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VELKOMMEN TIL EN NY UGE MED GOD OG SUND MAD

Med Senseklubbens madplaner modtager du hver uge en sund håndsrækning til din livsstil med Sense. Vi tilstræber at
tilpasse madplanerne til årstiden og tager således højde for de grøntsager og frugter, der er i sæson. 

Hver uge vil du modtage en ny madplan med 2-3 forskellige slags morgenmad, 2-3 forskellige slags frokost og 4-5
forskellige slags aftensmad. Nogle opskrifter vil altså gå igen, ligesom du nogle dage laver dobbeltportion, så du har til
to dage. På den måde kan vi love dig sund og lækker mad, der ikke slår bunden ud af budgettet, og hvor du, så vidt det
er muligt, undgår madspild.

Opskrifterne er udviklet til en enkelt person. Er I flere i husstanden, er det let at skalere mængderne op, så de passer til
jeres behov.
 

Det første, du møder, når du scroller eller bladrer videre til side 4, er en oversigt over ugens syv dage. Her kan du
se, hvad du skal have at spise, og hvordan retterne er fordelt hen over ugen. Du kan selvfølgelig bytte rundt, som
det passer dig, men gør du det, skal du være opmærksom på, at rækkefølgen i retterne de fleste uger er
sammensat på en måde, der tager hensyn til genbrug og maksimal udnyttelse af fødevarerne.

Efter oversigten følger opskrifterne. Du får en side per dag med opskrifter på morgenmad, frokost og aftensmad.
Der følger gode råd og tips med til mange af opskrifterne. 

Efter opskrifterne finder du en indkøbsliste på side 12, som du kan printe ud og tage med dig ned i supermarkedet.

Herefter følger en ombytningsliste. Den kan du bruge som guide, hvis der er ingredienser i opskrifterne, som du
ikke tåler eller kan lide.

SÅDAN ER DIN MADPLAN BYGGET OP

I oversigten og ved alle opskrifterne kan du se et lille spisekassesymbol. Det viser dig, hvor meget måltidet fylder. En
spisekasse, der er halvt udfyldt, fortæller dig, at måltidet fylder en halv spisekasse. Måltiderne er ikke angivet med
kalorier, men du kan regne med nedenstående. De dage hvor alle tre spisekasser ikke er helt fyldte, da har du plads til
et lille mellemmåltid - hvis du har behov for det. Alle måltider er gennemregnet i et professionelt
ernæringsberegningsprogram og godkendt af en klinisk diætist.

Kvart spisekasse
100-200 kcal

Halv spisekasse
200-300 kcal

Trekvart spisekasse
300-450 kcal

Fyldt/hel spisekasse
450-650 kcal
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Jeg er en høj og stor mand. Er der nok mad til mig i
madplanerne?

Du vil have mulighed for at gange mængden af håndfuld
3, håndfuld 4 og fedt med en faktor 1,5 til 2. Efter et par
dage vil du have tunet dig ind på den mængde, som gør
dig mæt og tilpas.

Jeg har laktoseintolerans. Får jeg noget ud af
madplanerne?

Ja. Men det kræver, at du selv kan erstatte et
mælkeprodukt med et relevant plantebaseret produkt
eller vælge en laktosefri udgave. Det vil virke lige så fint.

Jeg har glutenallergi. Får jeg noget ud af
madplanerne?

Ja. Du kan altid erstatte en fødevare med en anden
indenfor samme håndfuld. Det vil sige, at du kan erstatte
almindeligt brød med en glutenfri udgave.

Må jeg placere frugt i håndfuld 2 i de første 14 dage på
Sense?

Ja, det må du. For overblikkets skyld har vi som
udgangspunkt placeret frugt i håndfuld 4, men Sense er
en fleksibel model, og du kan fint vælge at placere
frugten i håndfuld 2 i stedet – også de første 14 dage.

Er der meget fisk i madplanerne?

Der vil typisk være et eller to måltider med fisk, men du
kan som regel erstatte fisk med kylling eller en anden
form for protein. Protein er kød, fjerkræ, mager ost, æg
eller bælgfrugter i Sense.

Jeg lever vegetarisk eller vegansk. Får jeg noget ud af
madplanerne?

