WISEFOOD

LISBETH TORDENDAHL

Lig

io
ers
v
t
h

n

Organisér Dig Sund
5 nemme trin til mere grønt i din hverdag

WISEFOOD

LISBETH TORDENDAHL

I n s p ir a ti o n , v id en o g o p s k r if t er ti l s u n d h ed o g n y d e ls e

Organisér Dig Sund
5 nemme trin til mere grønt i din hverdag – l i g h t v e r s i o n
af Lisbeth Tordendahl

indhold

Forlaget WISEFOOD
© Lisbeth Tordendahl
Foto: Lars Høst Tordendahl og Lisbeth Tordendahl
Grafisk tilrettelægning: Lisbeth Tordendahl og Designkolonien Aps
2. udgave 2013

HEJ TIL EN START ………………………………………………………………………………………….

2

MIN BAGGRUND ………………………………………………………………………………………………

6

Trin 1 – STYRK DIN MOTIVATION …………………………………………………………….. 11

At tage vare på din sundhed og dit helbred
ved at leve sundt er ikke en kur.
Det er for livet. Dit liv.

Trin 2 - MERE GRØNT easy peasy – 117 ideer…næsten ……..………… 33
Trin 3 – OPBYG DIT BASISKØKKEN …………………………………………………………. 57
Trin 4 – PLANLÆGNING OG GODE RUTINER ……………………………………….

65

Trin 5 – KØKKENTIME – ugens rescue ! ………………………………………………

73

OPSKRIFTER ………………………………………………………………………………………………………

78

HVAD OG HVOR REGISTER …………………………………………………………………………. 129
Denne gratis light version af den 131 sider store e-bog, må du
dele med dine venner lige så meget du vil.
Alle rettigheder til dette produkt tilhører mig. Vil du videregive
dele af guiden, sætter jeg stor pris på at du husker
kildeangivelse.

OPSKRIFTSOVERSIGT ………………………………………………………………………………….. 131

Tak fordi du respekterer mit arbejde!
Lisbeth Tordendahl

OR GA NIS ÈR D IG SUND – LIGHT V ERS ION Lisbeth Torde ndah l

OR GA NIS ÈR D IG SUND – LIGHT V ERS ION Lisbeth Torde ndah l

1

hej

…til en start
•

Har du også lyst til at spise sundt og grønt ?

•

Kender du til, at tiden og overskuddet i hverdagen bare ikke
lige matcher den helt store madlavning ?

•

At det (lidt for ofte) bliver til de gamle kendinge du kan i søvne
?

•

Er du en af de mange, som drømmer om flere grønne vaner i
dagligdagen ?

•

Synes du det er svært at få tid til at skrælle, skære, hakke og
rive dig til nok grøntsager, de der 6 om dagen ?

•

Har du brug for inspiration og nemme konkrete værktøjer til en
naturlig sund livsstil hvor ønskerne bliver til virkelighed ?

Kan du svare ja til bare ét af disse spørgsmål, er denne her guide lige
noget for dig.
Guiden har nemlig gode løsninger på det problem som jeg oplever
rigtig mange mennesker har når det handler om spisevaner:
”hvordan pokker får jeg sat så sund og grøn mad på bordet
som jeg kunne tænke mig, uden at tiden løber fra mig ?

2
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Jeg har lavet guiden, fordi jeg ved hvordan det kan gøres. Hvad
der skal til og hvad der virker. Jeg har fået det til at fungere i
min familie med tre børn, der i dag er 24, 22 og 16 år. Og jeg har
siddet med masser af mennesker i konsultation, hørt om deres
kvaler og rådgivet og hjulpet dem med metoder der giver
resultater i hverdagen.
Guiden giver dig
• Helt konkrete værktøjer
• Eksempler lige til at overføre på din hverdag
• Viden der øger din motivation
• Nemme lækre ideer og opskrifter til sund nydelse
Og der er specifikke råd, hjælp og vejledning til både
børnefamilier, par og singler.
HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT ?
Du kender det sikkert: Arbejde, indkøb, hente børn, lufte hund,
madlavning, rengøring, tøjvask, madpakker, græsslåning, møder,
fitness, venindesnak, facebook, lappe cykel, vaske bil … ….(fyld
selv ud…)
Der er ikke bare mange, men virkelig mange ting der skal gå op i
en højere enhed når hverdagspuslespillet skal lægges. Ikke
mindst hvis du er del af en børnefamilie.
Eller måske har du egentlig tiden til det, men har svært ved at få
taget hul på de grønne rutiner ? Eller svært ved at holde ved
dem, når du er begyndt ? Så du efter kort tid igen finder dig selv
praktisere de gamle vaner, som du håbede at have sagt farvel til.

