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VI LIDER 
INGEN 
AFSAVN

Helle og Ole har tabt sig 
21 kilo tilsammen.

Helle og Ole har med Grøn Keto 
fundet en livsstil, de kan holde 
hele livet. Men først vil de af 
med de sidste overflødige kilo. 
Foreløbig har Ole tabt sig 13 kilo, 
mens Helle har smidt 8,3 kilo.

SLANK MED GRØN KETO

– Alt var besværligt. Vi 
sov dårligt om natten 

og var trætte om dagen. 
Tøjet sad dårligt. Det første, 
jeg gjorde, når jeg kom hjem 
fra arbejde, var at finde 
bukserne med elastik i livet, 
fortæller Helle Saxtorph.

Hun og hendes mand, 
Ole, blev i slutningen af 
sidste år udvalgt til at teste 
slankekuren Grøn Keto for 
klinikken Hartvig & Engell. 

Forinden følte de sig begge 
besværet af deres overvægt.

I fire år havde de et for-
samlingshus sammen.

– Der var masser af øl, 
vin og god mad. Jeg 
kunne ikke knappe 
skjorten og følte mig 
utilpas. Det var 
ikke den sundeste 
livsstil, siger Ole.

Men i 2015 fik 
Helle en blod-
prop – på grund 
af stress, mente 
lægerne.

– Vi havde også 
fået et barnebarn, som 
vi aldrig havde tid til at se, 
fordi vi altid arbejdede, når 

Minus 
21 kilo

RUNDT OM HELLE OG OLE
Navn: Helle Saxtorph og Ole Højgård Nielsen
Alder: 58 og 59 år
By: Ringsted
Status: Gift, fire børn tilsammen, to drenge hver
Arbejde: Sekretariatssekretær på Christiansborg, 
salgs- og enterpriseleder
Højde: Helle 170 cm, Ole 178 cm
Vægttab: Helle, 8,3 kg, Ole, 13 kg
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TEST EN KUR FOR  
UDE OG HJEMME
– og tjen 1.000 kroner pr. tabt kilo!
Har du lyst til at teste en kur for Ude og Hjemme og sam-
tidig tjene 1.000 kroner pr. kilo, du taber? 
Så send en mail til redaktionen@udeoghjemme.dk, hvor 
du oplyser navn, adresse og telefonnummer samt din højde 
og vægt. Vedhæft venligst også et vellignende billede af 
dig selv i mailen. Kuren varer typisk fem dage, og du skal 
være indforstået med, at Ude og Hjemme bringer en artikel 
om dit vægttabsforløb. 
Vi glæder os til at høre fra dig!

Grøn Keto byder på en masse 
grøntsager, kød, ost og sunde 
fedtstoffer. Her får hunden 
Oskar en bid.

andre havde fri, fortæller 
hun.

De kom af med forsam-
lingshuset og fik mere tid til 
familien, som nu er vokset 
med tre børnebørn og en 
fjerde på vej. Men de ekstra 
kilo forsvandt ikke af sig 
selv.

– Hvad er hygge? For os er 
det at putte noget i munden 
og sidde ved bordet, siger 
Ole.

Sidste år forsøgte de at 
tabe sig med traditionel keto. 
Det virkede i begyndelsen, 
men endte med at gå i va-
sken. Så da de læste et opslag 
fra Hartvig & Engell med 
Grøn Keto og en tre ugers 
plan, som kan gentages igen 
og igen, var de klar.

– Her er der ingen corona-
kilo. Vores er røget af i stedet 
for, siger Ole og griner.

Det kan han sagtens sige, 
for på knap fire måneder 
har han tabt sig hele 13 kilo, 
mens Helle har tabt sig seks 
kilo.

– Min vægt har stået 
stille. Så kan man godt få en 
nedtur og tænke: Så kan det 
også være lige meget, siger 
Helle.

Men de sidste 14 dage har 
hun igen tabt sig, så hun nu 
har smidt 8,3 kilo i alt.

Hun vil gerne ende på 
minus 15 kilo, mens Ole 
stiler efter at have tabt sig 
20 kilo, når han fylder 60 år 
til efteråret.

– Og så har jeg lovet mig 
selv, at jeg ikke skal tage på 
i julen, siger Ole, som også 
har type 2-diabetes og psori-
asis på knæ og albuer.

– Sidst hos diabetes-syge-
plejersken så tallene fine ud, 
og de må være endnu bedre 
nu, siger han.

Hans psoriasis på knæet 
er forsvundet, mens det er 
blevet meget pænere på al-
buerne.

– På knæet smører jeg det 
ikke mere, for det er væk. 
Efter 20 år. Jeg håber, det 
hele går i sig selv, siger han.

