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Velkommen
Denne e-bog er tænkt som en hjælp til dig og dine kære. Målet er
at tilbyde jer viden, redskaber og indbydende opskrifter på sund
og vitaliserende mad, der sammen med daglig bevægelse kan
hjælpe kroppen til større sundhed og indre balance.
Bogen indeholder en række korte og letlæste afsnit med viden
om betydningen af eksempelvis blodsukker- og tarmsundhed,
og hvad du kan gøre for at optimere disse væsentlige systemer.
Bogens sidste del er tilegnet opskrifter, hvor du kan hente masser
af inspiration til sunde og lækre retter. Det omfatter både morgenmad, frokost og aftensmad og inkluderer en fiks og færdig
madplan til en uge.
Ønsker du at fortsætte de sunde tiltag udover denne ene uge,
hvilket jeg varmt kan anbefale, så kan du gentage den eksisterende madplan eller helt gratis som medlem af Madforlivet
downloade madplaner og oversigter, ligesom du kan gemme og
skabe dit personlige opslagsværk med alle favoritopskrifterne
på Madforlivet.com.
Skriv også gerne maddagbog. Anfør kort, hvordan du har det, før
du går i gang, hvad du spiser hver dag, og hvordan du løbende har
det. På den måde, kan du følge med i, om eventuelle skavanker
eller symptomer mindskes, om du får reaktioner på nye fødevarer,
og om du oplever, at du får mere energi under forløbet. Du kan
følge principperne og opskrifterne i Madplan 2.0 lige så længe, du
ønsker det, så længe du trives og har det godt med det hele.
Rigtig god fornøjelse Anette
5

Et indre brusebad
Det er en god ide engang imellem at give kroppen en forårsrengøring eller et indre brusebad. Det behøver hverken at være
kompliceret, svært eller fanatisk. Det behøver heller ikke at
involvere faste eller store afsavn, men vi kan i en periode på alt
lige fra 3 til 30 dage blot afholde os fra at spise belastende fødevarer som sukker, hvidt brød og meget kød og lade være med at
drikke alkohol og en masse kaffe. Både din krop og din lever vil
sætte pris på et sådant frikvarter.
Menneskekroppen er både fantastisk og taknemmelig. Er din krop
i ubalance, og tilbyder du den muligheden for at regenerere, så er
den som regel lynhurtig til at genetablere balancen. Eksempelvis
kræver det blot tre døgn, hvor du primært indtager flydende mad
og væske, at regenerere store dele af dit immunforsvar. Så fleksibelt og modulerbart er immunforsvaret, hvor cirka 70% holder til i
din tarm. Din krop er således altid taknemmelig for en hjælpende
hånd, og et indre brusebad på x antal dage både aflaster, regenerer og fornyer kroppens væv.1
Nogle mennesker sværger til en årlig fastekur og trives med det.
For mange af os andre, kan det være tilstrækkeligt at aflaste systemet i kortere eller længere perioder. Denne bogs forslag vil
skånsomt hjælpe dig og din krop til mere energi, vitalitet og optimal vægt.
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Let mad renser
krop og lever
Kroppen har en række fantastiske organer, der hjælper med den
indre rengøring og ved at stimulere disse kan du hjælpe din krop
til selvhjælp og effektivt udskille giftstoffer og affaldsstoffer. Afgiftningsorganer som tarm, lever, nyrer, lunger og hud er ofte i
dag rigeligt udfordrede af vores nutidige levevis.
Giver du din krop en indre hovedrengøring, så er det som udgangspunkt en god ide at undlade at fylde det på, som vi ved kan
belaste den. Det er primært sukker, hvidt brød, kød, alkohol og
kaffe. Denne bogs opskrifter er derfor uden disse fødevarer og
baseret på økologiske råvarer.
Huden er kroppens største organ, og herigennem udskiller du
hver dag affaldsstoffer, når du sveder. Tørbørstning, sauna, særligt infrarød sauna er befordrende, ligesom tilstrækkeligt med
friskt og rent drikkevand hver dag er væsentligt. Det kan ligeledes
anbefales at motionere hver dag i mindst en halv time, på den
måde hjælper du også kroppen med at rense sig selv.2
Leveren er et af vore vigtigste organer. Leveren arbejder for os i
alle døgnets 24 timer. Den filtrerer mere end 500 liter blod i døgnet, består af mere end 350 milliarder celler og er kroppens største organ med en vægt på gennemsnitligt 1½ kg. Vi er fuldstændig
afhængige af leverens arbejde, og fungerer den ikke optimalt,
kan det påvirke kropslige balancer, andre organer, fedtforbrændingen og humøret. Leveren hjælper os også med at fordøje vores
8

mad og afgifte vores krop.
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Pas godt på din lever
Det er derfor en god ide at give leveren kærlig pleje og omsorg.
Du kan understøtte din leverfunktion ved at drikke friskt, rent
vand, friskpressede grønsagssafter, der i kombination med glutathionsrige grønsager og udtræk af bitre urter kan hjælpe din
krops måske vigtigste organ.

