
Lev let -  lev grønt 

sundhed

32 www.livogsjael.dk    



Lev let -  lev grønt 

Vil du gerne både føle dig mæt, bevare din energi og spise sundt, samtidig med at du 
taber dig mellem et halvt og et helt kilo om ugen – og bagefter bevarer dit vægttab?  
Så bliv en velinformeret vægtvogter med hang til grøn mad! 

Sundhedsskribent, slankeekspert og forfatter Helena Møller savnede i den grad  
opskrifter på grøn gastronomisk slankemad, da hun for et par år siden selv var på kur.  
Så da Helenas voksne papdatter, Sarah Lonsdale Arnold, ikke alene har været vege-
tar hele sit liv,  men også er en fantastisk kok, var det nærliggende at bede hende om 
hjælp. Sarahs opskrifter viste sig at være så fyldte med økologi, smagsoplevelser og 
næringsstoffer, at de besluttede at dele både opskrifterne og Helenas store viden og 
mange slanke-erfaringer med andre i slankebogen „Lev Let – og grønt”. 

Af Anne Gertsen
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sundhed

Alle mennesker kan tabe sig! Hvis vi spiser færre 
kalorier end kroppen forbruger, bliver den jo 
tvunget til at tære på fedtdepoterne. 
Men det betyder ikke, at det er lige let for alle at 
smide de overflødige kilo. Hvor hurtigt det går 
afhænger – udover af alder, køn, kropstype, psyke 
og hvor meget, man spiser og bevæger sig – også 
af hvad man spiser, er sundhedsskribent og 
forfatter Helena Møllers erfaring. i en ny slankeko-
gebog giver hun os opskriften på en kur, der virker.

– Jeg gider egentlig ikke kure, men min erfaring er, 
at det er godt i en periode på et par uger i starten 
at overholde et fast program. det kickstarter min 
motivation, at jeg taber mig med det samme og 
giver mig samtidig en fornemmelse for, hvilken 
type mad jeg taber mig bedst og hurtigst af. nogle 
fødevarer gør det nemlig en hel del lettere at smide 
de overflødige kilo. Og heldigvis er det samtidig de 
fødevarer, der på sigt giver os større velvære og et 
bedre helbred, siger hun.

Helenas interesse for kost og vægttab har strakt 
sig over rigtig mange år.

– Jeg elsker mad, elsker at spise og jeg nyder virke-
lig min mad. Selv de enkleste retter – ja selv en 
rugbrødsmad med ost. det er selvfølgelig en gave 
at have et så sanseligt nydelsesfuldt forhold til 
mad. For mit vedkommende har det dog desværre 
den bagside, at jeg let kommer til at spise for 
meget og er ude af stand til at holde mig fra kager. 

tidligere var det derfor nødvendigt for Helena med 
mellemrum at gå på nogle ugers slankekur. Men nu 
følger hun principperne i sin bog (som vi bringer i 
ultrakort form her på siderne, red.) og kan stort set 
holde sin vægt – også selv om hun indimellem bare 
må have en kage. Også Sarah tabte sig, mens de 
to arbejdede med bogen – ene og alene fordi hun 
blev mere opmærksom på hvilke fødevarer, der 
giver et stabilt blodsukker.

det vrimler med bud på, hvordan man bedst taber 
sig, erkender Helena, men det betragter hun faktisk 
som et plus. 

– Vi er alle forskellige, så det, der fungerer godt for 
én person, fungerer ikke nødvendigvis for en 
anden. da jeg var 30 var det ret let at smide de 
ekstra kilo, jeg skulle bare tælle lidt  kalorier. Sådan 
er det ikke mere. det er blevet vanskeligere med 
alderen. i dag er der til gengæld så megen god 
forskning at læne sig op af, at jeg kan sammen-
sætte en meget mere effektiv kur med vægt på de 
fødevarer og de kostvaner, der bevisligt fremmer 
vægttabet. nogle mennesker kan tilsyneladende alt 
spise alt, hvad de har lyst til – også snackbarer og is 
– uden at tage på. de eneste to gange i mit liv jeg 
kunnet spise det, var mens jeg ammede mine 
børn. det var vidunderligt. Men vi er mange, der er 
genetisk skabte til at overleve. Vi er nemlig gode til 
at lagre fedt. Lidt for gode – men i urtiden, hvor en 
hård vinter kunne begrænse vores muligheder for 
at holde varmen og finde føde, var det jo en 
fantastisk egenskab at have. Problemet er, at vi 
biologisk set stadig er stenaldermennesker, selvom 
der i vores del af verden er mere end rigeligt med 
føde, som kan købes døgnet rundt på næsten hvert 
eneste gadehjørne.