De er enige om, at de tabte 
kilo ikke skal på igen.

– Vi kan lide maden, det 
bliver lettere, og vi kan 
mærke, at vi spiser mindre. 

Det her er en livsstil. Når 
vi er kommet i mål, kan vi 
måske slække lidt på det, og 
så må vi stramme op igen, 
hvis der ryger et par kilo på, 
siger Helle.

Sådan gjorde de 
Ole elsker kartofler, men både 
kartoflerne, ris og pasta er 
skiftet ud med squashspa-
ghetti, blomkålsris, blomkåls-
mos og den slags. Og en masse 
andre grøntsager selvfølgelig. 
   – Vi spiste grøntsager før, 
mest salat og slet ikke i de 
mængder, siger Helle. 
  På Grøn Keto skal du spise 
400 gram grøntsager om da-
gen, og det gør Helle og Ole.

– Når vi har en nydel-
sesdag, så spiser vi ikke 
burger eller pizza, som vi 
er blevet foreslået. Vi har 
drukket lidt rødvin og spist 
sushi, fortæller Ole.

Til Helles 58-års fød-
selsdag var menuen laks 
med grønne og hvide 
asparges samt gulerødder.

– Vi vil hellere nyde et 
glas rødvin til end at spise 
kartofler, siger Helle.

– Men når de nye kartofler 
kommer, så skal vi nok lige 
smage dem, siger Ole.

Hvis de snacker om af-
tenen, så spiser de 85 % cho-
kolade eller dadler.

– Hvis nogen havde for-
talt mig, at jeg ville nyde 
85 % chokolade med mint 
så meget, så havde jeg ikke 
troet dem, men det smager 
vidunderligt, siger Ole.

– Og dadler er godt for 
maven. For det kan være 
svært for maven med alle de 
grøntsager, indskyder Helle.

De forlanger ikke, at 
andre tager hensyn til, 
hvordan de spiser.

– Sidst vi var ude, spurgte 
de, hvad de skulle servere for 
os. Sund mad, svarede jeg. 
Vi siger jo ikke til folk, at de 
skal lave noget specielt til 
os. Hvis man har syndet, må 
man jo bare ud og gå 10 kilo-
meter ekstra, siger Helle.

Der vil selvfølgelig altid 
være fristelser, specielt for 
Ole, som har en meget sød 
tand.

– Han kan falde helt i 
svime over en mazarinkage, 
siger Heller og griner.

– Der var mazarintærte 
til et møde på arbejde. Jeg 
kunne dufte den, og den kom 
forbi mig to gange. Men alle 
vidste jo, at jeg var på kur, 
og jeg har sagt, at i hele 2020 
skal jeg ikke have kage på 
arbejdet, fortæller Ole, som 
endnu ikke er faldet for fri-
stelsen.

Daglige gåture 
– Jeg er meget positivt over-
rasket over maden, siger han.

Og fasten i uge 2, hvor det 
første måltid er frokost, har 
de ingen problemer med.

– Vi har det godt med at 
faste. Vi har aldrig været de 
store morgenmadsmenne-
sker, fortæller Helle.

Motionen er dog ikke 
blevet helt, som de regnede 
med. De meldte sig ind i et 
fitnesscenter, men nåede kun 
at gå der i en måned, inden 
coronavirussen kom, og alt 
lukkede.

– Men så har vi haft tid til 
at gå en ordentlig tur hver 
dag. Det er hyggeligt at gå 
en tur i solen, men til efter-
året starter vi nok op i fit-
ness igen, siger Helle.

Ingen af dem har oplevet 
nævneværdige cravings.

– I starten er det ikke 
svært, men i længden får 
man jo lyst til noget. Så er 
det godt, at vi ikke har noget 
i skabene, siger Ole og poin-
terer, at det hele sidder i ho-
vedet.

De handler som regel kun 
om søndagen. De laver mad-
plan til aftensmad og mad-
pakker, så de ved, hvad de 
får brug for – det er der også 
økonomi i.

De sørger for at forberede 
en del af maden, så det er 
nemt at gå til. 

Madpakken kan for ek-

sempel være kålsalat med 
en halv omelet eller en dåse 
tun, og aftensmaden kan 
være en masse blandede 
grøntsager som spidskål, 
porre, blomkål og noget kød 
rodet sammen på panden – 
eller ristet torskerogn med 
en god salat og hjemmelavet 
dressing.

– Jeg føler ikke, vi lider 
nød eller afsavn, siger Ole. 