Hermed 10 gode råd til en sundere lever:
1

Tip: Start hver dag med at drikke et stort glas
tempereret og rent vand på fastende hjerte.
Kroppen har fastet i et halvt døgn, når vi vågner,
og rent vand tilsat lidt citron giver en god start på
dagen og hjælper kroppen med at udskille affaldsstoffer. Cirka 70% af vores kropsvægt er vand, og
tilstrækkeligt med rent vand er fuldstændig afgørende for kroppens balancer. De fleste kan derfor
med fordel drikke 1½-2 liter vand hver dag. Betragt
det som dit indre, daglige brusebad.

Prioriter økologiske råvarer, så undgår du leverbelastende
rester af sprøjtegifte

2

Hold igen med dit indtag af animalske proteiner som kød,
kødpålæg og mælkeproteiner

3

Spis i stedet vegetabilske proteiner som ærter, bønner, linser
og kikærter etc.

4

Spis masser af glutathionsrige grønsager (se næste side)

5

Prøv eventuelt en ugentlig dag med flydende mad:
grønsagssmoothies, friskpressede safter og supper

6

Tyg maden grundigt

7

Få dig rørt hver dag i den friske luft

8

Undgå alkohol og for meget kaffe og sort te

9

Hjælp eventuelt leveren med et udtræk af bitre urter, eksempelvis Phytomin 6

10 Sov godt, mørkt og tilstrækkeligt længe og prøv om du kan
give slip på eventuel stress og vrede
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Leverstyrkende drik
Ingredienser 2 personer
1/3 agurk
2 gulerødder
4 grønkålsblade
½ kartoffel, skrællet
Stokken fra broccoli
1-2 stilke bladselleri
1 æble eller 1 skive ananas
1 lille bundt persille eller brøndkarse
Frisk Ingefærrod og gurkemeje efter smag og behag
1 skive citron med skræl
Du kan også tilsætte lidt frisk peberrod, men det smager meget
igennem, så du skal kunne lide den skarpe smag. Vælg kun økologiske råvarer. Rengør grøntsagerne og kør dem gennem saftpressen. Drik straks.
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Spis glutathionsrige
grønsager
Glutathion er en aminosyre og en kraftig antioxidant, som har
særlig betydning for leverens afgiftningsevne. Vi kan selv danne
glutathion ud fra den mad vi spiser. Kroppens naturlige produktion af glutathion aftager normalt med alderen, men den mest
effektive måde at stimulere kroppen til øget glutathionsdannelse
er ved at spise masser af kål, broccoli, asparges, avocado og andre
glutathionsfremmende grønsager. Suppler eventuelt med et par
daglige dråber liposomal glutathion i mundhulen.
Indtag af ren glutathion som kosttilskud øger ikke umiddelbart
glutathionsniveauerne i blodet, da disse i vid udstrækning nedbrydes i fordøjelsen. Derfor har man i de senere år udviklet liposomale
glutathionsprodukter, hvor glutathion er pakket ind i fedtmolekyler. Det betyder, at glutathion kan optages direkte igennem blandt
andet slimhinderne i mundhulen, og denne metode har vist sig
særdeles effektiv til at øge optagelsen og niveauerne af glutathion.

Glutathion stimulerende fødevarer er:
Broccoli – Blomkål – Rosenkål – Hvidkål –
Avocado – Vandmelon – Asparges
Mangel på glutathion giver sig ofte udtryk i :
stor træthed – hukommelsesbesvær – muskelsvaghed – ømme led – nedsat leverfunktion –
nedsat afgiftning og hurtigere aldring
14
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Mange grønsager
slanker
Grønsager er ret fantastiske. Der er nærmest ikke noget negativt
at sige om grønsager, for de er næringsrige og fyldt med vitaminer og mineraler. De er også billige, indeholder næsten ingen
kalorier, smager godt, og som det allerbedste, så er de særdeles
fiberrige. Fibre er noget så sunde og gode for os. De mætter og
styrker vores tarmbiota, og derudover så binder de blandt andet
brugt kolesterol til sig og transporterer det ud af kroppen.
Fibre har stor betydning for fordøjelsen, immunforsvaret og en
lang række andre kropslige funktioner. Det er grønsagerne, der
rykker på fiberkontoen, og derfor kan det betale sig at få 500
gram fiberrige grønsager om dagen og lade de sidste 1-200 gram
være bær eller frugt.
Når du har planlagt dine måltider i løbet af ugen via Madplanen,
så kan det være en god ide hver morgen at finde grønsager til dagens måltider frem, og så lige veje dem af. Så får du lynhurtigt en
fornemmelse af, hvor mange grønsager, der skal til for at få 500 g
om dagen. Det er også muligt at rengøre grønsager til flere dage
ad gangen, og så opbevare dem i en skål med vand i køleskabet.
Det er slet ikke så svært at få 500 g økologiske grønsager indenbords hver dag, hvis du bare tænker en halv tallerken grønsager
ind til hvert af dagens tre måltider. Det både mætter og slanker.
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Styrk immunforsvaret
via tarmen
Din sundhed og indre balance er tæt knyttet til din tarm og fordøjelse. En sund fordøjelse og tarmbiota kan være nøglen til sundhed, slankhed og indre balance. Det ene forskningsresultat efter
det andet påviser sammenhænge imellem kvaliteten af vores to
kilo bakterier i tarmen og udvikling af sygdomme som eksempelvis type 2 diabetes, autoimmune lidelser, migræne og overvægt.
Tarmbiotaen er involveret i signaleringen til såvel hormonsystem,
nervesystem som til hjernen, og cirka 70-80% af dit immunforsvar er tilknyttet tarmen. Det kan derfor rigtig godt betale sig at
holde sin tarm i topform. Det fremmer ikke alene den generelle
sundhed men sikrer også et velfungerende nerve-, hormon- og
immunsystem samt overskud og godt humør.
Fibre mætter og hjælper tarmen med at danne den vigtige flora,
også kaldet tarmbiotaen. Tarmfloraen dannes af blandt andet
bakterier, og forholdet og sammensætningen har betydning for
din fordøjelse, dit immunforsvar og kroppens signaleringsprocesser.3 Derfor kan det betale sig at spise mindst 500 gram grønsager hver dag og derudover cirka 100 gram bær eller frugt. Det kan
have stor sundhedsmæssig effekt på dine kropslige balancer.
Bakterier i tarmen er i stand til at aktivere eller deaktivere immunresponsen, og derfor er balancen og miljøet vigtig for din
generelle sundhed.
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Tarmbiotaen er under pres, i særlig grad fra kvaliteten af den mad
vi spiser, men også fra antibiotika og rester af sprøjtemidler, i særlig grad glyphosat, der er aktivstoffet i Roundup. De fleste danskeres kostplan, med et højt indtag af konventionel hvede, sukker,
kød og mælkeprodukter, vil for mange kunne skabe udfordringer
i relation til sundhed og fordøjelse. Det kan derfor betale sig at
vælge de råvarer, der fremmer en god fordøjelse og en sund tarm i
stedet for ovenstående, der potentielt kan belaste tarmen

