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Smid kiloene med Lene 
Hanssons turbo-kur

Af Jacob Carlsen 

Har du behov for at få kål på de overflødige 
kilo, der har sneget sig på i årets løb? Så er 
der hjælp at hente i en stenalder-inspire-
ret kur, der følger BTs kostvejleder og tv-
vært Lene Hanssons principper. Springer 
du på stenalderkuren, vil du kunne smide 
tre kilo i løbet af en uge.

Lene Hanssons nye kostplan er en videre-
udvikling af BT ’turbo-kuren’, der anbefaler at 
man fire dage om ugen holder sig fra stivelse. 
Dvs. dropper brød, alle kornprodukter og pa-
sta. Det nye med stenalderkuren er, at den filo-
sofi føres ud i livet alle ugens syv dage.

- Fordelen ved stenalderkost er, at du slanker 
dig hurtigt især om maven, og dine centimeter-
mål svinder hurtigt ind, siger Lene Hansson.

Fokus på lyst kød
Modsat andre slags stenalderkurer som f.eks. 
palæo-diæten, der fokuserer meget på protein-
holdige fødevarer fra firbenede dyr, så mener 
Lene Hansson, at lyst kød som fjerkræ, fisk 
og skalddyr er vejen frem. For meget protein 
igennem for eksempel oksekød er ikke godt 
for fordøjelsen og nyrerne. Sundhedsstyrelsen 
overvejer at indføre et kostråd, der anbefaler 
maksim alt 500 gram kød om ugen fra firbene-
de dyr. Amerikanske forskere har fundet frem 
til, at for meget rødt kød i kosten øger risikoen 
for at dø af kræft og hjerte-kar-sygdomme. Det 
er de mættede fedtstoffer i rødt kød, der er sat i 
forbindelse med forskellige kræftformer.

Med en stenalderkost-kur er det som sagt 
farvel til brød, kronprodukter og pasta. I stedet 
er det vigtigt at spise dobbelt op på grøntsager, 
rodfrugter, salat og krydderurter, og de skal 
serveres rå og ubehandlet. Ikke opvarmet, 
stegt, kogt eller bagt. På den måde er de sun-
dere og mere slankende. 

Stenalder-kostplanen fra Lene Hansson va-
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Hvad er stenalderkost?

Stenalderkost betyder, at man kun må spise fødevarer som 
en stenaldermand gjorde for 10.000 år siden. Derfor er 
pasta, ris og brød bandlyst. Nogle eksperter mener også, 
at mælkeprodukter er forbudt. I stedet er kød, grøntsager, 
frugt og nødder de primære fødevarer. Især palæo-diæten 
(der er inspireret af stenalderkost) med kokken Thomas 
Rode i spidsen er blevet utrolig populær.

rer i tre uger. En typisk dag kunne være en ana-
nas smoothie med citrongræs om morgenen. 
Frokost er tun med tangsalat og til aften er der 
kylling på spyd med pesto og grøntsager. 

Men pas på med ikke at indføre kornproduk-
ter for hurtigt i kosten, da du risikerer at tage 
det tabte på igen. Ifølge Lene Hansson kan du 
begynde at spise en lille smule korn en gang 
imellem efter de tre uger. Desuden er det vig-
tigt at drikke rigeligt.

- Drik hver dag mindst otte store glas vand - 
dvs. mindst to liter vand. Det er vigtigt at hen 
over dagen i små slurke. Kroppen kan kun ab-
sorbere, hvad der svarer til cirka en mundfuld 
ad gangen, siger Lene Hansson.

Stenalderkur giver resultater 
Lene Hansson tror, at stenalderkuren er blevet 
så populær, fordi den også virker i det lange løb. 
I mange år har der været fokus på atkins-kuren, 
som fuldstændig forbyder kulhydrater og sæt-
ter indtaget af proteiner i vejret. Ifølge Lene 
Hansson taber man sig ved atkins-kuren, men 
man tager det hele på igen, når man begynder 
at spise normalt.

- Efter en kur skal der en varig livstilsæn-
dring til for at forhindre, at kiloene ryger på 
igen, siger Lene Hansson.

- Den her stenalderkur er en model midt 
imellem. Det er bevist, at du taber dig hurtigt 
fordi, der bliver skåret ned på stivelsen. Men 
den er også god ud over de tre uger. I stedet 
for fuldstændig at forbyde kulhydrater, får du 
energi igennem masser af grøntsager. Samtidig 
tager den hensyn til det sundhedsmæssige, med 
at lavt indhold af kød fra firbenede dyr modsat 
palæo-diæten, siger Lene Hansson.

Netop palæo-diæten har været kritiseret for 
at fokusere for meget på proteinholdige fødeva-
rer fra firbenede dyr. Hvis du spiser for meget 
kød kan det skade dine nyrer, der vil blive over-
belastet med at skulle udskille for meget syre 
hele tiden. Det kan gå ud over blodet og man 
risikerer at miste energi.
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Sådan øger du chancerne 
for hurtigt vægttab

GUIDE

Af Jacob Carlsen

Kilde: Lene Hansson
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 ● 1. SLUT ALTID BADET AF MED 
ET KOLDT BRUSEBAD

Kroppen bruger nemlig masser af 
energi på at producere varme, og 
køler du den ned, tvinger du den 
til at skrue kraftigt op for varme-
anlægget. Det øger forbrændin-
gen. Overvej at blive vinterbader.

 ● 2. DRIK MINDST TO LITER 
VAND OM DAGEN

Her tæller urtete, smoothies, juice 
med i regnskabet. I det hele taget 
er et jævnt og rigeligt væske-
indtag gennem dagen med til at 
holde din forbrænding i vejret.

 ● 3. SØRG ALTID FOR, AT MA-
VESÆKKEN ER TOM, INDEN DU 
LÆGGER DIG TIL AT SOVE

Spis dit sidste måltid senest tre-
fire timer før sengetid. Kroppen 
sænker sit stofskifte, når vi sover. 
Ufordøjet mad bliver ikke anvendt 
som energi, men lagres som fedt. 
Spiser du f. eks. aftensmad kl. 18 
og går i seng kl. 22, har kroppen 
nået at fordøje maden i mavesæk-
ken, og du får en langt bedre søvn 
- samt et bedre stofskifte. Det
samme gælder, hvis du arbejder 
på skiftevagter.
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 ●6. HOLD DIG FRA KUNSTIGE 
SØDESTOFFER AF ALLE SLAGS

Sødestoffer narrer kroppen og cel-
lerne ved at give et ’ falsk’ signal 
om, at der kommer ’ mad ind’. De 
skaber en sultreaktion i kroppen, 
så du senere på dagen overspiser 
for at blive rigtig mæt.

 ●4. DYRK REGELMÆSSIG MO-
TION

Få det ind som en fast del af din 
hverdag. Tag trapperne, brug din 
cykel osv.

 ●5. MINIMÉR STRESS

Sender signal til dine celler om, 
at du ’er i fare’ på en eller anden 
måde. Derfor holder kroppen på 
dine depoter af fedt, for at have 
noget at kunne stå imod med, hvis 
du også skulle blive syg.

Motion kan modvirke stress. 
Sygdom, der virker som en fysisk 
form for stress for cellerne, kan 
også være en hindring for at blive 
slank og holde vægten. Er du syg 
eller er din krop i ubalance, skal du 
først og fremmest have fokus på 
at blive rask. Herefter vil du lettere 
kunne slanke dig.
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 ●7. BRUG MANGE KRYDDERIER

De øger kroppens varmeproduk-
tion og
dermed også fedtforbrændingen. 
Øg dit energiforbrug f. eks. ved at 
spise frisk ingefær, hvidløg, karry 
og sort peber.