151Ude og Hjemme 24 2020

Fortsættes næste side



Af Joan Andersen.
Foto: Søren Jul Lam-
berth/Aller Foto & Video.
Opskrifter: Majbritt L. 
Engell og Alice A. Hartvig, 
foto: Columbus Leth 
fra bogen Grøn Keto, 
Gyldendal og  
Joan Andersen.
ja@udeoghjemme.dk

3-UGERS PLAN
Uge 1: Grøn Keto
Spis tre måltider om dagen.
Spis dig mæt i protein, 
sunde fedtstoffer og grønt-
sager.
Begræns kulhydraterne til 
60-80 g om dagen, f.eks. et 
stykke rugbrød eller frugt.
Du taber dig, men kommer 
ikke i ketose.
Hold en fridag.

Uge 2: Periodisk faste  
og Grøn Keto
Du faster 16 timer i døgnet 
for at få en bedre appeti-
tregulering og forbereder 
kroppen på at komme i ke-
tose i uge 3. For de fleste 
er det nemmest at faste fra 
kl. 20 til klokken 12 næste 
dag. Under fasten kan du 
drikke vand, kaffe og te 
uden mælk.
Spis tre måltider om dagen 
mellem kl. 12 og kl. 20. 
Dvs. du flytter morgenmaden 
til om eftermiddagen.
Hvis det er for hårdt at faste, 
så følg blot principperne fra 
uge 1 i stedet for.
Hold en fridag.

Din mad uge 1 og 2
400 g grøntsager om dagen, 
alle slags.
3 portioner protein om 
dagen (se tabel).
3-5 portioner fedt om dagen: 
1 portion fedt morgen eller 
eftermiddag. 1-2 portioner 
fedt til både frokost og aften 
(se tabel).
1 portion sunde kulhydrater* 
om dagen (se tabel).
* Kulhydrat er valgfrit. Du 
kan vælge at tilføje f.eks. en 
portion pasta, rugbrød eller 
frugt til et af dine måltider. 

De indgår ikke i opskrifterne 
på de følgende sider.

Uge 3: Grøn Keto-boost
Spis tre måltider om dagen.
Spis maks. 30 g kulhydrat 
om dagen primært gennem 
grøntsager.
Her fravælger du rugbrød, 
frugt og grøntsager med 
mange kulhydrater, f.eks. 
rodfrugter, majs og ærter li-
gesom på traditionel keto.
Du har ingen fridag.

Din mad uge 3
400 g grøntsager om dagen 
(se tabel).
3 portioner protein om 
dagen (se tabel).
3-5 portioner fedt om dagen: 
1 portion fedt til morgen. 
1-2 portioner fedt til både 
frokost og aften (se tabel).

Grøn balance
Her får du almindelig sund 
kost og en plan, du kan 
bruge resten af livet.
Grøntsager, 400-500 g pr. 
dag eller mere.
3-4 portioner sunde kulhy-
drater.
3 portioner protein.
3-5 portioner fedtstoffer.
1-2 fridage.

Drikkevarer
Drik 1½-2 liter væske om 
dagen. Vælg gerne vand fra 
hanen, kaffe og te. Begræns 
indtaget af sukkerfri soda-
vand og saft. Drik kun al-
kohol på din fridag.

Alice Apel Hartvig 
(t.h.) og Majbritt 
Louring Engell 

står bag klinikken 
Hartvig & Engell og 
bogen "Grøn keto".

prioriterer ikke de sunde 
fedtstoffer. Med Grøn 
Keto får du alle slags 
grøntsager det meste af 
tiden, og du kan endda 
spise et stykke rugbrød 
eller kartofler nogle 
gange.

Her får du en tre ugers 
kur med tre faser. De 
første to faser er en form 
for moderat keto, hvor 
du forbereder dig på den 
sidste fase med Grøn 
Keto-boost, hvor din krop 
slår over på ren fedtfor-
brænding. Det vil sige, at 
din krop bruger dine fedt-
depoter som energi.

Systemet sikrer, at du 
er i kalorieunderskud, 
mens du føler dig mæt.

Grøn Keto giver dig 
flere grøntsager, sunde 

fedtstoffer i stedet for smør 
og bacon og let faste, så din 
krop får en pause noget af 
dagen.

Ligesom traditionel keto 
får du rigeligt med protein 
og meget lidt kulhydrat. 
Men traditionel keto sætter 
en begrænsning for, hvilke 
grøntsager du kan spise, og 

VERDENS 
NEMMESTE KUR
Grøn Keto giver dig mæthed, mindre 
trang til søde sager og en sundere 
krop, og samtidig taber du dig på  
verdens nemmeste måde.

