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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Sund slankemad virker måske i første omgang mindre lækker end den mad, du er vant til at spise. 
Men det er mest en vanesag. 

Efterhånden som du begynder at spise sundere, vil dine smagsløg vænne sig til det, og du vil 
opdage, at sund slankemad både kan være varieret og indeholde mange flere smagsnuancer, end 
den traditionelle danske kost.

Den anslåede ”værdi” af de enkelte opskrifter, som er noteret til sidst ved hver opskrift, er 
hovedsageligt baseret på, hvor mange næringsstoffer opskriften indeholder i forhold til kalorier. 
De opskrifter, som indeholder flest næringsstoffer, og som mætter mest i forhold til mængden af 
kalorier, har fået den højeste værdi. 

Opskrifter, der indeholder kalorierige eller mindre sunde ingredienser (fx animalske fødevarer), 
har fået en forholdsvis lavere værdi. Hvad angår vægttab er det stort set kun kalorieindholdet og 
mæthed, der betyder noget.

En opskrift med lav værdi får naturligvis samlet set en højere værdi ved at tilsætte grønsager eller 
flere grønsager og/eller spise en stor råkostsalat til.

Du kan se kalorieindholdet ved de fleste opskrifter. Brug evt. også kalorietabel.dk Du behøver dog 
ikke at tælle kalorier for at tabe dig.

Det vigtigste, når du ønsker at nå og bevare din ønskevægt, er, at forstå og anvende principperne i 
mine bøger Sikker Slank og Kunsten at ændre vaner.

De fleste opskrifter her i bogen er meget sunde. Fx finder du mere end 200 vegetaropskrifter, hvoraf 
lidt over halvdelen er veganeropskrifter. En veganeropskrift indeholder slet ingen fødevarer fra 
dyr, hvorimod en vegetaropskrift kan indeholde æg og/eller mejeriprodukter. Vegetaropskrifter er 
markeret som vegetaropskrift. Veganeropskrifter er markeret som veganeropskrift.

Alle opskrifter i denne bog kan bruges som del af et effektivt slankeprogram. Det er dog bedst og 
sundest, at du så vidt muligt vælger vegetar– og især veganeropskrifter.

God appetit!

Indledning

http://kalorietabel.dk
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

På længere sigt er det svært at holde fast ved de sunde kostvaner, hvis du ikke kan lide den mad, du 
spiser. Kedelig og ensformig mad er ikke særligt motiverende, og giver dig alt for let lyst til at vende 
tilbage til dine gamle kostvaner.

Det kan tage tid at vænne sig til at spise nok grønsager, som jo er den mest effektive slankemad. Gør 
din nye mad så spændende som muligt, så går det hele lidt lettere.

Din slankemad skal smage godt — eller i hvert fald godt nok — ellers får du svært ved at holde dig 
til den ret længe. 

Du kan lære at give din nye mad de smagsnuancer, du holder af, ved fx at bruge bestemte 
krydderurter og tilsætte retter dine favorit grønsager.

Du får sund slankemad til at smage godt ved at eksperimentere med opskrifter og ingredienser, 
og få det hele til at passe til dine smagsløg. Ved at ændre lidt på den mad du holder af, så den også 
bliver til slankemad (du fjerner/erstatter sukker eller fedt, tilføjer mere grønt osv.), kan du finde eller 
tilrettelæg en kost, der harmonerer med den mad, du kan lide at spise.

Er du vant til at spise usund eller meget krydret mad, tager det tid, før du har vænnet dig til sund 
mad – før du synes sund mad smager godt. Men du kan vænne dig til at spise masser af frugt og 
grønsager – og holde af det – så du til sidst ikke (eller næsten ikke) har lyst til usunde fødevarer.

Kend så mange sunde og slankende opskrifter som muligt. Prøv nye variationer og nye retter. Alt 
for mange spiser det samme igen og igen — og har derfor svært ved at holde fast ved nye kostvaner. 
Prøv mindst en ny opskrift hver uge, indtil du har en god samling af opskifter, du holder af, inkl. 
flere sunde livretter. 

Lær at holde af sund mad
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Råkostsalater

Grønsager er glimrende kilder til vitaminer, kostfibre, mineraler og mange andre gavnlige 
næringsstoffer — også selv om de er kogte.

Rå fødevarer indeholder generelt flere tilgængelige næringsstoffer, og mætter mere i forhold til 
kalorier,  når de er blevet kogt eller på anden måde tilberedt. Der er dog undtagelser, og nogle 
næringsstoffer er lettere tilgængelig i kogte fødevarer.

En sund kost indeholder masser af grønsager — både rå og skånsomt tilberedt.

Du kan få råkostsalaten til at mætte så meget, at den udgør et fint måltid i sig selv, hvis du tilsætter 
lidt ris, pasta, kikærter e.l. til salaten, og/eller du eventuelt spiser et stykke fuldkornsbrød til. På den 
måde holder du dig mæt betydeligt længere, end hvis du udelukkende spiser grønsager. 

Det er en god idé at vænne sig til at spise rå grønsager uden dressing — eller i hvert fald uden stærk 
dressing — men hvis du vil have dressing på din råkostsalat, er der flere forslag under Råkostsalat — 
generelt på næste side, og i kapitlet ”Sovs / dressing” på side 24
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Tilberedning

1. Snit eller riv ca. 1 kg rødkål fint. 
2. Vend 200 g ribsgele og 300 g frosne hindbær i. 
3. Trækker tildækket ved stuetemperatur i ca. 1 time – til 

geleen er smeltet. 
4. Bland det og smag til med 3-4 spsk hindbærvineddike.
5. Pynt med 75 g valnøddekerner. 

Energi

Pr. 100 g: 364 kJ / 87 kcal. · Pr. portion: 959 kJ / 228 kcal. 
Protein: 8 % · Kulhydrat: 67 % · Fedt 25 % (6 g pr. portion; 2,4 g pr. 
100 g). Værdi:    

(6 personer) 

1 kg rødkål 
200 g ribsgele
300 g frosne hindbær
3-4 spsk hindbærvineddike
75 g valnøddekerner

Rødkålssalat / veganeropskrift

Brug nogle spændende salater, krølsalat, feldsalat, romainesalat og lign. Riv en gulerod i, skær en 
tomat i både og et par tykke skiver agurk i tern.

En ½ kop solsikkekerner, pinjekerner, smuttede mandler eller nøddder af forskellig art.

Kun fantasien sætter grænsen.

Vend salaten og kom en dressing af koldpresset olie og balsamicoeddike over.

Forholdet olie/eddike, 4:1 er klassisk.

Nyd et stykke lun grovflutes til.

Værdi:    

Råkostsalat (generelt) / veganeropskrift
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Tilberedning

1. Skræl, flæk og skær agurken i så tynde skiver som muligt. 
2. Bland agurkeskiver, rødløg, citronsaft og salt i en skål. 
3. Lad salaten trække en time.
4. Bland koriander i.

Energi

Pr. 100 g: 148 kJ / 35 kcal. · Pr. portion: 148 kJ / 35 kcal.
Protein: 21 % · Kulhydrat: 70 % · Fedt 9 % (0,3 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer) 

1 agurk 
2 mellemstore rødløg i meget 
tynde både
saft af 1 citron
½ tsk salt 
2 spsk friskhakket koriander

Agurk- og rødløgssalat  / veganeropskrift

Tilberedning

1. Skær æblet og appelsinen i små stykker og bland dem med 
den snittede rødkål samt rosinerne.

2. Rør marinaden sammen, smag den til og kom den over 
salaten. 

Energi

Pr. 100 g: 333 kJ / 79 kcal. · Pr. portion: 714 kJ / 170 kcal.
Protein: 6 % · Kulhydrat: 89 % · Fedt 5 % (1 g pr. portion; 0,4 g pr. 
100 g). Værdi:      

(4 personer)

3 dl fint snittet rødkål 
1 æble 
1 appelsin
1 dl rosiner
1 dl appelsinsaft
½ tsk sennepspulver

Rødkålssalat  / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Rens champignonerne.
2. Bland peberrod, yoghurt og dild.
3. Smag til med salt og peber.
4. Bland champignonerne i dressingen.

Energi 

Pr. 100 g: 146 kJ / 35 kcal. · Pr. portion: 323 kJ / 77 kcal.
Protein: 36 % · Kulhydrat: 46 % · Fedt 18 % (1 g pr. portion; 0,7 g 
pr. 100 g). Værdi:       

(2 portioner)

375 g små champignoner
2 spsk revet peberrod
4 spsk mager yoghurt naturel
1 spsk finthakket dild
salt, peber

Champignonsalat

Tilberedning

1. Rengør ruccolaen og læg den i en krans på tallerknerne. 
2. Skær tomaterne i skiver, og tryk osten ud i runde skiver med 

et glas. 
3. Placer tomat og ost rundt inderst i kransen, og pynt med 

basilikum. 
4. Rør i dressingen til salt og sukker er opløst, og hæld den 

over salaten. 

Energi  

Pr. 100 g: 240 kJ / 57 kcal. · Pr. portion: 796 kJ / 189 kcal.
Protein: 38 % · Kulhydrat: 30 % · Fedt 32 % (7 g pr. portion; 2,09 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

1 bundt ruccola salat
4 store (bøf)tomater 
16 skiver 10+ danbo ost
1 stort bundt frisk basilikum

Dressing 

4 spsk balsamicoeddike 
1 finthakket skalotteløg 
havsalt, frisk peber fra kværn 
 1 tsk rørsukker

Italiensk tomatsalat
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Afdryp de grønne bønner. 
2. Bland dem med de øvrige ingredienser i en beholder med 

tætsluttende låg. 
3. Sæt den i køleskabet. 
4. Spis salaten afkølet i løbet af ugen.

Energi 
 
Pr. 100 g: 668 kJ / 159 kcal. · Pr. portion: 3659 kJ / 871 kcal. 
Protein: 21 %. · Kulhydrat: 68 %. · Fedt: 10 % (10 g pr. portion; 1,8 
g pr. 100 g). Værdi:       

(2 personer)

450 g optøede grønne bønner
450 g kikærter, skyllede og 
afdryppede
450 g kidney-bønner, skyllede 
og afdryppede
1 ½ dl hakket rødløg
¼ dl hakket persille
2 fed finthakket hvidløg
1 tsk salt
1 tsk tørret basilikum
1 ¼ dl hvidvinseddike

Bønnesalat / veganeropskrift

Tilberedning

1. Skær gulerødderne i mindre stykker og bland dem med 
sukkerærterne og de hakkede salatblade.

2. Bland yoghurt med hakket hvidløg, salt, peber, samt frisk 
dild.

3. Vend gulerødder, sukkerærter og salatblade i dressingen.

Energi  

Pr. 100 g: 237 kJ / 56 kcal. · Pr. portion: 1287 kJ / 306 kcal.
Protein: 20 % · Kulhydrat: 66 % · Fedt 14 % (5 g pr. portion; 0,87 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(3 personer) 

8 små gulerødder
½ kg sukkerærter
8 salatblade
2 dl yoghurt naturel
1 fed hvidløg
salt, peber
2 spsk frisk dild

Ærtesalat
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Tilberedning

1. Læg bønnerne i en gryde med 2 ½ cm kogende vand. 
2. Læg låg på og damp dem i 5 min. 
3. Hæld vandet fra og læg dem i koldt vand, til de er afkølet. 
4. Lad dem dryppe af og læg dem i en salatskål med tomater, 

hvidløg, løg og forårsløg 
5. Hæld eddiken over. Vend salt, peber og hakket merian i.

Energi

Pr. 100 g: 146 kJ / 35 kcal. · Pr. portion: 511 kJ / 122 kcal.
Protein: 20 % · Kulhydrat: 75 % · Fedt: 6 % (1 g pr. portion 0,2 g 
pr. 100 g). Værdi:       

(2 personer)

450 g friske grønne bønner, 
ribbede
2 store modne tomater, skåret i 
tynde skiver
2 fed presset hvidløg
1 finthakket løg
1 forårsløg i tynde ringe
½ dl kryddereddike
½ tsk friskkværnet peber
½ tsk salt
1 tsk frisk merian

Tomat- og bønnesalat / veganeropskrift

Tilberedning

1. Snit hvidkålen i fine strimler.
2. Skrub jordskokkerne grundigt eller skræl dem. 
3. Kom dem derefter i koldt vand med citronsaft. 
4. Snit jordskokkerne i tynde skiver.
5. Skær grapefrugten ud i fileter fri for kerner og skræl.
6. Hak persillen fint og del valnøddekernerne.
7. Bland hvidkål, jordskokker, grapefrugt, persille og 

valnødder.

Energi

Pr. 100 g: 317 kJ / 75 kcal. · Pr. portion: 958 kJ / 228 kcal.
Protein: 12 % · Kulhydrat: 57 % · Fedt: 32 % (8 g pr. portion; 2,8 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 portioner)

200 g hvidkål
200 g jordskokker
1 bundt. persille
20 g valnøddekerner
1 stk.  grapefrugt- eller 
appelsinsaft
citronsaft

Hvidkålssalat / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning 
 
Bland alle ingredienserne.

Energi

Pr. 100 g: 112 kJ / 27 kcal. · Pr. portion: 640 kJ / 152 kcal.
Protein: 20 % · Kulhydrat: 52 % · Fedt: 28 % (4 g pr. portion; 0,8 pr. 
100 g). Værdi:      

(2 personer)

½ icebergsalat revet i 
småstykker
1 lille agurk snittet i skiver
1 squash
1 tomat i skiver
bønnespirer
nogle skiver avocado
lidt sesamfrø
lidt champignon

Råkostsalat med avocadoskiver / veganeropskrift

Tilberedning

1. Riv gulerødderne og bland dem med fine ærter. 
2. Hæld appelsinsaft over. 

Det smager f.eks. godt med en god grovbolle til.

Energi

Pr. 100 g: 217 kJ / 52 kcal. · Pr. portion: 913 kJ / 217 kcal.
Protein: 15 % · Kulhydrat: 77 % · Fedt: 8 % (2 g pr. portion 0,5 g 
pr. 100 g). Værdi:       

(1 person)

3 gulerødder
100 g ærter
20 g appelsinsaft

Gulerodssalat / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Bland ingredienser til salaten.
2. Bland ingredienser til dressingen og kom den over.

Energi

Pr. 100 g: 159 kJ / 38 kcal. · Pr. portion: 401 kJ / 95 kcal.
Protein: 34 % · Kulhydrat: 56 % · Fedt: 10 % (1 g pr. portion; 0,4 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

300 g blomkålsbuketter
10 stk. champignoner i skiver
1 rød peberfrugt i skiver
2 spsk fintstrimlet porre

Dressing

kvark
dild
presset hvidløg
salt, peber

Blomkålssalat

Tilberedning

1. Tilsæt evt. grønsager efter ønske (fx gulerødder, bladselleri, 
svampe, squash, blomkål, broccoli).

2. Tilsæt evt. lidt oliven eller nogle skiver avocado. Drys lidt 
solsikke- eller sesamfrø over.

Energi

Pr. 100 g: 94 kJ / 22 kcal. · Pr. portion: 382 kJ / 91 kcal.
Protein: 22 % · Kulhydrat: 67 % · Fedt: 77 % (1 g pr. portion; 1,9 g 
pr 100 g). Værdi:      

(2 personer)

½ grøn salat, skyllet og revet i 
småstykker
1 lille agurk snittet i skiver
1 mellemstor tomat i skiver
ca. 100 g spirer

Råkostsalat med spirer / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Flæk guleroden og agurken på langs og skær dem i mindre 
stave. 

2. Bland dem i en skål med kikærtespirerne. 
3. Kom rosinerne i og riv æblerne meget groft og hæld 

citronsaft over. 
4. Tilsæt mandlerne.

Energi

Pr. 100 g: 503 kJ / 120 kcal. · Pr. portion: 1191 kJ / 283 kcal.
Protein: 9 % · Kulhydrat: 67 % · Fedt: 24 % (8 g pr. portion; 3,2 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(6 personer)

1 gulerod
½ agurk
2 dl kikærtespirer
2 dl rosiner
2 dl grofthakkede mandler
saft af 1 citron
2 groft revne æbler

Salat med rosiner / veganeropskrift

Tilberedning

1. Skræl rødbeder og æbler og riv dem groft.
2. Tilsæt kvark og smag til med citronsaft, timian, salt og 

peber

Energi

Pr. 100 g: 234 kJ / 56 kcal. · Pr. portion: 999 kJ / 238 kcal.
Protein: 22 % · Kulhydrat: 73 % · Fedt: 5 % (1 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

4 rødbeder
2 æbler
3 dl kvark
citronsaft
2 kviste timian
salt, peber

Rødbedesalat
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skiv bananen og bland den med spirerne og mandlerne.
2. Læg hytteost oven på. 

Energi

Pr. 100 g: 318 kJ / 76 kcal. · Pr. portion: 1050 kJ / 250 kcal. 
Protein: 19 % · Kulhydrat: 60 % · Fedt: 21 % (6 g pr. portion; 1,8 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(1 person)

1 banan
2 dl lucernespirer
10 mandler
1 spsk. hytteost

Morgensalat

Tilberedning

1. Skær radiserne i tynde skiver. 
2. Bland salatingredienserne. 
3. Bland dressingingredienserne. 
4. Bland dressingen i salaten. 

Energi

Pr. 100 g: 143 kJ / 34 kcal. · Pr. portion: 598 kJ / 142 kcal. 
Protein: 30 % · Kulhydrat: 64 % · Fedt: 6 % (1 g pr. portion; 0,2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

2 bundter radiser
1 dl finthakket dild 
1 fint snittet porre 
1 l. fintsnittet hvidkål

Dressing

2 dl kvark
2 spsk æbleeddike
hvidløgssalt

Salat med radiser
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Riv guleroden og hak de øvrige grønsager fint.
2. Blend solsikkefrø og tilsæt de øvrige dressingingredienser. 
3. Rør dressingen sammen.
4. Bland dressingen i salaten og pynt med tomatskiver.

Energi

Pr. 100 g: 224 kJ / 53 kcal. · Pr. portion: 683 kJ / 163 kcal. 
Protein: 15 % · Kulhydrat: 62 % · Fedt: 23 % (4 g pr. portion; 1,4 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

1 gulerod 
¼ hvidkålshoved 
1 lille porre 
1 bdt. persille 
 
Dressing

1 dl solsikkefrø
2 dl tomatpure
1 dl hakket persille
1 hakket løg
vand til ønsket konsistens
tomatskiver

Hvidkålssalat  / veganeropskrift

Tilberedning

1. Riv gulerod og selleri groft.
2. Bland kvark og appelsinsaft.
3. Bland det i salaten sammen med valnødderne.

Energi

Pr. 100 g: 384 kJ / 91 kcal. · Pr. portion: 432 kJ / 103 kcal. 
Protein: 21 % · Kulhydrat: 59 % · Fedt: 20 % (4 g pr. portion; 2 g pr. 
100 g). Værdi:      

 (4 personer)

300 g gulerod
200 g knoldselleri
2 dl kvark
1 appelsin
10 g valnødder

Gulerods- og sellerisalat
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Riv gulerødder og æble groft og hæld appelsinsaften over. 
2. Bland det og kom mandelflager i. 

Energi

Pr. 100 g: 209 kJ / 50 kcal. · Pr. portion: 980 kJ / 233 kcal. 
Protein: 7 % · Kulhydrat: 80 % · Fedt: 13 % (3 g pr. portion; 0,7 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

3 gulerødder
1 madæble
1 dl finthakket hvidkål
saft af 1 appelsin
mandelflager

Råkost med mandelflager / veganeropskrift

Tilberedning

1. Skyl salaten og dryp den af i et klæde.
2. Del agurken på langs, fjern kerner med en ske og skær 

agurken i tynde halvmåner.
3. Halver tomaterne. 
4. Skær radiserne i stykker.
5. Bland alle ingredienserne til salaten. 

Energi

Pr. 100 g: 117 kJ / 28 kcal. · Pr. portion: 575 kJ / 137 kcal. 
Protein: 18 % · Kulhydrat: 54 % · Fedt: 28 % (8 g pr. portion; 0,9 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

1 iceberg salathoved
1 bundt rucola-salat
1 agurk
1 bundt radiser
16 cherrytomater
16 melonbåde
25 g pinjekerner
2 citroner
salt, peber

Salat med melon / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Pas på med dressing og andet tilbehør
Undgå fede færdigkøbte dressinger. Erstat eventuelt de fede salatdressinger med citronsaft eller 
vineddike. Eller hæld fx citronsaft eller tomatjuice over salaten frem for den færdigkøbte dressing. 

Lær at lave dine egne kaloriefattige sovse og dressinger. 

I stedet for at bruge fede dressinger i din råkostsalat kan du fx prøve saft af citroner og appelsiner. 
Det giver en dejlig frisk smag.

Du kan også lave gode og nærende fedtfattige dressinger, dips, sovse mv. af bælgfrugter. Kog 
bønner, linser eller kikærter (efter iblødsætning) i vand, blend dem efter afkøling med citronsaft, 
lidt god vegetabilsk olie, krydderurter, hvidløg, eller hvad du ellers kan lide, til den konsistens du 
ønsker. Konsistensen er let at justere med mængden af væske eller olie.

Purer grønsager til sovs og supper
Kog fx ærter, gulerødder, blomkål, broccoli, tomat eller knoldselleri og purer dem med en 
stavblender, tilsæt evt. lidt af kogevandet. Smag til med krydderier.

Sovs / dressing
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Bland alle ingredienser i en skål og smag til med chili-
pulver og salt. 

2. Bør hvile koldt i ½ time inden servering. 

Energi

Pr. 100 g: 231 kJ / 55 kcal.  I alt: 1244 kJ / 288 kcal. 
Protein: 6 % · Kulhydrat: 89 % · Fedt: 5 % (0,3 g pr. 100 g). 
Værdi:      

1 ds. ananas, drænet for saft og 
finthakket eller blendet 
1 rød peber udkernet og skåret i 
små tern 
1 finthakket løg 
1 frisk chili, udkernet og 
finthakket 
1 spsk revet frisk ingefær 
1 spsk lime- eller citronsaft 
1 tsk hvidvinseddike 
rødt chilipulver 
salt 

Ananas salsa  / veganeropskrift

Tilberedning

Kom alle ingredienserne i en gryde og lad dem simre under låg 1 
time - gerne længere.
Blend den, varm den op og server. 

Energi

Pr. 100 g: 140 kJ / 33 kcal. · Pr. portion: 214 kJ / 51 kcal. 
Protein: 13 % · Kulhydrat: 78 % · Fedt: 9 % (0,33 g pr. 100 g). 
Værdi:      

(8 personer) 

3 store gulerødder 
2 stængler bladselleri 
4 fed hvidløg 
3 dåser flåede tomater 
2 stk. tomater 
1 spsk honning 

Italiensk Tomatsovs
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

Bland ingredienserne i en skål og smag til med salt og peber.
Lad salsaen trække ½ time et køligt sted inden servering. 

Energi

Pr. 100 g: 243 kJ / 58 kcal. 
Værdi:       

2 dl finthakket ananas uden saft 
1 mango, skrællet og finthakket 
2 røde/gule peberfrugter, 
udkernet og finthakket 
2 kiwi, skrællet og finthakket/
moset 
1 finthakket løg 
1 tsk koriander 
1 tsk limesaft 
1 frisk chili, udkernet og 
finthakket 
salt og peber 

Tropeø salsa  / veganeropskrift

Tilberedning

1. Hak halvdelen af champignonerne. 
2. Riv løget fint. 
3. Svits løg og champignoner på en tør slip-let pande under 

omrøring, så de ikke branker. 
4. Tilsæt vand og letmælk og kog sovsen igennem. 
5. Smag til med salt og peber. 
6. Skær resten af champignonerne i halve, og kom dem på 

sovsen, lige før  servering.

Energi

Pr. 100 g: 135 kJ / 32 kcal. · Pr. portion: 205 kJ / 48 kcal. 
Protein: 32 % · Kulhydrat: 49 % · Fedt: 19 % (1 g pr. portion; 0,67 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

250 g champignoner
1 løg
1 dl vand
2 dl letmælk
salt

Champignonsovs
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Hak løget fint, skær tomaterne i både og chilifrugten i tynde 
skiver. 

2. Snit guleroden meget fint. 
3. Kom alle ingredienser i en gryde og lad sovsen simre under 

låg i mindst 15 min.
4. Blend den til den er jævn.

Tips: Egner sig også til at servere kold.  

Energi

Pr. 100 g: 88 kJ / 21 kcal. · Pr. portion: 155 kJ / 37 kcal. 
Protein: 11 % · Kulhydrat: 81 % · Fedt: 8 % (0,25 g pr. portion; 0,2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

1 løg 
5 tomater 
¼ frisk rød chili, udkernet (kan 
udelades) 
½ gulerod 
2 fed presset hvidløg 
3 dl vand 
1 tsk hakket frisk timian 
½ tsk salt 

Tomatsovs  / veganeropskrift

Tilberedning

1. Blend alle ingredienserne. 
2. Tilsæt mere karry eller spidskommen efter smag.
3. Lad den trække køligt 1 time inden servering.

Energi

Pr. 100 g: 275 kJ / 65 kcal. · Pr. portion: 1129 kJ / 269 kcal. 
Protein: 4 % · Kulhydrat: 90 % · Fedt: 6 % (2 g i alt; 0,1 g pr. 100 g).
Værdi:      

1 frisk chili, udkernet og hakket 
fint 
1 moden mango, skrællet og 
hakket fint 
1 stor moden fersken, skrællet 
og hakket fint 
saften af 1 lime 
1 tsk karry 
1 tsk spidskommen 

Kiwi-fersken salsa / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kog gulerødder, broccoli, porrer, persille, løg, selleri, eller 
andre foretrukne grønsager møre i lidt bouillon.

2. Blend eller purer dem og tilsæt krydderier efter smag.
 
Tips: Egner sig både til kold og varm servering

Energi

Pr. 100 g:  kJ /  kcal. · Pr. portion:  kJ /  kcal. 
Værdi:      

(4 personer)

4 gulerødder
½ broccoli
2 porrer
25 g persille
½ stk. løg
50 g selleri

Purerede grønsager / veganeropskrift

Tilberedning

1. Rør eller ryst en jævning af 1 dl skummetmælk og melet. 
2. Bring resten af mælken i kog, og tilsæt jævningen under 

omrøring. 
3. Pisk eller rør kraftigt i sovsen, til den begynder at blive tyk.
4. Dæmp varmen og lad den koge ganske sagte i 5 min. for at 

fjerne melsmagen. Rør jævnligt så den ikke brænder på. 
5. Smag til med salt og peber. 

Energi

Pr. 100 g: 250 kJ / 59 kcal. · Pr. portion: 342 kJ / 81 kcal. 
Protein: 26 % · Kulhydrat: 59 % · Fedt: 15 % (1 g pr. portion; 1 g pr. 
100 g). Værdi:  

(4 personer)

2½ dl skummetmælk 
2½ dl letmælk 
3 spsk mel 
salt og peber  

Grundsovs
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Rør kvark med finthakket agurk. 
2. Smag til med salt, peber og karry.

Energi

Pr. 100 g: 214 kJ / 51 kcal. 
Protein: 69 % · Kulhydrat: 25 % · Fedt: 6 % (0,3 g pr. 100 g).
Værdi:     

1 bæger kvark
finthakket syltet agurk
karry, salt, peber

Remoulade

Tilberedning

1. Skær grønsagerne i mindre stykker og bring dem i kog.
2. Tilsæt de øvrige ingredienser og lad sovsen simre under låg 

i ca. 30 min.
3. Blend sovsen og smag den til med salt og peber.

Energi

Pr. 100 g: 156 kJ / 37 kcal. · Pr. portion: 313 kJ / 74 kcal. 
Protein: 11 % · Kulhydrat: 81 % · Fedt: 8 % (1 g pr. portion; 1,4 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

1 løg
1 gulerod
100 g selleri
500 g modne tomater
½ dl vand
20 g koncentreret tomatpure
1 spsk tørrede basilikum
1 spsk citronsaft
1-2 hvidløg 
salt og peber

Tomatsovs til pasta, kartofler, ris  / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Bland ingredienserne. 
2. Tilsæt evt. andre krydderier efter smag (persille, paprika, 

ketchup, karry, dild, citron o. m. fl.) .
3. Lad blandingen trække koldt en times tid. 

Tips: Denne dressing egner sig godt til kold kartoffelsalat.

Energi

Pr. 100 g: 367 kJ / 87 kcal. · Pr. portion: 126 kJ / 30 kcal. 
Protein: 26 % · Kulhydrat: 45 % · Fedt: 29 % (1 g pr. portion; 2,8 g 
pr. 100 g). Værdi:   

(4 personer)

1 dl ymer
½ tsk salt
1 fed presset hvidløg
2 spsk letmælk
1-2 tsk sukker 
hvid peber

Dressing

Tilberedning

1. Rør en jævning af 1 dl skummetmælk og melet. 
2. Bring resten af mælken i kog, og tilsæt jævningen under 

omrøring. 
3. Kog sovsen under omrøring i 5 min. for at fjerne 

melsmagen.
4. Tilsæt de øvrige ingredienser og varm sovsen igennem.

Energi

Pr. 100 g: 256 kJ / 61 kcal. · Pr. portion: 380 kJ / 90 kcal. 
Protein: 24 % · Kulhydrat: 64 % · Fedt: 12 % (1 g pr. portion; 0,8 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(2 personer)

1 dl skummetmælk
1 dl letmælk
1 spsk mel
2 fed presset hvidløg 
2 spsk hakket persille
2 spsk fintsnittet forårsløg
2 spsk citronsaft 
salt, peber

Citronsovs
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

Bland ingredienserne.
 
Tips: Dressingen egner sig både til kød- og grøntsagsretter.

Energi

Pr. 100 g: 289 kJ / 69 kcal. · Pr. portion: 433 kJ / 24 kcal. 
Protein: 62 % · Kulhydrat: 31 % · Fedt: 6 % (0,8 g pr. portion; 0,46 g 
pr. 100 g). Værdi:   

(4 personer)

½ liter fromage frais
1 spsk.hakket persille
1 spsk.hakket dild
2-4 fed hvidløg
salt og peber

Dressing til grillbordet

Tilberedning

Blancher tomaterne, og fjern skindet.
Blend dem og tilsæt salt, hvidløg og basilikum. 

Energi

Pr. 100 g: 177 kJ / 42 kcal. · Pr. portion: 121 kJ / 29 kcal. 
Protein: 12 % · Kulhydrat: 81 % · Fedt: 7 % (0,3 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(3 personer)

3 tomater
salt
hvidløg
basilikum

Tomatdressing / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Mange undersøgelser har vist, at vegetarer generelt er slankere og sundere end kødspisere.

Du kan naturligvis sagtens spise kød og andre animalske fødevarer og alligevel tabe dig, men 
begræns din indtagelse af animalske fødevarer så meget som muligt, og vælg i stedet hovedsageligt 
de sunde vegetabilske fødevarer.

I de fleste opskrifter med bønner er der anvendt bønner på dåse, så alle kan være med. Når du 
bruger bønner på dåse kan du nemlig hurtigt og let tilberede en sund slankeret med bønner.

Det er dog langt sundere selv at koge og tilberede bønnerne til opskrifterne. Erstat derfor 
dåsebønner med bønner, du selv tilbereder, når du har tid!

Alle tørrede bælgfrugter bør renses og skylles godt, før de lægges i blød. De fleste bønner bør 
lægges i blød i flere timer eller natten over, inden de koges i frisk vand. Det gælder for azukibønner, 
kikærter, sorte bønner, gule ærter, hvide bønner m.fl. 

Kog ikke bønnerne i det samme vand, som de har stået i blød i. Hæld vandet væk, og kog bønnerne 
i friskt vand. Kog dem indtil de er bløde.

Tilsæt ikke salt til bønner før eller under kogningen. Det vil gøre deres hinde hårdere. Hvis du 
ønsker at tilsætte salt, bør du gøre det ved slutningen af kogetiden.

Tilbered bønner som anvist på posen eller evt. i opskriften.

Vegetarretter
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skyl squashen og riv den groft. 
2. Vend revet løg, mel, dild og persille i. 
3. Smag til med salt og peber. 
4. Rør et sammenpisket æg i.
5. Sæt med en ske dejen over på en bageplade med bagepapir 

og bag dem i ovn ca. 20 min ved 200 grader. 
6. Drys med persille.  

Energi

Pr. 100 g: 243 kJ / 58 kcal. · Pr. portion: 279 kJ / 66 kcal. 
Protein: 24 % · Kulhydrat: 47 % · Fedt: 29 % (2 g pr. portion; 1,9 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 portioner) 

1 mellemstor squash 
2 spsk revet løg 
2 spsk hvedemel 
1 spsk hakket dild 
persille 
salt og peber 
1 æg 
persille til drys 

Squashpandekager

Tilberedning

1. Kom kartofler, porrer samt bouillon i en gryde og kog dem 
møre.

2. Tilsæt halvdelen af brøndkarsebladene de sidste fem 
minutter af kogetiden. 

3. Blend og purer suppen og smag til med salt og peber.

Pynt med brøndkarse og server med flutes til. 

Energi

Pr. 100 g: 123 kJ / 29 kcal. · Pr. portion: 268 kJ / 135 kcal. 
Protein: 20 % · Kulhydrat: 72 % · Fedt: 8 % (1 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

400 g skrællede, skivede 
kartofler 
250 g fintsnittede porrer (ca. 3 
mellemstore) 
1 liter grøntsagsbouillon 
1 bundt brøndkarse 
salt, hvid peber 

Vichyssoise med brøndkarse / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kom risene i 4½ dl kogende vand, kog dem 12-15 minutter, 
lad dem trække 10 minutter, vend riseddiken i og lad dem 
køle af. 

2. Drys agurkeskiverne med salt, lad dem trække 10 minutter, 
skyld og tryk dem tørre.

3. Varm sesamolien i en pande på 24 cm i diameter og bland 
æggene med forårsløg. 

4. Bag en tynd omelet af æggemassen, vend den over på et 
stykke bagepapir og lad den afkøle.

5. Beklæd en form 18 x 18 cm med plastfilm, skær æggemassen 
ud i dette mål. 

6. Læg et ark noritang i bunden (arkene holder disse mål) bred 
¼ af risene i et jævnt lag ovenpå, glat med bagsiden af en 
våd ske og anbring omeletlaget herpå med et ark noritang. 

7. Bred 1/3 af de resterende ris ovenpå, derefter et lag 
agurkeskiver, så igen halvdelen af risene, med et lag med 
peberfrugter ovenpå, slut af med et lag ris samt et ark 
noritang 

8. Læg et let pres over den store sushi og lad den stå til 
serveringen, hvor den vendes ud. 

9. Afpuds kanterne med en skarp kniv, skær sushien i fire 
firkanter og server med salat.

Energi

Pr. 100 g: 789 kJ / 188 kcal. · Pr. portion: 2042 kJ / 486 kcal. 
Protein: 13 % · Kulhydrat: 74 % · Fedt: 13 % (7 g pr. portion; 2,7 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer )

300 g sushi ris 
3 spsk krydret riseddike 
½ agurk i tynde skiver på langs 
med salt 
1 tsk sesamolie 
2 sammenpiskede æg (store) 
3 fintsnittede forårsløg 
3 plader noritang 
2 flækkede, grillede peberfrugter 
med skindet flået af 

Vegetar Sushi
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Riv rødbeder og kartofler fint. Bland dem med æg, mel, 
revet peberrod, salt og peber. 

2. Pres dejen sammen til små pandekager og bag dem i ovn ca. 
20 min ved 200 grader.

3. Serveres lune som forret - gerne toppet med creme fraiche. 

Energi

Pr. 100 g: 399 kJ / 95 kcal. · Pr. portion: 897 kJ / 213 kcal. 
Protein: 16 % · Kulhydrat: 67 % · Fedt: 17 % (4 g pr. portion; 1,8 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

200 g rødbeder
150 g kartofler 
1 æg
2 spsk mel
2 spsk reven peberrod
salt og peber

Små pandekager

Bagte rødbeder 

1. Skrub rødbederne rene. 
2. Pak dem enkeltvis stramt i folie. 
3. Bag ved 175 grader ca. 40 minutter til de er møre. Check med 

en strikkepind.
4. Pak dem ud og gnub skrællen af.

Kogte rødbeder 

1. Skrub rødbederne rene, men undgå at ridse dem. 
2. Kog dem i så meget vand, at det lige akkurat dækker. 

Kogetid cirka 30 minutter. 
3. Gnub skrællen af. 

Energi

Pr. 100 g: 234 kJ / 56 kcal. · Pr. portion: 351 kJ / 83 kcal. 
Protein: 12 % · Kulhydrat: 83 % · Fedt: 5 % (0,3 g pr. 100 g).
Værdi:      

(1 person)

2 rødbeder

Rødbedevariationer / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Hak skalotteløg og hvidløg fint og svits dem på en tør slip-
let pande.

2. Tilsæt friske kantareller. 
3. Vend den kogte pasta i. 
4. Tilsæt frisk rosmarin, salt og friskkværnet peber. 

Energi

Pr. 100 g: 390 kJ / 93 kcal. · Pr. portion: 1091 kJ / 260 kcal. 
Protein: 16 % · Kulhydrat: 77 % · Fedt: 7 % (2 g pr. portion; 0,7 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer) 

1 pakke frisk pasta 
1-2 skalotteløg 
1 fed hvidløg 
150-200 g kantareller 
rosmarin 
salt og peber 

Pasta med kantareller / veganeropskrift

Tilberedning

1. Alle urterne skrælles og skæres i små stykker. 
2. Kog dem i vand uden salt, til de er så møre, at de kan moses, 

ca. 20 minutter.  
3. Mos grønsagerne og rør pillede og hakkede løg og nødder i. 

Farsen skal være ret fast. 
4. Krydr med salt og peber og ælt/rør farsen igennem.
5. Stil farsen i køleskabet ½ time.
6. Form farsen til bøffer og bag dem i ovn ved 200 grader ca. 30 

min. 

Energi

Pr. 100 g: 427 kJ / 102 kcal. · Pr. portion: 1868 kJ / 445 kcal. 
Protein: 10 % · Kulhydrat: 60 % · Fedt: 30 % (15 g pr. portion; 3,4 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

ca. 1 kg kartofler eller 4-6 
bagekartofler 
3 gulerødder 
250 g selleri eller anden 
rodfrugt ( f.eks. pastinak eller 
persillerod) 
2 løg 
100 g hasselnødder, i skiver 
eller groft hakket 
salt og peber 

Nøddebøf  / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Bag kartoflerne møre i ovn ved 200 grader ca. 45 minutter. 
2. Brænd peberfrugten til skindet er næsten helt sort enten på/

under grillen eller over en gas flamme og lad den køleaf. 
Træk skindet af, fjern frøstol og kerner. Mos eller blend den jævn. 

3. Halvér kartoflerne og udhul dem med en ske. Mos 
kartoffelmassen og rør den sammen med peberfrugtmosen, 
en æggeblomme og finthakket hvidløg. 

4. Smag til med salt og peber. 

Kan bruges til at sætte på supper, fyldes i kartoffelskallerne og serveres 
som garniture til næsten alle retter eller bruges som smørepålæg. 

Energi

Pr. 100 g: 398 kJ / 95 kcal. · Pr. portion: 1792 kJ / 427 kcal. 
Protein: 13 % · Kulhydrat: 65 % · Fedt: 23 % (11 g pr. portion; 2,4 g 
pr. 100 g). Værdi:      

3 bagekartofler 
1 rød peberfrugt 
1 æggeblomme 
3 fed hvidløg 
salt og peber. 

Rouille  / veganeropskrift

Tilberedning

1. Kom hvidløg, løg, tomat og salvie i en gryde. 
2. Tilsæt bønner, bouillon opløst i vand, samt salt og peber og 

lad det hele simre i ca. 20 min. 
3. Kog pastaen, lad den dryppe af og vend den i sovsen. 

Energi

Pr. 100 g: 636 kJ / 151 kcal. · Pr. portion: 1343 kJ / 320 kcal. 
Protein: 20 % · Kulhydrat: 75 % · Fedt: 6 % (2 g pr. portion; 1 g pr. 
100 g). Værdi:      

(4 personer) 

300 g pastapenne 
200 g kogte hvide bønner 
8 salvieblade skåret i små 
strimler 
5 modne tomater 
½ løg, hakket 
3 fed hvidløg 
½ grøntsagsbouillon terning 
salt, peber 

Penne med hvide bønner / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Fjern dækbladene på kolberne og skær kernerne af.
2. Hak løg, ingefær, chili og hvidløg fint. 
3. Blanchér tomaterne, flå skindet af og skær dem i sjettedele. 
4. Kom løg, hvidløg, chili, ingefær, majskerner og tomater i en 

gryde. 
5. Læg låg på og lad tomaterne afgive lidt væske. 
6. Fjern låget og lad kompotten simre til en forholdsvis tæt 

konsistens.
7. Smag til med salt og peber, og vend hakket persille i. 

