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HEIDI RASMUSSENS MADPLAN
MADPLANEN OG ALLE OPSKRIFTERNE ER TIL 1 PERSON.

MORGENMAD FROKOST AFTENSMAD

DA
G 

1

1 portion

A38 med mysli og agavesirup

1 portion

Panderet med snittet grønt og æg
serveret på rugbrød

4 portioner

Lasagne med oksekød, spidskål
og mornaysauce dertil salat, til
flere dage

DA
G 

2

1 portion

A38 med mysli og agavesirup

1 portion

Rugbrød med makrel dertil salat
med avokado

2 portioner

Kylling i pikant karrysuppe med
ris, til flere dage

DA
G 

3

1 portion

Ristet rugbrød med spejlæg og
avocado

Lasagne med oksekød, spidskål
og mornaysauce dertil salat,
delportion

2 portioner

Chilirejer med spidskål, nudler og
soja-chilidressing, til flere dage

DA
G 

4

1 portion

Ristet rugbrød med spejlæg og
avocado

Chilirejer med spidskål, nudler og
soja-chilidressing, delportion

Lasagne med oksekød, spidskål
og mornaysauce dertil salat,
delportion

DA
G 

5

1 portion

Havregrød med nødder og sirup

1 portion

Pestotun i pitabrød med salat og
dressing til

2 portioner

Pikante frikadeller i karryfad med
grøntsager serveret med ris til, til
flere dage

DA
G 

6

1 portion

Ristet rugbrød med spejlæg og
avocado

Pikante frikadeller i karryfad med
grøntsager serveret med ris til,
delportion

1 portion

Fiskefrikadeller med kartofler og
persillesovs

DA
G 

7

1 portion

A38 med mysli og agavesirup Lasagne med oksekød, spidskål
og mornaysauce dertil salat,
delportion

Kylling i pikant karrysuppe med
ris, delportion
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A38 MED MYSLI OG AGAVESIRUP
TILBEREDNINGSTID: 5 min.     •     MÆNGDE: 1 portion     •     Bruges på dag 1, 2 og 7

Det skal du bruge
3 dl A38 0,5 %
1 dl mysli, maks. 13 g sukkerarter pr. 100 g
1 spsk. agavesirup
 

Sådan gør du
Hæld A38 i en skål, og drys mysli over.

Servér med agavesirup på toppen.

TIPS
Brug den mysli du bedst kan lide. Vælg gerne en udgave
med maks 13 gram sukkerarter per 100 gram. Du kan også
lave din egen.

Du kan bruge honning eller almindelig sirup i stedet for
agavesirup.

Du kan spise et par æg og nogle grøntsager/frugt til, hvis
du har brug for mere mæthed.

Pynt med friske kydderurter som mynte eller
citronmelisse.
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Sådan fordeler du efter Sense-spisekassemodellen
Håndfuld 4: Mysli, maks. 13 g sukkerarter pr. 100 g
Smagsgivere: Agavesirup
Mælkeprodukter: A38 0,5 %

Energifordeling per person
315 kcal
Fedt: 5 g
Protein: 17 g
Kulhydrat: 48 g
Kostfibre: 3 g



PANDERET MED SNITTET GRØNT OG ÆG
SERVERET PÅ RUGBRØD
TILBEREDNINGSTID: 15 min.     •     MÆNGDE: 1 portion     •     Bruges på dag 1

Det skal du bruge
PANDERET MED ÆG
150 g spidskål
1 gulerod
2 forårsløg
10 g smør
2 æg
salt og peber
 
ANDET
30 g mandler
1 skive rugbrød
 

Sådan gør du
Snit spidskål fint. Skær gulerod og forårsløg i tynde skiver.

Smelt smør på en pande og kom grøntsagerne ved. Steg
ved middel varme i cirka 7-9 minutter.

Knæk æg i og rør det forsigtigt sammen. Steg blanding
kort til æggene er færdige. Krydr med salt og peber.

Hak mandler.

Servér rugbrød med æg og grønt på, og top med mandler.