Disse faktorer belaster tarmbiotaen
Antibiotika – Sprøjterester – Mangel på fibre fra
grønsager – Mangel på sundt fedt – Højt indtag
af sukker og fibre fra glutenholdige fødevarer, fx
hvede – Højt indtag af kød og kødpålæg
Disse faktorer styrker tarmbiotaen
Fermenterede grønsager – Velsyrnede surmælksprodukter og kefir – Sunde fedtstoffer – Indtag af
500 g økologiske eller biodynamiske grønsager
dagligt

Vi ved i dag, at ubalance i kroppens vigtige tarmbiota er underliggende årsag rigtig mange dårligdomme. Derfor kan det betale
sig, aktivt at gøre en indsats for at spise sin tarm i topform.
Du kan læse mere om tarmsundhed HER og HER
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Pas på blodsukkerog insulinniveauerne
Et andet område, som det kan betale sig at have opmærksomhed
på, er blodsukker- og insulinniveauerne. Stabile blodsukkerniveauer og insulinfølsomhed er nøglen til en velfungerende krop i
balance og sundhed og helt afgørende, hvis du har et ønske om at
tabe dig.
Type-2 diabetes er den hastigst voksende sygdom i Danmark i

Hvad er insulin?
Insulin er et hormon, der ikke
alene regulerer vores blodsukker, men også har afgørende
indflydelse på blodtryk, kolesteroltal, hormonbalance, fedtdeponering og adskillige andre
kropslige balancer. Insulin øger
også optagelsen og omsætningen af glukose i kroppens væv,
primært muskel- og fedtvæv
og har en hæmmende effekt på
frigørelsen af fedt fra fedtvæv.

dag. Forstadiet til type-2 diabetes hedder insulinresistens og er
betegnelsen for en tilstand, hvor kroppen har vanskeligt ved effektivt at omdanne sukkerstoffer til energi. Høje niveauer af sukker i blodet lagres i stedet ofte som fedt og afføder også hyppigt
stor træthed.
Insulinresistens er ensbetydende med høje sukker- og insulinniveauer i blodet. Kroppens celler responderer ganske enkelt ikke
effektivt, sukkerstofferne optages ikke normalt via insulin og omdannes ikke som vanligt til energi. Det er en særdeles belastende
tilstand for kroppen, der blandt andet kan medføre træthed,
inflammation og øget fedtdeponering – som oftest lige midt på
maven. Såfremt der ikke gøres en indsats for at imødegå denne
tilstand og aktivt genoprette insulinfølsomheden og stabile blodsukkerniveauer, så medfører tilstanden som regel, at der udvikles
type 2 diabetes. Det er muligt for de fleste at genoprette balancen
i løbet af en til to måneder via blandt andet blodsukkerstabiliserende måltider, søvn og motion.
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Insulinresistens
hæmmer vægttab

Mange mennesker med
vægtproblemer og for mange kilo
på mave og hofter kan potentielt
lide af insulinresistens.