Ja. Du kan sagtens følge Sense og madplanerne, også når
du lever vegetarisk eller vegansk. Du kan til enhver tid
erstatte kød og andre animalske fødevarer med grønne
og plantebaserede alternativer. Hvis du lever vegetarisk
eller vegansk, skal du være opmærksom på, at
proteinkvaliteten i den mad, du spiser, er god nok. Vi
råder generelt til, at du følger Sense spisekassemodellen
ved at spise frugt og grøntsager i håndfuld 1 (+2),
vegetabilsk protein i håndfuld 3, for eksempel i form af
kikærter, linser, og sojabønner, stivelse i håndfuld 4 og
supplerer med 1-3 spiseskefulde vegetabilsk fedt. 
Du kan eventuelt erstatte håndfuld 3 (hvis du ikke ønsker
kikærter, linser, og sojabønner i et måltid) med en ekstra
håndfuld 4. 
Hvis du lever vegetarisk og supplerer med æg og mælk,
vil du få dækket en del af kroppens proteinbehov
herigennem.

Læs
opskrifterne

godt igennem
før du starter 

på dem.

TYPISKE SPØRGSMÅL

TIP
Print kun side 4-
12, så undgår du
papirspild og slid

på din printer.
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MADPLAN
MADPLANEN OG ALLE OPSKRIFTERNE ER UDVIKLET TIL 1 PERSON.
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MORGENMAD AFTENSMADFROKOST

Fuldkornsbolle med ost og
skyr med æble og mandler
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MORGENMAD AFTENSMADFROKOST

Fuldkornsbolle med ost og
skyr med æble og mandler

Bowl med kylling Stegt torsk med kartofler og
spidskålstzatziki

Omelet med tomat og ost Amagermad Lasagne

Fuldkornsbolle med ost Bowl med kylling Lasagne

Skyr med æble og mandler Amagermad Gulerodsfrikadeller og
couscous med sprødt grønt

Omelet med tomat og ost Gulerodsfrikadeller med lun
kartoffelsalat

Steak med kartoffelsalat og
bagte grøntsager

Bananpandekager med bær Parisertoast og råkost med
æble

Steak med kartoffelsalat og
bagte grøntsager

Bananpandekager med bær Tomatsalat med mozzarella Kyllingelår med kartofler og
salat
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MORGENMAD - FULDKORNSBOLLE MED OST OG SKYR MED
ÆBLE OG MANDLER

FORDELING I SENSE-SPISEKASSEN
HF 1 (+2): ½ rød peberfrugt i strimler, 1 æble i tern
HF 4: 1 ristet fuldkornsbolle
Fedt: 2 skiver ost, min. 18 %, 15 g hakkede mandler
Mælkeprodukt: 2 dl skyr
Smagsgivere: 10 g ahornsirup

Servér bollen med ost og peberfrugt. Spis skyr med æble, mandler og ahornsirup ved siden af.

TIP: Du kan vælge A38, yoghurt eller andet surmælksprodukt med maks. 5 g sukkerarter per 100 g, i stedet for skyr.

DAG 1
 10 min 600 kcal

ROKOST - BOWL MED KYLLING

FORDELING I SENSE-SPISEKASSEN
HF 1 (+2): 50 g skyllet salat, ½ rød peberfrugt i tern, 100 g agurk i halve skiver
HF 3: 100 g kyllingestrimler, tilberedt (færdigkøbt eller hjemmelavet)
HF 4: 1 dl majs, 1 skive fuldkornstoast
Fedt: 10 g olie, 15 g pesto, 15 g mandler

Steg fuldkornstoast på begge sider i varm olie, til det er sprødt. Skær brødet i tern.
Anret salaten i en skål eller dyb tallerken. Læg peberfrugt, kyllingestrimler, agurk og majs i små bunker ved siden af
hinanden. Dryp pesto på, og drys brødtern og hakkede mandler på toppen.

TIP: Du kan bruge en rest aftensmad i stedet for kylling - og frit valg imellem alle grøntsager.