Kalorier skal 
sikre energi 

til, at alle orga-
ner fungerer 
optimalt

Lene Hansson

Jo mere ube-
handlet og 

råt det grønne 
er, desto sunde-
re og slankende

Lene Hansson
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KOSTPLAN
SMID 3 KILO På 1 UGE

Af Jacob Carlsen

Med den nye stenalderinspirerede superkur fra Lene 
Hansson kan du tabe tre kilo på uge. 
Kostplanen er bygget op med primært frugt om 
morgenen, grøntsager og lyse kødtyper til frokost, 
mens middag er salater og grøntsager med alle slags 
kødtyper. Det er tilladt at spise mellemmåltider, og 
det er meningen, at du skal motionere fem gange 30 
minutter om ugen.
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Morgen:
Ananas smoothie med
citrongræs

Frokost:
Drue/avocadosalat

Middag:
Fennikel Coleslaw med
marineret kyllingebryst

DAG 1

Morgen:
Frugtsalat med masser 
af energi

Frokost:
Coleslaw

Middag:
Gaspacho suppe med 
kalkun

DAG 2

Morgen:
Banansalat med brønd-
karse

Frokost:
Tun- og tangsalat

Middag:
Kylling på spyd med 
pesto

DAG 3
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Morgen:
Blåbær, hindbær og
limesmoothie

Frokost:
Avocado og ostesalat

Middag:
Lakselasagne

DAG 4

Morgen:
Jordbær og vanilje
smoothie

Frokost:
Brøndkarsesalat med
avocado

Middag:
Fyldte peberfrugter

DAG 5

Morgen:
Forfriskende juice

Frokost:
Tunsalat med kapers

Middag:
Rosmarinstegt kalkun

DAG 6

Morgen:
Lækker frugtsalat med
valnød

Frokost:
Æggesalat med grønt

Middag:
Dampet rødfisk med 
grønt og muslinger

DAG 7

Kilde: Lene Hansson
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Alle opskrifter er til 2 personer 
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Mennesket har eksisteret i mange tusinde år. men det betyder ikke at vi er 
alt ædende. Korn og produkter heraf, har kun været i vores kost de sidste 
10.000 år, så det er ikke en oprindelig føde for os.

Der er flere fordele ved at undlade korn i sin kost (mel, brød, pasta, 
spaghetti, kiks, ris, bulgur, cous cous, falaffel, linser m.m.), men du skal huske at 
få dine fibre, gennem frugt og grønt, ellers går det ud over din fordøjelse. 

Når dit madregnskab skal gå op, i en kost der ikke består af kornprodukter, 
er det vigtigt at du erstatter korn med grønsager, rodfrugter, salat og 
krydderurter. Dette fordi mange blot i setedet for kornprodukter, vælger 
protein (kød, fisk, fjerkræ, æg, mejeriprodukter m.m

Et for stort indtag af protein, er ikke godt for din fordøjelse eller nyrer, 
der vil blive overbelastet med at skulle udskille for meget syre hele tiden. 
Det kan gå ud over dit blod og du kan risikere at miste energi, samt få 
forstoppelse.

Fordelen med STENALDERKOST er at du slanker dig hurtigt især om maven 
og dine centimetermål svinder hurtigt ind. Men pas på med at introucere 
korn for hurtigt, da du nemt tager det hele på igen. 

Kosten her i min STENALDER kostplan, er baseret på: 
- Frugt om morgenen, indvidere æg og yoghurt naturel samt soyaprodukter
- Frokost er grønsager med lyse kødtyper
- Middag er salater, grønsager med alle kødtyper

Mellemmådtider er tilladt, og det er meningen at du skal motionere 5 x 30 
minutter om ugen

1
Copyright by Lene Hansson ApS - Lenehansson.dk
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3

Kalorieforbrug og forbrænding:

For at give dig en idé om hvordan du kan undgå de alt for fedende måltider, 
er her et eksempel:

Et måltid bestående af 3 - 400 kalorier f.eks. wienerschnitzel:

o Ca. 130 g wienerschnitel med ca 150 g ris
o En portion pommes frites
o 100 g ost
o Dessert: 100 g pandekage med 1 kugle is og sirup

Erstat dette med:

o Ca. 130 g kylling med grønt og salat eller rejer
o Grønsager og salat
o En soyayoghurt, frisk frugt og frugt smoothies

Og du har mere en halveret dit kalorieforbrug, fået et meget sundere måltid, 
og samtidig et måltid der er lettere at fordøje.

Copyright by Lene Hansson ApS - Lenehansson.dk
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4
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Agurker
Artiskokker
Auberginer
Bladselleri
Blomkål
Broccoli
Brøndkars
Endiviesalat
Grønne bønner
Grønne Ærter
Gulerødder
Julesalat
Jordskokker

“0 / minus kalorie føde

0 kalorie øde, også kaldet for minus kalori føde, er mad du kan spise som 
næsten ingen kalorier indeholder. Dvs den energi (kalorier) som kroppen 
bruger for at nedbryde, fordøje, optage og forbrænde, kan være større eller 
det samme, som kalorieindholdet i selve fødevaren.

Fødevarerne skal være rå når du spiser dem, dvs. ikke opvarmet, stegt, kogt 
eller bagt. 

Kål
Kålrabi
Kålroer
Løg
Tomater
Pastinakker
Peberfrugter
Persille
Porrer
Romainesalat
Rosenkål
Rødbeder
Squash
Spirer

Copyright by Lene Hansson ApS - Lenehansson.dk
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Kostprogrammet her er på 3 uger:
Det er meningen at du skal leve efter programmet i op til 6 uger, hvis 
din vægt ikke stabiliseres efter de første 3 uger.

Morgen:
o   Start dagen med frugt eller friskpresset smoothie (med mindre 
du lider af diabetes), grønt, urtete og vand (gerne med citron)

o    I uge 1 er der et foreslag til en juice eller smoothie, resten af 
formiddagen bør du spise frugt, eller i det mindste de første 4 timer af 
din dag. Fra uge 2 og frem fortsætter du med dine egne frugtmåltider.

o  Vent 1/2 time inden du spiser noget andet. Det kunne 
være at du fortsatte med frugt frem til frokost. Ellers vælg:

1 æg og 100 g tomater 
 

100 g ostestængler og 200 g agurk 
 

50 g laks og 1/2 avocado 

100 ml yoghurt naturel med 100 g frisk frugt 

50 g mandler og 100 ml grønsagsdrik (f.eks. fra Biotta) 

Husk dagligt:
2 liter vand, urtete eller frisk juice af enten frugt eller grønt og 30-45 

minutters motion (3 gange om ugen) 

Copyright by Lene Hansson ApS - Lenehansson.dk
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Uge 1 - Dag 1 

Morgen:
Ananas smoothie med citrongræs (2. pers.)

3 Kiwier
1 skive anans (2 cm) inkl. stokken

2-3 dl appelsinsaft
3 cm citrongræs

3 mynteblade

Kiwierne skrælles, ananassen befries ligeledes for skrællen og skæres i grove 
tern. Appelsinerne presses, og blendes med citrongræs og mynte

Frokost:
Drue/avocadosalat

4 forårsløg
1 spsk. olivenolie

1-2 kviste frisk timian
2 spsk frisk koriander

Kryddersalt
Krydderpeber

1 fed fintrevet hvidløg
1 tsk sød sennep

1 tsk lys balsamico
2 håndfulde rucolasalat
1 håndfuld spinatblade

100 g blå druer
1 rødt æble

1 avocado

Copyright by Lene Hansson ApS - Lenehansson.dk
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Del forårsløgene i 2-3 stykker, skær stykkerne i halve og derefter i strimler. 
Sauter dem i olie med timian, koriander, kryddersalt og peber, til de begynder 
at tage farve, tilsæt til sidst hvidløget og vend det rundt i forårsløgene. Rør 
sennep og balsamico sammen og vend det i forårsløgene.

