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Forord
Ned i vægt – hvor svært skal det være
Kære læser
I Ernæringsenheden ved vi, at det er svært at komme ned i vægt, og at det især er svært at holde
vægten nede. Vi ved også, at det ikke handler om, at man bare lige tager sig sammen.
Vi ved, at der findes utallige slankebøger, og at du måske allerede kender mange af dem. Vi ved
til gengæld også, at du kan komme ned i vægt; hvis du altså vil. Det har vi heldigvis set mange
gange. Derfor ved vi, at det kan lade sig gøre, og at det ikke behøver at være sværere, end du
selv gør det til.
Der findes ingen nem genvej til varigt vægttab. Sådan er det. Til gengæld findes der en fornuftig
vejviser til et varigt vægttab; den sidder du med i hånden nu. Her har vi forsøgt at samle vores
viden om vægttab, ernæring, mad og motion. Bogen viser dig – trin for trin – hvordan du kommer
ned i vægt og holder vægten nede. Oplysningerne bygger på videnskabelige undersøgelser og på
års erfaringer med at hjælpe overvægtige med at komme ned i vægt. Derfor ved vi, at det
virker. Vi håber, at bogen sammen med alle vore opskrifter på let og lækker mad inspirerer dig,
og at det er den sidste bog, du får brug for, for at komme ned i vægt.
Vi er glade for, at chefredaktør Knud Sunesen fra Ude og Hjemme har givet os lov til at lave opskrifter til hans læsere, og vi er glade for alle de kommentarer, vi har fået fra læserne. Uden det
ingen bog.
Vi håber, at du når målet; du sidder med bogen, der kan sætte processen i gang.

Held og lykke
Lone Viggers
Ernæringschef
Ernæringsenheden · Hospitalsenheden Vest
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Tab dig – et skridt ad gangen
Når du skal ned i vægt, kræver det nøje planlægning. Planlægger du ikke vægttabet, er
det let at give op og falde i igen. Der er tre trin
du skal planlægge meget grundigt, når du vil
tabe dig og holde vægten nede – og alle tre
trin er lige vigtige.

De tre trin er
Trin 1: Før vægttabet
Trin 2: Mens du taber dig
Trin 3: Hold vægten nede
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Trin 1: Før vægttabet – forberedelse

Sådan kommer du i gang
For at komme godt i gang med vægttabet er
det vigtigt, at du selv ved, hvorfor du gerne vil
ned i vægt. Så er du sikker på, at det lykkes.
Tænk dig godt om her. Det er nemlig hårdt
arbejde at komme ned i vægt.
Var det let, ville der ikke være så mange
overvægtige, som der jo rent faktisk er.
Ja nogle taler endda om, at det at komme
ned i vægt, er det rene selvpineri. Det er
et hårdt arbejde, du skal i gang med nu;
men det er vigtigt!
Prøv at besvare spørgsmålene. Så ved du
uden tvivl mere om, hvorfor du gerne vil
ned i vægt.
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• Jeg vil tabe mig for at komme
bedre form?
• Jeg vil tabe mig for at få et
bedre helbred?
• Jeg vil tabe mig for at få det
bedre med mig selv?
• Jeg vil tabe mig for at undgå at
blive syg?
• Jeg vil tabe mig for at se bedre
ud?

Æble- eller pæreform
Det er ikke ligegyldigt, hvor de ekstra kilo er
placeret. Du kan nemlig godt være sund, selv
om du er rund.
Hos kvinder er de ekstra kilo tit placeret på
hofterne, over bagen og på lårene. Det kaldes
„pæreform“. Denne form for overvægt betyder
langt mindre for den generelle sundhedstilstand end den form overvægt, som ofte ses
hos mænd med fedtet placeret på maven.
Den sidste form kaldes „æbleform“.

Er du i tvivl om, hvor dit ekstra fedt er placeret, så kan du måle din omkreds ved taljen
med et centimetermål.

Taljemålet anbefales at være
Under 80 cm for kvinder
Under 94 cm for mænd
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Hvorfor vejer du for meget
Vil du gerne læse hele bogen og få alle tips'ene?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!
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Hvor meget
vejer du for meget
Før du begynder på dit vægttab, er det en
fordel at finde ud af, hvor meget du vejer for
meget.

Body-Mass-Index eller BMI er et mål for,
om man er overvægtig eller ej.

BMI gælder ikke for børn, gravide, bodybuildere og andre, der f.eks. træner meget og har
stor muskelmasse.

Du kan finde dit BMI ved at dividere din
vægt i kilo to gange med din højde i meter.

Eksempel I
Mette vejer 92 kilo og er 1,72 m høj.
Mettes BMI er 92 divideret med 1,72 m = 53,49
53,49 divideret med 1,72 = 31 kg/m2

Bruger du skemaet på næste side, gør du sådan her: Aflæs din højde i meter til venstre; gå
nu ud mod højre. Når du støder på din vægt i
den øverste linie, kan du aflæse dit BMI.

Hvad betyder tallet?
Hvis dit BMI er under 18,5, er du undervægtig.
Hvis dit BMI er mellem 18,5 og 25, er
du normalvægtig.
Er dit BMI 25 eller der over, er du overvægtig

Det er bedst, hvis du ligger i det midterste
område. Er du i det lyse, vejer du for lidt.
Er du i det mørke område, vejer du for meget.
Jo længere du bevæger dig til højre for det
midterste område, jo værre.

Eksempel II
Per er 1,86 meter høj og vejer 108 kilo.
På skemaet kan du aflæse Pers BMI
til 31.
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Her kan du aflæse dit BMI
Højde i meter

Vægt i kilo
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Så meget vil jeg tabe mig –
og så lang tid vil jeg bruge

Vil du gerne læse hele bogen og få alle tips'ene?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Vægtskema

Du kan evt. føre din vægt ind i nedenstående
skema.
Vægten skal helst falde og dermed holde sig i
det lyse område.

Når du skal ned i vægt, er det vigtigt at holde
øje med vægten.

Hvis vægten i en periode kommer op i det
mørke område (altså over startvægten), så
fortvivl ikke. Fortsæt uden tøven, vægten skal
nok begynde at falde. Der kan være mange
grunde til udsving i vægten. Hvis du er stædig
og holder fast; så falder vægten!

Vej dig en gang om ugen; gerne på samme tidspunkt f.eks. om morgenen. Der er
ingen grund til, at du vejer dig oftere.

Vægt i kilo

Start

Uger

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19

20

Mad og motion
– lav om på dine vaner
For at komme ned i vægt skal du ændre på
dine mad- og motionsvaner. Det kan være
svært, og det kan tage lang tid. Inden du
begynder på at lave noget om, bør du finde
ud af, hvad og hvor meget du plejer at spise,
og hvor aktiv du er. Ved du det, ved du også,
hvor du skal begynde, og hvad der skal ændres på.

Spis, som du plejer, og notér alt, hvad du
spiser og drikker, efterhånden som du spiser
og drikker det. På de næste sider er der fire
skemaer, du kan bruge. Du kan også bruge et
kladdehæfte eller en blok. Når du udfylder det
tomme skema, så begynd hver dag på et nyt
skema, og skriv kun én ting på hver linie.
Husk at få mellemmåltider, drikkevarer, frugt
og slik med. Skriv også, hvilket tidspunkt du
spiser på.
En af dagene kan med fordel være en lørdag
eller en søndag. Vi spiser nemlig tit anderledes i weekenden.

20

Maddagbog
Dato

dag, den
Tid og sted

Mad og drikke

Mængde
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Maddagbog
Dato

dag, den
Tid og sted
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Mad og drikke

Mængde

Maddagbog
Dato

dag, den
Tid og sted

Mad og drikke

Mængde
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Maddagbog
Dato

dag, den
Tid og sted
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Mad og drikke

Mængde

Når du har skrevet ned, hvad du spiser og
drikker i løbet af en dag, ser det måske sådan
her ud.

Dato

Husk, at det, der står i skemaet her, er et
eksempel på, hvad man kan spise og drikke.
Ikke et eksempel på, hvad der anbefales.

man dag, den 23. februar 2004
Tid og sted

Mad og drikke

Mængde

Klokken 7, hjemme

Ymer
Ymerdrys med sukker
Franskbrød
Smør
Ost 30
Kaffe uden sukker/fløde

2 dl
2 spsk
1 skive
Tyndt
1 skive
2 kopper				

Klokken 10, på arbejde

Æble

1 stk

Klokken 12, på arbejde

Mørkt rugbrød
Plantemargarine
Hårdkogt æg
Leverpostej, almindelig
Agurk
Vand

2 skiver
Skrabet
1 stk
Tyndt lag
2 skiver
2 glas

Klokken 15, på arbejde

Kaffe uden sukker/fløde
Marabou chokolade

1 krus
10 tern

Klokken 18, hjemme

Kogte kartofler
Stegt hakkebøf
Margarine til stegning
Stegt løg
Letmælk til sovs
Saftevand (Ribena)

5 på størrelse med et æg		
1 stk
1 spsk
Ca. 1/2 løg
Ca. 1 dl
2 glas

Klokken 21, hjemme

Rødvin
Chips

3 glas
1/2 pose
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Når du har udfyldt skemaet i 4 dage, så
sæt dig ned og kik på, hvad det er du spiser,
og hvornår du gør det.
Efterhånden skulle du gerne kunne svare ja til
en del af spørgsmålene nedenfor. Måske kan
du allerede nu svare ja til nogle af dem.

• Det er en god ide at spise 5-6 måltider hver dag.
					

• Det er også godt at spise 600 gram frugt og grønt hver dag.
•					
Drik højst en halv liter skummet-, mini-, kærne- eller letmælk hver dag.
•					
Spis frugt og/eller grønt til alle måltider.
					

• Vælg pålæg med højst 12 gram fedt pr. 100 gram pålæg.
•					
Vælg drikkevarer uden energi i (se tabel side 36) f.eks. vand, light sodavand og
light saftevand,
kaffe og te uden sukker og fløde.
					
					
• Spis kun én portion til aftensmad.

•					
Vælg slik, chips, chokolade og kage med omhu, og spis meget små mængder.
•					
Spring slik, chips, chokolade og kage over, når situationen tillader det.
					
Det gør
den ofte!
			

• Spis 300 gram fisk om ugen – også de fede fisk.
• Drop fedtstoffet på brødet.
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Motion gør godt
10 grunde til at motionere
• Øger din kondition – gør dig mere udholdende.
• Øger din muskel- og knoglestyrke – du kan overkomme mere.
• Øger mængden af naturlige lykkehormoner kaldet endorfiner – gør dig glad.
• Øger dit energiforbrug også i hvile – hjælper dig til vægttabet; næsten gratis.
• Øger din evne til at forbruge fedt – både i hvile, og når du arbejder.
• Øger din evne til at bevare et lavt sukkerindhold i dit blod – forebygger
sukkersyge.
• Øger dit overskud – giver dig motivation og psykisk overskud.
• Giver en bedre søvn – gør dig frisk.
• Giver en bedre appetitregulering – mere naturlig sultfornemmelse.
• Motion hjælper med at holde blodtrykket nede og hjertet sundt –
forebygger hjerte- og kredsløbssygdomme.
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Motion – hvor aktiv er du?

Vil du gerne læse hele bogen og få alle tips'ene?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!
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Tjek dit ugentlig motionstal

Vil du gerne læse hele bogen og få alle tips'ene?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Uanset hvordan det ser ud, så fortvivl ikke, for
du har alle muligheder for at gøre noget ved
det. Er tallet flot, så fortsætter du i din egen
flotte stil.
TV minutterne kan vise dig, at du her kan
finde tid til mere motion. Du kan jo faktisk
godt motionere, mens du ser TV.
Du har mange muligheder for at få motion i
løbet af en dag – find dine favoritminutter
til mere motion.

Gode og dårlige „motionsvaner“
Dårlige

Gode		

					
Elevator
Trappe
Bil
Rulletrappe

Cykel
				
Trappe

Bus

Cykel

Elpisker

Piskeris

Tæl også dine motionsminutter, efter at du
har ændret vaner. Og se, hvor meget du
er gået frem.
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Motion i størrelse XXXL
Alle har brug for motion uanset alder og størrelse. Motionsrådene her er til dig, der vejer en
hel del over det, du ønsker – men andre kan
absolut også godt læse med.
Sådan kommer du i gang
Sæt dig nogle klare mål; enten et bestemt
antal minutter, du skal være aktiv hver dag, eller en distance, du skal gå eller cykle. Senere
skulle det gerne blive en god vane, som du
ikke behøver tænke på – men som du nyder.
Hvis det er lang tid siden, du sidst motionerede, så begynd roligt. Og sæt så mængde
og tempo op uge efter uge.

Tænk positivt. Glæd dig, hver gang du
bevæger dig – også selv om det var
mindre end det, du havde sat dig for.
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10 minutter ekstra om dagen, d
 et svarer til et
maratonløb om året. Og i løbet af tre uger kan
du være oppe på 30 minutter ekstra om dagen. Tit vil motionen faktisk kvikke dig o
 p og
få dig i bedre humør, hvis du er ked af det.

Er der dage, hvor du ikke orker at bevæge dig, så prøv at gå en tur a
 lligevel.

Gør også venner og familie klart, at de nye
vaner er noget, du har valgt. Det skal de forstå og respektere. Det er ofte motiverende at
lave motion sammen med andre, så spørg
venner eller familie, om de vil være med.

Trin 2: Mens du taber dig – nye vaner for livet

Sådan kommer
du ned i vægt
Du har nu skrevet ned, hvad du plejer at
spise og drikke, og hvor meget du motionerer. Så nu har du en god fornemmelse af,
hvordan dine mad- og motionsvaner ser ud.
Men hvor begynder du, og hvilke forandringer skal du satse på at gennemføre
først?
Det er der ingen andre end dig selv, der kan
svare på. Det er også fuldstændig ligegyldigt,
hvor du begynder. Det vigtigste er, at du kommer i gang.

Vægttab, der virker
– sådan taber du dig og
holder vægten nede

Vil du gerne læse hele bogen og få alle tips'ene?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!
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Familien kan sagtens spise med
Måske synes du, at „slankemad“ kun er
for den, der skal tabe sig. Sådan er det
ikke. Det er sund mad for alle. De, der
skal holde vægten, skal bare spise lidt
større portioner.