TIPS
Rist rugbrødet.

Brug de rester af grøntsager, du har, så du kan undgå
madspild.

Pep retten op med lidt fraiche, ketchup eller chilisauce.

Denne madplan er udviklet til medlemmer af Senseklubben. Find os på senseklubben.dk
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Sådan fordeler du efter Sense-spisekassemodellen
Håndfuld 1+2: Forårsløg; gulerod; spidskål
Håndfuld 3: Æg
Håndfuld 4: Rugbrød
Fedt: Mandel; smør
Smagsgivere: Salt og peber

Energifordeling per person
565 kcal
Fedt: 35 g
Protein: 26 g
Kulhydrat: 30 g
Kostfibre: 13 g



LASAGNE MED OKSEKØD, SPIDSKÅL OG
MORNAYSAUCE DERTIL SALAT
TILBEREDNINGSTID: 15 min.     •     VENTETID (tid i ovnen, hævetid): 60 min.     •     MÆNGDE: 4 portioner     •     Bruges på dag 1, 3, 4 og 7
 
Undgå madspild og skæve mængder i opskriften ved at lave 4 eller flere portioner, og spise retten over flere dage, eller
fryse restportioner.
Her er der sparet på fedtstofferne og håndfuld 3 og skruet op for mælkedressingen, hvor vi har valgt at placere
mornaysaucen. Hvis du sparer et eller flere steder i spisekassemodellen, kan du skrue op et andet sted.

Det skal du bruge
400 g spidskål
3 gulerødder
½ squash, rå
3 fed hvidløg
10 g olie
400 g hakket oksekød, 3-7 %
salt og peber
2 spsk. oregano
2 spsk. timian
1 spsk. paprika
1 ds. flåede tomater
1 oksekødsbouillon, terning
400 g let mornaysauce 4 %
160 g lasagneplade, fuldkorn
100 g revet ost, 31+/18 % eller derover
 
TILBEHØR
4 håndfulde blandet salat
 

Sådan gør du
Tænd ovnen på 180 grader varmluft.

Snit spidskål fint. Riv gulerødder og squash. Hak hvidløg.

Svits hvidløg i olie i en gryde. Tilsæt kød og brun det godt.
Kom så salt, peber, oregano, timian og paprika i.

Hæld flåede tomater ved sammen med bouillonterning,
spidskål, gulerødder og squash. Rør rundt og lad retten
simre i 10 minutter.

Start med at lægge et tyndt lag kødsovs i et ovnfast fad,
herefter et lag mornaysauce, efterfulgt af lasagneplader.
Fortsæt til alt kødsovs er brugt. Slut af med et lag
mornaysauce.

Bag i ovnen i 35 minutter, tag lasagnen ud og drys ost
over. Bag i ovnen til osten er gylden i cirka 5-10 minutter.

Lad lasagnen hvile i 10-15 minutter inden servering.

Servér med et drys af salt og peber og salat til.
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Sådan fordeler du efter Sense-spisekassemodellen
Håndfuld 1+2: Blandet salat; flået tomat; gulerod;
spidskål; squash, rå
Håndfuld 3: Hakket oksekød, 3-7 %
Håndfuld 4: Lasagneplade, fuldkorn
Fedt: Olie; revet ost, 31+/18 % eller derover
Smagsgivere: Hvidløg; oksekødsbouillon, terning;
oregano; paprika; salt og peber; timian
Mælkedressing: Let mornaysauce 4 %

Energifordeling per person
590 kcal
Fedt: 21 g
Protein: 45 g
Kulhydrat: 50 g
Kostfibre: 11 g



RUGBRØD MED MAKREL DERTIL SALAT MED
AVOKADO
TILBEREDNINGSTID: 5 min.     •     MÆNGDE: 1 portion     •     Bruges på dag 2

Det skal du bruge
1 ds. makrel i tomat
1 skive rugbrød
10 g mayonnaise
½ avokado
1 gulerod
1 håndfuld blandet salat
 

Sådan gør du
Anret makrel i tomat på rugbrød og top med mayonnaise.