Anret pandeblandingen på afdryppet rucola og spinat. Pynt med halve druer, 
æble i tern og skiveskåret avocado. 

Middag:
Fennikel coleslaw med marineret kyllingebryst

200-220 g kyllingebryst (eller kalkunbryst)
250 g fennikel
100 g rødløg
4 gulerødder
1 dl yoghurt
Saft af 1 lime
1 spsk kapers

1/4 tsk kryddersalt
2 stængler bredbladet persille

Marinade:
15 soltørret tomater

1 spsk olivenolie
1 tsk kryddersalt

½ tsk tørret ingefær
 

 
Først laver du den soltørrede tomatpesto: læg alle ingredienserne i en 
blender og blend til det er en masse. Dernæst lægges kyllingebrystet i 
pestoen i ca. 30 minutter i køleskabet. 

Imesn laves coleslawen: fennikel snittes meget fint, ligeledes rødløget. 
Gulerødderne rives på et groft rivejern. Det blandes med yoghurt, limesaft, 
kapers og lidt kryddersalt og plukket persille

Copyright by Lene Hansson ApS - Lenehansson.dk
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Kyllingen steges på en stegepande indtil den er gennemstegt. Skæres herefter 
ud i skiver og blandes med coleslawen.

Dag 2:

Morgen:
Frugtsalsa med masser af energi

2 kiwier
10 bær af valgfri slags

1 rødt æble
1 avocado
½ mango

1 spsk ristede sesamfrø
1 spsk mandler
Saft af 1 lime

Kiwierne skrælles  og skæres i tynde både. Mango skrælles, befris for stenen 
og skæres herefter i tern. Fjern kernehuset fra æblet, og skær det herefter i 
tern. 

Avocadoen befries for skræl og sten, samt skæres ud i mindre stykker. Det 
hele blandes i en skål og drysses med ristede sesamfrø og hakkede mandler 
samt limesaft. 

Frokost:
Coleslaw

200 g hvidkål
2 gulerødder

1 stilk bladselleri

Copyright by Lene Hansson ApS - Lenehansson.dk
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Drys:
1 spsk finthakket dild

1 bundt finkhakket persille
50 g valnødder

50 g solsikkekerner

Dressing:
Saft af 1 appelsin, 1 spsk olivenolie, 2 spsk vand, 1 spsk revet ingefær, ½ tsk 

kryddersalt og peber

Middag:
Gaspacho suppe med kalkun

8 stk store modne tomater, gerne stilktomater
2 stk skalotteløg

1 rød peberfrugt, uden kerner
4 stk bladselleri

1 rød chili, uden kerner
1 fed hvidløg 

4 spsk cironsaft

Alle grønsagerne renses og skæres i mindre stykker, hvorefter alt blendes i 
en  blender

Tilbehør:
200 g kalkunbryst
1 spsk kryddersalt

1 spsk soja
Olie til stegning

Kalkun kødet skæres i meget tynde strimler og gennemsteges på en grill 
stegepande, med lidt kryddersalt og soja. Lægges ovenpå suppen ved 
servering. 

Copyright by Lene Hansson ApS - Lenehansson.dk



24

11

Dag 3

Morgen:
Banansalat med brøndkarse

2 bananer
1 håndfuld brøndkarse

2 kiwier
1 mango

2 spsk granatæble (kernerne)
Saft af 1 appelsin

Bananerne skæres i 2 cm stave, brøndkarsen plukkes, kiwien skrælles og 
skæres i tynde både, mangoen skæres i tern. Det hele blandes og drysses 
med kerner fra granatæble samt saft af appelsinerne.

Frokost:
Tun- og tangsalat

250 g frisk tun
100 g grøn tangsalat

2 spsk kerner fra granatæble
½ mango (kan udelades)
2 håndfulde sugarsnaps

2 håndfulde spinat

Tunen steges ganske kort tid på en grillstegepande (maks. 15 sekunder på 
hver side), så den stadig er rød inden i. Skæres herefter i tern og blandes 
med tang, kerner, mango i tern, og finthakket sugersnaps og spinat. Du kan 
vælge at pynte med lidt chili

Copyright by Lene Hansson ApS - Lenehansson.dk
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Middag:
Kylling på spyd med pesto og grønsager

300 g kyllingebryst 
1 courgette

1 rød peberfrugt
1 gul peberfrugt

1 grøn peberfrugt
6 træspyd

Pesto:
1 håndfuld basilikum 
2 håndfulde spinat

1-2 fed hvidløg
2 spsk pinjekerner

2 spsk revet parmesan
1 spsk limesaft
1 spsk olienolie

1 tsk kryddersalt

Kyllingebrystet skæres i mundrette stykker, ligeledes courgetter og 
peberfrugter. Alt sættes på træspyddene, skiftevis, så det danner nogle flotte 
og farverige spyd. 

Du kan i princippet vælge de grønsager, du øsnker og foretrækker, alt efter 
sæson og udbud.

Ingredienserne til pestoen blandes i en blender eller minishaker og hældes 
over spyddene, der stilles kold i en times tid, før de steges i en 180 grader 
varm ovn i 12-15 minutter, så kyllingekødet er gennemstegt.

Tilbehør: Tomatsalat med feta

Copyright by Lene Hansson ApS - Lenehansson.dk
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Dag 4:

Morgen:
Blåbær, hindbær og limesmoothie

125 g blåbær
Saft af 1 lime

Saft af 2 appelsiner
½ kop vand

1 banen

Alle ingredienserne blandes i en blender og hældes derefter op i glas. 

Frokost:
Avocado og ostesalat

2 avocadoer
2 rødkålsblade eller store salatblade (kan undværes)

4 tomater
1 gul peber
1 rød peber

1 håndfuld rucolasalat
150 g mini buffalo mozarella ost (eller almindelig mozarellaost)

Avocado skæres i lange tynde lange skiver og dryppes med citronsaft og 
placeres i en skål venpå bålblade. Tomaterne skæres ud i små skiver, gul peber 
samt rød peber skæres i tern.

Dette blandes med rucolasalat samt mozarella og lægges oven på avocadoen. 
Drysses med lidt kryddersalt.

Copyright by Lene Hansson ApS - Lenehansson.dk
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Middag:
Lakselasagne
10 hvidkålsblade
400 g laksefilet

400 g frossen helbladet spinat
5 tomater

1 håndfuld semisoltørrrede tomater

Sauce:
3 dl letmælk eller soyamælk

100 g revet moarella ost
½ tsk muskatnød
1 tsk kryddersalt

1 tsk krydderpeber
1 dåse hakkede og flåede tomater

Olie til fadet

Hvidkålsbladene klippes i samme form som lasagneplader og koges i ca. 10 
minutter, hvorefter de lægges på et stykke køkkenrulle og afdryppes.

Et ildfastfad smøres med olie. Laksen skæres i meget fine tynde skiver. 
Ligeledes tomaterne. Herefter lægges et lag spinat, dernæst laks, så tomat og 
afslut med hvidkålsblade, så det dækker.

Lav endnu et lag på samme måde. Saucen blandes og blendes i en blender og 
hældes henover fadet. Stil fadet i ovnen ved 200 grader og bag lasagnen i ca. 
30 minutter eller til den er gylden på toppen.

Tilbehør: En stor portion salat
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Dag 5:

Morgen:
Jordbær og vanilje smoothie - 1 person

10 frosne jordbær
1 knivspids sort vanilje

3 dl appelsinsaft
1 tyk skive ananas med stok (uden skræl)

Saft af en lime

Dele hele blendes i en blender til det er flydende og serveres i glas

Frokost:
Brøndkarsesalat med avocado

1 stor håndfuld brøndkarse
2 avocadoer

150 g sukkerærter
½ rødløg

½ rød chili
100 g blåbær

Citronsaft
1 tsk olivenolie

½ tsk Himalayasalt

Skær brøndkarsebladene i mindre stykker og avocado i skiver. Sukkerærterne 
skæres på langs, rødløg i skiver og chili på langs (tag kernerne ud). 