Vil du gerne læse hele bogen og få alle tips'ene?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Vægttab og motion
Du kan godt opleve, at vægten ikke falder
lige med det samme. Heller ikke selv om
du begynder at motionere meget. Det skal
du ikke blive ked af, for du kan godt tage
på i form af lidt større muskler, mere blod
og større sukkerdepoter i musklerne (kaldet glykogen). Alt sammen gode ting, som
vil gavne din krop og give vægttab på lidt
længere sigt. Det er musklerne, der kan
brænde dit fedt af – også når du er ro.
Og musklerne giver din krop faste former;
det er en god sidegevinst.
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Hvor tit og hvor meget motion?
Du skal helst være aktiv hver dag – selv
mindre perioder på 5-10 minutter vil
gavne dig. Du skal forsøge at være aktiv
mindst 30 minutter om dagen og gerne
mere – især når du skal bruge motion
for at tabe dig. Husk, at du har brug for
motion, uanset om du er slank eller
vejer for meget.

Så meget energi bruger du
Omtrentligt energiforbrug ved forskellige
motions- og fritidsaktiviteter i kilojoule (kJ)
Motions-aktivitet

1 minut

30 minutter

Rolig gang

10 kJ

300 kJ

Bowling

10 kJ

300 kJ

Gulvvask

10 kJ

300 kJ

Havearbejde

16 kJ

500 kJ

med indkøbsposer

20 kJ

600 kJ

Dans

20 kJ

600 kJ

Svømning

20 kJ

600 kJ

Cykling

30 kJ

900 kJ

Hurtig gang op ad bakke

33 kJ

1000 kJ

Aerobic/gymnastik

36 kJ

1100 kJ

Løb „i forpustet tempo“

40 kJ

1200 kJ

Roning/langrend

43 kJ

1300 kJ

Dit tal

Let					

Moderat
Frisk gang eller

Hårdt
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Hvor meget motion „kræver“
forskellige madvarer
Nedenfor kan du se, hvor langt du sådan omtrent skal gå for at bruge den mængde energi,
der er i forskellige madvarer.

7 km
3,5 km
34

4,5 km

23 km

5,5 km

7 km
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Du kan spise alt
Vil du gerne læse hele bogen og få alle tips'ene?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Her kan du se, hvor meget energi der omtrentlig er i
forskellige drikkevarer
1 guldøl

700 kJ (170 kcal)		

1 glas vin

500 kJ (120 kcal)		

1 øl

500 kJ (120 kcal)		

1 glas sødmælk

400 kJ (95 kcal)		

1 lys øl

400 kJ (95 kcal)		

1 glas kakaoskummetmælk

400 kJ (95 kcal)		

1 sodavand (almindelig med sukker)

400 kJ (95 kcal)		

1 glas juice

300 kJ (70 kcal)		

1 glas letmælk

300 kJ (70 kcal)		

1 glas saftevand

300 kJ (70 kcal)		

1 glas skummet-, kærne- eller minimælk

200 kJ (50 kcal)		

1 kop kaffe med fløde

300 kJ (70 kcal)		

1 kop kaffe/te med 2 tsk. sukker

200 kJ (50 kcal)		

1 kop kaffe/te uden sukker og fløde

0 kJ (0 kcal)		

1 light sodavand

0 kJ (0 kcal)		

1 glas light saftevand

0 kJ (0 kcal)		

1 glas mineralvand

0 kJ (0 kcal)		

1 glas postevand

0 kJ (0 kcal)

1 glas = 1,5 dl		
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Som du kan se, er det ikke lige meget, hvad
du drikker i den periode, du skal ned i vægt.
Du kan også se, at det er bedst ikke at bruge
sukker i kaffe og te, fordi det giver en masse
energi. Drikker du f.eks. 5 kopper kaffe eller
te med sukker hver dag, får du 1000 kJ (240
kcal) alene herfra. Brug f.eks. sødetabletter i stedet. Bruger du fløde i 5 kopper kaffe
hver dag, bliver det til 1500 kJ (360 kcal), og
bruger du både sukker og fløde, bliver det til
2500 kJ (600 kcal) hver dag, blot fra kaffen.

Bruger du sødetabletter og skummetmælk i
stedet for sukker og fløde, kan du altså spare
næsten 2400 KJ (570 kcal) hver dag. Det
er over et halvt kilo om ugen alene ved at
droppe sukker og fløde i kaffen.
Ændringer der batter!
Nedenfor kan de se, hvad det betyder, hvis
du hver dag drikker 5 kopper kaffe og skifter
fløden ud med skummetmælk. Mængden af
fløde/mælk er 2 centiliter pr. kop.

5 kopper kaffe med fløde 38%

1500 kJ (360 kcal)		

5 kopper kaffe med fløde 13%

600 kJ (140 kcal)		

5 kopper kaffe med sødmælk

250 kJ (60 kcal)		

5 kopper kaffe med letmælk

200 kJ (50 kcal)		

5 kopper kaffe med mini- eller skummetmælk

150 kJ (40 kcal)

Indkøb
Når du skal ned i vægt, er det i starten en god
ide at se på, hvad indholdet er i den mad, du
køber. På varedeklarationen kan du se, hvad
der er i. Det, der er mest af, står først, og det,
der er mindst af, står sidst. På varedeklarationen kan du også se, hvor meget energi der er
100 gram af varen, og hvor meget fedt, protein og kulhydrat der er. Når du skal ned i
vægt, er det især en god ide at se på mængden af fedt i varen og så sammenligne; f.eks.
to forskellige oste. Vælg den med mindst fedt
i, hvis den falder i din smag.
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Trin 3: Hold vægten nede

Sådan holder du vægten nede
Forhåbentlig har du været glad for opskrifterne her i bogen. Det er nemlig den samme
type mad, du skal spise, når du har tabt dig
og skal holde vægten nede.

Mængden af mad er altså den største forskel
mellem den mad, du skal spise, mens du
taber dig og så den mad, du skal spise for
at holde vægten.

Når du skal holde vægten nede, kan du godt
spise lidt større portioner. Især kartofler, ris,
pasta og brød må gerne fylde mere på tallerkenen. Når du skal holde vægten nede, er
det også fint at spise mange kostfibre – de
giver god mæthed. Kostfibre kommer især fra
det grove brød, frugt og grøntsager, noget vi
gerne må spise mere af.

Når du skal holde vægten, er der også plads
til de ting, som mange af os helst ikke vil
undvære. Bare ikke så meget. Det kan f.eks.
være slik, kager eller alkohol. Det er kun et
spørgsmål om, hvor meget du spiser og drikker af den slags og hvor ofte.
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Vil du gerne læse hele bogen og få alle tips'ene?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Så meget energi er der i
Vægt pr. stk.
		

Omtrentligt energiindhold pr. stk.		

Bounty, Mars, Snickers, Twix

Lille 20 g
Almindelig 60 g
Stor 100 g

400 kJ (95 kcal)
1200 kJ (285 kcal)
2000 kJ (475 kcal)		

Yankiebar

Almindelig 36 g

700 kJ (165 kcal)		

Skildpadde

30 g

600 kJ (140 kcal)

Ritter sport

Lille 17 g

400 kJ (95 kcal)

Almindelig 100 g

2400 kJ (570 kcal)		
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Opskrifter
Sådan bruger du opskrifterne
Til alle, der gerne vil tabe sig, har vi ved hver
opskrift angivet, hvor stor en portion du skal
spise, mens du taber dig. Det betyder, at du
ind imellem vil se, at vægttabsportionen f.eks.
er en femtedel og ikke en fjerdedel af hele
opskriften. Men det er, fordi opskrifterne her
også skal kunne bruges, når du har tabt dig
og skal holde vægten. Så er der jo plads til en
lidt større portion.

Alle opskrifterne er beregnet til 4 personer, med mindre andet er angivet.

Du vil ved vægttabsportionen også ind i mellem se, at vi skriver, hvor mange kartofler du
kan spise, og at vi kun anbefaler et ganske
lille stykke brød. Det er selvfølgelig, fordi vi
skal holde energiintagelsen på det anbefalede
niveau mens du taber dig. Ellers taber du dig
ikke. Når du så har tabt dig, kan du spise
mere brød til og også flere kartofler.
Du kan sammensætte opskrifterne på kryds
og tværs, da vi har bestræbt os på, at energiindholdet er konstant i de forskellige mål
tider.

Selv om alle vores opskrifter lever op til anbefalingerne, råder vi til, at du tager en almindelig vitamin-mineraltablet i den periode, hvor du
taber i vægt. Drikker du ikke mælk eller spiser
ost, anbefaler vi også en kalktablet, hver dag.
Ernæring og smag går hånd i hånd
Vi går aldrig på kompromis med den gode
smag. Heller ikke selv om vi vægter sundheden højt. Kan vi ikke lave maden sund,
samtidig med at den smager godt – lader vi
være. Så enkelt er det. Alle vores opskrifter er
udarbejdet, så indholdet af fedt er så lavt som
muligt og smagen så god som mulig. Derud
over vælger vi fedtstof med omhu. Det vil
sige, at vi bruger lidt fedtstof med livsnødvendige fedtsyrer. I skemaet nedenfor kan du se,
hvor meget energi der er i opskrifterne
Dagens måltider
Det er en god vane at have faste tidspunkter
for måltider. Det er bedre med flere små måltider end få store. Der findes ingen faste regler
for, hvor mange måltider du skal spise hver
dag, men for at undgå, at du bliver for sulten,
er det passende med 3 lidt større måltider
og 2-3 lidt mindre måltider i løbet af dagen.
Hvornår du spiser dem, er op til dig selv, men
det er en god idé, at der ikke går mere end 3
timer mellem hvert måltid. For overskuelighedens skyld har vi inddelt måltiderne i morgenmad, frokost, aftensmad og mellemmåltider.

Når vægten skal ned,
indeholder vores portioner,
fordelt på dagens måltider
i gennemsnit

Når vægten skal holdes,
indeholder vores portioner,
fordelt på dagens måltider
i gennemsnit		

Morgenmad

1400 kJ (330 kcal)

1500-2000 kJ (360-480 kcal)		

Mellemmåltider

500 (120 kcal)

500-1000 kJ (120-240kcal)		

Frokost og aftensmad

1800 kJ (430 kcal)

2500-3000 kJ (600-715 kcal)

I alt

6.500 kJ (1550 kcal)

8.000-11.000 kJ (1900 -2600 kcal)
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Perfekt slankemad
Findes ikke. Så simpelt kan det siges. For der
er lige så mange måder at spise på, som der
er mennesker. Dermed er der også lige så
mange måder at spise på, når vægten skal
ned, som der er mennesker, der skal ned i
vægt.
Hver eneste person har sine livretter og ting,
de ikke bryder sig om. Vi har taget udgangspunkt i de ting, mange danskere kan lide.
Velvidende at vi ikke kan ramme alle. Vi har
bestræbt os på at anvende kendte madvarer
og tilberedningsmetoder og ikke alt for mange
fancy eller specielle ingredienser og krydderier
i maden. Uden at maden dog af den grund
bliver kedelig.

Derudover har vi tilstræbt at overholde de
officielle kostanbefalinger. En dagskost indeholder i gennemsnit 6.500 kJ (1550 kcal). Alle
vil tabe sig, hvis de spiser, som vi anbefaler.
Nogle hurtigere end andre. Da mænd har et
større energibehov end kvinder, vil de fleste
mænd opleve, at de taber sig hurtigere end
kvinderne.
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Den fede forskel
Fedtstof på brødet
Vi har hørt det så tit, det der med at skrabe
fedtstoffet på brødet. Men hvad betyder det
egentlig, at vi gør det?
På billederne her kan du se det i al sin tydelighed.

Hvis du hver dag
bruger et godt lag
fedtstof på dit brød
(f.eks. på fire halve
skiver hver dag)
og godt med smør
på rundstykket i
weekenden, ja så
kommer du altså
let op på omkring
250 gram fedt på
en uge; alene fra
det du smører på
brødet. Hvor meget
det bliver til i løbet af
en uge, er afbildet
med små pakker
kærgården. Det
bliver 13 kilo fedt på
et år! Hvis du plejer
at bruge et tykt lag
fedtstof på dit brød
og lader være, vil
du altså tabe dig
en masse blot ved
denne ene ændring.
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Ved at undlade fedtstof på brødet til hverdag,
kan du altså spare 6-13 kilo fedt om året. Så
drop fedtstoffet på brødet eller skrab det. Det
kan ses på badevægten og på buksestørrelsen. Med andre ord, det gør det meget lettere
at tabe i vægt; og at holde vægten nede, når
du har tabt dig.

Hvis du hver dag
bruger et tyndt lag
fedtstof på dit brød
(f.eks. på fire halve
skiver hver dag) og
lidt smør på rundstykket i weekenden, ja så bliver det
til omkring 130 gram
fedt om ugen eller
den mængde fedt,
der er i de 11 små
pakker Kærgården.
På et år bliver det til
6-7 kilo fedt.

Hvis du lader være
med at bruge
fedtstof på brødet til hverdag og
bruger lidt smør
på rundstykket om
søndagen, så får du
omkring 10 gram
fedt på en uge. Eller
omkring et halvt kilo
fedt på et år.
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Gode råd om fast-food
og når du spiser ude
Når du er inviteret ud, kan det være svært at vide, hvor meget energi og fedt der
er i maden. Hvis det er en almindelig middag, hvor du selv kan tage, så tag flere
grøntsager og lidt mindre af kødet og sovsen, hvis du tror, der er meget fedt i.
Tag også kun en lille portion dessert. Er der frugt til, så tag noget ekstra af det.
Det er en god ide at tænke på tallerkenmodellen (se side 86 og 87) og så i øvrigt
nyde maden.
Er der en buffet, vil det som regel være muligt at spise mange grøntsager. Vælg
mindre dressing, da den ofte indeholder meget fedt.
Fast food på burgerbarer, ved pølsevogne og cafeterier er der desværre ikke
meget godt at sige om. Mange synes det smager godt. Det har et højt indhold
af energi og fedt, og et enkelt måltid her kan hurtigt give dig al den energi, du
skal have på en hel dag. Så fast food bør høre til sjældenhederne.

Vil du gerne læse hele bogen og få alle tips'ene?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!
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Hvad med burgere med pommes
frites?
Det er det samme som med pizza.
Et enkelt måltid på burgerbaren kan
let indeholde mere energi, end du
skulle have haft på en hel dag.

Hvad med lagkagen til moster Annas
fødselsdag?
Tag en halv bolle med smør, et lille
stykke lagkage og en kop kakao med
1 teskefuld flødeskum – og nyd det.
Og tænk på, at du til fødselsdagen
sidste år, spiste 4 halve boller med
smør og to stykker lagkage og drak to
kopper kakao med flødeskum.

Hvad med de to småkager, til kaffen
på jobbet hver dag? De betyder da
ingenting? Gør de?
Jo. Hvis de kommer oven i alt det
andet, kan 100 kJ ekstra hver dag
blive til 1 kilos vægtøgning på et år
eller 10 kilo på 10 år.