15 min 575 kcal

AFTENSMAD - STEGT TORSK MED KARTOFLER OG SPIDSKÅLSTZATZIKI

FORDELING I SENSE-SPISEKASSEN
HF 1 (+2): ¼ fintsnittet spidskål, 1 æble i små tern
HF 3: 150 g torsk
HF 4: 100 g kartofler
Fedt: ½ avokado i tern, 10 g smør
Mælkeprodukt: 1 dl yoghurt naturel
Smagsgivere: Salt, 1 fed presset hvidløg, peber

Kog kartoflerne i letsaltet vand. Bland spidskål, hvidløg og yoghurt 
sammen. Krydr med salt og peber. Top med avokado og æble.
Steg torsk i smør på begge sider, til den er gylden og sprød. Krydr 
med salt og peber.
Servér stegt torsk med kartofler og spidskålstzatziki.

TIP: Vend fisken i mel eller raps, før du steger den.
TIP: Brug en anden fisk, eller eventuelt kylling til retten.
TIP: Brug den sidste halve avokado på din amagermad i morgen,
eller frys den i tern til smoothie.

30 min 575 kcal
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AFTENSMAD - LASAGNE

FORDELING I SENSE-SPISEKASSEN
HF 1 (+2): 1 hakket løg,  3 groftrevne gulerødder,1 lille squash i 
tern, 2 dåser hakkede tomater, 75 g tomatpuré
HF 3: 350 g hakket oksekød
HF 4: 1 groftrevet mellemstor kartoffel, 100 g lasagneplader
Fedt: 10 g olie, 125 g revet mozzarella, min. 18 %
Smagsgivere: 3 fed hvidløg,1 bouillonterning, salt, peber, oregano, 
timian

Brun kødet i en gryde med olivenolie, ved høj varme.
Tilsæt alle grøntsagerne, hakkede tomater, tomatpuré, kartoffel,
bouillonterning, 2 dl vand, salt, peber, oregano og timian.
Lad det simre uden låg i 10-15 minutter. Tænd ovnen på
175 grader varmluft. Tag et ovnfast fad som passer
til mængden. Fordel skiftevis kødsauce og lasagneplader, til der 
kan afsluttes med et lag sauce. Kom lasagnen i ovnen og bag i 15
minutter. Tag derefter lasagnen ud og fordel mozzarella henover.
Bag videre i cirka 10 minutter. Tjek, om pastaen er al dente, ved at stikke en gaffel i. Servér 1/3 lasagne, gem 1/3 på køl,
og frys resten.
TIP: Kom de grøntsager i lasagnen, som du kan lide.
TIP: Spis en let salat til lasagnen.

60 min 600 kcal

Her får du to skiver
brød, men måltidet fylder
stadigvæk kun en spise-

kasse. Det kan lade sig gøre,
fordi du kun får en lille hånd-
fuld 3 og ikke bruger alle tre
spiseskefulde fedt. Det giver

plads til to skiver brød.

MORGENMAD - OMELET MED TOMAT OG OST

FORDELING I SENSE-SPISEKASSEN
HF 1 (+2): ½ løg i tern, 150 g cherrytomater i halve
HF 3: 3 æg
Fedt: 50 g revet mozzarella, min. 18 %, 10 g smør eller olie
Smagsgivere: Salt, peber

Pisk æg med 2 spsk. vand. Rør løg, tomat og ost i. Krydr med salt og peber. Steg omeletten i smør eller olie på begge
sider.

TIP: Her er en stor håndfuld 3, og ingen håndfuld 4. Byt eventuelt mozzarellaen til en skive brød i stedet.
TIP: Brug mælk eller mælkeprodukt i stedet for vand.

DAG 2
 20 min 500 kcal

FFROKOST - AMAGERMAD

FORDELING I SENSE-SPISEKASSEN
HF 1 (+2): 50 g fintsnittet spidskål, 1 tomat i skiver, 1 gulerod, 1 æble
HF 3: 4 skiver kyllingepålæg
HF 4: 1 skivefuldkornstoast, 1 skive rugbrød (vælg Fuldkorns- og Nøglehuls-
mærkede produkter)
Fedt: 10 g smør, 10 g mayonnaise

Smør toastbrød med smør, kom spidskål og pålæg på, derefter mayonnaise
og tomat. Luk med rugbrødet, til en sandwich.
Servér amagermad med gulerod og æble.

