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Inspiration til sunde kostvaner 

Morgenmad: 

Morgenmaden er et meget vigtigt måltid. Undgå helt sukkerholdige produkter, som 

f.eks. frugtyoghurt og Coco Pops. Vælg produkter der indeholder vitaminer, mineraler 

sunde fedtsyrer, kostfibre og gode proteiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoghurt naturel med 

havregryn, frugt og kerner. 

Brug A-38, yoghurt naturel, skyr 

eller tilsvarende. 

Du kan tilsætte forskellige 

ingredienser efter eget valg, 

herunder, havregryn, mandler, 

nødder, bananer, solsikkekerner, 

hørfrøkerner, græskarkerner, 

æbler, appelsiner, pærer og bær. 

Brug en kværn til kernerne. 

Rismælk, soyamælk, 

mandelmælk, soyayoghurt eller 

havremælk kan bruges, hvis du 

ikke tåler mælkeprodukter. 
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Spis grød til morgenmad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spis æg med tilbehør – bliv inspireret af engelsk breakfast 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Morgenmaden kan 

sammensættes af spejlæg, 

kogte æg, omelet, avocado, 

kalkunbacon, torskerogn, 

røget laks, tomater, rugbrød, 

kikærter, kidneybønner, 

mandler, nødder mv. 

Maden indeholder mange 

proteiner, er mættende, giver 

energi og hjælper med 

vægttab. 

Spejlæg med kikærter, mandler, nødder, tomater, 
kalkunbacon og rugbrød 

Scrambled eggs eller omelet med avocadoer, 
tomater, torskerogn, kidneybønner og rugbrød 

Opskrift på havregrød til 4 
personer:  
 
4 dl havregryn  
8-9 dl vand 

1. Bland gryn og vand sammen og 

lad det koge under oprøring i ca. 
2 minutter. 

2. Smag til med salt. 
 
Ekstra: Tilsæt fra starten en 

spiseskefuld solsikkekerner og ½ 
spiseskefuld hørfrøkerner. 

Skræl et æble, skær det i små stykker 
og tilsæt det grøden. 
Server evt. grøden med kanel og en lille 

smørklat. 
 

Engelsk breakfast 

Opskrift:  

2 spejlæg, grillet tomat med 

champignon, kalkunbacon, baked 

beans, oksekødspølser og rugbrød. 

Retten kan tilberedes med ristede eller 

rå rodfrugter. 

Bønner og kikærter kan bruges i morgenmad, 
salater og gryderetter 
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Kogte æg med rugbrød, laks, tomater, avocado og en smoothie 

Omelet eller scrambled eggs med asparges, tomater, feta ost, 
rugbrød og kalkunbacon 

Opskrift på scrambled egg til 2 

personer 

4 æg 

2 spsk. mælk 

Purløg 

Salt og peber 

1. Rør æg og mælk sammen.  

2. Smør en pande med lidt olivenolie. 

3. Put blandingen på en middelvarm 

pande og rør konstant rundt indtil 

æggene har den rette konsistens. 

4. Smag til med salt og peber. 

5. Pynt retten med purløg. Omelet med frugt, grønt og rugbrød 
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Mellemmåltider og madpakker 

Brød: Fuldkornsrugbrød, fuldkornsknækbrød, stenalderbrød og hjemmebagte 

fuldkornsboller. 

 

 

 

 

 

Pålæg: Rester fra aftensmaden, herunder fiskefrikadeller, farsbrød, kødsovs mv. 

Pålæg på dåse: Torskerogn, makrel i tomat, tun i vand og bønnepostej. 

Grønt: Avocado, æg, tomater, kartofler, rodfrugter, bananer, agurker, peberfrugter. 

Kødpålæg: Leverpostej, magert kødpålæg uden tilsætningsstoffer, rester mv. 

Andet: Hytteost og magert ost. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Rester fra aftensmaden kan bruges som madpakke 
eller som et mellemmåltid 

Stenalderbrød fra Kong Hans 

 
100 g græskarkerner 
100 g solsikkekerner 
100 g mandler 
100 g valnødder 
100 g hørfrø 
100 g sesamfrø  
5 æg 
1 dl olie 
1 tsk. salt  
 
Sådan gør du 
 
Bland det hele sammen og kom massen i en smurt form. 
Bages 1 time ved 160 grader i en forvarmet ovn. 

 

Rugbrød med æg, leverpostej, avocado og 
torskerogn. Pyntet med rodfrugter og gulerødder 

Frikadeller og kogte æg fra køleskabet kan bruges som et 
mellemmåltid 
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Aftensmad/frokost 

Ideer til varme retter: 

Fiskefrikadeller, fiskefileter, kartoffelmos med rodfrugter, bøf, kødsovs med masser af 

grønt, fuldkornspasta, frikadeller, lam, kylling, lasagne lavet fra bunden med masser 

af grønt, sammenkogte retter med grønt, farsbrød med grøntsager og rodfrugter, 

boller i karry, tærter med forskelligt grønt, suppe, grød, æggekage, mv. 

.  