Kunne det ikke være dejligt at få det til at fungere ?
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Det kan være uoverskueligt svært at finde plads til at indføre nye
vaner, afprøve nye madretter, få mere grønt på bordet. Flere af de
grøntsager og andre nærende sager, som du godt ved er så sunde.
Og som du faktisk rigtig godt kunne tænke dig blev et fast indslag
i hverdagen.
For det med 6 om dagen er sund forebyggelse og en vej til
vitalitet.
Jeg har skrevet denne guide til dig der har brug for lidt hjælp til
at få spist nok af alle de grønne sunde sager.
Jeg har nemlig igennem mange år som rådgiver hjulpet mennesker,
som på trods af gode intentioner og ønsker om sundere madvaner,
bliver udfordret af hverdagens mange gøremål og et fravær af
grønne indlærte vaner.
Der sidder ganske enkelt ikke 117 grøntsagsretter på rygraden, så
derfor kræver det noget mere end blot automatpiloten, hvis
hverdagsmaden skal blive mere grøn og sund.
En af de mest gennemgående træk når jeg taler med mine klienter
om deres daglige spisevaner er at det er svært for dem at få spist
så mange grøntsager som de har lyst til. At det er svært i det hele
taget at få spist så sundt som de gerne vil.
Kender du også det ?
Derfor har jeg her i guiden samlet mine bedste råd, dem jeg ved
virker.
Fat mod – der er gode løsninger i sigte ! Velkommen om bord.
Sund mad er ikke alt, men sund mad giver et fantastisk fundament
og booster dig med vitalitet og overskud. Sunde kostvaner styrker
kroppens selvhelbredende potentiale og er effektiv forebyggelse af
dårligdomme. Og rigtig mad er vitalkost, der heler og styrker
kroppen.

4

Der er mange veje til sundhed og sundheden kan tage mange
former.
Men det er svært at komme uden om grøntsagerne. De hører til i
en sund kost og er alligevel ofte det der giver flest udfordringer.

Følger du de 5 trin her i guiden er du rigtig godt på vej ☺

Grøn livsstil er ikke en eksotisk utopi forbeholdt de udvalgte. Det
er en reel mulighed for alle der ønsker det.
Det er altid helheden der er afgørende for din sundhed. Og sundt
er det først rigtigt når det også får smagsløgene til at smile.
Glem derfor ikke at gode råvarer er forudsætningen og den gode
tilsmagning den betydningsfulde legekammerat der får det hele
til at spille.

Glæden og nydelsen ved at spise er en
afgørende faktor i din sundhed.

Oplevelserne og de konkrete udfordringer med at indføre sundere
vaner er forskellig afhængig af hvem du er, hvad dit
udgangspunkt er og ikke mindst hvilken sammenhæng du indgår i
omkring dine måltider.
Du får her i guiden mine mest effektive og virksomme tips og
tricks til at få mere grønt ind i hverdagen.
Du kan starte fra en ende af med de 5 trin, eller plukke ud som
du lyster i den rækkefølge der giver bedst mening for dig.
Rigtig god fornøjelse !
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LYNTJEK
HAR DU BRUG FOR TRIN 1 ?
JA hvis du før har besluttet
dig for at spise grønnere uden
at det rigtig er lykkedes for
dig på den lange bane
JA hvis du er i tvivl om hvor
du skal starte
JA hvis du godt lige vil have
genopfrisket de gode grunde
til at lave ændringer
JA hvis du har brug for gode
ideer og metoder, dybere
forståelse og overblik til at
øge din motivation
NEJ hvis du blot mangler
konkrete værktøjer og tips til
at få det til at fungere
NEJ hvis du bare har brug for
et shortcut og vil læne dig op
ad en ekspert, få nogle
effektfulde råd og komme i
gang. Uden så mange detaljer

