
 
 
 

 
 

Fit For Good 
Slip kiloene Kærligt 

 
7 dages opskrifter  
indkøb og madplan

 
Tab dig med SKK-metoden



 
Er du klar til at skabe forandring i dit liv med kostkombinering? 

Det håber jeg i hvert fald, at du er. 

Der er lidt onfo jeg gerne vil give dig med og som kan gavne dig på din rejse mod et sundere liv.
Lad altid dit hovedindtag af væske være vand. det er sundest og bedst for kroppen.  Forsøg
gerne at komme op på 2 liter om dagen. Fortsæt med at komme op på mindst to liter om dagen 
 I de næste syv dage skal du  møde lækre smage, have kødfrie dage og også snuse til det
veganske køkken, som har en masse lækkert at byde på og så selvfølgelig nyde en suppe. 
Forberedelse: Du skal starte med at forberede din morgenmad for de første dage. Der står
den nemlig på en lækker smoothie, simpelthen for at lette din fordøjelsesproces.  

Sådan gør du: 
Lav fem poser, hvori du putter alle disse ingredienser: 
1 klump spinat 
3 dl bærmix (du kan købe den i både Netto og Rema)  
1 dl avocado  frost (alternativt købes de friske)
Læg dem i fryseren og tag dem op og læg i køleskabet aftenen før, at den skal bruges, hvis du
ikke kan lide din smothie for kold eller tager du den fra fryseren om morgenen. 

Og nu til frokostforberedelsen. Du skal blandt andet have tunsalat til frokost i denne plan,
derfor kan du med fordel forberede den i dag eller i morgen. 

Tunsalat

Ingredienser:
2 dåser tun i vand 
25 gram smør 
1 lille bøtte cremefraiche 38% 
1 løg 
Salt og peber 
1 spsk citronsaft

Sådan gør du: Hæld tunen til afdrypning i en sigte (pres vandet fra tunen). Hæld tunen i en
skål og findel den med en gaffel. Tilsæt smør, cremefraiche og citronsaft. Rør det hele
sammen i en minihakker eller med stavblender og smag moussen til med salt og peber. 



Hvis du er nysgerrig på at kostkombinere optimalt kan du bage nøddebrød, her kommer
denne opskrift - disse ingredienser er noteret med rød i indkøbslisten, hvis du hellere vil spise
almindeligt rugbrød - det som virker for dig, er det rigtige. 

inggrediener: 

100 g græskarkerner

100 g solsikke kerner

100 g mandler

100 g valnødder

100 g hørfrø

100 g sesamfrø

5 æg

1 dl ekstra jomfru olivenolie

2 tsk Himalayasalt

Anvend gerne økologiske ingredienser, så undgår du unødig kemi

Sådan gør du: 

Bland alle ingredienser godt sammen i en skål. Kom massen i en smurt form. Det er VIGTIGT at du

bager brødet i en time ved 160 grader (forvarmet ovn) og ikke ved højere temperatur. 

 

Så er vi klar til at tage hul på den kommende uge. Dette er ugen, hvor du skal ind i nogle gode
rutiner. Den største motivation for at have lyst til at lykkes er, at det ikke føles alt for
omfattende og svært. Derfor vil nogle af måltiderne være præget af gentagelser. 

Rigtig god fornøjelse 

Nana, Pilot For Dit Liv



Basisvarer
Mørk balsamico 

Timian 

Peber 

salt 

Oliven olie

æblecidereddike 

honning 

Grøntsagsbouillon 

Karry 

Kanel 

Rosmarin 

Oregano 

Spidskommen

Røget paprika 

Soya eller tamari 

laurbærblade 

Peanutbutter

Kød 
2 kyllingebryst 

2 pakker kalkunbacon 

1 laksefilet 

Mejeri 
50 gram smør 

2 bøtter cremefraiche 

5 æg 

1 ost 

1 parmesan 

1 pose ren mayonnaise 

¼ fløde 

Frost 
3 pose bærmix

2 poser avocado

1 pose spinat 

1 pose edamamme bønner

 1 pose blomkålsris  

Grønt/frugt
1 pakke cherrytomater 

1 bundt frisk basilikum 

1 blomkålshoved 

1 broccoli 

3 bananer 

1 pk ingefær 

2 agurker 

1 pk avocado 

1 pk bladselleri 

1 pk hvidløg 

4 løg 

1 pk champignon 

1 net citroner (øko) 