Det hele blandes med blåbær og der dryppes med citronsaft, olie og salt.
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Middag:
Fyldte peberfrugter 

200-300 g oksekød, hakket
3 fed hvidløg
1 cm ingefær

10 grønne oliven
1½ tomat

8 semisoltørrede tomater
1 håndfuld frisk basilikum

1 spsk olivenolie
1 tsk kryddersalt

½ tsk krydderpeber
2 store peberfrugter

2 spsk parmesan

Sæt ovnen på 200 grader.
Svits oksekødet under omrøring, i ca 5 minutter på en stegepande i olie, med 
finthakket hvidløg og revet ingefær og krydr med salt og peber.

Skær oliven i skiver og skær tomaterne i fine terninger og de soltørrede 
tomater i små tern. Steg begge dele sammen med kødet, hakket basilikum, 
olivenolie, salt og peber. Halver peberfrugterne og fjern kernerne. 

Kom fyldet i, sæt peberfrugterne i et ildfast fad og drys med revet parmesan.

Bag dem i ovnen i ca. 40 minutter.

De fylde peberfrugter serveres med en lækker blandet salat
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Dag 6

Morgen:
Forfriskende juice - 1 person

3 cm ingefær, uden skræl
Saft af 2 appelsiner
Saft af 2 gulerødder

Alt blendes, og drikkes herefter i små slurke.

Frokost:
Tunsalat med kapers

1 courgette
2 store gulerødder

1 håndfuld babyspinat
2 dåser tun i vand

2 spsk kapers
1/4 rødløg

Marinade:
2 spsk sojasauce
2 spsk olivenolie

½ fed presset hvidløg
1 tsk sesamfrø

Skær tynde strimler af courgetten og gulerod med en kartoffelskræller. Læg 
grønsagsstrimlerne i marinaden i ca 30 minutter i køleskabet.

Marinaden hældes fra og strimlerne blandes med finthakket løg, tun og 
kapers. 
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Middag:
Rosmarinstegt kalkun

200-300 g kalkunbryst
4 cherrytomater

100 g champignoner
2 spsk frisk rosmarin

1 spsk frisk timian
Olie til stegning

Tilbehør: dampet broccoli

Skær kalkunbrystet i tern, drys dem med timian og rosmarin og steg dem 
næsten helt igennem på en grillpande, ca. 10-12 minutter, afhængigt af hvor 
store stykkerne er,

Skær champignonerne og cherrytomaterne i kvarte, og tilsæt dem sammen 
med lidt salt. Lad retten stege videre et par minutter. Imens skæres 
broccolien i små buketter, som lægges i en skål.

Dernæst overhældes buketterne med kogende vand, lad stå i ca. 1 minut, 
hæld vandet fra og server sammen med kalkunretten.
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Dag 7:

Morgen:
Lækker frugtsalat med valnød

1 mango
2 kiwi

1 stilk bladselleri
10 hindbær
10 brombær

2 spsk valnødder

Mango og kiwi samt bladsellerien skæres i små stykker, anret på et fad. 
Bærene drysses over samt hakkede valnødder.

Frokost:
Æggesalat med grønt

4 kogte æg
1 forårsløg
½ rødløg

20 cherrytomater
2 håndfulde spinat

Kryddersalt og friskkværnet peber efter smag

Dressing:
1 spsk kapers

1 spsk grovkornet sennep
1 spsk olivenolie

Saft af ½ lime

Æggene skæres i små tern og blandes med tomater der er skåret i kvarte, 
finthakket forårsløg, rødløg i skiver samt finthakket spinat.

Dressingen blandes og røres i salaten. Der smages til med salt og peber
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Middag:
Dampet rødfisk med grønt og muslinger

200 g rødisk
10 muslinger (renses først)

2 forårsløg, i 3 cm lange stykker
½ fennikel, i grove stykker
½ broccoli, i små buketter

10 cherrytomater
10 grønne asparges, i halve
1 snack peber, i grove tern

1 rødbede skrælles og i tern
1 hel chili (med eller uden kerner) i skiver

3 fed hvidløg, finthakket
2 cm ingefær, revet

1 Lime

i et ovnast fad dryppes med olie og tilsættes 1 dl vand. Grønsagerne lægges i 
bunen, dernæst stoppes muslingerne ned mellem grønsagerne. 

Læg fisken ovenpå grønsagerne, dryp igen med olivenolie, kryddersalt og 
peber, hvorefter fadet sættes i ovnen, 15 minutter ved 180 grader. 
(muslinger der ikke er åbnet efter de har vøret bagt, bør ikke spises)

Dertil en yoghurt creme, rørt sammen af:
½ l yoghurt naturel

1 håndfuld hakket bredbladet persille
2 fed hvidløg
Saft af 1 lime

½ tsk kryddersalt og peber
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Uge 2 - Dag 1

Frokost:
Røbederåkostsalat 

6-7 store rødbeder 
1 salatløg

1 fed hvidløg
2/3 sød ananas
2 spsk persille

50 g pinjekerner eller solsikkekerner

Dressing:
6 spsk. citronsaft

2 spsk olie
Kryddersalt og peber

skræl rødbederne og riv dem på den fine side af rivejernet. Snit løg og 
hvidløg meget fint eller riv det evt. på rivejernet. Snit persille meget fint.

Det hele blandes. Bland dernæst dressingen og hæld det over rødbederne

Pinjekerner ristes meget let på en pande (pas på de ikke brænder på!) og 
drysses på salaten. Ananassen skæres i små trekanter og serveres til salaten. 

Copyright by Lene Hansson ApS - Lenehansson.dk



35

22

Middag:
Karrysuppe med kylling

2 gulerødder
1 grønt æble

1 spsk olivenolie
1 spsk indisk karry

3 dl kokosmælk
½ l grønsagsbouillon

1/4 tsk peber
200 g kyllingebryst

1 tsk koriander
½ tsk salt og bred bladet persille

Gulerødder og æble hakkes fint og sauteres på en stegepande i et par 
minutter i olie og karry. Derefter koges det i bouillonen, sammen med 
kokosmælk i ca. 20 minutter. Herefter blendes det i en blender, sammen med 
krydderpeber. 

Kyllingekødet skæres i tynde strimler, drysses med koriander og kryddersalt 
og steges på en glohed stegepande i et par minutter, hvorefter der skrues 
ned for varmen og steges videre, i alt i 20 minutter. 

Ved servering hældes først suppen i en skål, dernæst lægges kyllingekødet 
ned i midten og der pyntes med bred bladet persille
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Dag 2

Frokost:
Gedeostsalat med pære

150 g gedeost
3 pærer

4 stilke bladselleri
8 radiser

½ skalotteløg

Dressing: 
Saft af ½ citron

2 spsk hakket persille
Saft af ½ appelsin
1 spsk olivenolie
½ tsk kryddersalt 
1/4 krydderpeber

Gedeosten skæres i små stykker, pærer skæres i skiver. Bladselleri skæres 
i meget tynde skiver, radiser ligeledes. Skalotteløg skæres meget fint. Alt 
blandes og dressingen hældes henover. Der pyntes med bredbladet persille. 
Dressing: ingredienserne blandes og røres sammen med salaten og der 
pyntes med revet appelsinskal (helst fra økologisk appelsin)
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Middag:
Fiskefrikadeller med rødbede og squashsalat

1/4 rød peberfrugt
1/4 rødløg

100 g laksekød, hakket
100 g torskekød, hakket
100 g lyssejkød, hakket

Saft af 1 lime
1 tsk chiliflager

1 tsk kryddersalt
1 knivspids koriander

1 knivspids spidskommen
1 knivspids karry

1 spsk lys soja
2 spsk feldtsalat, hakket

Olivenolie

Salat:
1 rødbede
½ squash

½ spsk balsamico
1 spsk olivenolie
1 tsk kryddersalt

1 tsk krydderpeber
1 spsk dild, friskhakket

Skær peberfrugterne i små terninger og hak rødløget fint. Bland alle 
ingredienserne til fiskefrikadellerne godt. Varm olien op på en stegepande 
til middel varme. Læg frikadellerne på med en spiseske og steg dem 1-2 
minutter på hver siden, til de er gennemstegte. 