Madplan 
dag 1-5 

kan bruges 
til uge 1  

og 2

SLANK MED GRØN KETO

Du kan vælge at tage 
kuren tre gange i træk, altså 
ni uger. 

Derefter skal du tage to 
uger på grøn balance, hvor 
du giver kroppen ro, inden 
du starter igen. Når du har 
nået din ønskevægt, kan du 
spise efter principperne i 
grøn balance. 

Obs. Hvis du har diabetes 
type 1 eller 2, forhøjet blod-
tryk eller en lever- eller ny-
resygdom, skal du have din 
læge eller diætist med på si-
delinjen, så de kan holde øje 
med dine tal og justere din 
medicin. 
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INDKØBSLISTE 1 PERSON
Protein
10 æg
300 g hytteost
200 g røget laks eller tilberedt kylling
400 g kyllingebryst
250 g hakket kylling
150 g kalkun
200 g kalkunbacon
80 g kyllinge- eller kalkunpålæg
100 g tun fra dåse

Grøntsager
410 g spidskål
90 g babyspinat
300 g blomkål
100 g pastinakker
200 g knoldselleri
1 bundt forårsløg
150 g champignon
100 g gulerod, asparges eller tomat

150 g cherrytomater
50 g gul peberfrugt
800 g squash
1 lime
2 fed hvidløg
100 g hakkede tomater fra dåse
Krydderurter, 1 potte af hver:
Persille
Koriander 
Basilikum
Timian
Brøndkarse

Fedtstoffer
40 g ost, 45+
100 g revet ost, 45+
40 g fetaost
130 g parmesan 
230 ml piskefløde 38 %
30 g smør

20 g pistacienødder
20 g hasselnødder
240 ml ekstra jomfruolivenolie eller 
koldpresset rapsolie
2 spsk. olivenolie med 
chokoladesmag eller 
pistacienøddeolie

Diverse
1 spsk. soja
1 tsk. paprika
¼ tsk. karry
1½ tsk. stødt muskatnød
1½ tsk. tørret oregano
1 knsp. groft lakridspulver
1 bouillonterning, grøntsag
Sorte saltflager
Salt, peber
Evt. ½-1 tsk. kulør
Evt. 60 g hvidvin

For at skifte en ”tabulator” 
til en ”shift-tabulator”, skriv 
ind i find/change-paletten:
Find what: ^t
Change to: ^y
Husk search: storyDIN FRIDAG

Fridagen giver din krop et 
signal om, at du er i live. 
Den booster din forbræn-
ding, så du kan holde 
vægttabet kørende i læn-
gere tid.
Læg din fridag, der hvor du 
har sociale arrangementer, 
eller spis en af de ting, du 
savner. Vælg gerne kvali-
tetsprodukter i stedet for 
et halvt kilo bland-selv-slik, 
spis en af de gode fløde-
boller i stedet for en hel 
pakke af de billige. På den 
måde undgår du overspis-
ning.

Grøn keto og 
traditionel keto. 
Begge måltider 
indeholder cirka 
500 kcal, men 
med grøn keto 
får du et sundt 
og nærende 
måltid fyldt med 
vitaminer og 
mineraler og 
alt det, din krop 
har brug for.

OM BOGEN
I bogen "Grøn keto" får du en tre 
ugers kur, som kan gentages, indtil 
du når din ønskevægt. Du får en 
grundig guide og 60 lækre, klimaven-
lige opskrifter uden rødt kød og med 
sæsonens danske grøntsager. Des-
uden får du ugeplaner og redskaber 
til at holde fokus og motivation før, 
under og efter kuren. 

"Grøn keto" af Alice Apel Hartvig og  
Majbritt Louring Engell. 
Gyldendal. Vejl. pris: 270 kr.

PLANLÆG 
DIN UGE
Planlægning er afgø-
rende for din succes. Lav 
en ugemenu, som passer 
med dine keto-uger og 
din familie. Det er ikke 
meningen, at du skal lave 
flere retter, når du laver 
mad. Brug madplanen 
eller bogen som inspira-
tion.
Køb stort ind, gerne til 
hele ugen, så du ikke skal 
i butikker og blive fristet 
sidst på dagen, hvor du 
er træt.

Sunde kulhydrater 
 50 g rugbrød
  2 skiver knækbrød med 

rug
 200 g frugt og bær
 20 g havregryn
 120 g kartofler
  75 g ris eller pasta, 

fuldkorn (kogt)
  75 g bælgfrugter, linser, 

kikærter m.m. (kogt)
  75 g quinoa, couscous, 

bulgur m.m. (kogt)
  1 tortilla-wrap 
Du må gerne kombinere 
dem.