– den gode nyhed er, at vi ikke behøver at være 
overvægtige, blot fordi vi er gode til at lagre fedt. Vi 
skal blot spise meget mindre af alt det, der får 
kroppen til at lagre fedtet. det, der er let og hurtigt: 
Maden med de forfinede kulhydrater primært 
fremstillet af kornprodukter og sukker. i Frankrig 
siger man, at man tager på af at spise brød. det 
ved de bare. Og de har ret. Os, der har let ved at 
lagre fedt, tager på af brød! Alle former for brød – 
samt pizzaer, kager, pasta, kartofler, søde frugter, 
sukker, sodavand, cola, slik, vin, øl eller whisky. 
Hvorfor? Fordi alle disse ting får kroppen til at 
producere insulin hurtigt og i lidt for store mængder 
– og det får os til at lagre fedt!
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Hold dit blodsukker stabilt
Mange års forskning har vist, at alfa og omega, hvis man 
vil holde sig rask og slank, er at undgå store udsving i 
henholdsvis blodsukker og insulin i kroppen. Fordi ...

inSULin LAGrer Fedt
insulin er et hormon, der dannes i bugspytkirtlen og 
strømmer over i tarmene, så snart der kommer besked 
om, at der er kulhydrater på vej. Vi bruger nemlig insulin til 
at få sukkeret ind i kroppens celler. Så når vi har omdannet 
føden til brændstof – dvs. sukker, skal vi også bruge 
insulin.

– Problemet er, at nogle kulhydrater omdannes meget 
hurtigt til sukker – og til masser af sukker – hvilket 
medfører, at bugspytkirtlen bliver febrilsk og poster insulin 
ud i blodet. insulinet fjerner sukkeret fra blodet, men fordi 
der blev frigivet for meget insulin, fjerner det også for 
meget sukker – og så falder blodsukkeret lidt for meget, 
forklarer Helena Møller.

– Hvem kender ikke den situation: Sulten, irritabel, træt ... 
lad mig straks få et fix af nogle hurtigt omsættelige 
kulhydrater – brød, sukker, vin, slik, kage ... så jeg kan 
komme op på dupperne igen. det provokerer igen en stor 

udløsning af insulin i kroppen. Med efterfølgende fald i 
blodsukkeret…

– Prøv at lægge mærke til, hvordan du har det efter en 
morgenmad, der består af en kop kaffe og et par stykker 
franskbrød med marmelade eller et stykke wienerbrød. 
Min erfaring er, at jeg et par timer senere er segnefærdig 
af træthed og sult.

eller klokken 3 om eftermiddagen, hvor frokosten er 
fordøjet, tager vi os lige et stykke kage eller en banan og 
et stykke melon. det hjælper, men kl. 5 har vi fået en 
meget lav lunte og er totalt uden energi. kollegerne er 
pludselig irriterende eller børnene helt umulige – eller er 
det bare blodsukkeret, der spiller os et puds?
Hvis kroppen provokeres til at danne store mængder 
insulin, kan man på længere sigt udvikle overvægt, 
insulinresistens og diabetes 2 samt hjerte-karsygdomme. 
insulin øger også indirekte sulten, så det næsten er 
umuligt at holde sig fra wienerbrødet eller chokoladen. 
desuden lukker insulin sukker ind i cellerne, og hvis der er 
mere sukker, end der skal bruges, bliver sukkeret 
omdannet til fedt.

