Ti Uimodståelig Opskrifter
I bestræbelserne på at gøre dit forløb og implementeringen af dine nye vaner og mønstre så
gnidningsfrit som muligt, har jeg udviklet 10 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.

Røræg med grøntsager (Morgenmad)
Morgenmad, der indeholder æg, holder dig mæt længe pga. ægs høje protein og fedt indhold.
Samtidig er æg en super kilde til flere B-vitaminer, D-vitamin samt A-vitamin. Æg bidrager
yderligere med n-3 og n-6 fedtsyrer, som kroppen ikke selv er i stand til at danne.

Ingredienser til en portion
•
•
•
•
•
•
•
•

2 gulerødder
2 æg
Salt og peber
Olie til stegning
Spinat
2 spsk. mager hytteost
Cherrytomater
Friske krydderurter

Tips til variation
Du kan bruge de grøntsager du har i køleskabet: fx
andre typer salat, spidskål, revet
rødbede/pastinak/persillerod, ærter, rødkål, agurk,
peberfrugt, tomater.
Hvis du alligevel har grøntsagerne fremme aftenen før
ved aftensmaden eller i forbindelse med madpakkefremstilling, så gør en portion klar til din røræg
samtidig.
Hvis du har kød til overs fra aftenen før, kan dette nemt
skæres i skiver og kommes i røræggen eller ved siden
af.

Fremgangsmåde
Skræl gulerødderne og riv dem. Bland æg, halvdelen af gulerødderne, salt og peber. Kom lidt olie
på en pande og kom æggemassen på. Rør i æggemassen, så den bliver fast. Anret retten med
spinat i bunden, derefter revet gulerod, røræg, hytteost, tomat og friske krydderurter.

Smoothie (Morgenmad)
Har du svært ved at spise et stort måltid om morgenen, så er disse smoothies en rigtig god
løsning. De bidrager med vitaminer, mineraler og protein og de vil med garanti holde dig mæt i
flere timer. Smoothies kan også bruges i forbindelse med træning (både inden og efter) eller
som en aftensnack.

Ingredienser til 1 stort glas
•
•
•

•
•
•

½ dl. koldt vand
3 spsk. skyr
Frugt/grøntsager:
- Version 1: 2 dl. hindbær fra frost
- Version 2: 1 mellemstor rødbede + 1
håndfuld spinat + 0,5 dl hindbær
½ banan
1 spsk. vanilje proteinpulver
Flydende sødemiddel efter smag

Tips til variation
Du kan bruge alle slags frugt i denne smoothie, fx
ananas, pærer, jordbær, æble, mango, blåbær.
Hvis du har overmoden frugt, så skær det i mindre
stykker og frys det ned i 2 dl-portioner. Så er det super
nemt at tage ud af fryseren til en smoothie.
Til den ”grønne” variant kan der også bruges fx
gulerødder, broccoli, spinat.
Refeed: Tilsæt havregryn.

Fremgangsmåde
Kom alle ingredienser i blender (eller brug en stavblender). Lad den køre indtil massen er
ensartet og fyld den i et stort glas.

Blomkålsboller med pålæg (Morgenmad)
Disse boller er et super alternativ til det traditionelle brød med stivelse og højt kalorieindhold.
Bollerne har et lavt energiindhold, da det er baseret på blomkål og kan derfor nydes med god
samvittighed. Dette brød kan ikke blot bruges som morgenmad, men også som frokost.

Ingredienser til 10 stk.
•
•
•
•
•

400 gram blomkål
6 spsk. neutral proteinpulver
10 tsk. HUSK fiber (til bagning)
1 tsk. salt
2 æg

Tips til variation
Du kan eksperimentere med smagen af bollerne.
Du kan komme en tsk. tørret rosmarin, timian,
basilikum eller oregano i, så det minder om et
madbrød.
For at gøre smagen mere frisk, kan du tilføje
friskhakkede krydderurter, fx persille, purløg,
basilikum.
Hvis de derimod skal være mere søde og dessertagtige
kan der tilføres vaniljepulver eller sødemiddel.

Fremgangsmåde
Blend blomkål i en foodprocessor eller lignende. Bland proteinpulver, HUSK, salt og æg i og
fortsæt med at røre i et par minutter, så HUSK fibrene har samlet væsken. Massen fordeles i klatter
på bagepapir (se billede til højre). Bages i 15 minutter ved 200 grader, hvorefter de vendes og får
yderligere 10-15 minutter. Kig jævnligt til bollerne og vend dem evt. igen. Hvis du er i tvivl om, de
har fået nok, så skær en bolle over. Er de stadig fugtige i midten, skal de have lidt længere i ovnen.
Server bollerne med kødpålæg, laks eller hytteost.