1 pose gulerødder 

2 spidskål 

1 rød peber 

2 hjertesalat 

1 forårsløg 

2 rødbeder 

1 pk tomater 

2 bundt persille 

1 bundt koriander 

Kolonial 

1 pose valnødder 

2 dåser flåede tomater 

1 dåse tomatpure 

1 pose mandler 

1 pose solsikkekerner 

2 dåser tun i vand 1 lille flaske

citronsaft

Hvis du vil lave nøddebrød køber ud

enten en pose med stenalderblanding

eller: 

100 gram græskarkerner 

100 gram solsikkekerner 

100 gram mandler 

100 gram valnødder 

100 gram hørfrø 

100 gram sesamfrø

1 pose solsikkekerner 

Blander det med 5 æg og 1 dl olie. 

 



Dag 1
 
Morgenmad - smooth bærmix 

Ingredienser 
1 pose (forberedt) fra fryseren 

3 dl vand (mere hvis du ønsker en tyndere konsistens) 

Saft fra ½ citron 

1/2 banan

5 cm agurk

1 spsk peanutbutter 

 
Sådan gør du 
Blend alle ingredienserne. Bemærk. Denne er mere bitter end den første du har drukket, så

det kan kræve et par dages tilvænning. Mellemmåltid: Hvis du har brug for et mellemmåltid

inden frokost, så lav en pose med gulerodsstænger og agurkestænger, evt. en skive

nøddebrød.

Frokost - Tunsalat med spidskål, gulerods- og rødbedestrimler 

OBS! Du må IKKE bruge de 3 yderste blade af spidskålen. Tag dem af og gem i køleskabet. 

Ingredienser 
1½ dl færdiglavet tunsalat (den som der stå r beskrevet i forberedelse til denne uge) 

1 stor håndfuld hakket spidskål 

2 revede gulerødder 

½ revet rødbede 

Sådan gør du: Bland det hele sammen fra morgenstunden eller aftenen før, så det samler
smag. Anret det gerne på en tallerken, så der er tid til at nyde synet af alle farverne på din
tallerken. 

Mellemmåltid (hvis du mærker sult): Kan være nøddebrød med en spsk tun eller smør og lidt
gulerodsstave.

Aftensmad - Kyllingesalat 

Ingredienser 

1 kyllingebryst i tern 

1 rød peber i tern 

1 hjertesalat i strimler 

1 håndfuld hakket spidskål 

1 forårsløg 

1 fed hakket hvidløg 

1 håndfuld edamamebønner 

½ dl solsikkefrø 

Dressing 

3 spsk olie 

1 spsk æblecidereddike 

1 spsk honning 



Dag 1 - fortsat
 
Sådan gør du: 
Steg kylling i hvidløg. Inden du tager kyllingen af, vender du forå rsløg i fedtstoffet på panden

sammen med hvidløg og kylling. Lad det køle. Rist en lille håndfuld solsikkekerner på panden.

Når de har stået lidt, hælder du 1 tsk æbleeddike over dem. Lad dem køle. Rør 1 spsk

æbleeddike, 1 spsk honning, 3 spsk olie sammen til en marinade. Bland nu det hele sammen og

vend marinaden i salaten forsigtigt lige inden, at du serverer den. OBS! Du må kun spise

halvdelen af denne salat. Anden halvdel skal bruges til frokost i morgen.

