50+ Opskrifter Designet Til Fortius Fitness Livsstilen
I bestræbelserne på at gøre dit forløb og implementeringen af dine nye vaner og mønstre så
gnidningsfrit som muligt, har jeg udviklet 50+ velsmagene opskrifter; morgenmad, frokost /
aftensmad og snacks der er billige, lette at tilberede og opbevare. De er alle tilpasset det
fleksible kostoplæg og kan let varieres så du aldrig løber tør for nye smagsoplevelser.

Om opskrifterne:
 Opskrifterne er enkle af to grunde. De indeholder kun få ingredienser (ofte basisvarer)
og de kræver ikke nogen specielle kokkeevner i køkkenet.
 Opskrifterne har et højt proteinindhold, der mætter og samtidig er protein vigtig i
forhold til muskelopbygning og restitution efter styrketræning.
 De fleste af opskrifterne er baseret på grove grøntsager. Disse indeholder mange
kostfibre, som er gode til ”at fylde maven”, så man sammen med det høje proteinindhold
hurtigere oplever mæthed.
 De kulhydratrige og kalorietunge fødevarer som fx kartofler, ris og pasta er udeladt fra
opskrifterne, men disse kan let tilføjes opskrifterne, for at opnå det perfekte refeed
måltid. Se ”Tips til variation” under de enkelte opskrifter.
 Opskrifterne er nemme at variere, især med hensyn til grøntsager, frugt og kødtype.
 Alle opskrifter kan downloades til din computer i PDF format og printes for let brug i
køkkenet.
 Til sidst i dokumentet har jeg inkluderet beskrivelse af et par grundlæggende kosttilskud,
som jeg har fundet nyttige og effektive og hvorfor du bør overveje at supplere din kost.
God fornøjelse.
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Jordbærkoldskål med sprøde protein-flager
Sommeren er indbegrebet af koldskål og kammerjunkere. Det er dog ofte forbundet med en stor
mængde kalorier fra tomme kulhydrater. I denne version er proteinindholdet øget ved at tilføre
skyr, og sukkerindholdet er faldet ved at bruge flydende sødemiddel. Kammerjunkere er lige så
usunde som kager ift. fedt, sukker og kalorier. Denne version er i stedet rig på protein og fibre.

Ingredienser
1 portion proteinflager (ca. 40 stk.)
 1 æg
 40 gram vanilje proteinpulver
 5 gram HUSK fibre

Tips til variation
Du kan også bruge andre bær fx hindbær eller
blåbær i koldskålen
Top koldskålen med fx finthakket æble, pære,
fersken, blomme, hindbær, blåbær.

Koldskål til 1 person:
 2 dl kærnemælk
 2 dl skyr
 75 gram frosne jordbær (evt. friske jordbær, når de er i sæson)
 Korn fra 1 vaniljestang eller 0,5 tsk. vaniljepulver eller 1 spsk. Vaniljesukker
 Flydende sødemiddel efter smag.
Fremgangsmåde
Proteinflager: Slå ægget ud og kom proteinpulver og æg i under piskning. Fordel massen ud på en
bageplade med bagepapir i cirka en ½ centimeters tykkelse. Bages ved 160 grader i cirka 10
minutter eller til den har gylden farve. Umiddelbart efter bagning skæres protein-flagerne ud i
den ønskede form. Lad dem køle af inden servering.
Koldskål: Blend jordbær med en stavblender. Hvis du bruger frosne jordbær er det en god idé, at
de tages ud fra frost 20-30 minutter inden tilberedning. Rør kærnemælk og skyr sammen med
jordbær og smag til med vanilje og flydende sødemiddel.
Server jordbærkoldskålen med frugt og protein-flager.

Chokoladeboller
Disse chokoladeboller indeholder rigtig meget protein, da der foruden æg er tilføjet proteinpulver
til dejen. Det gør dem ideelle som en snack i forbindelse med træning, eller som en del af
weekendmorgenbordet.

Ingredienser til 6 stk.








2 bananer
2 æg
3 spsk. HUSK fibre
2 spsk. vanilje proteinpulver
1 spsk. chokolade proteinpulver
1 spsk. kakaopulver
1 tsk. bagepulver

Tips til variation
Du kan nemt ændre smagen af bollerne ved
at eksperimentere med forskellige varianter
af proteinpulver.

Fremgangsmåde
Blend bananerne. Rør æg, HUSK, proteinpulver, kakaopulver og bagepulver i. Sæt bollerne på en
bageplade med bagepapir ved hjælp af en spiseske. Bag dem i ovnen ved 200 grader i 15 minutter.

Chokolade smørrepålæg
Denne sunde udgave af nutella indeholder hverken tilsat fedt eller sukker. Den er bygget op
omkring avokado, som bidrager med sunde fedtstoffer og mæthed.

Ingredienser til 1 lille glas






1 avokado
4 udstenede dadler
1,5 spsk. kakaopulver
¼ tsk. vaniljepulver
Flydende sødemiddel

Fremgangsmåde
Udsten avokadoen og dadlerne. Blend dem til en ensartet masse med en stavblender. Bland
kakaopulver og vaniljepulver i og smag til med sødemiddel. Kom dem i et renvasket syltetøjsglas
og opbevar det i køleskabet.

Overnight oats
Denne opskrift er super velegnet til dem, der står tidligt op, eller til dem der har travlt om
morgenen. Grøden tilberedes om aftenen, sættes i køleskabet, og er klar dagen efter. Det eneste
du skal gøre er at tilføre toppings om morgenen. Skyr og chiafrø er super proteinkilder, og chiafrø
har yderligere et højt indhold af vigtige fedtsyrer. Det høje indhold af proteiner bevirker, at
morgenmaden mætter længe.

Ingredienser til 1 portion
Overnight oats:
 150 gram skyr
 5 gram chiafrø
 20 gram havregryn
 ½ tsk. vaniljepulver
 50 gram vand
 Evt. lidt sødemiddel
Topping:
 Frisk frugt

Tips til variation
Kom et halvt revet æble og 1 tsk. kanel i din
grødblanding og brug resten af æblet som
topping dagen efter.
Lad 100 gram frosne jordbær tø op, og blend
dem med en stavblender. Kom denne
jordbærsauce ud over din grød om
morgenen.
Kom 1 spsk. kakaopulver og en halv most
banan i din grød og gem resten af bananen
til topping dagen efter.

Fremgangsmåde
Alle ingredienser (på nær topping) røres sammen, kommes i en skål med låg og sættes i
køleskabet. Dagen efter toppes grøden med friskskåret frugt eller bær efter eget valg.

Ris a la mande med jordbærsauce
Med denne opskrift er det muligt, at spise ris a la mande hver dag. Skyr og hytteost er gode kilder
til protein. Den søde smag kommer fra jordbærsovsen. Den kan bruges som morgenmad, som
mellemmåltid, i forbindelse med træning eller selvfølgelig som en sund dessert.

