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Alle opskrifter er be-
regnet til 1 portion med 
mindre andet er angivet. 

Energiregnskaberne i 
dette hæftes opskrifter er 
udregnet på baggrund af brug 
af produkter fra De Danske 
Vægtkonsulenter. Produk-
terne forhandles fast i Spar, 
SuperBest, Føtex og Bilka. 
Erstatter du dem med andre 
produkter skal du være op-
mærksom på, at energiregn-
skabet kan ændre sig.

DDV yoghurt 7%
Inden for yoghurt skelnes 
mellem to hovedområder: 

Levende og drænet yoghurt 
(’græsk’ yoghurt) og fast 
yoghurt (’tyrkisk’ yoghurt). 
Den levende yoghurt er god 
for vores tarmsystem. Den 
faste yoghurt er en død yo-
ghurt, som efter fremstilling 
er kraftigt opvarmet, hvilket 
slår alle bakterier ihjel – des-
værre også de gavnlige.

DDV yoghurt 7 % er en 
både levende og drænet yo-
ghurt, der er 30 % fedtreduce-
ret. Den er mildt syrnet med 
yoghurtkulturen ’lactobacillus 
bulgaricus’. Den er egnet til at 
erstatte mayonnaise, fløde og 
andre mere fedtholdige pro-
dukter i desserter, dressinger, 
madlavningen og bagningen. 

DDV Plante 70
DDV plante 70 er et smørbart 
fedtstof, der indeholder 70 
% vegetabilske olier. Mere 
end halvdelen af fedtstoffet 
består derfor af de sundere, 
umættede og flerumættede 
fedtsyrer. DDV Plante 70 er 
tilsat A og D vitamin og kan 
anvendes som alternativ til 
smør på brød, ved bagning og 
stegning. 

Multisød
Multisød er sukkererstatning, 
der er udvundet af majs via 
en gæringsproces. Multisød 
ligner sukker og smager som 
sukker, men indeholder ingen 

kalorier og påvirker ikke 
blodsukkeret. Multisød kan 
bruges, hvor man normalt 
bruger almindeligt sukker: På 
morgenmadsprodukter, i te 
og kaffe, i shakes, smoothies 
osv. Multisød er varmestabil 
og kan derfor også bruges i 
kager, hjemmelavede is og 
desserter.

Styr selv dit vægttab
Sommerens grillmad og 

rødvin er barsk ved de fleste 
danskeres figur, og med hver-
dagen kommer også ønsket 
om at tabe de overflødige kilo 
igen. Mange kaster sig ud i 
at springe måltider over eller 
skære den søde dessert væk, 
men det behøver ikke nødven-
digvis være surt at få kroppen 
tilbage i superform.  

B.T. bringer i samarbejde 
med De Danske Vægtkon-
sulenter i dag 20 opskrifter 
på mad, der kan hjælpe dig 
med at holde den slanke linje.  
Sammen med alle opskrif-
terne følger en oversigt over 
energifordelingen i maden. 
Og på den måde kan du holde 
øje med, hvor mange kalorier 

du indtager – og dermed selv 
styre din vægt.

På de følgende sider kan du 
beregne, hvor mange kalorier 
præcis DU forbrænder  hver 
dag. Hvis du f.eks. er en 50-
årig mand, hvor vægten over 
sommeren har sneget sig op 
på 94 kg, kan du regne med, 
at du forbrænder ca. 2850 
kalorier på en dag. Hvis du 
indtager færre kalorier end 
2850 på en dag, vil du dermed 
tabe dig, så på den måde kan 
du sammensætte din mad og 
holde øje med dit vægttab.

Med en kombination af 
opskrifterne i dette hæfte 
med morgenmad, frokost, 
aftensmad og dessert, vil du 
kunne holde indtaget af kalo-

rier omkring 2000, og på den 
måde vil du tabe dig over tid. 
Som huskeregel kan du regne 
med, at hvis du indtager 1000 
kcal mindre end du forbræn-
der på en dag, vil du på en uge 
tabe dig ca. 1 kg. Så der er god 
mulighed for at smide krop-
pens overflødige kilo uden at 
sulte.

Hvis du vil speede vægt-
tabet op, kan du selvfølgelig 
tilføje daglig motion. På den 
måde vil din krop forbrænde 
flere kalorier, og du vil der-
med tabe dig mere. Men det 
vil fremgå, når du beregner 
dit daglige kalorieforbrug på 
de følgende sider.