Dag 2 

Morgenmad - smooth bærmix 

Ingredienser 1 pose (forberedt) fra fryseren 
3 dl vand (mere hvis du ønsker en tyndere konsistens) 

Saft fra ½ citron 

1/2 banan

5 cm agurk

1 spsk peanutbutter 

 

Sådan gør du: Blend alle ingredienserne. Bemærk. Denne er mere bitter end den første du har

drukket, så det kan kræve et par dages tilvænning. Mellemmåltid: Hvis du har brug for et

mellemmåltid inden frokost, så lav en pose med gulerodsstænger og agurkestænger, evt. en

skive nøddebrød.

Mellemmåltid
Hvis du har brug for et mellemmåltid inden frokost, så lav en pose med gulerodsstænger og

agurkestænger, evt. en skive nøddebrød. KUN HVIS DET ER NØDVENDIGT mærk efter! 

Frokost 
Rester fra aftensmaden i går

Spis resten af kyllingesalaten fra i går.

Mellemmåltid
Spis 1-2 skiver nøddebrød med ost eller et kogt æg. KUN HVIS DET ER NØDVENDIGT mærk

efter! 



 Dag 2 -fortsat

Aftensmad – Broccolisalat med kyllingestykker 

Ingredienser - salatdressing
2 spsk mayonnaise 

3 spsk cremefraiche 38%  

2 spsk honning 

2 spsk balsamico 

1 spsk citronsaft 

Ingredienser - salat

1 broccoli 

1 håndfuld solsikkekerner 

1 fed hakket hvidløg

1 pakke kalkunbacon 

1 kyllingebryst pr. person 

10 cherrytomater 

Frisk basilikum 

Salt og peber

NB! Gem halvdelen til frokost i morgen.

Sådan gør du:
Tænd ovnen på 200 grader og læg kyllingen 

i et fad. Skær tomaterne over og læg dem rundt 

om kyllingen. Tag en håndfuld friske 

basilikumblade og læg imellem tomaterne. 

Krydr med salt og peber. 

 Hæld 3 spsk olie over tomater og kylling

sammen med 1 dl vand. Sæt fadet i 

ovnen i 20-25 minutter. Imens steger du

kalkunbacon på en pande og rører dressingen

til 

broccolisalaten sammen ved at blande

mayonnaise, hvidløg, cremefraiche, honning,

balsamico 

og 1 spsk citron. Skær broccoli i mundrette

stykker. Hvis der er tid, så lav en lynstegning

på 

panden, hvor du bruner hvidløg og broccoli

sammen ved høj varme. Efter to minutter

hælder 

du 1 dl vand over, slukker for varmen og lader

det trække 3 minutter. Hvis ikke du har tid, 

hælder du bare kogt vand over og lader det stå i

5 minutter. Hæld det hele i en stor skål og 

bland det godt. 

NB! Husk at gemme halvdelen som rest til i morgen.

Dag 3

Morgenmad - smooth bærmix 

Ingredienser 1 pose (forberedt) fra fryseren 

3 dl vand (mere hvis du ønsker en tyndere konsistens) 

Saft fra ½ citron 

1/2 banan

5 cm agurk

1 spsk peanutbutter 

 
Sådan gør du
Blend alle ingredienserne. 

Mellemmåltid
Hvis du har brug for et mellemmåltid inden frokost, så lav en pose med gulerodsstænger og

agurkestænger, evt. en skive nøddebrød. KUN HVIS DET ER NØDVENDIGT mærk efter! 



Dag 3 - fortsat 

Frokost 
Resten af broccolisalaten Evt. med to spsk tunsalat til. 

Mellemmåltid
Hvis du har brug for et mellemmåltid inden frokost, så lav en pose med gulerodsstænger og

agurkestænger, evt. en skive nøddebrød. KUN HVIS DET ER NØDVENDIGT mærk efter!