Ingredienser til 1 portion
Ris a la mande:
 2 dl skyr
 1 dl hytteost
 2 spsk. finthakket blomkål
 ¼ tsk. vaniljepulver
 Flydende sødemiddel

Tips til variation
Jordbærsaucen kan laves af andre typer
bær, fx hindbær, blåbær, kirsebær.
Saucen kan også skiftes ud med friskskåret
frugt, fx mango- eller melontern, friske
bær, kiwiskiver.

Jordbærsauce:
 75 gram optøede jordbær
Fremgangsmåde
Bland skyr, hytteost, blomkål og vaniljepulver. Smag til med sødemiddel. Blend jordbærrene fint.
Kom jordbærsauce oven på ris a la manden.

Blomkålsgrød med æblemos
Denne opskrift er en grøntsagsversion af den traditionelle havregrød. Grøden er baseret på
blomkål, hvilket holder energiindholdet nede, men samtidig opnår man mæthed fra fibrene.
Grøden smager ikke af blomkål, da der er tilføjet andre smage fx vanilje og kokosmel.

Ingredienser til 2 portioner
Tips til variation

Blomkålsgrød:
 300 gram blomkål
 2 ½ dl vand
 1 æggehvide
 1 spsk. HUSK fibre
 1 spsk. kokosmel
 ½ tsk. vaniljepulver
 Flydende sødemiddel efter smag

Du kan komme 1 tsk. kanel i
blomkålsgrøden for at få mere smag i
grøden
Du kan undlade æblemosen og i stedet
bruge frisk frugt, fx bær, finthakket æble
eller pære.

Æblemos:
 2 æbler
Fremgangsmåde
Skær blomkål i mindre buketter (undlad stilkene) og kom dem i en skål. Tilføj 1 dl vand og blend
blomkål med en stavblender indtil det er finthakket. Tilføj resten af vandet og lad det koge i cirka
10 minutter.
Æblemos: Skræl æblerne, skær dem i tynde skiver og kom dem i en gryde med lidt vand. Lad
æblerne koge indtil de er møre. Blend herefter æblerne med en stavblender indtil det har
konsistens som en æblemos.
Tag gryden af varmen, når blomkålen er færdigkogt. Tilføj herefter æggehviden under omrøring.
Kom herefter HUSK, kokosmel og vaniljepulver i og smag til sidst til med flydende sødemiddel.
Server grøden med æblemosen.

Frugt med chokolade-proteinskum
Hvis man hører til gruppen af mennesker, som ikke har den store lyst til morgenmad, så er denne
opskrift super velegnet. Det er nemlig en morgenmad, der ligger ”let” i maven, men som samtidig
giver kroppen proteiner og dermed mæthed fra æggehviden og skyr. Opskriften kan også bruges
som et mellemmåltid eller en hurtig, sund dessert.

Ingredienser til 1 portion





200 gram frugt
1 æggehvide
2 spsk. chokolade proteinpulver
2 spsk. skyr

Tips til variation
Du kan nemt ændre smagen ved at bruge en
anden smagsvariant af proteinpulver.
Du kan bruge alle typer frugt, fx forskellige
bær, danske frugter som æble og pærer
eller eksotiske frugter som fx kiwi, ananas
og banan.

Fremgangsmåde
Skær frugten ud i mindre tern.
Pisk æggehviden stiv og vend forsigtigt proteinpulver og skyr heri. Kom den oven på frugten.

Protein-havregrød
Denne opskrift er perfekt som en refeed måltid. Den traditionelle havregrød er blevet
proteinholdig ved at tilføje æggehvide, proteinpulver og skyr. Den er således velegnet at bruge,
når kroppen har brug for kulhydrater.

Ingredienser
Grød:





30 gram havregryn
2,5 dl vand
1 æggehvide
2 spsk. chokolade proteinpulver

Tips til variation
Du kan nemt ændre smagen ved at bruge en
anden smagsvariant af proteinpulver.
Du kan erstatte blåbær med andre bær og
frugter.

Topping:
 1 spsk. skyr
 30 gram blåbær (frisk/frost)
Fremgangsmåde
Kog havregryn med vand. Når det har en fast konsistens kommes æggehviden i under omrøring.
Tilsæt til sidst chokolade proteinpulveret. Kom grøden i en skål og top den med skyr og blåbær.

Æggewrap med laks
Æg til morgenmad kan serveres på mange måder. Denne æggewrap er super hurtig at lave, og kan
varieres i det uendelige. Du kan lave en ekstra wrap med fyld og tage den med til frokost dagen
efter. Hvis aftensmaden skal være hurtig, er æggewrap også velegnet til dette. Da den kan fungere
som en madpandekage.

Ingredienser
Æggewrap:
 Olie til stegning
 2 æg
 1 tsk. HUSK fibre
 Salt og peber
 Olie til stegning

Tips til variation
Du kan skifte laks ud med fx rejer, stegt
kylling, andre typer røget fisk. Brug evt.
kødrester fra dagen før.
Kom de grøntsager i, som du kan lide. Prøv
med fx peberfrugt, fintsnittet kål, ærter,
andre revne rodfrugter.

Fyld:
 2 skiver røget laks
 Grøn salat
 Revet gulerod
Fremgangsmåde
Pisk æg, HUSK fibre, salt og peber sammen i en skål. Kom olie på en varm pande. Kom æggemassen
på panden og vend den, når den er fast. Lad den stege videre et par minutter. Fordel laks, salat og
revet gulerod i midten af pandekagen og rul den sammen.

Æggekage med serranoskinke
Æg bliver ofte forbundet med en weekendret. Denne opskrift er dog så enkel, at man nemt kan
lave den til morgenmad i hverdagene også. Æg til morgenmad giver en lang
mæthedsfornemmelse og dermed et stabilt blodsukker i løbet af formiddagen. Denne opskrift kan
også med fordel bruges til frokost og aftensmad.

Ingredienser
Æggekage:
 Olie til stegning
 2 æg
 2 spsk. mælk
 Salt og peber
Topping:
 3 skiver serranoskinke
 100 gram cherrytomater

Tips til variation
Hvis
æggekagen
skal
bruges
til
frokost/aftensmad, så tilføj 1 spsk.
friskhakket krydderurt, fx purløg, persille
eller basilikum.
Du kan også komme skinkestrimler eller
rester af kød fra aftensmad og lade det
stege med i æggekagen.
I stedet for tomat kan du fx bruge revet
gulerod, peberfrugt, ærter. Disse kan også
med fordel steges med i æggekagen.

Fremgangsmåde
Læg serranoskinken på en bageplade med bagepapir og rist det i ovnen 10-15 minutter ved 200
grader eller til det er sprødt.
Slå æggene ud og pisk dem sammen med æg, salt og peber i en skål. Kom olie på en varm pande
og kom æggemassen på. Rør evt. rundt i panden, så æggekagen bliver sprød. Pynt den med ristet
serranoskinke og halverede cherrytomater.
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Aubergineburger med fiskemousse
Det kan være svært, at spise tilstrækkeligt med fisk, da det kan være ubekvemt at medbringe til
frokost og vanskeligt at tilberede perfekt. Denne opskrift passer perfekt til en hjemme-frokost,
eller som en del af en aftensmad (server den med en god salat). Den er også velegnet som en let
forret.