Protein
Morgen og eftermiddag
  100 g skyr eller græsk 

yoghurt 10 %  
(ikke i uge 3)

 2 æg
 60-80 g ost 45+
 60 g ost 60+
 60-80 g fisk eller kød

Frokost
Fisk, kylling, kalkun, hyt-
teost, æg* eller ost.
Kvinde: 80-100 g.
Mand eller kvinde på 
+100 kg: 100-150 g.

Aftensmad
Fisk, kylling, kalkun, hyt-
teost, æg* eller ost.
Kvinde: 100-120 g.

Mand eller kvinde på 
+100 kg: 150-200 g.

*Maks. 2 æg om dagen.

Fedt
 20 g nødder
 ½ avocado
  2 spsk. oliven-, raps- 

eller nøddeolie
  30 g pesto, mayon-

naise, smør, nødde-
smør

 50 g cremefraiche
  50 g olie-eddike-dres-

sing (købt færdiglavet)
  60 g cremefraichedres-

sing (købt færdiglavet)
 60 g fløde 38 %
 120 g fløde 9 %
 60 g sovs
 60-80 g ost 45+

Grøntsager uge 3: Grøn 
Keto-boost
Agurk, aubergine, bøn-
nespirer, bladselleri, 
broccoli, blomkål, cham-
pignon, fennikel, for-
årsløg, grønkål, grønne 
bønner, glaskål, majroe, 
peberfrugt (alle slags), 
ræddike, rødkål, radise, 
salat (alle slags), squash 
(alle typer), spinat, sel-
lerirod, spidskål, savojkål 
og tomat (frisk og på 
dåse, ikke puré).

(DEL GERNE I 4 BOKSE: 
KULHYDRATER, FEDT, PRO-
TEIN, GRØNTSAGER)

153Ude og Hjemme 24 2020

Fortsættes næste side



AFTENSMAD

2 portioner

Tid: 25 minutter

250 g hakket kylling
100 g blomkål, revet groft
1½ spsk. ekstra jomfru-
olivenolie eller koldpresset 
rapsolie
1 spsk. soja
Lidt salt og peber
½ tsk. paprika
¼ tsk. karry
½ dl vand
½-1 tsk. kulør, kan undlades, 
hvis farven gerne må være 
lys. 

Mos
100 g blomkål skåret i tern
100 g pastinakker skåret i 

KETO-BOWL
MORGENMAD

Tid: 15 minutter

30 g spidskål, fintsnittet
15 g babyspinat
100 g røget laks eller tilberedt 
kylling
10 g pistacienødder, afskallede 
og hakkede
1 æg, kogt og delt i kvarter
20 g fetaost, smuldret
1 håndfuld krydderurter, f.eks. 
persille
1 spsk. pistacienøddeolie eller 
ekstra jomfruolievenolie
Saltflager og peber

Anret bowlen med spidskål, 
spinat, laks, nødder, æg, feta-
ost og krydderurter. 
Hæld olien over, og drys med 
salt og peber.

Morgenmad: 509 kcal
Protein 27 % (33 g)
Fedt 70 % (40 g)
Kulhydrat 3 % (4 g)
Kostfibre 1 % (2 g)

HARTVIG-ENGELLS FROKOSTSALAT
FROKOST

Tid: 10 minutter

100 g spidskål, fintsnittet
50 g blomkål, skåret tyndt
1 håndfuld friske urter, f.eks. 
persille, koriander eller løvs-
tikke
50 g gulerod, asparges eller 
tomat, skåret i mindre stykker
2 spsk. olivenolie med 
chokoladesmag eller pista-
cienøddeolie
Saften fra ½ lime
1 knsp. groft lakridspulver

50 g tun fra dåse
Lidt sorte saltflager
100 g hytteost

Vend grøntsagerne sammen 
med friske urter og skiver af 
gulerod. Vend salaten med 
olie, limesaft, lakridspulver, 
tun og saltflager. 

Servér hytteost til salaten, 
eller bland den med ind i 
salaten.

Frokost: 468 kcal
Protein 25 % (29 g)
Fedt 63 % (33 g)
Kulhydrat 10 % (12 g)
Kostfibre 2 % (5 g)

MILLIONBØF 
MED MOS

TIP
Husk at salte din 

mad, for der er ingen 
salt i dine råvarer. Du 
har brug for ca. 5 g 

salt om dagen.

tern
30 g smør, saltet
1 tsk. muskatnød
Lidt salt og peber

Topping
½ spsk. ekstra jomfru-
olivenolie eller koldpresset 
rapsolie
50 g champignoner skåret i 
skiver
50 g squash skåret i tern
Frisk koriander eller persille

Millionbøf: Varm olien op i 
en mellemstor gryde. Svits 
kylling og blomkål i olive-
nolie sammen med soja og 
krydderier. 
Tilsæt vand og kulør, og lad 
retten simre, mens du laver 
mos.