10

Er du allerede top motiveret
og klar ? Så springer du nu
bare direkte videre til trin 2
e nhdla h l
O R G A N I S È R D I GOSRUGNADN I–SLÈIR
GH
SD
I OLNi s Lbiestbhe tTho rTdoerndda
DT
I GVSEURN

TRIN 1
styrk din

motivation
Det her er helt afgørende for din succes. Motivation er nemlig
alfa og omega hvis det skal lykkes for dig at få nye vaner til at
fungere i hverdagen. På den lange bane. For motivation er
drivkraften i den proces det er, at forvandle ønsker til daglig
virkelighed. Det er en proces, hvor du bid for bid erobrer nyt
land, de nødvendige forandringer kan yderst sjældent indføres fra
dag til dag.
Og det gælder egentlig uanset om du er tæt på dit mål eller langt
fra.
Det kan derfor være en stor hjælp at l a v e e t t j e k a f d i g s e l v .
Få klarhed over h v a d d u ø n s k e r d i g , h v o r f o r d u ø n s k e r d e t
og h v i l k e v æ r d i e r d e r e r v i g t i g e f o r d i g og som vil støtte
dig til at skabe det liv, du gerne vil have.
Og så kommer den vigtige prioritering. Hvad er væsentligt, hvad
er mindre væsentligt ?
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TRIN 2

LYNTJEK
HAR DU BRUG FOR TRIN 2 ?
JA hvis du trænger til
inspiration og konkrete
ideer til hvordan du får mere
grønt bygget ind i din kost
JA hvis du gerne vil forstå
lidt mere om hvorfor det kan
være så svært at ændre smag
og vaner

mere grønt
easy-peasy – 117 ideer . . . næsten

JA hvis du har børn der kun
modvilligt spiser grøntsager
JA hvis du SÅ gerne vil give
dine børn sunde vaner og
mangler lidt sparring på
hvordan
JA hvis du gerne vil forstå dit
barns, din egen eller din
partners modvilje mod
bestemte retter – og vil gøre
noget ved det
JA hvis du gerne vil skabe
lyst og appetit hos dit barn

32

NEJ hvis du allerede er fuld
af ideer, så spring du bare
videre til trin 3
e nhdla h l
O R G A N I S È R D I GOSRUGNADN I–SLÈIR
GH
SD
I OLNi s Lbiestbhe tTho rTdoerndda
DT
I GVSEURN

SMÅ ÆNDRINGER MED STOR BETYDNING
Hvordan får vi spist mere grønt derhjemme?
En udbredt klassiker ikke kun i børnefamilier, også for unge som
ældre par og sørme også for singler!
Børnefamilie, par eller single ? – sådan kan du gøre
Her 22 veje, så du nemt får mere grønt:
•

Hav ALTID et basisudvalg af grøntsager. Se trin 3 side 57.

•

Spis grønt mere end én gang om dagen. Spis grøntsager til
frokost, til mellemmåltid, til morgenmad.
Se side 52 for ideer.

•

Husk grønt i madkassen.
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Kan jeg ikke bare presse en masse grøntsager
og drikke mig til 6 om dagen ?
Hmm, nej ikke rigtig. Når du spiser de hele grøntsager får

VIDSTE DU AT

du de gavnlige fibre med, de stimulerer din fordøjelse, virker
afgiftende, stabiliserende på dit blodsukker og mætter. Det

Studier viser at ammebørn kan lide flere ting end
børn, der har fået flaske. Krydderier kan påvirke
smagen på modermælken, og det hjælper barnet til
at udfolde sin smagshorisont.