                                                                                              

 

 

 

 

 

Tilbehør til aftensmaden: Et fad med forskelligt frugt og grønt lavet efter fri fantasi 

 

Ideer til en kostplan      Uge 1.               Uge 2.     Uge 3. 

mandag Kylling/ris/grønt mandag Kylling/kartofler mandag Kylling, rugbrød 

tirsdag Frikadeller tirsdag Kødsovs, grønt tirsdag Farsbrød 

onsdag Koteletter i fad onsdag Sammenkogt ret onsdag Wokmad med ris 

torsdag Fisk - makrel torsdag Fisk - laks torsdag Fiskefrikadeller 

fredag Rugbrød, pålæg fredag Æggekage fredag Rugbrød, pålæg 

lørdag Fiskefrikadeller lørdag Fiskefileter lørdag Fiskesuppe 

søndag Lam/kartofler søndag Rester, rugbrød søndag Boller i karry 

Et sundt måltid kan bestå af kød, 

råkostsalat og blandet salat med 

kikærter og bønner. 

Råkostsalaten kan laves på gulerødder 
og rødbeder eller af 
tynde strimler rødkål og gulerødder. 

 
Tilsæt f.eks. appelsin, æbler og ristede 

græskarkerner 
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”Hyggemad” – kan også bruges som 

mellemmåltider 

Undgå slik og sodavand. Der findes gode alternativer: Herunder smoothies, frugt på et 

fad, nødder, mandler, rosiner og chokolade der indeholder 70 % kakao. 

. 

 

 

Smoothie lavet af bær, yoghurt og banan 

 

 

Opskrift på 2-3 glas 

smoothie 

2½ dl frosne bær, fx 

bærsymfoni, hindbær eller 

blåbær, 1 banan, 1½ dl 

yoghurt naturel. 

Smoothien kan også tilsættes: 

Appelsin, passionsfrugter, 

citronsaft, 2 tsk. revet ingefær 

og 2 tsk. hørfrøolie. Kun 

fantasien sætter grænser. 

 

 

 

 

 

 

 

Bær og chokolade 70 %  
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Det sunde valg handler ofte om at vælge 

et sundere alternativ til det man plejer at 

spise! 

Undgå helst   Det gode alternativ 

Sodavand Vand, smoothie 

Slik Frugt, grønt, nødder, mandler, rosiner, smoothie 

Pasta og ris Fuldkornspasta, brune ris, rodfrugter, kartofler 

Toastbrød, franskbrød Fuldkornsrugbrød, fuldkornsknækbrød 

Guldkorn, Coco  Pops og lign. Havregryn, øllebrød, mysli med yoghurt, A-38 

Sød frugtyoghurt  Yoghurt naturel, skyr eller A-38 

Sukker Uraffineret rørsukker, sødemidlet Stevia 

Mælk (Hvis du ikke tåler mælkeprodukter) Soyamælk, rismælk, evt. laktose fri mælk 

Chokolade – lavet af mælk Chokolade – lavet af 70 % kakao 

 

Sund mad er billig - usund mad er ofte dyr 

og værdiløs! 

En sammenligning af kiloprisen på udvalgte varer: 

135 kr.      60 kr.   60 kr.           14 kr.
  

.                                                 

 

 

 

20 kr.  17. kr.  80-130 kr.    10-15 kr. 
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Kosttilskud 

Det er vigtigt, at man får sine vitaminer og mineraler gennem en sund og varieret 

kost. Men det kan være nødvendigt i en periode at tage et tilskud af en 

multivitaminpille. Navnlig i vinterhalvåret kan det være godt at spise D-vitaminer. 

Multivitaminer til børn og voksne   Multivitaminpiller børn under 11 år 

 

 

 

 

 

Fiskeolie/omega 3 

Mange får for lidt sollys og for få fede fisk. Derfor kan et D-vitamintilskud og et tilskud 

af fiskeolie være nødvendigt, navnlig i vintermånederne. 

Fiskeolie/omega 3 er godt for alle – navnlig for børn og voksne med ADHD og 

tilsvarende lidelser. 

 

 

 

 

 

 

Kerner, herunder hørfrøkerner, græskarkerner, solsikkekerner samt nødder og 

mandler indeholder også omega 3. 

Hørfrøkerner, solsikkekerner, græskarkerner og nødder 
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Ideer til indkøb 

Fuldkornsrugbrød, fuldkornsknækbrød. 

Torskerogn, makrel i tomat, bønnepostej, leverpostej, humus, tun i vand, flåede 
tomater, oliven, kidneybønner, kikærter (kan købes på dåse). Se billede tidligere. 

Fuldkornspasta, brune ris, havregryn, quinoa. 

Kartofler, diverse rodfrugter(persillerod, pastinak, selleri, rødbede), gulerødder, 
avocadoer, tomater, agurker, salat, løg, hvidløg, champignoner mv. 

Æbler, appelsiner, bananer, pærer, citroner, vindruer mv. 

Yoghurt naturel, A-38, skyr, æg. 

Frosne bær, fx bærsymfoni, blåbær, wok-blandinger. 

Mandler, nødder, hørfrøkerner, solsikkekerner, græskarkerner, tørrede abrikoser, 
chokolade 70 % 

Multivitaminpiller, f.eks.  Omnimini eller Omnimin Pure – kan købes i 

helsekostbutikker, Matas eller på nettet. 

Olivenolie. 

Fiskeolie eller hørfrøolie. 

 

Opskrifter på nettet: 

http://www.dk-kogebogen.dk/ 

http://www.opskrifter.dk/  

http://www.divxit.dk/  - nemme opskrifter 
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