Mos: Kog blomkål og pasti-

nakker, blend dem med en 
stavblender, og rør smør og 
krydderier i. 
Smag til med salt og peber. 

Topping: Varm olien op på 
en lille pande. Svits cham-
pignoner og squash i 4-5 
minutter. 

Anret mosen i en skål, læg 
millionbøf ovenpå, top med 
ristede champignoner og 
squash. Pynt med friske 
urter.

Gem halvdelen til frokosten i 
morgen.

Aftensmad: 478 kcal
Protein 27 % (32 g)
Fedt 61 % (33 g)
Kulhydrat 9 % (10 g)
Kostfibre 2 % (6 g)

DAG 1
TILBEREDNING
Morgen: 15 min.
Frokost: 10 min.
Aften: 25 min.

ENERGI I ALT
Protein:  26 %  (94 g)
Fedt:  65 %  (107 g)
Kulhydrat: 7 %  (26 g)
Kostfibre:  2 % (13 g)

50 min.

1.455  kcal

Til layout
Lagkagediagram mangler på 
alle dage? 
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TIP
Top salaten med 10 g mørk  

chokolade, hvis du bruger chokoladeolie. 
Det smager vidunderligt.



Alle opskrifter er til  
1

person, hvor intet  andet er angivet

AFTENSMAD

2 portioner

Tid: 20 minutter

150 g kylling skåret i tern
100 g kalkunbacon skåret i 
tern
20 g løg eller forårsløg, 
finthakket
1 fed hvidløg, finthakket
100 g champignoner skåret 
i skiver
2 spsk. ekstra jomfru-
olivenolie eller koldpresset 
rapsolie.
60 g hvidvin, kan undlades

Spaghetti
400 g squash, lavet til "spa-
ghetti" på spiralizer

KETO-BOWLE
MORGENMAD

Tid: 15 minutter

Se opskriften dag 1.

Morgenmad: 509 kcal
Protein 27 % (33 g)
Fedt 70 % (40 g)
Kulhydrat 3 % (4 g)
Kostfibre 1 % (2 g)

MILLIONBØF 
MED MOS
FROKOST

Tid: 5 minutter

Opvarm resterne fra aftens-
maden.

Frokost: 478 kcal
Protein 27 % (32 g)
Fedt 61 % (33 g)
Kulhydrat 9 % (10 g)
Kostfibre 2 % (6 g)

KYLLING CARBONARA MED 
SQUASH-SPAGHETTI

TIP
Til den familievenlige version 
kan du lave en dobbeltportion 

af det hele på nær squash-
spaghettien. Kog almindelig 
spaghetti, og vend det med 

halvdelen af portionen.

TIP
Hvis du er sulten, 
kan du spise flere 
grøntsager eller til-
føje lidt mere fedt 

og protein. 

Sauce
2 æg
1 dl piskefløde 38 %
60 g revet parmesan
Salt og peber

Til pynt
20 g revet parmesan
Frisk basilikum
Salt og peber

Varm olien op i en mellemstor 
gryde. Svits kylling, bacon, 
løg, hvidløg og champignoner i 
olivenolie. 
Tilsæt hvidvin, og lad det 
simre nogle minutter. 
Spaghetti: Kom squash i en 
sigte over en skål, og hæld 
kogende vand over. Lad den 
stå, mens du laver sovsen. 

Sauce: Pisk æg og fløde 
sammen i en lille gryde, og 
varm det forsigtigt op under 
omrøring. Kom parmesan i 
lidt efter lidt. Pisk løbende. 
Smag til med salt og peber. 

Vend squash-spaghettien 
med sovs, stegt kylling og 
bacon samt grøntsager. 
Servér med lidt revet parme-
san og frisk basilikum, drys 
med salt og peber.

Gem halvdelen til frokosten i 
morgen.

Aftensmad: 738 kcal
Protein 28 % (51 g)
Fedt 63 % (53 g)
Kulhydrat 5 % (9 g)
Kostfibre 1 % (3 g)

DAG 2
TILBEREDNING
Morgen: 15 min.
Frokost: 5 min.
Aften: 20 min.

ENERGI I ALT
Protein:  27 %  (116 g)
Fedt:  65 %  (126 g)
Kulhydrat: 5 %  (23 g)
Kostfibre:  1 % (11 g)

40 min.