Sådan læser du opskrifterne

Opskrifterne i tillægget 
stammer fra ’Spis dig sund 
– frokoster’. ’Spis dig sund 
 – middage’, ’Spis dig sund 
– desserter’, ’Spis dig slank 
3’ og ’Spis dig sund – frugt’, 
’Supersund & slank’. Alle 
bøger er forfattet af Inge 
Kauffeldt og udgivet af De 
Danske Vægtkonsulenter 
(DDV). Bøgerne kan købes 
på vaegtkonsulenterne.dk, 
hos Bog & Idé og hos føre-
nde internetboghandlere.
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Hvor meget skal jeg spise for at tabe mig?
For at tabe dig, må du forbrænde-
flere kalorier, end du får ind med 
maden. Et halvt kilo kropsfedt 
har et energi-indhold, der svarer 
til cirka 3.500 kcal. Det vil sige, 
at hvis du dagligt forbrænder 500 
kcal. mere, end du indtager, vil 
du have tabt dig et halvt kilo på 
syv dage. 

Hvor meget energi du for-
brænder er meget individuelt. 
Det afhænger bl.a. af dit køn, din 
alder, din størrelse, dit stofskifte 
og ikke mindst dit aktivitetsni-
veau. For at forbrænde mere end 
du spiser, kan du dermed enten 
skære ned på antallet af kalorier, 
du spiser, eller øge aktivitetsni-
veauet med mere motion.

I Norden har ernæringsfor-
skere udarbejdet de såkaldte 
Nordiske Næringsstofanbefalin-
ger som vejledende anbefalin-
ger. Her anbefales der følgende 
energi-indtag:

Voksne med stillesiddende 
arbejde og ingen eller begrænset 
fysisk aktivitet i fritiden:
Mænd: 2.850 kcal. pr. dag.
Kvinder: 2.200 kcal. pr. dag.

Hvis man er regelmæssigt fysisk 
aktiv i sin fritid (sport eller anden 
fysisk aktivitet 4-5 gange pr. uge 
á mindst 30 minutter), så stiger 
energibehovet til omkring disse 
værdier: 
Mænd:  3.200 kcal. pr. dag.
Kvinder: 2.500 kcal. pr. dag.

Hvis du vil have et mere præcist 
bud på, hvor mange kalorier du 
bør indtage, kan du forsøge dig 
med udregningen til højre.

13,75 x    din vægt i kg     =

5,003 x   din højde i cm     =

6,775 x   din alder i år    =

66,5 +                        +                         -                         =      

a

b

c

a b c bmr

Trin 1: Udregn din basisforbrænding (bmr). Grib lom-
meregneren og udfyld felterne:

Trin 2: Find dit aktivitetsniveau i nedenstående tabel 
og gang det med din basisforbrænding. 

Aktivitetsniveau: Omregning (x):

Lidt eller ingen motion 1,2

Let motion (1-3 dage om ugen) 1,375

Moderat motion (3-5 dage om ugen) 1,55

Hård motion (6-7 dage om ugen) 1,725

Meget hård motion (to gange om 
dagen, ekstra hård motion)

1,9

                      x                        =                        daglige kcal. 

Du har nu fundet den mængde kalorier, du skal 
indtage for at holde din vægt. For at tabe dig, skal du 
indtage færre kalorier, end du har fundet frem til i  
ovenstående. Indtager du flere, vil du tage på.

OBS: Tallet er stadig kun vejledende. Ovenstående 
udregning, der hedder Harrison-Benedict-udreg-
ningen, kan ikke tage højde for mange individuelle 
forskelle, medicinforbrug, kropsbygning og mere. 

bmr x                     

For mænd For kvinder

9,563 x    din vægt i kg     =

1,850 x   din højde i cm     =

4,676 x   din alder i år    =

655,1 +                        +                         -                         =      

a

b

c

a b c bmr

Trin 1: Udregn din basisforbrænding (bmr). Grib lom-
meregneren og udfyld felterne:

Trin 2: Find dit aktivitetsniveau i nedenstående tabel 
og gang det med din basisforbrænding. 

Aktivitetsniveau: Omregning (x):

Lidt eller ingen motion 1,2

Let motion (1-3 dage om ugen) 1,375

Moderat motion (3-5 dage om ugen) 1,55

Hård motion (6-7 dage om ugen) 1,725

Meget hård motion (to gange om 
dagen, ekstra hård motion)

1,9

                      x                        =                        daglige kcal. 

Du har nu fundet den mængde kalorier, du skal 
indtage for at holde din vægt. For at tabe dig, skal du 
indtage færre kalorier, end du har fundet frem til i  
ovenstående. Indtager du flere, vil du tage på.

OBS: Tallet er stadig kun vejledende. Ovenstående 
udregning, der hedder Harrison-Benedict-udreg-
ningen, kan ikke tage højde for mange individuelle 
forskelle, medicinforbrug, kropsbygning og mere. 

bmr x                     

Så meget  
forbrænder du
For at tabe dig skal du spise fær-
re kalorier, end du forbrænder. 
Motion sætter forbrændingen i 
vejret. Her kan du se en oversigt 
over, hvor meget du forbrænder 
ved forskellige motionsformer.