TIP: Brug det brød, pålæg og fedtstoffer, du har. Du kan bytte alt, indenfor grupperne.

10 min 425 kcal

I dag laver du tre-
dobbeltportion, så
du har mad til tre

måltider. Mængden
er tilpasset tre

portioner.
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AFTENSMAD - LASAGNE

Rest fra dag 2.

Varm lasagnen og nyd.

TIP: Ved at have et måltid i fryseren til senere (den tredje portion
lasagne), har du fremstillet din egen "fastfood", til en dag, du må ty 
til Plan B.

10 min 600 kcal

MORGENMAD - FULDKORNSBOLLE MED OST

FORDELING I SENSE-SPISEKASSEN
HF 1 (+2): ½ rød peberfrugt i strimler
HF 4: 1 ristet fuldkornsbolle
Fedt: 2 skiver fed ost, min. 18 %

Servér bollen med ost og peberfrugt.

TIP: Her anvendes kun en halv spisekasse. For nogle passer det fint - for andre ikke. Hvis du er mere sulten, kan du
tilsætte en hel Håndfuld 3, f.eks. æg, hytteost eller lignende - og der er også plads til mere grønt og fedt.

DAG 3
 5 min 300 kcal

FROKOST - BOWL MED KYLLING

Se dag 1. 15 min 575 kcal
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AFTENSMAD - GULERODSFRIKADELLER OG COUSCOUS MED SPRØDT GRØNT

FORDELING I SENSE-SPISEKASSEN
HF 1 (+2): 1 groftrevet gulerod, 1 gulerod i tynde strimler,
2 tomater i tern, 100 g agurk i tern
HF 3: 150 g hakket kalv og 150 g hakket lam (eller gris)
HF 4: 1 dl fuldkorns couscous
Fedt: 30 g olie
Smagsgivere: 1 fed presset hvidløg, salt, peber, friskhakket persille

Rør kalve- og lammekød sammen med revet gulerod, hvidløg, salt 
og peber. Steg dem på en pande i 2 spsk. olie.
Kom couscous i en skål, dryp 1 tsk. olie i. Overhæld med 2 dl kogende 
vand og lad det trække i 10 minutter.
Vend couscous med resten af guleroden, tomat, agurk og persille.
Kom resten af olien i couscous, og krydr med salt og peber.
Gem halvdelen af frikadellerne til i morgen.
Servér gulerodsfrikadeller og couscous med sprødt grønt.

TIP: I stedet for couscous, kan du bruge ris eller pasta.

35 min 675 kcal
I dag laver du

dobbeltportion, så
du har mad til to

måltider. Mængden
er tilpasset to

portioner.

MORGENMAD - SKYR MED ÆBLE OG MANDLER

FORDELING I SENSE-SPISEKASSEN
HF 4: 1 æble i tern
Fedt: 15 g hakkede mandler
Mælkeprodukt: 2 dl skyr
Smagsgivere: 10 g ahornsirup

Servér skyr med æble, mandler og ahornsirup.

TIP: Der er forskel på sult og mæthed fra dag til dag. Mærk efter, hvad du har brug for. Som på dag 3, kan du tilsætte
Håndfuld 1-2 (grønt), Håndfuld 3 (protein) og ekstra fedt, hvis du har brug for mere mæthed.

DAG 4
 5 min 300 kcal

FROKOST - AMAGERMAD

Se dag 2. 10 min 425 kcal
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AFTENSMAD - STEAK MED KARTOFFELSALAT OG BAGTE GRØNTSAGER

FORDELING I SENSE-SPISEKASSEN
HF 1 (+2): 2 gulerødder i grove tern, 1 løg i både, evt. lidt andre
rodfrugter, f.eks. pastinak eller rødbede
HF 3: 150 g steak af inderlår (+ 150 g til i morgen)
HF 4: (kartofler fra kartoffelsalaten)
Fedt: 20 g olie
Mælkeprodukt: (fra kartoffelsalaten i går)
Smagsgivere: 1 fed hvidløg i tynde skiver, salt, peber

Sæt ovnen på 180 grader varmluft.
Kom gulerod, løg, hvidløg og øvrige rodfrugter på en bradepande med 
bagepapir. Vend det hele med 1 spsk. olie. Krydr med salt og peber.
Bag grøntsagerne i ovnen i 35-40 minutter.
Steg steaken som du vil have den på en varm pande med resten
af olien.
Servér bagte grøntsager, steak og en portion kartoffelsalat fra 
frokost.