Fjern sten og skal og skær avokado i tynde skiver. Skær
gulerod i skiver, stave eller strimler.

Bland salat med gulerod og læg avokado på.

Servér rugbrødsmad med salat til.

TIP
Byt makrel ud med tun eller torskerogn.

Denne madplan er udviklet til medlemmer af Senseklubben. Find os på senseklubben.dk
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Sådan fordeler du efter Sense-spisekassemodellen
Håndfuld 1+2: Blandet salat; gulerod
Håndfuld 3: Makrel i tomat
Håndfuld 4: Rugbrød
Fedt: Avokado; mayonnaise

Energifordeling per person
530 kcal
Fedt: 31 g
Protein: 20 g
Kulhydrat: 37 g
Kostfibre: 11 g



KYLLING I PIKANT KARRYSUPPE MED RIS
TILBEREDNINGSTID: 25 min.     •     MÆNGDE: 2 portioner     •     Bruges på dag 2 og 7
 
Undgå madspild og skæve mængder i opskriften ved at lave 2 eller flere portioner, og spise retten over flere dage, eller
fryse restportioner.
Her er der sparet på fedtstofferne og skruet op for mælkedressingen, hvor vi har valgt at placere karrysuppen. Hvis du
sparer et sted i spisekassemodellen, kan du skrue op et andet sted.

Det skal du bruge
80 g ris, rå
200 g spidskål
3 gulerødder
2 kyllingebryst
20 g olie
4 dl karrysuppe med kokosmælk, Karolines Køkken
salt og peber
 

Sådan gør du
Kog ris efter anvisning på pakken.

Snit spidskål og skær gulerod i tynde skiver. Skær kylling i
strimler.

Varm olie op i en wok og steg spidskål og gulerod til de er
møre, men stadig har bid.

Skrab grøntsagerne til side i wokken og steg
kyllingestrimlerne i 5-6 minutter. Krydr med salt og peber.

Tilsæt karrysuppen og rør godt rundt. Lad retten
småsimre i nogle minutter til kyllingen er færdigtilberedt.

Servér kyllingeretten med ris til.

TIP
Du kan bruge en færdiglavet karrysauce 5 % i stedet for
karrysuppen.
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Sådan fordeler du efter Sense-spisekassemodellen
Håndfuld 1+2: Gulerod; spidskål
Håndfuld 3: Kyllingebryst
Håndfuld 4: Ris, rå
Fedt: Olie
Smagsgivere: Salt og peber
Mælkedressing: Karrysuppe med kokosmælk, Karolines
Køkken

Energifordeling per person
610 kcal
Fedt: 25 g
Protein: 50 g
Kulhydrat: 56 g
Kostfibre: 5 g



RISTET RUGBRØD MED SPEJLÆG OG
AVOCADO
TILBEREDNINGSTID: 10 min.     •     MÆNGDE: 1 portion     •     Bruges på dag 3, 4 og 6

Det skal du bruge
SPEJLÆG
1 tsk. smør
2 æg
 
ANDET
1 skive rugbrød
½ avokado
1 tsk. smør
salt og peber
 

Sådan gør du
Smelt smør på en pande og spejl æggene.

Rist rugbrød.

Fjern sten og skal og skær avocado i skiver.

Smør rugbrød med smør og læg spejlæggene på.

Servér med avokado på toppen. Krydr med salt og peber.

TIP
Du kan lave røræg eller blød-, eller hårdkogte æg i stedet
for spejlæg.