Løb: 
Ca. 960 kcal. per time

Spinning: 
Ca. 960 kcal. per time

Sjipning: 
Ca. 900 kcal. per time

Fitness-boksning: 
Ca. 600 kcal. per time

Styrketræning: 
Ca. 450 kcal. per time
 
Golf: 
Ca. 400 kcal. per time

Svømning: 
Ca. 350 kcal. per time

Stavgang/gang (5 km/t): 
Ca. 350 kcal. per time

Dans: 
Ca. 300 kcal. per time

Yoga/pilates: 
Ca. 300 kcal. per time
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Dansk brunch
Forkæl dig selv på en fridag med denne varierede smagsoplevelse.

blødkogt æg
hjemmelavet hvidløgsost
rugbrød
røget laks
hytteost med radiser og purløg
æbletoast med kanel
jordbærsyltetøj
gulerods/rødbedesalat
grapefrugt
2 ½ dl skummetmælk eller minimælk
kaffe/te  

 
Blødkogt æg 
Når vandet koger, tilsættes ægget 
forsigtigt og koges i 4 minutter.
 
Hjemmelavet hvidløgsost 
25 g Philadelphia ost (max 20+) 
salt 
peber
1/2 fed hvidløg 

Rør osten sammen med lidt salt og 
peber. Smag den herefter til med pres-
set hvidløg. Smør hvidløgsosten på 30 
g rugbrød.

kalorier  108 kcal 
Protein  15 %    
kulhydrat  53 %   
fedt 25 %  

 
Røget laks med hytteost, radiser & 
purløg
40 g røget laks i skiver 
50 g hytteost 
2-3 stk radiser i fine skiver 
1-2 tsk hakket eller klippet purløg 
salt 
peber

Rør hytteosten lind og tilsæt radiser og 
purløg. Smag den til og tilsæt eventuelt 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lidt salt og peber. Anret den røgede laks 
sammen med den blandede hytteost. 
Gem et par radiseskiver og lidt purløg 
til pynt.
 

kalorier  136 kcal 
Protein  41 %    
kulhydrat  6 %   
fedt   53 %  

Æbletoast med kanel 
1 æble (kogt mos 125 g)
1/2 tsk citronsaft
1/2-1 tsk vanillekorn
lidt Multisød
30 g ristet brød 
kanel
 
Æblet koges med citronsaft og vanil-
lekorn. Når det er kogt ud, blendes eller 
moses det. Mosen smages til, og der 
tilsættes eventuelt lidt Multisød. Rist 
brødet og læg den varme æblemos 
på. Læg herefter 1 tsk jordbærsyltetøj 
ovenpå og strø med lidt kanel.

kalorier  135 kcal 
Protein  8 %    
kulhydrat  84 %   
fedt  7 %  

 
Gulerods/rødbedesalat 
100 g revet gulerod
50 g revet, rå rødbede 
citronsaft
 
Bland de revne gulerødder og rødbeder 
i en skål og tilsæt lidt citronsaft. Anret 
retterne på tallerkenen sammen med 
1/2 grapefrugt. 

kalorier  82 kcal 
Protein  8 %    
kulhydrat  76 %   
fedt  6 %  

MORGENMAD
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Del ægget. Pisk æggeblommen sammen med 
mel, natron, bagepulver og kærnemælk. Pisk 
æggehviden stiv og vend den i dejen sammen 
med blåbær, lidt Multisød og vaniljekorn. 

Gem et par bær til pynt. 
Lad dejen hvile i ca 20 minutter. Steg dejen i 

små klatter på en non-stick pande i fedtstoffet. 
Server pandekagerne med blåbærmarmelade, 
et par friske bær og kold yoghurt.  

Tip: Har du ikke blåbær, kan du for eksempel 
lave dejen med en halv banan, der er 

skåret i skiver.

Amerikanske morgenpandekager 
med blåbær
Der kan kommes anden frugt i pandekagerne, men blåbær smager godt, og de er 
noget af det sundeste, du kan få. 

1 æg, delt 
45 g mel 
1/4 tsk natron
1/2 tsk bagepulver
1 dl kærnemælk
100 g friske blåbær (eller optøede fra frost)
Multisød
lidt vanillekorn
1 tsk DDV plante 70 til stegning
15 g blåbærmarmelade (uden tilsat sukker)
DDV yoghurt 7 %

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kalorier  406 kcal 
Protein  17 %    
kulhydrat  53 %   
fedt  27 %  

Banan-appelsin smoothie med skyr
En mættende og sund start på en ny dag. Spis desuden et stykke brød med f.eks. 
marmelade på – så er du dækket godt ind, til det bliver frokost.

1⁄2 appelsin
1⁄2 banan
50 g bærblanding 

(frost)

•
•
•

75 g skyr naturel
lidt Multisød
lidt citronsaft
reven citronskal

•
•
•
•

kalorier  153 kcal 
Protein  27 %    
kulhydrat  61 %   
fedt  7 %  

Kom frugt og skyr i en blender og kør til en 
cremet smoothie. Smag til med Multisød, 
citronsaft og reven citronskal. Serveres 
straks.