Når jeg er inviteret ud, er jeg da nødt
til at spise det, der bliver serveret, og
man skal vel også spise op!
Vel skal du ej. Brug ikke dig selv som
skraldespand. Spis alle grøntsagerne,
lidt mindre af kødet og sovsen. Spis
gerne brød til. Og er der dessert – så
levn lidt.

Når jeg er ude at spise, fortsætter
jeg med at spise, selv om jeg ikke er
sulten. Hvorfor det?
Fordi du har lyst. Lysten til mad er en
psykologisk følelse, som optræder
uafhængigt af sult. Sult er en fysiologisk følelse, som er kendetegnet ved
træthed og irritation. Når man er sulten, er man næsten ligeglad med,
hvad man får at spise. Blot man får
noget. Vend dig til at spise, fordi du er
sulten, og ikke fordi du har lyst. Det
gør det lettere at nøjes med lidt. Men
fortræng ikke sulten. Det øger blot din
risiko for at spise for meget til næste
måltid.
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Det er en god idé at spise morgenmad. Er du ikke sulten, lige
når du står op, så vent lidt.
Morgenmaden behøver ikke at
tage mere end 5-10 minutter.
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Morgenmad

Morgenmaden i
bogen her er hurtigt
tilberedt eller kan
laves i forvejen.
Den indeholder i
gennemsnit 1400
kJ (330 kcal) pr.
portion. Det er
passende, når
vægten skal ned.
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Det knap så gode valg
Wienerbrød med kakaomælk, Frosties eller
Guldkorn med sødmælk, æg og bacon, tebirkes med smør og ost. Alt sammen morgenmad, som vi alle kender, og som har et højt
indhold af fedt eller sukker eller begge dele.

Røræg med bacon
1 æg, 30 g bacon, 1 skive
toastbrød, 5 g smør
Energi pr. person: 1400 kJ
Protein: 18% (15 gram)
Kulhydrat: 30% (24 gram)
Fedt: 52% (20 gram)

55 g Frosties med 2 dl sødmælk
Energi: 1400 kJ
Protein: 12% (10 gram)
Kulhydrat: 69% (57 gram)
Fedt: 19% (8 gram)

Tebirkes med en skive flødehavarti og 5 g smør
Energi: 1400 kJ
Protein: 11% (9 gram)
Kulhydrat: 30% (24 gram)
Fedt: 59% (22 gram)

Wienerbrød med kakaomælk
Ca. en halv spandauer,
2 dl letmælkskakao
Energi: 1400 kJ
Protein: 11% (9 gram)
Kulhydrat: 49% (40 gram)
Fedt: 40% (15 gram)
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Fælles for dem er, at du godt kan spise dem,
hvis du gerne vil ned i vægt og holde vægten
nede, men du må nøjes med meget lidt.
Hver portion på billedet indeholder 1400 kJ
(330 kcal), og som du kan se, er der ikke
plads til ret meget, hvis du vælger denne type
morgenmad.

At du kan spise
alt, men ikke altid,
og ikke i lige store
mængder, kan du
tydeligt se på
billederne her. Der
er nemlig ikke plads
til ret store portioner,
hvis vægten skal
ned, og du vælger
fra billedet her.
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Det gode valg
På billedet kan du se forskellige typer morgenmad, som vi anbefaler. Du kan også se,
hvor stor portion vi anbefaler i den periode,
hvor vægten skal ned. Fælles for måltiderne
her er, at de indeholder omkring 1400 kJ (330
kcal). Portionerne er tilpas, og du kan spise
dig mæt. Prøv en gang at sammenligne krydderbolle og æblesmør med wienerbrødet, og
se, hvor stor forskel der er på mængden af
mad. Indholdet af energi er det samme.
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Prøv også at sammenligne portionen med
røræg og skinke med portionen med røræg
og bacon. Det første er et meget bedre og
sundere valg end det anden. Det første er
bedst, fordi det indeholder mindre fedt, flere
kulhydrater, især flere kostfibre og flere vitaminer og mineraler.

Vores forslag til forskellige slags morgenmad, der alle indeholder 1400 kJ (330 kcal).

Frugtsalat

Cornflakes med mælk

1 person

1 person

250 g skællet frugt i små tern
21/2 dl skummet- eller letmælksyoghurt, ylette
eller andet surmælksprodukt
(højst 1,5 g fedt pr. 100 g)

2-3 dl cornflakes
2 dl skummet-, mini- eller letmælk
1 tsk sukker

Havregryn med mælk
1 person
11/2 dl havregryn
2 dl skummet-, mini- eller letmælk
1 tsk sukker

Krydderbolle med ost og æblesmør
1 person
1 krydderbolle (opskrift side 53) med
1 tynd skive ost (højst 18 g fedt pr. 100 g)
2 spsk æblesmør (opskrift side 53)
1
/2 peberfrugt og 1/2 grapefrugt

Syrnet mælk med müsli
1 person
21/2 dl ylette eller andet surmælksprodukt
(højst 1,5 g fedt pr. 100 g) med
11/2 dl müsli (opskrift side 54)

Rugbrød med pålægschokolade
1 person
2 halve skiver tykt skåret rugbrød evt. med
skrabet plantemargarine eller minarine med
et stykke pålægschokolade på hver.
1 klementin eller andet stykke frugt.
Du kan drikke et glas skummet-, mini- eller
letmælk til.

Røræg med skinke, tomat og rugbrød
1 person
Opskrift næste side.
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Røræg med skinke,
tomat og rugbrød
1 person

1 æg
1 spsk skummet-, mini- eller
letmælk
1
/4 tsk salt
1
/2 tsk rapsolie
peber
2-6 tynde skiver skinke afhængig
af tykkelsen (50 g)
1 tomat i både
purløg
2 halve skiver tykt skåret rugbrød
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1 Pisk æg og mælk sammen med salt.
2 Varm olien op på en slip-letpande
3 Kom æggemassen på den varme pande.
4	Skrab det varme røræg sammen med en træpalet, når
det begynder at sætte sig på panden. Når æggemassen er helt stiv, er rørægget færdigt.
5	Hæld det med det samme op på en tallerken, og drys
rørægget med lidt peber og hakket purløg.

Krydderboller
(10 stk.)

50 g gær
21/2 dl vand
1 spsk rapsolie
1 spsk sukker
1 tsk salt
1 tsk kardemomme
ca. 450 g hvedemel
Til at pensle med
/2 dl surmælksprodukt f.eks.
yoghurt eller ylette
(højst 1,5 g fedt pr. 100 g)
1
/2 dl vand
1

1 Opløs gæren i vandet.
2 Tilsæt rapsolie, sukker, salt, kardemomme og det meste af melet.
3 Ælt dejen, og tilsæt løbende mere mel, indtil dejen er blød og lige akkurat kan slippe fingrene.
4 Læg plastikfilm over skålen, og lad dejen hæve et lunt sted i ca. 45 minutter.
5 Ælt dejen igen, og form 10 boller af dejen.
6 Læg bollerne på en bageplade beklædt med bagepapir.
7	Pisk yoghurt og vand sammen, og pensl bollerne med
Energi pr. 100 g (ca. 2 boller):
denne blanding.
1200 kJ (290 kcal)
8 Lad bollerne hæve i ca. 30 minutter.
Energifordeling:
9	Bag bollerne midt i ovnen ved 225° i 10-12 minutter indtil
Protein: 10% (7 gram)
de er gyldenbrune. Bollerne kan spises kolde, lune eller
Kulhydrat: 80% (55 gram)
Fedt: 10% (3 gram)
de kan skæres over og ristes på brødristeren.

Æblesmør
5 æbler f.eks. Belle de Boscop
1 dl vand
100 g brun farin
1 cm revet frisk ingefær.

1 Skræl æblerne, og fjern kernehuset.
2	Skær æblerne i mindre stykker, og bring dem i kog i en
gryde med 1 dl vand.
3 Kog æblerne, til de moser ud.
4 Tilsæt brun farin og ingefær, og kog endnu et par minutter.
5	Blend æblerne, og kom pureen – æblesmørret – i et
syltetøjsglas.
6	Opbevar æblesmørret i køleskabet.
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Müsli
1 dl hasselnødder
75 g cornflakes
5 dl havregryn
11/2 dl rosiner

1 Hak hasselnødderne groft.
2 Knus cornflakesene let med hænderne.
3	Bland hasselnødder, cornflakes, havregryn og
rosiner godt sammen – så er müslien er færdig.

Spis den til alle typer af surmælksprodukter
(højst 1,5 g fedt pr. 100 g).
Opbevar müslien i en lufttæt beholder.
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Energi pr. dl (30 gram)
500 kJ (120 kcal)
Energifordeling:
Protein: 10% (3 gram)
Kulhydrat: 67% (20 gram)
Fedt: 23% (3 gram)

Tip
Bland en halv tsk stødt
kanel i myslien.

Tip
Prøv også andre typer flakes
end cornflakes, f.eks. bran
flakes, speltflakes, boghvedeflakes. Du kan også variere
müslien ved at bruge gryn af
andre kornsorter end havre.
Andre tørrede frugter og bær
er også velegnede, f.eks.
abrikoser, figner og dadler
skåret i små tern eller tørrede
tranebær og blåbær.
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Mellemmåltider
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Det knap så gode valg
Her ser du nogle af de ting, som mange af os
spiser mellem måltiderne. Det er også ok, hvis
det sker en gang imellem. Får du lyst til slik,
chokolade, is, chips og kiks, kan du på billedet se, hvor stor (eller lille) portion der er plads
til, når du ønsker at tabe i vægt.
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På billedet kan du også se, at der kun er
plads til en halv flødeis med chokolade
overtræk, mens der er plads til en hel sodavandsis. Så det er ikke lige meget, hvad
du vælger.
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Det gode valg
Se godt på billedet her. Mellemmåltiderne her er gode valg, hvis du
gerne vil ned i vægt og holde vægten nede. Opskrifterne får du her.
Ved alle opskrifterne og på billederne kan du se, hvor stor portion du
kan spise, hvis du vil ned i vægt.
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På billedet kan du se,
hvad man kan spise
mellem måltiderne.
Det er en god ide at
spise 2-3 mellemmål
tider i løbet af dagen.
Gerne et om formid
dagen, et om eftermiddagen og et hen under
aften. Et til to af dem
må meget gerne bestå
af brød og frugt. Skal du
ned i vægt, anbefaler vi,
at hvert mellemmåltid
indeholder omkring 500
kJ (120 kcal) Måske kan
du også her genkende
noget af det, du plejer 
at spise. Som du kan
se, er der forskel på,
hvor meget man kan
spise af de forskellige
madvarer.
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Yoghurt med frugt
1 person

11/2 dl skummetmælks- eller
letmælksyoghurt
100 g frugt i tern, f.eks.
50 g kiwi og 50 g mango
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Gulerodskage
14-16 stk.

3 æg
300 g sukker
3
/4 dl smagsneutral olie
f.eks. rapsolie
1
/2 kg gulerødder
1 tsk kanel
250 g hvedemel
2 tsk bagepulver

Vil du tabe dig, kan du spise
Et lille stykke kage som vist
på billedet.

Energi pr. stykke
900 kJ (210 kcal)
Energifordeling:
Protein: 6% (3 gram)
Kulhydrat: 67% (35 gram)
Fedt: 27% (7 gram)

1	Skræl, og riv gulerødderne på den grove side af
råkostjernet.
2 Pisk æg og sukker hvidt og skummende.
3 Pisk olien i æggemassen, og rør forsigtigt de
		 øvrige ingredienser i.
4	Kom dejen i en firkantet form ca. 20 x 30 cm
beklædt med bagepapir.
5 Bag kagen ved midt i ovnen ved 200°C i ca.
		 11/2 time.
6	Stik i kagen med en kniv. Hænger der dej ved,
skal kagen bage videre.
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Pastasalat
2 personer

150 g pasta (kort type,
f.eks. penne eller skruer)
2 tomater
5 soltørrede tomater
1
/2 dl basilikumblade
1
/2 salathoved i strimler
Dressing
saft af 1 appelsin
1 spsk letmayonnaise
salt og peber

Vil du tabe dig, kan du spise
En lille portion som på billedet (ca. en syvendedel af
pastasalaten).

Tip
Du kan også spise pasta
salaten som frokost. Gør du
det, kan du spise halvdelen 
af portionen.
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1 Kog pastaen som anvist på pakken.
2	Hæld den færdigkogte pasta i en sigte, og skyl med
koldt vand.
3 Lad pastaen dryppe af i sigten.
4	Skær de friske tomaterne i både og de tørrede tomater
i strimler.
5 Hak basilikumbladene.
6 Bland pasta, tomater, basilikum og salat.
7	Pisk appelsinsaft og letmayonnaise sammen til en
dressing.
8 Vend dressingen grundigt sammen med salaten.
9 Smag til med salt og peber.

Boller med bacon og løg
24 stk.
100 g bacon i skiver
4 store hakkede løg (400 g)
50 g gær
5 dl lunkent vand
1 tsk salt
1 tsk tørret timian
2 dl groft rugmel
150 g durummel
(eller alm. hvedemel)
ca. 500 g hvedemel
Til at pensle og drysse med
1 sammenpisket æg
2 tsk tørret timian

Vil du tabe dig, kan du spise
1 bolle som mellemmåltid.

1	Skær baconen i 1 cm brede stykker, og steg dem på en
pande uden fedtstof.
2	Når baconen begynder at brune, tilsættes løgene, der
steger med, indtil de er gyldne og klare.
3 Lad bacon og løg køle af på en tallerken.
4 Opløs gæren i vandet.
5	Tilsæt salt, timian, rugmel, afkølet løg og bacon, durum		mel og 2 tredjedele af hvedemelet.
6	Ælt dejen, og tilsæt mere mel, mens der æltes, til dejen
er fast men stadig lidt klæbrig.
7	Dæk skålen med plastikfilm, og lad dejen hæve tildækket
et lunt sted i 45 minutter.
8	Hæld dejen ud på et melstrøet bord. Ælt den let, og del
den i 24 stykker. Det gøres lettest ved at rulle dejen til en
tyk pølse, dele den på midten og skære hver halvdel i
12 stykker.
9	Form hvert stykke til en bolle, og læg dem på bageplader
beklædt med bagepapir.
10	Pensl med sammenpisket æg, og drys med lidt tørret timian.
11 Lad bollerne hæve i 30 minutter.
12	Bag bollerne midt i ovnen i 20-25 minutter ved 200°C
		 (180°C ved varmluft).

Tip
Bollerne kan fryses.
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Popcorn
Ind imellem kan mange få lyst til popcorn.
De færdigkøbte og mange af dem, der laves i mikroovn,
er meget fede og indeholder dermed meget energi.
Prøv at lave popcornene selv i en gryde. Det tager kun
ganske få minutter og kan gøres med ganske lidt fedtstof.
Portionen nedenfor rækker til mange.