går du glip af når du laver juicer. Vær også særlig obs. på
blodsukkerpåvirkningen fra juice, for når fibrene er taget
fra stiger dit blodsukker nemlig langt hurtigere end når du
spiser fibrene med. Og høje blodsukkerværdier er involveret
i mange livsstilssygdomme: overvægt, hjerte-kar sygdomme,
diabetes, PCO, …………..Alt hvad der drikkes nedbrydes
langt hurtigere af kroppen. Så gå først og fremmest efter de
hele grøntsager og frugter, især hvis du er
blodsukkerfølsom. Jeg er enig i de officielle anbefalinger om
at juice kun kan tælle for 1 af de 6 om dagen, også selvom
du skulle finde på at drikke flere glas. Det er lidt anderledes
med smoothie/greenie. Det er et bedre valg, for her får du
det hele med. Og hvis du sørger for at tilføje gode fedtstoffer
sænker du blodsukkerresponsen og øger desuden optagelsen
af de fedtopløselige vitaminer, A, E og K. Kommer du lidt
mandler, sesamfrø eller hørfrø i får du både tilføjet sunde
fedtstoffer og gavnlige fibre.
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Mere grønt i børnene – sådan kan du gøre:
Mange børn har størst appetit i løbet af dagen, og spiser måske kun lidt
til aften, derfor skal der grønt i madkassen.

37 44

•

Læg altid favoritgrøntsagerne i madkassen. Giv evt. en dip med i
en lille boks. Se opskrifter side 78.

•

Sæt som variation indimellem madpakken på træspyd, små
tomater, terninger af peberfrugt, agurk, gulerod, grønne bønner,
sukkerærter, artiskokhjerter, rester af bagte rodfrugter, skiver af
kogt majskolbe, broccoli og blomkålsbuketter, fast salat, måske
med små stykker pølse, frikadeller, marineret tofu,
kyllingestykker, cornichoner, oliven eller andet i mellem

•

Grøntsagsdeller, -tærte, -lasagne, -muffins i madkassen.

•

Inddrag børnene i madlavningen. Det hjælper ofte på appetitten.
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Kræsne og grøntsagsforskrækkede børn ?
Mange børn er faktisk ufatteligt kræsne, når det kommer til
grøntsagerne. Det gode er at børn ikke er født kræsne – og at
smagspræferencerne kan ændres !
Der kan være mange årsager til børnenes kræsenhed. Alt fra smag, lugt,
madens udseende, stemningen ved bordet, utilfredsstillede behov og
psykologiske spil, roller og mønstre kan være involveret.
Læs om omprogrammering af hjernen i afsnittet ”Svært ved nyt eller
kræsen ?” på side 36-37.

•

Frist dine børn med lækkert grønt, når I kommer hjem om
eftermiddagen. Tilbyd rester fra dagen før og små friske
hapsere: agurk, gulerod, peberfrugt, sprød kål og tomat og
gerne et udvalg af nødder.

•

Det bliver endnu bedre med en skøn dip til. (Opskrifter
side 78)

•

Gør det til en komme-hjem-vane og du vil opleve ulvetimen
fordufte som dug for solen !

•

De grønne hapsere kan forberedes i køkkentimen – se trin
5.

•

Suppe er en virkelig god mulighed for at få masser af
grøntsager. Det er også en nem måde at camouflere på, hvis
det er nødvendigt. Der kan nemt kommes lidt selleri,
persillerod, blomkål i en kartoffel-porresuppe. Og broccoli
koges med de sidste par minutter.

•

Kom revne gulerødder, rødbeder, squash, tørret
brændenælde i brød, kager og kiks. Knuste sesamfrø i
dejen er også en god idé, de bidrager med sunde
fedtstoffer, fibre og gode mineraler som calcium.
Få gode tips til at forebygge kræsne og grøntsagsforskrækkede børn og
mine andre råd til
jer forældre. Jeg har samlet dem i en særlig guide
om børn og grønne sager.
Du kan hente den kvit og frit lige her
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GRØNT MORGEN, M IDDAG OG AFTEN – SÅDAN KAN DU