Meatza (Frokost / Aftensmad)
Meatza er en pizza, hvor den traditionelle, kalorieholdige pizzabund er udskiftet med en
kødbund og toppingen består af grøntsager og frugt. Protein og fiberindholdet er højt og giver
en god og langvarig mæthed. Rester af meatza kan nemt medbringes til frokost dagen efter.

Ingredienser til 2 meatzaer
Tips til variation

Kødbunde
• 400-500 gram magert oksekød
• 2 æg
• 2 fed hvidløg
• 1 spsk. oregano
• Salt og peber
Tomatsovs
• 1 lille løg
• 1 dåse hakkede tomater
• 1 fed hvidløg
• Salt og peber
• Lidt olie til stegning
Topping
• Se tips til grøntsags topping i boksen
• Frisk mozzarella og oregano

Det er kun fantasien, der sætter grænserne i denne ret.
Topping: prøv fx peberfrugt, majs, squash, rødløg,
blomkål, broccoli, jordskokke-skiver, aubergine,
jalapenos, ananas, tynde porreskiver, forårsløg, revet
persillerod/pastinak/knoldselleri/gulerod, squash.
Du kan også prøve at skifte tomatsovsen ud med et
tyndt lag grøn eller rød pesto.
Bunden kan også nemt laves med kyllingefars.
Refeed: fx kartoffelskiver eller pastastrimler som en del
af topping.

Fremgangsmåde
Kødbunde: Rør alle ingredienser til kødbunden sammen og fordel portionen på to stykker
bagepapir. Form to runde bunde. Bag dem i ovnen i 8 minutter ved 200 grader eller til de har
fået en fin brun farve i overfladen. Tomatsovs: Hak løg og hvidløg og svits det i lidt olie. Kom
hakket tomat i og lad det koge et par minutter. Blend tomatsovsen med en stavblender og smag
til med salt og peber. Topping: Når pizzabunden er færdig fordeles tomatsovsen ovenpå. Kom nu
topping på efter eget ønske. På billedet er der brugt aubergine i bunden (gerne tørstegt på
panden forinden), frisk spinat, rødløg, champignon og tomater. Til sidst er pizzaen toppet med
friske mozzarellastrimler og oregano. Bages i endnu ca. 10 minutter ved 200 grader til osten er
gylden.

Pitabrød æggesalat og tun (Frokost / Aftensmad)
Dette er en helt anderledes opskrift på pitabrød – det bliver nemlig stegt på panden. Opskriften
er super nem, og indeholder blot 3 ingredienser sprængfyldt af protein og fibre. Hvis du laver et
ekstra pitabrød til aftensmad, kan du nemt have et pitabrød med til frokost dagen efter.

Ingredienser

Tips til variation

Til et pitabrød:
• 10 g HUSK fibre
• 10 g neutral proteinpulver
• 2 æggehvider
• Olie til stegning
Æggesalat:
• 1 hårdkogt æg
• 2 spsk. skyr
• Karry
• Salt og peber
Fyld:
• Spinat
• Tun i vand
• Rødløg
• Ærter

Den kolde version: Prøv med revet gulerod, forkogt
broccoli/blomkål, agurk, tomat, andre slags kød eller fisk
(fx rester fra aftensmaden, røget laks). Hvis du mangler
en anden dressing, kan du blande skyr med nogle
friskhakkede krydderurter (fx purløg eller persille),
hvidløg, salt og peber.
Den lune version: Svits fx broccoli, gulerodstern og
aubergine sammen med kyllingestrimler. Tilsæt herefter
hakket tomat og smag til med salt, peber og krydderier
(fx tørret basilikum, oregano, rosmarin eller timian). Kom
det varme fyld i pitabrødet. Du kan nemt udskifte
grøntsagerne med andre grove grøntsager og varier køddelen med hakket oksekød, kalkun og svin.
Refeed: Tilføj kartoffeltern i den lune pitaversion.

Fremgangsmåde
Pitabrød: Bland HUSK fibre og proteinpulver sammen i en skål. Tilsæt æggehviden og fortsæt med
at røre i cirka et minut. Dejen bliver løbende mere tyk. Når den er forholdsvis fast er den klar til
at komme på panden. Kom dejen på en forvarmet pande med lidt olie (med høj temperatur). Form
det som et pitabrød. Vend pitabrødet, når det er fast nok til det, og sku ned for varmen. Lad
pitabrødet køle af og udhul det med kniv. Æggesalat: Tag æggeblommen ud af ægget og mos det
sammen med skyren. Hak æggehviden groft og bland den i skyren. Smag til med karry, salt og
peber. Anret pitaen med spinat, tun, æggesalat, rødløg og ærter.