Aftensmad - Spidskålswraps med tun 

Ingredienser: 

3 spidskålsblade (de tre spidskålsblade som du har gemt i køleskabet) 

2 dl tunsalat 

5 cm agurk i tern 

5 cherrytomater 

1 lille håndfuld hakket spidskål 

10 mandler 

Et bundt persille eller koriander 

Sådan gør du: 
Bland agurk, cherrytomater, spidskål, tunsalat og 10 mandler i en skål. Brug

spidskålbladene som wrap og fyld dem op.

Dag 4  

Morgenmad, som de andre dage

Frokost
Nøddebrød med pålæg Ingredienser 

2 skiver ost 

1 æg 

3 tomater 

2 spsk tunsalat 

2-3 skiver nøddebrød 

Sådan gør du:
 Anret det hele på en tallerken og brug god tid på at spise frokosten. Ofte har man for travlt

med at spise frokost. Forsøg at tage dig tiden til at nyde det.  



Dag 4 - fortsat 

Aftensmad - Hvidløgsbagt laks 
Ingredienser 
1 stk laksefilet 

1 knold hvidløg (altså en HEL knold hvidløg) 

1⁄2 løg 

2 tsk tørret timian 

Gulerods-/spidskålscoleslaw: 
Resten af spidskål eller max 500 gram 

2 gulerødder 

Dressing: 2 spsk mayonnaise 
4 spsk cremefraiche 38% 

2-3 tsk balsamico 

Salt og peber 

Valgfrit drys: Koriander, mynte eller persille. 

Sådan gør du: 
Læg laksen i et fad og drys med timian over laksen. Hak hvidløg og løg groft og drys over.

Tilsæt 1 dl vand ved fisken inden, at den sættes i ovnen og krydr med salt og peber. Bag den

20 minutter i ovnen. Imens kan du hakke, snitte eller rive spidskål. Skræl gulerødderne og

riv dem groft. Hæld begge dele i en skål og bland det godt sammen. Rør dressingen sammen

i en skål og vend dressingen heri. Hvis du vil gemme noget af coleslawen til senere brug,

kan du vente med at tilsætte dressing og blot opbevare det i køleskabet hver for sig. Det

giver coleslawen mere sprødhed. Drys lidt urter over inden servering. Jeg elsker koriander

og synes, at den gå r superfint dertil.

Dag 5

Morgenmad - NY morgenmad med rester
Ingredienser: 

Resten af rødbeden fra forleden 

2 dl frosne bærmix 

2 dl vand 

 1 klump spinat 

½ banan 

Saften fra 1/2 citron 

2 cm ingefær

2 spsk peanutbutter 

 
Sådan gør du: Blend alle ingredienserne til de har den ønskede konsistens. Tilfør mere

vand, hvis det er nødvendigt. Du kan også tilføre mandelmælk, hvis du har mere af det.

 



Dag 5 - fortsat 

Frokost – Omelet med grøntsager (hvis ikke det passer ind i din arbejdsdag, spiser du nøddebrød
med kogt æg og grøntsagsstænger evt. tunsalat

Ingredienser 
2 æg 2 spsk revet parmesan 

½ tsk røget paprika 

Hvilke grøntsager har du i køleskabet, som kan tilføjes? 

Evt. en skive bacon. (du skal bruge resten til aften) 

Sådan gør du: 
Fyldet til omeletten steges sammen med røget paprika. Læg fyldet til side og steg

omeletten. Nå r æggemassen er stivnet, tilsættes grøntsagerne på den ene halvdel.

Herefter foldes omeletten hen over grøntsagerne. Riv parmesan over. Spis en halv avocado

til. Hvis du har brug for mere, så spis en skive nøddebrød til. 