Din morgenmad har betydning for din energi, indlæringsevne

Det er ret svært at nå op på de anbefalede mængder af grønt og
frugt (6 om dagen - heraf mindst 400g grønt), hvis kun der indgår
grøntsager til aftensmaden. Det er derfor smart at fordele det
grønne over dagen, så der er grøntsager til mere end et måltid.
Det kan være til morgenmad indimellem, til frokost, til
mellemmåltider og til aften. Her forslag til grønt til alle måltider:
Måske har du svært ved at forestille dig andet end den klassiske
morgenmad: brød med smør, ost og marmelade, mysli og
havregryn med mælk / yoghurt eller grød. Den sunde udgave af
klassikerne kan bestemt være godt, så længe det er
fuldkornsprodukter og uden tilsat sukker. Men for mange er det en
endnu bedre start på dagen at skrue ned for de stivelsesholdige
kulhydrater og tilføje mere protein, grønt eller frisk frugt.

og koncentration i løbet af dagen.

Hvilken morgenmad der passer bedst til lige præcis dig, afhænger dels
af hvilken stofskiftetype du er, dels af hvad du skal foretage dig i løbet
af dagen og i høj grad af hvordan din blodsukkerregulering og dit
stressniveau er. Prøv dig frem. Eksperimenter med forskellige
sammensætninger og søg hjælp hvis nødvendigt.

Grønt til din f r o k o s t kan fx se sådan ud:
Grønt til din m o r g e n m a d kan fx se sådan ud:
•
•
•
•
•
•
•

•
Omelet med grønt (løg, porre, spinat, tomater, peberfrugt…),
Scrambled æg eller tofu med grønt
Blødkogt æg eller spejlæg med grønt ved siden (kål,
salater…)
Grøntsager i morgengrøden (gulerod og græskar fungerer
godt)
Misosuppe med grøntsager (se opskrift side
)
Grøntsagssuppe
Smoothie med grønt

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rå gnavegrønt (gulerod, peberfrugt, agurk, tomat, bladselleri…)
(ekstra lækkert med dip til)
Rester fra aftensmaden
Alskens salater/råkost
Supper
Brød og boller bagt med grøntsager
Grøntsagstærter, -lasagne
Piroger
Grøntsagssmørepålæg, -postejer, -deller
Hummus blendet med grøntsager (rå: peberfrugt, persille, kogte
eller rest fra ovn: gulerod, rødbede, græsker, selleri….)
Grøntjuice

Du kan spise grød, rugbrød, groft brød, fuldkornsknækbrød,
kerneknæk eller andet ved siden af, afhængig af appetit og behov.

52
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LYNTJEK

TRIN 3

HAR DU BRUG FOR TRIN 3 ?
JA hvis du ikke har et lager
af basisvarer
JA hvis du ikke har system
i dit basislager
NEJ hvis du allerede har et
grundlager så du til hver en
tid har varer til et skønt
måltid indenfor rækkevidde

opbyg dit

basiskøkken

Så kan du roligt gå videre til
trin 4

VÆR BEREDT

lyder det gamle spejdermotto. Jeg har nu aldrig været spejder,
men det der med at være beredt er en ret god idé, der kan gøre
livet ikke så lidt lettere på flere måder. Og når vi taler
madlavning gør det selvfølgelig en kæmpe forskel.
Når du er (for-)beredt på madlavningen kan du nemlig meget
nemt lave et skønt måltid uden den helt store indkøbstur.
At være beredt i form af et velassorteret spisekammer med et
permanent basislager af forskellige råvarer, gør ikke alene dine
indkøb nemmere, det bliver også meget lettere at gøre maden
varieret og du kan endda opfylde spontane madlyster, selv når
butikkerne har lukket.

56

Og det bliver meget nemmere at variere smag og karakter på alle
dine grøntsagsretter når du har et velassorteret basislager
indenfor rækkevidde.
O R G A N I S È R D I GOSRUGNADN I–SLÈIR
GH
SD
I OLNi s Lbiestbhe tTho rTdoernddeanhdla h l
DT
I GVSEURN
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Her får du et forslag til hvordan sådan et kan se ud, smækfyldt
med
sunde sager. Der er også forslag til hvad du kan udvide basislager
af tørvarer og kolonial med, så du opgraderer til et ekstra-pluslager, hvis du gerne vil have endnu flere muligheder lige ved
hånden.