Salat: Skær rødbede og squash i fine strimler. Dup rødbedestrimlerne tørre 
med køkkenrulle, hvis de er meget fugtige, for at fjerne lidt af farven. Bland 
dem med squashstrimlerne. Rør en dressing af balsamico, olie, salt, peber og 
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dild og bland den i salaten. Anret salat og frikadeller på to tallerkener og pynt 
med dild. 

Dag 3:

Frokost: 
Omelet med rejer og tomatsalsa

4 æg
1 kop mælk

1/4 tsk kryddersalt
1 knsp  citronpeber

1 spsk tørret oregano 
½ løg

½ cm ingefær
150 g rejer

Tomatsalsa:
4 tomater, 1 stor dusk brøndkarse, ½ rødløg og 2 tsk pesto

Del æggene og pisk hviderne stive. Pisk blommerne let sammen og tilsæt 
mælk, salt, peber og oregano.

Vend blandingen i æggehvideskummet med meget let hånd. Hak løget meget 
fint og riv ingefæren fint. Kom massen på panden ved lav varme. 
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Middag:
Ingefærkylling i ovnen

1 hel kylling (ca 1 kg)
2 cm frisk ingefær

1 løg
2 fed hvidløg

2 spsk marineret rød peberfrugt (piquillo)
1 tsk kryddersalt

1 tsk krydderpeber
1 spsk olie

1 dl æblejuice

Sauce:
2 håndfulde grønne ærter

½ broccoli
1 løg

1 spsk olie
1 dl grønsagsbouillon

1 dl kokosmælk 
1 tsk kryddersalt

Forvarm ovnen på 180 grader. Læg den hele kylling i et ovnfast fad. Skræl 
ingefæren og hak den. Hak løget fint og pres hvidløget. Gnid kyllingen med 
ingefær, hvidløg, fintskåret piquillo kryddersalt og peber og dryp med olie.  
Overhæld kyllingen med æblejuice pg søt den i ovnen i 45 minutter eller til 
den er færdig stegt. 

Hak grønsagerne meget fint, og steg dem 2 minutter i olie. Tilsæt herefter 
bouillon, kokosmælk og kryddersalt og kog det op i et par minutter. Hæld 
saucen op i en stor skål, læg kyllingen ovenpå, drys med lidt hakket piquillo 
og ingefær og server. 
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Dag 4

Frokost:
Salat af fetaost, rucolasalat og stilktomate i tern, finthakket agurk, basilikum 

og kryddersalt. Dryp med olivenolie.

Middag:
Smagsfulde fiskefrikadeller

400 g torskefars
100 g tangsalat (den grønne)

100 g rejer uden skal, finthakkes
1 æg 

2 tsk kryddersalt
1 tsk krydderpeber

1 spsk finthakket koriander
½ tsk spidskommen
½ rød peberfrugt

Skal af 1 lime (økologisk) 

Fiskefarsen blandes og formes til fiskefrikadeller og steges på en pande til de 
er gyldne. serveres med soja-sesamdressing og lynstegte grønsager.

Soja-sesam dressing
5 cm forårsløg

1 tsk sørte sesamfrø
1 tsk hvide sesamfrø

3 spsk soja
½ tsk revet ingefær

½ knivspids rød chili uden kerner
1 tsk finthakket koriander
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Tilbehør:
1 gul courgette

1 grøn courgette
100 g sukkerærter
100 g gulerødder

Kryddersalt og peber efter smag
Saft af ½ citron

Alle grønsagerne skæres i strimler og ristes på en stegepande i et par 
minutter med frisk citronsaft, kryddersalt og peber. 
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Dag 5

Frokost:
Brøndkarsesalat

4 tomater
2 grønt æble
1 avocado

1 bakke blåbær
2 håndfulde brøndkarse

Saft af ½ lime
3 spsk ristede græskarkerner

Dressing:
1 spsk olivenolie

2½ spsk soja
½ tsk kryddersalt

Rist græskarkernerne på en tør pande. Skær tomaterne i skiver og læg dem 
på en tallerken.

Befri æblet for kernehuset og befri avocadoen for skræl og sten. Skær æble 
og avocado i små stykker.

Bland dem med blåbær, hakket brøndkarse, limesaft og græskarkerner og 
anret det oven på tomaterne.

Bland dressingen og hæld den over salaten. 
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Middag:
Kalkun i grønsagswok

250 g kalkunbryst

Marinade:
3 spsk sojasauce

½ rød chili uden kerner
1 tsk revet ingefær
1 tsk kryddersalt

Grønsager:
1 peberfrugt
100 g hvidkål

2 håndfulde spinat
2 forårsløg
1 gulerod

2 ed hvidløg
50 g persillerod

3 strængler persille

Kødet skæres i fine strimler og marineres ca. ½ time, hvorefter det steges i 
en wok eller på en stegepande i 15 minutter.

Peberfrugt skæres i små stykker, hvidkålen rives på et groft rivejern og 
tilsættes panden. Spinaten skylles og dryppes af, imens skæres forårsløg i fine 
skiver, guleroden rives på et groft rivejern, hvidløg presses eller skæres fint.

Tilsæt forårsløg, gulerod og hvidløg til panden samt fintsnittet persillerod og 
hakket persille. Rør godt rundt og lad det hele stege videre endnu 5 minutter.

Et par minutter inden servering, tilsættes spinaten, der omrøres og alt er klar 
til servering. 
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Dag 6

Frokost
Blandet salat

10 cherrytomater skåret i kvarte
En håndfuld spinat

100 g rejer
1 hårdkogt æg

kom evt. lidt pesto henover

Middag:
Grøn thai suppe med multe

2 spsk kokosolie
1 dåse kokosmælk

Saft af 1 lime
1 spsk grøn pasta
1 tsk kryddersalt

½ stængel citrongræs
2 spsk basilikum

4 spsk bredbladet persille

Olie og kokosmælk hældes i en gryde sammen med saft af lime, pasta, salt, 
basilikum og persille. Dette varmes op til kogepunktet under omrøring. Skru 

ned for suppen på svag varme, læg låg på og lad suppen simre endnu 10 
minutter. (se videre på næste side)
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Fisken:
400 g multe

1 rød chili uden kerner
10 mandler

1 tsk kydderpeber

Fisken skæres i store stykker og steges i olie på en slip let stegepande, 
sammen med finthakket chili og hakkede mandler samt kryddersalt.

Fisken steges 3-4 minutter på hver side. Ved servering hældes suppen først 
op i en lille skål, så lægges fisken ovenpå og der pyntes med lidt ekstra chili 
og mandelsplitter.
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Dag 7

Frokost:
Avocado med krydret fyld

2 store avocado, 150 g dybfrosne rejer, 1 spsk olivenolie, 1 tsk rødvinseddike
1 knsp peber, ½ tsk kryddersalt, 2 tsk kapers, 2 tsk hakket persille

1 spsk hakket løg, 2 hårdkogte æg og 1 bundt koriander

Tø rejerne op ved køkkentemperatur

Pisk en marinade af olie og eddike, smag til med salt og peber og blad 
hakkede kapers, persille, løg og hakkede æg i. Bland rejerne i og lad dem stå i 
marinaden i en halv time

Skær avocadoen igennem og tag stenen ud og læg de halve avocadoer på 
serveringstallerkenen. 