3

/4 dl tørrede majskorn
2 tsk rapsolie
1
/2 tsk salt
Vil du tabe dig, kan du spise
3-4 dl popcorn (se billedet).
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1	Kom olie og majs i en gryde (mindst 4 liter) med låg,
og varm op for fuld styrke.
2	Ryst jævnligt gryden, når majskornene begynder at
poppe, og bliv ved med at ryste en gang imellem, indtil
der ikke er flere korn, der popper.
3 Kom popcornene i en stor skål, og drys med salt.

Banan og rugbrød
1 person

Et halvt stykke rugbrød
med en banan.

Frugt og grønt
1 person

1 æble, 1 pære og 1 gulerod.
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Frokost
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Det knap så gode valg
Her ser du tre af de ting, som mange af os spiser til
frokost. Og det er ok, hvis det sker en sjælden gang.
På billedet kan du se, hvor stor eller lille en portion
du kan spise til frokost, hvis du gerne vil ned i vægt.

Vælger du fransk
hotdog og kakaomælk til frokost, så
må du altså nøjes
med en halv kakaomælk og samtidig
levne noget af hotdoggen; hvis du
altså vil ned i vægt.
Du kan jo også lade
være med at vælge
det!

Energi
1800 kJ
Protein: 12% (13 gram)
Kulhydrat: 35% (37 gram)
Fedt: 53% (26 gram)
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På billederne her og på næste side kan du se, hvad du kan spise
til frokost. Hver portion indeholder omkring 1800 kJ (430 kcal),
og som du kan se, er der ikke plads til meget, hvis du vælger
det fede. På næste side finder du de gode valg.

Energi
1800 kJ
Protein: 7% (8 gram)
Kulhydrat: 17% (17 gram)
Fedt: 76% (37 gram)

Vælger du en croissant med hønse
salat til frokost, må
du smide halvdelen
ud!

Vælger du et halvt
stykke rugbrød med
stegt fiskefilet og
remoulade til frokost,
får du hurtigt den
portion, der er
tiltænkt dig. Du er
nemlig nødt til at
levne noget, hvis du
vil ned i vægt, så
meget fedt og energi
er der i den slags
lækkerier. Du kan
selvfølgelig også
bede om en ekstra
halv skive rugbrød
uden fedtstof og
skrabe det meste af
remouladen af, så
er det lidt bedre.

Energi
1800 kJ
Protein: 17% (18 gram)
Kulhydrat: 31% (31 gram)
Fedt: 52% (25 gram)

71

Det gode valg
Se godt på billedet her.
Frokosterne her er gode
valg, hvis du gerne vil ned
i vægt og holde vægten
nede. Ved hver opskrift
kan du se, hvor stor portion
du kan spise, hvis du vil
ned i vægt.
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Rugbrød med pålæg
1 person

3 halve skiver tykt skåret rugbrød uden fedtstof:
Et stykke med salatblade, 2 tynde skiver roastbeef, 1 spsk pickles og peberrod efter smag.
Et stykke med salatblade, 25 g røget makrel, 2-3 radiser i skiver, evt. dild som pynt.
Et stykke med salatblade, 1 kogt kartoffel i skiver, hakket purløg, hakket løg og kapers.
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Speltboller
12 stk.

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Vil du tabe dig, kan du spise
1 bolle med laks.

Tip

Speltbolle med laks
og peberfrugt

Gider du ikke bage bollerne
selv, kan du købe en stor
grov bolle og bruge den i
stedet for speltbollen.

1 person
1 speltbolle
1-2 skiver (75 g) røget laks
1 peberfrugt i tynde skiver
salatblade

1
2
3
4

Skær bollen over.
Læg salatblade på den underste del af bollen.
Læg herpå skiverne af peberfrugt og til sidst laksen.
Læg den øverste del af bollen oven på laksen.
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Rissalat
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Dressing
4 tsk oliven- eller rapsolie
saft af en halv citron
1 tsk karry
1
/2 tsk salt
2 spsk vand, evt. lage fra ananas
Tilbehør
Brød
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Energi pr. person
2700 kJ (640 kcal)
Energifordeling:
Protein: 15% (24 gram)
Kulhydrat: 70% (109 gram)
Fedt: 15% (11 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
En portion salat (som på
billedet) med et halvt stykke
brød.

Pitabrød fyldt med kød,
salat og fetadressing
4 stk.

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Vil du tabe dig, kan du spise
1 pitabrød med fyld og 2 spsk
dressing (se billedet).

Tip
Du kan bruge opskriften til
madpakken, men pak de
enkelte dele hver for sig og
dressingen i en lille beholder.
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Sildepostej
2 personer

1 dåse kippers i olie
1 kogt kartoffel
salt og peber
Tilbehør
Tykt skåret rugbrød
1 løg i ringe
kapers
radiser i skiver
tomater i både
salatblade
hakket purløg
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1 Hæld olien fra kippersfileterne, og pil skindet af.
2 Mos kippers og kartoffel med en gaffel i en skål.
3 Smag til med salt og peber.

Vil du tabe dig, kan du spise
Halvdelen af postejen, 2 halve
skiver tyktskåret rugbrød (evt.
1/2 skive rugbrød og 1/2
skive andet brød), 1 tomat i
både og alle de salatblade,
radiser, løg, kapers og purløg,
du har lyst til.

Salat med skinke,
hvidkål og abrikoser
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Vil du tabe dig, kan du spise
Halvdelen af skinkesalaten
med 2 halve skiver tykt skåret rugbrød, salatblade,
4 agurkestave og halvdelen
af hvidkålssalaten med abri
koser.

Tilbehør
frisk agurk i stave
salatblade
tyktskåret rugbrød
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Omelet med porrer,
peber og svampe
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Tilbehør
2 tomater i skiver
1
/2 lille finthakket løg
1
/2 tsk tørret oregano
1 spsk friskpresset citronsaft
salt og peber
1 skive brød
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Vil du tabe dig, kan du spise
En omelet, 1 skive brød, en lille
tomatsalat af 2 tomater
i skiver drysset med hakket
løg, oregano, salt og peber
og lidt citronsaft.
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Aftensmad
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Det knap så gode valg
På billedet ser du tre forskellige typer aftensmad; grillkylling med
pommes frites, remoulade og agurkesalat, pizza med pepperoni og
indbagt laks med butterdej. Fælles for de tre tallerkener på billedet er,
at hver portion indeholder omkring 1800 kJ (430 kcal). Det vil sige den
mængde energi, du anbefales at spise til aftensmad, mens du taber dig.
Som du kan se, er det meget små portioner. Men der er ikke plads til
mere af disse lækkerier, hvis vægten skal ned. Det skyldes især, at
retterne har et meget højt indhold af fedt.
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Grillkylling
Mængden svarer til overlåret
på kyllingen, 35 g pommes
frites, halvanden spsk remou
lade, 50 g agurkesalat.
Energi: 1800 kJ
Protein: 22% (24 gram)
Kulhydrat: 20% (20 gram)
Fedt: 57% (28 gram)

Købepizza med pepperoni
1/3 af pizza svarende til 170 g
Energi: 1800 kJ
Protein: 15% (16 gram)
Kulhydrat: 46% (48 gram)
Fedt: 39% (19 gram)

Laks i butterdej (frost)
ca. 150 gram
Energi: 1800 kJ
Protein: 13% (14 gram)
Kulhydrat: 31% (34 gram)
Fedt: 56% (27 gram)
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Det gode valg
Der er utallige måder at spise
sundt på. Også når du
skal ned i vægt.
Som du kan
se af vores
opskrifter,
behøver
det ikke
være så
forskelligt fra
det, du
plejer.
Men
mængden
af mad på tallerkenen er måske
noget anderledes, end
du er vant til, og måske er
tilbehøret også forskelligt fra det, du
plejer. Se godt på billederne. De opfylder tallerkenmodellen, hvor halvdelen af tallerkenen fyldes med frugt og grønt,
og resten deles ligeligt mellem kød eller fisk og kartofler, ris, pasta
eller brød. På billederne kan du se, hvor stor portion du kan spise, når
vægten skal ned.
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Fyld din tallerken rigtigt
– det gør en forskel
Det er ikke lige meget, hvordan du fylder din tallerken.
Fyld halvdelen af tallerken med grøntsager og frugt, og
del resten mellem kød/fisk og kartofler/ris/pasta/brød.
Det gør en stor forskel, hvordan du fylder din tallerken.
Fordi en tallerken, der er fyldt på den rigtige måde giver
mange flere vitaminer og mineraler og meget mindre fedt.
Når du har tabt dig og skal holde vægten, kan kartofler,
ris, pasta og brød igen få lov til at fylde mere.
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Indbagt laks med nudelsalat
6 personer

Indbagt laks
500 g laksefilet
salt og peber
500 frisk eller frossen helbladet
spinat
1 dl skummet-, mini- eller letmælk
1 spsk majsstivelse
1
/2 tsk salt
Dej
25 g gær
1 dl lunkent vand
1 æg
1 spsk rapsolie eller oliemargarine
1
/2 tsk salt
ca 250 g hvedemel
Til at pensle med
/2 dl surmælksprodukt f.eks.
yoghurt eller ylette (højst 11/2 g
fedt pr. 100 g)
1
/2 dl vand
1

Energi pr. person
2500 kJ (600 kcal)
Energifordeling:
Protein: 20% (30 gram)
Kulhydrat: 51% (74 gram)
Fedt: 29% (20 gram)

1	Start med at dampe spinaten i en gryde med et par
spsk vand; det gælder både for frossen og frisk spinat.
2	Lad spinaten koge godt igennem og falde helt sammen
(hvis den er frisk), så det meste af væsken fordamper.
3	Rør majsstivelse med mælk, og rør det i spinaten.
Lad den lige nå kogepunktet.
4 Tilsæt salt.
5 Lad den køle af.

Dej – indbagt laks
1	Bland alle ingredienserne til dejen sammen, og ælt
dejen.
2	Tilsæt evt. lidt mere mel, hvis dejen klæber meget.
Dejen skal være glat og fin og ikke hænge i fingrene.
3	Rul dejen ud til en firkant på ca. 30 x 35 cm.
4	Læg dejen midt på en bageplade beklædt med bagepapir.
5	Læg den friske laksefilet på den forreste halvdel af dejen.
		Det kan godt være, du skal skære laksen lidt til, så den
er lige bred i begge ender.
6 Krydr med salt og peber.
7 Dæk laksen med spinat.
8	Pensl med vand rundt i kanten af dejen rundt om laksen.
9	Fold den bageste halvdel af dejen over laksen.
10 Tryk kanterne godt sammen med en gaffel.
11	Pisk surmælksprodukt og vand sammen, og pensl dejen
med blandingen.
12 Skær evt. små snit i toppen af dejen.
13	Bag laksen midt i ovnen i 20-25 minutter ved 200°C.

Vil du tabe dig, kan du spise
En skive laks og en portion
nudelsalat (svarende til 1/8 af
laksen med 1/10 af salaten),
som vist på billedet.
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Nudelsalat
250 g ægnudler
400 g grønne bønner
1 gul peberfrugt
1 rød peberfrugt
Dressing
1 spsk raps- eller olivenolie
3 spsk citron
en halv tsk salt

Drys
3
/4 dl græskarkerner
1 tsk honning

Nudelsalat
1 Kog nudlerne ca. 3 minutter i letsaltet vand.
2 Hæld de kogte nudler i en sigte, og skyl dem med koldt vand.
3 Lad dem dryppe af i sigten.
4 Kog bønnerne i letsaltet vand i 4 minutter.
5 Hæld vandet fra bønnerne, og køl dem af under koldt vand.
6 Flæk bønnerne på langs med en kniv.
7 Hak peberfrugterne helt fint.
8 Pisk olie, citronsaft og salt sammen til en dressing.
9 Bland nudler, bønner og peberfrugter grundigt med dressingen.
10 Anret salaten i en pæn skål eller på et fad.
Drys
1 Rist græskarkernerne på en varm pande i 3 minutter.
2	Tilsæt honning, og lad det bruse op omkring græskarkernerne.
3 Hæld dem op på en tallerken, og lad dem køle af.
4	Drys de honningristede græskarkerner over salaten
inden servering.

Tip
Server evt. en dressing af
1 dl. syrnet fløde 9% rørt med
1 tsk dijonsennep, en halv
tsk sukker og smagt til med
salt og peber.
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Kinesisk suppe
4 personer

250-300 g hakket svinekød
(højst 12 g fedt pr. 100 g)
250 g champignoner i skiver
350 g fintsnittet hvidkål
1 dl sojasovs
11/2 liter vand eller bouillon
4 spsk eddike
1
/2 dl vand
3 spsk majsstivelse
1 bundt forårsløg
200 g bønnespirer
200 g frosne ærter
evt. 10 hakkede syltede
hvidløg
salt
peber
evt. chilisauce
Tilbehør
Groft brød

1 Brun kødet i en gryde uden fedtstof.
2	Tilsæt hvidkål og champignoner, og svits grøn
sagerne med et par minutter.
3	Tilsæt sojasovs og vand eller bouillon, og kog op.
4 Lad suppen simre i 5 minutter.
5	Bland eddike og vand, og udrør majsstivelsen heri.
6	Hæld blandingen i den kogende suppe under
omrøring.
7	Skær forårsløgene i ringe, og kom dem i suppen
sammen med bønnespirer, ærter og evt. hakkede
syltede hvidløg.
8	Lad suppen koge op igen, og smag til med salt,
peber og evt. chilisauce.
9 Server med det samme.
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Energi pr. person
2400 kJ (570 kcal)
Energifordeling:
Protein: 24% (34 gram)
Kulhydrat: 59% (84 gram)
Fedt: 17% (11 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
En portion (1/4) af suppen
med et stykke brød (som vist
på billedet).

Kalvekød med flødesauce
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Energi pr. person
2700 kJ (640 kcal)
Protein: 26% (41 gram)
Kulhydrat: 57% (90 gram)
Fedt: 17% (13 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
En portion (1/4) kød, sauce
og broccoli med 2-3 kartofler,
og et lille stykke brød (som
vist på billedet).

Tip
Du kan også lave retten med
magert svinekød, kalkun eller
kyllingefilet.
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Marineret kyllingebryst
med bønnesalat og
ovnstegte kartofler
4 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!
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Energi pr. person
2500 kJ (600 kcal)
Energifordeling:
Protein: 23% (33 gram)
Kulhydrat: 56% (82 gram)
Fedt: 21% (14 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
En portion kylling med bøn
nesalat (1/4) og 6 kartoffelbåde.
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Pizza med pepperoni og salat
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Salat
1 salathoved
2 tomater
evt. en håndfuld rucolasalat

Salat
1 Snit salaten i strimler
2 Skær hver tomat i 8 både.
3	Bland salat og tomater og
evt. rucola, som giver en
peberagtig smag.