Energi

Pr. 100 g: 301 kJ / 72 kcal. · Pr. portion: 794 kJ / 189 kcal. 
Protein: 15 % · Kulhydrat: 70 % · Fedt: 15 % (3 g pr. portion; 1,2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

3 majskolber 
6 tomater 
1 løg 
1 cm frisk ingefær 
3 fed hvidløg 
persille 
chili 
salt, peber 

Majskompot m. tomat, ingefær og chili / veganeropskrift

Tilberedning

1. Læg perleløgene i en gryde, tilsæt vand, vineddike, 
tomatpuré, rosiner og en bouquet garni. 

2. Bring det i kog, og lad det simre uden låg ca. 45 min., til 
løgene er meget møre. De skal være fugtige, men ikke 
svømme.

3. Dæmp varmen. 
4. Tag bouquet’en op og smag til med salt og peber. 

Energi

Pr. 100 g: 240 kJ / 57 kcal. · Pr. portion: 1133 kJ / 270 kcal. 
Protein: 9 % · Kulhydrat: 86 % · Fedt: 5 % (1 g pr. portion; 0,3 g pr. 
100 g). Værdi:      

(2 personer)

500 g pillede perleløg, 
3 dl vand 
4-5 spsk vineddike 
3 spsk tomatpure 
75 g rosiner 
1 bouquet garni 
salt og peber 

Løgconfit med rosiner / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Slanketip!
Tænk over hvorfor du spiser
Har du let ved at trøstespise eller på anden måde spise, når du egentlig ikke er sulten, så gør det til en vane at 
tænke lidt over det, før du går i gang med at spise.
Du vil måske opdage, at du af og til spiser, selv om du egentlig ikke har lyst til mad, men fordi du er træt, 
stresset eller har følelser eller tanker, der optager dig.
I første omgang er formålet blot, at du bliver mere bevidst om, hvorfor du spiser. Når først du er blevet mere 
klar over, hvorfor du overspiser, bliver det lettere for dig at tage dine forholdsregler.

Tilberedning

1. Anret de pillede, skivede kartofler på salatbladene. 
2. Blend pickles og vand jævnt og rør kvarken i. 
3. Tilsæt halvdelen af karsen. 
4. Brug resten af karsen + peberfrugten til at pynte med. 

Energi

Pr. 100 g: 248 kJ / 59 kcal. · Pr. portion: 1054 kJ / 251 kcal. 
Protein: 13 % · Kulhydrat: 83 % · Fedt: 4 % (1 g pr. portion; 1,4 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

1 kg små kogte kartofler i skiver 
salatblade 
200 g klar pickles i eddikelage 
½ dl vand 
½ dl kvark 
1 lille bakke karse 
1 lille gul peberfrugt i tynde 
strimler

Kartoffelsalat med picklesdressing / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Slanketip!
Tænk på din sundhed 
Er du træt af at være på slankekur, så tænk i stedet på, at din krop har brug for alle de gavnlige stoffer, du 
finder i sunde og slankende fødevarer som grønsager, frugt, bælgfrugter og fuldkorn.  
Spis mindst 600 g frugt og grønt hver dag – gerne mere! 

Tilberedning 

1. Riv kartofler og selleri fint. 
2. Kom det i en skål og vend med Cheasy smelteost naturel. 
3. Smag til med salt og peber. 
4. Beklæd en passende form med bagepapir. 
5. Fyld formen og bank den let, så fyldet kommer ud i alle 

hjørner. 
6. Læg salvie hen over og dæk med stanniol. 
7. Sæt formen i en varm ovn, 185 grader i 50 minutter. 
8. Tag den ud, og lad den afkøle inden udskæring. 
9. Skær roden af skalotteløgene, og sæt dem i et ildfast fad med 

en bund af groft salt. 
10. Bag løgene i en varm ovn, 200 grader i 15-20 minutter. 

Servér skiver af den gode kartoffelterrine til. 

Energi

Pr. 100 g: 318 kJ / 76 kcal. · Pr. portion: 445 kJ / 106 kcal. 
Protein: 21 % · Kulhydrat: 62 % · Fedt: 17 % (2 g pr. portion; 1,4 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4-6 personer)

3 skrællede bagekartofler 
½ skrællet selleri  
150 g smelteost naturel 
3 stilke frisk salvie  
9-12 skalotteløg  
salt og peber 

Kartoffelterrine / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Udblød kikærterne i rigeligt koldt vand natten over. 
2. Skyl dem grundigt og kog dem møre i friskt vand - ca. 50 

minutter. 
3. Udblød tomaterne i varmt vand 1 times tid og hak dem 

groft. 
4. Blend kikærterne med tomater, hvidløg, citronsaft og 

krydderier og spæd evt. med vand til passende konsistens. 

Brug puréen som smørepålæg eller som tilbehør til andre retter. 

Energi

Pr. 100 g: 991 kJ / 236 kcal. · Pr. portion: 669 kJ / 159 kcal. 
Protein: 20 % · Kulhydrat: 65 % · Fedt: 15 % (3 g pr. portion; 3,9 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

150 g kikærter 
50 g soltørrede tomater 
2 fed hvidløg 
4 spsk citronsaft 
1-2 spsk vand 
1 knsp stødt spidskommen 
1 knsp stødt koriander 
salt, peber 

Kikærtepuré med soltørrede tomater  / veganeropskrift

Tilberedning

1. Rengør bagekartoflerne og bag dem 1 time eller mere, til de 
er møre.

2. Udhul kartoflerne med en ske så tæt til skrællen som muligt 
uden at beskadige denne. 

3. Mos kartoffelmassen med resten af ingredienserne. 
4. Fyld farsen i skallerne (med top) og sæt dem i et ildfast fad 

eller på bagepapir på bageplade. 
5. Drys revet ost over. 
6. Bag dem midt i ovnen ved 210 grader i ca. 20 min., til de har 

taget farve. 

Energi

Pr. 100 g: 380 kJ / 90 kcal. · Pr. portion: 669 kJ / 159 kcal. 
Protein: 23 % · Kulhydrat: 55 % · Fedt: 22 % (4 g pr. portion; 2,2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

4 store bagekartofler
125g smelteost med hvidløg 
1 æg
2 spsk kvark
salt og peber 

Kartofler, bagte med fyld
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Læg kikærterne i blød i vand mindst 8 timer.  
2. Hak de blødgjorte kikærter samt løg, hvidløg og persille 

fint.
3. Udrør gæren i en kop lunkent vand og tilsæt den.
4. Kom melet i dejen og lad den hvile en times tid. 
5. Form dejen i boller med en ske og sæt dem på bagepapir på 

en bageplade. 
6. Bag falaflerne i ovn ved 200 grader i ca. 30 min.

Energi

Pr. 100 g: 1311 kJ / 312 kcal. · Pr. portion: 2655 kJ / 632 kcal. 
Protein: 20 % · Kulhydrat: 67 % · Fedt: 13 % (9 g pr. portion; 4,5 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

½ kg kikærter 
2 løg
 3-10 fed hvidløg
1 bundt persille 
2 tsk spidskommen 
2 tsk stødt koriander 
¼ pakke gær 
50g mel
 salt, peber

Falafel / veganeropskrift

Tilberedning

1. Rengør gulerødderne og skær dem i 1 cm. tykke skiver. 
2. Bring de øvrige ingredienser i kog med vandet og saften fra 

citronerne. 
3. Kom gulerødderne ved og lad det simre i ca. 1 time. 
4. Fjern de kogte estragonstilke. Kan evt. erstattes af 

friskhakkede. 

Energi

Pr. 100 g: 192 kJ / 46 kcal. · Pr. portion: 781 kJ / 186 kcal. 
Protein: 6 % · Kulhydrat: 85 % · Fedt: 9 % (2 g pr. portion; 0,46 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

1 ¼ kg gulerødder 
2 citroner 
16 stilke estragon 
4 spsk honning 
2 dl vand 
4 spsk Dijon sennep 

Gulerødder med estragon og sennep / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Rengør peberfrugter og auberginer. 
2. Skær et låg af peberfrugterne og fjern frøstol og kerner. 
3. Skær stilken af auberginerne, og udhul dem med en ske. 
4. Læg dem i saltvand for at fjerne evt. bitterstof (½ time ). 
5. Giv korenderne et opkog, og lad dem stå i blød 20 minutter. 
6. Pil løgene, og riv dem fint. Kom løg, ris, de afdryppede 

korender, pinjekerner, kanel, salt og peber, persille og mynte 
i en gryde med vandet og lad det simre under låg, til vandet 
er helt opsuget, ca. 20 minutter. Rør af og til. 

7. Tag auberginerne op af saltvandet, og lad dem dryppe af. 
8. Kom risfyldet i peberfrugter og auberginer. 
9. Stil dem i et ildfast fad. Kom 1½ kop vand ved. 
10. Sæt dem i en 200 grader varm ovn i ca. 20 minutter. 
11. Spis dem kolde eller varme.
 
Tips: Kan opbevares i køleskab i op til 2 uger. 

Energi

Pr. 100 g: 251 kJ / 60 kcal. · Pr. portion: 1094 kJ / 260 kcal. 
Protein: 13 % · Kulhydrat: 61 % · Fedt: 26 % (7 g pr. portion; 1,7 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

4 små grønne peberfrugter 
4 små auberginer 
75 g korender 
4 løg 
1½ kop ris 
150 g pinjekerner 
2 kopper vand 
1 tsk kanel 
salt og friskkværnet peber 
2 spsk friskhakket bredbladet 
persille 
1-2 tsk friskhakket mynte 
1½ kop vand 

Fyldte grønsager / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kog peberkornene i vand 3 gange a 10 minutter; hver gang 
med et nyt hold vand.

2. Skræl gulerod og persillerod og skær dem i mindre stykker, 
og kog dem møre i 4 ½ dl vand  (ca. 20 minutter). 

3. Blend rodfrugterne med kogevand, peberkorn og 
hvidvinseddike. 

4. Kom sovsen i en gryde og varm op. Tilsæt evt. mere vand til 
passende konsistens og smag til med salt og peber. 

5. Kog puylinserne i letsaltet vand i ca. 12 minutter, og skyl i en 
sigte under koldt vand. 

6. Skræl jordskokkerne og del dem på langs. Kom dem i et 
ildfast fad med 1½ dl vand ved.

7. Bag dem i ovnen med ved 200 grader ca. 15 minutter. 
8. Tilsæt forårsløg, de kogte linser og æblerne skåret i tern. 
9. Bag yderligere 5 minutter. Smag til med salt og peber, vend 

hakket persille i, og server med  den varme sovs tilsat 
estragon. 

Energi

Pr. 100 g: 306 kJ / 73 kcal. · Pr. portion: 868 kJ / 207 kcal. 
Protein: 14 % · Kulhydrat: 79 % · Fedt: 7 % (1,5 g pr. portion; 0,6 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer) 

500 g jordskokker
50 g gulerod
2 mellemstore æbler
50 g persillerod
8 mellemstore forårsløg
½ dl puy linser 
8-9 stk. peberkorn 
1 tsk hvidvinseddike 
2 spsk frisk estragon 
1 kopfuld bredbladet persille 
salt, peber 

Grøntsagssovs / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skyl og kom risene i en gryde med vand, salt og krydderier. 
2. Lad risene simre 12-14 minutter, til de er møre og har 

opsuget vandet. 
3. Anret risene i et varmt serveringsfad. 
4. Skær courgetterne i lange, tynde skiver og rist dem sprøde 

og møre på en stor slip-let pande. 
5. Drys salt og peber på courgetterne og læg dem rundt i 

kanten af fadet og server med den ønskede garniture. 
6. Server med chutney, afdryppet yoghurt naturel samt tyrkisk 

brød. 

Energi

Pr. 100 g: 646 kJ / 154 kcal. · Pr. portion: 1638 kJ / 390 kcal. 
Protein: 11 % · Kulhydrat: 78 % · Fedt: 11 % (4 g pr. portion; 1,9 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer) 

350 g Basmati ris 
½ liter vand m/ 1 tsk salt 
2 hele stjerneanis 
2 små stykker kanel 
1 tsk mild chili 

Garniture 

2 snittede forårsløg 
25 g ristede pinjekerner eller 
snittede mandler 
2 spsk friskhakket koriander- 
eller persilleblade 
2 små courgetter ca. 300 g 
salt og peber 

Basmati ris med stjerneanis og kanel / veganeropskrift

Tilberedning

1. Rist sesamfrøene let på en tør pande. 
2. Blend alle ingredienserne. 
3. Smag til med honning og chili. 
4. Skræl gulerødderne og skær dem i 3-4 millimeter tykke og 5 

cm lange bjælker.
 
Tips: Egner sig som garniture til både varme og kolde retter. 

Energi

Pr. 100 g: 262 kJ / 62 kcal. · Pr. portion: 773 kJ / 184 kcal. 
Protein: 17 % · Kulhydrat: 67 % · Fedt: 17 % (3 g pr. portion; 1,2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

4 store gulerødder
1 dl soya
½ dl balsamico
½ cm ingefær
2 fed hvidløg
2-3 tsk sesamfrø
chili
1 spsk honning 

Gulerodsstave i sesamsovs / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Hæld kogende vand over bulguren og lad det stå i 15 
minutter, til vandet er opsuget.

2. Lad den køle af. 
3. Tilsæt resten af ingredienserne.
4. Bliver bedst, hvis den laves dagen i forvejen

Energi

Pr. 100 g: 865 kJ / 206 kcal. · Pr. portion: 1240 kJ / 295 kcal. 
Protein: 9 % · Kulhydrat: 84 % · Fedt: 7 % (2 g pr. portion; 1,6 g pr. 
100 g). Værdi:      

(6 personer) 

225 g bulgur 
175 g tørrede skyllede abrikoser 
i skiver 
4 spsk frisk hakket mynte 
50 g hakket persille 
6 forårsløg i skiver
1 dåse majs 
2 fed presset hvidløg 
4 spsk citronsaft 
salt og peber 

Bulgursalat / veganeropskrift

Tilberedning 

1. Kog bulgur efter opskriften på pakken, tilsat ca. 1 dl vand 
ekstra.

2. Rens porren og skær den i tynde skiver og kog den al dente.
3. Rens og fjern det yderste lag af citrongræsset og skær den i 

ca. 3cm stykker.
4. Vend grønsagerne i bulguren. 
5. Pynt med finthakket persille og servér.

Energi

Pr. 100 g: 1063 kJ / 253 kcal. · Pr. portion: 2499 kJ / 595 kcal. 
Protein: 10 % · Kulhydrat: 82 % · Fedt: 8 % (5 g pr. portion; 2,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

300 g bulgur.
½-1 porre 
½-1 finthakket rød chili  
½ citron (ubehandlet)
1 stilk citrongræs

Citron-bulgur / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Pluk broccolien i små buketter og blanchér dem i letsaltet 
vand i ½ minut sammen med rosinerne. Si vandet fra.

2. Blend hvidløg, pinjekerner og halvdelen af persillen og 
halvdelen af broccoli-rosinblandingen.

3. Kog pastaen al dente, si vandet fra og vend 
broccoliblandingen i.

4. Smag til med salt og peber. 
5. Drys persillen over og servér med den blendede sauce.

Energi

Pr. 100 g: 574 kJ / 137 kcal. · Pr. portion: 2238 kJ / 533 kcal. 
Protein: 16 % · Kulhydrat: 69 % · Fedt: 15 % (8 g pr. portion; 2,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

250 g broccoli 
50 g lyse rosiner 
2 fed finthakket hvidløg 
25 g pinjekerner 
4 spsk hakket persille 
salt, peber, evt. cayennepeber 
frisk pasta

Pasta m. rosiner, broccoli og pinjekerner / veganeropskrift

Tilberedning

Si væden fra kidneybønnerne
Rør marinaden sammen
Servér evt. med et stykke grovbrød

Energi

Pr. 100 g: 911 kJ / 217 kcal. · Pr. portion: 1184 kJ / 282 kcal. 
Protein: 18 % · Kulhydrat: 67 % · Fedt: 15 % (5 g pr. portion; 3,6 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer) 

1 dåse røde kidney-beans uden 
væde 
2 tomater i tern 
2 forårsløg 
1 avocado i tern 
1 lille finhakket grøn chili

Marinade

saft af 2 limefrugter 
1 fed knust hvidløg

Bønne / avocadosalat / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Riv courgetterne groft, bland dem med salt og lad dem 
trække ½ time. 

2. Skyl og tryk courgetterne fri for væde, bland og rør dem 
med ricotta, rosmarin, æggeblomme  samt parmesan, mel 
og krydderurter. 

3. Tilsæt ekstra mel, hvis farsen ikke vil binde. 
4. Form farsen til frikadeller og bag dem i ovn ved 200 grader 

ca. 20 min. 

Server grøn salat til.

Energi

Pr. 100 g: 369 kJ / 88 kcal. · Pr. portion: 905 kJ / 215 kcal. 
Protein: 39 % · Kulhydrat: 20 % · Fedt: 41 % (10 g pr. portion; 4,11 
g pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer) 

3 mellemstore courgetter, ca. ½ kg 
1 spsk salt 
250 g ricottaost 
1 tsk fintskåret rosmarin 
1 æggeblomme 
125 g revet ost. 
25 g mel 
½ dl finthakket dild og persille 

Courgettefrikadeller med ricotta

Tilberedning

1. Svits løg og hvidløg, peberfrugter og chili et par minutter i 
en gryde. 

2. Tilsæt de øvrige ingredienser.
3. Lad suppen simre ½ time.
4. Blend den og smag til med salt og peber.
5. Drys med frisk persille, og servér suppen med groft brød til.

Energi

Pr. 100 g: 257 kJ / 61 kcal. · Pr. portion: 1352 kJ / 322 kcal. 
Protein: 20 % · Kulhydrat: 75 % · Fedt: 5 % (2 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

4 personer 

1 hakket løg 
4 fed finthakket hvidløg 
2 udkernede, hakkede, røde 
peberfrugter 
2 udkernede, finthakkede, røde 
chili 
½ l vand 
1 l tomat- eller grøntsagsjuice 
2 spsk puré af soltørret tomat 
1 dåse skyllede, afdryppede 
kidneybeans 
2 spsk finthakket persille 

Chilisuppe med bønner  / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Flæk courgetterne på langs, og skrab indmaden ud. Gem 
skallerne. 

2. Hak courgettekødet, og sauter det på en tør slip-let pande til 
det opnår en tæt konsistens. 

3. Bland courgettekødet med majs. 
4. Hak mozzarellaen og bland den i. 
5. Krydr med salt og peber. 
6. Fordel blandingen i de udhulede courgetteskaller, sæt dem i 

et ildfast fad og drys den revne ost over.
7. Bag dem ved 130 grader i ca. 30 minutter, til de er gyldne på 

toppen, fyldet har sat sig og courgettekødet er mørt. 

Energi

Pr. 100 g: 327 kJ / 78 kcal. · Pr. portion: 1185 kJ / 282 kcal. 
Protein: 25 % · Kulhydrat: 49 % · Fedt: 26 % (8 g pr. portion; 2,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer) 

4 små courgetter 
1 dåse majs
100 gr. mozzarella (fast form)
50 g revet ost 

Courgetter farseret med majs

Tilberedning

1. Blanchér courgetteskiverne i kogende, letsaltet vand. Si 
vandet fra. 

2. Svits løg og hvidløg på en tør slip-let pande og vend tomater 
og persille i. 

3. Smag til med salt og peber. 
4. Fordel courgetteskiverne i et ildfast fad, og bred 

tomatblandingen over. 
5. Drys med revet ost og stænk med olivenolie. 
6. Sæt fadet i ovnen ved 200 grader i ca. 30 minutter, til 

overfladen er gylden. 

Energi

Pr. 100 g: 153 kJ / 36 kcal. · Pr. portion: 446 kJ / 106 kcal. 
Protein: 28 % · Kulhydrat: 52 % · Fedt: 20 % (2 g pr. portion; 0,8 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer) 

600 g courgetter skåret i skiver 
1 finthakket løg (100 g), 
2 fed finthakket hvidløg, 
4-6 tomater (400 g), flåede og 
hakkede uden kerner 
1 bundt hakket persille, 
50 g revet ost, salt, peber 

Courgetter bagt med hvidløg og persille
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Bring vandet i kog, og hæld det over bulguren. Lad den trække ½ 
time

2. Pres saften af de to appelsiner og riv skallen af den ene. 
3. Skær fenniklerne i halve eller kvarte, læg dem i en lille bradepande 

og vend dem med appelsinskal og halvdelen af appelsinsaften. 
4. Bag dem gyldne og møre i ovnen ved 200 grader, 20-25 minutter 

efter størrelse. 
5. Lad bulguren dryppe af i en sigte og bland den med persille, mynte 

og den resterende appelsinsaft. Smag til med salt og peber. 
6. Bland de bagte fennikler samt juicen herfra med oliven og 

rucolablade og kom det over bulguren. 

Energi

Pr. 100 g: 414 kJ / 98 kcal. · Pr. portion: 1474 kJ / 351 kcal. 
Protein: 11 % · Kulhydrat: 73 % · Fedt: 16 % (6 g pr. portion; 1,7 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer) 

250 g bulgur
1 liter vand
3-4 små fennikler
2 appelsiner
5 spsk hakket bredbladet persille
1 spsk hakket mynte
125 g blandede oliven
2 bundt rucolasalat 
salt og friskkværnet peber

Fennikel appelsinbagt på bulgursalat / veganeropskrift

Tilberedning

1. Skræl kartoflerne og riv dem fint på et rivejern.
2. Rør det sammenpiskede æg i. 
3. Smag til med salt, peber og hakket hvidløg.
4. Fyld et smurt ildfast fad med blandingen og bag den i ovnen 

ved 200 grader i ca. 30 min.

Energi

Pr. 100 g: 412 kJ / 98 kcal. · Pr. portion: 639 kJ / 152 kcal. 
Protein: 16 % · Kulhydrat: 62 % · Fedt: 22 % (3 g pr. portion; 2,4 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer) 

5 kartofler 
1 æg 
hvidløg 
salt og peber 

Crique 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Bag auberginen i ovnen ved 225 grader i ca. 30-40 minutter. 
2. Lad den køle af og halvér den på langs. 
3. Skrab kødet ud med en ske og kom det i en skål. Gem 

skallerne. 
4. Mos indmaden groft med en gaffel. 
5. Pres hvidløget over, og tilsæt sesampastaen, yoghurt og 

citronsaft. 
6. Rør salaten sammen og smag til med salt og peber. 
7. Lad salaten køle af og anret den i skallerne på en tallerken. 
8. Pynt med tomatbåde og persille og servér. 

Energi

Pr. 100 g: 179 kJ / 43 kcal. · Pr. portion: 466 kJ / 111 kcal. 
Protein: 16 % · Kulhydrat: 55 % · Fedt: 29 % (3 g pr. portion; 1,4 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

1 stor aubergine 
2 spsk yoghurt naturel 
1 spsk sesampasta 
1-1½ spsk citronsaft 
2 spsk hakket bredbladet persille 
1 fed hvidløg
 salt og peber

Pynt 

2 tomater 
bredbladet persille

Tilbehør

pitabrød 

Auberginesalat

Tilberedning

1. Tryk forsigtigt væden fra artiskokbunde- og hjerter i et 
klæde. 

2. Fordel artiskokhjerterne i bundene. 
3. Rør kvark med krydderurterne, og smag til med sennep, salt 

og peber. 
4. Hæld dressingen over artiskokkerne, og pynt med rød peber 

og hakket æg.

Nyd den med lun flutes til. 

Energi

Pr. 100 g: 284 kJ / 68 kcal. · Pr. portion: 525 kJ / 125 kcal. 
Protein: 33 % · Kulhydrat: 51 % · Fedt: 16 % (2 g pr. portion; 1,2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

1 ds. artiskokbunde 
1 ds. artiskokhjerter 
1½ dl kvark
1 spsk hakket dild 
1 spsk hakket persille 
2 tsk fransk sennep
1 hårdtkogt æg
syltet rød peber 
salt, peber 

Artiskoksalat
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Sæt bønnerne i blød natten over i rigeligt vand. Kog dem 25 
min. i friskt, letsaltet vand. 

2. Hæld de kogte bønner i en sigte og lad dem dryppe af. 
3. Skyl og istandgør grønsagerne. Hak løgene, skær tomaterne 

i både og chilien i tynde skiver. 
4. Kom ingredienserne undtaget majs i en gryde. 
5. Lad retten simre 20 min. under låg. Kom majsen i og kog 

yderligere 5 min.

Tips: Kogte bønner kan dybfryses, og efter optøning anvendes 
fx i forskellige salater.

Energi

Pr. 100 g: 461 kJ / 110 kcal. · Pr. portion: 2061 kJ / 491 kcal. 
Protein: 20 % · Kulhydrat: 74 % · Fedt: 6 % (3,5 g pr. portion; 0,7 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

2 dl hvide bønner 
2 dl brune bønner 
2 løg 
8 tomater 
½ frisk rød chili 
½ tsk paprika 
½ dl tomatkoncentrat 
5 dl vand 
1 tsk oregano 
1 tsk koriander 
1 spsk honning 
250 g majs 
salt 

Chili con carne (vegetarisk)

Tilberedning

1. Kom skalotteløg, hvidløg, ingefær og chili (renset for kerner) 
i en gryde. 

2. Tilsæt karry, blomkålsbuketter og skyllede linser. 
3. Kom juicen ved og lad retten simre under låg, til blomkål og 

linser er møre – ca. 10 minutter. 
4. Smag til med salt og peber og vend grofthakkede 

korianderblade i. 

Server med ris eller kartofler. 

Energi

Pr. 100 g: 277 kJ / 66 kcal. · Pr. portion: 1486 kJ / 354 kcal. 
Protein: 27 % · Kulhydrat: 65 % · Fedt: 7 % (3 g pr. portion; 0,5 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

3 finthakkede skalotteløg (75 g) 
1 fed finthakket hvidløg, 
10 g finthakket frisk ingefær, 
1 finthakket frisk chili, 
2 tsk karry 
2 blomkål (1 kg) 
250 g skyllede røde linser, 
5 dl grøntsagsjuice fortyndet i 3 
dl vand
salt, peber 
1 bdt frisk koriander 

Blomkålskarry / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kog og mos kartofler og græskarkødet, og kom det i en skål.
2. Rør den fintskårne purløg og ægget i. 
3. Mel, bagepulver, salt og peber sigtes ned i skålen.
4. Rør dejen godt igennem, og sæt den med en ske i klatter på 

bagepapir på en bageplade.
5. Bag dem i ovnen ved 200 grader i ca. 20 min.

Server dem varme med grøn salat til. 

Energi

Pr. 100 g: 384 kJ / 91 kcal. · Pr. portion: 741 kJ / 176 kcal. 
Protein: 19 % · Kulhydrat: 53 % · Fedt: 28 % (5 g pr. portion; 2,8 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(3-4 personer)

250 g kartofler
250 g græskar
50 g purløg
3 æg
40g hvedemel
½ tsk bagepulver
salt og peber

Kartoffel-/græskarpandekager

Tilberedning

1. Skræl kartoflerne og kog dem møre, afkøl og mos dem. 
2. Bland mosen med æggeblommer, nødder og salt. 
3. Pisk æggehviderne stive, og vend dem i kartoffelmassen.
4. Rens champignonerne, og fjern stokken.
5. Fordel fyldet i champignonerne og sæt dem i et ildfast fad. 
6. Drys osten over, og bag retten i ovn ved 225 grader i 15 min. 

Server med grøn salat til.

Energi

Pr. 100 g: 368 kJ / 88 kcal. · Pr. portion: 884 kJ / 210 kcal. 
Protein: 16 % · Kulhydrat: 55 % · Fedt: 29 % (7 g pr. portion; 2,8 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

12 store champignon.
500 g kartofler.
40 g hakkede hasselnødder.
1 æg
1 tsk salt.
20 g revet mager ost.

Fyldte champignoner
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kog pastaen i rigeligt vand, lad den dryppe af i en sigte og 
køle af.

2. Rens forårsløgene og snit dem fint. Skyl den hele spinat og 
snit den i strimler. Skær de soltørrede tomater i strimler.  

3. Kom den afkølede pasta i en skål og vend forårsløg, soltørret 
tomat, spinat og pinjekerner heri.

4. Rør en dressing af citronsaft, friskhakket chili, presset 
hvidløg, salt, peber og oregano.

5. Kom dressingen over pastaen og servér.

Energi

Pr. 100 g: 388 kJ / 92 kcal. · Pr. portion: 782 kJ / 186 kcal. 
Protein: 18 % · Kulhydrat: 63 % · Fedt: 19 % (4 g pr. portion; 1,9 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4-6 personer)

400 g pastaskruer
2 forårsløg
50 g soltørrede tomater
500 g hel spinat 
3 spsk pinjekerner
citronsaft
1 tsk frisk hakket chili
1 fed presset hvidløg
salt, peber og oregano

Pastasalat med soltørrede tomater / veganeropskrift

Tilberedning

1. Skær de grønne peberfrugter i tern på ca. 1,5 x 1,5 cm. 
        Rens champignonerne og fjern roden. Skyl cherrytomaterne. 
2. Sæt skiftevis cherrytomater, champignon og peberfrugt på 

spyd med laurbærblade og pensl med soyasauce. 
3. Grill dem og server dem varme.
 
Tip: Egner sig også som garniture til en hovedret.

Energi

Pr. 100 g: 120 kJ / 28 kcal. · Pr. portion: 180 kJ / 43 kcal. 
Protein: 25 % · Kulhydrat: 66 % · Fedt: 9 % (0,5 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

8 cherrytomater
8 champignons
16 laurbærblade
2 grønne peberfrugter
2 spsk soyasauce

Grøntsagsspyd
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Udblød kikærterne i vand i mindst 8 timer.
2. Hæld vandet fra og skyl dem grundigt. 
3. Kog kikærterne i en gryde med friskt vand tilsat halvdelen 

af hvidløgene i 30-60 min. Tilsæt mere vand hvis 
nødvendigt. 

4. Blend de kogte kikærter med saften af citronerne samt 
resten af hvidløgene til jævn konsistens. Tilsæt evt. lidt mere 
vand. 

5. Smag til med salt, peber og de øvrige krydderier.
6. Kom hummusen i en skål og servér med groft brød til.

Energi

Pr. 100 g: 1066 kJ / 254 kcal. · Pr. portion: 905 kJ / 215 kcal. 
Protein: 20 % · Kulhydrat: 64 % · Fedt: 16 % (4 g pr. portion; 4,5 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(10 personer)

500 g kikærter
6 citroner
8 fed hvidløg 
2 spsk karry
2 spsk paprika
salt, peber

Hummus 2 / veganeropskrift

Tilberedning

1. Udblød kikærterne i vand i mindst 8 timer. 
2. Hæld vandet fra, og skyl dem grundigt. 
3. Kog dem i en gryde med friskt vand tilsat 1 fedhvidløg i 30-

60 min. Tilsæt mere vand, hvis nødvendigt. 
4. Blend de kogte kikærter med saften fra citronerne, 

yoghurten og det andet fed hvidløg til en jævn masse. Tilsæt 
evt. mere vand. 

5. Smag til med salt og peber, og evt. lidt mere citronsaft. 
6. Kom hummusen i en skål, og pynt med hakket dild. 

Server pitabrød til.

Energi

Pr. 100 g: 821 kJ / 195 kcal. · Pr. portion: 1098 kJ / 261 kcal. 
Protein: 20 % · Kulhydrat: 63 % · Fedt: 17 % (5 g pr. portion; 3,7 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

225 g kikærter
2 citroner
2 hvidløgsfed
4 spsk yoghurt naturel
1 bdt. hakket dild 
 salt, peber

Hummus 1
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Forvarm ovnen til 200 grader.
2. Bland bønner, majskerner, krydderier og skummetmælk. 
3. Bring det i kog, dæmp varmen og kog i 5 min. 
4. Tag gryden af blusset.
5. Pisk æg, æggehvider og resten af ingredienserne sammen, 

og vend det i bønneblandingen. 
6. Hæld det hele i et ildfast fad. 
7. Drys med ost og bag det i ovnen i ½ time. 

Server salat til.

Energi

Pr. 100 g: 442 kJ / 105 kcal. · Pr. portion: 664 kJ / 158 kcal. 
Protein: 28 % · Kulhydrat: 56 % · Fedt: 16 % (3 g pr. portion; 1,9 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4-6 personer)

1 dåse hvide bønner (300 g)
2 ½ dl majskerner (fra dåse)
1 ½ dl sorte bønner (fra dåse)
 krydderier efter smag 
salt, peber,
½ l skummetmælk
1 sammenpisket æg
2 sammenpiskede æggehvider
2 spsk finthakket purløg
2 spsk finthakket persille
revet mager ost

Bønnegratin

Tilberedning

1. Vask kartoflerne grundigt og skær dem i både. 
2. Bland krydderierne i en plastpose. 
3. Dyp kartoffelbådene i æggehvide, kom dem i posen med 

krydderierblandingen og ryst posen. 
4. Læg dem på en bageplade med bagepapir og bag dem ved 

225 C° i en forvarmet ovn ca. 35 minutter, til de har taget 
farve og er sprøde.

Tips: Prøv med Provence Krydderi, timian, oregano, estragon 
eller andre tørrede krydderurter, der er masser af muligheder.

Energi

Pr. 100 g: 332 kJ / 79 kcal. · Pr. portion: 580 kJ / 138 kcal. 
Protein: 16 % · Kulhydrat: 81 % · Fedt: 3 % (0,5 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer) 

6 mellemstore kartofler
1 spsk krydderier efter smag 
1 tsk hvidløgspulver 
1 tsk løgpulver 
2 æggehvider 

Kartoffelbåde
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Blancher spidskålen i kogende letsaltet vand. 
2. Pil de yderste, store blade af i hele blade og snit resten fint.
3. Blancher den snittede kål, og lad den dryppe godt af.
4. Vend den snittede kål i rygeost smagt til med salt, peber og 

kommen.
5. Fordel fyldet på de hele kålblade. 
6. Fold bladene om fyldet og læg dem i et ildfast fad med 

sammenføjningerne nedad. 
7. Bag dem i ovnen ved 200 grader i 15 min.. 

Server fx med kogte ris til.

Energi

Pr. 100 g: 170 kJ / 40 kcal. · Pr. portion: 553 kJ / 132 kcal. 
Protein: 45 % · Kulhydrat: 48 % · Fedt: 8 % (1 g pr. portion; 0,35 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

1 spidskål
150 g mager rygeost
2 tsk kommen
salt, peber

Dolmere med rygeost

Tilberedning

1. Kog grønsagerne knapt møre i letsaltet vand uden låg. 
2. Si vandet fra grønsagerne over i en gryde.
3. Lav en jævning af mel og lidt grøntsagsvand. 
4. Jævn grøntsagsvandet til passende konsistens og lad det 

koge ca. 5 min. under omrøring (for at fjerne evt. melsmag). 
5. Vend grønsagerne i jævningen, smag til med salt og hvid 

peber og varm igennem. 
6. Drys med hakket dild før servering.

Energi

Pr. 100 g: 149 kJ / 35 kcal. · Pr. portion: 771 kJ / 183 kcal. 
Protein: 30 % · Kulhydrat: 59 % · Fedt: 11 % (2 g pr. portion; 0,4 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

750 g grønsagerr (fx broccoli, 
squash, gulerødder, blomkål) 
1-2 spsk mel 
1 bdt dild
salt og hvid peber

Stuvede grønsager / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Slanketip!
Tænk positivt
Få opmærksomheden væk fra de ting, du ikke bør spise og må undvære. 
Fokusér på det, du vil opnå med at slanke dig. 
Forestil dig selv som sund, slank og vital. Tænk på alt det nye, lækre tøj, du kan passe osv. 
Hold din opmærksomhed på det positive, som vil komme, når du har tabt dig.

Tilberedning

1. Skræl og riv gulerødderne groft.
2. Pil og hak løgene.
3. Snit bladsellerien.
4. Del broccolien i buketter og hak stokken.
5. Svits alle grønsagerne i grøntsagsjuice og karry til de er 

næsten møre.
6. Krydr med salt og peber. 
7. Kom grønsagerne i et ildfast fad.
8. Pisk æg, hytteost og grøntsagsjuice sammen og vend purløg 

og evt. hvidløg i. 
9. Fordel massen over grønsagerne og bag dem i ovnen ved 

200 grader i 30-40 minutter. Check med en spids kniv om 
den er gennembagt.

 Server med flutes til.

Energi

Pr. 100 g: 264 kJ / 63 kcal. · Pr. portion: 1051 kJ / 250 kcal. 
Protein: 35 % · Kulhydrat: 36 % · Fedt: 29 % (8 g pr. portion; 2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer / 4 frokost-
portioner) 

4 stk. gulerødder
2 stk. løg 
4 stængler bladselleri
250 g broccoli
4 æg
300 g hytteost
1½ dl grøntsagsjuice
1 stor bdt. purløg 
ca. 2 tsk karry
salt og peber 
evt. 1 fed presset hvidløg

Bagte grønsager med hytteost



59 303 slankeopskrifter af John Buhl ©  www.slankeopskrifter.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Vend ingredienserne i en skål. 
Du kan tilsætte andre/flere ingredienser efter smag og 
behag.

Energi

Pr. 100 g: 316 kJ / 75 kcal. · Pr. portion: 807 kJ / 192 kcal. 
Protein: 11 % · Kulhydrat: 87 % · Fedt: 2 % (0,5 g pr. portion; 0,2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

16 kolde kogte kartofler
100 g radiser
50 g porre eller forårsløg 
50 g drueagurker i tern
20 g frisk dild
10 g frisk timian
ca. ½ dl lage fra agurkerne

Kold kartoffelsalat / veganeropskrift

Tilberedning

1. Del spidskål i både og blancher dem i kogende letsaltet 
vand. 

2. Tag dem op, skær stokken af og læg dem i et ovnfast fad.
3. Skær 4 tomater i små tern (uden kerner) og bland dem med 

finthakket hvidløg og basilikumblade. 
4. Fordel det over kålen. 
5. Drys med osten. 
6. Sæt fadet i ovnen ved 200 grader i ca. 15 min.

Energi

Pr. 100 g: 183 kJ / 43 kcal. · Pr. portion: 439 kJ / 104 kcal. 
Protein: 25 % · Kulhydrat: 59 % · Fedt: 17 % (2 g pr. portion; 0,8 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

200 g spidskål
4 tomater
hvidløg
frisk basilikum
revet mager ost

Gratineret spidskål
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Hak løg og hvidløg og svits dem kort på en tør slip-let 
pande under omrøring. 

2. Skær champignoner i kvarte og kom dem på panden. Svits 
endnu i 5 min. og tilsæt optøet spinat.

3. Kom salt, peber og mælk i, og lad det koge igennem.
4. Jævn og smag til.
5. Kog pastaen og bland den med sovsen.
6. Server retten drysset med ost.

Energi

Pr. 100 g: 251 kJ / 60 kcal. · Pr. portion: 752 kJ / 179 kcal. 
Protein: 31 % · Kulhydrat: 48 % · Fedt: 21 % (1,4 g pr. 100 g). 
Værdi:      

(4 personer)

1 løg
1 fed hvidløg
250 g champignoner
450 g frossen hel spinat
2 dl letmælk
150 g pasta
80 g revet mager ost 
salt, peber

Pasta med spinat

Tilberedning

1. Skær gulerødder og persillerod i terninger. 
2. Flå tomaterne og skær dem i både. 
3. Hak de tørrede tomater. 
4. Skyl spinaten og hak den groft. 
5. Skær forårsløgene i skiver.
6. Bland alle grønsagerne i en gryde, hæld tomatjuice og vand 

ved, og lad det simre til grønsagerne er møre men stadig 
sprøde. 