TIP: Hvis det skal være ekstra nemt til aftensmad i morgen, så tag det sidste stykke lasagne op af fryseren, til i morgen
aften.

50 min 550 kcal
I dag laver du

dobbeltportion, så
du har mad til to

måltider. Mængden
er tilpasset to

portioner.

MORGENMAD - OMELET MED TOMAT OG OST

Se dag 2.
DAG 5

 20 min 500 kcal

FROKOST - GULERODSFRIKADELLER MED LUN KARTOFFELSALAT

FORDELING I SENSE-SPISEKASSEN
HF 1 (+2): 300 g finsnittet spidskål, 3 tomater i tern
HF 3: Resten af dellerne fra i går
HF 4: 300 g kartofler
Fedt: Olie, som dellerne er stegt i
Mælkeprodukt: 1,5 dl yoghurt naturel, maks. 3,5 %
Smagsgivere: Salt, peber

Kog kartoflerne i letsaltet vand og lun gulerodsfrikadellerne. Skær kartoflerne i kvarte, og bland dem sammen med
spidskål, tomater og yoghurt. Krydr med salt og peber. Del kartoffelsalaten i tre portioner - én til nu, én til aften og én
til i morgen.
Servér lun kartoffelsalat med gulerodsfrikadeller.

TIP: Du kan nøjes med at tilberede én portion kartoffelsalat, og så udskifte med bagt kartoffel og grøntsager til aften
og i morgen.

30 min 475 kcal
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AAFTENSMAD - STEAK MED KARTOFFELSALAT OG BAGTE GRØNTSAGER

Steak: Se dag 6.

1 portion kartoffelsalat fra i går.
1 portion bagte grøntsager fra i går.

15 min  550kcal

MORGENMAD - BANANPANDEKAGER MED BÆR

FORDELING I SENSE-SPISEKASSEN
HF 1 (+2): 2 modne bananer, 100 g blandede bær
HF 3: 3 æg
HF 4: 1 dl havregryn, 1 dl hvid hvede (fuldkornsmel)
(kan ertattes med  grahams-, mandel- eller anden nøddemel)
Fedt: 10 g smør, 15 g hakkede mandler
Mælkeprodukt: 4 dl skyr (2 dl per måltid)
Smagsgivere: 1 nip salt, ½ tsk. kardemomme, vaniljepulver eller kanel

Mos bananerne og bland dem sammen med æg, havregryn, hvid hvede, salt, kardemomme og lidt vaniljepulver eller
kanel. Varm panden op med smør, og steg små pandekager. Servér halvdelen af pandekager med halvdelen af skyr,
bær og mandler. Gem resten til i morgen.
 
TIP: I stedet for at bage dobbeltportion, kan du vente med at bage den ene halvdel til i morgen, når du skal nyde dem.

DAG 6
 25 min 600 kcal

FROKOST - PARISERTOAST OG RÅKOST MED ÆBLE

FORDELING I SENSE-SPISEKASSEN
HF 1 (+2): 75 g fintsnittet spidskål, 100 g groftrevet gulerod, 1 revet æble
HF 3: 2 skiver kogt skinke
HF 4: 2 skiver fuldkornstoast
Fedt: 2 skiver fed ost, min. 18 %, 10 g smør
Smagsgiver: 1 tsk. sennep

Smør den ene skive fuldkornstoast med sennep. Læg skinke og ost på, og luk med den anden skive brød. Smør
ydersiderne med skrabet smør, og steg eller grill toasten på begge sider, til den er sprød, og osten smeltet.
Vend spidskål, gulerod og æble sammen, og servér råkosten som tilbehør til toasten.

TIP: Alternativt kan du bage toasten i en varm ovn ved 200 grader i cirka 10 minutter.

20 min 600 kcal

I dag laver du
dobbeltportion, så
du har mad til to

måltider. Mængden
er tilpasset to

portioner.
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I dag har du
muligheden for at
spise de rester, du
har på køl m.m., så

du undgår
madspild.