Tip: Skyr kan byttes ud med fromage frais.
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Supergrød med quinoa,  
gryn & nødder
Quinoa kan indeholde op til 50 % mere protein end andre korn og er smækfyldt af 
vitaminer, mineraler og de sunde essentielle fedtsyrer.

25 g DDV yoghurt 7 %
100 g frugt eller bær (efter 

smag og årstid)

quinoablanding:
1 dl valset quinoa
1 dl grovvalset havregryn
1 dl valset boghvede
1 spsk hakkede mandler
1 spsk hakkede hasselnødder
1 spsk solsikkekerner
1 tsk stødt kanel
1 tsk stødt kardemomme

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Find et stort glas, kom alle ingredienserne i og ryst dem godt 
sammen. Tag 30 g af blandingen og kom den i en lille gryde 
med vand, der lige står ca. 1 cm over. Bring vandet i kog. Kog 
på lavt blus 5 til 10 minutter, til konsistensen er god. 

Tilsæt et lille nip salt og rør rundt. Hæld grøden i en skål og 
kom yoghurt, frisk frugt eller bær på.

Drik gerne rooibush, grøn eller hvid te til.

Tip: Det er meningen, at du laver hele denne portion quinoa-
blanding og kommer den i et glas eller i en dåse, så der er til 
flere morgenmåltider. Brug 30 g hver morgen og kombiner 
med surmælksprodukt, frisk frugt eller hjemmelavet frugt-
mos.

kalorier  992 
Protein  12 %    
kulhydrat  57 %   
fedt  27 %  
(energifordelingen 
er for hele portio-
nen, der rækker til 
7-8 måltider)

Yoghurt med frugt og sød krymmel
Du kan vælge andre surmælksprodukter efter ønske samt variere frugten, som 
du har lyst til.

50 g DDV yoghurt 7 %
½ mangofrugt
½ æble
50 g stenfri druer
lidt vaniljekorn (tørret eller fra stang)
lidt citronsaft

Nødde-frugt-krymmel:
20 g tørret frugt (figner, abrikoser, dadler)
20 g blandede nødder (mandler, hasselnød-

der, valnødder)

30 g rugbrød
25 g skæreost
Eventuelt grønt

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Del frugten i små stykker og vendt dem i 
yoghurten sammen med lidt vaniljekorn og 
citronsaft.

Kom tørret frugt og nødder i en minihakker 
og kør, til det er lidt smuldret. Fordel herefter 
krymmelblandingen oven på frugtyoghurten.

Server frugtyoghurten sammen med rug-
brød med ost og eventuelt lidt grønt, f.eks. en 
perberfrugtring eller agurk oven på osten.

Drik gerne rooibush, grøn eller hvid te til.

Tip: Det er lettest at lave en lidt større portion 
af nøddefrugt-krymmelblandingen og så 
gemme resten i et lufttæt glas. Så er der til 
flere dage.

kalorier 442
Protein 14 %
kulhydrat  50 %
fedt 36 %



1� �0 slankeopskrifter Flere guides på www.bt.dk/plus 1�

kalorier  485 kcal
Protein 25 %
kulhydrat 34 %
fedt 41 %

Blomkålspuré med 
krydderurteolie & 
stegte rejer
Nem og hurtig, varm mad, når du har lyst til 
varm frokost. Du kan bruge andre kødtyper 
efter ønske, f.eks. kylling eller kalkun.

200 g blomkål
30 g DDV yoghurt 7 %
salt
5 g olie til stegning
80 g rå kinarejer
eventuelt lidt hvidløg, chili og ingefær (finthakket)
30 g brød

Krydderurteolie:
1 stor håndfuld blandede krydderurter (løvstikke, 

mynte, basilikum estragon)
15 g olie
1 tsk citronsaft
salt

Del blomkålen lidt ud og kom den i en gryde med 
kogende vand. Kog kålen helt mør. Mos den kogte 
blomkål med yoghurten og smag til med salt. Mosen 
kan enten være grov eller helt cremet. 
Kom krydderurterne i en blender med olie og citron-
saft og kør godt igennem. Smag til med salt. Kom 
mosen i en skål og vend krydderurteolien i med let 
hånd.

Varm en pande op med fedtstoffet og steg rejerne, 
til de er røde. Hvis det ønskes, kan der steges hvid-
løg, chili og ingefær med. 

Server blomkålspuréen lun med de stegte rejer, 
pynt med lidt krydderurter og server brød til.

Madpakketip: Puréen er lækrest, når den er lun, men 
den kan også spises helt kold. Brug den eventuelt 
sammen med tilberedt kød i stedet for med rejer.

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

FROKOST
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Penne med squash & parmesanost
Nye, friske, små, faste squash er rigtig lækre og næsten helt nøddeagtige. Så de 
er langt at foretrække frem for de store.