Fordel fyldet, drys med salt og pynt med hakket koriander. 
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Middag:
Kalkun med stegte rosenkål, persille og blandet salat

300 g kalkunbryst
150 g rosenkål

1 håndfuld spirer
1 rødløg

2 tsk karry
1 knsp frisk chili
½ cm ingefær

2 spsk frisk koriander
1 spsk persille

Olie til stegning 
1 kop vand

Kalkunkødet skæres i meget fine strimler. Rosenkålene skæres i kvarter. 
Løget skæres ligeledes i skriver. I en wok hældes olie og karry samt løg. Skru 
op på høj varme.

Efter et par minutter tilsættes kalkunkødet, fintskåret chili, revet ingefær og 
koriander, imens der røres. Kødet steges til det er næsten gennemstegt.

Tilsæt nu rosenkålene, spirer og persille samt en kop vand.

Omrør igen:
efter yderligere 3-5 minutter er retten klar til servering
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Uge 3 - Dag 1 

Frokost:
Sprød spansk salat med moarella

1 håndfuld spinatblade
100 g mozarella ost

100 g rejer
10 cherrytomater 

Olivenolie
Kryddersalt og groft peber

Spinatbladene skylles og skæres i strimler, mozarellaen skæres i mindre 
stykker, cherrytomaterne skæres i kvarte.

Det hele blandes og dryppes med ganske lidt olivenolie, urtesalt og peber

Retten kan spises som en frokostret eller som en forret til en proteinrig 
middagsret.
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Middag:
Hvidkål i wok med tigerrejer

½ hvidkålshoved
2 gulerødder
1 skalotteløg

2 store håndfulde babyspinatblade
2 fed hvidløg

½ rød chili uden kerner
1 spsk sesamfrø
2 spsk olivenolie

200-300 g tigerrejer
2 tomater

Soja
Saft af ½ citron

Salt og peber efter smag

Snit hvidkålen fint og hak skalotteløget, samt gulerødder i bittesmå 
stænger.  Skræl ingefæren og skær ingefær, hvidløg og chili i tynde skiver. Rist 
sesamfrøene på en tør pande, til de er gyldne.

Varm en wok op, tilsæt olie, finthakket løg, chili, hvidløg, ingefær, gulerødder 
samt hvidkålen. Lad grønsagerne stege et minuts tidfor høj varme, under 
ømrøring. 

Tilsæt så tigerrejerne i wokken og rør rundt, mens de tager farve. Vend det 
hele sammen, tilsæt finthakket tomater, og lad det simre i ca. 10 minutter, 
hvorefter spinatbladene tilsættes og retten steger videre i et par minutter.

Tilsæt sesamfrø, smag til med soja og server straks. Pres evt. lidt citronsaft 
ud over retten.

Copyright by Lene Hansson ApS - Lenehansson.dk



51

40

Dag 2

Frokost:
Spinatsalat

1 avocado
1 mango

3 store håndfulde spinat
1 tsk friskrevet peberrod

3 spsk pinjekerner
3 spsk mandler

1 tsk kryddersalt
1 tsk olivenolie

Befri avocado og mango for skræl og sten og skær dem i små stykker. Bland 
dem med den skyllede spinat og den revne peberrod.

Rist pinjekerner og mandler et par minutter på en stegepande, der er penslet 
med lidt olie. 

Bland dem i salaten sammen med salt og olie.
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Middag:
Rejekager med hørfrø

10 store, rå tigerrejer
2 spsk solsikkekerner, knuste

2 æg
2 tsk kryddersalt

Saft af ½ lime
1 rød peberfrugt

1 tsk friskrevet ingefær
Hørfrø eller olivenolie

Hak rejerne fint og bland dem med æg, kerner og salt i en skål. Hak 
peberfrugten fint og riv ingefæren på et fint rivejern. 

Kom ingefær og limesaft i skålen med rejer sammen med peberfrugt og rør 
rundt.

Form farsen til små kager, vend dem i hørfrø og steg dem i olie på en slip let 
pande i ca. 5 minutter på hver side ved middel varme.

Som tilbehør kan man servere en salat af frisk koriander, finthakket forårsløg, 
rødløg og tomat.
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Dag 3

Frokost
Salat med krabbe og rejer

1 courgette
1 gulerod

1 hååndfuld rucolasalat
150 g rejer

150 g krabbekød

Skær tynde strimler af courgette og guleroden og bland det med rejer 
og krappekød. Vend rucolasalaten i og dryp med olivenolie, citronsaft, 
kryddersalt og peber. 
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Middag:
Wok med tofu og rejer 

125 g tofu
300 g tigerrejer

1 rød chili
2 cm ingefær
2 tsk karry

5 tørrede limeblade
1 tsk kryddersalt

½ tsk krydderpeber

Salat:
2 håndfulde spinat
1 broccolihoved

1 bakke spirer af eget valg
2 tomater

1 gul peberfrugt
½ rødløg

På en stegepande, svitses hakket chili, revet ingefær og karry med olie.

Efter 1 minuts tid tilsættes rejerne og tofu, skåret i tern (tofu kan købes i 
helsebutikker, irma og visse supermarkeder). Drys med kryddersalt og peber. 
Lad retten stege for høj varme, indtil rejerne bliver røde, skru derefter ned 
for varmen.

Spinaten blandes med fintskåret broccoli, skyllede spirer, fintskåret tomater 
og gul peber samt rødløg i små stykker. Det hele vendes ned i wokken, i et 
par minutter, så grønsagerne stadig er sprøde ved servering.
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Dag 4

Frokost:
Ærtesuppe
500 g ærter
2 fed hvidløg

½ chili
1 bundt persille
1 tsk kryddersalt

1 potte thaibasilikum

Kog ærterne i ½ l vand med kryddersalt og 2 fed hakket hvidløg. Koges i ca. 
2 minutter, hvorefter det blendes sammen med basilikum og persille.

Middag:
Bagt squash med grønne linser

100 g grønne linser, kogt efter anvisningen
½ squash (delt på langs)

1/4 gulerod
25 g semisoltørrede tomater

1 spsk frisk koriander (gem lidt til pynt)
½ spsk olie

1 tsk oregano
1 fed hakket hvidløg

1 tsk basilikum
1/4 spsk kryddersalt

1/4 spsk krydderpeber
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Salat:
1 håndfuld salat af eget valg

½ skalotteløg
1 spsk lucernespirer

Dressing:
1 spsk olivenolie
½ spsk balsamico

Kryddersalt og peber efter smag

Skrab kernerne ud af dem halve squash. Skær guleroden i små terninger og 
hak tomater, skalotteløg og koriander fint. Kom olien på en stegepande og 
varm den op til middel varme. Sauter guleroden i ca. 2 minutter.

Tilsæt linser, tomater, skalotteløg, hvidløg, koriander og krydderier og steg 
videre i ca. 2 minutter. Tag panden af varmen.

Læg den halve squash i et ovnfast fadd og kom fyldet i. Bag den i 15 minutter. 
Tag den ud og pynt med koriander.

Rør olie og balsamico sammen og kryd med lidt salt og peber. Skyl salaten og 
dup den tør med et viskestykke. Skær skalotteløget i fine ringe.