Ingredienser







4 skiver aubergine
100 gram røget ørred
3 spsk. skyr
2 forårsløg
1 revet gulerod
Salt og peber

Tips til variation
Du kan nemt vælge en anden type fisk, fx
finthakket røget laks, tun, hellefisk.
Du kan bruge hytteost i stedet for skyr.
Gulerod og forårsløg kan erstattes med andre
grøntsager, fx finthakket peberfrugt eller agurk,
ærter, porrer, majs.
Du kan tilføre mere smag ved at bruge friske
krydderurter, fx purløg, persille, dild, basilikum.

Fremgangsmåde
Skær 4 skiver aubergine af cirka 1 centimeters tykkelse. Tørsteg dem på en grillpande eller på en
grill. Vend dem, når de har fået en gylden farve.
Skræl guleroden og riv den groft. Snit forårsløgene fint. Rør ørred, gulerod, forårsløg og skyr
sammen til en ensartet masse. Smag moussen til med salt og peber.
Læg to aubergineskiver som bund, fordel fiskemoussen ovenpå og slut af med to toppe af de
resterende aubergineskiver.

Grillede squash med kyllingefyld
Denne ret kan laves super hurtigt, da fyldet blot skal svitses på panden og derefter bages færdigt
i ovnen. Det er en enkel måde at højne grøntsagsindholdet på. Denne ret kan også serveres som
en kold frokostret. Så lav en ekstra portion aftenen forinden eller tag resterne med til frokost.

Ingredienser til 1 person som hovedret










Olie til stegning
1 squash
2 gulerødder
2 forårsløg
1 løg
½ tsk. karry
Salt og peber
1 kyllingebryst
1 dl. hytteost.

Tips til variation
Du kan nemt bruge andre grøntsager som fyld,
fx blomkål, broccoli, peberfrugt, porrer.
Kødet kan erstattes med fx magert oksekød,
svinekød, rejer.
I stedet for squash er det også muligt at bruge
aubergine.
Lav vegetarfyld og server den sammen med et
stykke stegt kød eller fisk.
Refeed: Server fuldkornsris til denne ret.

Fremgangsmåde
Skær squashen over på langs og skrab det midterste af kødet ud. Læg dem på en bageplade med
bagepapir. Skræl gulerødderne. Snit gulerødder, forårsløg og løget fint. Kom lidt olie på en pande
og svits grøntsagerne ved høj varme sammen med karry, salt og peber. Skær kyllingebrystet i
strimler og kom det på panden sammen med grøntsagerne efter 5 minutter. Så snart kyllingen er
blevet svitset på alle sider tages fyldet af panden og kommes over i squashbådene. Top med
hytteost.
Bag dem i ovnen ved 200 grader i 25 minutter.

Pizza med rodfrugtbund
Denne pizzabund er meget tæt på en traditionel pizzabund lavet på mel. Den er tynd og sprød, og
man kan spise den med hånden! Den er lavet på tre ingredienser, som virkelig giver mæthed via
fibre og protein. Den kan varieres i det uendelige og rester fra aftensmaden kan nemt medbringes
til frokost.

Ingredienser til 1 bradepande pizza
Bund:
 400 gram gulerod
 400 gram pastinak
 3 æg
Topping:
 ½ glas pesto eller tomatsauce (1 dåse hakket
tomat, 1 fed presset hvidløg, 1 spsk. oregano, salt
og peber)
 1 rødløg
 ½ aubergine
 1 pakke serranoskinke
 1 pose mager revet ost
 1 spsk. oregano
 Ruculasalat

Tips til variation
Du kan nemt anvende andre grøntsager
som bund, fx persillerod, knoldselleri.
Der er frit valg mht. kød. Prøv med fx hakket
oksekød, røget laks, skinke, kylling.
Du kan komme alle typer grøntsager på
pizzaen. Prøv med fx majs, porrer,
peberfrugt, tomat, champignon, squash.
Refeed: Skift 400 gram af rodfrugterne i
bunden ud med kartoffel.

Fremgangsmåde
Bund: Skræl gulerod og pastinak. Fortsæt med at skrælle lange skræller. Slå æggene ud i en skål
og pisk dem sammen. Kom grøntsagerne ned i og rør godt rundt. Fordel massen ud på en
bageplade med bagepapir. Bag den i ovnen ved 160 grader i 20 minutter. Den skal være fast og
let gylden.
Tomatsauce: Blend hakket tomat, hvidløg og oregano i en skål og smag den til med salt og peber.
Skær auberginen i tynde skiver og tørsteg dem på en pande.
Kom tomatsauce eller pesto på grøntsagsbunden. Fordel derefter rødløg, serranoskinke og
aubergine ud over pizzaen. Slut af med ost og oregano. Bag pizzaen i 15 minutter ved 200 grader,
eller indtil osten er gylden. Server pizzaen med frisk ruculasalat.

Spidskålswrap med laks
Spidskål hører til kategorien af grove grøntsager, hvilket betyder, at fiberindholdet er højt. Her
fungerer spidskålen som pandekage. Det betyder, at grøntsagsindholdet i denne ret er rigtig højt.
Denne opskrift egner sig rigtig godt både aftensmad eller som frokost.

Ingredienser til 1 wrap







1 blad spidskål
2 skiver røget laks
1 gulerod
½ rød peberfrugt
1 forårsløg
3 spsk. hytteost

Tips til variation
Du kan bruge lige præcis de grøntsager du
har lyst til, prøv med fx agurk, blomkål,
broccoli, majs.
Du kan udskifte laksen med varmt fyld, fx
hakket oksekød, kyllingestrimler.
I stedet for hytteosten kan du røre en skyr
med salt, peber og friskhakkede
krydderurter, fx basilikum, dild, persille,
dild.

Fremgangsmåde
Skræl guleroden og lav gulerodsstrimler ved at fortsætte med at skrælle af guleroden. Skær
peberfrugten ud i tynde stave. Snit forårsløget fint.
Fyld laks, gulerod, peberfrugt, forårsløg og hytteost ned i midten af spidskålsbladet og luk det
sammen.

Fyldte peberfrugter
Denne opskrift er super hurtig at lave, og kan derfor med fordel bruges på ”travle dage”. Det er en
nem måde, at øge ens grøntsagsindtag, hvis man samtidig serverer en salat til den bagte
peberfrugt. Lav evt. en ekstra portion og tag den med til frokost dagen efter. Den behøves ikke
opvarmes.

Ingredienser til 1 peberfrugt













Olie til stegning
1 peberfrugt
1 løg
1 fed hvidløg
½ rød chili
125 gram hakket oksekød
2 spsk. frisk basilikum
1 blad spidskål
2 tsk. tomatpure
1 æg
1 spsk. havregryn
Salt og peber

Tips til variation
Du kan nemt bruge fx kyllinge- eller
svinefars.
Alle slags grøntsager kan kommes i, sørg dog
blot for at de er fintsnittet.
Prøve at variere smagen ved at bruge fx
oregano, spidskommen eller andre
friskhakkede krydderurter.
Refeed:Server
opskrift.

fuldkornsris

til

denne

Fremgangsmåde
Skyl peberfrugten og skær toppen af. Fjern kernehuset.
Hak løg, hvidløg og chili fint og svits det på en varm pande med lidt olie. Tilsæt hakket oksekød
efter et par minutter og når det er brunet tilfør finthakket spidskål. Efter 5 minutter kommes det
hele i en skål, hvor det røres sammen med tomatpure, æg, havregryn, salt og peber. Kom fyldet i
peberfrugten og sæt låget på igen. Bag peberfrugten ved 200 grader i 20 minutter.