Wok med kylling og grøntsager (Frokost / Aftensmad)
Denne ret er super hurtig at lave! Det handler blot om, at have grove grøntsager og kød i
køleskabet. Hvis du ikke har wok, kan du sagtens bruge en stor gryde i stedet for. Kom rester i
en plastikbeholder og lun det dagen efter til frokost (det kan også fint spises koldt).

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

200 gram rosenkål (friske/frost)
100 gram gulerødder
2 porrer
100 gram babymajs
200 gram blomkål
300 gram kyllingefilet
150 gram grønne bønner
2 dl kokosmælk (gerne light)
½ liter hønsebouillon
1 tsk. karry
Salt og peber
Olie til stegning
1 lime
Friske krydderurter (fx persille eller
purløg)

Tips til variation
Prøv retten med andre grøntsager, fx broccoli,
aubergine, spidskål, peberfrugt, squash, forårsløg,
bønnespirer, persillerod. Frosne wokgrøntsager kan
også bruges med fordel for hurtigere tilberedning.
Hvis du ønsker mere smag, så tilføj 2 fed presset
hvidløg eller friskhakket chili, når du svitser
grøntsagerne. Yderligere kan du tilføje sød chilisauce
eller sojasauce til retten sammen med kokosmælken.
Retten kan også laves med fx oksekød, svinekød eller
kalkun.
Refeed: Ris passer super godt til wok-retter. Vælg
gerne brune ris, så du ikke bliver snydt for vitaminer,
mineraler og kostfibre.

Fremgangsmåde
Hvis rosenkålene er friske, så skyl dem og tag de yderste blade af. Kog rosenkålene, så der stadig
er bid i dem. Hæld vandet fra, og lad dem stå i gryden. Skræl gulerødderne og skær dem ud i
stave. Skyl porrerne og skær dem i skiver (ca. 1 cm). Skyl babymajs og snit dem på langs. Del
blomkålen i mindre buketter. Skær kyllingefilet i strimler. Lad wokken blive varm og tilsæt lidt
olie. Steg kyllingestrimlerne i 5 min og tag dem op igen. Svits nu gulerødder, og porrer i 5
minutter. Kom derefter babymajs, blomkål og grønne bønner i wokken og lad det få yderligere 5
minutter. Kom kyllingestrimler og rosenkål i sammen med kokosmælk, hønsebouillon, karry,
salt og peber. Varm retten godt igennem og smag til. Server retten mens grøntsagerne stadig har
bid. Pynt med krydderurter og server med friske limebåde.

Skyr med frugt (Snacks)
Skyr er meget højt i protein i forhold til andre mejeriprodukter, hvilket giver en længere
mæthed end de traditionelle yoghurt-varianter der oftest indeholder store mængder sukker.
Skyr med frugt og proteinpulver er også en let og sund morgenmadsopskrift eller aftensnack.

Ingredienser
•
•
•
•
•

2-3 dl skyr
1 spsk. vanilje proteinpulver
150 gram blåbær (friske/frost)
Flydende sødemiddel efter smag
1 spsk. kokosmel

Tips til variation
Du kan nemt blande andre typer bær i skyren, fx
hindbær og jordbær.
Du kan også lade skyren være naturel og i stedet skære
frugt ud og komme den oven på skyren.
Brug andre smagsvarianter af proteinpulver: fx
karamel, chokolade, bær.
Refeed: Tilsæt havregryn eller corn flakes.

Fremgangsmåde
Tag blåbærrene ud af fryseren og lad dem tø op 15 minutter (det hurtige alternativ: brug
mikroovnen i 1 minut). Bland skyr, 100 gram blåbær, proteinpulver og lidt flydende sødemiddel.
Pynt med lidt kokos og resten af blåbærrene.

Protein muffins (Snacks)
Prøv denne nemme opskrift på protein muffins næste gang du skal bage kage. De er svampede
pga. bananerne og samtidig indeholder de masser af proteiner, vitaminer og mineraler pga.
frugt, grøntsager og æg. Samtidig kan denne opskrift varieres i det uendelige!