MORGENMAD - BANANPANDEKAGER MED BÆR

Rester fra dag 6.

Lun gerne pandekagerne i ovn, mikroovn eller på en pande.

DAG 7
 10 min 600 kcal

AFTENSMAD - KYLLINGELÅR MED KARTOFLER OG SALAT

FORDELING I SENSE-SPISEKASSEN
HF 1 (+2): ½ løg i både, 100 g fintsnittet spidskål,  90 g cherrytomater 
i halve
HF 3: 170 g kyllingeunderlår
HF 4: 100 g kartofler
Fedt: 10 olie, 10 g græskarkerner
Smagsgivere: 1 tsk. rosmarin, salt, 1 fed hvidløg i skiver, 1 citron

Tænd ovnen på 200 grader varmluft.
Kog kartoflerne i letsaltet vand. Kom kylling i et fad og vend med olie
og rosmarin. Krydr med salt. Kom kyllingen i ovnen. Når der er gået
20 minutter, kommer du løg og hvidløg ved og steger videre i 20-25
minutter, til løgene er møre og kyllingen er gylden og gennemstegt.
Vend kålen med lidt salt, revet citronskal og -saft.
Top med tomat og græskarkerner.
Servér kyllingelår med kartofler og salat.

TIP: Brug frisk eller tørret rosmarin. Eller vælg andre krydderurter efter din smag. Brug rødløg i stedet for alm. løg.
TIP: Hvis du vælger at spise lasagnen, i stedet for at tilberede kyllingelårene, kan du fryse dem - eller stege dem og
derefter fryse dem, så du har noget nemt til madpakken en anden dag.

45 min 525 kcal

FROKOST - TOMATSALAT MED MOZZARELLA

FORDELING I SENSE-SPISEKASSEN
HF 1 (+2): 50 g blandet salat, 2 tomater i skiver, ½ løg i tern
HF 3: 1 pose frisk mozzarella (125 g), maks. 17 %
HF 4: 1 pære
Fedt: 30 g oliven, 15 g pesto
Smagsgivere: 1 dl basilikum, peber

Anret salat med tomat, løg og basilikum. Pluk mozzarella ud over. Pynt med oliven og pesto, og krydr med peber.
Spis en pære som den søde afslutning på måltidet.

TIP: Brug 150-200 gram hytteost i stedet for mozzarella.

10 min 575 kcal
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KØD, ÆG , FISK M.M.

150 g hakket kalvekød (eller gris, kylling)
200 g kyllingestrimler (tilberedt - du kan
købe det færdigt, eller lave det selv)
8 skiver kyllingepålæg eller andet pålæg
170 g kyllingeunderlår
150 g hakket lammekød (eller okse eller
gris)
350 g hakket oksekød, 4-8 %
300 g oksesteak (eller kalv eller andet
magert kød/fjerkræ)
2 skiver kogt skinke (eller 4 skiver
hamburgerryg eller kyllingepålæg)
150 g torsk, sej, filet (eller anden fisk)
9 æg

BASISLAGER/KRYDDERIER, SAUCER M.M.

~1 tsk. kanel, evt.
~1 tsk. stødt kardemomme, evt.
20 g mayonnaise
1 tsk. tørret oregano
Peber
45 g pesto, rød eller grøn
~1 tsk. tørret rosmarin
Salt
1 tsk. sennep
~1 tsk. tørret timian
~1 tsk. vaniljesukker, evt.

TIP
Erstat de fødevarer, du

ikke kan lide med
alternativer fra listen på

næste side.

GRØNT OG FRUGT

1 agurk (300 g)
1 avokado (½)
2 bananer, godt modne
1 bundt basilikum (1 dl)
100 g blandede bær
400 g cherrytomater (390 g)
1 citron
~750 g gulerødder (10-11 stk.)
1 hvidløg (7 fed)
~600 g kartofler, gerne nye
4 løg
2 røde peberfrugter
1 bundt persille, (~1 dl)
1 pære
Evt. lidt ekstra rodfrugter, f.eks. pastinak,
rødbede, gulerod el.l. 
150 g blandet salat (eller spidskål)
~2 store spidskål 
1 lille squash
9 tomater (~675 g)
6 æbler

KØL - MÆLK, OST, SMØR M.M.