Bolognese med squash-spagetti
Denne ret er en klassiker i de fleste hjem, især børnefamilie. I denne version er grøntsagsdelen
øget betragteligt, både ved at tilføje grøntsager i selve kødsaucen, men også ved at skifte de
traditionelle spagetti ud med squash-spagetti.

Ingredienser til 2 personer













Olie til stegning
1 løg
1 fed hvidløg
2 gulerødder
2 bladselleri
350 gram magert hakket oksekød
2 spsk. tomatpure
2 dåser hakket tomat
½ potte frisk basilikum
1 spsk. balsamikoeddike
Salt og peber
1-2 squash (afhængig af størrelse)

Tips til variation
Du kan nemt bruge andre grøntsager end
bladselleri/gulerod.
Prøv
fx
med
peberfrugt, squashtern, majs, andre
rodfrugter, broccolibuketter eller porrer.
Refeed: Bland squash-spagetti
almindelig fuldkornsspagetti.

med

Fremgangsmåde
Hak løg, hvidløg og chili fint og svits det i en gryde med lidt olie. Tilsæt hakket oksekød efter et
par minutter og når det er brunet slukkes der for varmen.
Skræl gulerødder og hak disse og bladselleri fint. Svits dem i gryde i lidt olie. Kom kødet i gryden
og tilsæt herefter tomatpure, hakket tomat, frisk basilikum, balsamikoeddike. Smag til med salt
og peber. Lad retten småkoge i 15-20 minutter. Lav imens squash-spaghetti på en ”veggietwister”. Smag på din kødsauce inden servering og juster med tørrede/friske krydderurter,
balsamikoeddike, salt og peber. Server saucen oven på squash-spagetti.

Meksikansk røstiburger
Denne opskrift er et alternativ til den traditionelle burger. Den almindelige burgerbolle er skiftet
ud med en røstibolle. Energiindholdet falder og fiberindholdet stiger. Du kan også prøve blot at
lave røsti-opskriften og servere dem som grøntsager til aftensmad.

Ingredienser til 4 personer
“Burger-boller”:
 300 gram gulerødder
 300 gram pastinak
 3 æg
 Lidt sesamfrø
 Salt og peber
Burgerfyld:
• Guacamole: 2 moste, modne avokado, 1 fed
hvidløg, 1 dl skyr, salt, peber, 1/2 finthakket
rødløg og lidt frisk citronsaft.
• Grøntsager: spinatblade, rød peber, agurk, revet
gulerod, tørstegte aubergineskiver.
• Oksekødsbøf: 500 gram magert hakket oksekød.

Tips til variation
Du kan bruge de rodfrugter, du har lyst til,
fx persillerod, rødbede, knoldselleri.
Bøffen kan laves af fx hakket svine- eller
kyllingefars, eller steg et helt kyllingebryst
og skær det ud i tynde skiver.
Grøntsagsdelen kan du variere ud fra fri
fantasi, fx andre salattyper, kåltyper,
squash.
Skift evt. guacamolen ud med en dressing af
skyr, friskhakkede krydderurter, salt og
peber.

Fremgangsmåde
Burgerboller: Riv gulerødder og pastinak groft og bland dem sammen med æg og lidt salt og peber.
Fordel dem på en bageplade i den ønskede størrelse (ca. 1 cm høje). Drys til sidst med sesamfrø.
Kom dem i ovnen i 15 minutter ved 225 grader eller til de har fået en fin brun farve.
Guacamole: Bland ingredienserne sammen og smag den til med salt og peber. Evt. kan der
tilsættes lidt chili.
Grøntsager: Skær aubergine i 1 centimeters tykkelse og tørsteg dem på en pande. Snit de øvrige
grøntsager.
Oksekødsbøf: Form 4 bøffer af farsen og steg dem på en pande i lidt olie.
Brug røsti som både bund og top og fyld den med masser af grøntsager, guacamole og en
oksekøds-hakkebøf.

Fiber/protein pizza
Denne opskrift er ideel, når man har lyst til pizza og det virkelig skal gå hurtigt. Bunden er bygget
op om blot 2 ingredienser, som virkelig giver lang mæthed, nemlig protein fra æggehvider og
kostfibre fra HUSK.

Ingredienser til 1 portion
Bunden:
• Æggehvider fra 2 æg
• 2 spsk. HUSK fibre
Topping:
• 1 lille dåse tomatpure
• 8 skiver aubergine
• 1 kyllingebryst
• Et par skiver rødløg
• 100 gram hytteost
• 100 gram cherrytomater
• Oregano

Tips til variation
Varier fyldet på denne pizza med fx
peberfrugt, squash, champignon, porrer,
majs.
I stedet for kylling kan du bruge hakket
oksekød, røget laks, tun.

Fremgangsmåde
Rør æggehvide og HUSK fibre sammen og kom blandingen i en slip-let-bageform. Bag den i ovnen
ved 150 grader i cirka 10-15 minutter. Den skal være fast og lidt brun i overfladen.
Tørsteg aubergineskiverne på panden indtil de har fået farve. Skær kyllingen i tynde skiver og
steg dem med salt og peber (evt. lidt chili).
Når bunden er færdig, flyttes den over på et stykke bagepapir. Kom herefter tomatpure,
aubergine, kyllinge-strimler, rødløg og hytteost på. Kom pizzaen i ovnen igen ved 225 grader i
cirka 10-15 minutter eller indtil hytteosten er fin brun og sprød.
Top den færdige pizza med oregano og friske cherrytomater.

Friske risruller
Denne opskrift er inspireret fra Asien. Det går ud på, at man fylder et stykke rispapir med en
masse grøntsager, krydderier og kød. Det er virkelig en enkelt opskrift, men de asiatiske
krydderier gør retten meget smagfuld. Lav nogle ekstra og tag dem med til frokost dagen efter.

Ingredienser til 2 personer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 gulerødder
1 rødløg
1 peberfrugt
½ agurk
1 avokado
2 blade spidskål
300 gram kylling
Frisk ingefær
Frisk chili
1 lime
Soya/chilisauce
Rispapir (kan købes i de fleste dagligvarebutikker)

Tips til inspiration
Alle grøntsager kan bruges, så det er blot
fantasien, der sætter grænser, fx
bønnespirer, andre salat- og kåltyper,
bladselleri.
I stedet for avokado kan du røre en
dressing af skyr, friskrevet ingefær, lime og
soya.
I stedet for kylling kan du bruge andre
typer kød og fisk, fx magert svine- eller
oksekød, lynstegte rejer.