Ingredienser, cirka 10 stk.
•
•
•
•
•
•

2 moste bananer
2 æg
1 revet æble
2 spsk. vanilje proteinpulver
2 spsk. kanel
1 tsk. bagepulver

Tips til variation
Du kan nemt lave en bærvariation ved at udskifte æblet
med 2 dl. frosne hindbær eller blåbær.
Skift æblet ud med fintrevet gulerod og du får lækre
gulerods muffins.
Lav en chokoladeversion ved at udskifte
vaniljeproteinpulveret med chokoladeproteinpulver og
samtidig tilføje 200 gram fintrevet rødbede i stedet for
æblet.
Du kan undlade æble og kanel og i stedet tilføre 4 spsk.
kokosmel = banan/kokos muffins.

Fremgangsmåde
Mos bananerne og bland dem sammen med æg, revet æble, vaniljeproteinpulver, kanel og
bagepulver. Fordel dejen i muffins forme og bag dem ved 200 grader i cirka 20 minutter. Hvis
ikke alle kagerne bliver spist, så kom dem i fryseren. Så kan man nemt tage en med på farten,
som et nemt mellemmåltid.

Proteinpandekager med grøntsags mos (Snacks)
Denne opskrift kan kurere enhver sukkertrang, og så er den endda proppet med protein og
grove grøntsager. Det kan umiddelbart virke underligt, at servere grøntsags mos til søde
pandekager, men den kemiske struktur i grove grøntsager ændres under kogning, og resultatet
er en sød smag. Derfor er grøntsags mosen perfekt som topping på pandekagerne. Rester af
pandekagerne kan nemt medbringes som et mellemmåltid på farten eller spises som
morgenmad.

Ingredienser til 5-6 stk.
Pandekager
• 1 æg
• 30 gram vanilje proteinpulver
• 10 gram skyr
• 1 tsk. bagepulver
• 2 spsk. koldt vand

Tips til variation
Smagen af pandekagerne kan nemt ændres ved at
skifte proteinpulveret ud med en anden smag, fx
chokolade eller bærsmag.
Prøv at lave grøntsags mosen af andre grove
grøntsager, fx persillerod, broccoli eller blomkål.
Refeed: Tilsæt havregryn til pandekagerne.

Grøntsags mos
• 2 store gulerødder eller 1 mellemstor rødbede
• Flydende sødemiddel
• Evt. kanel

Fremgangsmåde
Grøntsagsmos: Skræl gulerod/rødbede og skær dem i mindre tern. Kog dem møre. Blend dem
med en stavblender og smag til med flydende sødemiddel. Kom evt. kanel i gulerodsmosen.
Pandekager: Rør æg, vaniljeproteinpulver, bagepulver og skyr sammen. Rør til sidst vandet i, og
bliv ved med at røre indtil dejen er ensartet og smidig.
Steg nu pandekagerne ved middelvarme i lidt olie. Hvis du har en god pande er det kun nødvendigt
at komme fedtstof på ved første pandekage – men prøv dig frem.
Server pandekagerne med grøntsags mosen.

Mugcake (Snacks)
Med denne opskrift kan du lave verdens hurtigste nybagte kage – den bliver nemlig lavet i
mikroovnen. Hele tilberedningsprocessen tager blot 5 minutter. Kagen indeholder hverken
sukker, mel eller tilsat fedtstof, hvilket gør den velegnet som en sund dessert, eller en hurtig
eftermiddagssnack.

Ingredienser til 2 kager
Kagen:
• 1 banan
• 1 æg
• 1 tsk. kanel
• 20 gram vanilje proteinpulver
• 1 gulerod
Skyr-frosting:
• 2 spsk. skyr
• 1 gulerod
• Flydende sødemiddel efter smag
• Vaniljepulver

Tips til variation
Du kan nemt vælge andre smagsvarianter af
proteinpulver, fx chokolade eller bær.
Gulerødderne kan udskiftes med æble eller rødbeder.
Hvis du ikke har en mikroovn, kan kagen også laves i
muffins forme i ovnen. De skal blot have 15 minutter
ved 200 grader i stedet.

Fremgangsmåde
Mos bananen og bland æg, kanel og vaniljeproteinpulver og fintrevet gulerod i. Kom dejen i en
kop, der kan tåle mikroovn. Giv kagen 90 sekunder ved højeste intensitet.
Vend kagen på hoved (hvis den stadig er ”våd” i bunden skal den have 20-30 sekunder mere).
Pynt kagen med skyr, som er rørt op med revet gulerod og flydende sødemiddel. Top evt. med
friskrevet gulerod.

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

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

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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