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6 passionistas

Annette  Saron
Jeg er mor til 2 vidunderlige unger, bor i et skønt 
hus på landet. Jeg er uddannet Cidesco Kosmeto-
log, og uddannet i kost, vitaminer, mineraler og 
antioxidanter. Jeg er STOR fortaler for sund livsstil. 
Min enorme passion for træning og sund kost 
afspejler sig i hele mit liv....

En livsstil, hvor jeg har fået integreret sundhed, god 
nærende mad og motion i en travl hverdag, og det 
giver overskud, styrke og ikke mindst velvære....
Find Annette på https://www.facebook.com/annette.
saron og www.annettesaron.dk

Luna   Krause
I forbindelse med et vægttab på 15 kg i 2007, fik 
jeg øjnene op for vegetarisk madlavning. Min 
store madpassion blev dog for alvor vækket, da 
jeg forenede at spise 100 % plantebaseret med min 
kærlighed til dyr, og et ønske om at værne om dem, 
miljøet og min egen, såvel som min søns sundhed. 
I dag er jeg selverklæret ”madaktivist” samt ini-
tiativtager og medstifter af Danmarks Veganske 
Forening.
Find Luna på https://maanebarnet.org/

 Maria Engbjerg
Jeg elsker grøntsager - faktisk så meget, at jeg 
kalder mig selv grøntsagspassionist.

Jeg vil gerne gøre op med manges fordomme om, at 
grøntsager er kedelige, sunde og bare et tilfældigt 
tilbehør på tallerkenen. Ofte er det kødet der tages 
udgangspunkt i, men den tankegang vil jeg gerne 
vende om på.
Find Maria på vanløseblues.blogspot.dk

Susanne  Vang  Sogård
Jeg er passioneret omkring den sunde kost - at leve 
af ren, grøn, naturlig og levende mad.

Med en baggrund fra Sundhedssystemet, blev 
sygdomme og behandling sat i perspektiv og derfra 
opstod et brændende ønske om at arbejde med fore-
byggelse og selvhelbredelse, for der ligger et kæmpe 
potentiale i vores kost.

Har været vegetar siden 1998 og er selvstændig 
Sundhedscoach, kostvejleder og forfatter.
Find Susanne på http://susannevang.dk/

Anette   Hoeg   Nielsen
Jeg er uddannet kostvejleder og har arbejdet med 
mad og økologi i over 30 år. Mad kan være næring 
til både krop, sanser og sjæl. Jeg ønsker at formidle 
min glæde, viden og passion i forhold til den gode 
nærende mad igennem de billeder jeg tager og de 
opskrifter jeg udvikler. 
Find Anette på www.madmedglød.dk og https://www.
instagram.com/madmedgloed/

 Mette  Glargaard
Voksede op med madlede i en svært alkoholiseret 
familie. Levede i mange år af ostemadder, pasta og 
børneslik. I 2015 fik hun en detox af en veninde i 
Californien og opdagede, hvor godt det gør at spise 
sundt og være glad for mad. Er i dag en passioneret 
fortaler for økologisk, plantebaseret mad. 
Find Mette på https://www.facebook.com/Glargaard.
Mette/ og www.metteglargaard.dk
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Motivation
“De skal ikke bestemme, hvad der er godt for mig”

At vælge at leve sundt. For mange, er det utroligt 
provokerende. Der er noget i os, som i den grad stritter 
imod. “Hvis ikke jeg kan spise hvad jeg vil, hvad er der så 
tilbage?” “Min far levede af sovs og kartofler og han blev 
93!” “Sund mad er bare en mode-dille. Det går over.”

Vi kan have tusinde gode undskyldninger for ikke at 
træffe det valg. Livet er hårdt, vi har travlt, der stilles 
store krav til os og mad bliver både noget, der skal 
overstås og noget der trøster og belønner.

Kender du det? Jeg kender det – og det var først, da jeg 
fik hjælp, at jeg kunne ændre min livsstil. Bogen her 
er tænkt som sådan en hjælp – en håndsrækning til 
dig der vil i gang og inspiration til dig, der er i gang og 
gerne vil mere.