150 g friske, faste, små squash
75 g tilberedte fuldkornspenne (eller 

anden fuldkornspasta)
3 spsk hakkede, friske krydderurter 

f.eks. dild, mynte og persille
50 g cherrytomater
15 g olivenolie
citronsaft & økologisk citronskal
salt
peber
50 g parmesanost (max 45+)

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Skær squashen i skiver og kom dem på en grillpande. 
Steg dem på begge sider, til de har brune striber. Tag 
dem af panden og afkøl dem.

Bland penne/pasta, de grillede squash og hakkede 
krydderurter sammen. Skær tomaterne over og kom 
dem på salaten. Fordel olivenolien over og krydr med 
citronsaft, citronskal, salt og peber. Høvl parmesan-
osten ud over salaten og server.

Madpakketip: Salaten egner sig fint til at tage med i en 
plastbøtte.

kalorier 485 kcal
Protein 24 %
kulhydrat 26 %
fedt 50 %

Salat med græskarkernepesto & sprød 
parmaskinke
Kog kartoflerne og blomkålen om aftenen, inden den skal spises. Så er det hurtigt 
at lave din frokostsalat klar til dagen efter. Pestoen kan også laves klar i god tid i 
forvejen.

80 g parmaskine uden fedtkant
100 g blomkål
100 g kogte, små, nye kartofler
50 g forårsløg
50 g cherrytomater

Græskarkernepesto:
30 g græskarkerner
15 g græskarkerneolie eller oliven-

olie
citronsaft
1 bundt bredbladet persille
økologisk citronskal
salt
peber

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Læg parmaskinken på bagepapir på en bageplade og 
bag den i en 250° varm ovn, til den er sprød og gylden. 
Tag den sprøde Parmaskinke ud og lad den afkøle.

Del blomkålen i små buketter og blancher dem kort 
i letsaltet, kogende vand. Køl af.  Bland blomkålen med 
skivede kartofler, snittede forårsløg og tomater.

Kom græskarkerner, olie, citronsaft og bredbladet 
persille i en minihakker og kør det igennem, til det er lidt 
groft. 

Smag pestoen til med reven citronskal, salt og peber. 
Hæld pestoen over grønsagerne og top med den sprøde 
Parmaskinke.

Madpakketip: Brug salaten med pestoen på som fro-
kostsalat og spis almindelig skinke til på et stykke brød. 
Pestoen kan også bruges til andre salater.

kalorier  515 kcal
Protein 16 %
kulhydrat 34 %
fedt 50 %
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Kalkunroulade på salat
Kalkunrouladen er fin til gæstemad, f.eks. på en buffet. 

120 g kalkunbryst 
20 g let mayonnaise
1 tsk salt
15 g rasp
2 spsk hakkede kryd-

derurter f.eks. persille, 
løvstikke, estragon

200 g blandet salat
5 g olie
ca 1 spsk balsamicoed-

dike
30 g brød
5 g pinjekerner

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Skær 60 g tynde skiver af kalkunbrystet og bank dem fladt ud. Hak 
den resterende del i en minihakker med  mayonnaise og salt. Kom 
blandingen i en skål og bland med rasp og hakkede krydderurter. 

Læg det udbankede kød på køkkenfilm, der tåler varme og fordel 
farsen ovenpå. Rul stramt sammen til en roulade og snør enderne 
godt sammen med kødsnor. Sænk rouladen i kogende vand og kog 
den langsomt i et kvarter. Tag rouladen op og lad den afkøle, inden 
den pakkes ud og skæres i skiver. 

Server en god, blandet salat med olie og balsamico-eddike. Læg 
skiver af kalkunroulade ovenpå og server med godt brød til. Pynt 
med tørristede pinjekerner.

Madpakketip: Lav kalkunrouladen til madpakker. Den kan i princip-
pet også bruges som pålæg.

kalorier  516 kcal
Protein 23 %
kulhydrat 29 %
fedt 48 %

Salat med røget ørredfilet, grønne bøn-
ner & mandler
Et nemt og rigtig sundt frokostmåltid, hvor du får de gode olier fra nødder og fisk. 
Kalorieindholdet ser derfor højt ud, men det er gode sager og gode kalorier.

150 g grønne, brede snittebøn-
ner

15 g mandler
50 g forårsløg
80 g røget ørredfilet

Dilddressing:
1 bundt dild
30 g let mayonnaise
30 g DDV yoghurt 7 %
lidt citronsaft
salt
peber
25 g spæde skud, spirer eller 

blade
30 g brød

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Snit bønnerne på skrå i ca 4 cm lange stykker og kom dem 
i kogende, letsaltet vand i ca. 5 minutter. Afkøl dem herefter 
under rindende, koldt vand. 

Hak mandlerne lidt med en skarp kniv. Snit forårslø gene 
fint, drys mandler og løg over bønnerne og læg fileterne af 
den røgede ørred over.

Kom dild, mayonnaise og yoghurt i en minihakker og kør 
til en grøn dressing. Smag til med citronsaft, salt og peber. 
Konsistensen kan eventuelt justeres med lidt vand.