7. Smag til og server med kogte kartofler.

Energi

Pr. 100 g: 131 kJ / 31 kcal. · Pr. portion: 437 kJ / 104 kcal. 
Protein: 16 % · Kulhydrat: 75 % · Fedt: 9 % (1 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

2 gulerødder
1 persillerod
4 friske tomater
4 tørrede tomater
200 g frisk spinat
1 bundt forårsløg
1 dl tomatjuice
1 dl vand
salt, peber

Grøntsagsgryde / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Si vandet fra bønnerne. Kog dem møre i en gryde med 
rigeligt friskt vand.  

2. Si vandet fra.
3. Svits løgene let på en tør slip-let pande under omrøring. 
4. Tilsæt hvidløg og de kogte bønner, og lad det hele varme 

igennem yderligere 3-4 minutter under omrøring
5. Tilsæt tomater, basilikum, laubærblad, kapers og oliven, og 

lad det simre i ca. 30 min. 
6. Smag til med krydderier.
7. Når sovsen er næsten klar til servering, koges pastaen i 

saltet vand og vandet sies fra.

Server pastaen med sovsen hældt over og drysset med ost.

Energi

Pr. 100 g: 580 kJ / 138 kcal. · Pr. portion: 1552 kJ / 369 kcal. 
Protein: 16 % · Kulhydrat: 69 % · Fedt: 15 % (6 g pr. portion; 2,3 g 
pr.100g) Værdi:      

(4 personer)

175 g bønner(iblødsætning 
mindst 8 timer)
1 pillet og fint hakket løg
1-2 fed presset hvidløg
400 g dåsetomater
2 tsk tørret basilikum
1 laurbærblad
1 spsk kapers
50 g sorte oliven
375 g fuldkornsspaghetti 
salt og peber
revet ost

Bønneret

Tilberedning

1. Skær skrallen af græskarret.
2. Skær det orange kød i små stykker.
3. Svits løgene på en tør slip-let pande under omrøring. 
4. Kom vand, gulerod, græskar og linser i.
5. Bring massen i kog 
6. Lad det simre under låg ca. 20 min. 
7. Smag til og blend.

Energi

Pr. 100 g: 301 kJ / 72 kcal. · Pr. portion: 1127 kJ / 268 kcal. 
Protein: 23 % · Kulhydrat: 71 % · Fedt: 6 % (2 g pr. portion; 0,5 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

2 hakkede løg
2 gulerod i små stykker
1 græskar
2 dl røde linser
vand
salt

Græskargryde  / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Hæld udblødningsvandet fra kikærterne, og kog ærterne 
i rigeligt friskt vand under låg til de er møre, ca. 35-45 
minutter.

2. Skær auberginerne i ½ cm tykke skiver. 
3. Skær kartoflerne i tynde skiver.
4. Svits løgene i ca. 5 min. på en tør slip-let pande under 

omrøring. 
5. Tilsæt hvidløg og svits endnu 1 min. 
6. Tilsæt tomater, oregano, mynte, tomatpure og kikærter. 
7. Lad det simre i 10 min., hvorefter krydderierne tilsættes.
8. Læg lag af aubergine, kartofler og kikærtersovs i et smurt 

ildfast fad
9. Bland spidskommenfrøene i yoghurten og pik ægget i. 
10. Bred sovsen ud over moussakaen og bag den ved 180 grader 

i 45 min.

Energi

Pr. 100 g: 338 kJ / 80 kcal. · Pr. portion: 890 kJ / 212 kcal. 
Protein: 18 % · Kulhydrat: 65 % · Fedt: 17 % (4 g pr. portion; 1,5 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4-6 personer)

125 g udblødte kikærter 
(iblødsætning nindst 8 timer)
375 g aubergine
375 g skrabede kartofler
1 pillet og fint hakket løg
2 fed presset hvidløg
400 g purerede flåede tomater
2 tsk tørret oregano
1 tsk fint hakket mynte
1-2 spsk tomatpure
1 tsk spidskommen
1½ dl yoghurt naturel
1 lille pisket æg 
salt, peber

Kikærtemoussaka

Slanketip!
Undgå trøstespisning
Hvis du får lyst til at proppe noget i munden, fordi du er ked af det, keder dig, er ensom eller oplever andre 
følelser, selv om du ikke er sulten, så foretag dig et eller andet. 
Er du bevidst om det, kan du gradvist vænne sig til at reagere anderledes. Frem for at trøstespise kan du fx 
vænne dig til at gå en tur i naturen – det både gavner humøret og forbrænder kalorier.
Gå en lille tur, gør lidt rent i huset – blot et eller andet, der får din opmærksomhed væk fra dit dårlige humør og 
det at spise.
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Bag kartoflerne i en 200 grader varm ovn ca. 50 -60 min.
2. Skræl rødbeden og riv den groft.
3. Rør rygeosten med kvark til salaten, og smag til med salt og 

peber.
4. Vend den revne rødbede i dressingen, og smag til med 

tomatpuré.
5. Fyld rødbedesalat i de bagte kartofler og server

Kom evt. en skefuld cremefraiche på toppen.

Energi

Pr. 100 g: 302 kJ / 72 kcal. · Pr. portion: 771 kJ / 183 kcal. 
Protein: 28 % · Kulhydrat: 67 % · Fedt: 4 % (1 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

2 bagekartofler
50g mager rygeost
1 dl kvark
150 g rødbede
1 spsk tomatpure

Bagte kartofler med rødbedesalat

Tilberedning:

1. Purér de kogte kartofler og rør dem med revet gulerod og 
det finthakkede løg

2. Tilsæt salt, peber og æg, og rør det sammen.
3. Form farsen til frikadeller, som sættes på bagepapir i ovn og 

bages ved 250 grader ca. 30 min.

Energi

Pr. 100 g: 371 kJ / 88 kcal. · Pr. portion: 760 kJ / 181 kcal. 
Protein: 15 % · Kulhydrat: 66 % · Fedt: 19 % (4 g pr. portion; 1,9 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

½ kg kogte melede kartofler.
3 dl fintrevet gulerod.
1 løg
2 æg
salt, peber.

Kartoffelfrikadeller 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Læg linserne i blød natten over. Si vandet fra og kog dem i 
friskt vand ½ time.

2. Riv løg og gulerødder, og svits dem let på en tør slip-let 
pande under omrøring.

3. Læg linser, løg og gulerødder lagvis i et ildfast fad.
4. Rør kvark sammen med den revne ost og krydderierne og 

fordel det over postejen.
5. Bag det i ovnen ved 200 grader i en ½ time.

Energi

Pr. 100 g: 959 kJ / 228 kcal. · Pr. portion: 2210 kJ / 526 kcal. 
Protein: 31 % · Kulhydrat: 62 % · Fedt: 7 % (4 g pr. portion; 1,8 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

2 dl linser
2 løg
2 gulerødder
200 g kvark
2 spsk revet mager ost
1 tsk paprika
1 tsk salt
½ tsk peber
½ tsk oregano

Linsepostej

Tilberedning

1. Grønsagerne lægges i bunden af et smurt ildfast fad. 
2. Kog mælk og vand i en tykbundet gryde og jævn med 

maizena. Smag til med krydderier. 
3. Hæld sovsen over grønsagerne og bag retten i ovnen ved 

200 grader i 60 min.

Energi

Pr. 100 g: 312 kJ / 74 kcal. · Pr. portion: 811 kJ / 193 kcal. 
Protein: 12 % · Kulhydrat: 82 % · Fedt: 6 % (1 g pr. portion; 0,5 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4-6 personer)

1 kg kartofler i skiver
2 gulerødder i skiver
1 løg i små tern
3 dl mælk
1.5 dl vand
2 spk. maizena
salt, peber, krydderier

Flødekartofler uden fløde
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær kartofler og løg i skiver. 
2. Hak persillen fint.
3. Blend solsikkefrø med de øvrige dressingingredienser. 
4. Rør dressingen sammen.
5. Bland alle ingredienserne med hvidløg og dressing 
6. Pynt med dild.

Energi

Pr. 100 g: 393 kJ / 93 kcal. · Pr. portion: 446 kJ / 106 kcal. 
Protein: 16 % · Kulhydrat: 52 % · Fedt: 32 % (4 g pr. portion; 3,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

4 kogte kartofler
2 rødløg
1 bdt. persille
2 dl majs
1 fed presset hvidløg

Dressing

1 dl solsikkefrø
2 dl tomatpure
1 dl hakket persille
1 hakket løg
dild

Kartoffelsalat / veganeropskrift

Tilberedning

1. Fordel kartofler, grønsager, mandler og timian på de to 
stykker bagepapir. Fordel citronsaft, presset hvidløg, salt og 
peber over.

2. Luk bagepapiret tæt om grønsagerne og sæt pakkerne på en 
bageplade. 

3. Bag dem 40 min. ved 200 grader. 

Server med en stor skål grøn salat.

Energi

Pr. 100 g: 281 kJ / 67 kcal. · Pr. portion: 1097 kJ / 261 kcal. 
Protein: 13 % · Kulhydrat: 70 % · Fedt: 16 % (4 g pr. portion; 1,2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

300 g nye kartofler i små 
stykker
1 lille courgette i små stykker
3 forårsløg i tykke skiver
1 stor bøftomat i både
10 grofthakkede mandler
2 kviste timian
2 spsk citronsaft
presset hvidløg efter smag 
salt og peber

Citron- mandelgrønsager / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Rør kartoffelmel, æg og ost i de mosede kartofler.
2. Tø spinaten op og tryk den fri for væde. Rør den i 

kartoffelblandingen. Smag til med salt og peber.
3. Form massen til boller og pocher dem i kogende vand i ca. 

10 min., indtil de kommer op til  overfladen.

Server med en stor skål salat.

Energi

Pr. 100 g: 407 kJ / 97 kcal. · Pr. portion: 946 kJ / 226 kcal. 
Protein: 23 % · Kulhydrat: 55 % · Fedt: 21 % (5 g pr. portion; 2,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

500 g nykogte mosede kartofler
1 spsk kartoffelmel
1 æg
100 g revet mager ost
250 g frossen hakket spinat
salt, peber

Spinatboller

Tilberedning

1. Kog pastaen og si vandet fra.
2. Hæld tomaterne i en gryde, tilsæt forårsløg, salt, peber og 

rosmarin, og lad sovsen simre i 5 min. 
3. Bland kikærterne i sovsen og varm den igennem. 
4. Vend den kogte pasta i og server med revet ost.

Energi

Pr. 100 g: 630 kJ / 150 kcal. · Pr. portion: 1261 kJ / 300 kcal. 
Protein: 21 % · Kulhydrat: 65 % · Fedt: 14 % (4 g pr. portion; 2,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

300 g spaghetti
1 dåse hakkede tomater med 
hvidløg
3 fintsnittede forårsløg
salt og peber
1 kvist frisk rosmarin
1 dåse skyllede afdryppede 
kikærter
friskrevet mager ost

Pasta
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Læg kål, ost og aubergine lagvis i et ildfast fad.
2. Krydr lagene med salt og peber. 
3. Slut af med ost og dæk fadet med alufolie. 
4. Sæt fadet i en 180 grader varm ovn og bag i ca. 40 min. 

Server med grøn salat til.

Energi

Pr. 100 g: 254 kJ / 60 kcal. · Pr. portion: 1078 kJ / 257 kcal. 
Protein: 39 % · Kulhydrat: 27 % · Fedt: 34 % (9 g pr. portion; 2,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

8 blade blancheret hvidkål
1 aubergine skåret i tynde 
skiver på langs
150 g mager ost skåret i tynde 
skiver
salt, peber

Hvidkål med auberginer i lag

Tilberedning

1. Riv squashen på den fine side af råkostjernet.
2. Damp spinaten et par min., og lad den dryppe af.
3. Pres væden ud af både squash og spinat.
4. Bland grønsagerne sammen og smag til med salt og peber.
5. Pisk ægget sammen og rør citronsaften og den revne skal i.
6. Form til kroketter, der igen presses fri for væde. 
7. Vend kroketterne i det sammenpiskede æg og derefter i 

rugmelet. 
8. Sæt dem på bagepapir på en bageplade og bag dem i ovnen 

ved225 grader i 10 min.

Energi

Pr. 100 g: 284 kJ / 68 kcal. · Pr. portion: 698 kJ / 166 kcal. 
Protein: 20 % · Kulhydrat: 64 % · Fedt: 17 % (3 g pr. portion; 1,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

400 g squash
400 g frisk spinat
revet skal af 1 tsk citron
revet muskatnød
1 æg
2 spsk citronsaft
1 dl rugmel

Spinatkroketter
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Hæld tomaterne, en kop vand, løg og hvidløg i en gryde og 
lad det simre i 7-8 min.

2. Tag gryden af varmen og tilsæt fintsnittet basilikum.
3. Skær auberginen i skiver og læg dem på et stykke bagepapir. 
4. Drys med salt og peber. 
5. Bag dem i ovnen ved 200 grader i 5-6 min.
6. Læg aubergineskiverne lagvis med skiver af mozzarella, 

tomatsovs, salt og peber i et ildfast fad 
7. Bag terrinen ved 180 grader i 30 min. 

Server med en stor skål råkostsalat til.

Energi

Pr. 100 g: 454 kJ / 108 kcal. · Pr. portion: 1794 kJ / 427 kcal. 
Protein: 37 % · Kulhydrat: 15 % · Fedt: 48 % (22 g pr. portion; 5,76 
g pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

1 aubergine
2 stk. bøffelmozzarella

Tomatsovs

2 fintsnittede løg
3 fed fintsnittede hvidløg
1 dåse flåede tomater
1 bundt. basilikum
salt, peber

Aubergine i fad

Tilberedning

1. Kog linserne.
2. Optø spinaten og pres væden fra. 
3. Smag den til med salt og peber.
4. Læg spinaten i et ildfast fad.
5. Skær tomaterne i skiver, og læg dem på spinaten.
6. Læg linserne ovenpå og fordel youhurten ud over.
7. Bag retten ved 250 grader i ca. 35 min..

Energi

Pr. 100 g: 393 kJ / 93 kcal. · Pr. portion: 1308 kJ / 311 kcal. 
Protein: 27 % · Kulhydrat: 63 % · Fedt: 10 % (1 g pr. 100 g).
Værdi:      

(4 personer)

250 g linser
500 g løsfrossen hakket spinat
4 bøftomater
100 g fedtfattig yoghurt 

Linse- og spinatgryde 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Slanketip!
Lækkersult
Hvis du er lækkersulten, og du ved, det ikke er ægte sult, så prøv med motion. Det kan ofte fjerne falsk sult eller 
lækkersult. 
Motion gør din fornemmelse af sult mere pålidelig. 
Hvis du får lyst til at proppe noget i munden, selv om du godt ved, at du egentlig ikke er sulten (og ikke 
mangler væske), så foretag dig et eller andet. Gå en lille tur, gør lidt rent i huset – blot et eller andet, der får din 
opmærksomhed væk fra at spise.

Tilberedning

1. Hak løg og hvidløg. 
2. Skær peberfrugt, tomater og courgette i centimetertykke 

tern. 
3. Skær citronskallen i meget tynde skiver.
4. Svits løg, hvidløg og citronskal på en slip-let pande. 
5. Tilsæt grønsagerne og tomatjuice og lad det simre i ca.10 

min.
6. Smag til med salt, peber og citronsaft.
7. Kog pastaen og si vandet fra.
8. Vend grønsagerne i pastaen. 
9. Drys med frisk basilikum og ost.

Energi

Pr. 100 g: 238 kJ / 57 kcal. · Pr. portion: 482 kJ / 115 kcal. 
Protein: 33 % · Kulhydrat: 39 % · Fedt: 29 % (4 g pr. portion; 1,8 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

1 løg
2 fed hvidløg
2 røde peberfrugter
4 store flåede tomater
1 courgette
citronsaft af en ubehandlet 
citron
peber og salt
frisk basilikum
revet mager ost
tomatjuice

Pasta med grønsager
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Slanketip!
Spiser du af kedsomhed?
Hvis du har let ved at trøstespise på grund af kedsomhed så tænk på, at din kedsomhed måske blot betyder, at du 
ikke sørger for at få brugt et overskud af energi. 
Dyrk mere motion. Hvis motion også virker kedelig, så gør det alligevel! Du kan jo lige så godt kede dig, mens du 
foretager dig noget fornuftigt (og slankende), som du kan sidde og spise dig tykkere af ren og skær kedsomhed.
Gør hvad du kan for at blive mere fysisk aktiv.

Tilberedning

1. Kog pastaen efter anvisningen på pakken.
2. Skær auberginerne igennem på langs. 
3. Grav kødet ud med en ske uden at beskadige skrallen.
4. Stil aubergineskallerne i et ildfast fad.
5. Skær auberginekødet i grove tern.
6. Hak løget, pres hvidløget og svits det på en tør slip-let 

pande. Tilsæt auberginekødet og tomaterne og lad det simre 
videre i 5 min.

7. Smag til med salt og peber, tilsæt den hakkede basilikum og 
lad det simre yderligere 5 min.

8. Kog pastaen og si vandet fra.
9. Bland pastaen i de øvrige ingredienser og fyld 

aubergineskallerne med blandingen. Drys osten over. 
10. Bag auberginerne i ovnen ved 175 grader i 25 min.

Energi

Pr. 100 g: 227 kJ / 54 kcal. · Pr. portion: 947 kJ / 225 kcal. 
Protein: 25 % · Kulhydrat: 60 % · Fedt: 15 % (4 g pr. portion; 0,9 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

250 g pastarør
2 auberginer
1 løg
2 fed hvidløg
1 dåse hakkede tomater
2 spsk frisk hakket basilikum
100 g revet mager ost
salt og peber

Auberginer med pastafyld
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Halvér auberginerne på langs og drys dem med salt. 
2. Lad dem trække en halv time. Skyl og tør dem. 
3. Bag dem i ovnen i en halv time. 
4. Tag kernerne ud med en ske.
5. Skær alle de øvrige grønsager til fyldet i små terninger. 
6. Svits dem på en tør slip-let pande. 
7. Tilsæt cherry tomaterne samt væden herfra. 
8. Lad det simre til det er mørt, ca. 10 min. 
9. Smag til med salt og peber. 
10. Kom det varme fyld i auberginerne.

Energi

Pr. 100 g: 106 kJ / 25 kcal. · Pr. portion: 355 kJ / 84 kcal. 
Protein: 22 % · Kulhydrat: 71 % · Fedt: 7 % (0,1 g pr. portion; 0,2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

150 g champignoner
1 squash
1 peberfrugt
1 løg
2-3 fed hvidløg
1 dåse cherrytomater
2 auberginer 
salt og peber

Auberginer med grønsagsfyld / veganeropskrift

Tilberedning

1. Skær squashene midt over på langs.
2. Læg dem i en bradepande, beklædt med bagepapir.
3. Steg rejerne sammen med hakket hvidløg, revet ingefær, 

halve tomater og hakkede krydder urter på en tør slip-let 
pande under omrøring i 5-7 min

4. Fordel rejerne oven på squashene, læg osteskiver ovenpå og 
drys med lidt tørret oregano.

5. Bag squasherne i en 150 grader varm ovn, til de er gyldne og 
osten smeltet. 

6. Server dem med en stor portion salat.

Energi

Pr. 100 g: 367 kJ / 87 kcal. · Pr. portion: 1942 kJ / 462 kcal. 
Protein: 57 % · Kulhydrat: 13 % · Fedt: 29 % (15 g pr. portion; 2,8 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(2 personer)

2 squash
200-400 g rejer
2 fed hvidløg
1 cm ingefær
5-6 cherry tomater
1 kopfuld hakkede krydderurter
4-8 skiver mager ost

Bemærk: Dett er ikke en 
vegetaropskrift (rejer). Men 
du kan prøve dig frem med 
sojagranulat eller andre 
vegetariske køderstatninger.

Gratineret squash 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær peberfrugterne i små terninger og svits dem sammen 
med porre og hvidløgsfed kort på en tør slip-let pande 
under omrøring.

2. Bland majskornene i sammen med bønnerne og chili og lad 
det snurre sammen få minutter.

3. Bland sukkerærterne i og smag til med salt og peber. 

Serveres direkte fra panden med brød til.

Energi

Pr. 100 g: 533 kJ / 127 kcal. · Pr. portion: 1206 kJ / 287 kcal. 
Protein: 21 % · Kulhydrat: 73 % · Fedt: 6 % (2 g pr. portion; 0,9 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

1 grøn, 1 gul og 1 rød 
peberfrugt
4 knuste hvidløgsfed
200 g fintstrimlet porre
2 dl frosne majskorn
4 dl røde eller hvide kogte 
bønner
1 knsp. finthakket chili
150 g sukkerærter (evt. frosne)
salt og peber

Grøntsagspande / veganeropskrift

Tilberedning:

1. Læg squashene i kogende vand i ca. 1 min.
2. Hak løgene og svits dem på en tør slip-let pande.
3. Del squashene på langs, og tag kernerne ud med en ske. 
4. Hak squashene og bland dem i løgene. 
5. Hak nødderne og rør dem i sammen med spirer og kvark. 
6. Smag til med salt og peber. 
7. Kom fyldet i de udhulede skaller og sæt dem i et ildfast fad.
8. Bag squashene i ovn ved 200 grader i 15-20 min..

Energi

Pr. 100 g: 205 kJ / 49 kcal. · Pr. portion: 394 kJ / 94 kcal. 
Protein: 29 % · Kulhydrat: 40 % · Fedt: 31 % (3 g pr. portion; 1,7 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

2 squash
50 g løg
20 g nødder
1 dl lucernespirer
½ dl kvark
salt og peber

Fyldte squash 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Udblød ærterne og kog dem møre. 
2. Blend dem sammen med lidt vand.
3. Snit porren fint.
4. Skær kartoflerne i skiver og kom dem i en gryde med vand.
5. Skær gulerødder og selleri i terninger og kom dem i gryden, 

når kartoflerne er møre. 
6. Kog suppen endnu et par min. og tilsæt ærtemosen sammen 

med porreringe. 
7. Giv suppen et opkog og smag til.

Energi

Pr. 100 g: 800 kJ / 190 kcal. · Pr. portion: 2449 kJ / 583 kcal. 
Protein: 21 % · Kulhydrat: 74 % · Fedt: 5 % (3 g pr. portion; 1 g pr. 
100 g). Værdi:      

(4 personer)

2 dl tørrede, gule ærter
1 porre
1 l vand
400 g kartofler
150 g gulerod
150 g selleri
salt

Gule ærter  / veganeropskrift

Tilberedning

1. Skiv rosenkål og fennikel fint. 
2. Dampkog grønsagerne i 5-7 min.  
3. Lad dem dryppe af.
4. Kom grønsagerne i blenderen med resten af ingredienserne. 

Blend det hele jævnt, og smag til med salt og peber.
5. Hæld det hele i en bageform foret med bagepapir og bag 

pateen ved 200 grader i 50 min.

Energi

Pr. 100 g: 360 kJ / 86 kcal. · Pr. portion: 881 kJ / 210 kcal. 
Protein: 25 % · Kulhydrat: 57 % · Fedt: 18 % (4 g pr. portion; 1,7 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(6 personer)

700 g rosenkål
400 g fennikel
1 fed knust hvidløg
½ spsk frisk hakket basilikum
2 spsk frisk hakket kørvel
2 spsk frisk hakket persille
1 dl hytteost
½ dl hvedemel
2 æg
revet muskatnød

Rosenkål/fennikelpaté
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Vask auberginerne, halvér dem på langs og tag indmaden 
ud og skær den i små stykker

2. Pil løget, hak det og svits det på en tør slip-let pande.
3. Tilsæt indmaden fra auberginerne og sauter dem sammen 

med løget under omrøring.
4. Rens champignonerne og hak dem fint.
5. Rør champignon, persille, tomatpure og så meget 

giabattakrumme at man får en lind fars.
6. Smag farsen til med salt og peber, og fyld den i de udhulede 

auberginer
7. Læg auberginerne i et smurt ildfast fad.
8. Kom revet ost over.
9. Bag i ovnen ved 200 grader ca. 20 min.

Energi

Pr. 100 g: 237 kJ / 56 kcal. · Pr. portion: 794 kJ / 189 kcal. 
Protein: 26 % · Kulhydrat: 55 % · Fedt: 19 % (4 g pr. portion; 1,2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

2 auberginer

Fyld

1 løg
aubergine indmad
50 g champignon
1 spsk hakket persille
2 spsk tomatpure
½ dl revet giabatta brød
salt, peber
revet, mager ost

Fyldte auberginer

Slanketip!
Spis med god samvittighed
Hvis du køber og spiser noget, fordi du ikke kunne modstå fristelsen, og efterfølgende ærgrer dig over det, skader 
du både dit humør og din slankekur. 
Det er bedre at spise en lille smule af ”det forbudte”, hvis du alligevel ikke kan lade være, frem for at kæmpe mod 
trangen indtil du pludselig giver efter og spiser alt for meget.
Har du generelt svært ved at få styr på dine kostvaner, så begynd at føre slankedagbog.
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Hak løgene og svits dem kort på en slip-let pande under 
omrøring.

2. Skær kartofler og gulerødder i skiver. 
3. Kom dem på panden sammen med vandet og lad det simre 

under låg i 10-15 min. Rør af og til.
4. Skær æblerne i terninger og champignonerne i skiver. Kom 

dem på panden og lad dem simre med i et par min.
5. Snit porren fint og vend strimlerne i retten. 
6. Smag til og drys med fintklippet purløg.

Energi

Pr. 100 g: 261 kJ / 62 kcal. · Pr. portion: 1238 kJ / 295 kcal. 
Protein: 10 % · Kulhydrat: 83 % · Fedt: 6 % (2 g pr. portion; 0,4 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

2 løg
600 g kartofler
250 g gulerødder
2 dl vand
2 æbler
2 tsk karry
250 g champignons
1 porre
salt
purløg

Gryderet / veganeropskrift

Slanketip!
Koncentrer dig om det væsentlige
På en slankekur gælder det først og fremmest om 
1) At øge indtagelsen af grønsager.
2) At begrænse indtagelsen af fedt og raffinerede kulhydrater
3) At dyrke mere motion
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær auberginerne igennem på langs og læg dem i saltvand 
½ time. 

2. Tør dem i et klæde og bag dem i en 200 grader varm ovn ca. 
15 min.

3. Udhul auberginerne, så der kun er ½ cm kød tilbage langs 
skallen.

4. Hak det udtagne auberginekød.
5. Skær løgene i skiver, og svits dem på en tør slip-let pande 

sammen med knust hvidløg
6. Skær tomaterne i både og tilsæt dem løgmassen sammen 

med tomatpuré og auberginekødet. 
7. Kom chili og krydderurter i grønsagerne, og lad dem simre 

under låg i 10 min.
8. Kom spinat og rygeost i gryden, og rør til osten er smeltet og 

spinaten har sat sig.
9. Fordel fyldet i skallerne og sæt dem i et ildfast fad.
10. Riv osten over auberginerne og bag dem i ovn ved 220 

grader i 10-15 min

Energi

Pr. 100 g: 149 kJ / 35 kcal. · Pr. portion: 742 kJ / 177 kcal. 
Protein: 28 % · Kulhydrat: 58 % · Fedt: 14 % (3 g pr. portion; 0,5 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

2 store auberginer
150 g løg
1 fed hvidløg
400 g tomater
2 spsk tomatpure
250 g frisk spinat
100 g mager rygeost
50 g mager ost
½ tsk chili
½ spsk frisk hakket oregano
1 tsk frisk timian
1 spsk frisk hakket basilikum

Fyldte auberginer
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Slanketip!
Fokuser på det du gerne må
Hvis du tænker for meget på, hvad du ikke må spise, bliver det hele alt for svært.
I stedet for at fokusere for meget på det du ikke bør spise, så tænk på alt det du gerne må gøre, alt det du kan spise 
osv. Få opmærksomheden væk fra de ting, du evt. savner, ved at fokusere på det, du vil opnå ved at slanke dig. 
Forestil dig selv som sund, slank og vital. Tænk på alt det nye, lækre tøj, du kan passe osv. 

Tilberedning

1. Skyl peberfrugterne, skær toppen af og fjern kerner og 
frøstol

2. Svits løg og hvidløg kort på en tør slip-let pande under 
omrøring.

3. Tilsæt ris, vand og grøntsagsjuice. 
4. Bring det hele i kog, skru ned for varmen og lad risene koge 

under låg 
5. 15-20 min. 
6. Tag gryden af blusset og rørde afdryppede bønner, 

majskerner og urter i.
7. Fyld blandingen i peberfrugterne. 
8. Kom 1 spsk vand over hver peberfrugt og stil dem i et ildfast 

fad. 
9. Fordel resten af fyldet mellem peberfrugterne og kom så 

meget vand ved at det dækker bunden af fadet.
10. Dæk fadet til og bag retten i ovnen ved 200 grader i 20 min. 

Energi

Pr. 100 g: 557 kJ / 33 kcal. · Pr. portion: 3545 kJ / 844 kcal. 
Protein: 13 % · Kulhydrat: 79 % · Fedt: 8 % (7,5 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

8 store peberfrugter 
1 dl hakkede forårsløg
2 fed finthakket hvidløg
7 dl rå ris
7 dl grøntsagsjuice
1 dåse (450 g) hvide bønner 
5 dl frosne majskerner
½ dl hakket persille
½ dl hakket koriander

Fyldte peberfrugter / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Slanketip!
Spørg dig selv, hvad der er vigtigst
Spørg dig selv, lige før du begynder at spise, selv om du egentlig ikke er sulten: ”Ønsker jeg at spise det her, eller 
vil jeg hellere være slank?” 

Tilberedning

1. Tag bladene af hvidkålen og blancher dem kort i letsaltet 
vand til de er møre.

2. Svits løg, svampe og squash på en tør slip-let pande. 
3. Tag den af blusset og bland kvark og æggeblomme i. 
4. Smag til med salt og peber.
5. Fordel farsen på bladene, læg først siderne over og rul så 

bladene sammen. 
6. Læg dem med samlingen nedad i et ildfast fad og damp 

dem i ovnen under låg i ca. 20 min. ved 200 grader.

Energi

Pr. 100 g: 190 kJ / 45 kcal. · Pr. portion: 787 kJ / 187 kcal. 
Protein: 33 % · Kulhydrat: 40 % · Fedt: 27 % (5 g pr. portion; 1,4 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer) 

blade af hvidkål
1 hakket løg
250 g hakkede svampe
1 groftrevet squash
1 dl kvark
1 æggeblomme
salt og peber

Kåldolmere med svampefyld 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Slanketip!
Nyd din mad, nyd din motion
Nyd dine måltider, også selv om du evt. er alene. 
Synes du, at det er kedeligt at dyrke motion, så prøv at finde en form for motion eller fysisk aktivitet, som passer dig.  
Ros dig selv for alle de små og store fremskridt, du skaber.

Tilberedning

1. Forvarm ovnen til 175 grader.
2. Kog pastaen.
3. Svits bladselleri og champignoner på en tør slip-let pande 

under omrøring. 
4. Når det meste af væden er fordampet, tag panden af blusset 

og rør pasta i.
5. Bland de to slags mælk med krydderurtemix og varm op 

under omrøring. 
6. Jævn med majsstivelsen udrørt i lidt koldt vand og kog op 

under omrøring.
7. Smag til med salt og peber.
8. Bland sovsen med pastablandingen og kom det hele i et 

smurt ildfast fad. Drys osten over og bag retten ved 200 
grader i ½ time.

Energi

Pr. 100 g: 301 kJ / 72 kcal. · Pr. portion: 858 kJ / 204 kcal. Protein: 
26 % · Kulhydrat: 61 % · Fedt: 13 % (3 g pr. portion; 1 g pr. 100 g). 
Værdi:      

(4 personer)

125 g bladselleri i skiver
200 g rensede champignoner i 
skiver
300 g pastaskruer
2 ½ dl skummetmælk
2 dl letmælk
2 spsk. majsstivelse
1 tsk krydderurtemix
revet mager ost
 salt, peber

Pastagratin 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Hæld det kogende vand over bulguren og lad den trække 
under låg i ca. 30 min. og lad den køle af. 

2. Bland kikærter, tomater, agurk, løg, hvidløg, citronsaft, dild, 
peber og salt og vend det i bulguren. 

Server med hakket iceberg salat til.

Energi

Pr. 100 g: 840 kJ / 200 kcal. · Pr. portion: 1952 kJ / 465 kcal. 
Protein: 17 % · Kulhydrat: 72 % · Fedt: 11 % (6 g pr. portion; 2,4 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

200 g bulgur
2 ½ dl kogende vand
1 dåse afdryppede kikærter
1 bøftomat skåret i stykker
1 agurk skåret i stykker
2 hakkede skalloteløg
2 pressede fed hvidløg
saft af 2 citroner
dild
½ tsk peber
 ½ tsk salt

Bulgur salat / veganeropskrift

Tilberedning

1. Kræng hele blade af hvidkålen og blanchér dem
2. Svits løg og hvidløg på en tør slip-let pande. 
3. Tilsæt den kogte ris, salt, peber, nelliker og æggehvider 

under omrøring.
4. Læg 2 spsk af blandingen på hvert kålblad. 
5. Fold siderne ind over fyldet og rul bladet sammen.
6. Læg kålrouletterne med sammenføjningen nedad i et ildfast 

fad.
7. Bland tomater, rosiner, salt, honning og eddike i en gryde og 

varm op til honningen er opløst.
8. Fordel blandingen over rouletterne og bag dem i en 190 

grader varm ovn i 35 min.

Energi

Pr. 100 g: 558 kJ / 133 kcal. · Pr. portion: 2038 kJ / 485 kcal. 
Protein: 9 % · Kulhydrat: 87 % · Fedt: 3 % (2 g pr. portion; 0,4 g pr. 100 g). 
Værdi:       

(4 personer)

1 hvidkålshoved 
1 hakket løg
1 fed finthakket hvidløg
2 sammenpiskede æggehvider
1 dåse hakkede tomater
7 ½ dl kogte ris
1 knivspids stødte nelliker
½ dl honning
1 ¼ dl rosiner
6 spsk riseddike
1 tsk salt
 peber

Sur-søde kålrouletter / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Rør kvark, purløg og hvidløg sammen. 
2. Smag til med salt og peber.
3. Vend kartoffelskiverne i dressingen.
4. Pynt med lidt hakket purløg.

Energi

Pr. 100 g: 340 kJ / 81 kcal. · Pr. portion: 1241 kJ / 295 kcal. 
Protein: 29 % · Kulhydrat: 68 % · Fedt: 3 % (1 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(2 personer)

8 kolde kogte kartofler i skiver

Dressing

250 g kvark
50 g purløg
4 fed hvidløg 

Kartoffelsalat 1 

Tilberedning 

1. Skræl kartoflerne og riv dem groft
2. Pisk æggene sammen med mel og mælken og smag til med 

presset hvidløg, revet muskatnød og salt og peber.. 
3. Vend kartofler og spinat i æggemassen 
4. Fyld massendet i et smurt, ildfast fad og bag dent i ovnen 

ved 180 grader i ca. 1 time.

Tip. Spinaten kan erstattes med 4 store gulerødder skrællet og 
groftrevet.

Energi

Pr. 100 g: 366 kJ / 87 kcal. · Pr. portion: 1978 kJ / 471 kcal. 
Protein: 17 % · Kulhydrat: 67 % · Fedt: 16 % (8 g pr. portion; 1,6 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

4 bagekartofler (ca. 1 kg) 
450 g spinat
3 æg
1 dl hvedemel
4 dl letmælk
2 fed hvidløg eller 1 muskatnød
salt, peber

Spinat- og kartoffelfad
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Grønsagerne renses. Løgene snittes helt fint, de andre 
grønsager (pastinak og gulerod skrælles) skæres i små tern.

2. Kom ca. 2 spsk olie i en hed gryde, kom grønsagerne i, drys 
med salt, og lad det sautere. Må ikke branke. 

3. Kom ca. 250 g bulgur i og tilsæt 6-7 dl vand. 
4. Lad det simre ca. 10 min. under låg.  

Spis den varm eller kold med lun flutes til. 

Energi

Pr. 100 g: 360 kJ / 86 kcal. · Pr. portion: 1569 kJ / 373 kcal. 
Protein: 10 % · Kulhydrat: 72 % · Fedt: 17 % (7 g pr. portion; 1,6 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

1 pastinak
3-4 gulerødder 
1-2 forårsløg
1 gul eller rød peberfrugt
1 squash
2 spsk olie
250 g bulgur
6-7 dl vand
1 tsk salt

Bulgur med grønsager / veganeropskrift

Tilberedning

1. Smag kvarken til med lidt sennep, balsamicoeddike, dild, 
salt og peber.

2. Vend kartoffelskiverne i dressingen.
3. Pynt med lidt hakket dild.

Energi

Pr. 100 g: 335 kJ / 80 kcal. · Pr. portion: 1172 kJ / 279 kcal. 
Protein: 29 % · Kulhydrat: 67 % · Fedt: 4 % (1 g pr. portion; 0,4 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(2 personer)

8 kolde kogte kartofler i skiver

Dressing

250 g kvark
30 g dild
sennep
eddike

Kartoffelsalat 2
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Slanketip!
Mad og følelser
Mange mennesker reagerer på stress og psykisk belastning ved at spise. 
Når du mærker, at du har lyst til ”et eller andet”, selv om du godt ved, at det ikke skyldes ægte sult, så vent 
med at spise. Spørg i stedet dig selv om der er noget andet, du savner.
Er det fordi du savner noget, der kan berolige dig, og du bruger mad til at falde til ro? Savner du nærhed eller 
samvær? Savner du forståelse eller nogen at snakke med? Keder du dig bare? Savner du nydelse og velvære, 
som du forsøger at opnå ved at spise?
Prøv at indkredse og blive mere bevidst om, hvorfor du spiser, når du er stresset eller følelserne driller. Find 
derefter andre løsninger end mad.

Tilberedning

1. Skær toppen af tomaterne og fjern frøstol og kerner. 
2. Kassér frøstolen og kom kernerne i en skål. 
3. Bland med hakkede mynteblade og hakkede 

basilikumblade, kogte ris, salt og peber. 
4. Lad det trække i en time, mens tomaterne drypper af.
5. Kom risfyldet i tomaterne og sæt dem i et ildfast fad i en 180 

grader varm ovn i 1 time. 
6. Dryp et par gange undervejs med den væde, der samler sig i 

fadet.

Energi

Pr. 100 g: 322 / 77cal. · Pr. portion: 451 / 107al. 
Protein: 9 % · Kulhydrat: 86 % · Fedt: 5 % (0,5 g pr. portion; 0,4 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

8 tomater
5 mynteblade
5 basilikumblade
8 spsk kogt ris

Fyldte tomater  / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær gulerødderne i julienne. (små tern)
2. Del blomkålen i buketter på størrelse med valnødder, snit 

blomkålsstilken i tynde skiver.
3. Nip bønnerne.
4. Blancher gulerødder, blomkål og bønner af flere gange, til 

de næsten er møre, ca. 3 min.
5. Pisk æggene sammen.
6. Rør majsstivelsen ud i letmælken og pisk det i æggemassen. 
7. Pisk muskatnød, 1 tsk salt og ¼ tsk hvid peber i.
8. Beklæd et ildfast fad med bagepapir.
9. Læg fyldet i formen. 
10. Hæld æggemassen over.
11. Dæk formen med folie og bag i ovnen ved 210 grader1 time.

Energi

Pr. 100 g: 286 kJ / 68 kcal. · Pr. portion: 1378 kJ / 328 kcal. 
Protein: 26 % · Kulhydrat: 31 % · Fedt: 43 % (15 g pr. portion; 3,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

8 æg
2 ¼ dl letmælk
1 spsk majsstivelse
1 tsk muskatnød

Fyld

4 stk. gulerødder 
½ blomkål 
250 g grønne bønner

Æggestand med grønsager

Slanketip!
Nyd din slankekur
Hvis du vil tabe dig og bevare dit vægttab, må du lære at holde af dine nye spisevaner. Og det er i stor 
udstrækning en vanesag.
Du kan lære at give din nye mad de smagsnuancer, du holder af, ved fx at bruge bestemte krydderurter og 
tilsætte retter dine favorit grønsager.
Vær ikke bange for at eksperimenter og prøve nye retter og nye krydderurter.
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Hæld kvark i en skål (kvarken skal have stuetemperatur).
2. Riv den rå blomkål groft, snit porren fint og hak persillen. 
3. Bland alle ingredienserne i kvarken og smag til med salt. 
4. Udblød husblassen i rigeligt koldt vand.
5. Smelt husblassen i en skål over vandbad, med den væde der 

hænger ved.
6. Hæld husblassen i kvarken i en tynd stråle under omrøring 
7. Kom moussen i en form, og stil den køligt. 
8. Når moussen er størknet, træk en kniv langs formens kant. 
9. Vend moussen ud på et serveringsfad. 