Insulinresistens opstår, når insulin ikke længere kan foranledige
den ønskede transport af sukkerstoffer fra blodbanen og ind i
cellerne. Det er nemlig en af insulins mange opgaver, at tjene som
transportør for glucose, der med insulinets mellemkomst sluses
ind i cellerne, hvor det omdannes til energi. Glucose er sukkerstoffer, og det er vores cellers foretrukne energikilde. Insulinresistens
opstår, når systemet overbelastes. Stress og overbelastning over
længere tid kan udtrætte og bevirke nedsat insulinfølsomhed.
Kroppen har kun en vis kapacitet til at omdanne og lagre sukker.
Overskrides denne kapacitet vedvarende, blandt andet på grund
af et for højt indtag af sukker, hvidt brød og pasta med mere, så
vil der til stadighed blive pumpet mere og mere insulin ud i blodet.
Det sker i bestræbelserne på, at få sukkeret væk fra blodbanen og
ind i cellerne. Kroppens celler mistrives, når blodsukkeret er for
højt eller for ustabilt, og i særlig grad når insulinniveauerne er konstant forhøjede, fordi insulin ved insulinresistens ikke kan bevirke
transporten af sukkeret væk fra blodbanen og ind i cellerne.
Høje insulin- og blodsukkerniveauer er en usund tilstand for
kroppen at befinde sig i, og resultatet er træthed og energiforladthed. Kroppen stresses og vælger derfor nødløsningen i
bestræbelserne på, at få sukkeret væk fra blodbanen. Sukkeret
omdannes og lagres som fedt, og det er ofte det fedt, der sætter
sig lige midt på maven.
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Hjælp din krop til
selvhjælp
Insulinresistens er en usund tilstand, fordi kroppen befinder sig i
konstant alarmberedskab. Tilstanden medfører forhøjede insulinog blodsukkerniveauer, som påvirker stort set alle kropslige balancer, væv og organer negativt. De gode nyheder er, at tilstanden er
reversibel. Der kan gøres noget ved den, og udviklingen kan vendes via vores aktive valg af mad, drikke, motion og øvrig livsstil.
Vi er alle individuelle, og vores kropslige tolerancer, gener og balancer er vidt forskellige. Prøv derfor først og fremmest at lægge
mærke til hvilke fødevarer og hvilke livsomstændigheder, der udfordrer dine insulinniveauer. For eksempel ved at måle dine blodsukkerniveauer i en periode.
At reducere blodsukkerpåvirkningen i dagligdagen er vejen til
større sundhed og balance for os alle sammen. Din krop kan reagere i højere eller mindre grad på sukker, flydende sukker, hvidt
brød, pasta, kunstige sødemidler, sød frugt, frugtsukker og juice,
men det er fødevarer, der for os alle sammen i for store mængder
kan være årsag til stor kropslig ubalance. Derfor er det bedst at
undgå dem. Stress, kaffe, alkohol og andre stimulanser kan ligeledes påvirke blodsukkeret i uheldig retning.
Har du mistanke om at du lider af insulinresistens, så kan du på
de næste sider læse, hvordan du kan spise og motionere dig til
større insulinfølsomhed på få måneder.
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Udelad alt sukker, sukkerholdige fødevarer,
sodavand, saft, alkohol, hvidt brød og pasta fra
maden. Erstat sukker i kager og bagværk med
eksempelvis stevia, revet æble eller gulerod og
i mindre grad tørret frugt. Det er væsentligt for
et godt resultat, at der udvises fuldstændig afholdenhed fra alle former for sukker i mindst to
måneder. Den insulinproducerende bugspytkirtel
skal have fuldstændig ro for at kunne genetablere
balancen.

Tilstrækkeligt med omega 3 fedtsyrer fra
kværnede hørfrø, hampefrøolie eller fisk er afgørende for cellemembranernes konstitution og
følsomhed overfor insulin. Derfor vil det være optimalt at inkludere disse fødeemner i din daglige
mad eller tage et tilskud af fiskeolie af høj kvalitet,
eksempelvis Nordic Natural cod liver oil eller Ecolomega, gerne i kombination med en højkvalitets
multivitamin/mineralpille, eksempelvis Nature’s
Own CoQ10 multi eller Terra Nova.
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Ekstra jomfru
olivenolie og olivenbladsekstrakt
før hvert måltid
kan øge cellernes
insulinfølsomhed.

Dyrk motion hver
eneste dag i mindst
30 minutter. Særligt
styrketræning øger
insulinfølsomheden,
men det er en god ide
at kombinere styrketræningen med konditionstræning som
cykling, svømning
eller løb.

