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Grønt og frugt giver duft, farve, smag og variation til maden, som ingen andre 
råvarer kan. Mad med grønt og frugt er mere appetitvækkende og spændende end 
mad uden. Som bonus indeholder grønt og frugt kostfibre, vitaminer og antioxi-
danter, som kroppen har brug for, og især grønt gør det nemt at holde sig fit – fordi 
grønt fylder mere på både tallerkenen og i maven end i energiregnskabet.

Da jeg var barn, var udbuddet af grønt og frugt meget mindre end i dag. Grønsager 
blev ofte serveret overkogte, og frugt var, det meste af året, lig med æbler, banan-
er og appelsiner. Indtil jeg blev teenager, spiste jeg derfor kun det grønt og frugt 
jeg blev tvunget til af mine forældre – det meste grønt kunne jeg ikke lide, og frugt 
var jeg ikke særlig interesseret i.

Så begyndte jeg at træne, og med træningen fulgte interessen for at få mad, der 
var god for min krop. Jeg begyndte at spise grønt og frugt – og samtidig voksede 
udbuddet i forretningerne – heldigvis – for det er spild af liv at spise mad, som ikke 
glæder sanserne – dagens måltider skal være daglige højdepunkter! 

Når man ikke er vant til at spise grønt og frugt, virker det besværligt. Det skal 
skyl les eller vaskes, måske skrælles og skæres i stykker, og hvordan tilbereder 
man det, hvis det ikke skal spises råt?



Jeg har inden for det sidste par år mødt folk i meget forskellige sammenhænge, 
som gerne ville spise mere grønt og frugt, men manglede inspiration til at få det 
til at blive en del af dagens måltider. Jeg har derfor formuleret de ideer, jeg selv 
køber ind efter, laver mad og spiser ud fra, krydret med råd og samlet med mine 
forskellige grønt– og frugtopskrifter fordelt på dagens forskellige måltider.

Jeg håber, bogen bringer nydelse, gode oplevelser og glæde – hverdag og week-
end, og samtidig inspirerer, giver konkrete ideer og gør det lettere at spise de 
anbefalede mængder af grønt og frugt.

Bogen er ikke en manual – brug den til inspiration.

Tjek afsnittene med de måltider, hvor du synes det kniber med at få nok grønt og 
frugt – pluk af ideerne, og prøv at lave maden.

Husk, det skal være lysten der driver værket – du skal kunne lide den mad, du 
spiser. Dermed ikke sagt, at du, hvis du slet ikke kan lide grønt og frugt, skal være 
tilfreds med status Q.

· Arbejd med kræsenheden, smag på nye råvarer – og smag på dem flere gange. 
Det tager tid at vænne sig til ny smag og konsistens.

· Prøv forskellige slags tilberedning. Tilbered-
ning ændrer råvarens smag og konsistens, så 
råvarer, du ikke umiddelbart bryder dig om, 
kan komme til at smage, så du kan lide dem.

· Inddrag kræsne børn i madlavningen – tag 
dem med på indkøb og med i køkkenet. 
Smag på råvarerne, og smag maden til med 
børnene. Ud over at det hjælper dem af med 
kræsenheden, giver det dem færdigheder, 
der på alle måder giver dem et bedre liv som 
voksne.

· Det, man ikke har i huset, bliver ikke spist. 
Hav grønt og frugt i huset – på køkkenbordet, 
på køl og frost og som konserves.



· Tjek grøntafdelingen i supermarkedet som det første, hver gang du køber ind. 
Køb ind af grønt og frugt på tilbud og af sæsonens nye, friske produkter.

· Fødevarestyrelsen anbefaler at spise minimum 600 gram grønt og frugt hver dag.
Mindst halvdelen skal være grønt.

   To tredjedele af grønsagerne skal være grove, det er grønsager med højt  
fiberindhold – typisk forskellige slags kål og rodfrugter og majs, ærter og  
bønner, men også fx aubergine. En tredjedel af grønsagerne skal være fine  
– typisk salatgrønsager som tomater, peberfrugter, løg, agurk og salat.

600 gram er minimum – der sker ikke noget ved at spise mere – tværtimod  
– men spis især mere grønt.

· Spis grønt og frugt både frisk, fra frost og på dåse og glas – det hele tæller med 
i regnskabet.
Vælg gerne lokalt dyrket grønt og frugt.
Vitaminindholdet er højere, og grønt og frugt smager bedre, når det er trans-
porteret kort, og det ligger kort tid, på lager eller i butik.
Derudover indeholder dansk, konventionelt dyrket, grønt og frugt som regel 
også færre giftrester end udenlandsk.