Server råkostsalat til.

Energi

Pr. 100 g: 307kJ / 73 kcal. · Pr. portion: 480 kJ / 114 kcal. 
Protein: 36 % · Kulhydrat: 31 % · Fedt: 32 % (4 g pr. portion; 2,6 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

200 g blomkål
100 g porre
25 g hakkede hasselnøddekerner
2 ½ dl kvark
3 blade husblas
salt
persille

Blomkålsmousse

Tilberedning

1. Snit hvidkålen fint, pluk blomkålen i buketter og kom det 
i en gryde med ½ liter mælk. Tilsæt mere mælk efter den 
mængde sovs man ønsker.  

2. Lad kålen simre under låg i ca. ½ time. Derefter jævnes 
stuvningen til ønsket konsistens med meljævning.

3. Smag til med salt og hvid peber.

Tip: Et lille drys revet muskatnød giver et ekstra pift.

Energi

Pr. 100 g: 171 kJ / 41 kcal. · Pr. portion: 1180 kJ / 281 kcal. 
Protein: 23 % · Kulhydrat: 59 % · Fedt: 17 % (5 g pr. portion; 0,8 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

1 hvidkål
1 blomkål
1 l mælk
meljævning
salt, peber

Stuvet kål
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Snit porre, gulerod og bladselleri fint og læg dem i en gryde 
sammen med kartoflerne. 

2. Tilsæt vand og salt, så det dækker. Kom hakket løvstikke, 
dildskærm og koriander ved.

3. Bring det hele i kog og lad det simre i 10 min. Sluk for 
varmen og lad det trække i kogevandet 5-10 min. inden 
servering.

Energi

Pr. 100 g: 180 kJ / 43 kcal. · Pr. portion: 552 kJ / 131 kcal. 
Protein: 11 % · Kulhydrat: 85 % · Fedt: 4 % (0,8 g pr. portion; 0,2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

 500 g kartofler
1 porre
1 gulerod
2 stængler bladselleri
1 spsk salt
½ l vand.
1 stængel løvstikke
1 dildskærm
1 tsk tørret koriander

Urtekartofler / veganeropskrift

Tilberedning

1. Pil og skær løgene i tykke både. Skær gulerødderne i mindre 
stykker. 

2. Damp dem møre i en gryde under låg.
3. Blend grønsagerne og smag til med salt, peber og timian.

Energi

Pr. 100 g: 175 kJ / 42 kcal. · Pr. portion: 642 kJ / 153 kcal. 
Protein: 10 % · Kulhydrat: 83 % · Fedt: 7 % (1 g pr. portion; 3 g pr. 
100 g). Værdi:      

(3 personer)

½ kg løg
½ kg gulerødder
1 dl vand
salt, peber, timian

Løg-gulerodspuré / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning 

1. Pluk otte blade af kinakålen og blancher dem i kogende, 
letsaltet vand i 2-3 min. Læg dem på et klæde og tryk 
forsigtigt væden fra.

2. Fjern frøstol og kerner fra peberfrugten og skær den i tern.
3. Skær løgene i tern og champignonerne i skiver.
4. Svits løg, peberfrugt og champignon et par min. på en tør 

slip-let pande.
5. Tilsæt linser, hvidløg og krydderurter og svits endnu 5 min. 

under omrøring. Smag til med  salt og peber. 
6. Fordel fyldet på kålbladene og fold siderne ind over fyldet 

og rul bladene sammen.
7. Læg kålrouletterne med sammenføjningen nedad i et ildfast 

fad.
8. Blend tomaterne og kom dem over rouletterne. 
9. Bag retten i ovn ved 200 grader i ½ time. 

Energi

Pr. 100 g: 264 kJ / 63 kcal. · Pr. portion: 882 kJ / 210 kcal. 
Protein: 27 % · Kulhydrat: 66 % · Fedt: 7 % (2 g pr. portion; 0,2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

1 kinakål
150 g kogte grønne linser
1 dåse hakkede tomater med 
oregano og basilikum
2 løg
1 grøn peberfugt
150 g champignon
1 fed presset hvidløg
½ tsk tørret basilikum
½ tsk tørret oregano
1 tsk salt
½ tsk peber
1 dl vand

Kålrouletter med linsefyld  / veganeropskrift

Slanketip!
Bevar dit vægttab
Det er ikke kun et spørgsmål om at komme ned i vægt!
Det kan næsten alle slankekure og diæter klare, hvis du er tilstrækkelig standhaftig i en periode.
Problemet er at komme ned i vægt på en måde, som holder i det lange løb.
Hvordan bevarer du et opnået vægttab?
Det kan du kun gøre ved gradvist at indføre en livsstil, som du begynder at holde af. En kost og livsstil, som du 
gør til en naturlig del af din hverdag.
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Riv courgetterne groft på et råkostjern og læg dem i en sigte. 
2. Drys salt over og lad dem trække i 10 min. 
3. Pak dem ind i et rent viskestykke og knug resten af væden fra.
4. Bland revne kartofler, hakket løg, rugmel, æggehvide, mælk og 

peber med courgette til en fars. 
5. Form farsen til frikadeller.
6. Kom bagepapir på en bageplade, og kom frikadellerne på 

pladen. 
7. Bag dem i ovn ved 200 grader ca. ½ time. 

Server en stor portion salat til. 

Energi

Pr. 100 g: 490 kJ / 117 kcal. · Pr. portion: 1451 kJ / 345 kcal. 
Protein: 13 % · Kulhydrat: 81 % · Fedt: 6 % (2 g pr. portion; 0,8 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

600 g courgetter
2 store kogte kartofler
1 finthakket løg
3 dl rugmel
1 æggehvide
1 dl skummetmælk
1 tsk salt
½ tsk peber

Courgette frikadeller

Tilberedning

1. Svits champignoner, hvidløg og skalotteløg ca. 7 min. på en 
tør slip-let pande under omrøring.

2. Smag til med salt og peber, og lad det køle af.
3. Blend svampe og bønner, og smag til med de øvrige 

ingredienser.
4. Kom patéen i en skål og lad den køle af inden servering. 

Energi

Pr. 100 g: 591 kJ / 141 kcal. · Pr. portion: 945 kJ / 225 kcal. 
Protein: 27 % · Kulhydrat: 66 % · Fedt: 7 % (2 g pr. portion; 1 g pr. 
100 g). Værdi:      

(4 personer)

300 g rensede, grofthakkede 
champignoner
1 dåse hvide bønner skyllet og 
fri for væde 
1 fed finthakket hvidløg
1 finthakket skalotteløg
½ dl kvark
2 spsk persille
1 spsk hakket oregano 
salt, peber
citronsaft

Svampepaté / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Svits løgene på en tør slip-let pande til de bliver klare. Tilsæt 
resten af grønsagerne og svits endnu et par minutter under 
omrøring. 

2. Kom de hakkede tomater ved og smag til med salt.
3. Lad det simre færdigt under låg ca. 5 min.

Serveres med en skive groft brød.

Energi

Pr. 100 g: 164 kJ / 39 kcal. · Pr. portion: 830 kJ / 198 kcal. 
Protein: 19 % · Kulhydrat: 72 % · Fedt: 9 % (1 g pr. portion; 0,4 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

1 lille squash i tern
1 dåse hakkede tomater med 
oregano og basilikum
1 løg i tern
½ rød peber i strimler
½ bakke cherrytomater
1 kopfuld kogte haricots verts
salt

Stegt squash med tomater / veganeropskrift

Tilberedning

1. Kog pastaen i letsaltet vand.
2. Kom hvidløg, fintsnittet broccoli, rosenkål og æblejuice på 

en pande. 
3. Kog grønsagerne 5-10 min., til de er møre men stadig 

sprøde. Smag til med salt og krydr med et par dråber 
tabasco.

4. Si vandet fra pastaen, og vend den i kålen.

Server varm med revet mager ost over. 

Energi

Pr. 100 g: 303 kJ / 72 kcal. · Pr. portion: 1858 kJ / 442 kcal. 
Protein: 22 % · Kulhydrat: 72 % · Fedt: 6 % (3 g pr. portion; 0,5 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

250 g pastamuslinger 
2 fed presset hvidløg
½ kg broccoli
250 g halverede rosenkål
2 dl æblejuice
revet mager ost
salt 
tabasco

Pasta med kål
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kom løg, hvidløg, gulerødder, kartofler, skyllede linser og 
ris i en gryde. 

2. Tilsæt krydderierne og vand til det dækker. 
3. Lad det simre i 8-10 min. og kom blomkålsbuketterne ved. 
4. Lad det simre yderligere 5 min. mere og tilsæt så ærter. 
5. Gennemvarm retten og smag til med salt og peber.

Energi

Pr. 100 g: 476 kJ / 133 kcal. · Pr. portion: 1808 kJ / 430 kcal. 
Protein: 22 % · Kulhydrat: 71 % · Fedt: 7 % (3 g pr. portion; 0,9 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

 200 g linser
100 g basmati-ris
2 snittede gulerødder
3 skrællede og snittede kartofler
1 blomkål i små buketter
1 fintsnittet løg
2 fintsnittede fed hvidløg
2 laurbærblade
1 tsk spidskommen
2 tsk karry
200 g ærter
salt, peber

Linser med grønsager / veganeropskrift

Tilberedning

1. Skræl kartoflerne, skær dem i tynde skiver og fordel 
halvdelen i et ildfast fad.

2. Rens porrerne, skær dem i tynde skiver og læg dem ovenpå. 
3. Pres hvidløgene over, dæk med tomater i skiver og læg 

resten af kartofelskiverne på. 
4. Drys krydderierne på og kom mælk ved.
5. Bag retten i en 200 grader forvarmet ovn i ca. 40 min. 
6. Drys osten over og bag videre ca. 15 min, til kartoflerne er 

helt møre.

Energi

Pr. 100 g: 346 kJ / 82 kcal. · Pr. portion: 631 kJ / 150 kcal. 
Protein: 30 % · Kulhydrat: 44 % · Fedt: 26 % (4 g pr. portion; 2,4 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

4 store kartofler
2 porrer
2 store tomater
2-3 fed hvidløg
1 tsk revet muskatnød
1 tsk peber
1 tsk timian
salt
¼ l letmælk
100 g revet mager ost

Kartofler i fad
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Sæt havregryn, hvedeklid og hørfrø i blød natten over i 3 dl 
vand med lidt salt. 

2. Kog det om morgenen, drys med lidt sukker eller rosiner. 
3. Ingen smørklat og ingen mælk. 

God mod træg mave

Energi

Pr. 100 g: 737 kJ / 175 kcal. · Pr. portion: 1916 kJ / 456 kcal. 
Protein: 17 % · Kulhydrat: 58 % · Fedt: 28 % (12 g pr. portion). 
Værdi:      

(2 personer)

2 dl havregryn
1 dl hvedeklid
½ dl hørfrø
3 dl vand.
salt (kan udelades)

Havregrød med hørfrø / veganeropskrift

Tilberedning

1. Svits løg og peberfrugt. Tilsæt tomaterne og hvidløg og lad 
det simre ca. 5 min.

2. Tilsæt majs og ærter, og smag til med salt og peber. 
3. Gennemvarm sovsen inden servering.

Nyd godt groft brød til.

Energi

Pr. 100 g: 398 kJ / 95 kcal. · Pr. portion: 1413 kJ / 336 kcal. 
Protein: 16 % · Kulhydrat: 78 % · Fedt: 5 % (2 g pr. portion; 0,5 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

 500 g kogt pasta
1 hakket løg
½ rød peberfrugt i tern
½ gul / grøn peberfugt i tern
250 g majs
250 g ærter
1 dåse tomater
2-4 fed hvidløg
salt og peber

Pasta med grøntsagssovs / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skræl æblerne. Fjern stilk, blomst og kernehus.
2. Riv dem groft og vend dem i yoghurten.
3. Pres 1 fed hvidløg i.
4. Tilsæt pinjekerner.
5. Kom det hele i et kaffefilter og lad det dryppe af til ønsket 

konsistens.
6. Smag til med salt og et stænk tabasco

Tip: Server den afkølet med halve valnøddekerner som pynt. 

Egner sig som tilbehør både til vegetarretter såvel som til fjerkræ 
og kødretter. Værdi:    

2-3 søde æbler
½ l yoghurt eller cultura 
naturel
1 fed hvidløg
pinjekerner
valnødder
tabasco
salt 

Æble Tzaziki

Tilberedning

1. Læg havregrynene i blød i vandet i ca. 12 timer.
2. Fjern stilk og blomst fra æblerne og riv dem groft.
3. Kom de opblødte havregryn med citronsaft i 4 

portionsskåle.
4. Kom æbletern og nødder over.
 
Tip: retten kan koges let til havregrød

Værdi:      

(4 personer)

4 spsk. havregryn
4 spsk. citronsaft
8 spsk. vand
4 æbler
4 spsk. revne 
hasselnøddekærner

Morgenmad – havregryn / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kom kartofler, blomkål og løg i en gryde. 
2. Tilsæt kokosmælk og rør karry i. 
3. Tilsæt resten af ingredienserne og lad det simre i 30 min. 
4. Smag til med salt og peber. 

Fjern laurbærblad og kanelstang inden servering. 

Værdi:    

(2 personer)

2 store bagekartofler skåret i 
tern 
1 lille blomkål delt i buketter 
1 fintsnittet løg 
1 dåse kokosmælk 
1 spsk. stærk karry 
1 laurbær 
1 tsk. spidskommen 
1 stang kanel 
evt. frisk koriander 
salt og peber

Blomkål m. karry, kartofler og kokosmælk / veganeropskrift

Slanketip!
Et sundhedsprogram
Betragt også dit slankeprogram, som et sundhedsprogram – som en indførelse i en ny livsstil, der både gør dig 
slankere, friskere og lægger (gode) år til dit liv.
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kog peberkornene i vand 3 gange a 10 minutter, hver gang 
med et nyt hold vand. 

2. Skræl og skær gulerod og persillerod i mindre stykker. 
3. Kog dem møre i 4 ½ dl vand (ca. 20 minutter). 
4. Blend rodfrugterne med kogevandet med peberkorn og 

hvidvinseddike til saucekonsistens. Er  saucen for tyk, 
tilsættes lidt mere vand. 

5. Hæld saucen i en lille gryde og smag den til. 
6. Kog puylinserne i letsaltet vand i ca. 12 minutter, og skyl 

dem i en sigte. 
7. Skræl jordskokkerne og del dem på langs. 
8. Bag dem i ovnen i et fad med 1½ dl vand ved 200 grader ca. 

15 minutter.
9. Når de næsten er færdigbagte tilsæt forårsløg, de kogte 

linser og æblerne, der er udkernede og  skåret i mindre 
stykker. 

10. Bages yderligere 5 minutter. 
11. Smag til med salt og peber, drys hakket persille over.

Server med den varme sauce som er tilsat estragon. 

Værdi:      

8-9 stk. peberkorn
50 g gulerod
50 g persillerod
1 tsk. hvidvinseddike
2 spsk. frisk estragon 
500 g jordskokker
2 mellemstore æbler
8 mellemstore forårsløg
½ dl puy linser
1 kopfuld bredbladet persille 
salt og peber

Grøntsagssauce med jordskokker / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kog linserne møre. 
2. Mos kartoflerne og rør ægget og det fintrevne løg i 
3. Kom de kogte linser i kartoffelmosen og rør til en fars.
4. Smag til med salt, presset hvidløg og rosmarin, og lad den 

køle af. 
5. Form farsen til frikadeller og sæt dem på en bageplade 

beklædt med bagepapir og bag frikadellerne i forvarmet ovn 
ca. 30 min ved 200 grader. 

Server med salat til.

Værdi:     

2dl linser 
2 kogte kartofler 
1 æg 
løg 
hvidløg 
rosmarin 
salt

Linsefrikadeller

Slanketip!
Syv gode grunde til at slippe af med overvægt
Vægttab er med til:
1) at give dig mere energi og velbefindende (hvis du taber dig på en sund måde).
2) Sænke dit blodtryk og mindske risikoen for hjertetilfælde.
3) Sænke blodets indhold af kolesterol, som igen mindsker risikoen for hjerteanfald.
4) Aflaste dine led, og fx fjerne led- og knæsmerter.
5) Give dig en bedre søvn.
6) Styrke din selvtillid og forbedre humøret.
7) Øge din levealder.
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær squash i små tern. 
2. Riv gulerødder og champignoner groft. 
3. Hak løget fint, pres hvidløget og skær tomaterne i små både.
4. Kom alle ingredienserne til tomatfyldet i en gryde og lad lad 

det simre under låg 5-10 min.
5. Rør af og til.
6. Bring mælken i kog og pisk melet i under omrøring. 
7. Kog sovsen i 5 min. under omrøring, for at fjerne 

melsmagen. 
8. Smelt osten i den varme sauce.
9. Smag til med salt og muskatnød, og tag sovsen af varmen.
10. Kom lagvis sauce, tomatfyld og lasagneplader i et ildfast fad.
11. Drys revet ost over og bag lasagnen midt i ovnen ved 200 

grader i ½ time. 

Værdi:     

Tomatfyld

200 g squash
100 g gulerod
125 g champignons
1 løg
2 tomater
2 fed hvidløg
3 dl tomatjuice
2 spsk. koncentreret tomatpure
1 tsk. basilikum
1 tsk. oregano
salt, paprika og andre 
krydderier efter smag.

Hvid sauce

½ l mælk, 3 tsk mel, 100 g revet 
mager ost, revet muskatnød
salt, 8 lasagneplader, revet 
mager ost

Lasagne

Slanketip!
Musik
Er du vant til at høre musik, når du spiser, er det ikke lige meget hvilken slags, du lytter til. 
Spis til langsom musik eller slet ingen.  
Undersøgelser har nemlig vist, at når vi lytter til hurtig musik under et måltid, har vi lettere ved at spise 
hurtigere, større mundfulde og mere, end når vi lytter til langsom musik. 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Supper er fremragende slankemad. De kan tilberedes, så de mætter godt uden at give ret mange 
kalorier. Og laver du en stor portion, kan du spise suppen til flere måltider eller som mellemmåltid.

Begynd gerne med en suppe
Fra det tidspunkt, hvor du begynder at spise, går der tid, før hjernen har modtaget signal om, at du 
er mæt. Derfor er specielt suppe en god ret eller forret, når du er på slankekur. Det tager tid at spise 
suppe, og hvis du bagefter skal have endnu en ret, vil du allerede være næsten mæt. 

Supper mætter godt i forhold til kalorier.

Hvis du begynder et måltid med en tallerken suppe, vil du sandsynligvis spise færre kalorier til det 
måltid.

Suppen skal indeholde grønsager, men kan også indeholde magert kød, fjerkræ, bønner, grønsager 
mv. — men ingen fedt eller olie.

Når du spiser suppe, spiser du givetvis også langsommere, end når du spiser andre fødevarer. Det 
er i sig selv med til at forebygge overspisning.

Supper
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær Hokaidoen igennem og fjern kernerne med en ske. 
2. Skær Hokaidoen i skiver og kog dem i vandet sammen med 

groft hakket selleri, persillerod og løg. 
3. Når grønsagerne er møre, blend suppen og smag til med 

bouillon/salt samt chilipeber og oregano. 

Pynt med finthakket, rød peber inden serveringen.

Energi

Pr. 100 g: 81 kJ / 19 kcal. · Pr. portion: 429 kJ / 102 kcal. 
Protein: 15 % · Kulhydrat: 77 % · Fedt: 7 % (0,1 g pr. portion; 0,1 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

1 l vand
1 persillerod
500 g Hokaidogræskar
1 rød peber
200 g selleri
1 terning urtebouillon
2 store rødløg
chilipeber og oregano

Hokaidosuppe / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skyl og rens porrerne og skær dem skråt i skiver
2. Skyl og børst gulerødderne rene og riv dem i en skråt på 

råkostjernet så der fremkommer små stave.
3. Forbered rødbederne og persilleroden på samme måde som 

gulerødderne.
4. Kom grønsager, hvidløg, timian og tomatpure i gryden med 

vand. Kog op og lad det simre videre under låg. Gerne et par 
timer.

5. Smag til med salt, peber og limesaft.

Spis groft brød til. 

Tip: skær porren i meget skrå stykker, derved undgås at de 
koger fra hinanden 

Energi

Pr. 100 g: 88 kJ / 21 kcal. · Pr. portion: 523 kJ / 124 kcal. 
Protein: 12 % · Kulhydrat: 81 % · Fedt: 7 % (1 g pr. portion; 0,2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

2 mellemstore porrer 
2 mellemstore gulerødder
½ - 1 persillerod  
2 mellemstore rødbeder 
1-2 fed hvidløg  
2 spsk konc. tomatpure 
timian
salt og peber 
1½ l vand 
saft af ½ limefrugt 

Vega rødbedesuppe / veganeropskrift

Slanketip!
Små ændringer giver vægttab
Måske tror du, at du bliver nødt til at ændre meget ved din kost og livsstil, før du kan tabe dig for alvor.
Men det er ofte de små ændringer i dagligdagen, der giver det største og mest stabile vægttab.
Find og indfør derefter en række små overkommelige ændringer i din hverdag – og du er med det samme på 
rette vej, og vil snart se resultatet.



100 303 slankeopskrifter af John Buhl ©  www.slankeopskrifter.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær melonerne til i bunden, skær derefter ”toppen” af – 
den gemmes som låg. 

2. Fjern kernerne fra melonerne i en sigte over en skål, så 
saften bevares. Kassèr kernerne. Skær eller skrab derefter 
melonkødet ud – også over sigten – og gem melonsaften. 
Lad 1-2 centimeter kød blive tilbage i bunden så suppen ikke 
løber ud forneden. 

3. Blend melonkød, forårsløg, ingefær med kvarken til en blød 
puré, spæd  med saft fra melonerne til passende konsistens.

4. Smag til med, limesaft, salt og peber.
5. Stil suppen og melonskallerne koldt i mindst en time. 
6. Kom suppen i melonskallerne og pynt med dild inden 

servering.

Energi

Pr. 100 g: 140 kJ / 33 kcal. · Pr. portion: 386 kJ / 92 kcal. 
Protein: 39 % · Kulhydrat: 54 % · Fedt: 7 % (0,8 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

4 personer

4 portionsmeloner – f.eks. 
Cantaloupe eller Charentais 
4 snittede forårsløg 
1 spsk hakket dild 
1 lille bæger kvark 
1 tsk finthakket syltet ingefær 
salt og peber, limesaft 

Kold melonsuppe

Slanketip!
Begynd med det, du er klar til at ændre
Ved du, hvorfor du er blevet overvægtig? Har du analyseret, hvilke kost- og motionsvaner, der gav dig de 
uønskede kilo?
Tænk det hele igennem, og lav en liste over de vaner, som du bør ændre.
Er du indstillet på at sige farvel til de vaner, som har gjort dig overvægtig?
Vær ærlig overfor dig selv. Find de vaner, som du føler dig klar til at ændre, og gør noget ved dem først.
Generelt er det bedst at indføre nye vaner i den rækkefølge, der er beskrevet i slankeklub.dks lær det selv sektion 
for medlemmer, men det er også vigtigt, at du forbedrer din kost og livsstil i den rækkefølge, som netop du 
finder mest overkommelig.
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Sautér gulerødder, løg, æble og bladselleri i olien, tilsat 
karry ved god varme til alt har fået farve. 

2. Hæld grøntsagsjuice i gryden og kog det hele under låg til 
gulerødderne er møre. 

3. Blend eller purér suppen. Varm den igennem med lidt mælk 
og smag til med salt og peber. 

4. Rist krydderierne på en tør pande under omrøring et par 
minutter, og drys blandingen over suppen ved servering 

Energi

Pr. 100 g: 182 kJ / 43 kcal. · Pr. portion: 980 kJ / 233 kcal. 
Protein: 10 % · Kulhydrat: 64 % · Fedt: 26 % (7 g pr. portion; 1,2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer) 

750 g gulerødder i skiver
1 hakket løg 
1 syrligt æble, skrællet, 
udkernet og skåret i tern 
2 stilke snittet bladselleri 
1 spsk majsolie 
1 tsk karry 
1 liter grøntsagsjuice 
1 dl letmælk 
salt og peber 

Topping

2 spsk sesamfrø 
2 tsk spidskommen 
1 spsk korianderfrø 
lidt chili 

Gulerodssuppe med krydderier

Tilberedning

1. Skær æblet i fire dele, og fjern kernehuset. Skær så æblet i 
mindre stykker. 

2. Kog æblet og appelsinsaften til mos over svag varme i en 
gryde med låg.

3. Lad det køle lidt af og pisk æggeblommerne i æblemosen, 
indtil blandingen er let og luftig

4. Tilsæt mælken lidt ad gangen og pisk hele tiden. 
5. Rør kvark i og stil den i køleskabet ½ time.
6. Fordel hindbærrene i suppetallerkner og hæld suppen over.

Tip: En klat råcreme på toppen er festligt og forhøjer nydelsen. 

Energi

Pr. 100 g: 268 kJ / 64 kcal. · Pr. portion: 950 kJ / 226 kcal. 
Protein: 22 % · Kulhydrat: 47 % · Fedt: 30 % (7,5 g pr. portion; 2,1 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer) 

250 g hindbær
2 æggeblommer
1 madæble
saft af ½ appelsin
6 dl letmælk
125 g kvark

Hindbærsuppe
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Halvér avocadoerne og tag kødet ud med en ske.
2. Blend ingredienserne til en jævn suppe og smag til med 

citron, salt og peber, evt. et par dråber tabasco. 
3. Servér suppen kold evt. med croutoner. 

Energi

Pr. 100 g: 616 kJ / 147 kcal. · Pr. portion: 2032 kJ / 484 kcal. 
Protein: 5 % · Kulhydrat: 34 % · Fedt: 61 % (33 g pr. portion; 10 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(2 personer)

4 modne avocado 
1½ dl grøntsagsjuice
1-2 fed hvidløg 
saft af 1 citron 
salt og peber 
tabasco  

Avocadosuppe / veganeropskrift

Tilberedning

1. Rens grønsagerne, og skær dem i store stykker.
2. Bring alle ingredienserne i kog i en stor gryde. Pres 

hvidløget i og lad det simre ½ - 1 time. 
3. Hæld suppengennem en si, og pres grønsagerne igennem 

sien. De tiloversblevne grønsager kasseres.
4. Sæt suppen i køleskab i en times tid.
5. Pynt med foretrukne topping

Tip: I Spanien spises den ofte med et par isterninger i.

Energi

Pr. 100 g: 83 kJ / 20 kcal. · Pr. portion: 573 kJ / 136 kcal. 
Protein: 14 % · Kulhydrat: 78 % · Fedt: 7 % (1 g pr. portion; 0,15 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

8-10 modne tomater 
2-3 grøn, rød eller orange 
peberfrugter 
1 agurk, skrællet
2 fed hvidløg
saften af en citron
1 l tomatjuice 
¼ - ½ l vand
salt og peber

Topping

hakket peberfrugt,
agurk, løg, croutoner

Gazpacho  / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skræl kartoflerne og skær dem i tern eller skiver og kog dem 
sammen med løg, lidt paprika og ¼ -½ liter boullion.

2. Når kartoflerne er kogt næsten ud, blendes det hele til en 
cremet konsistens.

3. Varm op igen og tilsæt hakket, frisk spinat og smag til med 
salt og peber.

Servèr evt. med croutoner til.

Energi

Pr. 100 g: 164 kJ / 39 kcal. · Pr. portion: 1067 kJ / 254 kcal. 
Protein: 18 % · Kulhydrat: 74 % · Fedt: 8 % (2 g pr. portion; 0,4 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(1 person)

3-4 kartofler
1 løg
¼ l grøntsagsboullion
200 g hakket frisk spinat
paprika 

Kartoffel/spinatsuppe / veganeropskrift

Tilberedning

1. Skyl kikærterne og lad dem dryppe af i en sigte.
2. Kom vandet i en gryde, tilsæt kikærter, hvidløg samt 

rosmarin. 
3. Bring det hele i kog og lad det simre 15 min.
4. Læg pastaen i gryden og kog den med i 6-8 min.
5. Tilsæt spinaten og kog suppen færdig ca. 5 min. 
6. Smag til med salt og peber.

Energi

Pr. 100 g: 280 kJ / 67 kcal. · Pr. portion: 950 kJ / 226 kcal. 
Protein: 21 % · Kulhydrat: 65 % · Fedt: 15 % (4 g pr. portion; 1 g pr. 
100 g). Værdi:      

(4 personer) 

1 dåse kikærter
100 g friske spinatblade
50 g suppepasta
1 fed knust hvidløg
½ spsk. friskåret rosmarin
1 l vand
friskrevet muskatnød 
salt, peber

Spinatsuppe med kikærter  / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær tomater, agurk og peberfrugt i små terninger og bland 
porren i.

2. Del avocadoerne og tag kødet ud med en ske. 
3. Kødet pureres i blenderen sammen med citronsaft, 

grøntsagsjuice, krydderurterne og presset hvidløg 
4. Smag til med salt og peber.
5. De hakkede grønsager vendes i suppen, som stilles i 

køleskabet. 
6. Servér suppen kold.

Energi

Pr. 100 g: 296 kJ / 64 kcal. · Pr. portion: 1086 kJ / 254 kcal. 
Protein: 7 % · Kulhydrat: 44 % · Fedt: 43 % (14 g pr. portion; 3,1 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

125 g tomater
¼ agurk
1 grøn peberfrugt
4 spsk finthakket porre
2 avocado
saft af 1 citron
½ l grøntsagsjuice blandet med 
½ l vand
2 spsk hakket persille
½ spsk frisk hakket basilikum
1 fed hvidløg
salt og peber

Grøn gazpachosuppe / veganeropskrift

Tilberedning 

1. Skræl kartoflerne, skær dem i tern og kom dem i en gryde 
sammen med løg, hvidløg, peberfrugt, flåede tomater, 
tomatpure, koriander og laurbærblade. 

2. Tilsæt vandet lad det simre i 15 min.
3. Skær torsken i tern og kom den i gryden. 
4. Lad den simre med i 5 min. 
5. Tilsæt hummerhalerne og lad retten simre i endnu 5 min. 
6. Smag til med salt, og servér.

Energi

Pr. 100 g: 225 kJ / 53 kcal. · Pr. portion: 1486 kJ / 354 kcal. 
Protein: 38 % · Kulhydrat: 56 % · Fedt: 6 % (2 g pr. portion; 0,4 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

 400 g torskefilet
150 g jomfruhummerhaler
800 g kartofler
2 dåser flåede tomater
1 løg i skiver
2 fed presset hvidløg
1 rød peberfrugt i tern
2 spsk tomatpure
1 tsk stødt koriander
2 laurbærblade
½ l vand
salt

Fiskesuppe 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær grønsagerne i mindre stykker.
2. Kom grønsagerne og urterne i en gryde med koldt vand. 
3. Kog dem ved svag varme uden låg i mindst 2 timer. 
4. Si grønsager og urter fra.
5. Gem bouillonen i køleskabet eller frys den ned i små 

terninger.

Energi

Pr. 100 g: 29 kJ / 7 kcal. · Pr. portion: 111 kJ / 26 kcal. 
Protein: 14 % · Kulhydrat: 79 % · Fedt: 8 % (0,2 g pr. portion; 0,1 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(6 personer)

2 løg
1 gulerod
2 porrer med top
2 fed hvidløg
1 bundt persille
2 laurbærblade
6 peberkorn
1 tsk. salt
2 l vand

Bouillon / veganeropskrift

Tilberedning

1. Bring vandet i kog, læg alle grønsagerne i og lad det simre 
15-20 min.

2. Kom bønner, pasta, tomatpure og krydderurter i suppen, 
og lad den simre videre, til både grønsager og pasta er 
færdigkogt.

3. Smag suppen til med salt og peber, og servér den i varme 
tallerkner.

Energi

Pr. 100 g: 171 kJ / 41 kcal. · Pr. portion: 608 kJ / 145 kcal. 
Protein: 18 % · Kulhydrat: 77 % · Fedt: 6 % (1 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

8 dl vand
100 g kartoffel i tern
100 g gulerod i tern
100g porre i skiver
100g snittede haricots verts
100g skyllede afdryppede hvide 
bønner
½ dl suppepasta
1 spsk tomatpure 
friske basilikumblade
2-3 stilke bredbladet persille
salt, peber

Grøntsagssuppe / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær alle grønsagerne i smalle strimler eller riv dem på den 
grove side af råkostjernet, bønnerne skal deles.

2. Kom grønsagerne i en gryde og tilsæt bouillonen.
3. Lad det koge i et kvarter og smag til med salt og peber.

Servér med lun grovflute

Energi

Pr. 100 g: 89 kJ / 21 kcal. · Pr. portion: 392 kJ / 93 kcal. 
Protein: 13 % · Kulhydrat: 82 % · Fedt: 5 % (0,8 g pr. portion; 0,1 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

2 gulerødder
2 porrer
1 skive selleri
2 blegselleristilke
150 g grønne bønner
125 g ærter
125 g broccoli i buketter
1 l vand
salt, peber

Suppe  / veganeropskrift

Tilberedning

1. Snit grønsagerne i fine strimler.
2. Kog dem med laurbærblade og revet citronskal.
3. Smag til med salt og peber.
4. Servér med en top kvark rørt med hakket dild.

Energi

Pr. 100 g: 151 kJ / 36 kcal. · Pr. portion: 553 kJ / 132 kcal. 
Protein: 13 % · Kulhydrat: 82 % · Fedt: 5 % (0,8 g pr. portion; 0,2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(8 personer)

½ l tomatjuice blandet med ½ l 
vand
6 rødbeder
½ selleri
2 gulerødder
1 porre
1 løg
½ hvidkålshoved
2 laurbærblade
revet skal af ½ 
citron(ubehandlet)

Hvidkålsborsch / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær kartofler, pastinak og rosenkål i grove tern.
2. Kog dem ca. 10 min. i halvdelen af vandet/grøntsagsjuicen.
3. Afkøl med resten af vandet/grøntsagsjuicen.
4. Blend suppen i 10-15 sek. og kom den tilbage i gryden. 
5. Skær porren i ringe, kom dem i suppen og kog yderligere 5 

min.
6. Smag til med salt og peber.

Energi

Pr. 100 g: 140 kJ / 33 kcal. · Pr. portion: 461 kJ / 110 kcal. 
Protein: 15 % · Kulhydrat: 80 % · Fedt: 5 % (0,5 g pr. portion; 0,2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

4 kartofler
2 små pastinakker eller 1 stor
200 g rosenkål
½ l grøntsagsjuice fortyndet 
med ½ l vand
1 porre
salt og peber

Rosenkålssuppe / veganeropskrift

Tilberedning

1. Bring vandet i kog, tilsæt havregryn og kog i ca. 10 min.
2. Snit løg og porre og svits dem kort på en tør slip-let pande 

under omrøring.
3. Skær gulerod og selleri i små tern og bland dem med porrer 

og løg. 
4. Kom blandingen i suppen og lad den koge et par min. 
5. Tilsæt spinat, smag suppen til og varm den op.

Energi

Pr. 100 g: 84 kJ / 20 kcal. · Pr. portion: 492 kJ / 117 kcal. 
Protein: 18 % · Kulhydrat: 69 % · Fedt: 13 % (2 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

1½ l vand
1½ dl havregryn
1 stort løg
1 porre
150 g gulerod
150 g selleri
400 g hakket spinat
salt

Spinatsuppe / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Riv gulerødderne groft og kog dem med de øvrige 
ingredienser i juicen i 10 – 15 min.

2. Tag laurbærblade og hvidløgsfed op og blend eller purér 
suppen.

3. Varm den op og servér.

Energi

Pr. 100 g: 133 kJ / 32 kcal. · Pr. portion: 537 kJ / 128 kcal. 
Protein: 13 % · Kulhydrat: 79 % · Fedt: 8 % (1 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

5-6 gulerødder
2 dåser hakkede tomater
5 dl grøntsagsjuice
2 fed hvidløg
2 laurbærblade
1 tsk oregano
1 tsk timian
salt og peber

Krydret tomatsuppe  / veganeropskrift

Tilberedning

1. Kom vandet i en gryde og bring det i kog.
2. Rør farsen til kødbollerne og form dem med en ske.
3. Kog dem i vandet, til de kommer op på overfladen af vandet, 

så er de færdigkogte.
4. Kom rødbeder, porrer og fennikelringe i gryden, bring dem 

i kog og lad dem simre i 10 min. 
5. Smag til med salt, peber og de pressede fed hvidløg

Energi

Pr. 100 g: 190 kJ / 45 kcal. · Pr. portion: 1275 kJ / 303 kcal. 
Protein: 31 % · Kulhydrat: 49 % · Fedt: 20 % (7 g pr. portion; 1 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

350 g groftrevne rødbeder
3 porrer i skiver
1 fennikel i tynde skiver
2 fed hvidløg
salt, peber
1½ l vand 
 
Kødboller

300 g hakket mager oksekød.
1 finthakket løg
1 tsk sort peber
1 dl mælk
1 æg
1 dl mel

Rødbedesuppe 2
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Bring kyllingekødet i kog i en gryde med vandet. 
2. Skum suppen lige før den koger. 
3. Bind en suppevisk af 4-5 grønne porreblade, et par blade fra 

selleri, persillerod eller persille og lad den koge med i ca. 20 
min. 

4. Lad kødet simre under låg, til det er mørt og tag det og 
suppevisken op.

5. Kog nu de rensede og skyllede gulerødder, selleri og 
persillerod hele i suppen, og tag dem op, når de er møre.

6. Si suppen igennem et klæde. 
7. Skær de hele kogte rodfrugter i tern. (julienne)
8. Skær det hvide på porrerne i tynde ringe, og kog dem i 

suppen ca. 5 minutter.
9. Tilsæt de småt udskårne, kogte grønsager og kyllingekødet.
10. Varm suppen igennem, og smag til med salt.

Energi

Pr. 100 g: 195 kJ / 46 kcal. · Pr. portion: 2029 kJ / 483 kcal. 
Protein: 46 % · Kulhydrat: 25 % · Fedt: 29 % (15 g pr. portion; 1,5 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

1 kg kyllingekød uden skind
2 l vand
2 porrer
4 gulerødder
½ knoldselleri
1 persillerod 
salt, peber

Kyllingsuppe 

Slanketip!
Nyd din slankekur
Hvis du vil tabe dig og bevare dit vægttab, må du lære at holde af dine nye spisevaner. Og det er i stor 
udstrækning en vanesag.
Du kan lære at give din nye mad de smagsnuancer, du holder af, ved fx at bruge bestemte krydderurter og tilsætte 
retter dine favorit grønsager.
Vær ikke bange for at eksperimenter og prøve nye retter og nye krydderurter.
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær kartoflerne i tern og kom dem med løg og hvidløg i en 
gryde med vand og lad det simre i 25 min.

2. Blend suppen og tilsæt majskorn.
3. Lad det simre yderligere 5 min. 
4. Rør ost og persille i. 
5. Smag til med salt og peber.

Energi

Pr. 100 g: 278 kJ / 66 kcal. · Pr. portion: 1643 kJ / 391 kcal. 
Protein: 23 % · Kulhydrat: 57 % · Fedt: 20 % (8 g pr. portion; 1,5 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

kornene fra 2 majskolber
2 skrællede bagekartofler
1 snittet løg
1 fed snittet hvidløg
5 dl vand
100 g revet ost
1 bdt. hakket persille
salt, peber

Majssuppe 3

Tilberedning

1. Skær løg og kartofler i tern og kog dem i mælken sammen 
med esdragon og merian i 5-8 min.

2. Snit porrerne og kom dem i suppen sammen med den revne 
squash, og kog suppen yderligere ca.10 min.

3. Blend suppen og kom den tilbage i gryden. 
4. Er suppen for tyk, tilsæt mere mælk.
5. Rør den hakkede persille i suppen, og smag til med salt og 

peber.

Energi

Pr. 100 g: 193 kJ / 46 kcal. · Pr. portion: 655 kJ / 156 kcal. 
Protein: 25 % · Kulhydrat: 53 % · Fedt: 22 % (4 g pr. portion; 1,1 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

50 g løg
80 g kartofler
8 dl letmælk
½ tsk finthakket, frisk estragon
1 spsk. frisk hakket merian
150 g rensede porrer
200 g revet squash
4 spsk. hakket persille

Suppe 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kog linserne 15 min i bouillon ved svag varme.
2. Skær gulerod og porre i tynde skiver. 
3. Hak tomaterne og courgetterne.
4. Kom grønsagerne og de øvrige ingredienser i gryden med 

linserne. 
5. Kog 20 min. 
6. Smag til med salt og peber.