Tip nummer 1

Tip nummer 2

Tjek fødevarernes GI
det glykemiske indeks (Gi) blev “opfundet” for ca. 30 år 
siden. Man havde brug for et mål – dvs. et tal, der kunne 
fortælle, hvor hurtigt den enkelte fødevarer blev omdannet 
til sukker i kroppen.

et højt Gi betyder, at fødevaren hurtigt fordøjes og 
omdannes til sukker og derfor giver en hurtig stigning i 
blodsukkeret.

et lavt glykemisk indeks betyder, at fødevaren omdannes 
langsomt til sukker, og derfor giver en jævn stigning i 
blodsukkeret.

Fødevarer med et højt glykemisk indeks stimulerer 
insulindannelsen – ofte for hurtigt og for meget.
Fødevarer med et lavt glykemisk indeks stimulerer en 
mere jævn og afbalanceret strøm af insulin.

– Hvis du vil undgå for meget insulin, skal du ganske 
enkelt bare spise mange fødevarer med et lavt glykemisk 
indeks. når du har nået den vægt, du ønsker, behøver du 
sandsynligvis blot have fokus på dette princip for at holde 
vægten, siger Helena Møller.
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SådAn SkAl du SPISE 
- indtil du har nået din ønskevægt

Højst 1500 kalorier (kcal) om dagen 
Primært fødevarer med et lavt GI, der holder blodsukkeret i 
balance 
Proteiner til alle hovedmåltider 
3 store og 2 små måltider fordelt jævnt på dagen

...og det kan du drikke
Vand, mineralvand, te, kaffe – og højst 1-2 glas rødvin eller tør 
hvidvin om ugen.

SPIS løS Af fødEvARER MEd  
lAvT glykEMISk IndEx (gI)

Først og fremmest grøntsager – især gulerødder, selleri, 
bladselleri, løg, rødbeder, salater, squash, græskar, aubergine, 
tomat, pastinak, jordskokker, ærter, kinakål, hvidkål, rødkål, 
bønnespirer, spinat, grønkål, radiser, sukkerærter, forårsløg, 
asparges, agurk og svampe.
Men spar på kartofler, søde kartofler, avocado og majs!

Protein i form af hvide bønner, sorte bønner, kidney bønner, 
pinto bønner, soja bønner, mung bønner, grønne bønner, 
belugalinser, røde linser, gule linser, brune linser, grønne linser 
og kikærter.

tofu og æg.

Magre mælkeprodukter som yoghurt naturel med fedtprocent 
0,2 (den græske er god, fordi den indeholder mange proteiner), 
hytteost, rygeost, fedtfattig frisk ost, fast ost 10-20 %, (se i 
øvrigt på deklarationen på ostene – der er også slankeoste), 
minimælk og skummetmælk.

dansk frugt og bær - jordbær, hindbær, blåbær, kirsebær, 
blommer, æbler og pærer.

Spis også 
Quinoa, vilde ris og rugbrød i begrænsede mængder.
Smør og olivenolie i små mængder (ca. 10 gram pr. måltid).
 nødder i meget små mængder (pga. det høje kalorieindhold): 
valnødder, hasselnødder, pekannødder, pistache- nødder, 
mandler, cashewnødder, pinjekerner og solsikkekerner.  

krydderier og krydderurter.  

gå Så vIdT MulIgT udEnoM  
fødEvARER MEd højT gI:

drikkevarer som sodavand, juice, cola, hyldedrik o.l.,  
sød vin, øl, saft og alkohol.

kornprodukter fremstillet af hvede, spelt, havre, byg, ris, 
majsmel, hirse og/eller bulgur.

Cornflakes og alle lignende morgenmadsprodukter, müsli, 
grød, brød, kager og kiks.

Fede mælkeprodukter, yoghurt med frugt eller bær, yoghurt 
med fedtprocent over 0,5 %, ost over 20 %, letmælk, 
sødmælk, kærnemælk, fløde og creme fraiche.

Meloner, bananer, mandariner, kiwi, fersken og abrikoser.

tørret frugt og bær

Mayonnaise, alle olier undtagen olivenolie, ketchup, pickles, 
dåsevarer og konserves (bortset fra bælgfrugter og grøntsa-
ger), sukker, honning, slik, chokolade og is.

hold vægTEn – RESTEn Af lIvET!