Energi pr. person
2800 kJ (670 kcal)
Energifordeling:
Protein: 18% (30 gram)
Kulhydrat: 55% (92 gram)
Fedt: 27% (21 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
2 stykker pizza og al det salat,
du har lyst til.

Tip
Klip de nybagte pizzaer ud i
6-8 stykker med en køkkensaks. Det gøres lettest ved
først at klippe pizzaen i to
halve og derefter klippe hver
halvdel i 3-4 stykker.
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Boller i karry

Uhm. Boller i karry. Denne opskrift
er lidt anderledes end den traditionelle.
Vi laver nemlig bollerne direkte i
saucen. Det er lettere. Prøv selv.

4 personer

Fars til boller
250-300 g hakket kalv- og flæsk
(højst 12 g fedt pr. 100 g)
(hakket kalkun-, okse- eller
lammekød er også godt)
1 finthakket løg
1
/2 tsk salt
1 knivspids stødt peber
1 æg
11/2 spsk hvedemel
11/2 spsk rasp
3
/4 dl skummet-, minieller letmælk
Karrysauce
1 tsk karry
1 tsk groft salt
1
/4 tsk peber
3 spsk majsstivelse
5 dl vand
2 dl skummet-, mini-, eller letmælk
Tilbehør
Kogte ris
Kogte sukkerærter
Udskåret frugt, f.eks. en halv ananas, 2 æbler og 2 bananer
mangochutney (side 115)
Fars
1 Rør alle ingredienser til farsen godt sammen.

Energi pr. person
2500 kJ (600 kcal)
Energifordeling:
Protein: 18% (27 gram)
Kulhydrat: 68% (100 gram)
Fedt: 14% (9 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
3 boller og sauce med 2 dl
kogte ris, 1-2 spsk mango
chutney og alt det frugt og
grønt du har lyst til.

Karrysauce til kødboller
1 Rør de tørre ingredienser med 1 dl vand.
2 Tilsæt resten af væsken og bring saucen i kog under omrøring.
3 Når saucen koger, skrues ned på laveste blus.
4 Form 16 boller af farsen og kom dem direkte i saucen.
5 Lad dem simre ved ganske svag varme i saucen i 15 minutter.
Server med ris og mangochutney, sukkerærter og frugt.
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Spaghetti Carbonara
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Energi pr. person
2500 kJ (600 kcal)
Energifordeling:
Protein: 16% (24 gram)
Kulhydrat: 60% (88 gram)
Fedt: 24% (17 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
En portion (en sjettedel af
pastaretten) med al den salat
du har lyst til.

Tip
Prøv også at tilsætte 250 g
hakkede champignon, og
steg dem sammen med løg
og bacon.
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Hverdagsmaden er vigtig, når du skal tabe dig.
Den skal smage godt og være let at lave. Den skal
være sund, så den giver dig de næringsstoffer, du
har brug for, samtidig med at du taber dig. Og så
skal den være ok for dem, du spiser sammen med
– også selv om de ikke skal tabe i vægt.

98

Maden til hverdag må gerne være
let at lave, og så skal den selvfølgelig
smage godt. Her er et par forslag.
Prøv selv, hvor let det er.
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Pasta
med
svampe
og flødeost
Energi pr. person
2700 kJ (640 kcal)
Energifordeling:
Protein: 16% (25 gram)
Kulhydrat: 64% (100 gram)
Fedt: 20% (15 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
En portion (en sjettedel) af
pastaretten med masser af
salat (en fjerdel af salaten
med revne rødder side 120).

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!
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Spinatsuppe med toast
4 personer

Spinatsuppe
500 g frossen spinat
12 dl bouillon
2 porrer i ringe
3 gulerødder i små tern
2 spsk majsstivelse
1 dl vand
salt
peber

Spinatsuppe
1 Kog spinaten op med bouillonen.
2 Blend spinat og bouillon til en jævn puré.
3 Tilsæt porrer og gulerødder, og kog i 10 minutter.
4 Opløs majsstivelsen i vandet, og jævn suppen.
5 Smag til med salt og peber.
Toast
1 Skær tomater og skinke i små tern.
2 Riv osten, og bland ost, tomat og skinke
3 Fordel blandingen på de 8 skiver brød.
4	Læg brødene på en bageplade beklædt med bage
papir, og grill brødene midt i ovnen, til osten er smeltet.

Toast
2 tomater
100 g skinke
120 g ost (højst 18 g fedt pr. 100 g)
8 skiver godt groft brød

Energi pr. person
2100 kJ (500 kcal)
Energifordeling:
Protein: 22% (27 gram)
Kulhydrat: 60% (76 gram)
Fedt: 18% (4 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
En portion suppe (en femtedel) med 2 toast.
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Hjemmelavede hotdogs
med agurkesalat
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!
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Uhm. Næsten alle kan lide hotdog. Men hvordan hænger det at
spise hotdog egentlig sammen med det at skulle tabe i vægt?
Det går an, hvis du selv bager brødene og køber nogle ikke alt
for store pølser. Når der er godt brød til en mindre pølse, bliver
det et måltid, som du også kan spise, selv om vægten skal ned.
Men glem alt om hotdog fra pølsemanden eller hotdog lavet
med købte pølsebrød; her er fordelingen mellem pølse og brød
nemlig ikke god nok, og fedtindholdet er dobbelt så højt som
i den hjemmelavede hotdog. I opskriften her er såvel forholdet
mellem pølse og brød som fedtindholdet i orden.

Servering
Varm pølserne i vand i en gryde. Varm hotdogbrødene, hvis ikke de er nybagte,
og skær dem halvvejs igennem midt i brødet (så kan brødet stå uden at vælte
med pølse i). Læg en pølse i hvert brød, og kom ketchup, sennep, rå løg og
agurkesalat på efter smag.

Energi pr. hotdog
1500 kJ (360 kcal)
Energifordeling:
Protein: 14% (12 gram)
Kulhydrat: 57% (50 gram)
Fedt: 29% (12 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
1 hotdog. Hvis du kan spise
mere, kan du slutte af med et
stykke frugt.

Tip
Prøv at servere en stor skål
grøn salat til hotdogsene og
eventuelt ovnstegte kartoffel
både:1 kg kartofler skrælles
og skæres i både; lægges på
bagepapir på bagepladen,
drysses med lidt salt og bages midt i ovnen ved 250° i
ca. 25 minutter. Har du en
ovn med varmluft kan kartoffelbådene bages sammen
med pølsebrødene. Hvis du
gerne vil tabe dig, kan du
spise 4-6 kartoffelbåde til en
hotdog.
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Mad i gryde og fad
Sammenkogte retter i gryde
eller fad er lette at lave
og smager godt. Desuden
er det en stor fordel,
at alle vitaminerne og
mineralerne bliver i retten,
fordi der ikke smides
kogevand ud. Her er lidt
for enhver smag.
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Kødboller i tomatsauce

Energi pr. person
2800 kJ (670 kcal)
Energifordeling:
Protein: 23% (38 gram)
Kulhydrat: 57% (92 gram)
Fedt: 20% (15 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
4 kødboller med tomatsauce
og 100 g kogt pasta eller ris

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!
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Flødegullash
4 personer

3-4 hakkede løg (300 g)
2 tsk raps- eller olivenolie
400 g mager oksekød i tern
250 champignon i kvarte
2 tsk paprika,
1 tsk salt
1 dåse flåede hakkede tomater
1 rød peber
1 grøn peber
2 spsk majsstivelse
1 dl fløde 9%
1 fed finthakket hvidløg
evt. 1 tsk. kommen eller spidskommen
Tilbehør
Kogte ris og brød

1 Svits løgene i olien i en gryde.
2 Tilsæt kødet, og svits det med et par minutter.
3	Tilsæt derefter champignon og paprika, og svits
endnu et par minutter.
4	Tilsæt salt og tomater, og lad retten simre under
låg i ca. 40 minutter.
5	Skær peberfrugterne i tern, og kom dem i gryden,
og lad det hele simre endnu 20 minutter.
6 Rør majsstivelsen med fløden, og jævn saucen.
7	Smag til med salt, og tilsæt evt. hvidløg og
kommen efter smag.
8	Spæd saucen med lidt vand, hvis den er blevet for
tyk.
9 Server retten med kogte ris.

Energi pr. person
3000 kJ (710 kcal)
Energifordeling:
Protein: 21% (37 gram)
Kulhydrat: 63% (110 gram)
Fedt: 16% (13 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
En portion (en femtedel af
retten) med 1 dl kogte ris og
1 skive brød.
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Koteletter i fad med løg,
bacon og abrikoser
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Tilbehør
Kogte kartofler
og brød
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Vil du tabe dig, kan du spise

Energi pr. person

En portion (1/4) med 2-3
kartofler og et halvt stykke
brød.

2500 kJ (600 kcal)
Energifordeling:
Protein: 24% (35 gram)
Kulhydrat: 61% (90 gram)
Fedt: 15% (10 gram)

Laksegryde med rejer

Energi pr. person
3000 kJ (710 kcal)
Energifordeling:
Protein: 21% (37 gram)
Kulhydrat: 63% (110 gram)
Fedt: 16% (13 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
En portion (1/5) med 1 dl
kogte ris eller 2 kartofler og
et lille stykke brød.

1	Rens porrerne godt, og skær dem i ringe.
2	Skær broccolien i små buketter, og skræl stokken med
en kartoffelskræller og skær den i små stykker.
3	Kog porrer og broccoli i bouillonen i 4 minutter.
4	Rør majsstivelsen ud i fløden, og jævn bouillonen.
5	Tilsæt tomater, ærter, rejer og laksetern; kog forsigtigt
op, og rør kun forsigtigt i gryden.
6	Smag til med salt, peber og citronsaft.
7	Lad retten nå kogepunktet, og server straks med kogte
ris eller kartofler.
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Bagt fisk med persillerasp
og pastasalat
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Fisk er godt, ingen tvivl om det.
Her er en let opskrift på fisk bagt i ovn.

Pastasalat
350 g kort pasta (f.eks. penne)
4 tomater
1 agurk
1
/4 icebergsalat
Dressing
1 tsk paprika
11/2 spsk tomatpuré
2 spsk letmayonaise
1 spsk citronsaft
2 spsk vand
1 tsk salt
1
/4 tsk peber.
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1
2
3
4
5
6
7
8

Skær squashen i stave og løget i tynde både.
Svits squash og løg i 1 tsk olie på en pande i ca. 4 minutter.
Bland grønsagerne med soltørrede tomater.
Smag til med salt og peber, og kom blandingen i bunden af et ildfast fad.
Skær fisken i 4 pæne stykker, og læg dem oven på grønsagerne.
Bland ingredienserne til persilleraspen sammen, og drys det over fiskestykkerne.
Dryp fisken med 1 tsk olie.
Bag fisk og grønsager midt i ovnen ved 200°C i 15 minutter.

Pastasalat
1 Kog pastaen som anvist på pakken.
2	Hæld den færdige pasta i en sigte, skyl med koldt vand, og lad den
dryppe godt af i sigten.
3	Skær hver tomat i 8 stykker, agurkerne i tern og icebergsalaten i
korte men brede stykker.
4 Pisk ingredienserne til dressingen sammen.
5	Bland pasta, grønsager og dressing godt sammen i en skål.

Energi pr. person
3000 kJ / 710 kcal
Energifordeling:
Protein: 22% (39 gram)
Kulhydrat: 64% (112 gram)
Fedt: 14% (11 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
En portion (der svarer til 1/4
af fiskeretten med 1/8 af
pastasalaten) og et halvt
stykke brød.

Tip
En rest pastasalat er en fin
frokostret med brød til.
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Steaks med sennepssauce
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Energi pr. person

En rigtig lækker ret
med oksekød.
Prøv selv og bliv
glad.

2500 kJ (600 kcal)
Energifordeling:
Protein: 26% (38 gram)
Kulhydrat: 60% (90 gram)
Fedt: 14% (10 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
En bøf med 4 spsk sauce og
4 spsk spinat (1/4). Hertil 3
spsk kartoffelmos med rodfrugter (1/6) og et halvt stykke
brød.

1 Varm olien op på en pande, og steg bøfferne brune på begge sider.
2	Bøfferne skal stege 3-5 minutter på hver side afhængigt af, hvor tykke de er, og hvor
gennemstegte de skal være.
3 Krydr med salt og peber, og hold bøfferne varme på en tallerken dækket med stanniol.
4 Hæld bouillonen på panden, og bring det i kog.
5 Pisk sennep ud i bouillonen.
6 Opløs majsstivelsen i vandet, og jævn saucen.
7 Tilsæt persille, kog op, og smag til med salt og peber.
Dampet spinat
1	Kom spinat og vand i en gryde, og bring det i kog. Den friske spinat skal falde
helt sammen. Den frosne skal varmes godt igennem.
2	Smag til med salt.
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Kartoffelmos med rodfrugter
1	Skræl rodfrugter og kartofler.
2	Skær dem i mindre stykker.
3	Kom dem i en gryde dækket med koldt vand uden salt, og kog til alt er
helt mørt, ca 20 minutter.
4	Mos grønsager og kartofler med en kartoffelmoser eller elhåndmikser.
5	Varm mælken op, og kom den i mosen under omrøring, til mosen har
en konsistens, som du kan lide.
6	Smag til med salt og peber.
Servering
Læg spinaten på et fad. Læg bøfferne ovenpå spinaten, og hæld lidt
af saucen over bøfferne. Server resten af saucen i en skål ved siden af
sammen med kartoffelmos med rodfrugter og brød.
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Ristaffel
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!
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Energi pr. person
2900 kJ (690 kcal)
Energifordeling:
Protein: 17% (29 gram)
Kulhydrat: 63% (110 gram)
Fedt: 20% (15 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise

Tip
Mangofrugten kan sagtens
være umoden, når den bruges til chutney, men moden
mango er også fint.