Uanset de såkaldte og hyppigt skiftende 
sundhedseksperters holdninger, så er der f lere og f lere 
mennesker, som oplever, at sund mad giver bedre 
søvn, mere overskud, bedre humør - og den form for 
gevinst er i virkeligheden langt mere interessant end 
“bare et vægttab”. At være overvægtig og høre på, 
at det “vil være bedst for dig selv at spise sundt”, er 
ikke særlig motiverende - tværtimod. “De skal ikke 
bestemme, hvad der er godt for mig” kan reaktionen 
være. Og lige netop derfor, skal sund mad være DIT 
valg - fordi DU synes det vil være dejligt at sove godt 
om natten, have mere energi og være gladere.

Og når du har tænkt den tanke, så skal maden være let 
at gå til og smage forrygende.

Bogen her er en opskriftbog for alle. Alle kan have 
glæde af sunde, næringsrige opskrifter. Der er ingen 
der tjener på bogen. Hele overskuddet går ubeskåret 
til Julemærkefonden, som hjælper familier med 
overvægtige børn.

Forældre til børn, som har været på Julemærkehjem 

kan få et link til ebogen gratis ved henvendelse til 
det julemærkehjem deres barn har været på.

Til dig, der har købt bogen: Tak! Du støtter en vigtig 
sag, ikke bare det enkelte barn, men hele familier, 
der har brug for hjælp til mere glæde og sundhed i 
hverdagen. 

introduktionMad er kærlighed
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Vi har samlet en bunke lette og velsmagende 
opskrifter til dig i bogen her.

Hvad er sundt?
Eksperterne er uenige, så hvordan skal almindelige 
mennesker kunne afgøre hvad der er sundt? 

Det som bogen her tager udgangspunkt i er, at f lere og 
f lere opdager, at eksem, udslæt og rødmen forsvinder, 
når de dropper mælkeprodukter – derfor har vi 
udeladt det.

Flere og f lere er allergiske overfor gluten eller føler 
sig oppustede og tunge af at spise ting med hvede 
og andre ting, der har gluten i sig – derfor har vi 
udeladt det.

Endelig er der så mange dejlige alternativer til 
sukker i dag. Sukker kan give kløe, svamp og 
nedtrykthed eller hyperaktivitet og dårlig søvn. 
Derfor har vi udeladt det.

Hvis du selv mangler energi eller dine børn bliver 
hyperaktive, kan det sagtens have noget med kosten 
at gøre. Derfor er det værd at prøve noget andet og se, 
om det giver mere glæde og energi i hverdagen. 

Men vi prædiker ikke. Det er dit valg! Og det er 
dig, der kan mærke, om du er glad og har energi til 
alt det du gerne vil – og det må være det eneste der 
betyder noget. 

Noget om detox
Kan man rent faktisk detoxe? Altså spise på en måde, 
så man renser giftstoffer ud af kroppen?

Det er bevist, at pesticider ophober sig i kroppen. Det 
betyder, at hvis man begynder at spise rent økologisk, 
så vil kroppen over tid rense sig selv for stofferne - de 
f leste i hvert fald - nogle kan ikke renses ud med det 
første, fordi de sidder i fedtlaget. De ryger først, når 
fedtlaget skrumper.

For det andet, så er der visse madvarer, som hober 
sig op og danner klumper i tarmene - hvede f.eks. - 
og nogle typer kød. Noget af det kan ligge i LANG 
tid i tarmene uden at komme ud - når man har 
mave, kan det være ophobet mad i tarmene, som 
ikke bliver renset ud. Grunden til dette kan være 
at tarmene i forvejen er på overarbejde, fordi man 
spiser forarbejdet mad og derfor bliver det, der ikke 
SKAL ud, nedprioriteret.
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Mette fortæller: ”Da jeg selv skiftede livsstil, var jeg på 
toilettet 6 gange om dagen de første 2 dage – det var lige 
før jeg blev forskrækket og troede, at der var noget galt.”

Det sker for de fleste, hvis de skifter på én gang. Det er 
fordi det jeg putter i mig, når jeg lever af mad, der IKKE 
kræver særlig meget af fordøjelsen ift bearbejdning 
gør, at alle de gode stoffer kan nemt optages direkte fra 
maden. Derfor bliver der frigivet ressourcer til at tarmen 
kan tage sig af det gamle ophobede og sende det ud, som 
ikke længere skal bruges.