Det er ikke umuligt, men det er svært at spise 600 gram grønt og frugt i et en-
kelt måltid, så vent ikke til aftensmaden med at gå i gang med dagens ration.

Derfor
· Køb grønt og frugt og – du skal have grønt og frugt i dit køkken, hvis det skal 

ende i din mave.

· Tilbered grønt og frugt. Når grønt og frugt er tilberedt, spiser man mere af det.

Tilberedning er fx
· At skære frugt i mundrette stykker for at stimulere appetitten.

· At hakke/skære (især grove) grønsager fint for at lette tyggearbejdet.

· At varmebehandle – koge, bage og stege. Varmebehandling ændrer smagen, 
letter tyggearbejde og fordøjelighed og giver variation.

· At tilsmage – især med salt, som mangler i både grønt og frugt – med syre som 
supplerer/understreger det naturlige syreindhold – med sødme, som booster 



det naturlige sukkerindhold – indimellem også med bitterhed, der smager mere 
komplekst, og med umami, som bl.a. findes i parmesanost, ansjoser og soja og 
runder smagen af og gør den dybere, mere tilfredsstillende og mættende.

Spis grønt og frugt som en del af hvert måltid og mellemmåltid – højst et en-
kelt af dagens måltider kan være helt uden – og det skal ikke være et af de 
store måltider.

· Lad kød fylde mindre i måltiderne – så er der mere plads til grønt og frugt.

· Spis – minimum – 200 gram grove grønsager (fx rodfrugter og kål), 100 gram 
fine grønsager (salatgrønsager) og 300 gram frugt hver dag. Gør en aktiv ind-
sats for at spise mere (især groft) grønt hver dag.

· Spis forskelligt grønt og frugt. Jo større variation jo bedre – både for krop og sind.

· Spis flere forskellige slags grønt og frugt hver dag. Forskellige slags i løbet af 
ugens dage og forskellige slags fra måned til måned.

· Netop til variation af grønt og frugt er det en stor hjælp, at årstiderne og dermed 
udbuddet skifter.

· Køb de nye grønsager og frugter, når de ligger i supermarkedet.

· Spis grønt og frugt i forskellige farver til måltiderne og i løbet af dagen – det 
hjælper, ud over at give større variation, også på appetitten.



Læs mere på
www.altomkost.dk

Spis frugt og
mange grønsager

Spis 6 om dagen – det svarer til ca. 600 g grønsager
og frugt. Mindst halvdelen skal være grønsager. 

100 g grønsager eller frugt svarer til en stor
gulerod eller et æble. 

Vælg især de grove grønsager som ærter,
blomkål, broccoli, rodfrugter

og bønner.
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K O S T R Å D

SPIS FRUGT OG MANGE GRØNSAGER 

SPIS MERE FISK

VÆLG FULDKORN

VÆLG MAGRE MEJERIPRODUKTER

VÆLG MAGERT KØD

SPIS MINDRE MÆTTET FEDT

SPIS MAD MED MINDRE SALT

SPIS MINDRE SUKKER

DRIK VAND

Spis varieret, ikke for meget 
og vær fysisk aktiv
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Morgenmad
Spis 1–2 slags grønt og frugt til morgenmad og meget gerne flere. 
Spis minimum 100 gram grønt og frugt til morgenmad evt. som et lille glas 
juice.

Til morgenmad vil det oftest være juice, frugt og bær og sjældnere grønsager, 
der passer ind. 
·  Skær frugt i mundrette stykker – evt. til en frugtsalat.

·  Drys tørret eller frisk frugt oven på et surmælksprodukt eller havregryn, indbag 
det i brød eller pandekager, kog det med i grød, eller lav en smoothie.

·  Hvis en smoothie er det eneste, du får til morgenmad, så blend et syrnet 
mælkeprodukt med frugten – ellers risikerer du, at dit blodsukker dykker plud-
selig hen på formiddagen, eller endnu bedre – spis fuldkornsbrød til.

Hverdagsmorgenmad skal være hurtig og effektiv både at forberede og at 
spise.
·  Det er dejligt, at den giver tryghed og ikke er for udfordrende, før man tager hul 

på en ny hverdag.
Planlæg hverdagsmorgenmaden på forhånd.

For variation – brug frugt og bær i forskellig farve til morgenmaden.

Weekend– (og ferie-) morgenmad bliver ofte spist senere og er et større måltid.
·  Slå evt. weekendmorgenmaden sammen med frokosten til en brunch.

·  Lav frugtsalater og salater, tortilla med grønsagsfyld, omelet serveret med 
salsa, pandekager med bær osv.

Spis 3–4 slags grønt og frugt, hvis du slår morgenmad og frokost sammen til 
brunch.