Et stykke kylling, al den sauce
du har lyst til og 1 dl kogte ris.
Drys med 1 tsk ristet kokos,
1 tsk rosiner, 1 tsk peanuts og
1 tsk kandiserede ingefær,
banan og ananas, som du har
lyst til og evt. 1 spsk syltede
ingefær og 1 spsk mango
chutney og evt. 1 tsk sambal
oelek.
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At salater er andet end revet gulerod med
citron og sukker, prøver vi at vise dig her
– ikke at der er noget galt med det.
Salaterne kan både spises som en selv
stændig ret med brød eller som tilbehør
til kød eller fisk.
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Salater

117

Rødkålssalat med pære
og yoghurtcreme
4 personer
500 g rødkål
2 pærer
1
/2 dl hakkede hasselnødder
50 g tørrede tranebær
Yoghurtcreme
1 dl yoghurt (højst 1,5 gram fedt
pr. 100 gram)
1 spsk letmayonnaise
11/2 spsk citronsaft
1 tsk sukker
salt
peber
Tilbehør
Groft brød

118

1	Snit rødkålen meget fint, og kom den i en skål.
2	Fjern kernehuset fra pærerne, og skær dem i små
tern.
3	Pisk ingredienserne til yoghurtcremen sammen,
og smag til med salt og peber.
4	Bland rødkål, pærer, hasselnødder og tranebær
grundigt sammen med dressingen.
5	Lad salaten trække ca. 15 minutter og smag
endnu engang til med salt og peber.

Vil du tabe dig, kan du spise
Energi pr. person inkl. brød
1600 kJ (380 kcal)
Energifordeling:
Protein: 11% (10 gram)
Kulhydrat: 62% (60 gram)
Fedt: 27% (12 gram)

En fjerdedel af salaten med
1-2 skiver brød.

Tip
I de fleste supermarkeder kan
du få yoghurt med 1% fedt.
Den er tyk i konsistensen og
er fin til yoghurtcremen her.

Linsesalat med broccoli
4 personer

2 dl grønne linser
6 dl vand
1 tsk salt
1 fed hvidløg
1 lille laurbærblad
200 g broccoli
1 agurk
1 lille bundt persille
2 forårsløg
Dressing
1 spsk olivenolie
saft af 1 citron
1
/2 tsk salt
1
/4 tsk stødt peber

1	Kom linser, vand, salt, hvidløgsfed og laurbærblad i en
gryde, og bring det i kog.
2	Skru ned for varmen, og kog linserne i 20 minutter.
3	Hæld linserne i en sigte, skyl dem med koldt vand, og lad
dem dryppe af i sigten.
4	Fjern hvidløgsfed og laurbærblad.
5	Skær broccolien i store stykker. Skræl stokken på broccolien,
og skær den i store stykker.
6	Kom broccolien i en gryde med kogende letsaltet vand, og
lad den koge i 3 minutter.
7	Tag broccolien op af vandet, og lad den køle af på en tallerken.
8	Skræl og flæk agurken, og skrab kernerne ud med en teske.
9	Skær agurken ud i små tern på 1cm x 1 cm.
10	Skær broccolien i små buketter og stokken i små tern.
11	Hak persillen.
12	Skær forårsløgene i skiver.
13	Pisk dressingen sammen.
14	Bland linser, agurker, broccoli, persille, forårsløg og dressing
godt sammen, og smag til med ekstra salt og peber.
15	Server salaten med det samme.

Energi pr. person inkl. brød
1600 kJ (380 kcal)
Energifordeling:
Protein: 20% (20 gram)
Kulhydrat: 63% (60 gram)
Fedt: 17% (7 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
En fjerdedel af salaten med
1-2 skiver brød.

Tip
Hvis du ikke skal spise al
salaten på en gang, så bland
alle ingredienserne sammen,
men vend først dressingen i,
lige før salaten skal spises.
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Salat med revne rødder
og grape
4 personer

250 g grønne bønner
250 g grøn salat f.eks. romainsalat
1 gulerod
1 grapefrugt
Dressing
1 spsk honning
1 spsk dijonsennep
1 tsk olivenolie
1
/2 tsk salt
en knivsspids peber

Energi pr. person
1600 kJ (380 kcal)
Energifordeling:
Protein: 13% (12 gram)
Kulhydrat: 74% (70 gram)
Fedt: 13% (6 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
En portion (1/4) salat med
2 skiver brød.
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1	Kog bønnerne i letsaltet vand i ca. 4 minutter.
2	Lad dem køle af under rindende koldt vand.
3 Rengør salaten, og riv eller skær den i brede strimler.
4	Skræl guleroden, og riv den på den grove side af
rivejernet.
5	Skær skrællen af grapefrugten, og fjern den hvide
kerne i midten.
6 Skær resten af grapefrugten i tern.
7	Skær de afkølede bønner i stykker på 3 cm.
8	Bland grønsager og salat.
9	Pisk ingredienserne til dressingen sammen, til
honningen er opløst, og vend dressingen i salaten.
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Brød
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Brød, boller og flûtes
25 g gær
4 dl lunkent vand
1 dl yoghurt (højst 1,5 gram fedt pr. 100 gram)
1 tsk salt
150 g havregryn (ca. 5 dl)
150 g durum hvedemel
ca. 350 g hvedemel
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Til at pensle med
1
/2 dl yoghurt pisket sammen
med 2 spsk vand.
Drys evt. med havregryn.

Brød er sundt og bør spises til alle vores måltider. Derfor skal
brødet også smage godt, så kan vi nemlig skære nogle tykkere
skiver og dermed spise noget mere af det. I den periode, hvor
din vægt skal falde, kan du ikke bare spise løs af det gode brød.
I den periode skal du være opmærksom på, at mængderne ikke
bliver større, end vi anbefaler. Når du har tabt dig og skal holde
vægten, kan du roligt spise mere. Her får du opskriften på dejen,
som både kan blive til brød, boller og flûtes.

1 Opløs gæren i vandet.
2 Tilsæt yoghurt og salt, og rør rundt.
3 Tilsæt havregryn, durumhvede og to tredjedele af hvedemelet.
4	Ælt dejen, og tilsæt løbende mere mel. Måske ikke det hele. Dejen skal være
blød og elastisk og lige akkurat slippe fingrene.
5 Dæk skålen med plastikfilm.
6 Lad dejen hæve 1 time.
7 Hæld dejen ud på et melstrøet bord, og ælt den godt igennem.
8 Form 1 stort brød eller 16 boller eller 4 flûtes af dejen.
9 Læg brød, boller eller flûtes på bageplader beklædt med bagepapir.
10 Pensl med yoghurt rørt med vand.
11 Lad det hæve i en halv time.
12 Snit med en skarp kniv i brød eller flûtes.
13	Bag brødet midt i ovnen i ca. 40 minutter ved 200°C, boller og flûtes bages
i ca. 20 min ved 200°C.

Energi pr. 100 g
1000 kJ (240 kcal)
Energifordeling:
Protein: 12% (7 gram)
Kulhydrat: 81% (50 gram)
Fedt: 7% (2 gram)
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Som alternativ til de traditionelle købe-snacks har vi her lavet
nogle opskrifter på lækre snaks, som f.eks. kan benyttes i
forbindelse med festlige lejligheder, hvor der skal små lækkerier
på bordet. Bruger du flere typer snacks sammen, kan de udgøre
et helt måltid bestående af små retter. Ved hver opskrift har vi
angivet din portion, hvis du vil ned i vægt. Hver portion indeholder ca. 500 KJ (120 kcal) og kan erstatte et mellemmåltid.
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Snacks
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Små pizzastykker
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Pynt
/2 dl grofthakket basilikum
eller 1 dl grofthakket rucolasalat.

1

Servering
Skær pizzaen ud i 30 små stykker.
Skær imellem rækkerne af cherrytomater,
så der ligger en tomat i midten af hvert
stykke. Drys evt. med hakket rucolasalat
eller grofthakket frisk basilikum, og
anret pizzastykkerne på et fad.
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Energi pr. stykke
300 kJ (70 kcal)
Energifordeling:
Protein: 16% (3 gram)
Kulhydrat: 65% (12 gram)
Fedt: 19% (2 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
1-2 stykker pizza kan gøre
det ud for et mellemmåltid.

Ovnbagte kartoffelskiver
med peberrelish

Energi pr. person

4 personer

500 kJ (120 kcal)
Energifordeling:
Protein: 7% (2 gram)
Kulhydrat: 71% (19 gram)
Fedt: 22% (3 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
10 kartoffelskiver med 3
spsk. relish kan erstatte et
mellemmåltid.

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!
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Små sandwich
med laksecreme
16 stk.

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Tip
Sandwichene kan laves i god
tid i forvejen og opbevares
tildækket i køleskabet.
Vil du tabe dig, kan du spise
2-3 sandwich som mellemmåltid.

Tip
Skær skorpen af brødet, det
giver helt ens sandwich.
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Salte stænger med tomatsalsa
Ca. 50 stk.

25 g gær
2 dl lunkent vand
1 tsk groft salt
11/2 spsk rapsolie
250-300 g hvedemel
1 æg til pensling
groft salt til at drysse på
Tomatsalsa
2 grofthakkede tomater
1 rød peberfrugt i små tern
1 lille finthakket løg
1 tsk tørret basilikum
friskværnet peber
1 knivspids salt

1 Opløs gæren i vandet.
2	Tilsæt de øvrige ingredienser (hold lidt mel tilbage), og ælt
dejen godt, til den er glat og slipper fingrene.
3	Del dejen til i ca. 50 stykker. Det gøres lettest ved at rulle 5
stænger og dele hver i 10.
4 Tril hvert stykke til ca. 10-15 cm lange stænger.
5 Beklæd bageristen med bagepapir, og læg stængerne herpå.
6 Pensl med sammenpisket æg, og drys med lidt salt.
7 Lad stængerne hæve i ca. 10 minutter.
8 Bag dem midt i ovnen ved 225 grader i ca. 10 minutter.
Tomatsalsa
1 Bland alle ingredienserne i en gryde.
2 Bring det i kog, og lad det koge ved svag varme i 5 minutter.
3 Blend evt. salsaen, og lad den køle af.

Vil du tabe dig, kan du spise

Energi pr. 100 g saltstænger

6 saltstænger med en halv
dl tomatsalsa kan spises
som et mellemmåltid.

1200 kJ / 290 kcal
Energifordeling:
Protein: 10% (7 gram)
Kulhydrat: 67% (46 gram)
Fedt: 23% (7 gram)

Energi tomatsalsaen
(hele portionen):
400 kJ (100 kcal)
Energifordeling:
Protein: 13% (3 gram)
Kulhydrat: 78% (18 gram)
Fedt: 9% (1 gram)
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Kager er en af de ting, vi helst ikke vil undvære. Heller ikke
når vægten skal ned. Og det behøver vi heldigvis heller
ikke. Som med mange andre ting handler det om, hvordan
man laver kagen, og hvor meget man spiser af den. Her får
du et par lækre opskrifter. Vi har ved begge angivet, hvor
stor portion du anbefales at spise, hvis vægten skal ned.

Kager
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Appelsinkage

Energi pr. stykke
600 kJ (140 kcal)
Energifordeling:
Protein: 7% (2 gram)
Kulhydrat: 69% (25 gram)
Fedt: 24% (4 gram)

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

1 Indstil ovnen på 180°C.
2	Pisk æg, sukker og appelsinskal til hvidt skum med håndmikseren.
3	Skru ned til laveste hastighed på håndmikseren, og pisk yoghurten og oliemargarinen i skummet.
4	Bland hvedemel, majsstivelse og natron, og pisk ved laveste hastighed
blandingen i skummet.
5 Hæld dejen i en springform beklædt med bagepapir.
6 Bag kagen midt i ovnen i 40 minutter ved 180°C.
7	Tag kagen ud af ovnen, når den er færdig, og lad den køle af i formen et kvarters tid.
8 Prik ca. 10 små huller i kagen med en strikkepind.
9	Pensl appelsinsaften over kagen, mens den stadig er lun, og lad den køle helt af.
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Snegle med chokoladefyld

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Energi pr. stk
500 kJ (120 kcal)
Energifordeling:
Protein: 10% (3 gram)
Kulhydrat: 72% (20 gram)
Fedt: 18% (3 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
1 chokoladesnegl som mellemmåltid.
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Desserter
Desserter er dejlige. Også når vægten skal ned.
Her får du et par eksempler på lækre desserter,
som er lette at lave. Samtidig får du at vide,
hvor stor portion du anbefales at spise af dem,
hvis vægten skal ned. For selvfølgelig kan
man ikke bare spise løs, heller ikke selv om
desserten er lavet med mindre fedt.
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Kakaomousse
med mokkasirup
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!
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Mokkasirup
1 Giv vandet et opkog med farinen.
2 Rør neskaffen ud i siruppen.
3	Server mokkasiruppen sammen med kakaomoussen,
så man selv kan hælde på.

Energi pr. person
800 kJ (190 kcal)
Energifordeling:
Protein: 13% (6 gram)
Kulhydrat: 66% (30 gram)
Fedt: 21% (5 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
En lille portion (1/10) af
kakaomoussen med 2 tsk
mokkasirup.

Tip
Kakaomoussen er bedst den
dag, den er lavet.

Tip
Læg mærke til, at syrnet fløde
9%, som du skal bruge i opskriften, er en mager creme
fraiche type, som sælges under forskellige navne f.eks. let
fraiche, cheasy fraiche m.fl.
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Pandekager med
citroncreme
6 personer

Energi pr. stk
500 kJ (120 kcal)
Energifordeling:
Protein: 16% (5 gram)
Kulhydrat: 56% (16 gram)
Fedt: 28% (4 gram)

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!
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Fyldte svesker og dadler
med marcipan og vanillecreme
4 personer
Energi pr. person

8 svesker med sten
4 dadler med sten
80 g marcipan
evt. 1 spsk rom eller cognac
Vanillecreme
1
/2 dl syrnet fløde 9%
1
/2 dl fromage frais
vanillekorn fra en kvart stang vanille
eller 1/2 tsk vanillesukker
2 tsk sukker
1	Overhæld sveskerne med kogende vand i lille gryde, og
lad dem stå et par timer.
2 Kog dem lige netop møre i iblødsætningsvandet.
3 Lad dem køle af.
4 Ælt rom eller cognac ind i marcipanen.
5 Del marcipanen i 12 stykker, og rul dem til små kugler.
6	Fjern stenen fra frugten, og kom en marcipankugle i hullet,
hvor stenen før lå.
7	Sæt frugterne på en bageplade beklædt med bagepapir,
og bag dem midt i ovnen ved 200˚C i 6-8 minutter.
8 Server frugterne lune med kold vanillecreme.

800 kJ (190 kcal)
Energifordeling:
Protein: 7% (3 gram)
Kulhydrat: 63% (30 gram)
Fedt: 30% (7 gram)

Vil du tabe dig, kan du spise
1 dadel og 1 sveske med
1 spsk vanillecreme som
dessert.

Tip
Dadler fra Iran er bedst til
denne dessert, da de er mere
bløde og kødfulde end de
tunesiske.