Fordel dressingen over salaten og pynt med nogle 
spæde skud af grønt. Server med brød.

Madpakketip: Kogte snittebønner er gode i mange slags 
salater, så kog eventuelt en større portion og brug dem 
sammen med forskellige grønsager til blandede salater. 
Der kan f.eks. bruges skinke i stedet for fisk til salaten.

kalorier  398 kcal
Protein 17 %
kulhydrat 29 %
fedt 54 %
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Sommerlasagne med 
laks & grillede squash 
Du kan også komme skiver af andre grønsager mel-
lem squashene, f.eks. aubergine og tomat. Der er en 
ret stor mængde grillede squash til at starte med, men 
de svinder meget, når de grilles.

300 g squash
salt
40 g fuldkornslasagneplade 

(1 ½ stk)
170 g fersk laks

Tomatsauce:
100 g gule tomater
2 fed hvidløg
100 g løg
salt 
peber

•
•
•

•

•
•
•
•
•

kalorier  683 kcal
Protein   27 %
kulhydrat  39 %
fedt  34 %

Bechamelsauce:
5 g DDV plante 70 til stegning
10 g mel
1 ¼ dl minimælk
lidt reven muskatnød
salt
peber
1 bundt persille

•
•
•
•
•
•
•

Skær squashen i tynde skiver på langs, grill dem på havegrillen 
eller bag dem i ovnen. Krydr med salt.

Skær tomaterne i tern, hak hvidløget og løget fint og kom det i 
en lille gryde. Kog det i cirka 10 minutter og smag til med salt og 
peber. 

Smelt fedtstoffet i en lille gryde og rør melet ud i det. Spæd 
langsomt minimælken i under omrøring til en jævn sauce. Kog et 
par minutter og smag til med revet muskat, salt og peber. Vend 
hakket persille i saucen. 

Start med at lægge en halv lasagneplade i bunden af et lille 
ovnfast fad. Byg lagvist op med grillet squash, tomatsauce, 
tynde skiver af laks og bechamelsauce. Slut med en halv lasag-
neplade med bechamelsauce over. 

Kom det i en 200° varm ovn i cirka en halv time, til overfladen 
er gylden og lasagnepladerne føles møre, når der stikkes en 
skarp kniv igennem. Server eventuelt med en grøn salat til.

Familietip: Lasagne er faktisk nemmest at lave til mange, så du 
kan f.eks. lave den i seksdobbelt portion i et almindeligt lasagne-
fad med høje sider.

MIDDAG
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Kotelet med  
grillede gulerødder  
& citronsauce
Brug havegrillen eller pandesteg kotelet og gule-
rødder. Saucen kan bruges varm eller kold, men 
den er dog lækrest, når den er varm.

170 g kotelet uden fedt
salt 
peber
150 g nye gulerødder
50 g blomkål
5 g citronolie til stegning

Citronsauce:
1 dl citronsaft
lidt reven økologisk citronskal
5 g maizenamel
30 g DDV yoghurt  7%
salt 
peber
eventuelt Multisød

Krydr koteletten med salt og peber og grill den på en have-
grill eller på en grillpande.

Blancher kort gulerødderne (der er skrubbede, men ikke 
skrællede) samt blomkålen, der er delt i buketter.

Vend gulerødderne og blomkålen med olie og grill dem, til 
de har gyldne striber.

Ryst citronsaft og citronskal sammen med maizenamel 
og kom det i en lille gryde. Varm op under omrøring, til det 
tykner. Tag gryden af varmen og pisk yoghurten i. Smag 
til med salt og peber samt eventuelt lidt Multisød. Server 
koteletten med de grillede grønsager og citronsaucen.

Familietip: De grillede grønsager og saucen kan også 
serveres til f.eks. steg eller fisk. Har du en kuglegrill, er det 
nemt og godt at lave en hel steg og så veje 170 g tilberedt 
kød af pr. portion.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

kalorier  501 kcal
Protein  32 %
kulhydrat  24 %
fedt  44 %
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170 g kyllingebryst
5 g olie til pensling
1 tsk stødt garam ma-

sala (eller andet krydderi)
salt 
peber

Abrikosbagte tomater:
150 g tomater
2 friske abrikoser (eller 

én nektarin eller fersken)
10 g abrikosmarme-

lade
3 tsk sød soya (ketjap 

manis)
friske timiankviste
salt 
peber

Urtecouscous:
75 g tilberedt couscous
1 håndfuld friske, 

hakkede krydderurter 
(mynte, dild, persille, 
purløg)

1 fed hvidløg
25 g skalotteløg
citronsaft
15 g olie
salt 
peber

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Kylling med urtecouscous &  
abrikosbagte tomater
Tomaterne kan bages uden abrikoserne, men den lidt søde smag i tomaterne 
fremhæves fint af frugt.

kalorier  494 kcal
Protein  29 %
kulhydrat  30 %
fedt  41 %

Halver tomaterne og abrikoserne og vend 
dem rundt i et fad med abrikosmarmelade og 
soya. Krydr med timiankviste, salt og peber 
og bag dem i en 200° varm ovn i en halv time.