Denne madplan er udviklet til medlemmer af Senseklubben. Find os på senseklubben.dk
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Sådan fordeler du efter Sense-spisekassemodellen
Håndfuld 3: Æg
Håndfuld 4: Rugbrød
Fedt: Avokado; smør
Smagsgivere: Salt og peber

Energifordeling per person
430 kcal
Fedt: 28 g
Protein: 16 g
Kulhydrat: 23 g
Kostfibre: 8 g



CHILIREJER MED SPIDSKÅL, NUDLER OG
SOJA-CHILIDRESSING
TILBEREDNINGSTID: 25 min.     •     MÆNGDE: 2 portioner     •     Bruges på dag 3 og 4

Det skal du bruge
REJER OG NUDLER
80 g nudler, tørrede
200 g spidskål
½ squash, rå
2 gulerødder
2 forårsløg
1 dl persille
20 g olie
250 g rejer
salt og peber
 
SOJA-CHILIDRESSING
2 fed hvidløg
2 spsk. sød chilisauce
2 spsk. sojasauce
½ tsk. chiliflager
 

Sådan gør du
Kog nudler efter anvisning på pakken.

Snit spidskål, squash og gulerødder i fine strimler. Skær
forårsløg i tynde skiver.

Hak persille.

Varm olie op i en wok og svits grøntsagerne i 4-5 minutter,
så de stadig har bid.

Bland persillen i.

Vend så rejer og nudler i. Krydr med salt og peber. Lad
retten varme igennem i 5 minutter.

Hak hvidløg fint og rør en dressing af hvidløg, sød
chilisauce, sojasauce og chiliflager.

Servér retten med dressing til.

TIPS
Drys hakkede peanuts eller cashewnødder over retten
ved servering.

Pynt med friske krydderurter som for eksempel koriander.

Denne madplan er udviklet til medlemmer af Senseklubben. Find os på senseklubben.dk
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Sådan fordeler du efter Sense-spisekassemodellen
Håndfuld 1+2: Forårsløg; gulerod; spidskål; squash, rå
Håndfuld 3: Rejer
Håndfuld 4: Nudler, tørrede
Fedt: Olie
Smagsgivere: Chiliflager; hvidløg; persille; salt og peber;
sojasauce; sød chilisauce

Energifordeling per person
460 kcal
Fedt: 14 g
Protein: 32 g
Kulhydrat: 49 g
Kostfibre: 7 g



HAVREGRØD MED NØDDER OG SIRUP
TILBEREDNINGSTID: 10 min.     •     MÆNGDE: 1 portion     •     Bruges på dag 5

Det skal du bruge
HAVREGRØD
1 dl havregryn
2 dl mælk, maks. 3,5%
salt
 
TOPPING
2 spsk. hasselnødder
1 spsk. agavesirup
 

Sådan gør du
Kom havregryn og mælk i en gryde, og lad simre under
omrøring til ønskede konsistens. Smag til med salt.

Hak hasselnødderne.

Servér havregrød i en skål og top med hakkede nødder og
agavesirup.

TIPS
Brug de nødder du bedst selv kan lide.

Byt agavesirup ud med honning eller almindelig sirup.

Denne madplan er udviklet til medlemmer af Senseklubben. Find os på senseklubben.dk
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Sådan fordeler du efter Sense-spisekassemodellen
Håndfuld 4: Havregryn
Fedt: Hasselnød
Smagsgivere: Agavesirup; salt
Mælkeprodukter: Mælk, maks. 3,5%

Energifordeling per person
410 kcal
Fedt: 17 g
Protein: 14 g
Kulhydrat: 43 g
Kostfibre: 13 g



PESTOTUN I PITABRØD MED SALAT OG
DRESSING TIL
TILBEREDNINGSTID: 10 min.     •     MÆNGDE: 1 portion     •     Bruges på dag 5

Det skal du bruge
PITABRØD OG SALAT
1 ds. tun i vand, konserves
15 g oliebaseret pesto
20 g mayonnaise
salt og peber
1 fuldkornspitabrød
2 håndfulde blandet salat
 
DRESSING
1 fed hvidløg
1 dl A38 0,5 %
1 knsp. karrypulver
salt og peber
 

Sådan gør du
Dræn tun for vand og bland med pesto og mayonnaise.
Smag til med salt og peber.

Varm pitabrød.

Pres hvidløg i en lille skål og bland med A38, karry, salt og
peber.

Fyld så pitabrød med tunblanding og lidt af salaten.

