VEGAN EDITION

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 velsmagende veganske 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 og frugt.
✓ Alle opskrifter kan downloades til din computer i PDF format og printes for let brug i
køkkenet.
God fornøjelse.

Tofu-røræg med grøntsager (Morgenmad)
Morgenmad med tofu, holder dig mæt grundet det høje protein- og fiberindhold. Samtidig er tofu en fantastisk
kilde til zink, calcium, jern og magnesium.

Ingredienser:
•
•
•
•
•
•

2 x ½ rød og gul peberfrugt
250 g. Tofu
Salt og peber
Gurkemeje
Olie til stegning
Forårsløg

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 om aftenen
før ved aftensmaden eller i forbindelse med
madpakkefremstilling, så gør en portion klar til din
røræg samtidig.
Hvis du har bønner, linser eller andet kødalternativ til
overs fra aftenen før, kan dette nemt kommes i tofurøræggen eller ved siden af.

Fremgangsmåde:
Skær peberfrugt og løg. Dræn tofuen for vand ved at presse tofu-blokken til det meste af væden
er ude. Kom lidt olie på en pande og tilsæt tofuen i smuldrede stykker efter behov. Anret retten
med peberfrugt og forårsløg og evt. 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:
•
•
•

•
•
•

½ dl. koldt vand
3 spsk. vegansk yoghurt (sukkerfri)
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. 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.

Quinoa protein boller (Morgenmad)
Disse boller er et super alternativ til det traditionelle brød med stivelse. Dette brød kan ikke blot
bruges som morgenmad, men også som frokost.

Ingredienser:
•
•
•
•
•
•
•
•

175 g. quinoa
25 g. proteinpulver
50 g. hørfrø
25 g. sesam eller solsikkfrø
1 tsk. Salt
1,5 spsk. fiber HUSK (gul)
2 dl. kogende vand
1,5 dl. koldt vand

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:
Bland all de tørre ingredienser. Bland det kolde og det kogende vand og tilsæt det den tørre
blanding lidt ad gangen til det hele rørt sammen. Tænd ovnen på 170 C. varmluft. Bag bollerne
midt i ovnen i ca. 30 min. til de er gennembagte. Lad dem køle af på en rist efterfølgende.
Opbevar dem i nogle fryseposer da de kan holde flere dage.

Quinoa/broccoli pizza (Frokost / Aftensmad)
Denne quinoa/broccoli pizza, hvor den traditionelle og kalorieholdige pizzabund er udskiftet
med en protein- og næringsrig quinoa/broccoli bund og toppingen består af spinat pesto og
grøntsager. Protein og fiberindholdet er højt og giver en god og langvarig mæthed. Rester kan
nemt medbringes til frokost dagen efter.

Ingredienser:
Tips til variation

Bund:
•
•
•
•

Det er kun fantasien der sætter grænserne i denne ret.

85 g. quinoa
70 g. broccoli
1 tsk. bagepulver
Salt og peber

Topping:
•
•
•
•
•
•
•

250 g. spinat
Salt og citron
2 fed hvidløg – presset
1 æg
2 tomat
Oliven
Smag til med salt/peber

Toppingen kan være alt fra ristede tofutern, seitan
strimler eller ærteproteinstykker.
Du kan også skifte spinatpestoen ud med en hurtig
tomatsovs.
Refeed: fx vegansk kokosost fra Naturli' eller
kartoffelskiver.

Fremgangsmåde:
Læg quinoaen i blød i 8 timer (dagen før). Hæld vandet fra quinoaen og blend quinoa +
broccolien i en foodprocessor. Tilsæt salt, pepper og bagepulver til blandingen. Smør bunden ud
på et stykke bagepapir. Bag bunden i 15 min. ved 180 grader. Imens bunden bages blender du
spinat, citronsaft og hvidløg. Når bunden er færdig, tager du den ud og tilføjer spinatpestoen og
toppings. Indsæt hele pizzaen i ovnen i 15 min.