Anret squash og salat på en tallerken, læg lucernespirer og skalotteløg oven 
på salaten og dryp med dressingen. 
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Dag 5

Frokost;
Pastinak-broccolisalat

200 g pastinak
Olivenolie til stegning

Lidt sojasauce
200 g broccoli

1 appelsin
½ galiamelon

2 tsk kryddersalt
Saft af ½ citron eller lime

1 spsk olivenolie

Skær pastinakken i skiver og rist dem på en stegepande i olivenolie, og 1 tsk 
kryddersalt til de er gyldne. Dryp med sojasauce.

Skær broccolien i buketter og blancher dem i kogende vand i et par minutter. 
Befri appelsinen og melonen for skræl og kerner og skær frugten i mindre 
stykker.

Skær rødløget i fine strimler.

Bland det hele med 1 tsk kryddersalt, citronsaft og olie, og retten er klar  til 
servering.
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Middag:
Kalkunfrikadeller med urter og tomatsalat

250 g hakket kalkunkød
2 spsk solsikkekerner

1 dusk persille
2 tsk tørret koriander

½ cm ingefær
Salt og peber

Olie til stegning

Bland kalkunkødet med solsikkekernerne, finthakket persille, koriander, revet 
ingefær og evt. salt og peber.

Form farsen til små frikadeller, og steg dem gyldne på en stegepande ved 
middel varme.

Salat:
3 store tomater

1/4 løg
2 spsk frisk basilikum
4 spsk (fåre)fetaost

Tomaterne hakkes i grove stykker, løget finthakkes. Begge dele blandes med 
fintskåret basilikum og fetaost
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Dag 6

Frokost:
Græsk bondesalat

4 tomater på stilk
1 rød peberfrugt
50 g champignon

½ agurk
50 g gedefeta

10 sorte oliven
1 stor håndfuld bredbladet persille

1 spsk frisk basilikum
2 tsk olivenolie

Saft af ½ presset citron
½ tsk kryddersalt

1/4 tsk friskkværtnet peber

Tomater og peberfrugt skæres groft ud, champignon i skiver, agurken skæres 
i mindre stykker. Gedefetaen deles gerne med hænderne og det hele blandes 
i en skål.

Bland herefter oliven i skålen, skær den bredbladet persille groft og basilikum 
fint. Dette blandes også i skålen. I en anden skål blandes olivenolie, citronsaft, 
kryddersalt og peber, hvorefter dressingen hældes henover salaten.

Bland det hele hodt og hæld det ud på en tallerken, hvorefter dert er klar til 
servering.

Salaten passer godt som en skøn frokostret eller som tilbehør til f.eks. en 
fjerkræsret.
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Middag:
Omelet med tun

6 æg
1 dåse tun i vand (drænes)

1 tsk kryddersalt
1 knsp krydderpeber
1 spsk tørret oregano

½ løg
½ cm ingefær

Tilbehør:
4 tomater

3 spsk (fåre)fetaost
4 stilke persille

Grøn pesto

Æggene deles og hviderne piskes op, deri hældes blommerne og der 
omrøres forsigtigt. Tilsæt salt, peber og oregano.

Løgene finthakkes, ingefæren rives på et fint rivejern. Løgene og 
ingefæren steges et par minutter på en pande i olive og derefter tilsættes 
æggeblandingen. Tilsæt tun, der først er findelt med en gaffel.

Omeletten steges videre for svag varme under låg indtil den er gennemstegt.

Tomaterne skæres i kvarte og blandes med fetaost, hakket persille og 
dryppes med 1 spsk grøn pesto.
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Dag 7

Frokost:
Fedtfattig rejecocktail med mango-chili.appelsindressing

½ grønt æble
4 cherrytomater
Saft af 1/4 citron
½ tsk kryddersalt

½ tsk krydderpeber
½ spsk soja

60 g sotre, grønlandske rejer
1 lille håndfuld feldt salat

Dressing:
1 moden mango (gem lidt terninger til pynt)

1/4 rød chili i tern
Saft af 1/4 appelsin

½ tsk salt
½ tsk krydderpeber

Skær skalotteløget i tynde ringe. Befri æblet for kernehuset og skær det 
i tynde skiver. Skær cherrytomaterne i både. Bland alle ingredienserne til 
salaten, undtagen rejerne og feldtsalaten, og sæt blandingen i køleskabet 
mindst 15 minutter.

Skræl mangoen, skr ca 1/4 i skiver og gem dem som pynt, fjern stenen 
og skær frugtkødet i terninger. Skær chilien i små stykker, og kom alle 
ingredienserne i en blender og blend til en ensartet masse. Kom lidt mere 
appelsinsaft i hvis dressingen bliver for tyk.

Hæld væden fra rejerne og skyl feldtsalaten. Anret feldtsalat, salatblandingen 
og rejerne på en tallerken og punt med mangoskiver. Server dressingen til 
rejecocktailen i en skål ved siden af 
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Middag:
Grillet tofu med gulerod

300 g tofu
Olie til stegning
2 gulerødder
1/4 rødløg

150 g rosenkål
1 tsk olivenolie
1 knsp oregano
1 knsp basilikum

1 fed hvidløg, hakket
1 tsk krydderpeber
1 tsk kryddersalt

1 spsk hørfrø

Dressing:
1 spsk agavesirup
1 spsk balsamico
½ spsk olivenolie

Kryddersalt og peber efter smag

Skær tofuen i tykke skiver. Pensl en grillpande med lidt olie og varm den godt 
op, til olien begynder at ryge. Gril tofuen ca. 1 ½ minut på hver side. Tag den 
af panden og hold den varm.

Skær gulerødder og rødløg i skiver og halver rosenkålene. Varm en 
stegepande til middel varme, kom lidt olie på og vent til olien begynder at 
ryge. Kom så gulerødderne på pandenog sauter dem i 2 minutter. Tilsæt 
resten af ingredienserne og steg videre i ca. 5 minutter til grønsagerne er 
møre. 

Bland alle ingredienserne til dressingen. Anret tofuskiver og salat på to 
tallerkener, dryp lidt dressing over tofuskiverne og kom resten over salaten.
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Mellemmåltider samt snacks

Ristede græskarkerner
2 fed hvidløg 

½ knsp kryddersalt
200 g græskarkerner
2 spsk brøndkarse

½ tsk oregano, rosmarin eller timian
1 tsk olivenolie til stegning

Hæld olien på en varm pande sammen med kryddersalt, hvidløg 
og krydderurter. Lad det stege i 1 minuts tid. Hæld derefter 100 g 
græskarkerner på panden og lad dem stege med i ca. 3 minutter under 
ømrøring. 

Lige før servering hældes de sidste 100 g. græskarkerner på panden, rør det 
hele godt sammen og serverer kernerne i en lille skål

Grønsagssnacks
Grønsager i stængler med forskellige dressinger lavet af yoghurt naturel med 
hvidløg, lime, kryddersalt og chili
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Grønsagssnacks
Grønsager i stængler med forskellige dressinger lavet af yoghurt naturel med 
hvidløg, lime, kryddersalt og chili

Nøddemix
Vend en håndfuld mandler og solsikkekerner på en varm pande i 1 tsk 
olivenolie, kryddersalt, ½ chili uden kerner, samt 2 tsk sojasauce og lad dem 
stege et par minutter

Frugtspyd
Sæt ananaskirsebær. æbler i skiver, mandariner i både (eller appelsiner), friske 
bær, banen i skiver, skiftevis på små træspyd og anret dem på et fad.

Frugtis
Blend en smoothie, som du enten selv finder på, eller hvis du en morgen har 
lavet en for stor portion, så frys den ned i “frys selv is” forme. Du kan gøre 
det samme med frugtsaft som du selv presser. 
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Træningsprogram

Programmet vil bestå af både styrketræning og kredsløbstræning. Dette er 
i næsten alle tilflde en ideeel trænings sammensætning, eftersom din krop 
både vil blive stærkere og du vil opnå en bedre udholdenhed.