1 pose frisk mozzarella, maks. 17 % (125 g)
225 g revet mozzarella, min. 18 %
6 skiver fed ost, min. 18 %
8 dl skyr (800 g) eller A38, yoghurt el.l.
50-70 g smør
2,5 dl yoghurt naturel, eller skyr

FROST

2 dl majs - kan også være konserves

BRØD

2 fuldkornsboller á ca. 60 g
6 skiver fuldkornstoast
2 skiver rugbrød

BASISLAGER/KOLONIAL

20 g ahornsirup eller anden sirup/honning
1 bouillonterning,okse-, grønt- eller hønse-
1 dl couscous
10 g græskarkerner
1 dl havregryn (35 g)
1 dl hvid hvede eller fuldkornsmel (60 g)
100 g lasagneplader, gerne fuldkorn
75 g mandler
100-120 g olie
30 g oliven eller mandler
2 dåser hakkede tomater
75 g tomatpuré

INDKØBSLISTE
MADPLANEN OG ALLE OPSKRIFTERNE ER UDVIKLET TIL 1 PERSON.
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OMBYTNINGSLISTE
Håndfuld 1 (+2)
Selleri - Pastinak, blegselleri
Tomat - Squash, peberfrugt
Champignon - Markchampignon, østershat
Broccoli - Blomkål
Hokkaido - Butternut squash
Grønkål - Spinat
Fennikel - Julesalat, glaskål
Slikærter - Grønne ærter, grønne bønner
Kinaradise - Ræddike, majroe
Grønne asparges - Hvide asparges, slikærter
Sød kartoffel - Gulerod, hokkaido
Hvidkål - Spidskål
Bolsjebede - Rødbede, gul bede
Jordskok - Sød kartoffel, gulerod
Rød spidskål - Grøn spidskål, hvidkål

Håndfuld 3
Laks - Makrel, ørred
Torsk - Sej, kuller
Rødspætte - Skrubbe, ising
Rejer - Krebsehaler
Fiskefrikadeller - Svinefrikadeller
Makrel i tomat - Tun
Oksekød - Svinekød, lammekød
Svinekød - Kylling, kalkun
Pølser - Frikadeller
Æg - Æggehvider, hytteost
Hytteost - Skyr
Edamamebønner - Kikærter, kidneybønner fra dåse

Hvis du ikke tåler fisk og skaldyr, kan du bytte til kylling i
stedet.

Håndfuld 4
Kartofler - Ris, pasta
Ris - Bulgur, couscous, majs
Quinoa - Fuldkornsris, amaranth
Hvede - Spelt, byg, andre kornsorter
Fuldkornsbrød - Knækbrød, rugbrød
Femkornsflager - Havregryn
Tortillawrap - Fuldkornsbrød
Mel - Nøddemel, klid, fiberHUSK m.m.

Frugt (håndfuld 4 og/eller 2)
Appelsin - Banan, grapefrugt
Æble - Pære
Hindbær - Jordbær, brombær
Blåbær - Solbær, Boysenbær
Nektarin - Fersken
Granatæblekerner - Blåbær, hindbær
Banan - Mango
Rosiner - Svesker, abrikoser

1-3 spsk. fedt
Smør - Smørbart, mayonnaise, olie
Fløde - Cremefraiche, kokosmælk
Mandler - Nødder, kerner, frø
Avokado - Oliven, pesto
Cheddar - Riberhus eller anden fed ost
Aioli - Mayonnaise, remoulade
Peanuts - Mandler, nødder, kerner, frø

Mælkeprodukter
Letmælk - Mælkeprodukter, maks. 3,5 %
Animalsk mælk - Sojadrik, mandeldrik, risdrik, kokosmælk
light m.m.
Skyr - Andre syrnede mælkeprodukter

Mælkedressing
Fraiche 5 % - Alle mælkeprodukter op til 9 % fedt

Smagsgivere
Honning - Sirup, sukker
Hvidløg - Løg, forårsløg, porre, ramsløg
Spidskommen - Stødt koriander
Oregano - Basilikum, timian m.m.
Sød chilisauce - Sojasauce
Bouillonterning - Bouillonpulver, Fond, Misopasta
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