Energi

Pr. 100 g: 284 kJ / 68 kcal. · Pr. portion: 1762 kJ / 419 kcal. 
Protein: 27 % · Kulhydrat: 66 % · Fedt: 6 % (3 g pr. portion; 0,5 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

4 dl brune linser
1 ½ l hjemmelavet bouillon
1 gulerod
1 porre
200 g tomater
1 courgette
2 fed presset hvidløg
2 spsk citronsaft
salt, peber

Linsesuppe  / veganeropskrift

Tilberedning

1. Skær grønsagerne i ensartede små tern. 
2. Kog dem i vand i 30 min.
3. Tilsæt de øvrige grønsager og tomatpure, og kog yderligere i 

10 min. 
4. Tilsæt de forkogte bønner, smag til med salt og varm suppen 

igennem.

Energi

Pr. 100 g: 186 kJ / 44 kcal. · Pr. portion: 775 kJ / 184 kcal. 
Protein: 21 % · Kulhydrat: 72 % · Fedt: 7 % (1,5 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

1 løg
2 gulerødder i tern
2 stilke blegselleri i skiver
1 courgette
1 fed finthakket hvidløg
1 spsk koncentreret tomatpure
1 l vand
1 kvist timian
1 laurbærblad
1 kvist rosmarin
150 g udblødte, forkogte bønner

Provencalsk suppe / veganeropskrift



112 303 slankeopskrifter af John Buhl ©  www.slankeopskrifter.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kom alle ingredienserne i en gryde, og lad dem koge ved 
svag varme i en halv time.

2. Blend suppen, og smag den til med salt og peber. 
3. Spæd med vand, hvis suppen er for tyk.

Energi

Pr. 100 g: 547 kJ / 130 kcal. · Pr. portion: 985 kJ / 234 kcal. 
Protein: 21 % · Kulhydrat: 64 % · Fedt: 15 % (4 g pr. portion; 2,2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

1 dåse skyllede afdryppede 
kikærter
3 soltørrede tomater, skåret i 
strimler
2 dåser hakkede tomater
2 fed presset hvidløg
2 tsk tørrede rosmarin
1 laurbærblad
salt, peber

Kikærtersuppe / veganeropskrift

Tilberedning

1. Skær fisken i mindre stykker. 
2. Bring den i kog 
3. Fjern omhyggeligt alt skum, tilsæt salt og skum igen. 
4. Kom hel peber, laurbærblade, citronskiver og timian i, og lad 

suppen simre til fisken er fast og gennemkogt.
5. Tag forsigtigt fisken op, og lad suppen koge nogle minutter 

med krydderierne, hvorefter den sies.
6. Snit alle grønsagerne meget fint og kog dem i suppen, til de 

er møre.
7. Pil fiskekødet fra benene i hele stykker og kom det i suppen. 
8. Smag til med knust hvidløg, lidt revet muskatnød og tilsæt 

kapers og kvark. 

Energi

Pr. 100 g: 189 kJ / 45 kcal. · Pr. portion: 966 kJ / 230 kcal. 
Protein: 56 % · Kulhydrat: 16 % · Fedt: 28 % (7 g pr. portion; 1,4 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(8 personer)

½ kg laks
½ kg torsk
2 l vand
2 tsk salt
10 hele peberkorn
2 laurbærblade
2 skiver citron
2 kviste timian
2 små porrer
2 gulerødder
1 løg
½ selleri
2 fed hvidløg
revet muskatnød
1 spsk kapers
500 g kvark

Russisk laksesuppe
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kog champignoner og chili i vand. 
2. Tilsæt eddike, soyasauce og bambusskud og lad det simre et 

par min.
3. Tilsæt ærter og rejer og varm igennem.
4. Smag til med salt og peber. 

Energi

Pr. 100 g: 76 kJ / 18 kcal. · Pr. portion: 383 kJ / 91 kcal. 
Protein: 52 % · Kulhydrat: 40 % · Fedt: 8 % (0,8 g pr. portion; 0,2 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

200 g skivede champignoner 
1 frisk finthakket chili
1 ¼ l. vand
3 spsk vineddike
3 spsk soyasauce
200 g fintsnittede bambusskud
125 g frosne ærter
150 g frosne rejer

Rejesuppe 

Tilberedning

1. Skær toppen af rødbederne, hak de fineste blade og læg dem 
til side. 

2. Skræl og skær rødbederne i tern. 
3. Kog dem halvt møre i grønsagsjuicen.
4. Skræl løg, hvidløg og kartofler. 
5. Kom løg, kartofler og hvidløg i gryden, og kog det hele 

mørt. 
6. Tilsæt de hakkede rødbedeblade og persillen. 
7. Kog det i nogle minutter og lad suppen køle af.
8. Rør yoghurt, krydderier og vand sammen. 
9. Servér suppen med toppe af yoghurten sat på.

Energi

Pr. 100 g: 199 kJ / 47 kcal. · Pr. portion: 1635 kJ / 389 kcal. 
Protein: 13 % · Kulhydrat: 82 % · Fedt: 5 % (2 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

4 rødbeder med top
2dl grønsagsjuice fortyndet med 
3dl vand
2 løg
6 forkogte kartofler
2 fed hvidløg
1 dl hakket persille
8 spsk letmælksyoghurt
2 tsk frisk estragon
4 spsk vand 
salt og peber

Rødbedesuppe
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kom dåsens indhold i en si og lad dem dryppe af. Tag et par 
aspargeshoveder fra til pynt. 

2. Blend resten sammen med ris, løg og selleri. 
3. Hæld puréen i en gryde. 
4. Tilsæt skummetmælk/vand under omrøring. 
5. Smag til med krydderier og varm suppen igennem. 
6. Pynt med aspargeshoveder.
 
Tips: Evt ”konservessmag” kan fjernes ved at blanchere 
aspargesene.

Energi

Pr. 100 g: 382 kJ / 91 kcal. · Pr. portion: 1012 kJ / 241 kcal. 
Protein: 15 % · Kulhydrat: 81 % · Fedt: 4 % (0,4 g pr. 100 g).
Værdi:     

(4 personer)

500 g aspargessnitter
200 g kogte løse ris
50 g hakket løg
50 g hakket selleri
¼ l skummetmælk/vand
1 tsk salt
½ tsk peber
1 knsp muskat

Aspargessuppe

Tilberedning

1. Del og udkern tomaterne. Tag én fra og hak den groft og læg 
den til side.

2. Blancher de resterende tomater og skræl dem 
3. Blend dem med de øvrige ingredienser, smag suppen til, og 

lad den trække køligt til servering. Vend den hakkede tomat i.
4. Mos, rør og smag avocadokødet til med de øvrige 

ingredienser til cremen.
5. Server suppen portionsvis med avocadocreme sat på i toppe 

og frisk mynte drysset over.

Energi

Pr. 100 g: 155 kJ / 37 kcal. · Pr. portion: 363 kJ / 86 kcal. 
Protein: 12 % · Kulhydrat: 65 % · Fedt: 22 % (2 g pr. portion; 0,9 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

500 g modne tomater
2½ dl tomatjuice
1 tsk citronsaft
1 spsk friskhakket mynte
tabascosauce
salt, peber

Avocadocreme

½ avocado
1 tsk citronsaft
1 finthakket skalotteløg
1 tsk friskhakket mynte
1 spsk kvark

Tomatsuppe med avocadocreme
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Læg hvide bønner i blød natten over.
2. Hæld vandet fra og kog bønnerne i en gryde med 2 liter 

grøntsagsbouillon i ½ time.
3. Snit kartoflerne, courgetterne, gulerødderne, sellerien og 

hvidkålen, og kom alle grønsagerne i gryden.  
4. Kog det hele i ca. 20 min. 
5. Tilsæt ærterne og varm suppen igennem, smag til med 

basilikum, salt og peber.

Energi

Pr. 100 g: 132 kJ / 31 kcal. · Pr. portion: 1120 kJ / 267 kcal. 
Protein: 20 % · Kulhydrat: 73 % · Fedt: 6 % (2 g pr. portion; 0,02 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

125 g tørrede hvide bønner
2 l grøntsagsbouillon
2-3 store kartofler
2 courgetter
2 gulerødder
¼ selleri
300 g hvidkål
200 g frosne ærter
basilikum
salt, peber

Suppe 1  / veganeropskrift

Tilberedning

1. Bring vandet i kog, og kog broccolibuketterne i 2 min.
2. Tag dem op og læg dem til side.
3. Bring broccolistilke og bladselleri i kog i vandet og lad dem 

koge ved svag varme, ca. 10 min under låg. 
4. Tilsæt spinat og giv suppen et opkog.
5. Blend suppen.
6. Varm broccolibuketterne i suppen og smag til med salt og 

peber.
7. Varm suppen igennem og server.

Energi

Pr. 100 g: 83 kJ / 20 kcal. · Pr. portion: 402 kJ / 96 kcal. 
Protein: 36 % · Kulhydrat: 52 % · Fedt: 12 % (1 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

½ l vand
250 g broccoli delt i buketter og 
stilke
100 g groft hakket bladselleri
125 g frisk spinat i strimler
½ tsk salt
¼ tsk peber

Grøn forårssuppe / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Pil og snit løg og hvidløg fint. 
2. Del chilien, kassér frø og mellemvægge og snit dem fint.
3. Pil bladene af majskolberne og skær kernerne af.
4. Kom majs, løg, hvidløg og chili i en gryde med vandet - og 

lad det hele simre 10 min.
5. Blend suppen jævn og varm den igennem. 
6. Smag til med salt og peber. 

Server med friskhakket koriander drysset over.

Energi

Pr. 100 g: 160 kJ / 38 kcal. · Pr. portion: 638 kJ / 152 kcal. 
Protein: 12 % · Kulhydrat: 79 % · Fedt: 9 % (1 g pr. portion; 0,4 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)  

4 friske majskolber
1 løg
2 fed hvidløg
1 frisk chili
1 l vand
salt, peber
friske koriander

Majssuppe 1 / veganeropskrift

Tilberedning

1. Svits løget på en tør slip-let pande under omrøring.
2. Hak løget og snit bønnerne i mindre stykker
3. Kog løget og bønnerne i 20 min. 
4. Kom spinatblade og persille i og lad dem koge med i 5 min.
5. Blend suppen. 
6. Smag til med salt og peber og varm den igennem. 

Energi

Pr. 100 g: 73 kJ / 17 kcal. · Pr. portion: 580 kJ / 138 kcal. 
Protein: 25 % · Kulhydrat: 65 % · Fedt: 10 % (1 g pr. portion; 0,2 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(2 personer)

500 g grønne bønner
1 løg
8 dl vand
4 kopfulde rensede spinatblade
1 kopfuld bredbladet persille

Suppe 2 / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Svits groft ituskårne løg, hvidløg og squash i olie med 
karryen. 

2. Tilsæt mel, skrællede kartofler, vand og bouillonterninger. 
3. Kog til alt er mørt.
4. Tilsæt hytteosten og blend det hele. 

Server med groft brød til. 

Energi

Pr. 100 g: 192 kJ / 46 kcal. · Pr. portion: 739 kJ / 176 kcal. 
Protein: 20 % · Kulhydrat: 57 % · Fedt: 23 % (4 g pr. portion; 1,2 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

2 løg
2 fed hvidløg
3 halvstore squash
5 kartofler
2 tsk. olie
1 tsk karry
2 bouillonterninger
2 spsk hvedemel(kan udelades)
3 dl vand (evt. mere efter behag)
100 g hytteost

Squashsuppe

Tilberedning

1. Hak løget og skær gulerødderne i skiver.
2. Svits dem på en tør slip-let pande under omrøring.
3. Kom grønsagerne og det pressede hvidløgsfed i en gryde 

med bouillon og 1 laurbærblad. 
4. Lad suppen simre til grønsagerne er møre. Fjern 

laurbærbladet. 
5. Afkøl og blend suppen til den er jævn. 
6. Kom den tilbage i gryden, tilsæt majsene og varm den 

igennem. 
7. Smag til med salt og peber. 

Energi

Pr. 100 g: 134 kJ / 32 kcal. · Pr. portion: 1292 kJ / 308 kcal. 
Protein: 10 % · Kulhydrat: 82 % · Fedt: 8 % (3 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

1 løg
1 ½ kg gulerødder
2 fed hvidløg
1 laurbærblad
1½ l. grøntsagsjuice fortyndet 
med 1l vand
3 dl majskerner
salt
cayennepeber

Majssuppe 2 / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær mango, papaya og agurk i fine tern (fjern kernerne fra 
agurken). 

2. Hak rødløg og chili fint (fjern kernerne fra chilien). 
3. Hak tomaterne, hvidløget og basilikumbladene fint. 
4. Bland det hele i tomatjuicen, smag til med salt og peber.
5. Server den kold.

Tip: Gør suppen lidt mere eksotisk med topping af knuste 
tørrede bananer og tørret kokosnød.

Energi

Pr. 100 g: 159 kJ / 38 kcal. · Pr. portion: 682 kJ / 162 kcal. 
Protein: 9 % · Kulhydrat: 85 % · Fedt: 6 % (1 g pr. portion; 0,3 g pr. 
100 g). Værdi:       

(4 personer)

1 mango
1 papayafrugt
1 agurk
8 cocktailtomater
1 rød chili
2 rødløg
1 fed hvidløg
7 dl tomatjuice
1 kopfuld friske basilikumblade
salt, peber

Eksotisk suppe / veganeropskrift

Slanketip! 
Lær tre ting
1) Lær at tyde og stole på de signaler, din krop giver dig
2) Lær hvornår du er sulten, og især hvornår du ikke er det
3) Lær, hvornår du er mæt, og lær at stoppe med at spise med det samme, du er mæt.
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

I vores del af verden spiser vi enorme mængder raffineret korn — altså hvidt brød, hvide ris og 
almindelig paste.

Næsten alt det brød, du kan købe, er bagt af fintmalet, forarbejdet hvedemel, hvor kim og skaldele 
er frasigtet. Det er blevet berøvet vitaminer mineraler, fibre osv. under forarbejdning. Det har 
også et højt sukker- og saltindhold. Den slags brød kan forstyrre blodsukkerbalancen,  fremme 
overspisning og medvirke til overvægt. 

Fuldkornsbrød derimod er bagt af hele korn, der er knækkede, valsede eller formalede uden at 
frasigte kim og skaldele. De er en god kilde til kostfibre, vitaminer og mineraler.

Ægte fuldkornsbrød er udelukkende bagt af fuldkornsmel, og er derfor sunde og mættende.

Læs mere på fuldkornsprodukter.dk

Udskift hvedemel
De fleste holder af konsistensen og smagen af almindelig hvidt brød. 

Hvis du er vant til og holder af de bløde og luftige brød, bagt af almindeligt hvedemel, kan det tage 
lidt tid at vænne sig til 100 % fuldkornsbrød. Begynd gradvist at udskifte noget af hvedemelet i 
opskrifterne med fuldkornsmel. 

Du slipper umiddelbart godt fra at erstatte ca. 1/3 hvedemel med fuldkornsmel i næsten alle 
opskrifter. Hvis en opskrift fx indeholder 300 g hvedemel, kan du i stedet bruge 200 gram hvedemel 
og 100 gram  fuldkornsmel. Derefter kan du eksperimentere med øge mængden af fuldkornsmel, 
indtil du opnår gode brød, der helt eller næsten helt er bagt af fuldkornsmel.

Efterhånden vænner du dig til at spise mere og mere ægte fuldkornsbrød — som er eller kommer 
tæt på 100 % fuldkorn. Og selv om det kikser lidt med nogle opskrifter, og brødet ikke bliver helt, 
som du havde håbet på, så pyt! Det kan spises, og det er sundt. Næste gang justerer du lidt på 
mængder og meltyper. 

Du vil efterhånden få en god fornemmelse af mængder og meltyper, jo mere du bager, og til sidst 
kan du fremtrylle den konsistens og den type brød, du ønsker og holder af — og som er helt eller 
næsten helt fuldkornsbrød.

De mængder af mel, der er nævnt i opskrifterne, er vejledende. Du kan sagtens komme ud for at 
lidt mere eller lidt mindre mel er bedre i opskriften. Især efterhånden som du erstatter almindelig 
hvedemel med forskellige typer af fuldkornsmel.

Melkvalitet og bageevne er ikke ens fra sæson til sæson. Hvor kornet dyrkes, samt hvor meget sol, 
regn og varme, det får, påvirker næringsindhold of bageevne (glutenindholdet). Bageevnen er heller 
ikke nødvendigvis helt ens fra producent til producent.

Brød

http://fuldkornsprodukter.dk
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Eksempler på meltyper, der helt eller delvist kan erstatte hvedemel i opskrifterne:

Hvid hvede (ikke at forveksle med hvidt raffineret hvedemel). Hvid hvede kaldes også for mild 
fuldkornsmel. Alle skaldele er bevaret, og fiberindholdet er højt. Med hvid hvede kan du bage brød 
med højt indhold af kostfibre, uden at brødet virker groft. Melet minder om hvedemel men er langt 
sundere. 

Kamut-fuldkornsmel. Kamut kaldes også kæmpedurum og er en 2000 år gammel hvedeart. Kamut 
har en god bageevne, der giver en blød dej og et velsmagende, gyldent brød. 

Fuldkornsdurummel. Durum kaldes også hård hvede og har en fin gylden farve og en fyldig smag 
med et godt bid. 

Fuldkornsspelt. Fuldkornsspelt eller usigtet spelt er groft formalede speltkerner.

Fuldkornshvedemel. Fuldkornshvedemel er groft formalet hvedekerner.

Grahamsmel. Grahamsmel er finere formalet fuldkornshvedemel. Grahamsmel har en forholdsvis 
bedre bageevne end fuldkornshvedemel. 

Fuldkornsrugmel. Groft rugmel (fuldkornsrugmel) er mel, hvor skaldelene ikke er sigtet fra. Rug 
danner kun lidt gluten, så brød bagt udelukkende med rugmel giver et meget tungt brød. Derfor 
tilsættes ofte sigtemel eller hvedemel for at gøre det lettere.

Fordele ved lang hævetid
Lang hævetid (minimum 10 timer) har stor betydning for brødets smag, konsistens, holdbarhed og 
næringsværdi. 

Under hævningen omsætter gærcellerne kulhydrat til kuldioxid, som får brødet til at hæve, og 
alkohol, som giver smag til brødet. Samtidig udvikles mælkesyrebakterier, som giver yderligere luft 
og smag og forlænger holdbarheden (4-5 dage ved stuetemperatur). Desuden sker en lang række 
kemiske processer, hvor den vigtigste er nedbrydelsen af fytin. 

Fytin findes især i kornets skaldele og hæmmer optagelsen af mineraler, særlig calcium og zink. 
Heldigvis findes der i al slags korn et enzym, fytase, der kan nedbryde fytinet og derved gøre 
mineralerne tilgængelige for kroppen. Nedbrydningen kræver fugtige og let syrlige omgivelser og 
regnes for fuldbragt efter ca. 10 timer. 

Lang hævetid, hvor dejen syrner ganske let, giver således ideelle betingelser for nedbrydningen af 
fytinet. 

Da en af de store ernæringsmæssige fordele ved fuldkornsmel netop er det store indhold af 
mineraler, der især findes i kornets skaldele, er det klart bedst, at du langtidshæver dine brød. Det 
giver også en bedre smag. 

Nedenfor er et eksempel på et 100 % fuldkornsbrød bagt af dej, der har hævet i lang tid.
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Hjemmebagt fuldkornsbrød
1000 gram fuldkornsmel *
7,5 dl koldt vand
3-5 g gær eller 1-2 g tørgær
8 - 16 g salt efter smag ** 

Rør mel, gær og salt ud i vandet til dejen får en grødagtig konsistens. Rør yderligere 5-10 minutter 
med røreske eller et par minutter med røremaskine til dejen får en sammenhængende, blød 
konsistens.

Dæk skålen med et vådt viskestykke og stil dejen til hævning i 8-16 timer ved stuetemperatur eller 
køligere (jo lavere temperatur, jo længere hævetid).

Efter hævning røres dejen let og fordeles i to forme, der stilles til efterhævning på et lunt sted (30-40 
grader) 1-2 timer eller op til 4 timer ved stuetemperatur.  
Bages ca. 45 minutter ved 220 grader til skorpen er sprød og let gylden. Ønsker du en tykkere 
skorpe, bager du blot i længere tid ved lavere temperatur.

* Du kan vælge fuldkornshvedemel (groftmalede hvedekerner med alle skaldele), grahamsmel eller 
kamut fuldkornsmel. Vælg så vidt muligt økologisk mel.
** Jo mindre salt, du bruger, desto bedre. Men det er også vigtigt, at dit hjemmebagte brød smager så 
godt, at du og din familie begynder at foretrække dit hjemmebag!

Bemærk: Dette er en grundopskrift, som du kan eksperimentere med og variere på mange måder. 

Du kan tilsætte frø, nødder, rosiner og andet til dejen, og på den måde variere konsistens og smag. 

Dit valg af mel har naturligvis også stor betydning for smag og konsistens.

Du kan fx gøre dit brød rig på omega-3 fedtsyrer ved at tilsætte valnødder, knust hørfrø, chiafrø og/
eller quinoa.

Hvad med også at tilsætte lidt rugmel, bygflager, havregryn og/eller krydderier? 

Prøv dig frem, og du lærer hurtigt at bage super sunde fuldkornsbrød, der mætter godt og passer til 
den smag, du foretrækker. 

Find inspiration til flere enkle og sunde opskrifter på rigtige fuldkornsbrød på naeringshus.dk 

http://naeringshus.dk 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Bland alle ingredienser til fyldet med undtagelse af honning 
2. Kog det 20 min. i vand under låg. Rør jævnligt. Tilsæt evt. 

mere vand. 
3. Lad det køle af og rør honningen i. 
4. Rør gæren ud i lunkent vand og kvark. 
5. Tilsæt salt, fyld og mel. 
6. Ælt dejen grundigt, den kan godt være lidt klæg. Stil den til 

hævning et lunt sted i 45 min. 
7. Slå dejen ned og ælt den. 
8. Form den til 16 boller. 
9. Sæt dem på en bageplade med bagepapir.
10. Lad dem efterhæve i 15 minutter.
11. Pensl bollerne med mælk og bag dem midt i ovnen. 

Tip: Varier fyldet efter eget ønske. 

Energi

Pr. 100 g: 823 kJ / 196 kcal. · Pr. stk.: 941 kJ / 224 kcal. 
Protein: 15 % · Kulhydrat: 76 % · Fedt: 9 % (2 g pr. portion; 2 g pr. 
100 g). Værdi:    

(16 stk.) 
 
Fyld

6 dl vand 
½ dl hørfrø 
½ dl hirse 
½ dl hvedekim 
½ dl valset hvede 
½ dl knækkede hvedekerner 
½ dl boghvedekerner 
½ dl boghvedegryn 
1 tsk honning 

Dej

25 g gær 
1 dl vand 
2 dl kvark 
1 tsk salt 
ca. 550 g hvedemel 
mælk til pensling 

Grove boller
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Udrør gæren i lunkent vand, tilsæt de øvrige ingredienser, 
og ælt dejen godt. 

2. Sæt den til hævning ca. 1 time et lunt sted.
3. Ælt dejen igen og del den i 2 dele. 
4. Rul hver del til et brød i bagepladens længde og lad brødene 

efterhæve på pladen i ca. 45 min.
5. Skær ridser i brødene på langs, og bag dem midt i ovnen ved 

225 grader i 20 min.

Energi

Pr. 100 g: 803 kJ / 191 kcal. 
Protein: 12 % · Kulhydrat: 83 % · Fedt: 4 % (0,8 g pr. 100 g).
Værdi:    

(2 stk.)

15 g gær
2 dl lunkent vand
2 tsk urtesalt
1 spsk hakket persille
1 spsk fintklippet purløg
1 spsk hakket basilikum
300 g hvedemel

Krydderurte flutes / veganeropskrift

Tilberedning

1. Opløs gæren i lunkent vand og bland ylette, salt og honning i. 
2. Tilsæt melet efterhånden og ælt det grundigt til en smidig 

dej.
3. Ælt krydderier i dejen og lad den hæve under et fugtigt 

klæde på et lunt sted i 30 min.
4. Form brødet og sæt det på en bageplade med bagepapir. 
5. Sæt det i en kold ovn. Indstil temperaturen på 200 grader og 

lad det bage 15-20 min, til det er gyldent.

Energi

Pr. 100 g: 1005 kJ / 239 kcal. 
Protein: 14 % · Kulhydrat: 81 % · Fedt: 5 % (5,8 g pr. 100 g).
Værdi:    

(1 stk.)

3 dl vand
50 g gær
3 dl ylette
2 tsk salt
1-2 tsk honning
1 kg hvedemel
hvidløg, kommen, oregano efter 
smag

Brød 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Opløs gæren i lunkent vand og tilsæt ½ tsk salt, olie, ca. 
halvdelen af osten og ca. halvdelen af melet. 

2. Rør dejen jævn, sigt resten af melet i og ælt dejen. 
3. Sæt den til hævning 30 min.
4. Slå dejen ned, del den i 6 lige store stykker og rul dem til 

boller, som trykkes flade.
5. Læg dem på en plade med bagepapir. 
6. Tryk fordybninger i dejen med en finger, pensl med vand og 

drys med reven ost og ½ tsk salt. 
7. Lad brødene hæve ca. 20 min. 
8. Bag dem ved 210-220 grader i 16-18 min. 
9. Lad dem køle af på en bagerist. 

Bollerne kan dybfryses. 

Energi

Pr. 100 g: 1087 kJ / 240 kcal. · Pr. stk.: 1023 kJ / 224 kcal. 
Protein: 17 % · Kulhydrat: 70 % · Fedt: 13 % (4 g pr. 100 g).
Værdi:    

(6 stk.)

50 g gær.
2 dl vand.
1 tsk salt.
2 spsk olie.
300 g (5 dl) hvedemel.
50 g revet ost.

Osteboller 1 

Slanketip!
Sund livsstil hjælper dig ned i vægt
Når du føler dig sund og frisk, er det meget lettere at overholde en slankekur. Det er derfor en god idé at indføre 
alle aspekter af en sund kost og livsstil, når du ønsker at tabe dig (sund kost, frisk luft, motion, god søvn osv.).
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Opløs gæren i det lunkne vand, tilsæt salt, rugmel og 
hvedemel og ælt dejen. 

2. Lad dejen hæve tildækket et lunt sted i ca. 1 ½ time.
3. Ælt dejen igen og del den i 12 boller. 
4. Læg bollerne på en plade med bagepapir og tryk dem let 

flade.
5. Lad bollerne efterhæve i ca. 30 min. 
6. Pensl med æg, og drys med sesamfrø. Bag dem ved 250 

grader 15 min.

Energi

Pr. 100 g: 1468 kJ / 349 kcal. 
Protein: 13 % · Kulhydrat: 76 % · Fedt: 11 % (4,2 g pr. 100 g).
Værdi:   

(12 stk.)

25 g gær
2 tsk salt
3 dl lunkent vand
2 dl rugmel
375 g hvedemel
1 sammenpisket æg
sesamfrø

Rugmelsboller

Tilberedning

1. Rør gæren ud i lidt af det lunkne vand i en stor skål.
2. Tilsæt resten af vandet, grahamsmel, hvedemel og salt.
3. Ælt dejen glat og smidig. 
4. Lad dejen hæve 1½-2 timer.
5. Riv osten og tilsæt 2/3 til dejen.
6. Form dejen til boller og lad den hæve i ca. 30 min.
7. Pensl bollerne med yoghurt og drys resten af osten over.
8. Sæt bollerne i ovnen ved 200 grader i 35 min. Sluk ovnen 

men lad bollerne blive i ovnen yder ligere 10-15 min.

Energi

Pr. 100 g: 1298 kJ / 309 kcal.
Protein: 18 % · Kulhydrat: 70 % · Fedt: 12 % (4 g pr. 100 g).
Værdi:    

(15-18 stk. )

6 dl vand
25 g gær
150 g grahamsmel
½ spsk salt
ca. 800 g hvedemel
300 g mager ost
1 dl mager yoghurt

Osteboller 2
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kog havregryn let med vand og salt.
2. Lad grøden køle lidt og tilsæt øl.
3. Rør 50 g gær i, tilsæt hvedemel og ælt dejen. Tilsæt mere mel 

hvis dejen er for klæbrig. 
4. Lad den hæve i ca. 30 min.
5. Form 16 boller, drys med birkes eller sesamfrø. 
6. Lad dem efterhæve i 10 min., eller sæt dem i en kold ovn, og 

lad dem hæve, mens ovnen varmer op.
7. Bag dem ved 250 grader i 15-20 min.

Tip: Dejen kan også bruges til pizzabund.

Energi

Pr. 100 g: 803 kJ / 191 kcal.
Protein: 11 % · Kulhydrat: 82 % · Fedt: 7 % (1,5 g pr. 100 g).
Værdi:    

(16 stk.)

3 dl havregryn
3 dl vand
1 tsk salt
1 lys øl
50 g gær
500-600 g hvedemel
birkes eller sesamfrø

Boller 1 

Tilberedning

1. Opløs gæren i den lunkne mælk.
2. Lun kærnemælk og vand og tilsæt farin, salt, sesamfrø, 

hirseflager og hørfrø under omrøring.
3. Hæld grahamsmelet i og bland til en ensartet masse.
4. Fordel dejen i to smurte forme.
5. Lad den hæve tildækket ca. 20 min. 
6. Bag dem i forvarmet ovn ved 175 grader ca.1 time og 15 min. 
7. Lad brødene køle af i formen, før de tages ud.
 
Opbevar brødet køligt i en plastpose. 
Èn dag i køleskab udtørrer brød lige så meget som 4 dage i et 
køkkenskab. 

Energi

Pr. 100 g: 1164 kJ / 277 kcal. 
Protein: 14 % · Kulhydrat: 74 % · Fedt: 12 % (3,7 g pr. 100 g).
Værdi:     

( 2 stk. )

50 gram gær
3 dl mælk
4 dl vand
2 dl kærnemælk
1 spsk mørk farin
2 tsk salt
1 dl sesamfrø
1 dl hirseflager
2 dl hørfrø
1 kg grahamsmel

Fiberbrød 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Opløs gæren i lunkent vand.
2. Pisk æg og salt sammen. 
3. Bland mel og æg i væsken.
4. Dejen er meget klistret og kan med fordel sættes på 

bagepapir med en ske. Skal hæve i ca. en ½ time. 
5. Bag dem ved 200 grader i ca. 25 min.

Energi

Pr. 100 g: 1091 kJ / 260 kcal.
Protein: 14 % · Kulhydrat: 76 % · Fedt: 10 % (2,8 g pr. 100 g).
Værdi:      

(20 stk.)

5 dl vand 
50 g gær 
1 æg  
3 dl groft rugmel 
3 dl grahamsmel 
3 dl hvedeklid 
1 dl hørfrø 
3 dl hvedemel 
salt

Boller 2 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Udrør gæren i det lunkne vand. 
2. Opløs salt og sukker i. 
3. Bland grahamsmelet i. 
4. Ælt dejen jævn med melet.
5. Lad den hæve i 20 min.
6. Form dejen til boller og sæt dem på en bageplade hvor de 

efterhæver 40 min.
7. Bag dem ved 200 grader i ca. 25 min.

Energi

Pr. 100 g: 897 kJ / 213 kcal.
Protein: 13 % · Kulhydrat: 81 % · Fedt: 1,2 g pr. 100 g.
Værdi:    

(20 stk.)

50 g gær
6 dl lunken vand
4 dl grahamsmel
2 tsk sukker 
2 tsk salt
ca. 400 g hvedemel

Boller 4  / veganeropskrift

Tilberedning

1. Rør gæren ud i lunkent vand.
2. Tilsæt hvedeklid og salt.
3. Tilsæt hvedemel til dejen kan æltes på bordet.
4. Dejen hæver ca. 30 min.
5. Form dejen til boller. Tilsæt evt mere hvedemel.
6. Bollerne efterhæver ca. 30 min.
7. Pensl bollerne med vand og bag dem ved 225 grader ca. 15 

min. 
8. Hvis bollerne ikke skal bruges som frokostboller, kan der 

tilsættes 1 - 2 spsk. honning under pkt. 1.

Energi

Pr. 100 g: 928 kJ / 221 kcal.
Protein: 13 % · Kulhydrat: 81 % · Fedt: 1,2 g pr. 100 g.
Værdi:    

(16 stk.)

8 dl vand
50 g gær
1 - 2 tsk salt
200 g hvedeklid
ca. 1 kg hvedemel.

Boller 3 / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Gæren opløses i lunkent vand. 
2. Tilsæt A-38, let sammenpiskede æggehvider, sukker, 

havregryn samt de vaskede og revne æbler. 
3. Kom halvdelen af melet i og omrør grundigt. 
4. Ælt resten af melet i sammen med salt til dejen har en 

passende konsistens. 
5. Lad dejen hæve på et lunt sted i 40 min. med et fugtigt 

klæde over.
6. Form dejen til boller og lad dem efterhæve i 25 min. 
7. Pensl bollerne med lidt A-38 rørt op med lidt vand, og drys 

med havregryn.
8. Bag bollerne i den nederste del at ovnen ved 200 grader i ca. 

20-25 min.

Energi

Pr. 100 g: 732 kJ / 174 kcal. 
Protein: 13 % · Kulhydrat: 80 % · Fedt: 1,35 g pr. 100 g.
Værdi:   

(ca. 20 stk.)

50 g gær
2 dl vand
2 tsk salt
2 tsk rørsukker
2 dl A-38
2 æggehvider
2 dl havregryn
2 groftrevne æbler med skræl 
ca. 600 g hvedemel 

Frugtboller

Tilberedning

1. Opløs gæren i lunkent vand. 
2. Pisk ægget sammen og tilsæt det sammen med saltet. 
3. Bland de grove melsorter og bland dem i væsken - skiftevis 

med hvedemel.
4. Dejen er blød og fedtet og kan sættes på bageplade med 

bagepapir. Brug evt en ske. 
5. Lad bollerne hæve i ca. 30 minutter. 
6. Bag dem ved 200 grader i 25 minutter. 

Tip: Dejen kan varieres med f.eks. to fed hvidløg, rosmarin eller 
revet gulerod.

Energi

Pr. 100 g: 1146 kJ / 273 kcal. 
Protein: 14 % · Kulhydrat: 73 % · Fedt: 3,9 g pr. 100 g.
Værdi:     

(15 stk.)

5 dl vand
50 gram gær
1 æg
3 dl groft rugmel
3 dl grahamsmel
3 dl hvedeklid
1 dl hørfrø
3 dl hvedemel
 urtesalt 

Boller 5
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Opløs gæren i det lunkne vand, og tilsæt mel, salt og 
gulerødder. 

2. Ælt dejen og lad den hæve ca. en time.
3. Ælt dejen igennem og form den til boller på en bageplade. 
4. Lad den efterhæve 20 minutter.
5. Bag dem ved 225 grader i 12 -15 minutter.

Energi

Pr. 100 g: 840 kJ / 200 kcal.
Protein: 13 % · Kulhydrat: 83 % · Fedt: 0,8 g pr. 100 g.
Værdi:    

(15 stk.)

50 g gær
4 dl lunken vand
2 tsk salt
600 g hvedemel
revet gulerod

Boller 7  / veganeropskrift

Tilberedning

1. Opløs gæren i lunkent vand. 
2. Bland alle melsorter og de revne gulerødder med gæren. 
3. Pisk æggene med saltet og tilsæt dem dejen.
4. Dejen er blød og fedtet. Sæt den med en ske på bagepapir på 

en bageplade.
5. Bag dem ved 200 grader i ca. 25 minutter. (varmluft 180´C)

Tips: Bollerne er velegnede til nedfrysning. Kan optøs i ovnen 
ved 175 grader til de er sprøde.

Energi

Pr. 100 g: 1044 kJ / 248 kcal.
Protein: 14 % · Kulhydrat: 73 % · Fedt: 13 % (3,6 g pr. 100 g).
Værdi:     

(ca. 30 stk.)

1 liter vand
2 pk gær (100 g)
2 æg
6 dl groft rugmel
6 dl grahamsmel
6 dl hvedeklid
2 dl hørfrø
6 dl hvedemel
3/4 tsk salt
450 g revne gulerødder

Boller 6
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Opløs honning og salt i det lunkne vand. 
2. Tilsæt de øvrige ingredienser og ælt dejen godt igennem. 
3. Form den til et brød og kom det i en form. 
4. Dæk formen med alufolie og lad brødet stå i ca. 12 timer.
5. Bag brødet med alufolien på ved 150 grader i 3 ½ time. 
6. Pak det derefter ind i et fugtigt klæde, og lad det køle af.

Energi

Pr. 100 g: 908 kJ / 216 kcal.
Protein: 12 % · Kulhydrat: 66 % · Fedt: 5,3 g pr. 100 g.
Værdi:   

(1 stk.)

5 dl lunkent vand
4 tsk honning
4 tsk salt
200 g hirseflager
200 g fint majsmel
200 g knuste hørfrø
100 g majsstivelse
200 g revet gulerod

Brød med hørfrø / veganeropskrift

Tilberedning

1. Opløs gæren i håndvarm mælk.
2. Tilsæt salt, kerner og revne gulerødder.
3. Ælt dejen med melet. Dejen må gerne klæbe lidt.
4. Dejen hæver i 1/2-time.
5. Form den til ca. 15 boller.
6. Lad dem efterhæve på bagepladen i 20 min.
7. Pensl med æg.
8. Bag dem ved 200 grader i 20 min.

Energi

Pr. 100 g: 975 kJ / 232 kcal.
Protein: 14 % · Kulhydrat: 69 % · Fedt: 18 % (18,3 g pr. 100 g).
Værdi:    

 (15 stk.)

300 g groft revne gulerødder
50 g gær
1 tsk salt
4 dl skummetmælk
ca. 700 g mel 
½ dl kerner (5-kornsblanding 
er god)

Boller 8 



132 303 slankeopskrifter af John Buhl ©  www.slankeopskrifter.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Animalske fødevarer er fødevarer der kommer fra dyr — altså kød, fjerkræ, æg, fisk og skaldyr, 
mælk og mælkeprodukter, ost og osteprodukter.

Der findes efterhånden flere hundrede undersøgelser, der viser at vegetabilske fødevarer (frugt, 
grønsager, spiselige svampe, nødder, bælgfrugter og fuldkornsprodukter) gavner sundheden, 
hvorimod kød og til dels andre animalske fødevarer giver en øget risiko for flere sygdomme.

Der er mange sundhedsmæssige fordele ved at være vegetar. Det er også lettere at holde vægten.

Læs evt. mere på vegetarkost.dk og vegetarbladet.dk

Mere grønt, mindre kød

Prøv i første omgang at begrænse indtagelsen af animalske fødevarer så meget du kan, og 
undgå helt forarbejdet kød, altså kød konserveret ved rygning, saltning eller tilsætning af 
konserveringsmidler (kødpålæg, skinke, bacon, salami, hotdogs mv.). 

Hvis du føler, at du ikke kan undvære kød er her nogle forslag til, hvordan du efterhånden kan 
erstatte meget eller alt kød med vegetabilske fødevarer.

Brug fx disse tips til i første omgang at komme under 300 gram kød om ugen:

• Server altid mange grønsager til retter med animalske fødevarer. 

• Prøv kun at anvende de dyriske fødevarer som smagsgiver, som fx i orientalsk madlavning. 

• Erstat noget af det hakkede kød i fx fars med hakkede champignon eller mosede kartofler. Det 
giver endda mere smag, og gør retten saftigere. 

• Tilsæt mange revne, rå eller kogte grønsager til fars, sammenkogte retter, kødsovs, pizza og 
lignende. 

• Tilsæt kødfars revne grønsager — fx revne squash, gulerødder, kartofler og/eller pastinak — så 
spiser du mindre kød og flere grønsager, næsten uden at opdage det. 

• Bruger du kødsovs, så prøv at komme almindelige grønne bønner i kødsovsen. De skal bare 
lige koge med i de sidste 2-3 minutter. Det giver en god smag, og du får trods alt flere grønsager 
smuglet ind i din kost på den måde. Prøv også at tilsætte porreskiver og andre grønsager. 

• Kom masser af grønsager i sammenkogte retter. 