På the national Weight Control registry på Miriam Hospital i staten rhode island, USA har 
forskerne på basis af over 10.000 svært overvægtiges positive tilbagemeldinger fundet frem 
til de dem vigtigste elementer, når man vil tabe sig og holde en sund vægt. 

Forskerne anbefaler at du:
•	 spiser mad med et lavt kalorieindhold
•	 spiser mad med et lavt fedtindhold
•	 altid spiser morgenmad 

•	 indarbejder regelmæssige sunde spisevaner
•	 holder fast ved disse 4 spiseregler  

resten af livet
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vATA, PITTA, kAPhA…
den indiske sundhedsfilosofi ayurveda deler mennesker op i tre 
forskellige kropstyper: Vata, pitta og kapha. Vi rummer ganske vist 
karakteristika fra alle tre typer, men grundlæggende har vi flere 
træk fra den ene af typerne end fra de to andre.
– de tre grundtyper har hvert deres problem i forhold til under-
vægt, normalvægt og overvægt, fordi de har hver deres styrker og 
hver deres svagheder, når det gælder fordøjelsen. desuden 
betragter ayurvediske læger helbredsmæssige problemer – som 
f.eks. overvægt – som en ubalance mellem de tre typer. Over-
vægt er således altid et tegn på „for meget kapha” uanset 
hvilken grundtype vi er, forklarer Helena Møller.
– Vata typer er af natur slanke og har oftere problemer med at 
være for tynde end for tykke. Vata typens fordøjelse er desuden 
uregelmæssig – sommetider er den stærk, sommetider svag. 
Pitta typer er fra naturen atletiske, hvis de er overvægtige skyldes 
det især, at de fordøjer hurtigt og derfor meget ofte er sultne. 
kapha typer er fra naturen kraftigt bygget, og de har let ved at 
tage på, fordi de fordøjer langsomt.

SMAg MAdEn TIl
For meget kapha kan udover med mad med et lavt Gi også 
skabe balance gennem madens smag. Spis mindre sødt, salt 
og surt – og mere krast, bittert og sammentrækkende. 

De krasse :
Peber 
Cayennepeber 
Hvidløg
Ingefær
Karry
Paprika 
Chili
Peberrod
Wasabi
Rå løg
Karse
Radiser
Rucola
Sennep

De bitre :
Kaffe 
Mørk chokolade
Kakao 
Øl
Grønne peberfrugter 
Radiccio 
Julesalat 
Rucola 
Krydderurter 
Oliven 

De sammen-
trækkende:
Gurkemeje
Salvie
Muskatnød
Slåen 
Tyttebær
Linser
Bønner 

Hvilken type er DU?
VATA TypEN
har ofte været lidt tynd som barn og ung. Hvis Vata typer senere har problemer med at tage på, kan 
det være, fordi deres fordøjelse er blevet for “sløv”. da de ikke har den store appetit, er det ofte ikke en 
fysisk stor sult, der er årsagen, så hvis de spiser for meget, er det værd at se på, om det skyldes 
trøstespisning. de kan også have et kapha islæt, der gør, at de let tager på, selvom de overvejende er 
en Vata-type. Proteiner er godt for at få gang i forbrændingen, men for Vata mennesker er en vegeta-
risk diæt ofte ideel, da kød kan være svært for dem at fordøje. når de har nået deres idealvægt, er det 
godt for dem at spise mere fedt, fordi de kan have problemer med tørhed.

pITTA TypEN
er atletisk. Hvis Pitta mennesker har problemer med over- vægt, kan det skyldes, at de 
fordøjer hurtigt og derfor hurtigt bliver sultne igen, når de har spist, og ofte er sultne. 
Mange proteiner og kulhydrater med et lavt glykemisk indeks regulerer appetitten, så 
den bliver afbalanceret. en anden årsag kan være, at de spiser for meget fedt, da Pitta 
typer har svært ved at fordøje fedt. en kost med begrænset fedt er godt for denne type. 
noget fedt skal vi dog have, så helt skal fedtet ikke skæres væk.