S MAG OG V ARIATION

Velsmagende mad øger naturligvis glæden ved at spise – og også
lysten til at gentage den ret der smagte godt. Sanserne
tilfredsstilles af forskellige smagsindtryk og af variation i både
konsistens og udseende. Blødt, sprødt, cremet, knasende. Stort
eller småt udskåret.
Mad i alle regnbuens farver.

Køb nyt til dit basislager, når du er løbet tør for en vare. Det er
selvfølgelig ikke smart at have så stort et lager at du ikke får det
brugt inden det bliver for gammelt.

Så tænk i smag og variation med dine grøntsagsretter. Det bliver
meget sjovere at spise masser af grøntsager, når de serveres på
117 forskellige måder.

BAS IS LAGER A F GRØNT

Der er en del grønt og frugt der holder sig godt og som det derfor
er oplagt at have i sit basislager: løg, porre, rodfrugter, kål,
græskar, æbler, appelsiner og citroner.
I mit køkken har jeg altid løg, gulerødder, rødløg og en eller flere
slags grønne blade / kål. Jeg sørger også for at der altid er frisk
ingefær, hvidløg og citroner. Også selvom jeg aldrig laver madplan
og sjældent ved hvad jeg vil lave til mad dagen efter.
Med de få basisgrøntsager, som holder sig godt og et
velassorteret basislager af tørvarer kan der laves utrolig mange
lækre retter.

Det er dejligt når et måltid indeholder forskellige smage. Og det er
dejligt at der bade er noget mere kraftfuld i smagen og noget
mere blidt og neutralt smagende. Men det er balancens kunst, for
hvis der altid tilsættes smage, krydderier og salt bliver vores
smagsløg dovne og det ender med at vi mister evnen til at smage
de fine blide naturlige nuancer der er i den rene råvare.

G RØNT PÅ FROS T

Af grøntsager har jeg selv kun spinat på frost. Jeg synes andre
frosne grøntsager er en falmet og kedelig udgave af de friske. Der
er simpelthen hverken så meget smag eller saft og kraft i frosne
grøntsager i forhold til friske.
Jeg har også majs og ofte grønne ærter, men det er jo streng taget
korn og bælgfrugter og ikke grøntsager.
Men det kan være en udmærket løsning at have nogle frosne
grøntsags blandinger til brug i en snæver vending. Og står valget
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LYNTJEK
HAR DU BRUG FOR TRIN 4 ?
JA hvis du har brug for tips
til mere praktiske rutiner
JA hvis du ofte kommer af
sted med en madpakke uden
grønt
JA hvis du mangler tid til at
lave de retter du har lyst til

TRIN 4
planlægning
og gode rutiner

JA hvis du kører rundt i de
samme retter om og om igen
NEJ hvis du allerede har
tidsbesparende rutiner, er
god til at forberede dine
måltider og kan mikse og
matche på kryds og tværs
NEJ hvis du er god til at
tænke langsigtet når du laver
mad
Så hopper du bare videre til
trin 5

Planlægning er et nøgleord, når du skal gøre spisevanerne mere
grønne.
Fantasi er en uvurderlig hjælp, men ikke et must. Der er nogle
basale færdigheder der skal indøves og så kommer fantasien ofte
af sig selv hen ad vejen i takt med træningen.
Jo mere fortrolig du bliver med grønnere mad, jo flere gode
opskrifter du får prøvet af, des mere åbner du op for din egen
kreativitet og dit mod til bare at kaste dig ud i selv-komponering
og brug af råvarer fra dit basiskøkken på kryds og tværs.
Sørg for at have et godt udvalg til rådighed – find hjælp i trin 3.
Hvis råvarerne er til rådighed, er det meget nemmere at slå sig
løs med grøntsagsbørsten.
Find hjælp i de her metoder:
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LYNTJEK
HAR DU BRUG FOR TRIN 5 ?
JA hvis du vil frigøre tid i
ugens løb
JA hvis du vil elske at kunne
sætte varieret grønt på bordet
JA hvis du vil lære en genial
metode der frigør energi og
tid til at lave de grøntsager
eller andre retter i ugens løb
som du sjældent får nået
JA hvis du vil have en
øjenåbner til alt det du kan
forberede på forhånd
NEJ hvis du allerede har helt
styr på det…..men så sad du
nok ikke og læste i denne
guide eller hvordan ?
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TRIN 5
køkkentime
ugens rescue !