• Brug evt. forskellige former for ”sojakød” eller andre køderstatninger. Spørg i en 
helsekostforretning, hvis du ikke kan finde den slags produkter i dit supermarked. Prøv evt. at 

Kød / animalske fødevarer 

http://vegetarkost.dk
http://vegetarbladet.dk
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

udskifte kød i opskrifter med den samme mængde af en vegetabilsk køderstatning. 

• Begynd et måltid, der indeholder kød, med en råkostsalat. Det er sundt og vil gøre dig delvist 
mæt, før du kommer til retten med kød, og du spiser måske mindre. 

• Vælg retter, der indeholder mange grønsager og kun lidt kød, til aftensmaden. 

• Spis altid en råkostsalat før eller til retter med animalske fødevarer. 

• Brug mindre kød end anvist i opskriften eller erstat noget af kødet med veganske 
køderstatninger.
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Steg løgene i en skefuld olie på en varm pande. Kom lidt 
vand ved (det gør løgene bløde), og steg så oksekødet 
sammen med løgene.

2. Krydr med salt, peber og hvidløgspeber (eller hvidløg)
3. Hæld stegepandens indhold i et ildfast fad.
4. Rens og snit porrerne i ringe, og bred dem ud over kød- og 

løgblandingen.
5. Sæt nogle skefulde fromage frais på. 
6. Krydr med salt og peber. 
7. Skræl kartoflerne og skær dem i tynde skiver. Læg 

skiverne lagvis oven på fromage frais’en, og fordel en dåse 
chilitomater ud over kartoffellaget.

8. Krydr igen med salt og peber. 
9. Bag retten i ovnen 200 grader i 1½ time. 

Tips: Server lasagnen med salat og/eller flûtes.

Energi

Pr. 100 g: 456 kJ / 108 kcal. · Pr. portion: 1905 kJ / 453 kcal. 
Protein: 32 % · Kulhydrat: 28 % · Fedt: 40 % (20 g pr. portion; 4,8 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

500 g hakket oksekød 
10 store kartofler
2 løg
1 dåse chilitomater
6 porrer
½ bæger fromage frais

Kartoffellasagne

Slanketip!
Små ændringer giver vægttab
Måske tror du, at du bliver nødt til at ændre meget ved din kost og livsstil, før du kan tabe dig for alvor.
Men det er ofte de små permanente ændringer i dagligdagen, der giver det største og mest stabile vægttab.
Find og indfør en række små overkommelige ændringer i din hverdag.
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Læg pastaen i et fad smurt med olie. 
2. Læg porrerne og skinken over. 
3. Pisk æg, mælk, salt og peber sammen og bland osten i. 
4. Hæld æggemassen over fyldet. 
5. Sæt tærten i en 225 grader varm ovn i 30 min.

Energi

Pr. 100 g: 497 kJ / 118 kcal. · Pr. portion: 1072 kJ / 255 kcal. 
Protein: 36 % · Kulhydrat: 24 % · Fedt: 40 % (11 g pr. portion; 5,2 g 
pr. 100 g). Værdi:   

(4 personer)

150 g kogte fuldkorns-
pastaskruer 
150 g kogt skinke i terninger
3-4 porrer, snittede og letkogte 
3 æg
2½ dl mælk
100 g revet ost 30
salt og peber

Porretærte på pastabund

Tilberedning

1. Kog skinken i vand ca. ½ time. 
2. Sluk og lad den trække i vandet mindst 1/2 time.
3. Rør kvark med krydderier og dild, og vend kartofler heri.
4. Bland gulerødderne med rosiner og små appelsinstykker. 
5. Vend appelsinsaft i. 
6. Rist solsikkekernerne på en tør pande og drys dem over.
7. Skær skinken i tynde skiver og server med de to slags 

tilbehør.

Energi

Pr. 100 g: 427 kJ / 102 kcal. 
Protein: 27 % · Kulhydrat: 38 % · Fedt: 36 % (25 g pr. portion; 4 g 
pr. 100 g). Værdi:   

(6 personer)

1 kg skinke  
 
Salat 1

1 kg små kogte, pillede kartofler
3 dl kvark
1 tsk karry
1 bdt. hakket dild
salt, peber
 
Salat 2

1kg revne gulerødder
3 appelsiner i små terninger
½ dl appelsinsaft
1 dl rosiner

Skinke med to slags salat
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skyl de gule ærter grundigt og sæt dem i blød natten over.
2. Kog ærterne i frisk vand ca. 1 time.
3. Kog svinekødet i ca. 30 min.
4. Tilsæt hakket løg og kog yderlige 15 min.
5. Rens, skræl og skær grønsagerne i små terninger.
6. Hæld kogevandet fra ærterne, når de er helt møre.
7. Blend ærterne med løg og vandet fra svinekødet til 

tyktflydende konsistens.
8. Hæld suppen tilbage i gryden, og kog de klargjorte 

grønsager og timianblade i 10-15 min.
9. Svinekødet spises til suppen.

Tips: Server forskellige slags sennep til samt rugbrød.

Energi

Pr. 100 g: 809 kJ / 93 kcal. · Pr. portion: 3063 kJ / 729 kcal. 
Protein: 31 % · Kulhydrat: 38 % · Fedt: 31 % (25 g pr. portion; 3,2 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(8 personer)

1½ kg svinekød i strimler 
250 g løg
750 g flækkede gule ærter
3 l vand
250 g gulerødder
250 g knoldselleri el pastinak
3 porrer
1-2 spsk friske timianblade
salt og peber

Gule ærter 1 

Slanketip!
Planlæg din kost en uge frem
Har du svært ved at holde styr på hvad og hvor meget, du spiser, så prøv at planlægge din kost en uge ad 
gangen, og hold dig så vidt muligt til din plan. 
Spar ikke på grønsager og frisk frugt. 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Riv gulerod og courgette på den grove side af råkostjernet 
og løget på den fine side.

2. Ælt kødet med grønsager, salt, peber, mel, æg og mælk.
3. Lad farsen hvile ½ time i køleskabet før anvendelse.
4. Form frikadeller af farsen og sæt dem på bagepapir i ovn. 
5. Bag dem ved ca. 200° i 20 min. 

Energi

Pr. 100 g: 471 kJ / 112 kcal. · Pr. portion: 1135 kJ / 270 kcal. 
Protein: 27 % · Kulhydrat: 39 % · Fedt: 35 % (10 g pr. portion; 4,4 g 
pr. 100 g). Værdi:   

(4 personer)

250 g hakket svinekød
1 gulerod
1 courgette
1 mellemstort løg
2 tsk salt
¼ tsk peber
1 dl mel
1 æg
ca. 1 dl letmælk

Frikadeller

Tilberedning

1. Skær squash og løg i tynde skiver og læg dem i lag i et 
ildfast fad.

2. Bland oksekød med salt, peber, havregryn og mælk. 
3. Form 4 bøffer og læg dem i fadet.
4. Rens champignonerne, skær dem i kvarte og rist dem på en 

tør slip-let pande under omrøring. 
5. Kom tomaterne ved og smag til med salt, peber og paprika.
6. Hæld sovsen over bøfferne.
7. Bag retten i ovnen ved 250 grader i ½ time.

Energi

Pr. 100 g: 352 kJ / 84 kcal. · Pr. portion: 1253 kJ / 298 kcal. 
Protein: 38 % · Kulhydrat: 29 % · Fedt: 34 % (11 g pr. portion; 3,2 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

1 squash
1 løg
1 dl letmælk
2 dl harvegryn
400 g magert hakket oksekød
1 dåse hakkede tomater
250 g champignoner
2 tsk paprika 
salt, peber

Bøf i fad



138 303 slankeopskrifter af John Buhl ©  www.slankeopskrifter.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Steg kødet i en slip-let gryde. 
2. Krydr med salt og peber. 
3. Tilsæt løg i halve skiver samt hakket hvidløg. 
4. Svits det hele i ca. 5 min og tilsæt soyasovs og tomater.
5. Lad dette koge ca. 15 min, tilsæt peberfrugterne og kog 

yderligere i ca. 20-25 min indtil kødet er mørt.

Server løse ris samt flutes til.

Energi

Pr. 100 g: 402 kJ / 96 kcal. · Pr. portion: 1105 kJ / 263 kcal. 
Protein: 44 % · Kulhydrat: 16 % · Fedt: 40 % (12 g pr. portion; 4,3 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

500 g oksekød i strimler eller 
tern
3 store løg
4 fed hvidløg
3 peberfrugter
1 dåse flåede tomater
3 spsk soyasovs
salt og peber

Oksegryde m/peberfrugter 

Tilberedning

1. Skær kødet i små tern (ca. 2x2 cm).
2. Kom kødet i en gryde med vand og salt.
3. Kog det og skum vandet, når det koger.
4. Tilsæt peberkorn og laurbærblade.
5. Skær løg, kartofler og selleri i tern, og kom dem i gryden. 
6. Kog skipperlabskovsen ca. 45 min ved jævn varme, indtil 

grønsagerne er helt møre.
7. Fjern peberkorn og laurbærblade.
8. Rør i gryden til rodfrugterne jævner retten.
9. Hak persillen og drys den over inden servering.

Tips: Groft rugbrød og rødbeder hører til.

Energi

Pr. 100 g: 363 kJ / 86 kcal. · Pr. portion: 1520 kJ / 362 kcal. 
Protein: 31 % · Kulhydrat: 44 % · Fedt: 25 % (10 g pr. portion; 2,4 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

400 g mellemskært oksekød 
4 dl vand
5-6 peberkorn
2 laurbærblade
4 løg
½ kg kartofler
500 g selleri eller persillerod
1 bundt persille
 salt og hvid peber

Skipperlabskovs med rodfrugter 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Snit alle grønsagerne fint og svits dem i ca. 2 spsk bouillon. 
2. Læg låg på og lad dem simre i ca. 5 min.
3. Tilsæt kødet, som er skåret i fine skiver, timian og ca. ½ dl 

vand. 
4. Lad retten simre færdig i ca. 20 min. 
5. Rør af og til i retten.

Drys med persille ved servering

Energi

Pr. 100 g: 292 kJ / 69 kcal. · Pr. portion: 942 kJ / 224 kcal. 
Protein: 41 % · Kulhydrat: 42 % · Fedt: 17 % (4 g pr. portion; 1,3 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(1-2 personer)

170 g svinemørbrad
125 g porrer
100 g selleri
100 g hvidkål
100 g kartofler
½ dl vand
2 kviste timian eller 1 tsk tørret
½ bdt. hakket persille 

Kålgryde med svinemørbrad

Tilberedning

1. Del squashene på langs, og tag kernerne ud med en teske. 
2. Drys dem med salt, og lad dem trække en halv time. 
3. Skyl og tør dem.
4. Rør det hakkede kød med løg, hakkede hvidløgsfed og æg. 
5. Bland spinaten i farsen. 
6. Krydr med salt og peber.
7. Kom farsfyldet i de halve squash og sæt dem, i et ovnfast 

fad. 
8. Bag dem i ovnen ved 200 grader i 30-35 min.

Tips: Bruger man dybfrossen spinat er det en god ide at lade 
den tø op i et kaffefilter, og så trykke overskydende vædske ud.

Energi

Pr. 100 g: 286 kJ / 68 kcal. · Pr. portion: 909 kJ / 216 kcal. 
Protein: 36 % · Kulhydrat: 16 % · Fedt: 48 % (11 g pr. portion; 3,6 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

2 squash
300 g hakket magert svinekød
1 hakket løg
1-2 fed hvidløg
1 æg
250 g hakket spinat

Farserede squash 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Steg kødet i en meget varm gryde og krydr med karry.
2. Kom skivede porrer, skivede gulerødder og fintskåret 

hvidkål i.
3. Tilsæt vand, så det ikke brænder på. 
4. Lad det simre til det er mørt.

Energi

Pr. 100 g: 258 kJ / 61 kcal. · Pr. portion: 1096 kJ / 261 kcal. 
Protein: 30 % · Kulhydrat: 43 % · Fedt: 27 % (8 g pr. portion; 1,8 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(2 person)

150 g hakket oksekød
2 porrer
2-3 gulerødder
½ hvidkål
karry

Indianerragout 

Slanketip!
Tit på kur?
Alt for mange overvægtige er skiftevis på kur og i gang med at spise sig tykke igen.
Grunden er, at de ikke for alvor ændrer deres kost og livsstil.
Undgå skiftevis at tabe dig og spise alt det forkerte. Det er ikke alene en dårlig måde at komme ned i vægt på, det 
er også usundt og hårdt for kroppen.
Det er bedre gradvist, og i dit eget tempo, at ændre dine kost- og motionsvaner.
Det er bedre at tabe 2-3 kg på en måned, som er væk for altid, frem for 10 kg, som du snart tager på igen.
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær kartoflerne i tern, og kog dem møre i usaltet vand.
2. Hak løg og hvidløg, og svits dem på en tør slip-let pande.
3. Tilsæt oksekød og svits det med i 5 min. under omrøring så 

det ikke branker
4. Skiv og tilsæt champignonerne sammen med krydderier, 

ærter og tomatpuré. 
5. Lad det simre i 5-8 min.
6. Hæld vandet fra kartoflerne. 
7. Pisk dem med en mikser, og tilsæt varm mælk, salt og 

peber.
8. Kom det halve af kødblandingen i et ovnfast fad og læg 

halvdelen af kartoffelmosen over. 
9. Kom resten af kødet og derefter kartoffelmosen over.
10. Riv osten groft over retten. 
11. Stil fadet midt i den forvarmede ovn ved 200 grader i 15 

min.

Energi

Pr. 100 g: 457 kJ / 109 kcal. · Pr. portion: 1298 kJ / 309 kcal. 
Protein: 34 % · Kulhydrat: 37 % · Fedt: 29 % (10 g pr. portion; 3,5 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4-6 personer)

750 g skrællede kartofler
1 løg
1 fed hvidløg
500 g hakket oksekød
125 g champignoner
1 tsk povencekrydderi
125 g optøede ærter
2 spsk tomatpure
5 spsk mælk
75 g mager ost
 salt, peber

Gartineret kartoffelmos med oksekød
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kog grønsagerne møre.
2. Rør kvark og revet ost sammen til sovs, og krydr med 

cayennepeber.
3. Anret grønsagerne, hæld ostesovsen over, server med 

hamburgerryg.

Tips: Cayennepeber er et meget stærkt krydderi.

Energi

Pr. 100 g: 347 kJ / 83 kcal. · Pr. portion: 1850 kJ / 440 kcal. 
Protein: 24 % · Kulhydrat: 65 % · Fedt: 12 % (3 g pr. portion; 1,1 g 
pr. 100 g). Værdi:   

(3 personer)

6 skiver hamburgerryg
2 blomkål
små gulerødder
6 kartofler
2 dl kvark
2 dl revet mager ost
cayennepeber

Hamburgerryg med blomkål og ostesovs

Tilberedning

1. Drys lidt salt og peber på leveren, og brun den let på en 
pande i lidt fedtstof.

2. Skær æblerne i både og porrerne i skiver og drys lidt karry 
over.

3. Pak hvert stykke lever ind i folie med porre og æblestykker.
4. Læg foliepakkerne i ovnen ved 200 grader i 10 min.
5. Server med pillekartofler, drysset med persille. 

Energi

Pr. 100 g: 395 kJ / 94 kcal. · Pr. portion: 1875 kJ / 446 kcal. 
Protein: 46 % · Kulhydrat: 32 % · Fedt: 22 % (11 g pr. portion; 2,3 g 
pr. 100 g). Værdi:   

(2 personer)

4 skiver kalvelever
1-2 porrer
1 æble
persille
karry, salt og peber

Leverret
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Rør farsen med med tilsætning af en af de mange 
barbecuesaucer der findes på markedet, hakket hvidløg, salt, 
peber, mel, og lidt vand.

2. Form farsen til et lille brød, læg det i midten af et ildfast fad.
3. Læg de rensede grønsager omkring farsbrødet.
4. Kom lidt flydende margarine eller olie over.
5. Dæk med alu-folie, og bag retten i en forvarmet ovn, ved 200 

grader i ca. 5 kvarter.

Server med et stykke fuldkornsbrød eller en fuldkornsbolle. 

Energi

Pr. 100 g: 447 kJ / 106 kcal. · Pr. portion: 1902 kJ / 453 kcal. 
Protein: 33 % · Kulhydrat: 36 % · Fedt: 31 % (15 g pr. portion; 3,65 
g pr. 100 g). Værdi:     

(2-3 personer)

400 g hakket kalve- og svinekød
200 g gulerødder
200 g kartofler
200 g porrer
200 g broccoli
krydderier efter smag 
1 fed hakket hvidløg 
3 spsk mel

Farsbrød med grønsager

Tilberedning

1. Brun kødet på en pande uden fedtstof, og tilsæt 3 spsk vand. 
2. Smag til med salt, peber og oregano.
3. Vend kødet i de varme skivede kartofler.
4. Server med syltet rødbede, spejlæg og evt. en skive 

fuldkornsrugbrød.

Energi

Pr. 100 g: 236 kJ / 56 kcal. · Pr. portion: 1143 kJ / 272 kcal. 
Protein: 24 % · Kulhydrat: 65 % · Fedt: 12 % (3 g pr. portion; 0,8 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(1 person)

50 g magert okse- eller kalvekød
1 løg
1 kogt porre i skiver
3 kogte kartofler i skiver
1 tomat i tern
4 tykke skiver agurk i tern

Grøn biksemad med spejlæg
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kog linserne halvmøre i vand, under låg ved svag varme, 10-15 
min.

2. Kog kødet til det er mørt.
3. Skær kartoflerne i tern og lad dem koge 5 min under låg
4. Skyl porrerne. Skær dem med toppen ved, i ½ cm brede strimler. 
5. Skyl fennikellen, rens den og skær den i 10 dele på langs. 
6. Skræl guleroden og skær den i ½ cm tykke skrå skiver. 
7. Læg grønsagerne i kartoffelgryden og kog dem yderligere 10 min.
8. Hæld vandet fra kartoflerne, kødet og grønsagerne. 
9. Vend kartofler og grønsager forsigtigt med linserne og smag til 

med salt og peber.
10. Vend kødet i.
11. Bland æg, kvark og revet ost, smag til med salt og peber, og hæld 

blandingen over linse- og  grøntsagsmassen. 
12. Kom det hele i et smurt, ildfast fad og bag retten i en 200 grader 

varm ovn ca. 40 min. 
13. Hak persillen fint og drys den over gratinen.

Server straks.

Energi

Pr. 100 g: 601 kJ / 143 kcal. · Pr. portion: 2959 kJ / 704 kcal. 
Protein: 34 % · Kulhydrat: 45 % · Fedt: 20 % (16 g pr. portion; 3,2 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

300 g magert oksekød i tern
500 g melede kartofler
300 g røde eller brune linser
2 porrer
250 g fennikelknold
1 gulerod
½ tsk salt
¼ tsk hvid peber
2 æg
1 dl kvark
2 ½ dl revet mager ost
½ bundt persille

Oksekødsgratin med linser
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Lad tomaterne simre 20 - 30 min. under låg.  
2. Smag til med salt, peber og hakket persille.
3. Ælt kødet med løg, persille og krydderier. 
4. Kom ægget i, og rør til en meget fast fars. 
5. Form farsen til valnøddestore boller med en ske, og sæt 

dem på bagepapir på en plade og bag dem  i ovnen ved 200 
grader i ca. 30 min.

Server dem på tomatsovsen med bulgur eller ris og salat til.

Energi

Pr. 100 g: 331 kJ / 79 kcal. · Pr. portion: 1001 kJ / 238 kcal. 
Protein: 50 % · Kulhydrat: 16 % · Fedt: 34 % (9 g pr. portion; 3 g pr. 
100 g). Værdi:    

(4 personer)

500 g magert hakket oksekød
2 bdt. hakket persille
1 finthakket løg
2 tsk kanel
1 tsk paprika
1 tsk spidskommen
1 æg
2 dåser hakkede tomater med 
løg salt, peber

Orientalske kødboller

Tilberedning

1. Skær oksekødet i små tern, og kog det ca. 1 time. 
2. Rens grønsagerne og skær dem i grove tern, kom dem ved 

oksekødet og kog dem med i ca. 25 minutter under låg.
3. Smag til med salt og peber og drys persille over inden 

servering. 

Energi

Pr. 100 g: 249 kJ / 59 kcal. · Pr. portion: 1585 kJ / 377 kcal. 
Protein: 34 % · Kulhydrat: 47 % · Fedt: 19 % (8 g pr. portion; 1,2 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(2 personer)

250 g magert oksesmåkød
3 dl vand
200 g hvidkål
75 g gulerødder
200 g kartoffel
100 g løg
100 g persillerod
persille
salt, peber

Oksekød i kål
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Rør kødet med timian, løg og udblødet krumme til en luftig fars. 
Smag til med med salt og peber.

2. Lad farsen trække en times tid. Form den til frikadeller og bag 
dem på bagepapir i ovnen.

3. Skær gulerødder og persillerod i små tern, kog dem møre i 
letsaltet vand ca. 5 minutter, lad dem dryppe af og bland dem 
med ærterne.

4. Ryst mælk og mel til en jævning, hæld den i en gryde, og kog den 
igennem under omrøring 5 minutter for at fjerne melsmagen.

5. Kom grønsagerne i stuvningen, og varm den op. Smag til med 
salt, peber, muskatnød samt kryddergrønt.

Server frikadellerne og de stuvede grønsager med kartofler.

Energi

Pr. 100 g: 339 kJ / 81 kcal. · Pr. portion: 2047 kJ / 485 kcal. 
Protein: 28 % · Kulhydrat: 58 % · Fedt: 14 % (7 g pr. portion; 1,3 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(2 personer)

150 g hakket magert skinkekød
¼ tsk salt
¼ tsk timian
1 finthakket løg
100 g fluteskrumme, udblødt i 1 
dl vand
1 æggehvide
¼ tsk peber
 
Stuvede grønsager

250 g gulerødder
1 persillerod
1 dl ærter
2 dl letmælk
hakket dild og persille
salt, peber 

Frikadeller med stuvede grønsager 

Tilberedning

1. Skær hamburgerryg i smalle stave og bland dem med de 
øvrige ingredienser i en gryde. 

2. Hæld vand ved og krydr med timian, salt og peber. 
3. Lad den simre under låg i 15-20 min. 

Drys hakket persille over og server.

Energi

Pr. 100 g: 281 kJ / 67 kcal. · Pr. portion: 1407 kJ / 335 kcal. 
Protein: 31 % · Kulhydrat: 31 % · Fedt: 38 % (14 g pr. portion; 2,8 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(3 personer)

350 - 400 g hamburgerryg
300 g hvidkål skåret i strimler
2 gulerødder skåret i tynde 
stave
3 skrællede kartofler i tynde 
skiver
1-2 kviste timian
3-4 dl vand
persille
salt, peber

Hamburgergryde 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær kødet i tern og bring det i kog i 5 dl vand sammen 
med krydderierne. 

2. Skum når vandet koger. 
3. Kog kødet 1/2 time.
4. Skær gulerødder og porrer i skiver, selleri i tern og snit 

hvidkålen fint. 
5. Kom grønsagerne i kogevandet efter 1/2 time og kog dem 

med i 15 min.
6. Smag til med presset hvidløg, salt og peber. 
7. Drys med persille. 

Energi

Pr. 100 g: 279 kJ / 66 kcal. · Pr. portion: 1088 kJ / 259 kcal. 
Protein: 25 % · Kulhydrat: 26 % · Fedt: 49 % (14 g pr. portion; 3,6 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

300 g svinekød uden fedt
5 dl vand
3 gulerødder
2 porrer
¼ selleri
¼ hvidkål
2 fed hvidløg
 timian, laurbærblade
 persille
 salt, peber

Vintergryde
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

Kødsovs

1. Steg oksekødet i en gryde med en smule vand ved.
2. Skær kalkunbaconen i tern og kom det i gryden.
3. Rør lasagnepulveret i.
4. Tilsæt resten af ingredienserne.
5. Lad det simre under låg i 20 minutter.
6. Smag til med salt. 

Bechamelsovs

1. Bring mælken i kog under omrøring
2. Kom jævningen i til passende konsistens. 
3. Rør osten ud i sovsen og sluk for varmen, smag til med salt. 
4. Forvarm ovnen til 200 grader.

Tilberedning

1. Smør et ildfast fad indvendig. Start med at lægge kødsovs 
i bunden, derefter lasagneplader, så bechamel sovs, i den 
rækkefølge til lasagnen er lagt færdig. 

2. Drys evt. lidt revet Cheasy ost over lasagnen. 
3. Bag den i ovnen ca. 35 minutter.

Energi

Pr. 100 g: 302 kJ / 72 kcal. · Pr. portion: 1957 kJ / 466 kcal. 
Protein: 46 % · Kulhydrat: 31 % · Fedt: 23 % (11 g pr. portion; 1,8 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

Kødsovs

500 ghakket oksekød (3-6 % 
fedt)
1 pk. lasagnepulver
1 pk. kalkunbacon max 3 % fedt
1 dåse hakkede tomater
400 g revet gulerod 
200 g finthakket løg 
3 dl bouillon 
salt og peber  
 
Bechamelsovs

7 dl skummetmælk 
hvedemel til jævning 
1 cheasy friskost 6 % 
salt og peber

Lasagne
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

Vend ingredienserne i en stor skål, og stil dem køligt i ca. ½ time.
Spis evt. chiabattaflute til.

Energi

Pr. 100 g: 459 kJ / 109 kcal. · Pr. portion: 1284 kJ / 306 kcal. 
Protein: 28 % · Kulhydrat: 48 % · Fedt: 24 % (8 g pr. portion; 2,9 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(2 personer)

200 g pastapenne 
½ pose broccoliblanding 
1 spsk balsamico eddike/citron 
efter smag 
100 g skinke i strimler 

Pasta med skinke

Tilberedning

1. Ælt kødet med æg og krydderier, og del farsen i 8-10 
portioner.

2. Rul hver af portionerne til en aflang, lidt tyk pølse og stik et 
træspyd i.

3. Grill spydene, vend dem jævnligt, så hele overfladen grilles.
4. Rør tzatzikikrydderi fromage frais.
5. Riv 2 skrællede agurker groft og bland det i dressingen med 

lidt salt.

Nye kartofler eller brød smager godt til.

Energi

Pr. 100 g: 293 kJ / 69 kcal. · Pr. portion: 1216 kJ / 289 kcal. 
Protein: 60 % · Kulhydrat: 13 % · Fedt: 28 % (9 g pr. portion; 2,2 g 
pr. 100 g). Værdi:  

(4 personer)

1/2 kg hakket oksekød 5-8 %.
1 æg
tzatzikikrydderi 
salt, peber

Græske farsruller
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Som beskrevet tidligere er det bedst at begrænse eller holde sig fra animalske fødevarer. Flere 
undersøgelser tyder dog på, at det er sundere at spise fjerkræ, end kød.

Vælg så vidt muligt økologisk og magert.

Fjerkræ
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Læg hvert kyllingebryst på et stykke bagepapir. 
2. Drys med salt og peber og fordel oliven, halve cherrytomater 

og hakket dild omkring kyllingebrysterne.
3. Luk pakkerne omhyggeligt og sæt dem på en plade midt i 

ovnen ved 200 grader i ca. 20 min. 

Server salat til.

Energi

Pr. 100 g: 390 kJ / 93 kcal. · Pr. portion: 848 kJ / 202 kcal. 
Protein: 52 % · Kulhydrat: 12 % · Fedt: 36 % (8 g pr. portion; 3,7 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

4 kyllingebryster uden skind
20 sorte oliven
300 g cherrytomater
1 bdt frisk dild
salt, peber

Bagt kyllingebryst

Tilberedning

1. Udblød bønnerne i vand i 12-14 timer. 
2. Hæld vandet fra og kog dem møre i friskt vand ca. 45 min.
3. Kog kyllingen mør i saltet vand, tilsæt suppeurter (ca. 45 

min). 
4. Befri den for skind og ben og skær kødet i mindre stykker.
5. Hak løgene. 
6. Fjern kernerne fra chilien og skær den i små terninger.
7. Kom løg, chili, hvidløg, hakkede tomater, pure, 

spidskommen, koriander, salt og peber i en  stor pande 
og lad det hele simre 10 min. 

8. Bland kyllingekød og bønner i og varm retten.

Energi

Pr. 100 g: 545 kJ / 130 kcal. · Pr. portion: 2535 kJ / 603 kcal. 
Protein: 43 % · Kulhydrat: 33 % · Fedt: 24 % (16 g pr. portion; 3,5 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

1 kylling (ca. 1 ½ kg)
250 g kidneybønner
suppeurter (løg, gulerod, porre)
1 løg
1 grøn chili
2 fed hvidløg
2 dåser hakkede, flåede tomater
1 dåse koncentreret tomatpure
1 tsk spidskommen
1 tsk koriander
salt, peber

Kyllingeret 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær kogt hønsekød i små tern.
2. Vend resten af ingredienserne i.
3. Smag til med salt, peber og karry.

Energi

Pr. 100 g: 327 kJ / 78 kcal. · Pr. portion: 327 kJ / 78 kcal. 
Protein: 71 % · Kulhydrat: 12 % · Fedt: 17 % (1 g pr. portion; 1,47 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(2 personer)

100 g hønsekød
20 g asparges
20 g champignon
10 g ananas
50 g kvark
salt, peber, karry

Hønsesalat 

Tilberedning

1. Del kålhovedet i kvarte, fjern stokken og snit det fint (en 
brødmaskine er udmærket til formålet). 

2. Hak løget mellemfint.
3. Smelt fedtstoffet i en stor gryde, kom det hakkede løg i og 

lad det blive klart og blødt.
4. Svits karryen med et øjeblik.
5. Tilsæt kålen lidt efter lidt, og vend den grundigt.
6. Vend hakket tomat i og smag til med salt.
7. Læg schnitzlerne på kålen, og kom lidt kogende vand over.
8. Herefter skal det simre en god halv time under låg.

Energi

Pr. 100 g: 289 kJ / 69 kcal. · Pr. portion: 1164 kJ / 277 kcal. 
Protein: 41 % · Kulhydrat: 26 % · Fedt: 33 % (10 g pr. portion; 2,5 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)
 4 kyllingeschnitzler
1 hvidkålshoved
1 løg
1 tsk smør el. olie
1 dåse hakkede eller flåede 
tomater
 2 tsk karry (efter smag)
 2 tsk groft salt (efter smag)
lidt kogende vand

Kylling med kål
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Pil løgene og hak dem groft. 
2. Skær gulerødderne i skiver.
3. Ælt kødet med salt og de øvrige ingredienser til en fars. 
4. Bring vandet i kog med lidt, form farsen med en ske til store 

kødboller. 
5. Lad dem koge i 15 min.
6. Kom gulerødder, de hakkede løg og linserne i og lad det 

simre under låg i 40 min.
7. Smag til med salt og peber og server med salat.

Energi

Pr. 100 g: 582 kJ / 138 kcal. · Pr. portion: 2192 kJ / 522 kcal. 
Protein: 39 % · Kulhydrat: 45 % · Fedt: 16 % (9 g pr. portion; 2,5 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

250 g grønne linser
3 løg
4 gulerødder

Kødboller

500 g hakket magert kalkunkød
1 tsk salt
2 spsk hvedemel
1 3/4 dl letmælk
2 æg
1 tsk sort peber
3 finthakkede skalotteløg
1 l vand

Linsegryde med kødboller

Tilberedning

1. Bland krydderierne og gnid dem på kalkunbrystet.
2. Læg kalkunbrystet midt i en stor bradepande.
3. Skræl kartoflerne, halver dem på langs og læg dem rundt om 

kødet.
4. Skær peberfrugterne i ringe og læg dem på kartoflerne.
5. Drys kapers, salt og paprika over kartoflerne.
6. Kom vand og tomatjuice i bradepanden.
7. Sæt bradepanden i ovnen og steg ved 225 grader i 15 min.
8. Dæk bradepanden med alufolie, og sæt varmen ned til 175 grader.
9. Steg yderligere i 50-60 min.
10. Lad retten hvile under folien i 10-15 min, og skær så kødet i skiver

Energi

Pr. 100 g: 352 kJ / 84 kcal. · Pr. portion: 1749 kJ / 416 kcal. 
Protein: 38 % · Kulhydrat: 53 % · Fedt: 9 % (4 g pr. portion; 0,8 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(6 personer)

1 kalkunbryst på ca. 900 g
1½ kg bagekartofler
3 peberfrugter (gerne forskellige 
farver)
revet skal af 1 citron
1 spsk citronsaft
2dl tomatjuice
2dl vand
2 fed presset hvidløg
2 spsk kapers
2 tsk sød paprika
1 tsk rosmarin
salt, peber

Alt i en bradepande
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Rør marinaden sammen og kom den i en plasticpose 
sammen med kødet. 

2. Luk posen og lad kødet marinere i køleskabet i ca. en time.
3. Si marinaden fra men gem den. 
4. Varm wok’en op og tilsæt bouillonen. 
5. Svits kødet heri. 
6. Når kødet er færdigt tilsæt grønsagerne, og gennemsteg det.
7. Tilsæt resten af ingredienserne og marinaden og lad det 

simre færdigt ca. 5-10 min.
8. Smag til med krydderier og servér.

Energi

Pr. 100 g: 233 kJ / 55 kcal. · Pr. portion: 1328 kJ / 316 kcal. 
Protein: 52 % · Kulhydrat: 35 % · Fedt: 13 % (4 g pr. portion; 0,8 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(2 personer)

320 g kalkunkød i strimler

Marinade

4 spsk soyasovs 
2 spsk rødvinseddike
2 tsk revet ingefær 
1 fed presset hvidløg 
1 dl bouillon 
750 g grønsager til wog (evt. en 
frostpose eller skær forskellige 
grønsager i tynde skiver)

Kalkunkød i wok 

Slanketip!
Ingen smarte genveje
Alt hvad du gør, som ikke harmonerer med din krops natur, vil før eller senere give problemer, hvis du gør det 
længe nok.
Alt hvad du gør, som harmonerer med det, din krop er bygget til, vil efterhånden forbedre din sundhed, din 
appetitregulering, din vitalitet og dit velvære.
Der er ingen smarte genveje til en sund og slank krop.
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Del blomkålen i buketter. 
2. Kog dem i letsaltet vand tilsat grøntsagsbouillonterningen 

ca. 8 min.
3. Tag blomkålsbuketterne op og læg dem i en randform. 
4. Befri de røde pebere for stilk og frøstol, og del dem 

i små stykker og kog dem under låg i 10 min. i 
blomkålsbouillonen.  

5. Blend peberfrugten med bouillonen til en fin puré. 
6. Vrid husblassen op og kom den i den kogende puré. 
7. Rør til det er opløst. Smag til med salt og peber og hæld den 

over blomkålen og stil den koldt til den er stivnet.
8. Snit kalkunkødet i tynde strimler, snit salaten og vend 

begge dele i A 38. 
9. Smag til med salt og peber. 

Servér flute til.

Energi

Pr. 100 g: 208 kJ / 49 kcal. · Pr. portion: 944 kJ / 225 kcal. 
Protein: 47 % · Kulhydrat: 30 % · Fedt: 23 % (6 g pr. portion; 1,3 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

1 blomkål 
8 dl vand 
1 grøntsagsbouillonterning
2 røde peberfrugter 
8 blade husblas 
1 spsk tomatpure

Kalkunsalat

340 g kogt røget kalkun
½ frisé salat
3 dl A 38 
salt, peber

Blomkålsrand med kalkunsalat
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Rør æg, mel og mælk i det hakkede kød.
2. Skær peberfrugten i små tern og tilsæt den sammen med 

krydderier. 
3. Lad farsen hvile i køleskabet ca. ½ time.
4. Løsn bladene fra savoykålen og blanchér dem i letsaltet 

vand ca. 1 min. 
5. Lad bladene dryppe af på et viskestykke, og skær den grove 

stilk fra.
6. Beregn to blade pr. person.
7. Læg farsen på bladene, og pak den ind.(brug evt. en 

tanstikker til at holde bladene sammen).
8. Steg dem i ovnen ved 180 grader ca. 20 min.

Energi

Pr. 100 g: 326 kJ / 78 kcal. · Pr. portion: 1051 kJ / 250 kcal. 
Protein: 48 % · Kulhydrat: 34 % · Fedt: 18 % (5 g pr. portion; 1,6 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

400 g hakket kalkunkød
1 savoykål
1 æg
¾ dl mel
2 dl mælk
1 rød peberfrugt
salt, peber og estragon

Kalkundolmere

Tilberedning

1. Rør en fars af kalkunkødet tilsat en revet kartoffel, et hakket 
løg, æg, estragon og mælk. 

2. Lad farsen trække i køleskab i ca. ½ time.
3. Form farsen til frikadeller, og sæt dem på bagepapir på en 

bageplade og bag dem i ovnen til de er gennemstegt.

Energi

Pr. 100 g: 369 kJ / 88 kcal. · Pr. portion: 892 kJ / 212 kcal. 
Protein: 61 % · Kulhydrat: 19 % · Fedt: 20 % (4 g pr. portion; 2 g pr. 
100 g). Værdi:    

(2 personer) 

250 g hakket kalkunkød
1 kartoffel
1 dl skummetmælk
1 æg
1 løg
1 ½ tsk estragon
salt, peber

Kalkunfrikadeller
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær kødet i passende stykker og læg det i et ildfast fad. 
2. Bland ingredienserne til marinaden og hæld dem over 

kødet.
3. Lad kalkunen marinere i 4-5 timer eller natten over på et 

køligt sted.
4. Krydr med salt og peber og stil retten i ovnen ved 200 

grader i 45-50 min.

Server retten med en stor portion salat.

Energi

Pr. 100 g: 421 kJ / 100 kcal. · Pr. portion: 1338 kJ / 318 kcal. 
Protein: 73 % · Kulhydrat: 5 % · Fedt: 22 % (8 g pr. portion; 2,4 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

1000 g kalkunfilet uden skind.
salt, peber.

Marinade

2 ½ dl yoghurt naturel
2 fed. hvidløg
1 tsk paprika
1 tsk koriander
1 tsk spidskommen
2 tsk reven citronskal

Marineret kalkun

Tilberedning

1. Svits kalkunkødet på en tør slip-letpande - evt. med en spsk. 
olivenolie.

2. Mens kødet svitser, skær peberfrugt og løg i fine strimler.
3. Løgene, peberfrugter og bønnespirer i kødet
4. Vend kvark i og varm fortsat.
5. Krydr med karry, salt og peber og pres hvidløg i.
6. Kvarken vil blive flydende, og blive til en fedtfattig sovs med 

karrysmag.

Server med ris til. 

Energi

Pr. 100 g: 497 kJ / 118 kcal. · Pr. portion: 1783 kJ / 353 kcal. 
Protein: 40 % · Kulhydrat: 51 % · Fedt: 9 % (4 g pr. portion; 1,2 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

1 pakke kalkuntern/ strimler
1 bæger kvark
1 løg
2 fed hvidløg
2 peberfrugter
1 bakke bønnespirer
salt, peber og karry
ris

Kalkunret 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Tomaterne, porretoppene, der er grovsnittet, champignon og 
de hele hvidløg lægges i et ildfast fad. 

2. Fordel risene ovenpå, og krydr med salt, peber og karry. 
3. Hæld ca. 2 dl vand ved, og læg kyllingelårene ovenpå. 

Tilsæt krydderier efter behag.
4. Dæk fadet med alu-folie, og sæt det en i kold ovn. 
5. Indstil ovnen på 200 grader og steg i ca. 5 kvarter. De sidste 

15 min uden alu-folien. 

Energi

Pr. 100 g: 562 kJ / 134 kcal. · Pr. portion: 3189 kJ / 759 kcal. 
Protein: 25 % · Kulhydrat: 62 % · Fedt: 13 % (11 g pr. portion; 1,9 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(2 personer)

2 kyllingeoverlår
den grønne top fra 3-4 porrer
5 hele fed pillede hvidløg
1 dåse hakkede tomater
lidt champignon (friske eller 
frosne)
lidt vilde ris

Kyllingeoverlår med risotto

Tilberedning

1. Pil og hak løgene.
2. Pil hvidløgene og knus dem.
3. Skær peberfrugterne i strimler.
4. Bland bouillon og vand, og kog det op i en gryde.
5. Kom løg, hvidløg og peberfrugter i, og lad det simre i 4-5 

min.
6. Vend den fintsnittede hvidkål i sammen med salt, peber og 

karry.
7. Lad det dampe godt igennem i 10 min.
8. Vend kødet i og lad det varme godt igennem.
9. Snit merian, og vend den i inden servering.