Programmet kan udføres i hjemmes og kræver ingen særlige 
træningsredskaber. Det vil dog være en fordel at investere i enten en 
træningselastik eller et sæt håndvægte.

Programmet kan bruges af alle, så uandet alder vil du få gavn af programmet. 
Intensiteten og vægtmodstanden i øvelserne bliver lagt af dig selv derfor kan 
du indrette programmet efter dine forudsætninger

Programmet indeholder 9 forskellige stykeøvelser og et kredsløbsprogram 
bestående af løb. Det anbefaldes at du gentager hver styrkeøvelse 2-3 gange. 
Tidsmæssigt vil programmet kunne gennemføres på 30-40 minutter.

Programmet er indrettet efter 4 ugentlige træningsdage, 2 dage med 
styrkeøvelser og 2 dage med kredsløbstræning

Du anbefales at gennemføre 2 omgange med så mange gentagelser som du 
kan klsre (dette gælder ved hver af de nedenstående øvelser). 1 minuts pause 
i mellem hver omgang i starten, eftersom du bliver øvet kan du nøjes med 30 
sekunders pause imellem omgangene.

Hvis du ikke hver uge har overskud eller tid til at gennemføre alle fire 
træningspas, så fortvivl ikke. En smule fysisk aktivitet er bedre end ingenting.
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Styrketræningsprogram

Øvelsernes navn nævnes først, i parentes er de involverede muskelgrupper 
nævnt. I det følgende vil håndvægte være brugt som eksempel til udførelsen 
af øvelsen, man kan dog også anvende træningselastik, medicinbold eler andet 
der kan supplere med en passende modstand.

Knæbøjninger
(Benmuskler fra hoften og ned)

Udgangsstilling er stående med ryggen mod en stol, dernæst bøjer man i 
knæene indtil ballerne lige akkurat rører ved sædet. Herfter rejser man sig 
langsomt op igen. Armene kan hvile ned langs siden eller holdes strækt forna 
kroppen med håndvægte hvis en yderligere modstand ønskes

Step ups 
(Balde og lægmuskel)

Hav en skammel eller et trappetrin foran dig. Du træder nu op på 
skammelen eller trinet til benet er strakt ud, returner til start position. Du 
kan have håndvægte i håndvægte i hånden hviss en yderligere modstand 
ønskes.

Rygmusklerne 
(Den brede rygmuskel og hoftebøjeren)

Hav en yogamåtte rullet ud på gulvet foran dig. Stå på alle fire, med knæ 
og hænder i gulvet. Løft den ene arm ud foran kroppen samtidig med at 

modsatte ben strækkes bagud. Dernæst den anden arm og det andet ben.
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Armbøjninger 
(bryst, skulder, mave, ben)

Placer armene ud ofran skulderen på gulvet og tåspidserne i gulvet parallelt 
med ballerne. Skiftevis stræk og bøj armene mens kroppen holdes helt 
lige. Er øvelsen for hård kan du ligge dine knæ ned på gulcet og kun bruge 
armene til at løft dig op med.

Mavebøjninger 
(Mavens lige muskelgruppe)

Liggende på ryggen på en yogamåtte, med en bøjning i hofte og knæled, 
hælen i gulvet. Armene lægges over kors ved brystet. Overkroppen løftes fra 
gulvet så langt op som du kan, langsomt sænkes kroppen igen.

Skulderpres 
(skulderens midterste muskelgruppe og armstrækkeren)

Øvelsen udføres enten siddende på en stol med rygsøtte eller stående. 
Et par håndvægte holdes ud for skuldrene, og skubbes op til armene er 
udstrakte. Armene returnere til udgangstillingen ud foran skulderen og 
øvelsen gentages.

Biceps fleksion 
(den 2 tohovedet overarmsmuskel)

Øvelsen kan udføres enten stående eller siddende. Med en hådnvægt i hver 
hånd skifter man mellem at bøje og strække armen, mens at albuen holdes 
ind mod maven-
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Skulderøvelse 
(Den midterse og bagerste skuldermuskel)

Armene føres ud til siden med en håndvægt til de er vandrette. Håndryggen 
peger opad. Albuerne er letbøjede. Armene føres ned mod navnlen og 
øvelsen kan gentage sig. 

Skulder nakke øvelse 
(Forsiden af skulderen og nakkemusklerne)

Du står med en vægt som holdes af begge hænder. Hænderne er strakte ned 
mod jorden som udgangspunkt. Du fører nu albuerne opad og ud mod siden, 
hænderne er udfor midten af kroppen. Du gentager nu bevægelsen.

Du anbefales at gennemføre ovennævnte program to gange ugentligt. Du 
vælger selv hvilke dage der passer, dog skal der inberegnes en hviledag 
imellem hver styrketræning

Du må gerne træne styrketræning og kredsløbstræning på sammenhængende 
dage. 
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Kredløbstræning

Denne del af programmet sigter mod at øge din udholdenhed og styrke din 
hjertemuskulatur, og dit kredsløb. Eksemplet der er brugt er løb, men hvis 
du ikke kan løbe er der mange andre mulige alternativer, et par eksempler 
er: cyckling,  roning, crosstræning, gang i hurtigt tempo evt. med stave og 
støvmning

Hvis du ikke er vant til at løbe kan det være en godt ide at lægge langsomt 
ud, bare rolig du vil tidsnok føle at du får overskud til at lægge mere 
belastning på. Det kan også varmt anbefales at købe et pulsur og bælte, så 
man kan overvåge ens pulsrytme under træningen.

Stræb efter at lægge i en zone der ligger mellem 70-90% af din maksimale 
ydeevne. Start de første 8 minutter med 65% af maks og bevæg dig derefter 
op over de 70% for at få det bedste resultat.

Som hovedregel siger man at mænds max puls er 220 minus ens alder og 
kvinder en håndfuld slag højere. Denne information kan du bruge til at 
udregne din anbefaldede ydeevne.

En anden mulighed er at du evt. efter en 8 ugers træning forsøger at lave 
en sprint til udmatning og måle din puls efterfølgende. Det vil give et 
nogenlunde præcist fingerpeg om din max puls
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Løbeprogrammet

Begynd din løbetræning med at løbe i et raskt tempo de første 10 minutter, 
læg ikke for hårdt ud. Efter 10 minutter opvarmningsløb, løb da skiftevis 30 
sekunder for fuld skrue og 30 sekunder med let løb, gentag 3 gange. Løb igen 
10 miunutter i et tempo som du kan holde yderliere 20 minutter.

Løb nu igen skiftevis 30 sekunder for fuld skrue, og 30 sekunder let løb, 
gentag 3 gange. Brug de sidste 10 minutter på at løbe i et tempo der passer 
til dig. Det vil sige at enten giver du alt hvad du har, eller også jogger du af 
i 10 minutter for at nå et afslappende punkt når tiden er gået. Du kan evt. 
skifte imellem de to forslag.  Dage hvor du føler dig ernergisk og fyldt med 
overskud, prøver du at flytte dig formmæssigt, og dage hvor dine batterier er 
tomme løber du i et mindre krævende tempo.

Denne træningsrytme anbefales at overholde i 10 uger hvorefter en variation 
vil være at anbefale. Skfit evt. imellem de forskellige typer kredsløbstræning 
som er nævnt ovenfor.

Du bør løbe 2 gange ugentligt med minimum en hviledag imellem hver 
træning.

Du kan læse mere om Lene Hansson og hendes aktiviteter
www.Lenehansson.dk
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Få meget mere indhold på
PLUS for 29 kr. per måned

Vi publicerer nye guider hver eneste 
dag året rundt om:

Sundhed

MotionPrivatøkonomi

Rejser

Slank

Se mere 
på bt.dk/plus 

eller 
b.dk/plus