KApHA TypEN
er kraftig af natur og tager let på, da deres fordøjelse er langsom, og de har problemer 
med kulhydrater. det er særligt vigtigt for denne type at spise kulhydrater med et lavt 
glykemisk indeks, da de så er mætte længere og ikke producerer for meget insulin, 
der som tidligere nævnt får os til at lagre fedt.

Er du i tvivl om din type, kan du tage en typetest på www.spisdiglykkelig.dk
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Vil du gerne tabe dig – og har du lyst til at  
spise mindre kød og mere grønt?

I bogen „Lev Let  og grønt” (forlaget Kornum) får du BÅDE 
den nyeste viden om vejen til varigt vægttab OG råd om, 
hvordan du skal sammensætte bogens skønne slankende 
vegetarretter og forslagene til morgenmaden og mellemmål-
tiderne for at tabe dig og holde dig slank og rask…  
med eller uden kur.

HELENA MØLLER er sundhedsjournalist, slankeekspert og 
forfatter til flere slankebøger.
SARAH LONSDALE ARNOLD er vegetar, vokset op i en 
familie af vegetarer og gourmeter – og med kokkens intuition 
for vidunderlig mad.
CHOKI LINDBERG (fotos) er fotokunstner, uddannet fra Gerrit 
Rietveld Academie, Amsterdam, International Center of 
Photography, NY og Fatamorgana

Lev let – lev grønt

Snup en let frokost

Hurtig  Misosuppe
1 brev Miso bouillon, 90 g tofu, 1 gulerod, 3 blade 
spidskål,1⁄4 broccoli, 1 tomat, 2 champignon,  
1 håndfuld bønnespirer, 1 forårsløg, 1 fed hvidløg,  
1 cm frisk ingefær, en håndfuld frisk koriander, lidt 
citron, salt og peber.

220 kCAL

Skær tomat og forårsløg i mundrette stykker, hak 
hvidløg og ingefær fint, og skær guleroden og 
cham pignoner i tynde skiver. Skær spidskålen i 
strimler, og del broccolien i små buketter. Miso brevet 
tilberedes efter opskriften på pakken. Gulerødder, 
broccoli, champignon, spidskål, hvidløg og ingefær 
tilsættes misobouillonen, og koges i 3 4 minutter. tilsæt 
så tomat, forårsløg og bønnespirer, og giv det hele et 
opkog. tofuen skæres i tern og tilsættes sammen med 
frisk, hakket koriander lige før servering. Smag til med 
salt, peber og citronsaft.
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Yoghurt  med bær
+ blødkogt æg og 1/2 skive rugbrød

2 spsk. yoghurt 0,2 %, en lille håndfuld jordbær,  
en lille håndfuld blåbær, en lille håndfuld hindbær,  
1 æg og 1/2 skive rugbrød.

255 kCAL

kOGeVeJLedninG tiL æG:
Blødt:  6,5 minutter 
Smilende:  7,5 minutter 
Hårdt:  10 minutter

Giv dig tid til at lave og nyde din aftensmad

Chili sin carne
1⁄2 dåse kidney bønner, 1⁄2 dåse hakkede tomater, 1⁄2 
gulerod, 1 stang bladselleri, 1⁄4 snackpeber, 1 lille 
løg, 1⁄2 fed hvidløg, 1 knsp. stødt kanel, 1 knsp.  
garam masala (indisk krydderiblanding), lidt frisk chili,  
2 laurbærblade, 1 gren frisk timian, 3 spsk. (100 g) 
kvark, 0,2 % eller græsk yoghurt 0,2 %, purløg,  
kruspersille, 1 tsk . olivenolie, salt og peber.

362 kCAL

Varm olien i en gryde og tilsæt de tørre krydderier.
kom herefter finthakket løg, hvidløg og bladselleri i og 
svits, indtil løgene er gennemsigtige. Skær gulerødder 
og peberfrugt i små stykker og put det i gryden. tilsæt 
laurbærblade, chili, timian, hakkede tomater og 
kidneybønner. retten koges minimum 1 time uden låg. 
der tilsættes vand efter behov. Purløg og persille 
hakkes fint og røres sammen med kvark/yoghurt. 
Smag det hele til med salt og peber, og server chilien 
med krydderurte yoghurten på toppen.
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