Energi

Pr. 100 g: 273 kJ / 65 kcal. · Pr. portion: 633 kJ / 151 kcal. 
Protein: 41 % · Kulhydrat: 34 % · Fedt: 25 % (4 g pr. portion; 1,8 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer) 

400 g hvidkål
 260 g kogt kyllingekød
2 Løg 
4 fed hvidløg
1 rød peber 
1 gul peber 
½ bouillonterning
1 dl vand 
1 tsk karry 
salt, peber 
lidt frisk merian

Hvidkål med kylling
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kom den optøede helbladede spinat i en gryde sammen med 
osten.

2. Varm igennem, til osten er smeltet. 
3. Smag til med salt og peber 
4. Bank kødet ud til en stor flade, som ikke må knuses.
5. Skær en lomme i kalkunbrystet og kom ost-spinat blandingen i. 
6. Rul kødet sammen til en roulade og rul bagepapir stramt 

omkring og luk til i enderne. 
7. Læg rullen i bradepanden og steg den i ovnen ved ca. 200 

grader i ca. 40 min. Skal føles fast ved et let tryk. 
8. Når den er færdigstegt lad den hvile i 10 min. Pak den ud og 

skær den for og server evt. med en stor portion salat

Energi

Pr. 100 g: 362 kJ / 77 kcal. · Pr. portion: 1140 kJ / 271 kcal. 
Protein: 67 % · Kulhydrat: 7 % · Fedt: 27 % (8 g pr. portion; 2,3 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

kalkunfileter a 600 g
300 g Cheasy friskost
500 g frossen spinat
salt, peber

Farserede Kalkunfileter 

Slanketip!
Sæt et mål for dit vægttab 
Sæt et klart defineret mål. 
Hvorfor vil du gerne tabe dig? Hvad er dit endelige mål med at blive slank?
Alt har en pris. Når du har et klart mål for dit vægttab, er det tid til at vurdere, hvad det kræver af dig at nå dit mål.
Vurder hvad du må gøre for at få succes. 
Er du villig til at yde den indsats? 
Halvhjertede forsøg er næsten på forhånd dømt til at slå fejl – i hvert fald hvis du er meget overvægtig.
Vær klar til at gøre det, der skal til, for at nå dit mål. 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær kalkunbrystet næsten midt igennem og kom fyldet i.
2. Smør kalkunbrystet med sennep, og pak kødet i blade fra 

savoykålen og snør dem til.
3. Steg kødet i ovnen ved 180-190 grader i 1 time.
4. Lad stegen hvile i 10 min. Skær den for og server med 

råkostsalat.

Energi

Pr. 100 g: 314 kJ / 75 kcal. · Pr. portion: 856 kJ / 204 kcal. 
Protein: 61 % · Kulhydrat: 20 % · Fedt: 19 % (4 g pr. portion; 1,6 g 
pr. 100 g) 
Værdi:    

(4 personer)

1 kalkunbryst
1 savojkål
sennep
 
Fyld

4 finthakkede soltørrede tomater
1 stor bdt finthakket basilikum
1 spsk pinjekerner

Kalkunbryst 

Tilberedning

1. Kom ½ kg hakket kalkunkød i en røreskål, tilsæt løg, 
tomater, mel og apollonaris, mens der røres.

2. Lad farsen hvile køligt i 1/2 time.
3. Steg frikadellerne på en slip-let pande ca. 10 min på hver 

side.

Energi

Pr. 100 g: 429 kJ / 102 kcal. · Pr. portion: 975 kJ / 232 kcal.  
Protein: 55 % · Kulhydrat: 27 % · Fedt: 19 % (5 g pr. portion; 2,2 g 
pr. 100 g) 
Værdi:   

(4 personer)

½ kg hakket kalkunkød
2 mellemstore hakkede løg
2 store fed finthakket hvidløg
1 tsk salt og 1 tsk peber
1 - 1½ dl apollinaris
60 g mel (1 dl)
5 fintskårne soltørrede tomater
5 - 7 fed marinerede hvidløg 
1 æg 

Kalkunfrikadeller
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Rist leveren på en tør pande i ca. 8 minutter.
2. Tilsæt de flåede tomater skåret i tern, smag til med 

krydderierne og lad det hele simre i 10 minutter.

Server med ris eller pasta.

Energi

Pr. 100 g: 301 kJ / 72 kcal. · Pr. portion: 751 kJ / 179 kcal. 
Protein: 58 % · Kulhydrat: 14 % · Fedt: 28 % (5 g pr. portion; 2,2 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(2 personer)

1 pakke kyllingelever
1 dåse flåede tomater.
salt. 
peber. 
timian. 

Kyllingelever i tomatsovs 

Tilberedning

1. Vend alle ingredienserne i en skål og server evt. med en 
ciabattabolle eller andet groft brød.

Energi

Pr. 100 g: 385 kJ / 92 kcal. · Pr. portion: 1001 kJ / 238 kcal.  
Protein: 55 % · Kulhydrat: 22 % · Fedt: 24 % (6 g pr. portion; 2,5 g 
pr. 100 g) 
Værdi:    

1 dl fromage blanc 
100 g kogt kylling i små tern
2 skiver ananas fra dåse, skåret 
i trekanter
2 tsk ananas saft
salt og peber
karry efter smag

Kyllingesalat med karry og ananas



162 303 slankeopskrifter af John Buhl ©  www.slankeopskrifter.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Det er de animalske fedtstoffer du skal spare mest på. Det gælder de fedtstoffer, der kommer fra 
kød, fjerkræ, æg, mælk og mejeriprodukter. Fisk er en undtagelse.

Det er de såkaldte omega-3 fedtstoffer i fisk, der er gavnlige, men du behøver ikke at spise fisk for at 
få nok omega-3 fedtsyrer. Dem kan du faktisk få på en endnu sundere måde, end ved at spise fisk, 
der jo også indeholder en vis mængde miljøgifte som kviksølv og dioxin.

Valnødder og valnøddeolie er kilder til omega-3-fedtsyrer. Det samme gælder soja- og rapsolie.
Den vegetabilske olie, der indeholder mest omega-3, er hørfrøolie.

Grønne grønsager er også en god kilde til omega-3-fedtsyrer, fordi de samtidig er en god kilde til et 
væld af andre vigtige næringsstoffer. I forhold til kalorieindholdet er grønne grønsager sprængfyldt 
med gavnlige vitaminer, mineraler, proteiner, fedtsyrer, antioxidanter og andre plantestoffer.

Opskrifter med fisk og skaldyr er en glimrende erstatning for opskrifter med kød.

Prøv til at begynde med at erstatte flere af de opskrifter, der normalt indeholder kød,  med 
opskrifter, der indeholder fisk og skaldyr — og efterhånden flere og flere vegetaropskrifter.

Fisk
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Bland ingredienserne i en stor skål og smag til med salt og 
peber, evt. et par dråber citronsaft.

Nyd salaten med en grovbolle og nogle cherry-tomater til.

Energi 

Pr. 100 g: 431 kJ / 103 kcal. · Pr. portion: 513 kJ / 122 kcal. 
Protein: 65 % · Kulhydrat: 7 % · Fedt: 28 % (8 g pr. portion; 3,2 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(2 personer)

250 g hytteost
250 g tun i vand
1 bdt.hakket frisk dild
 salt og af peber.

Tunsalat 1 

Tilberedning

1. Snit kålen og blancher den et par min. i letsaltet vand.
2. Skræl æblerne og skær dem i tynde både.
3. Skær laksen ud i tynde skiver, pensl dem med sennep og 

læg dem lagvis med kål og æbler i et ildfast fad. 
4. Drys med salt og peber mellem lagene. 
5. Sæt fadet i ovnen ved 200 grader i ca. 20 min. 

Server kogte kartofler eller en stor portion råkostsalat til.

Energi

Pr. 100 g: 421 kJ / 100 kcal. · Pr. portion: 1388 kJ / 330 kcal. 
Protein: 36 % · Kulhydrat: 22 % · Fedt: 43 % (4,7 g pr. 100 g).
Værdi:     

(4 personer)

600 g laksefilet uden ben og 
skind
½ savojkål eller hvidkål
2 Belle de Boskop æbler
2 spsk grov sennep
salt, peber

Laks i kål
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

Vend tunen i en dressing af kvark, purløg, salt og peber, evt. et 
par dråber citronsaft

Nyd salaten med en grovbolle og nogle cherry-tomater til.

Energi 

Pr. 100 g: 378 kJ / 90 kcal. · Pr. portion: 755 kJ / 180 kcal. 
Protein: 86 % · Kulhydrat: 6 % · Fedt: 8 % (1 g pr. portion; 0,8 g pr. 
100 g). Værdi:   

(2 personer)

500 g tun
250 g kvark
50 g purløg
salt, peber

Tunsalat 3

Tilberedning 

Bland ingredienserne. Smag til med salt og peber, evt. et par 
dråber citronsaft.
Nyd salaten med en grovbolle og nogle cherry-tomater til.

Energi

Pr. 100 g: 368 kJ / 88 kcal. · Pr. portion: 836 kJ / 199 kcal. 
Protein: 81 % · Kulhydrat: 12 % · Fedt: 8 % (2 g pr. portion; 0,8 g 
pr. 100 g). Værdi:   

(4 personer)

250 g fromage frais
500 g tun i vand
30 g finthakket fennikel
2 finthakkede rødløg
30 g finthakket persille

Tunsalat 2
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Optø spinaten. 
2. Indstil ovnen på 200 grader.
3. Bland spinat, løg, ost, paprika og salt.
4. Læg en spsk spinatblanding på hver fiskefilet, rul dem 

sammen og læg dem i et ildfast fad.
5. Kom resten af spinatblandingen ved siden af fisken.
6. Pres hvidløg over og drys med paprika. 
7. Bag fiskerullerne i 20 min. midt i ovnen. 
8. Pynt med citronskiver og server kogte kartofler til.

Energi

Pr. 100 g: 320 kJ / 76 kcal. · Pr. portion: 927 kJ / 221 kcal. 
Protein: 58 % · Kulhydrat: 13 % · Fedt: 29 % (7 g pr. portion; 2,5 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

4 fiskefileter
400 g hakket, frossen spinat
1 hakket løg
1 fed finthakket hvidløg
1 citron
2 spsk revet mager ost
paprika
1 tsk salt

Fiskefilet med spinatfyld

Tilberedning

1. Kom skivede tomater i et ovnfast fad og læg fileterne 
ovenpå. 

2. Krydr fileterne med salt og peber, og kom citronsaft på.
3. Dæk fadet med folie og sæt det i ovnen ved 225 grader i 6-8 

min.
4. Drys krydderurterne over inden servering.

Nyd retten med små pillede kartofler eller en portion råkostsalat.

Energi

Pr. 100 g: 289 kJ / 69 kcal. · Pr. portion: 568 kJ / 135 kcal. 
Protein: 72 % · Kulhydrat: 14 % · Fedt: 15 % (2 g pr. portion; 1,2 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

4 rødspættefileter
2-3 skivede tomater
2-3 spsk citronsaft
1 dl finthakket persille, purløg 
og dild
salt og peber

Rødspættefileter med kryddeurter
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning (tomatsovs)

1. Skær løg og peberfrugt i terninger, champignonerne i tynde 
skiver.

2. Svits det på en tør slip-let pande under omrøring.
3. Tilsæt de hakkede tomater sammen med presset hvidløg, 

hakket persille, salt og peber. 
4. Varm sovsen igennem i 5-10 min. under omrøring.

Tilberedning (hvid sovs)

1. Varm mælken. Tilsæt melet under omrøring. 
2. Lad det koge igennem et par minutter og kom osten i.
3. Smag til med salt, peber og revet muskatnød. 
4. Læg et tyndt lag tomatsovs i et ildfast fad. 
5. Læg et lag lasagneplader og derefter halvdelen af fisken. 
6. Derpå et lag bestående af halvdelen af den resterende 

tomatsovs og halvdelen af den hvide sovs. 
7. Herpå igen et lag lasagneplader, resten af fisken og resten af 

tomatsovsen.
8. Der afsluttes med et lag lasagneplader og resten af den hvide 

sovs.
9. Drys med revet ost.
10. Bag i ovn ved 200° i 30 min. 

Energi

Pr. 100 g: 374 kJ / 89 kcal. · Pr. portion: 2115 kJ / 503 kcal. 
Protein: 49 % · Kulhydrat: 30 % · Fedt: 21 % (12 g pr. portion; 2,1 g 
pr. 100 g). Værdi:   

(4 personer)

150-200g lasagneplader 
(fuldkorn)
800 g fiskefilet (alle slags kan 
bruges, men det er bedst at 
bruge lyssej)
 100 g revet mager ost til drys
1 løg
1 grøn peberfrugt
150 g champignoner
1 dåse hakkede tomater med 
oregano
1 bundt persille
salt og peber
3 spsk mel
4 dl mælk
revet muskatnød

Fiskelasagne 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Klargør fisken. 
2. Skær løgene i store terninger. 
3. Hak hvidløgene fint. 
4. Bring tomatsaften i kog med løg og lad den koge i 3-4 min. 
5. Læg fisken i den varme sovs. 
6. Lad retten simre under låg i 10 min. 
7. Smag til med salt og peber. 
8. Drys hvidløg og persille over. 

Serveres med kogte grønsager til. 

Energi

Pr. 100 g: 295 kJ / 70 kcal. · Pr. portion: 698 kJ / 166 kcal. 
Protein: 74 % · Kulhydrat: 19 % · Fedt: 7 % (1 g pr. portion; 0,5 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 portioner)

500 – 600 g torske- eller 
rødspættefileter
5 dl tomatsaft  
3 løg
2 fed hvidløg 
1 bundt persille
salt og peber

Fisk i tomatsovs

Tilberedning

1. Optø spinaten og pres væden fra. 
2. Smag til med salt og peber.
3. Rør fiskefars med salt og peber. 
4. Form to kugler af farsen og tryk et hul i hver.
5. Fordel spinatfyld i hullerne og luk farsen om fyldet. 
6. Form kuglerne til ovale bøffer, vend dem i mel og sæt dem 

på bagepapir på en plade i ovnen.
7. Bag dem ved 200 grader i 30 min. 

Server med grønsager til.

Energi

Pr. 100 g: 304 kJ / 72 kcal. · Pr. portion: 723 kJ / 172 kcal. 
Protein: 63 % · Kulhydrat: 29 % · Fedt: 8 % (2 g pr. portion; 0,6 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(2 personer)

200 g frosset spinat
250 g hakket torsk
2 spsk fuldkornsdurummel
salt og peber

Fiskelasagne 2
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Læg laksefileterne på hver deres stykke alu-folie. 
2. Smør lidt sennep på laksen.
3. Pres hvidløg udover.
4. Klip frisk basilikum og læg det på laksen. 
5. Drys med salt og peber. 
6. Fold folien om laksen og sæt den i ovnen ved 220 grader i ca. 

25 min. Server med kartofler eller eventuelt brune ris.

Energi

Pr. 100 g: 682 / 162 kcal. · Pr. portion: 989 kJ / 235 kcal. 
Protein: 41 % · Kulhydrat: 9 % · Fedt: 49 % (13 g pr. portion; 8,8 g 
pr. 100 g). Værdi:   

(2 personer)

2 laksefileter (friske) 
frisk basilikum 
friskpresset hvidløg
salt og peber
sennep

Laksefilet i ovn 

Slanketip!
Fokuser på det, du vil opnå
Få opmærksomheden væk fra de ting, du evt. savner under ”kuren”, ved at fokusere på det, du vil opnå ved at 
slanke dig.
Forestil dig selv som sund, slank og vital. 
Tænk på alt det nye, lækre tøj, du kan passe osv. 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær fisken i passende stykker. Gnid den med citronsaft og 
drys med salt og peber. 

2. Læg fisken i et lille ildfast fad og dæk med et stykke 
bagepapir. 

3. Kort før servering stilles fisken i ovnen ved 200° ca. 12 min.
4. Kom bulgur, juice, citronskal og saft fra ½ citron i en gryde. 
5. Kog ca. 5 min., til bulguren har opsuget det meste af væden. 

Rør af og til.
6. Fjern citronskallen. 
7. Halver cherrytomaterne og kom dem og bønnerne i retten. 
8. Varm det hele igennem og smag til med salt.
9. Server fisken portionsvis med garniture på varme 

tallerkener. 

Hertil en god sprød salat.

Energi

Pr. 100 g: 776 kJ / 185 kcal. · Pr. portion: 2703 kJ / 643 kcal. 
Protein: 28 % · Kulhydrat: 66 % · Fedt: 6 % (5 g pr. portion; 1,2 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(3-4 personer)

500 g torskefilet
1 citron
salt og peber

Garniture

3 dl bulgur
6 dl tomatjuice
skal af ½ citron
1 dåse røde kidneybønner
250 g cherrytomater
salt

Torskefilet på bulgur med bønner og tomat 



170 303 slankeopskrifter af John Buhl ©  www.slankeopskrifter.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Læg torskeskiverne i saltvand i en halv time.
2. Skær sellerien i terninger, porre, kartofler og gulerødder 

i skiver og kog dem i mælk under låg sammen med 
rosenkålen i ca. 5 min.

3. Tag grønsagerne op, lad dem dryppe af og læg dem i et 
ildfast fad. 

4. Jævn mælken med mel til sovs. 
5. Hæld sovsen over grønsagerne og læg torskestykkerne 

ovenpå. 
6. Drys med salt og peber, dæk med alu-folie og bag ved 190 

grader i 10-15 min.

Server retten med persille drysset over.

Energi

Pr. 100 g: 280 kJ / 67 kcal. · Pr. portion: 1771 kJ / 422 kcal. 
Protein: 48 % · Kulhydrat: 42 % · Fedt: 10 % (4,5 g pr. portion; 0,7 
g pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

4 skiver torsk a 200 g
¼ selleri
1 porre
4 bagekartofler
2 gulerødder
300 g rosenkål
½ l mælk
1 spsk mel
Hakket persille til drys
salt

Torsk i grønsager

Tilberedning

1. Rør en marinade af soyasauce, honning, ingefær, citronsaft, 
peber og chilipasta.

2. Kom spirerne i en skål og hæld ca. 1 dl kogende vand over.
3. Kog pastaen i 2 liter letsaltet vand. 
4. Kom asparges og forårsløg i gryden til pastaen 2 min. før 

den er færdigkogt. 
5. Hæld vandet fra, afkøl pasta og grønsager i koldt vand og 

lad dem dryppe af.
6. Bland pasta, asparges og forårsløg med spirer, peberfrugt, 

rejer og marinade og lad gerne salaten trække køligt ½ time, 
inden servering.

Energi

Pr. 100 g: 347 kJ / 83 kcal. · Pr. portion: 1040 kJ / 248 kcal. 
Protein: 26 % · Kulhydrat: 69 % · Fedt: 5 % (1 g pr. portion; 0,5 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(2 personer) 

200 g pasta-muslinger
100 g optøede drænede rejer
125 g grønne asparges i 
skråtskårne stykker
5 g spirer
2 forårsløg i fine strimler
1 rød peberfrugt i tern

Marinade

1 spsk soyasauce
1 spsk honning
1 ½ spsk frisk revet ingefær
1 ½ tsk citronsaft
¼ tsk stødt peber
½ tsk chilipasta

Pastasalat
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kog risene i letsaltet vand. 
2. Rens grønsagerne, udkern agurken og skær dem i tern.
3. Når risene har kogt i 10 min., læg alle grønsagerne, 

undtagen tomaterne, ovenpå og lad det simre under låg, til 
risen er færdig.

4. Rør kvark, sennep og ingefær sammen, spæd sovsen op 
med vand.

5. Anret grøntsagsrisene på en tallerken, fordel rejer og 
skivede tomater over og pynt med dild.

Energi

Pr. 100 g: 320 kJ / 76 kcal. · Pr. portion: 1736 kJ / 413 kcal. 
Protein: 32 % · Kulhydrat: 61 % · Fedt: 7 % (3 g pr. portion; 0,6 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(2 personer)

60 g løse ris
100 g af hver: agurk, gul 
peberfrugt, rødløg og hvidløg
8 små tomater
250 g rejer
2 spsk kvark
2 spsk vand
1 tsk sennep.
ingefær
dild
salt

Ris med rejer

Tilberedning

1. Svits løgene på en tør slip-let pande under omrøring. 
2. Tilsæt de øvrige ingredienser undtagen rejer. Lad det simre 

under låg 20 min. 
3. Vend rejerne i og server. 

Energi

Pr. 100 g: 635 kJ / 151 kcal. · Pr. portion: 1493 kJ / 355 kcal. 
Protein: 21 % · Kulhydrat: 72 % · Fedt: 7 % (3 g pr. portion; 1,2 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer) 

3 dl bulgur
200 g optøede rejer
3 dl majs
2 dl ærter
1 dl gulerod i tern
2 dl rød peberfrugt i tern
1 løg skåret i tern
6 dl vand
salt

Bulgur med rejer
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Læg forellerne i et ildfast fad. 
2. Drys med salt og peber og dryp citronsaft på. 
3. Læg løg og tomater omkring fiskene. 
4. Drys persille og løg over. Dæk med folie. 
5. Sæt fadet i ovnen ved 225 grader i 20 min.

Energi

Pr. 100 g: 256 kJ / 61 kcal. · Pr. portion: 742 kJ / 177 kcal. 
Protein: 70 % · Kulhydrat: 21 % · Fedt: 8 % (1 g pr. portion; 0,5 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(2 personer)

2 rensede portionsforeller
1 løg
2 tomater i skiver
1 dl hakket persille og purløg
 salt, peber, citronsaft

Foreller i fad 

Tilberedning

1. Del fisken i 4 stykker og læg dem i et ildfast fad.
2. Dryp med citronsaft, salt og peber. 
3. Rens og udkern peberfrugt og chili. Pil løget og skær det i skiver. 
4. Skær peberfrugterne i strimler og chilien i ringe.
5. Fordel grønsagerne, appelsinsaften, laurbærbladet over fisken. 
6. Tilsæt halvdelen af tomatjuicen, dæk fadet med alufolie og sæt 

det i ovnen ved 180 grader i 30 min.
7. Kog risene i resten af tomatjuicen i 12 min., og lad dem hvile i 12 

min.
8. Anret fisken med skiver af appelsin, ristede mandler, 

grønsagerne, kapers og tomatrisene. 

Energi

Pr. 100 g: 385 kJ / 92 kcal. · Pr. portion: 2360 kJ / 562 kcal. 
Protein: 42 % · Kulhydrat: 47 % · Fedt: 11 % (7 g pr. portion; 1,1 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

1 kg lyssejfileter
3 dl ris 
1 l tomatjuice
2 røde peberfrugter
2 grønne chilier
1 løg
saft af 1 citron
saft af 1 appelsin
1 appelsin i skiver
1 laurbærblad
12 store kapers med stilk
½ dl smuttede tørristede 
mandler
salt, peber

Lyssej med paprika-orangesovs
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Findel den kogte laks og rør den med citron, kvark og 
kapers. 

2. Smag til og fordel cremen i ruller af røgetlaks formet som 
horn.

3. Anret hornene over finthakket frisk tomat og drys med 
purløg. 

Spis brød til.

Energi

Pr. 100 g: 327 kJ / 78 kcal. · Pr. portion: 835 kJ / 199 kcal. 
Protein: 46 % · Kulhydrat: 18 % · Fedt: 37 % (8 g pr. portion; 3,2 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(2 personer)

160 g kogt laks (evt. fra dåse)
 4 tynde skiver røget laks
½ dl kvark
1 spsk kapers
4 tomater
finthakket purløg
revet citronskal og saft
brød 
 salt og peber

Laksecreme med kapers på tomat 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær kartoflerne i 1 cm tykke skiver. 
2. Skær den røgede laks i strimler. 
3. Skær forårsløgene i tynde skiver. 
4. Hak dilden.
5. Læg 1/3 af kartoflerne i et ildfast fad. 
6. Fordel halvdelen af laksen, dilden og forårsløgene over.
7. Læg endnu 1/3 kartofler på og så resten af laksen, dilden og 

forårsløgene. 
8. Slut af med et lag kartofler.
9. Pisk æg, mælk og kvark sammen med salt og peber og hæld 

det over kartoflerne. 
10. Drys revet ost over og kom salt og peber på. 
11. Sæt fadet i en 180 grader varm ovn i ca. 30 min., til 

æggemassen er stivnet.

Energi

Pr. 100 g: 416 kJ / 99 kcal. · Pr. portion: 1908 kJ / 454 kcal. 
Protein: 33 % · Kulhydrat: 36 % · Fedt: 30 % (15 g pr. portion; 3,3 g 
pr. 100 g). Værdi:   

(4 personer)

800 g faste kartofler
250 g ferskrøget laks
12 forårsløg
1 stort bundt dild
4 æg
1 dl sødmælk
3 dl kvark
40 g mager ost 
salt og peber

Kartoffelfad med røget laks 

Slanketip!
Køb ind når du er mæt 
Køber du ind, når du er sulten, bliver du alt for let fristet til at købe for meget eller det forkerte.  
Er du alligevel sulten, før du skal købe ind, så skriv en indkøbsliste først, og hold dig til den!  
Det er i orden at bruge tid i grøntsagsafdelingen, og købe ekstra frugt og grønsager, men klar de andre indkøb 
hurtigt og efter din liste. 



175 303 slankeopskrifter af John Buhl ©  www.slankeopskrifter.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Bring vandet i kog med salt, kom risene i og kog dem 12 
min. 

2. Sluk og lad dem trække i 12 min.
3. Del hver filet i to, dryp med citronsaft, drys let med salt og 

lad dem stå og trække.
4. Steg champignonerne på en tør slip-let pande ca. 5 min. 
5. Rør løgene i sammen med dild, der er snittet groft. 
6. Smag til med salt og peber.
7. Læg halvdelen af de varme ris i bunden af et smurt ildfast 

fad. 
8. Læg de marinerede rødfiskefileter over. 
9. Bred champignnonfyldet og de resterende varme ris over. 
10. Drys osten på toppen og bag retten i ovnen ved 180 grader i 

ca. 20 min.

Energi

Pr. 100 g: 408 kJ / 97 kcal. · Pr. portion: 1581 kJ / 376 kcal. 
Protein: 36 % · Kulhydrat: 54 % · Fedt: 11 % (4 g pr. portion; 1,2 g 
pr. 100 g). Værdi:    
 

(4 personer) 

4 rødfiskefileter
4 dl vand
3 dl løse ris
200 g skivede champignoner
2 finthakkede løg
50 g revet mager ost
3 spsk citronsaft
1 bdt. frisk dild
salt, peber

Ostegratinerede rødfiskefileter

Slanketip!
Når det skal gå stærkt
Du kan gøre noget ekstra for at tabe dig hurtigere til en speciel lejlighed, men så er det bedst at følge et sundt 
slankeprogram – blot mere konsekvent end ellers. 
Taber du dig ved hjælp af en pulverkur e.l., har du nok også hurtigt problemet igen. 
Tab dig hurtigere ved især at øge mængden af grønsager i kosten og dyrke mere motion.
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kom salt og peber på laksen damp den ca. 5 min. i hvidvin. 
Lad den køle af.

2. Lav en sovs af fromage frais, smagt til med salt, peber og 
citron.

3. Vend forsigtigt et glas rød kaviar isovsen. 
4. Anret laksen portionsvis på 6 tallerkner, og hæld sovsen 

over.
5. Pynt med et halvt æg og små grønne aspargesstykker.

Flutes hører til denne ret.

Energi

Pr. 100 g: 496 kJ / 118 kcal. · Pr. portion: 1023 kJ / 243 kcal. 
Protein: 49 % · Kulhydrat: 4 % · Fedt: 46 % (12 g pr. portion; 6 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(6 personer)

600 g fersk laks
1 dl hvidvin
300 g fromage frais
1 glas rød kaviar
1 glas grønne asparges
1 citron 
salt, peber

Lakseforret 

Tilberedning

1. Skær courgetterne over på langs og fjern kødet fra dem. 
2. Hak kødet og bland det sammen med tun, hakkede tomater, 

ost, hakkede mandler, persille, basilikum og timian. 
3. Smag til med salt og peber. 
4. Fyld massen i courgetterne, sæt dem i et ildfast fad og bag 

dem i ovn ved 180 grader ½ time.

Energi

Pr. 100 g: 215 kJ / 51 kcal. · Pr. portion: 743 kJ / 177 kcal. 
Protein: 54 % · Kulhydrat: 24 % · Fedt: 22 % (1,3 g pr. 100 g).
Værdi:    

(4 personer)

4 courgetter
250 g tunfisk i vand
4 flåede og udkernede tomater
3 spsk mager reven ost
1 spsk hakkede mandler
3 spsk hakket bredbladet persille
3 spsk hakket basilikum
1 tsk hakkede timianblade
salt, peber

Farserede courgetter 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Si vædsken fra tunen 
2. Mos kartoflerne 
3. Rør tunen og et æg i kartoflerne
4. Tilsæt lidt A 38 til ønsket konsistens.  
5. Kan bages i ovnen eller steges på panden.

Energi

Pr. 100 g: 520 kJ / 124 kcal. · Pr. portion: 1118 kJ / 266 kcal. 
Protein: 57 % · Kulhydrat: 27 % · Fedt: 17 % (5 g pr. portion; 2,3 g 
pr. 100 g). Værdi:   
 

(2 personer)

1 dåse tun i vand
1-2 kogte kartofler
1 æg 
A 38
1 spsk. mel
salt og peber

Tun-frikadeller 1 

Tilberedning

1. Læg spidskålen i et ildfast fad og kom rødspætterne ovenpå.
2. Krydr med salt og peber.
3. Kog kartoflerne i vand i 5 min. 
4. Tilsæt spidskommen, salt og peber og kog yderligere 5 min.
5. Læg kartoflerne ved fisken og hæld vand over. 
6. Drys med dild. 
7. Kom alufolie over fadet, sæt det i en varm ovn og bag ved 

200 grader i 25  min. 

Server med citronbåde til.

Energi

Pr. 100 g: 190 kJ / 45 kcal. · Pr. portion: 1402 kJ / 334 kcal. 
Protein: 32 % · Kulhydrat: 61 % · Fedt: 7 % (3 g pr. portion; 0,6 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

4 rødspætter
1 snittet spidskål
1 kg rensede kartofler
1 bdt. dild
1 l vand
spidskommen
salt, peber

Rødspætter
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Rør ingredienserne sammen.
2. Smag til med salt, peber og citronsaft. 
3. Server med groft brød eller flutes.

Energi

Pr. 100 g: 304 kJ / 72 kcal. · Pr. portion: 349 kJ / 83 kcal. 
Protein: 72 % · Kulhydrat: 18 % · Fedt: 10 % (1 g pr. portion; 0,8 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(2 personer)

100 g rejer eller hummerhaler
1 dl fromage blanc
2 spsk friskhakket dild
 citronsaft
salt og peber 

Rejesalat 

Tilberedning

1. Si vædsken fra tunen. 
2. Kom den i en skål og mos den med en gaffel.
3. Rør æg, mel og mælk i.
4. Tilsæt timian, salt og peber efter smag.
5. Stil farsen koldt i ca. ½ time.
6. Form den til frikadeller, og steg dem gyldne på en tør slip-

let pande.
 
Server med kartofler og grønsager eller groft rugbrød

Værdi:   

 2 dåser tun i vand
1 hakket løg
1 æg
 2 spsk. hvedemel
½ dl skummetmælk
2 tsk. tørret timian 
 salt og peber 

Tun-frikadeller 2 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kog risene, lad dem stå ca. 15 min. under låg og trække.
2. Snit tomater og salat og kom dem i en skål sammen med 

ærter og majs.
3. Kom den afdryppede tun i skålen.
4. Vend risene i de øvrige ingredienser. 

Værdi:    

(4 personer)

2 dåse tun i vand
200 g ris
1 dåse majs 
1 dl. fine ærter
200 g iceberg salat
2 tomater

Varm tunsalat 

Tilberedning

1. Læg laksebøfferne i et ildfast fad.
2. Riv guleroden groft, snit forårsløgene fint og sauter dem et 

kort øjeblik på en tør slip-let pande. 
3. Lad det køle af og rør det sammen med dild og ost.
4. Fordel denne urtemasse på hvert laksestykke.
5. Bag bøfferne i en 170 grader varm ovn til fisken er mør, ca. 

15 min.

Server med salat.

Energi

Pr. 100 g: 531 kJ / 126 kcal. · Pr. portion: 1208 kJ / 288 kcal. 
Protein: 44 % · Kulhydrat: 6 % · Fedt: 50 % (8 g pr. portion; 7 g pr. 
100 g). Værdi:    

(4 personer)

4 laksebøffer
1 pk fedtfattigt flødeost
4 forårsløg
1 stor revet gulerod
2 tsk finthakket dild
 salt, peber

Urtebagte laksebøffer
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning 

1. Kom vand, appelsin- og citronsaft samt soyasauce i en 
gryde.

2. Lad det simre 10-15 min. 
3. Jævn med mel og smag til med tabasco.
4. Damp laksen under låg, til den er fast (ca. 10 min.).

Server den med ris og salat. 

Energi

Pr. 100 g: 456 kJ / 108 kcal. · Pr. portion: 973 kJ / 231 kcal. 
Protein: 42 % · Kulhydrat: 9 % · Fedt: 49 % (12 g pr. portion; 5,9 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

4 portionsstykker laks
 vand
salt, peber

Sovs

2 dl vand
saft af 2 appelsiner
saft af ½ citron
2 spsk soyasauce
½ spsk mel
et par dråber tabasco

Laks med appelsinsovs

Tilberedning

1. Blend den afdryppede tun, fløden, citronsaft og kapers, og 
smag til med salt og peber.

2. Smelt den udblødte husblas ved svag varme, og rør den i. 
Kom moussen i en lille smurt form, og stil den koldt 1 times 
tid.

3. Vend moussen ud på et fad og pynt med citronbåde og 
brøndkarse.

Server den med lun flutes eller en ciabattabolle.

Energi

Pr. 100 g: 459 kJ / 109 kcal. · Pr. portion: 627 kJ / 149 kcal. 
Protein: 61 % · Kulhydrat: 7 % · Fedt: 32 % (5 g pr. portion; 3,9 g 
pr. 100 g). Værdi:   

(2-3 personer)

1 ds. tun i vand
1 ½ dl syrnet fløde
1 spsk citronsaft
1 spsk kapers
2 bl. husblas
citronbåde 
brøndkarse
salt og peber

Tunmousse
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skyl spinaten grundigt og ryst den fri for vand. 
2. Damp spinaten i det vand der hænger ved under 

tætsluttende låg ca. 3 min. 
3. Hæld evt. væde fra spinaten
4. Rør æggene i fiskekødet og smag til med salt.
5. Bland letmælk med kartoffelmel og rør det i farsen sammen 

med 1 tsk peber.
6. Del fiskefarsen i to portioner og bland finthakket spinat og 

dild i den ene portion.
7. Læg skiftevis de to slags fars i lag i en smurt form og bag 

den i ovnen ved 150 grader 1 time.
8. Lad pateen sætte sig ved eftervarme i 20 min.

Server den kold med en let salat og flutes. 

Energi

Pr. 100 g: 359 kJ / 85 kcal. · Pr. portion: 462 kJ / 110 kcal. 
Protein: 49 % · Kulhydrat: 16 % · Fedt: 35 % (4 g pr. portion; 3,3 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(6 personer)

400 g hakket ørredfileter
400 g hakket torskefileter
500 g frisk hakket spinat
1 bdt. dild
4 æg
3 dl letmælk
3 spsk kartoffelmel

Ørredpate med spinat og dild

Slanketip!
Vælg en slankekur, du føler passer til dig
En kur, du følger slavisk, selv om du ikke bryder dig om den, er ikke en god løsning.
Hvis du tvinger dig til at spise noget, du ikke kan fordrage, eller dyrker motion du hader, vil du alligevel ikke 
fortsætte ret længe.
Det tager dog tid, før du har vænnet dig til en anden kost og til at dyrke motion.
Giv din nye livsstil en chance – men vælg først og fremmest de ændringer i kostvaner og livsstil, der tiltaler 
dig, der virker overkommelige, og som du kan se er fornuftige.
En slankekur, hvor du forbyder dig selv en hel masse mad, som du holder af – og hvor du ikke lærer at tilberede 
og holde af sund slankemad – er umuligt at overholde i længden. 
Du vil før eller senere tage det hele på igen.
Uanset hvordan du vælger at komme ned i vægt så husk, at det kun kan virke på længere sigt, hvis du spiser 
dig mæt, og er tilfreds med din nye kost.
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Nogle mennesker har for vane at spise og småspise næsten hele tiden, uanset hvad de laver, 
og desværre er det ofte de små bidder og mellemmåltider, der ”pludselig” bliver til alt for 
mange kalorier – ikke mindst fordi overvægtige ofte glemmer, at tælle de små bidder med i 
kalorieregnskabet.

Nogle passer på med, hvad de spiser til måltiderne, når de spiser med andre, men småspiser så en 
del, når de er alene. 

Smagsprøver i køkkenet eller i supermarkedet, at nippe til rester efter maden, eller prøvesmage det 
hele, før det kommer på bordet osv., har måske givet de ekstra kalorier, der langsomt har sat sig på 
sidebenene. Det er altså måske netop de små bidder og snacks, som du ikke rigtig regner for noget, 
der ødelægger kalorieregnskabet. Daglig ”nipperi” kan blive til mange kalorier på en uge. På et år 
bliver det let til flere kilo ekstra fedt.

Vælg for det meste sunde og kaloriefattige mellemmåltider.

Forbered dine mellemmåltider på forhånd
Har du let ved pludselig at gå amok med chokolade, chips, peanuts, kager eller andet, er det en god 
idé, at du har sunde mellemmåltider parat.

Når dine mellemmåltider er klar på forhånd, så de er lige ved hånden, når du bliver sulten, er der 
mindre risiko for, at du spiser for meget eller det forkerte.

Dine mellemmåltider kan være frisk frugt, agurk, gulerødder, cherrytomater eller lignende. Du kan 
fx lade nogle gulerødder ligge i en skål med vand, som du kan spise af, når du har lyst til et eller 
anden imellem måltiderne.

Rigeligt med udskårne grønsager i køleskabet kan faktisk være en god ”førstehjælp”, når sulten 
melder sig. Også friske frugter er glimrende som mellemmåltider.

Frugt er god og sund mad, og bør afgjort indgå i den daglige kost. De indeholder vitaminer, 
mineraler, kostfibre mv. For mange søde frugter  er ikke heldigt pga. kalorieindholdet, men 3-5 stk. 
frugt dagligt er glimrende — fx som mellemmåltider, snacks eller dessert.

Frugt og grønt mætter og giver kun få kalorier, og er derfor de bedste mellemmåltider.

Rå gulerødder, skiver af melon, agurkestænger, cherrytomater, mangofrugt, ærter, radiser, et stykke 
peberfrugt, frisk asparges, en stang bladselleri, en blandet frugtsalat med bær og andre frugter mv., 
kan udgøre både velsmagende og mættende mellemmåltider, der er lette at tilberede i en fart.

Snacks og små måltider
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Udrør gæren i det lunkne vand. Tilsæt melet og ælt dejen.
2. Lad dejen hæve ½-1 time, hvorefter den fordeles jævnt på en 

bageplade.
3. Bred tomatpasta blandet med chili over dejen. 
4. Skær tomater og courgette i tynde skiver og læg dem på. 
5. Læg majs og champignoner over og drys med ost.
6. Bag pizzaen i en forvarmet ovn ved 225 grader i 20 min. 

Energi

Pr. 100 g: 480 kJ / 114 kcal. · Pr. portion: 1361 kJ / 324 kcal. 
Protein: 25 % · Kulhydrat: 58 % · Fedt: 17 % (6 g pr. portion; 2 g pr. 
100 g). Værdi:    

(4 personer)

Dej

15 g gær
1 ½ dl vand
120 g hvedemel

Topping

1 bæger tomatpasta
3 tomater
1 courgette.
1 kop majs.
1 kop champignoner i skiver.
150 g revet mager ost. 
chili

Pizza

Skær omhyggeligt rengjorte kartofler i meget tynde skiver.
Kom 1 spsk. olie samt foretrukne krydderier i en dybfrostpose.  
Kom kartoffelskiverne i posen og bland godt.
Bred kartoflerne ud på bagepapir og bag dem i en forvarmet ovn 
ved ca. 200 grader. 