Bland couscoussen med finthakkede kryd-
derurter, hakket hvidløg og skalotteløg. Kom 
citronsaft og olie på, krydr med salt og peber 
og vend det godt rundt. Del kyllingebrystet 
igennem, så det ikke er så tykt, pensl det 

med olie og krydr det, inden det grilles eller 
pandesteges.

Server kyllingen med urtecouscoussen og 
de abrikosbagte tomater.

Familietip: Helsteg eventuelt en kylling og fjern 
skind og ben, inden kødet vejes af (f.eks. 120 g 
pr portion).

Kartoffelpizza med rosmarin 
& tomatsalat
Normalt ville man bruge vinterkartofler i retter som denne, men faste, nye kartof-
ler bliver rigtig gode med lidt bid i på denne skønne pizza.

Dej:
½ dl lunken vand
15 g gær
salt
50 g mel
50 g reven ost (max 45 +)
100 g nye kartofler
5 g olie til stegning
friske rosmarinkviste
flagesalt

Tomatsalat:
150 g tomater
25 g rucolasalat
25 g salatløg
10 g olie
1 spsk balsamicoeddike
salt 
peber

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kom lunkent vand i en skål og udrør gær og salt heri. 
Kom melet i og rør godt sammen. Lad det hæve lunt til 
cirka dobbelt størrelse. Tag dejen ud med en grydeske, 
flad den ud på bagepapir på en bageplade og drys osten 
over. 

Skær nye, ukogte kartofler i meget tynde skiver og 
læg dem pænt rundt oven på osten. Fordel olien hen 
over kartoflerne og drys med rosmarinkviste og flage-
salt.

Bag pizzaen i en 250° varm ovn i cirka et kvarter, til 
pizzaen er gylden, og dejen er gennembagt.

Skær tomaterne i skiver og bland dem med rucola-
salat og tynde løgringe. Fordel olie og balsamicoeddike 
over og krydr med salt og peber. Server tomatsalaten til 
kartoffelpizzaen.

Familietip: Denne opskrift er til portionspizza, men du 
kan jo nemt gange opskriften op og så lave en stor pizza 
eller flere mindre med forskellig slags topping.

kalorier  563 kcal
Protein  17 %
kulhydrat  44 %
fedt  39 %
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Sprøde laksedeller  
med rodfrugtfritter & chili-
limedressing
Laks er en fed fisk, så deller af laks hænger fint sam-
men uden æg eller andet bindemiddel. Du kan komme 
flere krydderier og urter i efter smag.

170 g laks
1 bundt persille
salt 
peber
20 g blandede nødder og kerner (mandler, hasselnødder, 

solsikkekerner)
10 g DDV plante 70 til stegning

Rodfrugtfritter:
100 g knoldselleri
100 g gulerødder
100 g jordskokker
salt

Chili-limedressing:
15 g mayonnaise
30 g DDV yoghurt 
1 lille, frisk, rød chili
reven skal og saft af en økologisk
limefrugt
salt 
peber
eventuelt Multisød

Skræl rodfrugterne, del dem i stave og læg dem på bagepapir på 
en bageplade. Drys med salt. Bag dem i en 200° varm ovn i cirka 
en halv time, til de er gyldne og tilpas gennembagte.
Rør mayonnaise og yoghurt sammen og smag til med chili, skal 
og saft fra limefrugt, salt og peber og eventuelt lidt Multisød.
Hak laksen i en minihakker, bland den med finthakket persille 
og krydr med salt og peber. Form små, runde deller af farsen og 
tril dem med nødderne, der er hakket fint. Steg dellerne gyldne i 
fedtstoffet på en lille pande. Server laksedellerne med rodfrugt-
fritterne og chili-limedressingen til.

Familietip: Der kan også bages 100 g kartofler sammen med 
rodfrugterne til et ekstra fyldigt måltid.

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

kalorier 804 kcal
Protein  22 %
kulhydrat  18 %
fedt  60 %
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Figen tarte tatin 
Traditionelt laves en tatin med æbler, 
men den er rigtig lækker med friske 
figner.

2 friske figner
5 g DDV plante 70 til stegning
50 g Multisød
5 g DDV plante 70 til pensling
75 g filodej
50 g DDV yoghurt %
1 spsk Multisød
et nip vaniljekorn
lidt citronsaft

Del fignerne. Varm en pande op med fedt-
stoffet og steg fignerne i et par minutter, til 
de har taget farve. Drys Multisød over. Læg 
de stegte figner i en lille, rund form, så de 
ligger tæt sammen med skærefladen nedad. 
Husk at få væden fra panden med.