Aftensmad – Blomkålssuppe 
Ingredienser: 
1 blomkålshoved i små buketter 

1 hakket løg 

2 spsk olie 

½-1 liter grøntsagsbouillon alt efter hvor tynd, du ønsker suppen 

½ dl cremefraiche 

1 tsk karry 

1 fed hvidløg 

1 tsk tørret rosmarin 

1 pk bacon 

1 dl finthakket persille 

Salt og peber 

Topping ¾ dl solsikkekerner 1 spsk soya 

Sådan gør du: 
Steg løget i en gryde, til det bliver klart. Tilsæt blomkål og bouillon og lad det koge i ca. 20

minutter. Blend suppen til den er ensartet og glat. Tilsæt kogende vand, hvis du ønsker den

tyndere. Pisk cremefraichen i. Smag til med karry, salt og peber. Tilsæt rosmarin lige inden

servering. Rist solsikkekerner på en tør pande og vend dem i soya ved høj varme. Lad dem

køle. Steg kalkunbacon og server til. Drys solsikkekerner, persilledrys og kalkunbacon

over. NB: Halvdelen af suppen gemmes til aftensmad i morgen.



Dag 6

Morgenmad som de første morgener

Frokost – Tunsalat med grønt 

Ingredienser: 
Resten af tunsalaten 

5 cm agurk i tern 

2 skiver nøddebrød 

½ avocado 

Resten af hjertesalaten 

Sådan gør du: 
Rør tun, salat og agurk sammen. Spis den sammen med to skiver nøddebrød og en halv

avocado med salt. 

Aftensmad - Rester af blomkålssuppen fra igår.  

Hvis du ikke tilføjer bacon, kan du købe en lækker bolle til og nyde sammen med suppen.

Dag 7

Morgenmad  Spejlæg med ost og avocado 
Ingredienser 
2 æg ½ avocado 

2 tomater 

2 skiver ost 

1 skive nøddebrød 

Sådan gør du: 
Steg 2 spejlæg. Halver tomaterne og læg den med væden nedad på panden. Nå r ægget er

ved at være færdigt lægger du osteskiverne oven på æggene. Nyd æggene med en skive

nøddebrød til.  

Frokost

Frokost – Smørrebrød valgfri 2-3 skiver valgfrit smørrebrød. 
Tænk gerne i grønne madder – fx avocado, tomat, kartoffel, æg osv. 
Brug rester i køleskabet.



Dag 7 – fortsat 

Aftensmad – Grøntsagssauce med blomkålsris 
Bemærk: Denne ret tager lidt længere tid at lave. 
Det er en rigtig weekendsimre-ret, hvor der er rester til i morgen. 

Ingredienser: 
1 pk champignon i grove tern 

1 stort løg 

3 fed hvidløg

 2 mellemstore gulerødder 

50 g valnødder 

1 dl fløde

2 dåser (8 dl) flåede tomater 

1 dåse (140 g) tomatpuré 

2 spsk olie 

1 tsk oregano 

1 tsk rosmarin 

½ tsk spidskommen 

½ tsk røget paprika 

1 knsp kanel 

2 spsk soya 

3 laurbærblade 

Salt og peber 

Blomkålsris 

Sådan gør du: 
Steg champignon ved høj varme indtil al væske er fordampet. Hak imens gulerødder, løg,

valnødder og hvidløg i foodprocessoren. Tilsæt oregano, rosmarin, spidskommen, kanel

peber, paprika samt soya til champignon. Steg ved høj varme i et par minutter. Tilsæt løg,

gulerødder, hvidløg og valnødder og steg i yderligere 5 minutter ved middel varme. Blend de

flåede tomater (eller brug 7-8 dl mosede/hakkede tomater i stedet) og tilsæt dem sammen

med tomatpuré, laurbærblade og salt. Giv den kødfrie sauce et opkog og lad den herefter

simre ved lav varme, indtil den få r en flot mørkerød farve (ca. 30-35 minutter under låg). Er

saucen for tynd, nå r den skal bruges, kan du slutteligt koge den uden låg, indtil den har

den ønskede konsistens. Steg 1 fed hakket hvidløg på en pande. Tilsæt blomkålsrisene og

lad dem stå og varme igennem. Hæld 1 dl fløde over dem og smag til med peber inden

servering. 

Ja så er du altså 7 dage inde i dit forløb vil du fortsætte - så kontakt mig. 

Noter gerne hvordan du har det i kroppen :)