Afbalancer dine blodsukkerniveauer ved altid
at kombinere protein, gode fedtstoffer og fiberrige kulhydrater som eksempelvis grønsager til alle
dagens måltider. Det handler om fisk, fjerkræ og
vildt sammen med gode mælkeprodukter som eksempelvis Acido eller kefir. Det handler om ekstra
jomfruolivenolie, hørfrø- eller hampefrøolie samt
valnødder, avocado, og mandler, kombineret med
masser af grønsager til alle dagens måltider.
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Sådan komponerer du
et optimalt måltid
Blodsukkerstabiliserende måltider skaber du ved at komponere
dagens tre måltider, så de indeholder både sunde fedtstoffer,
gode proteiner og en halv tallerken grønsager sammen med lidt
røde ris, hele korn eller kartofler. De bedste resultater opnår du
ved samtidig at reducere dit indtag af sukker, hvidt brød og pasta. Også flydende og skjult sukker samt kunstige sødemidler
og light-produkter kan det betale sig at gå i en stor bue udenom.
Kunstige sødemidler kan nemlig potentielt påvirke insulinudskillelsen og få dig til generelt at spise mere.
Ved derimod at være kvalitets- og mængdebevidst i dit fedt- og
proteinindtag, ved at være særlig opmærksom på hvilke kulhydratkilder, du indtager, så du reducerer indtaget af sukker og hurtige kulhydrater og i stedet vælger fiberrige grønsager og rigtigt
fuldkorn til, så hjælper du din krop til selvhjælp og indre balance.
Kvaliteten af de kulhydrater, du vælger at spise hver dag, afspejler
sig i din blodsukkerbalance. Blodsukkerbalancen ligger som et
net under stort set alle kropslige balancer. Et ustabilt blodsukker
kan således påvirke stort set alle kropslige balancer negativt.
Når du til hvert eneste måltid får såvel proteiner som gode fedtstoffer i kombination med fiberrige kulhydrater, så bliver du hurtigere mæt, og du vil derfor sandsynligvis spise mindre.
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Derfor skal du vælge
økologiske råvarer
Ønsker du at give din krop det brændstof, den trives allerbedst
på, så skal du være kræsen og vælge dine råvarer med den allerstørste omhu. Vælg gerne årstidens uforarbejdede, økologiske
eller biodynamiske råvarer. På den måde sikrer du dig ikke alene
flere næringsstoffer men også en bedre smag. Indtag af uforarbejdede, økologiske råvarer er for mig at se en afgørende kilde til
indre sundhed og balance, og er samtidig også de mest bæredygtige og miljøbevarende valg, du kan træffe.
Med et snuptag kan du øge din indre sundhed og balance ved at
erstatte noget af kødet og mælken med mere økologisk grønt.
Økologiske afgrøder indeholder nemlig flere plantenæringsstoffer end konventionelle og ingen potentielt belastende kemi. Også
derfor kan det anbefales, at du vælger økologisk – hver gang.
Indtag af økologiske grønsager vil blandt andet hjælpe til at:
1

Styrke din tarmbiota, der koder for indre sundhed og balance
og huser 70% af dit immunforsvar

2

Styrke sundhedsfremmende signaleringsprocesser, herunder
mindskning af inflammatoriske processer samt øgning af
insulinsensitivitet med mere

3

Tilføre flere næringsstoffer og sunde fibre

Der er således adskillige grunde til både at spise mere grønt og til
at prioritere økologi hver dag.
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Planlægning øger
succesraten
Planlægning er et nøgleord, når de sunde og grønne intentioner
skal føres ud i livet. Det øger succesraten og mindsker madspildet markant, når du en gang om ugen beslutter menuen for alle
ugens dage og køber alt det ind du kan, så råvarerne er i køleskabet. Du kan downloade en Madplan samt en oversigt over årstidens grønsager på Madforlivet.com.
At prioritere en grøn og økologisk levevis kræver overblik og planlægning, og du vil opleve, at det giver ro og lyst til at kreere grønnere og sundere mad. Udsøg dig gode forretninger eller gårdbutikker, hvor du kan købe råvarer af den allerbedste økologiske
kvalitet. Du kan også vælge at abonnere på en af de efterhånden
mange gode økologiske måltidskasseordninger. Her har leverandørerne ofte planlagt ugen for dig og alle råvarer leveres direkte
til din dør, klar til tilberedning.
Prioriter årstidens økologiske råvarer og planlæg måltiderne herefter. Du vil givetvis blive overrasket over, hvor meget billigere det
også er at leve økologisk, når du primært anvender årstidernes
afgrøder, for slet ikke at tale om, at det samtidig er det mest bæredygtige, du kan gøre. Der er rigtig meget mad i et hvidkål, der
er rigtig mange næringsstoffer i grønkål, og der er susende meget
smag i et økologisk selleri. Ved at vælge flere grønne retter fremfor det ofte dyre kød, kan der spares penge. Prisen på økologiske
råvarer er faldet, og ofte er der særlige dage, hvor supermarkederne har rabat på al økologi.
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Opskrifter
Opskrifterne i denne bog er sunde, fiberrige, mættende og vel-

Årstidens grønne
råvarer

smagende. De vil hjælpe dig og din familie til at spise flere grønsager og mindre kød og dermed til at få en sundere hverdag med

At prioritere en grøn og økologisk levevis kræver overblik over

større glæde, vitalitet og lethed.

årstidens råvarer. Du kan se her, hvilke råvarer der er i sæson i
Danmark på hvilke tidspunkter:

Retterne er sammensat ud fra betragtningen om, at hele familien skal kunne lide dem, at ekstra grønt fra aftensmaden, kan
anvendes i frokostmadpakken, samt at maden skal tilgodese
blodsukkerbalance, tarmsundhed og eventuelt ønsket om at
tabe et par kilo.

Årstidens grønne råvarer
At prioritere en grøn og økologisk levevis kræver overblik over
årstidens råvarer. Du kan se her, hvilke råvarer der er i sæson i
Danmark på hvilke tidspunkter:

Jeg håber, at du synes om opskrifterne, og ønsker du at fortsætte
udover den første uge, så kan du nemlig enten anvende samme

Januar

Februar

Marts

Jordskokker, champignon, gulerødder,
hvidkål, kartofler, løg,
persillerod, porrer,
rosenkål, rødbeder,
rødkål, selleri, grønkål.