At indføre det jeg kalder køkkentime er genialt. Intet mindre !
Det er en metode der frigør energi og tid i ugens løb til at lave
de grøntsager eller andre retter du ellers ikke kan nå at
forberede…..En metode der gør det nemt at variere, nemt at få
grønt med i madkassen og nemt at pifte grøntsagerne op med
lækker dressing og smagfulde ristede kerner.
Det er en praksis som jeg gennem længere tid har anbefalet til
mange af mine klienter. Især til dem med travle hverdage og dem
der synes at der er alt muligt andet der lige er lidt mere
interessant end at gå i køkkenet og lave et spændende måltid.
Og jeg får så gode tilbagemeldinger. For det virker og det kan
endda være umådelig hyggeligt. Ikke mindst for familier hvor alle
deltager og giver en hånd med. Det er en hyggelig fælles opgave
at samles om, stort som småt kan diskuteres, fortælles og vendes
mens knivene gløder……..Køkkentime er det ene råd som har fået
flest af mine klienter til at nå deres mål i forhold til sund mad i
hverdagene.
Hvad går det ud på ?
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quinoa
taboulleh
2 DL
4 DL

QUINOA
VAND
SALT

BREDBLADET PERSILLE (TAG KUN GROVE STILKE
FRA)

4 DL TÆT PAKKET

FRISK MYNTE
TOMATER (MODNE!)
AGURK
RØDLØG

2 STK
½
1 LILLE I SMÅ TERN

DRESSING:

2 ½ SPSK
EKSTRA JOMFRUOLIVENOLIE 3 SPSK
VAND
1 SPSK
URTESALT
¼ TSK
HVIDLØG
1 FED
CITRONSAFT

86

Kog først quinoa:
Vask quinoa i koldt vand ved at
gnide kornene mellem håndfladerne. Lad det dryppe af i en
sigte. Se tip.
Bring vand og en knsp salt i kog
i en gryde og hæld forsigtigt
kornene i. Kog under låg på
svag varme 15 minutter. Sluk og
lad trække 10 min.
Bland dressingen og hak persille
og en smule mynte fint.
Tomater og agurk skæres i
mindre stykker. Du kan evt.
udkerne både tomater og agurk
for ikke at få det våde med, men
jeg kan godt lide at bruge det
hele. Tag de færdigkogte korn
over i en skål og løsn dem med
en gaffel. Hæld dressingen
over. Når quinoaen er helt
afkølet blandes persille, mynte,
tomater og agurk i. Bland lidt
rødløg i og drys lidt på toppen.
Smag evt. til med lidt ekstra
urtesalt.
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TIP:
Rist evt. quinoa dem på en tør støbejernspande til
kornene bliver let gyldne. Det giver en let
nøddeagtig smag og gør de færdigkogte quinoa lidt
mere løse. Hold konstant bevægelse så ristningen
bliver jævn.
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selleri-rødbedeæble-salat