Fremgangsmåde
Hak alle grøntsager fint i tynde stave eller riv dem på råkostjern.
Steg kyllingestrimlerne i fx friskrevet ingefær, frisk chili, lime og soya)
Stil alle hakkede grøntsager, kødet, soya- og chilisauce på bordet. Fyld et fad med lunken vand og
stil det ligeledes på bordet. Kom rispapiret i et ad gangen og lad det ligge deri i ca. et halvt minut.
Flyt herefter rispapiret over på tallerkenen og kom det fyld i, som du har lyst til. Slut evt. af med
lidt ekstra soya/chilisovs. Rul risrullen sammen.

Selleriburger
Burgerbollen er i denne version skiftet ud med to skiver stegt knoldselleri. Det kan lyde en anelse
underligt, men det fungerer super godt. Knoldselleri indeholder mange fibre, og man bliver
således rigtig mæt af denne burger.

Ingredienser til 2 personer
“Burgerbolle”:
 Olie til stegning
 4 skiver knoldselleri (1 cm tykke)
 1 æg
 1 dl sesamfrø
Burgerfyld:
 Olie til stegning
 150 gram knoldselleri
 1 æble
 1 tsk. karry
 Salt og peber
 Friske salatblade

Tips til variation
Burgerfyldet kan du variere ud fra fri
fantasi. Du kan stege andre rodfrugter,
aubergine eller squash.
Du kan også lade grøntsagerne være rå, fx
peberfrugt, agurk, bønnespirer.
Du kan tilføje mere smag til dressingen ved
komme hvidløg og lime i.
I stedet for kylling kan du stege et stykke
okse- eller svinekød eller en almindelig
hakkebøf.

Dressing:
 2-3 dl skyr
 1 dl friskhakket persille
 Salt og peber
2 stk. kyllingebryst
Fremgangsmåde
Burgerboller: Rens og skræl knoldsellerien og skær 4 skiver (1 cm tykke) og ret dem evt. til, så de
bliver forholdsvis runde. Slå ægget ud i en dyb tallerken og pisk det sammen med en gaffel. Kom
sesamfrø i en anden dyb tallerken. Vend selleriskiverne i æg og derefter i sesam. Kom
selleriskiverne på en pande med olie og steg dem ved middelvarme (det tager minimum 15
minutter, før de er møre). Steg kyllingebryst i lidt olie, salt og peber. Rør en dressing sammen af
skyr, persille, salt og peber. Burgerfyld: Skær knoldselleri og æble ud tern. Kom først knoldselleriternene på en pande med lidt olie. Når de er ved at være møre kommes æbleternene på panden
sammen med karry, salt og peber. Lad det stege i et par minutter. Anret burgeren: selleriskive,
lun knoldselleri/æble, dressing og slut af med en selleriskive. Server kyllingebryst ved siden af,
evt. med resterne af dressingen.

Moussaka
Denne græske ret er super velsmagende, og indeholder samtidig rigtig mange grøntsager.
Ostesaucen består af skyr og hytteost, hvilket øger proteinindholdet og sænker energiindholdet
sammenlignet med den traditionelle sauce lavet på parmasan, fløde og smør. Server en frisk grøn
salat til moussakaen. Rester kan nemt lunes dagen efter, men retten er også velegnet til
nedfrysning.

Ingredienser til 4 personer
Tips til variation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olie til stegning
Du kan skifte oksekødet ud med hakket
2 aubergine
lammekød.
2 løg
3 fed hvidløg
400 gram magert oksekød
1 dåse tomatkoncentrat
1 dåse hakkede tomater
1 bundt frisk persille
1 spsk. oregano
1 tsk. timian
¼ tsk. stødt kanel (eller kog 2 kanelstænger med i kødsovsen)
Balsamicoeddike

Ostesauce:
• 3 dl. skyr
• 3 dl. hytteost
• Salt og peber
Fremgangsmåde
Skær auberginerne på langs i 1 cm tykke skiver og tørsteg dem på en pande indtil de er gyldne.
Læg dem til side indtil moussakaen skal lægges sammen. Kødsauce: Svits løg, hvidløg og oksekød
i olivenolie i en stor pande eller i en gryde. Tilsæt tomatpure og lad det stege i et minut. Tilsæt
hakkede tomater, grofthakket frisk persille og krydderierne. Smag til med salt og peber og evt.
lidt balsamico-eddike. Lad kødsaucen småkoge i 20 minutter. Ostesauce: Bland skyr og hytteost
med lidt salt og peber i en skål. Saml nu moussakaen. Fordel kødsovs og aubergine lagvis og slut
af med hytteost/skyr-blandingen. Moussakaen bages ved 200 grader i 45 minutter.

Laks og grøn tærte uden bund
Laks og spinat passer super godt sammen smagsmæssigt. I denne ret er spinaten kommet i en
tærte, som ikke indeholder den traditionelle melbund. Laks er en super kilde til vigtige fedtsyrer.

Ingredienser til 2 personer
Grøntsager:
• Olie til stegning
• 1 løg
• 1 fed hvidløg
• 200 gram frossen helbladet spinat
• 2 porrer
• 1 grøn peberfrugt
Æggemasse:
• 4 æg
• 200 gram hytteost
• 100 gram skyr
• Salt og peber

Tips til servering
Du frit vælge andre ingredienser til
tærtefyldet, fx peberfrugter, squash,
blomkål, broccoli, rodfrugter.
Du kan erstatte laksefilet med andre typer
kød fx kyllingebryst, oksekød.
Du kan også stege fx kyllingestrimler
sammen med grøntsagerne, så disse bliver
en del af selve tærten.

Laksestykker:
• Olie til stegning
• 2 laksestykker med skind
• Salt og peber
Fremgangsmåde
Hak løg og hvidløg fint og svits det på en pande i olie. Kom den frosne spinat på panden og lad den
tø op. Tilføj porrer og peberfrugt og lad det hele stege indtil det har fået en gylden farve.
Æggemasse: Bland æg, hytteost, skyr, salt og peber. Kom grøntsagerne fra panden i en tærteform
eller et ovnfast fad og hæld æggemassen over. Kom tærten i ovnen ved 175 grader i cirka 25-30
minutter. Tærten er færdig, når æggemassen er “fast”, når man trykker på den. Steg herefter
laksestykkerne. Varm en pande med lidt olie og læg laksestykkerne med skindsiden nedad,
krydder med salt og peber. Lad dem ligge indtil de næsten er gennemstegte (cirka 8 minutter) og
vend dem umiddelbart inden servering.

Oksekød med bagt rodfrugtmos
Denne ret er en sund version af den traditionelle ”hakkebøffer med kartoffelmos”. Kartoflerne er
skiftet ud med rodfrugter, og der bruges hverken smør eller fløde i mosen. Det giver et høj indhold
af fibre, mens energiindholdet holdes nede. Retten er super enkel at lave og kræver blot få
ingredienser. Server retten med rødbede pandebrød eller en frisk salat.