Champignon, grønkål,
gulerødder, hvidkål,
jordskokker, kartofler,
løg, persillerod, porrer,
rosenkål, rødbeder,
rødkål, selleri.

Champignon, feldsalat, grønkål, gulerødder, hvidkål, jordskokker, kartofler, løg,
pastinak, persillerod,
porrer, purløg, rosenkål, rødbeder, rødkål,
selleri, østershatte.

April

Maj

Juni

Champignon, gulerødder, hvidkål, jordskokker, kartofler, løg,
persille, porrer, radiser,
rosenkål, rødbeder,
salat, selleri, spinat,
østershatte.

Rabarber, ramsløg,
champignon, forårsløg, persille, radiser,
salat, spinat.

Asparges, bladbeder,
blomkål, broccoli,
champignon, gulerødder, jordbær, kartofler,
løg, persille, radiser,
salat, spidskål, spinat,
ærter.

Madplan i endnu en uge, eller du kan lave din helt egen Madplan
ud fra Madforlivets skemaer, der alle er tilgængelige helt gratis på
Madforlivet.com.

Mandag Tirsdag Onsdag
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Torsdag Fredag

Tidlig morgen

Tidlig morgen

Morgenmad

Morgenmad

Frokost

Frokost

Aften

Aften

Bevægelse

Bevægelse

Aktivitet

Aktivitet

Juli

August

September

Jordbær, bladbeder,
blomkål, broccoli,
bær, champignon,
gulerødder, hindbær,
jordskokker, kartofler,
kirsebær, løg, persille,
rabarber, radiser, salat, spidskål, squash,
ærter.

Spidskål, bønner,
bladbeder, bladselleri,
blomkål, blommer,
broccoli, bær, champignon, gulerødder,
hindbær, hvidkål, jordskokker, kartofler, løg,
majs, persille, porrer,
pærer, rabarber, radiser, rødbeder, rødkål,
salat, spinat, squash,
æbler, ærter.

Blommer, bladbeder,
bladselleri, blomkål,
broccoli, bønner,
champignon, grønkål,
gulerødder, hvidkål,
jordskokker, kartofler,
løg, majs, pastinak,
persille, persillerod,
porrer, pærer, radiser,
rosenkål, rødbeder,
rødkål, salat, selleri,
spinat, squash, æbler.

Oktober

November

December

Blomkål, bladbeder,
bladselleri, broccoli,
champignon, grønkål,
gulerødder, hvidkål,
jordskokker, kartofler,
løg, majs, pastinak,
persille, persillerod,
porrer, pærer, rosenkål, rødbeder, rødkål,
salat, selleri, spidskål,
spinat, squash, valnødder, æbler.

Græskar, blomkål,
champignon, grønkål,
gulerødder, hvidkål,
jordskokker, kartofler,
løg, persillerod, porrer,
pærer, rosenkål, rødbeder, rødkål, salat,
selleri, æbler.

Grønkål, blomkål,
champignon, gulerødder, hvidkål, jordskokker, kartofler, løg,
persillerod, porrer,
pærer, rosenkål, rødbeder, rødkål, selleri,
æbler.

Kilde: Forbrugerrådet Tænk

Lørdag

Skemaet kan downloades HER
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Husk morgenmaden
Morgenmaden er dagens vigtigste måltid. Det er derfor vigtigt at
prioritere en god morgenmad. En af de vægtigste årsager hertil,
er det faktum, at niveauerne af vores langtidsstresshormon korti
sol er højest, lige når vi vågner. Kortisol er nødvendigt for os, men i
for store mængder kan det have en degenererende effekt. Når du
spiser din morgenmad, så sænkes produktionen af kortisol, ligesom du stabiliserer dit blodsukker ved at spise en sund og varieret
morgenmad. Det har betydning for både din funktions- og koncentrationsevne men også for din vægt og dine energiniveauer.
Mange danskere spiser færdige morgenmadsprodukter og hvidt
brød med marmelade og ost i den tro, at det er en sund start på
dagen. Men realiteten er, at sådanne måltider næsten kan sammenlignes med at spise Pinocchio kugler med mælk eller amerikanske vafler med marmelade – det er stort set samme ingredienser, der er anvendt.
Ved derimod at spise en sund og varieret morgenmad, bestående
af såvel protein som gode fedtstoffer, bær, grønsager og fuldkorn
kan du øge den sundhedsmæssige effekt, holde dig mæt længere
og medvirke til en større og længerevarende følelse af energi og
velvære. Det er stabiliserende for blodsukkeret og også godt, hvis
du ønsker at tabe dig et par kilo.
Gi’ dig selv tid til at få den for dig bedste morgenmad indarbejdet
og hent inspiration i madplanens sunde opskrifter. Du kan se forslagene på næste side.
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Tarmbakteriernes festmåltid