Sandwich med kikærte-tunsalat (Frokost / Aftensmad)
Dette er en nem og anderledes opskrift på tunsalat. Opskriften tager maksimum 10 minutter at
lave og består af kikærter. Opskriften er sprængfyldt med protein, fibre og er lav på fedt. Du kan
nemt lave flere sandwiches og have dem med på arbejde dagen efter.

Ingredienser
Tips til variation

Kikærte-tunsalat:
• 1 dåse økologiske kikærter
• ½ rødløg
• 100 g. majs
• 2 spsk. kapers
• 2 spsk. lys tahin
• 2 spsk. eddike
• 1 tsk. dijonsennep
• 1 sushi papir (nori ark)
• 1 tsk røget paprika
• 3 spsk. soja yoghurt (natural)
• 1 tomat
• Salt og peber
Brød:
•
•
•
•
•

Du kan eksperimentere med konsistensen og smagen ved
at øge/reducere mængden af tahin, yoghurt og kikærter.
For mere smag kan du riste kikærterne på en pande med
røget paprika før du blandet hele sammen.
For at gøre smagen mere frisk, kan du tilføje friskhakkede
krydderurter, fx persille, purløg, basilikum.

228 g kikærtemel
1 spsk. bagepulver
1 tsk. salt
235 g. vand/neutral soyamælk
1 spsk. olie

Fremgangsmåde
Brød: Mix kikærtemel, bagepulver og salt i en skål og rør det rundt til det er helt sammen blandet.
Tilsæt vand/sojamælk og olie. Rør det sammen og lav små boller ud af dejen. Rul dejen til små
fladbrød og læg den på en bradepande med bagepapir over. Bag dem i ovnen ved 200 grader i 512 min. Til de er let gyldenbrune. Kikærte-tunsalat: Dræn og skyl kikærterne og hak dem i en
foodprocessor. Yoghurt, eddike, tahin, dijonsennep, hakket tomat, salt, pepper og røget paprika
blandes godt sammen. Blend 1 stk. nori ark og tilføj blandingen.

Wok med tofu og grøntsager (Frokost / Aftensmad)
Denne ret er super hurtig at lave! Det handler blot om, at have tofu og grove grøntsager 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 g. tofu
200 g. broccoli
100 g. rødkål
100 g. guleerødder
50 g. bønnespire
1 avocado
10 g. sesamfrø
1 lime
Salt og peber

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 seitan, tempeh eller kikærter i stedet for
tofu.
Refeed: Ris passer super godt til wok-retter. Vælg
gerne brune ris, så du ikke bliver snydt for vitaminer,
mineraler og kostfibre.

Fremgangsmåde:
Pres væden ud af tofuen og skær den i tern. Mariner tofuen i soyasauce (sukkerfri). Hak
grøntsager og steg tofuen til den bliver gyldenbrun. Tilsæt nu grøntsagerne og rør rundt. Tilsæt
salt, pepper og pres en lime udover retten. Bland til sidst bønnespire og avocado i retten og drys
sesamfrø over retten.

Rispapirs ruller med krydret seitan (Frokost / Aftensmad)
Dette er en hurtig og nem ret med masser af protein og grøntsager. Rispapirs ruller tager 10
min. at lave og er lette at lave nok af til dagen efter.

Ingredienser:
•
•
•
•
•

200 g. seitan
100 g. rødkål
100 g. gulerødder
100 g. spinat
Røget paprika

Peanutbuttersauce:
•
•
•
•

1 spsk. peanutbutter
1 lime
Salt, peber og paprika
1 dl. vand

Tips til variation
Du kan eksperimentere med konsistensen og smagen
ved at bruge tofu, kikærter eller tempeh i stedet for
seitan.
Du kan også bruge andre grøntsager, såsom: champion,
peberfrugt eller avocado.
For at gøre smagen mere frisk, kan du tilføje
friskhakkede krydderurter, fx persille, purløg,
basilikum.
Refeed: Lav en større portion peanutbutter sauce.