1724 kcal
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AFTENSMAD

Tid: 25 minutter

1 spsk. ekstra jomfru-
olivenolie eller koldpresset 
rapsolie
1 fed hvidløg, hakket groft
200 g knoldselleri i grove 
tern
Lidt frisk timian
2 dl grøntsagsbouillon
50 g piskefløde 38 %

Tilbehør
100 g kyllingebryst i strimler 
eller tern
50 g kalkunbacon i tern
½ spsk. ekstra jomfru-
olivenolie eller koldpresset 
rapsolie
Lidt frisk finthakket purløg 
eller brøndkarse

Varm olien op i en gryde. 

OMELET MED 
MORGENKÅL
MORGENMAD

Tid: 15 minutter

2 æg
3 spsk. piskefløde 38 %
Et nip stødt muskatnød
30 g babyspinat
30 g revet parmesan
Salt og peber
1 spsk. ekstra jomfruolive-
nolie eller koldpresset 
rapsolie til stegning

Morgenkål
50 g spidskål, fintsnittet
1 håndfuld frisk persille
1 lille forårsløg, fintsnittet
1 spsk. ekstra jomfruolivenolie 
eller koldpresset rapsolie
Saltflager
20 g revet parmesan

Bland alle ingredienserne 
sammen til omeletten und-
taget spinat. Opvarm olien 
på panden. Steg spinaten, til 
den falder sammen, og hæld 
æggemassen over. Steg ome-
letten ved svag varme i ca. 5 
minutter.

Morgenkål: Bland spidskål, 
persille og forårsløg. Hæld 
olien over, drys med saltflager 
og top med parmesan.

Morgenmad: 745 kcal
Protein 18 % (33 g)
Fedt 79 % (67 g)
Kulhydrat 3 % (5 g)
Kostfibre 1 % (2 g)

KYLLING 
CARBONARA 
MED SQUASH-
SPAGHETTI
FROKOST

Tid: 5 minutter

Opvarm resterne fra aftens-
maden.

Aftensmad: 738 kcal
Protein 28 % (51 g)
Fedt 63 % (53 g)
Kulhydrat 5 % (9 g)
Kostfibre 1 % (3 g)

TIP
Brug for en snack? 

Spis ost, kød, fisk eller 
æg evt. med klidkiks 

eller macadamianødder, 
oliven eller mørk  
chokolade 85 %.

Svits hvidløg i olie. 
Kog selleri og timian i bouil-
lonvand, til det er mørt. Tag 
evt. lidt af kogevandet fra, 
for at suppen ikke bliver 
for tynd. Blend suppen, og 
tilsæt fløde. Tilsæt vand, så 
konsistensen er suppeagtig. 
Lad det simre et par minut-
ter. 

Tilbehør: Varm olien op på 
en pande. Steg kylling og 
kalkunbacon i olien i ca. 5-8 
minutter.

Servér suppen med sprød 
kylling og bacon. 
Drys med purløg.

Aftensmad: 642 kcal
Protein 23 % (36 g)
Fedt 62 % (45 g)
Kulhydrat 13 % (21 g)
Kostfibre 1 % (4 g)

SELLERISUPPE MED 
SPRØD BACON

DAG 3
TILBEREDNING
Morgen: 15 min.
Frokost: 5 min.
Aften: 25 min.

ENERGI I ALT
Protein:  23 %  (119 g)
Fedt:  68 %  (164 g)
Kulhydrat: 7 %  (35 g)
Kostfibre:  1 % (9 g)

45 min.

2124 kcal
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Alle opskrifter er til  
1

person hvor intet  andet er angivet

SPEJLÆGSSANDWICH
MORGENMAD

Tid: 15 minutter

2 æg
Salt og peber
2 spsk. ekstra jomfru-
olivenolie eller koldpres-
set rapsolie
50 g spidskål, fintsnittet
15 g babyspinat
Salt og peber
40 g kyllinge- eller 
kalkunpålæg
20 g ost, +45
10 g hasselnødder

Opvarm en pande med 
olie. 

Lav spejlæg stegt på 
begge sider, og vend 
spidskål og babyspi-
nat på panden, så det 
falder lidt sammen. 
Krydr med salt og 
peber. 
Læg pålæg, ost, spid-
skål og spinat imellem 
spejlæggene, så du har 
en sandwich. 
Drys med hakkede nød-
der og servér.

Morgenmad: 602 kcal
Protein 19 % (28 g)
Fedt 77 % (53 g)
Kulhydrat 3 % (5 g)
Kostfibre 1 % (2 g)

HARTVIG-ENGELLS 
FROKOSTSALAT
FROKOST

Tid: 10 minutter

Se opskrift dag 1.