Servér det fyldte pitabrød sammen med resten af salaten
med dressing til.

TIPS
Vælg en salatblanding med kål og grove grøntsager for
større mæthed.

Du kan bytte pitabrød ud med en tortillawrap.

Du kan også bruge tun i olie, hvis du ønsker det. Hæld
olien fra, ligesom du gør med tun i vand.

Denne madplan er udviklet til medlemmer af Senseklubben. Find os på senseklubben.dk
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Sådan fordeler du efter Sense-spisekassemodellen
Håndfuld 1+2: Blandet salat
Håndfuld 3: Tun i vand, konserves
Håndfuld 4: Fuldkornspitabrød
Fedt: Mayonnaise; oliebaseret pesto
Smagsgivere: Hvidløg; karrypulver; salt og peber
Mælkeprodukter: A38 0,5 %

Energifordeling per person
625 kcal
Fedt: 26 g
Protein: 44 g
Kulhydrat: 51 g
Kostfibre: 8 g



PIKANTE FRIKADELLER I KARRYFAD MED
GRØNTSAGER SERVERET MED RIS TIL
TILBEREDNINGSTID: 40 min.     •     MÆNGDE: 2 portioner     •     Bruges på dag 5 og 6
 
Undgå madspild og skæve tal i opskriften ved at lave retten til 2 eller 4 personer, og spise den over flere dage eller fryse
restportioner.
Her er der sparet på fedtstofferne og skruet op for mælkedressingen, hvor vi har valgt at placere karrysuppen. Hvis du
sparer et sted i spisekassemodellen, kan du skrue op et andet sted.

Det skal du bruge
FRIKADELLER
200 g hakket gris og kalv, 4-7 %
salt
1 æg
2 spsk. havregryn
½ tsk. timian
1 tsk. karrypulver
10 g smør
 
ANDET
80 g ris, rå
200 g spidskål
½ broccoli, rå
2 gulerødder
2 forårsløg
salt og peber
4 dl karrysuppe med kokosmælk, Karolines Køkken
 

Sådan gør du
Tænd ovnen på 200 grader.

Kog ris efter anvisning på pakken.

Rør kødet sejt med salt og tilsæt herefter æg, havregryn,
timian og karry. Rør det godt sammen.

Smelt smør på en pande og steg frikadeller til de har taget
lidt farve. Sluk for varmekilden.

Snit spidskål fint og skær gulerod og forårsløg i tynde
skiver. Del broccoli i små buketter.

Fordel grøntsagerne i et fad, og læg frikadellerne ovenpå.
Krydr med salt og peber.

Hæld karrysuppen over grøntsager og frikadeller. Kom
stanniol over fadet og bag retten i ovnen i 25-30 minutter.

Servér retten med ris til.

TIP
Du kan bruge en færdiglavet karrysauce 5 % i stedet for
karrysuppen.

Denne madplan er udviklet til medlemmer af Senseklubben. Find os på senseklubben.dk
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Sådan fordeler du efter Sense-spisekassemodellen
Håndfuld 1+2: Broccoli, rå; forårsløg; gulerod; spidskål
Håndfuld 3: Hakket gris og kalv, 4-7 %; æg
Håndfuld 4: Havregryn; ris, rå
Fedt: Smør
Smagsgivere: Karrypulver; salt; salt og peber; timian
Mælkedressing: Karrysuppe med kokosmælk, Karolines
Køkken

Energifordeling per person
605 kcal
Fedt: 22 g
Protein: 50 g
Kulhydrat: 59 g
Kostfibre: 9 g



FISKEFRIKADELLER MED KARTOFLER OG
PERSILLESOVS
TILBEREDNINGSTID: 25 min.     •     MÆNGDE: 1 portion     •     Bruges på dag 6

Det skal du bruge
FISKEFRIKADELLE, KARTOFLER OG GRØNT
120 g kartofler
2 fiskefrikadeller, færdigkøbte
½ broccoli, rå
1 gulerod
 
PERSILLESOVS
15 g smør
1 ½ spsk. hvedemel
1 ½ dl mælk, maks. 3,5%
½ dl persille
salt og peber
 

Sådan gør du
Kog kartofler i letsaltet vand til de møre.