Vanillecreme
1 Rør alle ingredienser sammen.
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Festmad må også gerne være let at lave og smage godt – også når vægten
skal ned. Når der er fest, sidder man tit længe over maden, og måltiderne bliver
større. Det vil du også opleve, at opskrifterne, der kommer nu er.
Som du vil se, får du 2200 kJ (530 kcal) fra brunchen og 3000 kJ (720 kcal)
fra frokosten. Men tænk på, at du så ofte springer det næste måltid over eller
i alle tilfælde mellemmåltiderne over. Det er derfor helt i orden, at et enkelt
festmåltid bliver større end måltiderne til hverdag. I det følgende, har vi sammensat nogle menuer, som kan bruges ved festlige lejligheder.
For at gøre det endnu lettere, når du skal holde fest, har vi også lavet færdige
indkøslister; lige til at bruge.
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Festmad
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Brunch er en mellemting mellem morgenmad og frokost; heraf
navnet som er en blanding af breakfast og lunch. At invitere
gæster til brunch er en dejlig afveksling til store frokoster og
middage, og gæsterne skal stå knap så tidligt op, som hvis
de var inviteret til morgenmad. En lækker brunch kan gøres
meget enkel, og en del af maden kan laves klar dagen i forvejen,
så det ikke er nødvendigt at stå alt for tidligt op, inden gæsterne
kommer. Opskrifterne rækker til 10 personer.
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Brunch
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Langtidshævede boller
med birkes
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Tip
Portionen egner sig ikke til
at blive halveret, men bollerne kan fryses. Tø dem op
i køleskab natten over, og
varm dem i ovnen.
Bollerne er allerbedst, når
de er nybagte, men kan
både bages og fryses i forvejen og varmes op i ovnen,
inden de skal serveres.
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Dejen til langtids
hævede boller æltes
aftenen, før de skal
bages. Om morgenen skal bollerne
blot formes og bages, og gæsterne vil
blive budt velkommen af en herlig
duft af nybagt brød.
Vandet fra den drænede yoghurt til
hjemmelavet friskost
kan bruges til dejen.
Den giver bollerne
en dejlig smag.

Blommemarmelade
500 g blommer
2 spsk vand
200 g sukker
1
/2 stang vanilje (eller 1 tsk vaniljesukker).

1 Skyl blommerne, del dem, og tag stenen ud.
2 Kom blommerne i en gryde med 2 spsk vand, og giv dem et opkog.
3 Tilsæt sukker, og kog ved middelsvag varme i 15 minutter.
4	Foretrækker du, at blommerne er kogt ud, kan du røre kraftigt i
marmeladen med en grydeske, til blommerne moser ud.
5	Hæld den kogende marmelade i skoldede syltetøjsglas,
og kom låg på.
Tip
6 Opbevar marmeladen i køleskabet.
Portionen giver ca. 400 g
marmelade. Du kan både
halvere og fordoble portionen. Marmeladen kan holde
sig mindst en måned i køleskabet. Du kan evt. tilsætte
atamon efter anvisningen på
flasken, hvis du vil have den
til at holde længere.
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Frugtsalat

10 personer

2 kg blandet frugt og bær afhængig af sæsonen.
F.eks.: appelsin, grapefrugt, druer, melon, banan, æble,
pærer, mango, ananas, fersken, nektarin, blomme eller
kiwi.
Om sommeren også bær: hindbær, jordbær, blåbær,
ribs, brombær, kirsebær.

1	Skær skrællen af de frugter, der ikke kan spises
med skræl, og skær alle frugterne i nogenlunde lige
store tern.
2	Bland frugterne forsigtigt sammen, og server dem i
en stor pæn serveringsskål eller på et fad.
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Tip
Brug altid appelsin eller
grape i frugtsalaten, da
syren i saften forhindrer, at
frugter som æbler, pærer
og bananer bliver brune.

Tip
Frugtsalaten kan halveres
eller laves til det ønskede
antal personer. Beregn
ca. 200 g skrællet frugt
pr. person.
Frugtsalaten er bedst den
dag, den er lavet.

Små pandekager
med ahornsirup
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Tip
Opskriften kan halveres.

Tip
Pandekagerne kan bages
dagen i forvejen. Opbevar
dem tildækket i køleskabet,
og varm dem op på et ildfast fad dækket med stanniol i 15 minutter, midt i
ovnen ved 175°C.
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Hjemmelavet friskost
med peber og purløg
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Smagen på osten kan
varieres. Brug evt. andre
hakkede krydderurter i;
f.eks. basilikum eller dild.
Eller lav en hvidløgsost
med finthakket hvidløg og
persille.

Tip
Opskriften egner sig ikke til
at blive halveret.
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Tip
Osten kan laves dagen i
forvejen.

Indkøbsliste til hele brunchen
__ 1 kg fuldkornshvedemel
__ 1 kg durumhvedemel
__ 1 kg grahamsmel
__ 1 pose birkes
__ 1 flaske ahornsirup
__ 1 stang vanilje eller vaniljesukker
__ 1 pakke gær
__ 1 liter let-, mini- eller skummetmælk
(her er også til kaffe og te)
__ 1 liter skummetmælksyoghurt
__ 1 bakke med 6 æg
__ et halv kg blommer
__ ca. 2 kg blandet frugt til frugtsalat
__ 1 rød peberfrugt
__ 1 bundt purløg

✓

Tjek, om du har:
__ hvedemel (ca. et halvt kg)
__ sukker
__ salt
__ bagepulver
__ oliemargarine
__ paprika
__ kaffe
__ te
__ rugbrød
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Brunch – din portion
Vil du tabe dig, kan du spise
1 bolle
2 spsk blommemarmelade
1 pandekage
2 tsk ahornsirup
1
/2 stykke rugbrød
1 spsk hjemmelavet smøreost
en skål frugtsalat (200 g)
kaffe eller te med skummet-,
mini- eller letmælk, evt.
sødetablet.

Energi
2200 kJ (520 kcal)
Energifordeling:
Protein: 19%
Kulhydrat 71%
Fedt 10% (5 g)
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En frokostbuffet kan laves let og enkelt med noget for enhver
smag. Prøv denne frokostbuffet bestående af luksus-fiskefrikadeller med avocadocreme, kalvepaté med surt, tre gode salater,
brød og selvfølgelig en lækker kage til at slutte af med.
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Frokostbuffet
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Brydebrød med øl
10 personer

Tip
Server evt. brødet ubrudt på
en bakke med en stofserviet
eller et pænt viskestykke
under.

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Tip
Brydebrødet er mest friskt,
samme dag det er bagt,
men kan også bages dagen
i forvejen; opbevar det på
bagepladen indpakket i en
plasticpose, og varm det op
i 10-15 minutter ved 175°C,
inden det skal spises.
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Fiskefrikadeller med rejer
og avocadocreme
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Tip
Opskriften på fiskefrikadeller
kan halveres. Brug blot et
helt æg i den halverede opskrift. Avocadocremen kan
også halveres.

Tip
Fiskefrikadellerne kan laves
dagen i forvejen, hvis de
køles hurtigt ned og op
bevares godt tildækket i
køleskabet. Frikadellerne
kan serveres kolde eller
varmes op i ovnen i 510 minutter ved 175°C.
Avocadocremen skal laves
samme dag, den skal spises, ellers bliver den brun.
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Kalvepaté

Tip
Patéen kan serveres lun og
hel eller kold skåret i skiver
og anrettet på et fad pyntet
med salatblade. Server
masser af syltede agurker,
asier, rødbeder, perleløg
eller cornichoner til og tyktskåret rugbrød.

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Tip
Ansjoserne bruges i farsen
som et krydderi. Det er
meget almindeligt i patéer
og postejer med lever.
Patéen kommer slet ikke til
at smage af fisk.

Tip
Opskriften kan halveres;
brug blot et helt æg til den
halverede opskrift men anvend en mindre form.
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Kartoffelsalat
Til 10 personer på buffet

1 kg små kartofler
250 g grønne bønner
10 soltørrede tomater
100 g syltede (grillede)
røde peberfrugter fra glas
1
/2 dl hakket persille
evt. 1/2 dl hakket frisk basilikum
Dressing
2 spsk olivenolie
2 spsk vineddike
1
/2 spsk vand
salt
peber

1 Kog kartoflerne med salt, til de er møre, og lad dem køle af.
2 Pil kartoflerne, og skær dem i kvarte.
3	Kog bønnerne i letsaltet vand i 4-5 minutter, og køl dem
af under rindende koldt vand.
4 Skær de afkølede bønner i 3 cm lange stykker.
5	Skær de soltørrede tomater i tynde strimler og de syltede
peber frugter i strimler på en halv cm tykkelse.
6	Bland kartoflerne sammen med bønner, soltørrede
tomater, peberfrugter, hakket persille og evt. basilikum.
7	Pisk olie, vineddike og vand sammen til en dressing, og
vend den forsigtigt sammen med kartofler og grønsager.
8 Smag til med salt og peber.

Tip
I stedet for syltede peberfrugter kan du bruge 3 spsk
kapers.

Tip
Opskriften kan halveres.
Kartoffelsalaten kan laves
klar dagen i forvejen og
opbevares tildækket i køleskabet. Blot skal dressingen
ikke vendes i før samme
dag, som kartoffelsalaten
skal spises.
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Salat af agurker og dild
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Tip
Opskriften kan halveres.
Agurkesalaten kan gøres
klar i god tid, men dressingen skal først vendes i lige
inden serveringen.
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Salat af blomkål og broccoli
med sennepsdressing

Tip
Opskriften kan halveres.

Tip
Salaten kan laves dagen i
forvejen; både med og uden
dressing. Opbevar salaten
i en lufttæt beholder i køleskabet, og smag den til
med salt og peber endnu en
gang, inden du anretter den
i serveringsskål eller på et
fad.

1 Bring en stor gryde vand med lidt salt i kog.
2	Skræl gulerødderne, halver dem og skær dem i tynde
skrå skiver.
3 Bland gulerødder, blomkål og broccoli.
4	Kog halvdelen af grønsagerne ad gangen; kom grøn
sagerne i det kogende vand, og tag dem op, så snart
vandet koger igen – de skal stadig være lidt sprøde.
5	Lad grønsagerne køle af under rindende koldt vand 
og derefter dryppe af i en sigte.
Dressing
1 Pisk mayonnaisen med dijonsennep og vand.
2	Vend dressingen omhyggeligt sammen med grøn
sagerne, og smag til med salt og peber.
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Abrikoskage
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Tip
Opskriften kan halveres, men
skal da bages kortere tid.
Tjek om kagen er bagt med
strikkepind eller skarp kniv
som beskrevet i opskriften.

Tip
Kagen er absolut bedst
samme dag som den er bagt.
Men kan opbevares i en
lufttæt beholder og lunes
10 minutter ved 175°C inden
servering.

162

163

Indkøbsliste
til hele frokostbuffeten

✓

__ 1 øl, pilsner, lager eller lys øl
__ 1 kg groft rugmel
__ 2 kg hvedemel
__ 1 pose soltørrede tomater
__ 1 pose sesamfrø
__ 1 glas syltede (grillede) peberfrugter
__ 1 glas syltede syltede agurker, asier,
rødbeder eller cornichoner, evt. flere slags
__ 1 dåse syltede abrikoser, alternativt ferskner
__ 100 g marcipan
__ 1 rugbrød
__ 1 pakke gær
__ 1 liter let-, mini- eller skummetmælk
__ 1 bakke med 6 æg
__ 1 liter ylette
__ 1 pakke rejer 150 g
__ 400 g hakket fiskekød, evt. frost.
__ 1 lille glas eller dåse ansjosfileter eller benfri sild
__ 300 g kalvelever
__ 400 g hakket kalvekød, højst 12 g fedt pr. 100 g
__ 1 citron
__ 1 avocado
__ 1 pose løg
__ 1 salathoved
__ 1 kg små kartofler
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__ 250 g bønner, friske eller frost
__ 2 agurker
__ 1 lille blomkål
__ 1 pakke broccoli 500 g
__ 5 gulerødder
__ 2 appelsiner
__ 1 bundt persille
__ 1 bundt dild
__ 1 bundt purløg
__ evt. 1 bundt basilikum

✓

Tjek, om du har:
__ raspolie eller oliemargarine
__ salt
__ peber
__ tørret timian (eller frisk)
__ olivenolie
__ vineddike
__ letmayonaise
__ dijonsennep
__ bagepulver
__ sukker
__ flormelis
__ laurbærblade
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Frokostbuffet – din portion
Vil du tabe dig, kan du spise
1 fiskefrikadelle
2 spsk. avocadocreme
1 skive paté
syltede agurker, asier,
rødbeder eller lignende
1 stk. brydebrød
1
/2 skive rugbrød
100 g af hver salat
1 lille stykke kage (75 g)

Energi
3000 kJ (710 kcal)
Energifordeling
Protein 16%
Kulhydrat 63%
Fedt 21% (17 g)
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Kager til kaffen
Kager til kaffen eller teen er dejligt, og det er der plads
til – også selv om du skal tabe dig. I det hele taget
kan du spise en mangfoldighed af madvarer, selv om
du ønsker vægttab eller bare vil spise sundt, blot
du ikke gør det hver dag og i lige store mængder.
Og så behøver maden jo i øvrigt ikke være et orgie
af fedt, for at den smager godt. Prøv f.eks. at
bage disse bananscones og sprøde kanelbrød.
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Bananscones
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Tip
Du kan bruge tørrede tranebær eller blåbær i stedet for
rosiner.

Tip
Opskriften kan ikke halveres.
Disse bananscones er
absolut bedst, når de er
nybagte.
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Kanelbrød
60-70 stk.

2 æg
1 æggeblomme
150 g brun farin
300 g hvedemel
2 tsk bagepulver
1
/2 tsk vaniljesukker
Pynt
1 æggehvide
2 spsk vand
1 spsk stødt kanel
2 spsk sukker

1 Pisk æg og æggeblomme skummende med farin.
2	Bland mel, bagepulver og vaniljesukker sammen,
og rør det i æggemassen.
3	Hæld dejen ud på et melstrøet bord, og del den i
4 stykker.
4	Kom lidt mel på hænderne, og rul hver dejstykke
til en stang på ca. 25 cm.
5	Læg stængerne på en bageplade beklædt med
bagepapir, og bag dem midt i ovnen ved 175°C i
15 minutter.
6	Tag stængerne ud af ovnen, lad dem køle lidt af, og
skær dem derpå i skrå skiver i 1 cm tykkelse.
7	Pisk æggehviden sammen med vandet, og kom
det i en flad skål.
8 Bland sukker og kanel sammen på en tallerken.
9	Dyp hver kage i æggehviden på den ene side, og
skrab den let af på kanten af skålen. Tryk derefter
kagen let ned i kanelblandingen, og læg den med
kanelsiden opad på en bageplade.
10 Bag kagerne midt i ovnen i 15 minutter ved 175°C.
11	Lad kagerne køle af, og opbevar dem i en lufttæt
beholder.