Frokost: 468 kcal
Protein 25 % (29 g)
Fedt 63 % (33 g)
Kulhydrat 10 % (12 g)
Kostfibre 2 % (5 g)

1

2

DAG 4
TILBEREDNING
Morgen: 15 min.
Frokost: 10 min.
Aften: 35 min.

ENERGI I ALT
Protein:  24 %  (94 g)
Fedt:  69 %  (125 g)
Kulhydrat: 6 %  (25 g)
Kostfibre:  1 % (10 g)

60 min.

1603 kcal

BAGTE SQUASH
AFTENSMAD
2 portioner 

Tid: 35 minutter

300 g squash (2 små), skær dem 
over, og udhul dem
100 g hytteost
150 g forkogt kyllingebryst eller 
kyllingepålæg
3 spsk. ekstra jomfruolivenolie el-
ler koldpresset rapsolie
100 g tomater eller cherrytomater, 
hakkede
1½ tsk. tørret oregano
2 stk. rødløg eller forårsløg, hakk-
ede
100 g revet ost 45+
Lidt salt og peber
Lidt frisk oregano eller brøndkarse

Stil ovnen på 175 grader varmluft. 
Halvér og udhul squashene. 
Bland hytteost, kylling, olie, tomater, 
oregano og løg. 
Fordel fyldet i de udhulede squash. 
Pres godt til. 
Top med revet ost. 
Bag i ovnen i ca. 20-25 minutter. 
Pynt med frisk oregano ved server-
ing.

Gem en portion til frokosten i mor-
gen. De kan fint spises kolde.

Aftensmad: 533 kcal
Protein 28 % (36 g)
Fedt 65 % (39 g)
Kulhydrat 6 % (8 g)
Kostfibre 1 % (3 g)

157Ude og Hjemme 24 2020

Fortsættes næste side



 SÅ MANGE KALORIER ER DER I DIN MAD

Til red.
Slå annoncen til i ”LAYER”
paletten - klik på feltet i  
øje kolonnen.
Skift fra uge til uge mellem 
annoncer a - b eller cALT GODT I GRYDEN
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Alle opskrifter er til  
1

person hvor intet  andet er angivet

AFTENSMAD

Tid: 30 minutter

150 g kalkun skåret i tern
50 g kalkunbacon skåret i 
tern
15 g forårsløg skåret i strimler
½ tsk. paprika
½ bouillonterning, grøntsag
½ tsk. salt
¼ tsk. peber
1½ spsk. ekstra jomfruolive-
nolie eller koldpresset rapsolie
100 g hakkede tomater fra 
dåse

SPEJLÆGS- 
SANDWICH 
MORGENMAD

Tid: 15 minutter.

Se opskrift dag 4.

Morgenmad: 602 kcal
Protein 19 % (28 g)
Fedt 77 % (53 g)
Kulhydrat 3 % (5 g)
Kostfibre 1 % (2 g)

BAGTE  
SQUASH
FROKOST

Tid: 5 minutter

Spis resterne fra aftensmaden.

Frokost: 533 kcal
Protein 28 % (36 g)
Fedt 65 % (39 g)
Kulhydrat 6 % (8 g)
Kostfibre 1 % (3 g)

35 ml piskefløde 38 %
50 g gul peberfrugt skåret i 
tern
50 g squash, evt. skrællet og 
skåret i tern
50 g cherrytomater delt i 
halve
Lidt frisk finthakket persille

Varm olien op i en mellem-
stor gryde. Steg kalkun og 
kalkunbacon med forårsløg 
og krydderier i olivenolie i ca. 
2 minutter. 
Tilsæt hakkede tomater, 
og lad det simre ved svag 
varme i 10 minutter. Rør 

rundt indimellem.
Tilsæt fløde, peberfrugt og 
squash. Rør godt rundt. 
Lad retten simre ved svag 
varme ca. 10 minutter. Rør 
rundt indimellem. Smag til 
med salt og peber. Pynt med 
cherrytomater og friskhakket 
persille. Servér med friskhak-
ket persille.

Aftensmad: 619 kcal
Protein 30 % (46 g)
Fedt 58 % (41 g)
Kulhydrat 10 % (15 g)
Kostfibre 1 % (5 g)

DAG 5
TILBEREDNING
Morgen: 15 min.
Frokost: 5 min.
Aften: 30 min.

ENERGI I ALT
Protein:  26 %  (111 g)
Fedt:  67 %  (133 g)
Kulhydrat: 6 %  (28 g)
Kostfibre:  1 % (10 g)

50 min.

1.754 kcal

TIP
Sørg for, at maden 

smager af noget. Brug 
krydderier, krydderurter, 
nødder, bær og forskel-

lige slags eddiker.