Rispapirsruller
Fremgangsmåde:
Hak alle grøntsagerne i strimler. Rist seitan på en pande med salt, pepper og røget paprika. Dyp
rispapirs rullerne i vand og tag dem op når de er bløde. Lig rullen på en tallerken og tilføj
grøntsager og seitan. Rul rispapirsrullen sammen og dyp den i din peanutbuttersauce.

Soja yoghurt med blandede bær (Snacks)
Soja er højt på protein i forhold til andre vegetabilske proteinkilder, hvilke giver en længere
mæthed end andre veganske yoghurt varianter.

Ingredienser:
•
•
•
•
•
•

2-3 dl. soja yoghurt
1 spsk. proteinpulver
50 g. blåbær
50g. hindbær
10 g. chiafrø
Flydende sødemiddel efter smag

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

Fremgangsmåde:
Hav friske eller frosne blåbær og hindbær klar til brug. Hvis de er frosne, så lad dem tø op 15
minutter (det hurtige alternativ: brug mikroovnen i 1 minut). Bland soja yoghurt og rør 1 spsk.
vanilje proteinpulver rundt i yoghurten. Tilsæt herefter blåbær, hindbær og chiafrø. Brug evt.
sødemiddel.

Protein muffins (Snacks)
Prøv denne nemme opskrift på protein muffins næste gang du skal bage kage. De er mættende
pga. sødekartoflerne og samtidig indeholder de masser af proteiner, vitaminer og mineraler pga.
proteinpulveret, og dadlerne. Samtidig kan denne opskrift varieres i det uendelige.

Ingredienser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

75 g. quinoamel
75 g. kikærtemel
2 spsk. vanilje proteinpulver
150 g. kogt sødekartofler
50 g. blåbær
350 g. sojamælk
2 spsk. kanel
2 tsk. bagepulver
Flydende sødemiddel efter smag

Tips til variation
Du kan nemt lave en bærvariation ved at udskifte
blåbær med hindbær eller solbær.
Skift sødekartoffel 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 blåbær og kanel og i stedet tilføre 4
spsk. kokosmel.

Fremgangsmåde:
Bland mel, kanel, bagepulver og proteinpulver sammen. Kog, mos og tilsæt sødekartoflen til
blandingen. Tilføj sojamælken og rør massen rundt. Tilsæt nu sødemiddel og blåbær. Tilføj
massen i muffinforme og bag ved 200 grader i ca. 15-20 min.

Proteinpandekager med bær (Snacks)
Denne opskrift kan kurere enhver sukkertang, og så er den endda proppet med protein.
Pandekagerne er både veganske, gluten- og sukkerfri og kan derfor nydes af alle.

Ingredienser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tips til variation

75 g. quinoamel
75 g. kikærtemel
1 tsk. kanel
300 g. sojamælk
1 spsk. bagepulver
4 dråber stevia drops med vanilje
½ citron (saften)
50 g. hindbær
Sukkerfri sirup
30 g. proteinpulver

Smagen af pandekagerne kan nemt ændres ved at
skifte proteinpulveret ud med en anden smag, fx
chokolade eller bærsmag.
Prøv at bruge andre bær eller skift den sukkerfri sirup
ud med frugt. Plantemælken kan også skiftes til
mandeldrik, havredrik eller risdrik.
Refeed: Tilsæt havregryn til pandekagerne.

Fremgangsmåde:
Rør mel, kanel og bagepulver sammen. Tilsæt sojamælken mens du rører rundt i massen. Tilsæt
nu stevia drops og citronsaften (kan undlades). Tænd en pande på høj varme og spray panden
med et tyndt lag kokosolie. Lav pandekagerne i størrelsen du ønsker og server bær og evt.
sukkerfri sirup.

© Fortius Fitness – Fitness Simplified