Ingredienser til 4 personer
Rodfrugtmos:
 400 gram rødbeder
 200 gram gulerødder
 200 gram pastinakker
 Salt og peber
Oksekød:
 Olie til stegning
 1 løg
 400-500 gram kød
 1 tsk. paprika
 3 spsk. tomatpure
 2 dl vand
 Salt og peber

Tips til variation
Du kan bruge lige de rodfrugter du har lyst
til, fx persillerod, knoldselleri, jordskokker.
Oksekødet kan skiftes ud med hakket
svinekød eller kyllingekød.
Prøv at tilføre friskhakkede krydderurter til
rodfrugtemosen, når den er blendet, fx
persille, basilikum eller timian.
Refeed: Brug 50
rodfrugtemosen.

%

kartofler

i

Fremgangsmåde
Skræl rodfrugterne og skær dem i grove tern. Kom dem i en gryde og dæk dem med vand. Lad
dem koge indtil de er møre (cirka 20-25 minutter).
Snit løget fint og svits det på en varm pande med lidt olie i et par minutter. Tilsæt herefter
oksekødet og svits det med. Tilsæt herefter paprika, tomatpure og vand. Lad det stege videre i 5
minutter og smag til med salt og peber. Fordel oksekødet i bunden af et fad.
Hæld vandet fra rodfrugterne når de er møre (Lad lidt af vandet blive i bunden, cirka 1 dl.). Blend
rodfrugterne med en stavblender indtil mosen er ensartet. Smag den til med salt og peber og
fordel den ud over oksekødet.
Bag retten i ovnen ved 200 grader i 20 minutter.

Chili con carne med blomkålsris
Denne chili con carne har fået et ekstra skud grøntsager. Der er tilføjet grøntsager i selve
kødsaucen, og så er de traditionelle ris skiftet ud med blomkålsris, som ikke skal koges men blot
blendes. Det betyder mæthed med et lavt energiindhold.

Ingredienser til 2 personer
Chili con carne:
 Olie til stegning
 1 løg
 2 fed hvidløg
 1 frisk chili
 1 rød peberfrugt
 ½ squash
 250 gram hakket oksekød
 2 spsk. tomatpure
 1 dåse hakket tomat
 ¼ tsk. kanel
 Salt og peber

Tips til variation
Du kan frit udskifte grøntsagerne til fx
majs, porrer, gulerødder, bladselleri.
Du kan tilføre kidneybønner til opskrifter,
dette vil dog øge energiindholdet i retten.
Refeed: Server fuldkornsris til denne
opskrift.

Blomkålsris:
 1 blomkål
 ½ bundt frisk persille
Tilbehør:
 2 dl skyr
Fremgangsmåde
Chili con carne: Snit løg, hvidløg og chili fint og kom det i en gryde med lidt olie. Skær peberfrugt
og squash i grove tern og kom dem i gryden. Kom oksekødet og tomatpure i, og lad det hele stege
sammen i 5 minutter. Tilsæt til sidst de hakkede tomater. Lad saucen koge sammen i 15 minutter
og smag til med kanel, salt og peber. Blomkålsris: Del blomkålen i mindre buketter og skær de
største stængler af. Kom det i en skål og blend det med en stavblender. Det kan være en god ide,
at holde et viskestykke over skålen. Når blomkålen er blendet fint røres finthakket persille i.
Server din chili con carne med blomkålsris, skyr og friskhakket persille.

Lasagne med stivelsesfri plader
Denne lasagneversion har fået tilført både grove grøntsager og protein for at øge mætheden.
Lasagnepladerne er lavet af æg og fibre. I lasagnen fungere disse plader på helt samme måde som
de traditionelle både i konsistens og smag. Server lasagnen med en frisk salat.

Ingredienser til 4 personer
Plader:
 4 æg
 125 gram Philadelphia light
 6 spsk. HUSK fibre
 1 spsk. oregano
Kødsauce:
 Olie til stegning
 2 løg
 1 rød chili
 2 fed hvidløg
 500 gram hakket oksekød
 3 gulerødder
 ½ squash
 1 spsk. oregano
 3 spsk. tomatpure
 1 dåse hakket tomat
 2 dl. vand
 50 gram frisk spinat (frost kan også bruges)
 Salt og peber
Bechamelsauce:
 4 dl. skummetmælk
 2 spsk. maizena
 Lidt muskatnød
 Salt og peber

Tips til variation
Du kan bruge lige præcis de grøntsager du
har lyst til i kødsaucen, fx broccoli, porrer,
peberfrugt, andre rodfrugter.

Fremgangsmåde
Plader: Slå æggene ud i en skål og pisk dem sammen til en luftig masse. Kom de øvrige
ingredienser i imens der piskes. Hæld massen ud på en bageplade med bagepapir (se billede 1)
og bag den i ovnen ved 150 grader i 15 minutter. Når den er kølet af skæres pladerne ud i den
ønskede størrelse
Kødsauce: Hak løg, hvidløg og chili fint og svits det i en varm gryde med lidt olie. Tilsæt oksekød
og lad det svitse med. Riv gulerødder og squash groft og kom det i gryden. Efter 5 minutter
tilsættes oregano, tomatpure, hakket tomat, vand og spinat (vent evt. 5-10 minutter med at
tilsætte spinaten, hvis den er frisk). Lad kødsaucen simre i 10-15 minutter og smag den til med
salt og peber (se billede 2)
Bechamelsauce: Kom mælken i en gryde og tilsæt maizena under piskning. Kog blandingen op
under piskning. Når saucen er ved at være tyk, tilsæt muskatnød og smag til med salt og peber (se
billede 3)
Læg lasagnen sammen med skiftevis lag af kødsauce, bechamelsauce og plader. Slut af med
kødsauce og bechamelsauce (se billede 4). Giv lasagnen 20 minutter ved 200 grader. Server den
med en frisk salat.
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Grøntsags stænger med ærtedip
Grøntsager kan være en smule kedelige at spise, da de ofte er mere bitre i smagen end fx frugt.
Prøv at lave denne ærtedip og server den med grøntsags stænger. Det er virkelig en lækker måde
at få grøntsager på, og samtidig med at man får fibre og lang mæthed.

Ingredienser til en skål dip






2 dl. optøede ærter
2 spsk. skyr
Salt og peber
Gulerodsstave
Agurkestave

Tips til variation
Du kan tilføje et fed presset hvidløg, hvis du
ønsker, at ærtedippen får mere smag.
Du kan også komme krydderier i, fx
oregano, basilikum, timian eller rosmarin –
gerne friske, men tørrede er også gode
smagsgivere.
Server også ærtedippen som sauce til kød
eller som dressing til salat.

Fremgangsmåde
Blend de optøede ærter med en stavblender. Tilsæt skyr og smag til med salt og peber.
Skræl gulerødderne og skær dem og agurken i stave. Server dem til ærtedippen.

Banan-softice
Sommer og is hænger utvivlsomt sammen. Prøv denne super sunde version af den traditionelle
fløde-softice. Bananen giver den søde smag, mens skyren giver den ”bløde” konsistens og bidrager
med proteiner. Sørg blot for at have banan klar i fryseren (skåret i skiver af 2 cm tykkelse inden
frysning).