Vend dem af og til.

Når de er sprøde er de færdige.

Værdi:    

 

Chips / veganeropskrift



184 303 slankeopskrifter af John Buhl ©  www.slankeopskrifter.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kog de skrællede kartofler. Steg den revne squash på en tør 
slip-let pande.

2. De kogte og afkølede kartofler moses og røres med den 
stegte squash. 

3. Rør soyasauce, koriander og karry i.
4. Tril små runde kugler af dejen, og sæt dem på bagepapir på 

en bageplade og tryk dem flade. 
5. Bag dem i ovnen til de tager farve.
6. Lad dem køle af. Opbevar dem i køleskabet. 

Energi

Pr. 100 g: 411 kJ / 98 kcal. · Pr. portion: 96 kJ / 23 kcal. 
Protein: 15 % · Kulhydrat: 76 % · Fedt: 9 % (0,2 g pr. portion; 1 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(ca. 10 -12 stk.)

3 store kartofler
50 g revet squash
2 tsk soyasauce uden sukker
1 spsk. hakket koriander
2 tsk karry

Snacks

Slanketip!
Din holdning er afgørende for din succes
Tænk positivt – og det hele bliver både lettere og noget sjovere. 
Glæd dig over at du kan spise dig mæt i sund mad hver dag – frem for at ærgre dig over, at du ikke kan spise 
hvad som helst uden at tage på.
Tænk på at du gør noget godt for din krop, når du spiser dine grønsager – frem for at savne fed sovs til 
kartoflerne.
Tænk på hvor dejligt det er i naturen – frem for at bande over hvor surt det er at jogge rundt i parken.
Gør det til et spændende ”sport” at nå dit ugentlige mål for dit vægttab - frem for at ærgre dig over, hvor langt 
der er igen.
I stedet for at tænke på hvor besværligt det er at ændre dine vaner – så glæd dig over at din nye kost og livsstil 
ikke alene får dig ned i vægt, men også styrker dit immunsystem, gør dig friskere og sandsynligvis lægger flere år 
til din levetid.
Tænk ikke på dig selv som tyk. Tænk på dig selv, som du vil se ud, når du har nået dit slankemål.
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Pluk broccolien i små buketter. Skræl kartoflerne og skær 
dem i små tern. Skræl gulerødderne og riv dem groft. Snit 
porren fint. 

2. Kog grønsagerne møre i letsaltet vand, og si vandet fra. 
3. Blend dem når de er kølet lidt af.
4. Læg husblasen i blød i koldt vand i 10 min. Knug væden af 

den og smelt den ved svag varme. 
5. Rør den smeltede husblas sammen med grøntsagsmassen i 

en skål.
6. Pisk mel og mælk sammen og bland det i grønsagsmassen 

sammen med revet ost. Vend den stiftpiskede æggehvide i.
7. Kom det hele i et ildfast fad og dæk med folie. Prik et par 

huller i folien. 
8. Bag i forvarmet ovn ved 200 grader i 1 time og 20 min. 

Server en stor portion salat til.

Energi

Pr. 100 g: 317 kJ / 75 kcal. · Pr. portion: 969 kJ / 231 kcal. 
Protein: 25 % · Kulhydrat: 63 % · Fedt: 12 % (3 g pr. portion; 1 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

500 g broccoli
250 g bagekartofler
2 gulerødder
1 porre
10 blade husblas
1 dl mælk
3 spsk mel
40 g revet mager ost
1 stiftpisket æggehvide

Grøntsagsmousse
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

Hjertesalat er god til små salatbidder med fyld, rørt af rygeost, 
kvark, agurk i små stykker, radiser i skiver, snittet hjertesalat, salt 
og peber.

Energi

Pr. 100 g: 127 kJ / 30 kcal. · Pr. portion: 381 kJ / 91 kcal. 
Protein: 45 % · Kulhydrat: 46 % · Fedt: 9 % (1 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

200 g mager rygeost
½ dl kvark
½ agurk
1 bdt. radiser
1 stk. hjertesalat
salt og peber

Salatbidder 

Tilberedning

1. Kog ærterne i letsaltet vand, til de er møre. 
2. Hæld vandet fra og damp dem et øjeblik, til de er tørre.
3. Findel dem i blender eller purer dem gennem en sigte og 

afkøl dem. 
4. Bland kvark i ærterne.
5. Smag moussen til med salt og peber.

Server grønsagsmoussen til en stor portion råkostsalat.

Energi

Pr. 100 g: 334 kJ / 79 kcal. · Pr. portion: 501 kJ / 119 kcal. 
Protein: 41 % · Kulhydrat: 52 % · Fedt: 7 % (1 g pr. portion; 0,6 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

400g frosne ærter
1dl kvark
vand
salt, peber

Grøntsagsmousse 2 



187 303 slankeopskrifter af John Buhl ©  www.slankeopskrifter.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Pres vædsken fra tunen og kom den i en røreskål.
2. Rør kvark i.
3. Smag til med salt, peber og tilsæt purløg efter smag. 

Tip: En delikatesse med lunt grovbrød til.

Energi

Pr. 100 g: 332 kJ / 79 kcal. · Pr. portion: 997 kJ / 237 kcal. 
Protein: 81 % · Kulhydrat: 11 % · Fedt: 8 % (2 g pr. portion; 0,7 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(2 personer)

1 dåse tun i vand
250 g kvark 
purløg
salt, peber
citron 

Tunsalat 4

Tilberedning

1. Tryk vandet fra tunen, og kom den i en røreskål.
2. Tilsæt hytteost, og blend til en jævn masse.
3. Rør ærter og/eller majs i.  
4. Smag til med salt, peber og citronsaft.
5. Stil moussen i køleskab en time før servering.

Tip: Hertil er lun grovflute eller andet grovbrød godt.

Energi

Pr. 100 g: 442 kJ / 105 kcal. · Pr. portion: 828 kJ / 197 kcal. 
Protein: 70 % · Kulhydrat: 9 % · Fedt: 21 % (4 g pr. portion; 2,5 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

2 dåser tun i vand
100 g ærter og/eller majs (frosne 
eller fra dåse)
1 bæger hytteost 
salt, peber og citronsaft efter 
smag

Tunmousse
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Bring vand, citronsaft i kog 
2. Læg fisken i og lad den trække i den varme lage i 20 min.
3. Tag fisken op med en hulske, skær den i passende stykker 

og arranger dem på et serveringsfad sammen med ærter og 
asparges.

4. Rør dressingen sammen og smag den til med salt og peber. 
5. Hæld dressingen over salaten og pynt med tomatbåde.

Energi

Pr. 100 g: 263 kJ / 56 kcal. · Pr. portion: 782 kJ / 186 kcal. 
Protein: 63 % · Kulhydrat: 31 % · Fedt: 6 % (1 g pr. portion; 0,4 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

400 g torskefilet
¼ l vand
saft af ½ citron
150 g ærter
1 dåse asparges
 salt, peber

Dressing

2 ½ dl kvark
hakket dild
hvidløg
salt, peber

Fiskesalat 

Tilberedning

1. Skær toppen af tomaterne og fjern kernerne med en teske.
2. Hæld kogende vand på bulguren, så den er dækket, og lad 

den trække i en halv time (bulguren skal opsuge vandet).
3. Vend tunkødet i bulguren sammen med kvark. 
4. Bland purløg og persille i. 
5. Smag til med salt og peber. 
6. Kom fyldet i tomaterne og servér.

Energi

Pr. 100 g: 485 kJ / 115 kcal. · Pr. portion: 960 kJ / 228 kcal. 
Protein: 41 % · Kulhydrat: 52 % · Fedt: 7 % (2 g pr. portion; 0,9 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

4 store tomater
125 g bulgur
1 dåse tun i vand
1 dl kvark
3 spsk fintklippet purløg
2 spsk hakket persille
salt og peber

Tomater med tun
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

 
 

Tilberedning

1. Kom skaldyrene i en skål
2. Snit icebergsalaten fint
3. Hæld væden fra papayaternen og vend den i salaten og 

skaldyrene. Tilsæt hasselnødderne 

Tip: En god dilddressing forhøjer nydelsen. 

Energi

Pr. 100 g: 234 kJ / 56 kcal. · Pr. portion: 542 kJ / 129 kcal. 
Protein: 34 % · Kulhydrat: 36 % · Fedt: 30 % (4 g pr. portion; 1,9 g 
pr. 100 g). Værdi:     

 

(4 personer)

1 portion rejer/hummerhaler
1 dåse papayatern
1 iceberg salathoved
25 g hakkede hasselnødder

Skaldyrskompot
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Det er naturligvis bedst at undgå kager og den slags, selv om de er fedtfattige. Fedtfattige desserter 
indeholder som regel alt for mange kalorier i form af sukker. Men skal det være, så indeholder disse 
opskrifter mindre færre kalorier, end de fleste andre.

Spis kun kager, desserter o.l. ved specielle lejligheder og/eller spis kun lidt.

I alle opskrifter, hvor der er nævnt sukker, kan du i stedet bruge produkter med sødestoffet steviol 
glycosid udvundet fra planten Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni). Hvodan du bruger steviol glycosid 
og hvilke mængder, der svarer til den samme mængde sukker, afhænger af hvilket steviaprodukt, 
du køber. 

Læs på etiketten, og evt. også på producentens hjemmeside. 
Læs fx om SteviaSweet på hermesetas.dk

Frugt som mellemmåltider og dessert
Mange bliver fristet til at spise slik eller noget andet sødt/usundt efter et måltid eller som 
mellemmåltid. Her er frugt en sund og god løsning. 

Prøv fx at stoppe med at spise, før du er helt mæt, og spis så et stykke frugt til dessert – du 
vil sandsynligvis opdage at frugten gør dig mæt på en behagelig måde. Det vil sandsynligvis 
tilfredsstille din trang til søde sager i løbet af dagen.

Hav altid frugt i nærheden, så du let kan tage et stykke frugt, hvis du bliver sliksulten. Selv om 
du egentlig har mest lyst til slik eller chokolade, vil du alligevel opdage, at frugten som regel tager 
trangen til de usunde søde sager. 

Du kan eventuelt også lave frugtis, frugtsalater eller frugtdesserter. 

Desserter

http://www.hermesetas.dk/data/dk/stevia
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Mos bananen med en gaffel og bland den med resten af 
ingredienserne. 

2. Kom dejen i en lille aluform og bag den ved 170g i ca. 55 
min. 

Tip: 

Vælg mindre forme, for ikke at få for meget skorpe.

Det nemmeste er at bage f.eks. en firdobbelt portion, da kagen 
kan fryses ned.

Banan kan erstattes med 60g revet gulerod.

Energi

Pr. 100 g: 704 kJ / 168 kcal. · Pr. kage: 1583 kJ / 377 kcal. 
Protein: 26 % · Kulhydrat: 45 % · Fedt: 28 % (12 g pr. kage; 5,2 g pr. 
100 g). Værdi:    

½ moden banan 
1 æg
3 tsk fedtfattig mayonaise
¼ dl vand
1 tsk vanille
1 tsk kanel
2 tsk kakao
1 tsk bagepulver
1 tsk mel
20 g skummetmælkspulver   

Chokolade-banankage

Tilberedning 

1. Skær pærer og ferskner i skiver og læg frugten lagvis med 
fromage frais i en skål.

2. Stil skålen i fryseren 2-3 timer.

Server evt. med vafler til, hvis det skal være lidt festligt.

Energi

Pr. 100 g: 284 kJ / 67 kcal. · Pr. portion: 473 kJ / 112 kcal. 
Protein: 37 % · Kulhydrat: 59 % · Fedt: 4 % (0,5 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(6 personer)

2 bægre fromage frais med 
fersken og passionsfrugt
1 dåse ferskner
2 halvstore pærer

Fedtfattig dessert
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Pisk æggene sammen og vend resten af ingredienserne i.
2. Fyld dejen i muffinspapirforme, og sæt dem i 

metalmuffinsforme til støtte (hvis papirformene ikke støttes 
af metalforme kan dejen flyde ud. Ved brug udelukkende af 
metalforme, skal de smøres indvendig).

3. Bag dem ved 180 grader i 30 min.

Energi

Pr. 100 g: 762 kJ / 181 kcal. · Pr. portion: 1033 kJ / 246 kcal. 
Protein: 13 % · Kulhydrat: 78 % · Fedt: 9 % (2 g pr. portion; 1,8 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(ca. 10 stk.)

2 æg
6 tsk bagepulver
korn af 1 stang vanille
2 modne, mosede bananer
revet skal af 1 appelsin
saften fra 1 appelsin
5 dl hvedemel
1 dl fedtfattig A 38
1 dl skummetmælk
2 dl optøede blåbær.

Blåbærmuffins

Tilberedning

1. Pisk hviderne stive. 
2. Bland de øvrige ingredienser med æggeblommerne. 
3. Vend de øvrige ingredienser i de stiftpiskede hvider. 
4. Del portionen i 2 og bag hver portion på bagepapir ved 200 g 

i ca. 10 min.
5. Mos hindbærene og bland med syltetøjet (tag et par bær fra 

til pynt). 
6. Bred fyldet ud over bundene.
7. Kom youghurten over og pynt med et par hindbær.

Energi

Pr. 100 g: 538 kJ / 128 kcal. · Pr. kage: 2441 kJ / 581 kcal. 
Protein: 21 % · Kulhydrat: 48 % · Fedt: 32 % (20 g pr. portion; 4,5 g 
pr. 100 g). Værdi:    

2 æg
30 g kalorielet mayonaise.
9 tsk mel 
3 tsk bagepulver

Fyld

1¼ dl youghurt
100 g hindbær
3 tsk hindbærsyltetøj

Lagkage 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Bananer skal være modne før de fryses. Skræl bananerne og 
skær dem i mindre stykker, kom dem i en dybfrostpose og 
frys dem ned.

2. Blend alle ingredienserne.
3. Nyd den af høje glas med sugerør.

Energi

Pr. 100 g: 191 kJ / 45 kcal. · Pr. portion: 700 kJ / 167 kcal. 
Protein: 24 % · Kulhydrat: 69 % · Fedt: 7 % (1,5 g pr. portion; 0,4 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

400 g løsfrosne jordbær eller 3 
frosne bananer
1 l skummetmælk/soyamælk
3 spsk rørsukker (kan evt. 
udelades)

Jordbærmilkshake

Tilberedning

1. Pisk æggehviderne stive og vend de øvrige ingredienser i .
2. Pensl hvert hul i panden med olie og bag æbleskiverne ved 

middel varme.
3. Man kan evt. lægge et letkogt æblestykke i hver æbleskive, 

inden man vender den.
4. Egnet til nedfrysning. 

Tips: Brug en slip-let æbleskivepande og nedsæt fedtforbruget.

Energi

Pr. 100 g: 489 kJ / 116 kcal. · Pr. stk: 116 kJ / 28 kcal. 
Protein: 18 % · Kulhydrat: 70 % · Fedt: 12 % (0,1 g pr. portion; 1,6 g 
pr. 100 g). Værdi:   

(ca. 50 stk.)

240 g hvedemel
8 dl kærnemælk
4 æggehvider
2 spsk vanillesukker.
revet skal fra 1 usprøjtet citron
½ tsk kardemomme
1 tsk bagepulver
¼ tsk salt
10 g olie til pensling

Æbleskiver



194 303 slankeopskrifter af John Buhl ©  www.slankeopskrifter.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skyl fignerne grundigt og skær et dybt kors i hver enkelt, og 
sæt dem på en bageplade.

2. Dryp dem med appelsinsaft og honning og drys revet 
appelsinskal og kanel over.

3. Bag dem i en forvarmet ovn ved 180 grader i 10 minutter og 
lad dem køle af.

4. Sæt dem herefter til afkøling i køleskab i mindst 3-4 timer.

Server med ylette.

Energi

Pr. 100 g: 334 kJ / 79 kcal. · Pr. portion: 1047 kJ / 249 kcal. 
Protein: 16 % · Kulhydrat: 74 % · Fedt: 11 % (3 g pr. portion; 1 g pr. 
100 g). Værdi:    

(4 personer)

12 friske figner
revet skal og saft af 1 appelsin
4 spsk honning
½ tsk stødt kanel
½ l afdryppet ylette

Bagte figner 

Tilberedning

1. Dræn fromage frais’en for væde i et klæde eller et kaffefilter.
2. Rør frisk appelsinsaft i, så den bliver lind, men ikke for 

fugtig.
3. Flæk dadlerne og fjern stenene.
4. Kom ostemassen i en sprøjtepose og fordel den i dadlerne. 

Man kan bruge en teske i stedet for sprøjteposen.

Energi

Pr. 100 g: 341 kJ / 81 kcal. · Pr. stk: 111 kJ / 26 kcal. 
Protein: 47 % · Kulhydrat: 49 % · Fedt: 4 % (0,1 g pr. stk; 0,4 g pr. 
100 g). Værdi:    

(20 stk.)

1 bæger fromage frais
frisk appelsinsaft
20 friske dadler

Ostedessert 
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Ylette og hindbær blendes, og smages til med vanille og 
honning. 

2. Vend dem i den stiftpiskede æggehvide.
3. Fyld ismassen i en form og frys den ned.
4. Rør i ismassen under indfrysning for at undgå 

krystaldannelse. 
5. Tag den ud ca. 1 time før servering.
6. ¼ af portionen svarer til ½ portion fra frugtgruppen.
7. Server f.eks. med 50g melon og 25g kiwifrugt pr. person 

svarende til 1/1 portion fra frugtgruppen.

Energi

Pr. 100 g: 278 kJ / 66 kcal. · Pr. portion: 360 kJ / 90 kcal. 
Protein: 23 % · Kulhydrat: 58 % · Fedt: 20 % (2 g pr. portion; 1,5 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

2 dl Ylette
300 g hindbær(evt. dybfrosne)
vanille efter smag
10 g flydende honning
1 stiftpisket æggehvide.

Yletteis

Tilberedning

1. Blend bananerne (tilsæt evt. lidt vand). 
2. Andre frugter kan eventuelt kombineres med bananerne. 
3. Nedfrys dem til ønsket konsistens.
 
Tips: Rør nu og da i ismassen under indfrysning så 
krystaldannelse undgås.

Energi

Pr. 100 g: 391 kJ / 93 kcal. · Pr. portion: 781 kJ / 186 kcal. 
Protein: 6 % · Kulhydrat: 91 % · Fedt: 3 % (2 g pr. portion; 0,3 g pr. 
100 g). Værdi:      

(4 personer)

8 bananer

Banan-is
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skær æblerne i tynde både og fjern kernehuset.
2. Skær blommerne igennem og tag stenene ud.
3. Læg begge dele i et lille ildfast fad, drys med kanel og dryp 

honningen over.
4. Hæld lidt juice i bunden.
5. Bag frugterne i en 200 grader varm ovn, til de er tilpas møre. 
6. Nyd dem med kold yoghurt til.

Energi

Pr. 100 g: 218 kJ / 52 kcal. 
Protein: 3 % · Kulhydrat: 92 % · Fedt: 5 % (1 g pr. portion; 1,3 g pr. 
100 g). Værdi:     

(1 person)

1 æble
2 blommer
½ spsk flydende honning
kanel
æblejuice

Bagt frugt med kanel

Tilberedning

1. Kom ylette eller A38 i en blender og tilsæt bærrene.
2. Blend til alle bærrene er findelt.
3. Smag til med honnig og vaniljesukker.
4. Servér straks.(Pynt evt. med et par blade citronmelisse).
 
Tips: Alle arter frosne bær eller frugter kan anvendes.

Mængderne kan naturlivis øges forholdsmæssigt efter antal 
portioner.
  

200 g Ylette eller A38 
200 g frosne bær(f.eks. jordbær 
eller hindbær) 
flydende honning 
vaniljesukker

Sorbet
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skræl appelsinerne og del kødet i både.
2. Bland bananskiver med den revne kokosnød, 

appelsinbådene og saften.
3. Rist jordnødderne let på en tør pande. Gnub den brune 

hinde af, hak dem groft og bland dem i salaten.
4. Bland ingredienserne til dressingen, og hæld den over 

salaten.

Energi

Pr. 100 g: 569 kJ / 135 kcal. · Pr. portion: 1378 kJ / 328 kcal. 
Protein: 5 % · Kulhydrat: 53 % · Fedt: 42 % (15 g pr. portion; 6,3 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(2 personer)
2 appelsiner
2 bananer i skiver
25 g frisk revet kokosnød

Dressing:
3 spsk kokosmælk
3 tsk citronsaft
1 tsk honning

Sød nøddesalat

Tilberedning

1. Del appelsinerne i halve. Løsn forsigtigt kødet fra skallerne, 
så det ligger løst.

2. Pisk æggehviderne stive. Vend den revne marcipan i.
3. Fordel marcipanblandingen på de halve appelsiner. 
4. Bag appelsinerne i ovnen ved 200 grader 12-15 min.
5. Pynt evt. med et cocktailbær, eller lidt revet chokolade inden 

servering.

Energi

Pr. 100 g: 554 kJ / 132 kcal. · Pr. portion: 775 kJ / 184 kcal. 
Protein: 11 % · Kulhydrat: 53 % · Fedt: 35 % (7 g pr. portion; 5,1 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(4 personer)

4 appelsiner
2 æggehvider
100 g revet marcipan

Appelsindessert
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skræl ananasen, og skær den i små terninger.
2. Skræl kakifrugten, bananen og appelsinen. 
3. Skær kaki og appelsin i skiver, og del dem i kvarte.
4. Skær bananen i skiver.
5. Skær passionsfrugten igennem og tag indmaden ud med en 

ske.
6. Vend frugterne forsigtigt sammen, og hæld frugtsaften over.
7. Mos avocadoen og bland citronsaft og honning i.
8. Server frugtsalaten med avocadocremen.

Energi

Pr. 100 g: 342 kJ / 81 kcal. · Pr. portion: 944 kJ / 225 kcal. 
Protein: 4 % · Kulhydrat: 79 % · Fedt: 17 % (4 g pr. portion; 1,5 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

½ ananas
1 kakifrugt
1 banan
1 appelsin
1 passionsfrugt
1 dl friskpresset appelsinsaft 
 
Avocadocreme

1 moden avocado
saft af ½ citron
2 spsk honning

Frugtsalat med avocadocreme / veganeropskrift

Tilberedning

1. Skær æblerne i tynde både, fjern kernehuset og vend dem 
straks i appelsinsaften så de ikke  bliver mørke.

2. Skræl bananerne, og skær dem i skiver. 
3. Skræl kiwifrugterne og skær dem i skiver. 
4. Vend bananer og kiwi i appelsinsaften sammen med 

kokosterningerne.
5. Server salaten pyntet med blåbær.

Energi

Pr. 100 g: 342 kJ / 81 kcal. · Pr. portion: 1855 kJ / 442 kcal. 
Protein: 5 % · Kulhydrat: 70 % · Fedt: 25 % (12 g pr. portion; 2,3 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(2 personer)

250 g æbler
1 dl friskpresset appelsinsaft
1-2 bananer
2 kiwifrugter
30 g frisk kokos i små terninger
1 dl friske blåbær

Kiwisalat / veganeropskrift



199 303 slankeopskrifter af John Buhl ©  www.slankeopskrifter.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Skræl æblerne, fjern kærnehuset og kog dem til mos med 
kanel, nelliker og allehånde. 

2. Lad mosen køle af og rør honningen i.
3. Et godt alternativ til marmelade.

Energi

Pr. 100 g: 319 kJ / 76 kcal. · Pr. portion: 878 kJ / 209 kcal. 
Protein: 2 % · Kulhydrat: 95 % · Fedt: 3 % (0,8 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:      

(4 personer)

1 kg madæbler
kanel
nelliker
allehånde
1 dl honning

Æblemos  / veganeropskrift
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Rør fromage frais med vanillesukker efter smag, til en 
frisk vanillecreme og sæt den køligt en times tid, så 
vanillesmagen kan brede sig. 

2. Skyl pærer og æbler, skær dem i både og fjern kærnehus.
3. Skyl blommerne, skær dem i halve/kvarte og fjern stenen. 
4. Kom frugterne i en skål og vend citronsaft, flormelis og 

vanilliesukker i..
5. Tilsæt eventuelt dadler og nødder.
6. Kom frugterne i et ildfast tærtefad og bag dem i ovnen ved 

250 grader, til overfladen har fået lidt farve og frugten er 
blevet mør (ca. 15 minutter).

7. Server dem varme med den kolde vanillecreme. 

Tip: Du kan variere retten med næsten al slags frugt fx bananer, 
friske abrikoser, figner, kirsebær osv. Gerne i flere forskellige 
farver – det ser festligt ud. Kan evt. forberedes i god tid før den 
skal spises, da frugten ikke bliver brun på grund af citronsaften.

Energi

Pr. 100 g: 286 kJ / 68 kcal. · Pr. portion: 1037 kJ / 247 kcal. 
Protein: 20 % · Kulhydrat: 76 % · Fedt: 4 % (1g pr. portion; 0,3g pr. 
100g). Værdi:    

(4 personer)

2 pærer
2 æbler
4 søde blommer
saften af ½ citron
1-2 spsk flormelis
1 spsk vanillesukker
4dl fromage blanc eller fromage 
frais (0.5 % fedt)
vanillesukker efter smag (eller 
korn fra en stang vanille og lidt 
flormelis)

Bagte frugter med vanillecreme
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

Blend de frosne frugter med yoghurten. Tilsæt evt. lidt honnig 
som sødemiddel.
 
Tip: Alle slags frosne frugter og bær kan bruges.

Energi

Pr. 100 g: 317 kJ / 75 kcal. · Pr. portion: 468 kJ / 111 kcal. 
Protein: 28 % · Kulhydrat: 69 % · Fedt: 3 % (0,5 g pr. portion; 0,3 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(2 personer)

150 g frosne jordbær
1 ¼ dl græsk yoghurt 
(fedtfattig)

Jordbæris

Tilberedning

Blend de frosne jordbær med fromage frais tilsat vanillesukker.
 
Tip: Servér den fx i portionsskåle med et drys hakkede nødder 
og et cocktailbær.

Energi

Pr. 100 g: 222 kJ / 53 kcal. · Pr. portion: 277 kJ / 66 kcal. 
Protein: 47 % · Kulhydrat: 49 % · Fedt: 4 % (0,3 g pr. portion; 0,23 
g pr. 100 g). Værdi:    

(4 personer)

250 g frosne jordbær
250 g fromage frais
1 tsk vanillesukker

Is 



202 303 slankeopskrifter af John Buhl ©  www.slankeopskrifter.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tag sund mad med hjemmefra, når du skal på arbejde.

Det er lettere at styre din indtagelse af kalorier, når du selv laver din mad – frem for at blive fristet i 
kantinen eller frem for, at du hurtigt skal ud og finde et eller andet at spise i frokostpausen.

Madpakker
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Hytteostsalat med skinke

Tilberedning

Mos kartoflerne med hvidløg og avocado og rør kvarken i.
Smag til med salt og peber.
 
Tip: Egner sig fint som smørepålæg, topping eller garniture. 

Energi

Pr. 100 g: 448 kJ / 107 kcal.
Protein: 14 % · Kulhydrat: 57 % · Fedt: 30 % (3,56 g pr. 100 g).
Værdi:     

350 g kogte kartofler
1 avocado
½ fed knust hvidløg
100 g kvark 
salt, peber

Kartoffel-avocado pålæg

(4 personer)

250 g hytteost
2 tomater
100 g gulerodstern kogt al dente

Tilberedning

1. Bland hytteost, gulerodstern og tomaten skåret i tern, i en 
skål. 

2. Smag til med salt og peber og anret det på rugbrød. 

Tips: Kan varieres med andre grønsager f.eks. agurk og 
peberfrugt. 

Energi

Pr. 100 g: 301 kJ / 72 kcal. · Pr. portion: 316 kJ / 75 kcal. 
Protein: 54 % · Kulhydrat: 21 % · Fedt: 25 % (2 g pr. portion; 2 g 
pr. 100 g). Værdi:    
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning  

1. Varm flutes’n ca. 8 min. i ovnen. 
2. Skær den igennem på langs og læg salat, tomat- og/

eller agurkeskiver, løgringe og kalkunfilet imellem de to 
halvdele.

Energi

Pr. 100 g: 797 kJ / 190 kcal. 
Protein: 17 % · Kulhydrat: 71 % · Fedt: 12 % (9 g pr. portion; 2,5 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(1 person)

½ ciabatta flute (groft, fuldkorn)
salat, fx iceberg eller hovedsalat
tomat- og/eller agurkeskiver
et par løgringe
4-6 skiver fedtfattigt pålæg, 
f.eks. kalkunfilet

Sandwich

Tilberedning

Skær en lomme i grovbollerne og fyld dem med henholdsvis 
hakket eller moset banan og hytteost med tomatskiver evt et par 
salatblade

Energi

Pr. 100 g: 830 kJ / 198 kcal. 
Protein: 14 % · Kulhydrat: 76 % · Fedt: 10 % (9 g pr. portion; 2,2 g 
pr. 100 g). Værdi:    

(1 person) 

2 grovboller
½ banan 
50 g hytteost
1 tomat i skiver

Madpakke
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

Læg ”kødstrimler” blandet med fromagedressing på en skive 
rugbrød, og pynt med finthakket rødløg.

Energi

Pr. 100 g: 780 kJ /186  kcal.
Protein: 29 % · Kulhydrat: 31 % · Fedt: 40 % (15 g pr. portion; 8,3 g 
pr. 100 g). Værdi:    

1 stk rugbrød
100 g køderstatning skåret i 
strimler*
20 g fromage
½ hvidløgsfed
salt, peber
rødløg

* Vælg en køderstatning 
fremstillet af soja eller tofu. 

Smørrebrød

Tilberedning

Læg et salatblad på en skive rugbrød, bland tun med Fromage 
Frais og smag den til med hvidløg, citronsaft, salt og peber. Pynt 
med tyndtskivede radiser.

Energi

Pr. 100 g: 508 kJ / 121 kcal.
Protein: 51 % · Kulhydrat: 42 % · Fedt: 7 % (2 g pr. portion; 0,9 g 
pr. 100 g). Værdi:    

1 stk. rugbrød
3 salatblade
100 g tun i vand
20 g Fromage Frais
½ hvidløgsfed
2 radiser
lidt citronsaft
salt, peber

Smørrebrød med tun
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Så længe du ønsker at komme ned i vægt, er det bedst at drikke vand og anden kaloriefri væske, når 
du er tørstig.

Hvor meget væske, du har behov for, afhænger meget af dine kostvaner. Det er fx muligt, at få 
det meste af dit væskebehov dækket ved at spise store mængder frugt og grønt (som jo er meget 
væskeholdig). Det har naturligvis også stor betydning, hvor meget motion, du dyrker, og hvor meget 
du sveder.

Drik ikke dine kalorier
Saftevand, juice, mælk, øl, vin og sodavand giver dig væske, men modsat vand giver disse drikke 
også kalorier.  
 
Problemerne med de kalorier, du drikker, er, at de ikke mætter nær så godt som de faste. 
 
Mælk, juice, øl, vin og sodavand giver let de ekstra kalorier, som forhindrer et effektivt vægttab – 
ganske enkelt fordi du ikke bliver ordentlig mæt (i forhold til indhold af kalorier/næringsstoffer). 
 
Måske er det netop det, du drikker, der giver dig de ekstra kalorier, som sætter sig! 
 
Det bedste er, at du kun vælger drikkevarer uden kalorier, i hvert fald så længe du ønsker at tabe 
dig. Vand eller fx vand tilsat lidt citron er det bedste valg.

Mælk
Eksperterne diskuterer ivrigt, hvor sundt det er at drikke mælkeprodukter og spise ost, og der 
er en voksende skepsis blandt mange læger og forskere. Meget tyder nemlig på, at mælk og 
mælkeprodukter også kan medvirke til flere sygdomme, og måske slet ikke er så velegnede til at 
give stærke knogler, som vi ellers altid har hørt.  
 
Læs mere på internettet:
nomedica.dk/kalk.htm
nomedica.dk/knogler.htm
og især strongbones.org (på engelsk)

Spiser du som de fleste gør i Danmark, altså en del kød, drikker kaffe, sodavand osv., er der en reel 
risiko for at du kommer i underskud af kalk, hvis du ikke drikker mælk eller tager kalktilskud, men 
ikke hvis du sørger for at tilrettelægge en sund kostplan. 

Der er ingen næringsstoffer i mælk og mejeriprodukter, du ikke let kan få fra andre fødevarer. 
Skummetmælk, kærnemælk og andre meget fedtfattige produkter kan indgå i kosten, hvis du 
ønsker det, men det er sandsynligvis bedst helt at udelade mælk og mejeriprodukter fra kosten.

Drikkevarer

http://nomedica.dk/kalk.htm
http://nomedica.dk/knogler.htm
http://strongbones.org
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kom ingrdienserne i en tykbundet gryde og giv det et 
opkog. 

2. Hæld det i en ren kande og sæt det i køleskabet. 

Server drikken iskold. 

Energi

Pr. 100 g: 251 kJ / 160 kcal. · Pr. portion: 349 kJ / 83 kcal. 
Protein: 3 % · Kulhydrat: 90 % · Fedt: 7 % (0,5 g pr. portion; 1,2 g 
pr. 100 g). Værdi:     

(2 personer)

Til ca. ½ liter 

2 lime (ubehandlet) skåret i 
skiver 
1 citron (ubehandlet) skåret i 
skiver 
½ liter mineralvand 
2-3 tsk honning 

Lime-Citrondrik med honning

Blend melon (eller frosne bær) med skummetmælk, isterninger og lidt vanillesukker. 

Frugtdrink
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilberedning

1. Kom 2 tsk citronsaft i et glas, hæld derefter 1 dl kold 
appelsinjuice i og til sidst 1 dl gulerodssaft. 

2. Kom et par isterninger i, og sæt en skive appelsin på glasset 
eller kom den i.

Server den kold.

Energi

Pr. 100 g: 179 kJ / 43 kcal. · Pr. portion: 382 kJ / 91 kcal. 
Protein: 7 % · Kulhydrat: 91 % · Fedt: 2 % (0,1 g pr. 100 g).
Værdi:     

(1 person)

2 tsk citronsaft
1 dl kold appelsinjuice
1 dl gulerodssaft

Sundhedsdrik
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Din sundhed og vægt er i stor udstrækning påvirket af de valg, du foretager med hensyn til den 
mad, du spiser.

Sund slankekost skal være:

1. Næringsrig. Kosten skal både indeholde alle nødvendige mængder protein,  kulhydrat og fedt, 
samt alle de vitaminer, mineraler, kostfibre og andre plantestoffer, som din krop skal bruge for 
at holde sig sund og frisk. Bl.a. derfor er de sundeste kostvaner en stor variation af uraffinerede, 
vegetabilske fødevarer med hovedvægt på grønsager

2. Forholdsvis kaloriefattig. Det gælder hovedsageligt om at vælge de fødevarer, der indeholder 
mange næringsstoffer pr. kalorie. Den kategori af fødevarer, der indeholder flest næringsstoffer 
og andet godt pr. kalorie, er grønsager

3. Fri eller næsten fri for skadelige stoffer. Maden skal indeholde så få skadelige stoffer som 
muligt, uanset om disse er tilsat eller forekommer naturligt i fødemidlet. Friske vegetabilske 
fødevarer – især de økologiske – er bedst

4. Din mad – eller i det mindste det meste af din mad – skal give dig en god mæthed i forhold til 
de kalorier, du indtager.

Baseret på kostens indhold af næringsstoffer i forhold til kalorier og mæthed, kan du sammensætte 
en kost, der vil give dig vægttab og sikre dig normalvægt og en høj grad af sundhed.

Punkterne 1-4 ovenfor er opskriften på en sund og effektiv slankekost.

Hvis vi ud fra punkterne 1-4 ovenfor opstiller en liste over, hvilke fødevarer der er bedst, går 
førstepladsen til grønsager. Men også andre hele (uraffinerede) vegetabilske fødevarer er velegnede i 
en sund og effektiv slankekost. Læs mere i bogen Sikker Slank.

Når du tilrettelægger din kost efter disse principper taber du dig på en sund og effektiv måde. Når 
du samtidig gør sund mad til en naturlig del af de kostvaner, du holder af, er du godt på vej til at 
klare dine vægtproblemer, og i væsentlig grad forbedre din sundhed.

Du bliver også i stand til at spise dig mæt i de fødevarer, du har lyst til, når du er sulten. 

Kombineret med en fornuftig mængde fysisk aktivitet og motion, bliver det ikke bedre!

Det ideelle slankeprogram
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Tilbage til indholdsfortegnelsen

Mere på nettet

Jeg udgiver fire gratis nyhedsbreve:

Ugeskrift for lægfolk — et nyhedsbrev om sund kost, livsstil mv. Udkommer hver uge via e-mail. 

Slankenyt — et nyhedsbrev om overvægt og slankekure. Udkommer via e-mail hver uge eller de 
fleste uger. 

Vegetarbladet — et nyhedsbrev om vegetarkost, der udsendes via e-mail en gang om ugen. 

Du kan også tilmelde dig to forskellige forløb, hvor du i en begrænset periode modtager daglige 
mails:

Kunsten at ændre vaner. En mail dagligt i 14 dage med 14 små tekster og citater om at ændre vaner 
og nå sine mål, baseret på bogen Kunsten at ændre vaner.

Slanketip. En mail dagligt i 30 dage. Sammen med det daglige slanketip får du også en meget kort-
fattet oplysning om overvægt og vægttab. 

Læs mere og tilmeld dig på siden: nomedica.dk/nyhedsbreve.htm

Nogle af mine relevante hjemmesider:
sikkerslank.dk
kalorietabel.dk
slankeprogram.dk
slankeprodukter.dk
slankeklub.dk
fuldkornsprodukter.dk
vegetarkost.dk
vegetarbladet.dk
depressioner.dk
nomedica.dk

http://nomedica.dk/nyhedsbreve.htm
http://sikkerslank.dk
http://kalorietabel.dk
http://slankeprogram.dk
http://slankeprodukter.dk
http://slankeklub.dk
http://fuldkornsprodukter.dk
http://vegetarkost.dk
http://vegetarbladet.dk
http://depressioner.dk
http://nomedica.dk
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Blanchere: at give f.eks. grøntsager et let 
opkog, - at neddyppe først i kogende vand, 
derefter i koldt vand.

Bouquet garni: (fr. bouquet = urtekost; 
garni = besat) en visk af persille, timian og 
laurbærblad.

Branke: (afl. af brænde) at brænde på.

Confit: (fr. = henkogt) kød henkogt i eget 
fedt. 

Crouton: franskbrødsskiver ofte skåret i 
tern, ristet i smør evt. m. presset hvidløg 
ved.

Garniture: pyntende tilbehør til en ret. 

Julienne: fintsnittede grøntsager eller kød.

Korender: (efter gr. by Korinth) små tørrede, 
kærneløse druer.

Koriander: (af gr. koris = tæge- p.g.a. 
plantens ubehagelige lugt) skærmplanten 
Coriandrum sativum, hvis modne frugter 
kan anvendes i risretter eller sammenkogte 
retter.

Krokette: (fr. croquette, af croquer = knase) 
bolle eller rulle af stuvet fisk, kød eller 
grøntsager, paneret og kogt i fedtstof.

Montere: at gøre en suppe eller sovs blank 
og blød ved tilsætning af smør eller tyk 
fløde, efter den er taget af ilden.

Mousse: (fr. = skum) finere luftig blød fars / 
dessert af flødeskum.

Pochere: (af fr. poche = lomme) at pakke 
noget ind, fx er fisk kogt i klæde eller folie 
pocheret.

Pocherede æg: at koge udslåede æg således 
at den bløde blomme ligger i den stivnede 
hvide som i en lomme.

Purere: at lave til puré, mose f.eks. gennem 
en sigte.

Rouille: sammenblandet, sammenrørt  

Råcreme: (crème Chantilly) piskefløde pisket 
m. flormelis og tilsat vanille.

Sautere: at stege i smør eller olie på en hed 
pande eller i gryde.

Soise: monteret grøntsagssuppe.

Suppevisk: sammenbundne grøntsags- og 
rodtoppe til at koge med i en suppe.

Terrin: (lat. terre = jord, ler) 1. skål af ler med 
låg eller porcelæn. Anvendes ved servering 
af suppe og postejer. 2. betegnelsen terrine 
bruges også om den postej der er tilberedt i 
terrinen. 

Topping: enhver ingrediens der drysses 
eller lægges på en ret. F.eks. mandler, 
cremefraiche o.l.

 Ordliste
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