Husk morgenmaden …

Grøn morgenmadsbowl

Havregryn og frugt
med mandelmælk

40

Fiberpandekager med bær

Stenalderboller
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Gør frokosten let
Hvad enten du spiser frokost hjemme eller har madpakke med på
arbejde, så skal frokosten kunne gi’ dig energi og mæthed til res
ten af dagen. Derfor er det også optimalt til frokost at spise såvel
en halv tallerken grønsager, gode proteiner og sunde fedtstoffer.
For at undgå en masse ekstraarbejde i forbindelse med en grønsagsrig frokost, så foreslår jeg, at du gør det til en vane at tilberede ekstra af aftensmadens grønsager, og spise dem til frokost. I
kombination med lidt hjemmebagt rugbrød og hummus eller et
par grønne falafler eller frikadeller, vil en sådan frokost kunne give
såvel giver energi som mæthed til eftermiddagens gøremål.
Har du ikke en rest grønsager, så kan du en gang om ugen tilberede et par syltetøjsglas med en lækker salat med hummus,
auberginemos eller andet, du synes om, som du kan tage med.
Det smarte er, at måden du pakker glasset på, bevirker, at salaten
kan holde sig frisk i fire til fem dage. Du kan hente inspiration og
finde opskrifter på lækre aften- og frokostretter på de følgende
sider. Du kan finde opskriften på salaterne i syltetøjsglas lige HER
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Grøn frokost

Grønne falafler
med salat

Råkostsalat med
broccolifrikadeller

Grønsagspizzaer med salat
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Frokostmadder
med sundt pålæg

En rest rodfrugtsalat
til frokost fx. med
stenalderboller og hummus
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Forkæl dig selv med et
lækkert aftensmåltid
Et velsmagende og velkomponeret aftensmåltid er selvforkælelse
i allerhøjeste potens. Det har betydning, det du spiser, for det er i
bund og grund det, du ender med at bestå af. Derfor skal du vælge de allerbedste råvarer og tilberede sunde, grønne og nærende
måltider fra bunden - til dig selv og dine kære.
Du kan afprøve opskrifterne her i Madplan 2.0, og du kan med
sindsro tilberede dobbeltportioner, så du har mad til to dage, og
måske endda ekstra af grønsagsretterne til frokost dagen efter.
Det kan betale sig, for næringsrige, sunde og varierede måltider
er afgørende for en krop i balance.
Server gerne maden indbydende på tallerkenerne, pynt med
krydderurter og tænk også gerne i farver. På denne måde sikrer
du, at fordøjelsesenzymerne aktiveres, samt at alle får et fuldtnærende måltid uden at overspise.
Jeg håber, at opskrifterne vil smage dig. Madplanen kan ændres
til lige præcis det, som du måtte ønske, ligesom du kan downloade nye madplaner til de kommende uger. Indenfor ganske kort
tid, vil du ovenikøbet kunne finde en digital version af madplanen
på Madforlivet.com, som du som medlem let vil kunne udfylde
hver uge. Du kan ligeledes let gemme og dele dine favoritopskrifter i din egen personlige medlemsmappe. Rigtig god fornøjelse.
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Madplan til en uge x 3
Jeg har bestræbt mig på at udvikle og viderebringe en række
sunde, inspirerende, velsmagende og familievenlige opskrifter.
Opskrifter, der er enkle at gå til og lette at lave på forholdsvis kort
tid. Jeg har anvendt ingredienser, som kan købes i de fleste velassorterede supermarkeder, og selvom du måske skal lede på andre
hylder end du plejer, for at finde de økologiske versioner, så er det
hele indsatsen værd.
Jeg har fokuseret på at udvikle grønsagsrige opskrifter, for det er
ofte på grønsagsdelen, at vi mangler inspiration. Min filosofi er, at
vi ved at kombinere såvel protein som gode fedtstoffer og grove
kulhydrater til hvert eneste måltid, sikrer både mæthed, blodsukkerstabilitet og sundhed.
De bedste kulhydrater, du kan spise, er grønsager, og når der skal
sættes cirka 500 gram grønsager til livs om dagen, så kræver det
både god planlægning samt god inspiration. Du kan sikre dig tilstrækkeligt med grønsager ved eksempelvis at lave en grøn yoghurt eller en grønsagssmoothie om morgenen, ved at inkludere
en grønsagsrest eller grønt pålæg i madpakken og ved at sørge
for at cirka halvdelen af din tallerken også til aftensmaden består
af grønsager.
Alle opskrifterne i denne bog er beregnet til fire personer, medmindre der er anført andet i opskriften. Er du single, så dividerer
du bare med to eller fire, så du har sund mad til en eller to dage.
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Søndag

Mandag

Tidlig morgen

Tidlig morgen

Morgenmad

Morgenmad
Grønne æg

Grøn morgenmadsbowl

Frokost
Frokostmadder med sundt pålæg

Grønne falafler med salat (fra søndagsmiddagen)