Tænd ovnen på 180 grader og varm fiskefrikadellerne i
10-15 minutter.

Del broccoli i små buketter og skær gulerod i stave.

Damp broccoli og gulerødder i 5-7 minutter.

Smelt smør i en gryde ved svag varme. Tilsæt mel og rør
sammen til en melbolle. Skru op for varmen, og tilsæt
mælken lidt ad gangen under omrøring, til du har en sovs.
Justér eventuelt konsistensen med lidt kogevand fra
grøntsagerne.

Hak persille groft og rør det i sovsen. Smag til med salt og
peber.

Servér de dampede grøntsager, kartofler og
fiskefrikadeller med persillesovs til.

TIPS
Tilføj muskatnød til saucen for ekstra smag.

Du kan også lave dine fiskefrikadeller selv.

Denne madplan er udviklet til medlemmer af Senseklubben. Find os på senseklubben.dk
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Sådan fordeler du efter Sense-spisekassemodellen
Håndfuld 1+2: Broccoli, rå; gulerod
Håndfuld 3: Fiskefrikadelle, færdigkøbt
Håndfuld 4: Hvedemel; kartoffel
Fedt: Smør
Smagsgivere: Persille; salt og peber
Mælkeprodukter: Mælk, maks. 3,5%

Energifordeling per person
610 kcal
Fedt: 25 g
Protein: 28 g
Kulhydrat: 59 g
Kostfibre: 16 g
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INDKØBSLISTE
Du kan simplificere indkøbslisten ved at spise en eller to slags morgenmad og frokost.
Du kan bruge dag 7 som en stop madspildsdag og udelukkende spise de rester, du har til overs fra dag 1-6. Det kræver, at
du sletter alle eller nogle af måltiderne på dag 7 og bruger de rester, du har fra køl, frost og kolonial i stedet for.
Derudover kan du:
1) Brug honning i stedet for agavesirup - eller undlade det
1400 gram spidskål er to til tre spidskål afhængig af størrelse.
Overskydende karrysuppe kan varmes og spises som et mellemmåltid, hvis du får behov for det.

Grønt og frugt
2 avokadoer
7 håndfulde blandet salat
1 broccoli, rå
6 forårsløg
13 gulerødder
120 g kartofler
1200 g spidskål
1 squash, rå

Friske krydderurter m.m.
6 fed hvidløg
1 ½ dl persille

Kød, fjerkræ og pålæg
200 g hakket gris og kalv, 4-7 %
400 g hakket oksekød, 3-7 %
2 kyllingebryst

Fisk og skaldyr
2 fiskefrikadeller, færdigkøbte
250 g rejer

Køl, mejeri og æg
10 dl A38 0,5 %
3,5 dl mælk, maks. 3,5%
100 g revet ost, 31+/18 % eller derover
65 g smør
9 æg

Brød
1 fuldkornspitabrød
5 skiver rugbrød

Kolonial/Pasta, morgenmad, krydderier og
sauce
4 spsk. agavesirup
½ tsk. chiliflager
1 ds. flåede tomater
2 spsk. hasselnødder
45 g havregryn
1 ½ spsk. hvedemel
2 g karrypulver
8 dl karrysuppe med kokosmælk, Karolines Køkken
160 g lasagneplade, fuldkorn
400 g let mornaysauce 4 %
1 ds. makrel i tomat
30 g mandler
30 g mayonnaise
3 dl mysli, maks. 13 g sukkerarter pr. 100 g
80 g nudler, tørrede
1 oksekødsbouillon, terning
50 g olie
15 g oliebaseret pesto
2 spsk. oregano
1 spsk. paprika
peber
160 g ris, rå
salt
2 spsk. sojasauce
2 spsk. sød chilisauce
4 ½ g timian
1 ds. tun i vand, konserves