Ingredienser til 1 portion





1 frossen banan
4 spsk. skyr
¼ tsk. vaniljepulver
Flydende sødemiddel

Tips til variation
Du kan erstatte bananen med andre typer
frugt, fx bær, pære, fersken. Konsistensen
bliver blot mere som sorbet end softice.

Fremgangsmåde
Tag bananskiverne ud af fryseren og lad dem tø op ved stuetemperatur i 10 minutter. Kom dem i
en skål sammen med skyr og vaniljepulver. Blend det med en stavblender indtil massen er
ensartet i struktur. Smag til med sødemiddel. Server den umiddelbart efter tilberedning.

Chokoladekage
Denne chokoladekage er en sikker vinder! Den søde smag kommer fra banan og dadler og disse
erstatter også det normale fedtstof-indhold. Kokosmel og HUSK fibre giver struktur i kagen i
stedet for hvedemel, men sørger også for et højt fiberindhold i kagen. Fibre, æg og skyr bevirker,
at kagen giver en god mæthedsfornemmelse.

Ingredienser til 1 kage

Tips til variation

Chokoladekage:
Varier smagen af skyren, prøv fx med
• 1 banan
jordbærsmag og pynt kagen med friske
• 100 gram udstenede dadler
jordbær.
• 50 gram kokosmel
Kagen kan også pyntes fx blåbær, hindbær,
• 3 spsk. almindelig kakaopulver
tynde pære- eller æblebåde, granatæble.
• 100 gram skyr
• 3 æg
• 2 tsk. bagepulver
• 3 spsk. HUSK fibre
• Smag til med flydende sødemiddel eller brug ca. 125 gram sukrin
Chokoladeskyr:
 3 dl. skyr
 3-4 spsk. chokoladeproteinpulver (afhængig af hvor stærk og chokoladeagtig, man vil have
den)
Fremgangsmåde
Chokoladekage: Blend banan og dadler med en stavblender. Bland alle de øvrige ingredienser i.
Kom dejen i lille bradepande (20x20 cm) og bag kagen i 25 minutter ved 200 grader.
Chokoladecreme: Bland skyr og chokoladeproteinpulveret.
Når kagen er afkølet smøres chokoladeskyren oven på og pyntes med hindbær.

Broccolipølsehorn
Pølsehorn fungerer perfekt som et mellemmåltid på farten, da det er nemt at medbringe. I denne
version er den almindelig dej udskiftet med en broccoli- og gulerodsdej. Dette giver et højt indhold
af fibre og grøntsager, som sikrer lang mæthed.

Ingredienser til 10 stk.







1 broccoli
2 store gulerødder
8 spsk. HUSK fibre
4 æg
Salt og peber
10 små kyllingepølser

Tips til variation
Du kan bruge pølser af andre kødtyper, fx
svin eller okse. Sørg blot for at vælge en
fedtfattig variant.
Gulerødder kan erstattes af andre
rodfrugter, fx knoldselleri, pastinak eller
persillerod.

Fremgangsmåde
Skræl gulerødderne og skær dem i mindre stykker. Skyl broccoli og skær det ud i mindre buketter.
Kom gulerødder og broccoli i en foodprocessor og lad den køre indtil massen er finthakket. Kom
det over i en skål og rør det sammen med HUSK fibre, æg, salt og peber.
Kom to spsk. dej på en bageplade med bagepapir. Læg en pølse oven på massen. Slut af med to
spsk. dej oven på pølsen, så den bliver dækket helt af dej. Gør det samme ved resten af
pølsehornene.
Bag dem ved 160 grader i 30 minutter eller til de er gyldne og faste i konsistens.
Lad dem køle af inden servering.

Blomkålspizzasnegle
Disse pizzasnegle er en sund version, da både hvedemel og fedtstof er udeladt af pizzadejen.
Blomkålen øger grøntsags- og fiberindholdet og forlænger dermed mæthedsfornemmelsen. Tag
dem med som frokost eller brug dem som et hurtigt mellemmåltid.

Ingredienser til 20 stk.
Blomkålsdej:
 1 blomkål
 2 store gulerødder
 3 æg
 3 spsk. HUSK fibre
 1 spsk. oregano
 Salt og peber
Fyld:
 Tomatsauce (1 dåse hakket tomat, 1 fed presset
hvidløg, 1 spsk. oregano, salt og peber)
 250 gram fedtfattig revet ost
 1 pakke skinkestrimler eller serranoskinke

Tips til variation
Gulerødder
rodfrugter,
persillerod.

kan erstattes af andre
fx knoldselleri, pastinak,

Prøv at udskifte skinke med fx stegt kylling
skåret ud i tynde skiver eller krydret, hakket
oksekød.
Du kan nemt komme flere grøntsager i som
fyld, fx majs, forårsløg, finthakket
peberfrugt, champignon.

Fremgangsmåde
Blomkålsdej: Skræl gulerødderne og skær dem i mindre stykker. Skyl blomkål og skær det ud i
mindre buketter. Kom gulerødder og blomkål i en foodprocessor og lad den køre indtil massen er
finthakket. Kom det over i en skål og rør det sammen med æg, HUSK fibre, oregano, salt og peber.
Fordel massen ud på en bageplade med bagepapir. Bag den ved 175 grader i 10-15 minutter eller
til den er fast og let gylden.
Tomatsauce: Kom hakket tomat, hvidløg og oregano i en skål. Blend det med en stavblender og
smag den til med salt og peber. Fordel tomatsaucen ud over blomkålsdejen og kom skinke og ost
ovenpå (gem lidt af osten). Pizzaen rulles sammen og skæres i skiver af 2 centimeters tykkelse.
Læg dem ned i en muffinform og placer dem på en bageplade. Drys det sidste ost hen over
pizzasneglene.
Bag dem ved 200 grader i cirka 15-20 minutter.

Rodfrugtechips
Denne variation af chips er 100 % sunde. Det er nemlig ren og skær grove grøntsager uden
fedtstof. De kan bruges som en snack, men de kan også serveres som en del af et aftensmadmåltid.

Ingredienser til 1 skål





2 gulerødder
2 rødbeder
2 pastinakker
Lidt salt

Tips til variation
Alle rodfrugter kan bruges, fx persillerod
og knoldselleri.

Fremgangsmåde
Skræl rodfrugterne og skær enderne af. Fortsæt med at skrælle tynde skiver af. Fordel dem på 2
bageplader med bagepapir og drys med salt (gerne friskkværnet salt). Bag dem i ovnen i 45
minutter ved 160 grader eller til de er sprøde.
Det kan være en god ide at røre lidt rundt under bagningen, så alle rodfrugterne bliver sprøde.

Bagte æbler med skyr
Dette er en perfekt snack til den søde tand, som kan spises året rundt. Kombinationen af fibrene
fra æblerne og proteinerne fra skyren giver en god og lang mæthedsfornemmelse.

Ingredienser til 1 portion






1 æble
Kanel
1 dl skyr
Lidt vaniljepulver
Flydende sødemiddel

Tips til variation
Alt efter årstiden, kan æblerne skiftes ud
med fx pærer eller blommer.
Du også skære en ananas i skiver, fjerne
kanten og bage disse på samme måde
(undlad dog kanel). Brug evt. lakridspulver i
stedet for.