Aften

Bevægelse

Aktivitet

Klik her

Frokost

Aften
Grønne falafler

Verdens bedste råkostsalat

med grønsager og sundt dip

med broccolifrikadeller

Klik her

Bevægelse

Aktivitet

Tirsdag

Onsdag

Tidlig morgen

Tidlig morgen

Morgenmad

Morgenmad
Fiberpandekager med bær

Tarmbakteriernes festmåltid

Klik her

Frokost

Frokost

Råkostsalat med broccolifrikadeller
Aften

Fiberpandekager med hummus og grønt
Aften

Squashspagetti

Bagte rodfrugter

med valnøddetomatsauce

med hummus

Bevægelse

Bevægelse

Aktivitet

Aktivitet

Klik her

Torsdag

Fredag

Tidlig morgen

Tidlig morgen

Morgenmad

Morgenmad

Styrkende slankedrik eller Acai morgenmadsbowl
Frokost

Grape smoothie med yoghurt eller planteyoghurt
Frokost

Grøn smoothie med protein

Rodfrugtsalat med stenalderboller og hummus

Aften
Spicy Hokkaidosuppe

Bevægelse

Aktivitet

Klik her

Aften
Grønsagspizzaer

Klik her

Bevægelse

Aktivitet

Lørdag

Ha’ altid en god hummus i
køleskabet. Lad dig inspirere
til din favoritvariant lige her

Tidlig morgen

Morgenmad
Stenalderboller med sund marmelade
Frokost
Grønsagspizzaer med salat
Aften
Salat med gulerodsdressing

Bevægelse

Aktivitet

Klik her

Find motivationen
til at få dig rørt
Vores krop har behov for, at vi bevæger os og trækker vejret dybt.
Ilt er nemlig afgørende for kroppens evne til at danne energi. Vi er
designet til hver dag at røre og bevæge os, men udfordringen for
de fleste er, at få denne bevægelse eller motion integreret som en
naturlig del af en ofte travl hverdag.
Det kan derfor være en god ide, at du noterer ned, hvordan du
har det, de dage du får dig rørt, og de dage du ikke gør det. Formodentlig vil det på denne måde blive klart for dig, at motion kan
øge dit velbefindende, gøre dig gladere og muligvis endda fremme en god nattesøvn. Det i sig selv er motiverende, og bevirker
formodentlig, at du finder plads til motion i kalenderen. Måske
bliver det også på denne måde klart for dig, hvilken type bevægelse eller motion du trives bedst med.
Vælg en form for fysisk aktivitet, der gør dig glad og som ikke
stresser dig. Det skulle gerne være en daglig glæde og en uundværlig del af din hverdag i det omfang, som det er muligt.
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Spis og motioner efter
din indre rytme
Det er en rigtig god ide også at spise og motionere efter din indre
rytme. Alle vores celler er udstyret med et lille biologisk urværk,
der regulerer din indre cirkadiske rytme.
Cirkadiske rytmer findes i alle vores celler, såvel hos dyr som hos
planter og mennesker. Cirkadiske rytmer er periodiske processer,
der regulerer vores døgnrytme, vores hormonbalance og så tænder og slukker de blandt meget andet for vores gener. Cirkadiske
rytmer kan også betegnes som små biologiske urværker, der er
knyttet til jordens rotation og har afgørende stor betydning for
stort set alle sundhedsmæssige aspekter, i allerhøjeste grad også
for din vægt.
Dit indre cirkadiske ur fungerer som din interne tidsregulator,
men nyere forskning har vist, at disse rytmer også kan have en
vægtregulerende effekt. En af forskerne, Satakin Panda, Ph.D., fra
Salk Institute for Biological Sciences, fandt, at mus, der spiser indenfor en periode på 12 timer, og undlader at spise i de resterende
12 timer, er slankere og sundere end dem, der spiser samme antal
kalorier men over en længere tidsperiode. Dr. Pandas konklusion
blev, at intervallet, altså den periode vi spiser indenfor, er lige så
vigtig eller vigtigere, end hvad vi spiser. 4
Vi kan således, ved i højere grad at lytte til os selv og vores indre
circadiske rytme, styrke vores sundhed og indre balance og kan
formodentlig helt naturligt opnå vore optimale vægt.
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Fortsæt de gode vaner
Jeg håber, at du vil opleve denne første uge som både god og
sund, og føler at maden er både velsmagende og nærende. Forhåbentlig vil du også opleve, at når du planlægger ugen og handler
råvarerne ind én gang om ugen, så letter det dagligdagen, og det
lykkes dermed i højere grad at føre de gode intentioner om sund
mad ud i livet. Det øger nemlig succesraten markant at planlægge ugens måltider og at have råvarerne i køleskabet, når maden
skal tilberedes. Derfor er Madforlivets MADPLAN gratis tilgængelig for dig, du kan til hver en tid downloade og gemme dine
favoritopskrifter og dermed få planlagt din uge og dine indkøb.
Vi trænger alle til inspiration og sunde tips, for erfaringer og un-

Du kan udarbejde din egen personlige Madplan og downloade

dersøgelser viser, at vi ofte tilbereder de samme få retter igen og

skemaet HER

igen, hvis altså ikke vi lader os inspirere. Jeg håber med denne lille
bog, at have inspireret til grønnere og sundere mad, og du er altid

Du kan downloade skemaet med Årstidens grønsager HER

velkommen på min hjemmeside Madforlivet.com, hvor du kan
søge i mere end 1500 opskrifter og artikler. Jeg håber, vi ses på

Rigtig god fornøjelse og på gensyn

Madforlivet.com. Du kan tilmelde dig som medlem af Madforlivet

Anette

og få del i særlige medlemsfordele, og du er mere end velkommen
til at anbefale siden og nyhedsbrevet til din familie og venner.
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