Hvis man i forvejen lever sundt, så er der ingen grund 
til at detoxe, kroppen klarer det selv, det er blandt 
andet det tarmsystemet er lavet til.

Når man laver det der kaldes en detox, f.eks. med 
juice, så giver man tarmene noget der er nemt at 
arbejde med og optage næring fra og så kan den sende 
det gamle skidt ud, som har ligget og gemt sig. 

Gør det nemt for dig selv
Hvis du oplever, at det er svært at prøve noget nyt 
mad, så kig bogen igennem og find den opskrift der 
ser mest overskuelig ud og start med den. Kun den. 
Prøv den. Se hvad du synes. Lav den et par gange, så 
den sidder på rygraden. Så er du faktisk i gang - og 
det er tilladt, at du klapper dig selv på skulderen, 
fordi du har gjort én ting anderledes. Det viser, at du 
er forandringsparat og evner at skabe forandring i 
dit eget liv. Og kan du lave én opskrift, ja, så kan du 
garanteret også lave én mere. Og én mere. Og…

Ofte gør vi den fejl, at tro, at vi skal ændre det hele på 
en gang. Men det er vores hjerne slet ikke bygget til. 
Den er lavet til “et skridt af gangen” og derfor behøver 
du ikke slå dig selv oven i hovedet, fordi du ikke klarer 
at lægge stilen om med det samme.

Maden i denne bog er ikke lavet med det formål, at du 
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skal tabe dig - det vigtigste er, at det smager godt og er 
nemt at lave. Men hvis du vil tabe dig, er det opskrifter 
på retter, der hjælper dig til netop det.

Alle opskrifterne er så sunde, at du kan bruge dem 
på lige det tidspunkt du har lyst til. Du kan sagtens 
spise noget fra en frokostopskrift til aftensmad – 
eller omvendt - og spise snacks som en del af din 
morgenmad.

Om ingredienserne i opskrifterne
For mange mennesker vil nogle af opskrifterne 
indeholde ingredienser, som ikke er fast inventar 
i danske køkkener. De kan dog alle sammen fås i 
din lokale helsekost, og hvis du er i tvivl om, hvad 
en ingrediens er, så kan du google den eller spørge i 
helsekosten. Der er ingen mærkelige ting i, som du skal 
vandre 40 timer i regnskoven for at finde og derefter 
koge, tørre og pulverisere – der er valgt ingredienser, 
som nemt kan skaffes via nettet eller helsekostbutikker 
– selvom nogle af dem er fra regnskoven.

Vær i øvrigt opmærksom på, at når du køber mad i 
supermarkedet, kan der være tilsat sukker, hvede og 
mælkeprodukter uden at det virker logisk. Der er f.eks. 

nogle nøddeblandinger i pose, der er tilsat sukker, 
selvom den ser sund ud. Hvis du er i tvivl, så læs bagpå 
varen, hvad der er i den.

Lidt om sult
Det er næsten blevet et must at føle sig stopmæt hver 
gang vi spiser. Og her ligger der en ret nem genvej til 
vægttab. Prøv næste gang du spiser noget, at vente med 
at spise til du kan mærke din sult og spis så langsomt, 
indtil du ikke er sulten længere. Ikke til du er mæt, 
men kun til du ikke er sulten. Stop dér. Du behøver 
ikke være bange for at du går i stykker, hvis du ikke 
spiser til du ikke kan mere. Det er unødvendigt for 
din krop. Se om du kan være opmærksom på netop 
det her. Tal om det med din familie, så i kan lægge 
mærke til det sammen og hjælpe hinanden til at være 
opmærksomme på ikke at overspise.

Mad er kærlighed. Og når vi fylder os med god mad, 
viser vi vores krop kærlighed. Vælg det der gør dig 
glad. Ikke bare lige nu og her – men på sigt – så du har 
energi til at skabe det liv du ønsker dig.

- Mette Glargaard, initiativtager til kogebogen du 
sidder med.
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