Tip
Opskriften kan halveres, men
halver ikke æggeblommen
og æggehviden.
Kagerne kan laves flere dage
i forvejen og opbevares i en
lufttæt beholder.
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Indkøbsliste til kagerne
__ 1 pakke brun farin
__ 1 pakke rosiner, tørrede tranebær
eller andre tørrede bær
__ 2 modne bananer
__ 1 bakke med 6 æg
__ en halv liter skummet-, mini- eller letmælk

Tjek, om du har:
__ sukker
__ hvedemel
__ bagepulver
__ havregryn
__ salt
__ vaniljesukker
__ kanel
__ kaffe
__ te
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✓

Kager til kaffen – din portion
Vil du tabe dig, kan du spise
1 bananscone
3 kanelbrød
Kaffe eller te med skummet-,
mini- eller letmælk og evt.
sødetablet.

Energi
1000 kJ (240 kcal)
Energifordeling:
protein 13%
kulhydrat 76%
fedt 11% (3 g)
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Gæstemiddag
Selvom du gerne vil tabe dig, kan du sagtens invitere
gæster til middag med en 3-retters menu og selv spise
med af det hele. Prøv denne lækre og nemme menu.

Menu
Persillesuppe med røget laks og
kuvertflûtes med speltmel
Oksebøffer i rødvinssauce,
ovnbagt kartoffelfad og
grøn salat med ylettecreme
Frugttoppe med hyldeblomstgelé
og vaniljecreme
Billederne af de enkelte retter viser
størrelsen på den portion, du kan spise,
når du gerne vil tabe i vægt.

Persillesuppe med røget laks
8 personer
Tip
Opskriften kan halveres.
Alle ingredienser kan gøres
klar på forhånd, men selve
suppen skal laves lige inden
servering.

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!
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Kuvertflûtes med speltmel
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Tip
Spelt er en gammel kornsort, som er blevet meget
populær. Melet kan købes i
større supermarkeder eller
i helsekostbutikker. Kan du
ikke skaffe speltmel, kan du
bruge sigtemel eller 200 g
grahamsmel og 100 g almindeligt hvedemel i stedet.

Tip
Opskriften egner sig ikke til
at blive halveret, men du kan
lave boller eller brød af dejen
efter ønske.
Flûtene kan bages i forvejen,
opbevares i en plastikpose
og varmes 5-10 minutter i
ovnen ved 175°C.
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Bøffer i rødvinssauce
8 personer

500 g små zittauerløg
4 gulerødder
500 g champignoner
4 tsk raps- eller olivenolie
1 fed hvidløg
1
/2 dl tomatpuré
800 g oksetykstegsfilet
(evt. færdigskåret til bøffer)
salt
peber
5 dl rødvin
5 dl bouillon eller vand
3 spsk hvedemel eller majsstivelse
1 dl vand
1 laurbærblad

1	Pil løgene uden at skære for meget af bunden, og halver
de pillede løg fra top til rod.
2 Skræl gulerødderne, og skær dem i små tern.
3 Rens champignonerne, men lad dem være hele.
4	Varm 2 tsk olie op i en stor stegegryde, og brun grønsagerne heri i 10 minutter under omrøring.
5 Tilsæt hvidløg og tomatpuré, og svits et halvt minut.
6	Skær oksekødet ud som bøffer i ca. 2 cm tykkelse, og skær
bøfferne over, så de bliver mindre.
7	Varm en pande op, og brun bøfferne hurtigt på begge sider
i resten af olien.
8	Krydr bøfferne med salt og peber, og læg dem ned mellem
grønsagerne.
9 Tilsæt rødvin og bouillon eller vand samt laurbærbladet.
10	Læg låg på, og lad retten koge ved meget svag varme i
30 minutter.
11	Ryst/rør melet sammen med vandet, og hæld det i saucen
under omrøring.
12 Giv saucen et opkog, og lad den småkoge 5 minutter.
13	Smag saucen til med salt og peber, og anret kød og sauce
i et fad med høje kanter.
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Tip
Du kan bruge perleløg eller
skalotteløg i stedet for
zittauerløg.

Tip
I stedet for kartoffelbradepande kan du servere kogte
kartofler eller ris til.

Tip
Opskriften kan halveres.

Tip
Bøffer i rødvin kan laves
dagen i forvejen. Sørg for at
køle retten hurtigt ned, og
varm den godt igennem den
dag, den skal spises.

Retten her er utrolig velsmagende; ikke
mindst på grund af den kraftige rødvinssauce.
Kartoffelbradepanden er meget let at lave og
meget dekorativ. Pas på med at salte
kartoflerne for meget, da osten
også giver en salt smag.
Serveres med en flot
grøn salat med
ylettecreme.
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Kartoffelbradepande
8 personer

11/2 kg kartofler
100 g reven ost (højst 18 g fedt pr. 100 g)
3
/4 tsk salt
1
/4 tsk stødt peber
evt. 1 knivspids revet muskatnød

1	Skræl kartoflerne, riv dem på den grove side af rivejernet, og
tryk dem fri for væde med hænderne.
2 Bland de revne kartofler med ost, salt, peber og evt. muskatnød.
3 Beklæd en lille bradepande eller et stort ildfast fad med bagepapir.
4 Fordel kartoffelblandingen heri, og bred den godt ud i kanterne.
5	Klap overfladen jævn med let hånd, og bag kartoffelfadet midt i
ovnen i ca.1 time ved 225°C.
6 Skær den færdige kartoffelbradepande ud i 16 stykker.
7	Halver dem på skrå til trekantede stykker, og
anret dem på et fad.
Tip
Opskriften kan halveres.
Kartoflerne kan bages, op til
3 timer inden de skal spises,
og varmes op i ovnen.
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Salat med ylettecreme
8 personer

2-3 salathoveder – gerne forskellige
slags med forskellig farve
300 g forskellige grønsager f.eks.:
tomat, agurk, radise, bladselleri,
æble, løg, peberfrugter, majs og
ærter.
Ylettecreme
3 dl ylette eller andet syrnet mælkeprodukt (højst 1,5 g fedt pr. 100 g)
1 lille fed finthakket hvidløg eller 3
spsk. finthakket purløg
salt
peber

1 Skyl, og slyng, eller tør salaten.
2	Bræk salaten, eller skær den i brede strimler, og
anret den i en pæn skål eller fad.
3	Skær grønsagerne ud i fine strimler, skiver eller
tern, og fordel dem over salaten.
Ylettecreme
1	Rør ylette eller andet syrnet mælkeprodukt
sammen med hvidløg eller purløg, og smag til
med salt og peber.
2 Server cremen i en skål ved siden af salaten.
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Frugttoppe med hyldeblomstgelé og vaniljesauce
Uhm… frugttoppe smager rigtig godt.
Her er der brugt en fin afpasset mængde
gelé, og du vil opleve, at den lidt syrlige
frugt er omgivet af frisk sødme.

Tip
Opskrift på både frugttoppe
og vaniljesauce kan halveres.

Tip
Frugttoppe og vaniljesauce
kan laves dagen i forvejen.
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Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

Servering
1	Løsn frugttoppene i kanten og ryst dem ud
på hver sin lille tallerken. Hold evt. bunden af
formen ind under den varme hane et øjeblik,
hvis den har svært ved at løsne sig.
2 Pynt med en kvist mynte eller citronmelisse.
3	Pisk vaniljesaucen godt igennem, og kom
evt. lidt mere mælk i, hvis du synes, den er
blevet lidt for tyk.
4	Hæld vaniljesaucen i en skål, og server den
til frugttoppene.
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Indkøbsliste
til hele middagen

✓

__ 1 kg speltmel, sigtemel eller grahamsmel
__ 1 kg durumhvedemel
__ 1 flaske rødvin
__ 1 pakke husblas
__ 1 stang vanilje
__ 1 flaske koncentreret hyldeblomstsaft
__ 1 pakke gær
__ en kvart liter fløde 9%
__ 1 liter ylette eller lign.
__ 1 halv liter let-, mini- eller skummetmælk
__ 1 bakke med 6 æg
__ 100 g ost højst 18 g fedt pr. 100 g,
evt. færdig revet
__ 1 pakke røget laks 150 g
__ 800 g oksetyksteg (evt. færdigskårede bøffer)
__ 1 citron
__ 1 icebergsalat
__ 1 bundt porrer
__ 1 fennikel (eller 1 bladselleri)
__ 1 bundt persille
__ 500 g champignoner
__ 500 g små zittauerløg
__ 4 gulerødder
__ halvanden kg kartofler
__ 2-3 salathoveder
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__ 300 g grønsager til salat f. eks:
tomat, agurk, radise, bladselleri,
løg, peberfrugter, majs, ærter
__ 500 g bær eller 750 g frugt
__ 1 potte mynte eller citronmelisse
__ hvidløg eller 1 bundt purløg

✓

Tjek, om du har:
__ hvedemel
__ sukker
__ karry
__ raps- eller olivenolie
__ bouillon (gerne fiskebouillon)
__ salt
__ peber
__ muskatnød
__ majsstivelse
__ tomatpuré
__ laurbærblade
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Gæstemiddag – din portion
Det kan ikke undgås, at man spiser mere, når man har
inviteret gæster til en tre retters menu. Sådan er det.
Vil du tabe i vægt, og spiser du portionen her, er det
en god ide at spise lidt mindre til dagens øvrige mål
tider. Gør du ikke det, er det en god idé at spise lidt
mindre, end der er vist på tallerkenen her. Er det
andre, der øser op til dig, så levn lidt.

Vil du tabe dig, kan du spise
Forret
1 portion suppe
1 kuvertflûte
Hovedret
2 små bøffer med alt det
sauce og alle de grønsager,
du har lyst til
2 trekanter af kartoffelbradepanden
en skål salat
1 spsk ylettecreme
Dessert
1 frugttop
2 spsk vaniljecreme

Energi
3000 kJ (710 kcal)
Energifordeling:
Protein: 23%
Kulhydrat: 60%
Fedt: 17% (14 g)
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Opskriftregister
A
Abrikoskage 162
Agurkesalat 102
Appelsinkage 134
B
Bagt fisk med persillerasp og pastasalat 110
Banan og rugbrød 67
Bananscones 170
Blommemarmelade 147
Bolle med bacon og løg 65
Boller i karry 95
Brunch 144
Brydebrød med øl 156
Brød, boller og flutes 124
Bøffer i rødvinssauce 178
Bønnesalat 92
F
Fiskefrikadeller med rejer og avokadocreme 157
Flødegullash 107
Friske frugttoppe med hyldeblomstgele og vaniljesauce 182
Frugt og grønt 67
Frugtsalat 51, 148
Fyldte svesker og dadler med marcipan og vanillecreme 141
G
Gulerodskage 63
H
Hjemmelavede hotdogs med agurkesalat 102
Hjemmelavet friskost med peber og purløg 150
I
Indbagt laks med nudelsalat 88
K
Kakaomousse med mokkasirup 138
Kalvekød med flødesauce 91
Kalvepaté 159
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Kandiserede ingefær 115
Kanelbrød 171
Kartoffelbradepande 180
Kartoffelmos med rodfrugter 112
Kartoffelsalat 159
Kinesisk suppe 90
Koteletter i fad med løg, bacon og abrikoser 108
Krydderboller 53
Krydret kylling 114
Kuvertflûtes med speltmel 177
Kødboller i tomatsauce 106
L
Laksegryde med rejer 109
Langtidshævede boller med birkes 146
Linsesalat med broccoli 119
M
Mangochutney 115
Marineret kyllingebryst med bønnesalat og ovnstegte kartofler 92
Müsli 54
N
Nudelsalat 88
O
Omelet med porre, peber og svampe 80
Ovnbagte kartoffelskiver 129
Ovnstegte kartofler 92
P
Pandekager med citroncreme 140
Pasta med svampe og flødeost 100
Pastasalat 64, 110
Peberrelish 129
Persillesuppe med røget laks 176
Pitabrød fyldt med kød, salat og fetadressing 77
Pizza med pepperoni og salat 94
Popcorn 66
Pølsebrød 102
R
Rissalat 76
Ristaffel 114
Rugbrød med pålæg 74
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Rødkålssalat med pære og yoghurtcreme 118
Røræg med skinke, tomat og rugbrød 52
S
Salat af agurker og dild 160
Salat af blomkål og broccoli med sennepsdressing 161
Salat med revne rødder og grape 120
Salat med skinke, hvidkål og abrikoser 79
Salat med ylettecreme 181
Salte stænger med tomatsalsa 131
Sildepostej 78
Små pandekager med ahornsirup 149
Små pizzastykker 128
Små sandwich med laksecreme 130
Snegle med chokoladefyld 135
Spaghetti Carbonara 96
Speltboller med laks og peberfrugt 75
Spinatsuppe med toast 101
Steaks med sennepssauce 112
Syltede ingefær 115
T
Tomatsalsa 131
Y
Yoghurt med frugt 62
Æ
Æblesmør 53
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Ned i vægt er en kogebog til voksne, der vil ned i vægt
og holde vægten nede resten af livet.
Ned i vægt beskriver, hvordan du spiser fornuftigt. Du
skal hverken holde dig langt væk fra kulhydrater, spise
store mængder protein eller blive fuldstændig fanatisk
i kampen for at undgå fedt i maden. Bogen viser dig,
hvordan du taber dig ved at spise balanceret, varieret
og i overensstemmelse med de officielle næringsstof
anbefalinger. Undervejs får du masser af gode råd om
mad og motion, og du bliver guidet gennem de tre trin,
som er helt fundamentale for at sikre et godt resultat:
Trin 1: Før vægttabet – forberedelse
Trin 2: Mens du taber dig
Trin 3: Hold vægten nede
Ned i vægt indeholder masser af næringsberegnede
opskrifter på let og lækker mad til alle dagens måltider.
Mad til hverdag og mad til fest. Kager og desserter.
Opskrifterne er illustreret med flotte farvefotos, og du
kan ved alle opskrifter se, hvor meget du kan tillade
dig at spise i den periode, hvor vægten skal nedad.
Forfatterne har tilsammen mere end 25 års erfaring
som kliniske diætister med behandling af blandt andet
overvægtige. Bogen er skrevet med udgangspunkt
i den nyeste forskning inden for området. Derfor hen
vender bogen sig også til sundhedspersonale, der
vejleder i vægtreduktion og ændring af livsstil.
Hvis du tror, at der bare er tale om en ny slankekur,
kan du godt tro om igen. Det er vejen til varigt
vægttab. Intet mindre.