Smelt fedtstoffet og pensl filodejen med 
det. Læg filodejen ‘krøllet’ hen over fignerne 
og kom fadet i en 200° varm ovn i cirka 20 
minutter, til dejen er gylden. Lad det køle af, 
inden der løsnes med en skarp kniv rundt 
i kanten. Vend derefter kagen ud på en tal-
lerken, så fignerne vender opad.

Rør yoghurten op med Multisød og smag 
til med vaniljekorn og citronsaft. Server 
cremen til kagen.

Tip: Kagen skal helst serveres lun - den 
egner sig ikke til at gemme. Kan laves med 
anden frugt - f.eks. blommer, pærer, mango-
frugt eller banan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

kalorier  444 kcal
Protein 10 %
kulhydrat  59 %
fedt  31 %

DESSERT
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Lyserød prinsessekage
En fin og lækker kage til enhver festlig anledning.

1 æg
50 g Multisød
25 g mel
½ tsk bagepulver
25 g mandelmel eller 

mandler, der er finthakket i 
en minihakker

3 tsk jordbærmarme-
lade

100 g jordbær
50 g jordbær
1 spsk Multisød
75 g light friskost (max 

20+)

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Pisk æg og Multisød sammen i en skål med en elpisker, til det er 
lyst og cremet (cirka 10 minutter). Sigt mel og bagepulver i og vend 
det forsigtigt rundt sammen med mandelmelet eller med finthak-
kede mandler.

Kom dejen i en lille springform og bag den ved 160° i cirka et 
kvarter, til kagen er gylden og føles fast. Tag kagen ud og afkøl den.

Flæk kagen, smør den ene del med jordbærmarmelade og læg 
skiveskårne jordbær på. Læg derefter den anden del af kagen 
ovenpå.

Mos jordbærrene med Multisød og rør det godt sammen med 
friskost. Fordel det på toppen af lagkagen.

Pynt eventuelt kagen med et par jordbær.

Tip: Kagebunden uden fyld og uden topping kan fryses, hvis du vil 
lave flere ad gangen.

kalorier  473 kcal
Protein  21 %
kulhydrat  35 %
fedt  44 % 

Sommerbærtrifli 
En let trifli, der er hurtig at tilberede. Den kan også laves med kagecreme i stedet 
for med yoghurt.

50 g hindbær
75 g jordbær
50 g blåbær
50 g solbær
lidt citronsaft
50 g Multisød
30 g grov rasp
15 g mandler
1 spsk Multisød
100 g DDV yoghurt 7 %
2 spsk Multisød
lidt vaniljekorn

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bland alle bærrene sammen i en skål med citronsaft og 
Multisød og lad dem stå i en time, så de råsylter. Bland 
rasp og finthakkede mandler med Multisød på en lille 
pande og rist det gyldent. Sæt det til afkøling.

Rør yoghurten med Multisød og vaniljekorn. Læg den 
råsyltede frugt lagvis i et glas med yoghurten og lidt af 
raspblandingen og afslut øverst med frugt og resten af 
raspblandingen.

Tip: Desserten kan godt laves i god tid i forvejen og stå på 
køl, til den skal serveres

kalorier  306 kcal
Protein  11 %
kulhydrat  67 %
fedt  22 %
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Blomme clafouti
Dejen kan bruges på stort set alle slags frisk frugt eller frugt fra dåse.

4 friske blommer
1 æg
100 g DDV yoghurt
30 g mel
½ tsk bagepulver
50 g Multisød
lidt vaniljekorn

•
•
•
•
•
•
•

Del og udsten blommerne og læg dem i et passende ovnfast fad. 
Pisk æg, yoghurt, mel, bagepulver, Multisød og vaniljekorn sam-
men og fordel det over blommerne.

Bag clafoutien i en 200° varm ovn i cirka en halv time, til overfla-
den er gylden, og massen føles fast.

Tip: Clafoutien skal spises lun – eventuelt med lidt kold yoghurt til.

kalorier  343 kcal
Protein  20 %
kulhydrat  52 %
fedt  28 %

Kaffe-choko-trifli med mangofrugt
Triflien må gerne stå og trække lidt - så du kan godt lave den klar i god tid i forve-
jen.

1 kop stærk kaffe
5 g kakao
100 g DDV yoghurt 7 %
2 spsk Multisød
15 g mandler
10 g raps
1 spsk Multisød
1 tsk DDV plante 70 til stegning
½ mangofrugt i små tern

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rør kaffe, kakao, yoghurt og Multisød sammen til en creme. 
Hak mandlerne og bland dem med rasp og Multisød.

Varm en lille pande op med fedtstoffet og rist mandel-
blandingen, til den er gylden. Køl blandingen af på et stykke 
bagepapir.

Læg cremen og mangofrugten lagvis i et dessertglas og 
top med mandelblandingen.

Tip: Cremen kan stives med husblas, hvis det skal være 
mere fromageagtigt.

kalorier  321 kcal
Protein  16 %
kulhydrat  35 %
fedt  49 %
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