Fremgangsmåde
Skær æblet ud i tynde både og fordel dem på en bageplade med bagepapir. Drys med kanel. Bag
dem ved 200 grader i 20 minutter eller indtil de er gyldne og sprøde.
Bland skyren med vaniljepulver og sødemiddel og server til de lune æblebåde.

Protein iskaffe
Når solen skinner er det tid til kolde drikke. I denne version af iskaffe er der tilføjet proteinpulver,
hvilket gør den super anvendelig i forbindelse med træning. Den kan dog også blot nydes på
terrassen.

Ingredienser til 1 stort glas




2 dl færdiglavet, kold kaffe
2 spsk. vanilje proteinpulver
6 isterninger

Tips til variation
Du kan skifte vaniljeproteinpulveret ud med
en chokoladevariant, og du får dermed en ismokka i stedet.

Fremgangsmåde
Kom alle ingredienser i en blender og blend indtil det har en ensartet masse. Serveres
umiddelbart efter.

Chokolade milkshake
Milkshake er en klassiker, men kan være ”en synder”. I denne version er isen udskiftet med
skummetmælk og smagen kommer fra proteinpulveret. Den er derfor perfekt et mellemmåltid
eller en sund dessert.

Ingredienser til et stort glas





2 dl skummetmælk
2 spsk. chokolade proteinpulver
2 spsk. almindelig kakaopulver
6 isterninger

Tips til variation
Du kan nemt ændre smagen ved at skifte
proteinpulveret ud med fx jordbær, lemon,
vanilje.

Fremgangsmåde
Kom alle ingredienser i en blender og blend indtil det har en ensartet masse. Serveres
umiddelbart efter.

Rødbede pandebrød
Disse enkle pandebrød er fyldt med grøntsager og kostfibre. Det giver fylde i maven og lang
mæthed. Pandebrødene er meget velegnet som tilbehør til aftensmad, som en del af en frokost
eller et hurtigt mellemmåltid på farten.

Ingredienser til 6 pandebrød






250 gram rødbede
100 gram gulerod
2 æg
4 spsk. HUSK fibre
Salt

Tips til variation
Rodfrugterne kan varieres med fx pastinak,
persillerod og knoldselleri
Prøv at tilføre friskhakkede krydderurter, fx
purløg, persille, basilikum eller timian for at
gøre brødet mere smagsfuldt.
Du kan også komme dejen i en brødform og
bage et helt brød i stedet for. Bag det ved
200 grader i cirka 30 minutter eller til at det
er fast i konsistens.

Fremgangsmåde
Skræl rødbede og gulerod. Riv dem groft. Bland dem sammen med æg, HUSK og salt og peber.
Brug en spiseske til at sætte brødene på en varm pande (middel varme). Hvis du har en god pande
er det ikke nødvendigt at bruge olie. Vend pandebrødene, når de har fået en fin brun farve.

Hvorfor kosttilskud
Jeg bliver ofte spurgt om hvilke kosttilskud og mærker jeg bruger eller kan anbefale. Jeg har
prøvet en masse forskellige kosttilskud i årenes løb, og har fundet, at 99% ikke leverer, hvad de
lover og er et totalt spild af penge.
For at maksimere din ernæring og træning anbefaler jeg dog et par grundlæggende kosttilskud,
som jeg har fundet nyttige og effektive og er understøttet af solid forskning.
Jeg vil pointere at disse kosttilskud ikke er obligatoriske for at nå dine mål. Med en optimeret og
velbalanceret kost kommer du langt. Husk, at du ikke kan købe sundhed, vægttab eller muskler i
en pille, men de kan putte prikken over i’et i en allerede optimeret kost.
Du kan læse mere om deres egenskaber under det pågældende tilskud og hvorfor du bør
overveje at supplere din kost.

Proteinpulver
Protein pulver består af mælkepulver og valle - et biprodukt af oste produktion. Der er ikke
noget magisk i protein pulver og vil heller ikke forvandle dig til en bodybuilder, som mange
mennesker fejlagtigt tror. Det er basalt set bare kød i pulverform, som jeg plejer at beskrive det.
Kød skal holdes koldt eller tilberedes så protein pulver er et let alternativ, og gør det nemt at få
mættende protein. Det egner sig også fremragende til at bage med. Du skal dog ikke misbruge
det, bare fordi det er nemt og bekvemt. Det er altid bedst at få så meget af din mad fra naturlige
kilder.
Jeg har prøvet næsten alle mærker derude, og den bedste kvalitet og smag i forhold til pris, får
du hos Bodylab.
Klik her for mit foretrukne proteinpulver (vælg antal – derefter smagsvariant)

Vitamin D
D-vitamin er et fedtopløseligt vitamin, som er naturligt til stede i meget få fødevarer. Vi får vores
primære dosis af vitamin D, når ultraviolette stråler fra sollys rammer huden. Mindre og mindre
eksponering fra solen betyder mangel på dette vitale vitamin til at fungere optimalt.
Høje niveauer af vitamin D sikrer stærke knogler og et stærkt immunforsvar, forebygger
kogleskørhed og gigt. Det regulerer blodtrykket, reducerer stress og spændinger, bekæmper
depression, forbedrer hudens sundhed og beskytter mod flere kræfttyper.
Klik her for mit foretrukne Vitamin D tilskud (vælg antal – derefter smagsvariant)

Fiskeolie
Fiskeolie indeholder omega 3 fedtsyrer. Omega 3 er essentielle fedtsyrer, der skal tilføres via
kosten, da kroppen ikke selv kan danne disse meget vigtige fedtsyrer. Gode kilder til omega 3
fedtsyrer er fede fisk såsom laks, ørred, makrel og sild. Disse fede fisk indeholder en stor
mængde fiskeolie. Er du ikke den store fiskespiser anbefaler jeg at du supplerer din kost med et
godt fiskeolietilskud.
Omega 3 indgår i mange biologiske processer:
 Bekæmper inflammation - fiskeolie kan hjælpe ved muskelømhed, akne, betændelser og
ledsmerter.
 Styrket hjerte-kar-kredsløb - fiskeolie sænker triglycerider (en type "dårligt" fedt), der
reducerer sandsynligheden for blodpropper, slagtilfælde, hjerte kar sygdomme og
forhøjet blodtryk.
 Forbedret mental sundhed - fiskeolie hjælper imod depression og forbedrer kognitive
færdigheder.
Klik her for mit foretrukne fiskeolie tilskud (vælg antal – derefter smagsvariant).

Hvorfor Bodylab
Bodylab Nutrition er en dansk, privatejet virksomhed i NutriNord-koncernen og
markedsledende inden for udvikling og produktion af velsmagende og funktionelle
sportsprodukter og kosttilskud.
Konceptet bygger på salg direkte fra fabrikken uden om fordyrende mellemled, hvorved du let
kan spare op til 40% i forhold til produkter af lignende kvalitet, der sælges både på internettet
og i almindelige butikker.
Jeg bruger selv og anbefaler Bodylab til alle mine personlig trænings klienter pga. den høje
kvalitet, gode smag og alsidighed.
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