
 
3 dags 40+ boostplan m. opskrifter 
Sammensæt din dag ud fra de forskellige muligheder.  
 

Morgen 1 Morgen  2 Morgen  3 

Grød med havtorn og mandler Elverbrøds-knækbrød med ost og 
kål 

Shake med frugt og grønt 

 
Frokost og Aften  1 

 
Frokost og Aften 2 

 
Frokost og Aften 3 

Grundsalat 
 
1 portion til frokost  
1 portion til aftensmad 
 
10g mørk chokolade 70% efter 
frokost og efter aftensmad 

Lav din egen  
200-250g grøntsager 
1 æble 
1 spsk. olivenolie/dressing/pesto 
100 g protein - valgfrit 
 
1 portion til frokost  
1 portion til aftensmad 
 
10g mørk chokolade 70% efter 
frokost og efter aftensmad 
 

Skinketoast med snackgrønt 
 
1 portion til frokost  
1 portion til aftensmad 
 
10g mørk chokolade 70% efter 
frokost og efter aftensmad 
 

 
DRIKKE: Vand helst 1,5 liter pr. dag. Kaffe (kun med lille sjat mælk), the. (Du kan indimellem tage sukkerfri saft 
og sodavand, men mærk efter om du har brug for det).  
 
DIN UGE: Brug dagene som en slags boost fx 1-3 dage i løbet af en uge. Eller brug vores bog og kør hele ugen. 
Det kommer an på dit mål vedr. vægttab og dine muligheder i hverdagen.  
 
 
  



Quinoagrød med havtorn og mandler 
1 portion 
 
2-3 dl vand 
30 g quinoaflager (glutenfri) eller grovvalsede havregryn, vælg de glutenfri, hvis du ikke tåler gluten 
20 g hørfrø 
20 g proteinpulver, neutral smag 
1 knsp salt 
½ tsk.kanel 
20 g mandler, tørristet og hakket groft 
10 g havtorn marmelade eller andet marmelade 
 
Andre gode smagstopping: 
finthakket mynte 
revet gulerod 
vaniljepulver 
frysetørret bær 
grov lakridsrodspulver 
spiselige blomster, fx stedmoderblomster, morgenfrue, rose, hybenrose blade, lavendel  
 
Du skal bruge en lille kasserolle. 
Bland quinoaflager, hørfrø og proteinpulver sammen i kasserollen. 
Tilsæt vand og salt. Giv grøden et opkog, mens du rører løbende. 
Top med mandler og havtornmarmelade. Brug gerne flere topping fra smagstopppinglisten. 

Elverbrødsknækbrød med ost og kålbåde 
28 stk. 
 
240 g elverbrødsmelblanding 
4 dl koldt vand 
1 dl hørfrø 
80 g rapsolie 
1-2 tsk.salt 
2 store tsk. bagepulver 
 
tilbehør: 
60 g ost 25% 
150 g spidskål, skåret i både 
lidt saltflager 
evt. lidt friske urter 
6 g olie, fx nøddeolie som pistacienøddeolie eller en ekstra jomfru olivenolie 
5 mandler 
 
Stil ovnen på 175 g varmluftovn. 
Rør alle ingredienserne sammen i en skål. 



Fordel dejen i to kugler.  
Rul kuglerne ud til tynde plader mellem to stykker bagepapir. 
Skær kanterne til. Top med birkes eller mandelflager. 
Skær knækbrødene i pæne stykker, inden du bager dem. 
Bages i ovnen i 45-60 minutter. 
 
Servering: 
Spis 2-3 stk. knækbrød sammen med 60 g ost. Spidskåls både toppet med olie, salt, urter og hakkede mandler. 
 

Shake med grønt og frugt 
1 portion 
 
50 g spinat, evt. frossen 
40 g grønkål, evt. frossen 
50 g banan, evt. frossen 
15 g proteinpulver med vaniljesmag 
½ avocado 
en stor håndfuld frisk mynte 
1 spsk.ingefær, fintrevet 
2-3 dl vand 
 
Blend ingredienserne i en blender. 
Nydes med det samme. 
Spis hele portionen.  

Grundsalat  
2 portioner 
 
300 g spidskål, finthakket 
250 g gulerod, skåret i skiver 
50 g babyspinat 
1-2 håndfulde friske urter, fx persille, koriander eller løvstikke 
1 stort æble eller 2 små nektariner eller 3-4 tørrede abrikoser, finthakket 
2 spsk. ekstra jomfru olivenolie 
1 spsk. æbleeddike 
saltflager 
evt. 1 spsk. nigellafrø tørristede 
evt. ¼ rødløg finthakket eller 1 forårsløg, finthakket 
250 g magert kød eller fisk, fx kylling, svinemørbrad, kalkun eller torsk, lange. 
 
Bland grøntsagerne sammen i en skål, Tilsæt friske urter, frugten, bland det. Vend salaten i olie og eddike og top 
med saltflager og evt. nigellafrø og rødløg. Del i 2 portioner (frokost/aften). 
 
Spis 1 portion med 100 g kød til frokost og 1 portion med 150 g kød til aften.  
Bemærk: at proteindelen ikke er på billedet, men den skal selvfølgelig spises med salaten. 
 



Tip: Bliver du ofte oppustet af mange rå grøntsager, så spis kun den grønne del af forårsløget og sørg for, at du 
ikke spiser rå grønt flere dage i træk.  

Skinketoast med snackgrønt  
2 portioner 
 
4 skiver elverbrød, se video på youtube - sådan bager du elverbrød 
40 g pesto, grøn eller rød 
200 g skinke el. kyllingepålæg eller en rest kød fra dagen før 
100 g mozzarella, 45+, skåret i skiver eller almindelig ost 
160 g gulerod, skåret i stave 
150 g spidskål, skåret i både 
100 g cherrytomater  
 
Smør 2 sandwich – 1 til frokost og 1 til aftensmad.  
 
Fordel pestoen på 2 skiver elverbrød og fordel skinke og mozzarella. Kom de 2 andre skiver elverbrød over, så du 
står med 2 sandwich.  
 
Før servering: Varm i ovnen 15 min. ved. 180 grader.  
 
Spis grøntsagerne til som snack. 
 
Spis 1 portion til frokost og 1 portion aftensmad. 
 