2 MELLEM
3 DL
ÆBLE I SMÅBITTE TERN 3 DL
RØDBEDE

SELLERI I SMÅBITTE TERN

DRESSING:
DIJONSENNEP

1 – 1 ½ SPSK

EKSTRA JOMFRUOLIVENOLIE 2 SPSK
ÆBLEEDDIKE
ÆBLEJUICE/MOST
HVIDLØG

1 SPSK
½ DL
1 FED

SALATEN HOLDER FINT I KØLESKAB

92

4-5 DAGE

Skrub rødbederne fri for jord og
kog dem i vand med en smule
salt 15 min.
Skyl dem herefter i koldt vand,
tag skindet af og skær dem ud i
småbitte tern til i alt 3 dl.
Pisk olien i sennepen lidt ad
gangen, så det ikke skiller
(salaten bliver mest børnevenlig
med 1 spsk sennep, bruges 1½
spsk bliver den selvsagt mere
skarp). Rør eddike, juice og
presset hvidløg i.
Bland rødbede, selleri og æble i
en skål og vend dressingen i.
Lad det trække et par timer.
Vend gerne rundt et par gange
undervejs.
Salaten er mindst lige så god
dagen efter, hvor den har stået
og trukket lang tid.
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sprød salat med
spidskål og mynte
SPIDSKÅL
GODT SALT
GULERØDDER
ROMAINE- ELLER HJERTESALAT
FRISK MYNTE (MARROKANSK)
CITRONSAFT
EKSTRA JOMFRUOLIVENOLIE
MANDELOLIE (KAN ERSTATTES AF OLIVENOLIE)
RISTEDE SOLSIKKEKERNER

* DENNE BLANDING AF KRAMMET KÅL OG
GULEROD KAN DU HAVE STÅENDE I EN BOKS I
KØLESKABET I

4-5 DAGE OG BRUGE AF DEN I

Brug et halv spidskål.
Skær den grove stok fra og snit
resten så tyndt som muligt.
Kom det i en skål og bland det
grundigt med ½ tsk salt. Stamp
kålen (fx med en støder til en
morter) eller kram det godt
mellem hænderne så kålen
blødgøres. Skær gulerødder i
tynde tændstikker og bland i. *
Tag den mængde af kålgulerodsblandingen som du skal
bruge og bland det med snittet
salat og finthakket mynte.
Dryp citronsaft over og lige dele
oliven- og mandelolie. Bland.
Vend ristede solsikkekerner i.

FORSKELLIGE SALATKOMBINATIONER.

104
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VIL DU HA’ MERE VITALITET, SUNDHED OG LIVSGLÆDE ?

•

GRØNNE PROTEINER – sundhed og nydelse
Bogen der vandt Gourmand World Cookbook Award som
bedste danske kogebog indenfor sundhed og ernæring 2009
Køb dit signerede eksemplar her

•

BØRN OG GRØNNE SAGER – 18 tips til at undgå kræsne og
grøntsagsforskrækkede børn
Gratis download her

Kender du det, at du lige har læst (endnu) en inspirerende artikel eller
bog om sundhed, og nu kan du næsten ikke vente med at komme i gang
med at følge alle de gode råd?
Du ved en masse og føler dig motiveret og NU vil du bare så gerne i
gang med at skabe den sundere hverdag, spise flere grøntsager og have
gode rutiner, så du og familien kan blive mere sund!
Men så drukner det alligevel i hverdagens mange gøremål.
Og måske drænes du af træthed, mavebesvær, uro, tilbagevendende
infektioner eller noget helt syvende ?
Har du brug for min vejledning, støtte og hjælp til at styrke din
vitalitet, sundhed og livsglæde er du hjertelig velkommen til at komme
forbi til en konsultation.
Jeg arbejder i klinikken med en unik og individuel kombination af
kosttilskud, naturmedicin, kostjusteringer og bevidste valg, der fører til
overskud, mere sundhed og balance gennem positive forandringer.
På min hjemmeside kan du læse mere detaljeret om hvordan jeg
arbejder. Besøg den lige her

ANDRE BØGER TIL DIT SUNDE LIV:
•

ORGANISÉR DIG SUND – 5 nemme trin til mere grønt i din hverdag
Få den fulde version her
Få dine eksemplarer her
FLERE PÅ VEJ……..
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HVAD OG HVOR
Bøger fra WISEFOOD er lavet fra hjertet til alle som stræber efter
et sundt, glædesfyldt og vibrerende liv.
Mad til krop, sind og sjæl.
Til alle, der stræber efter en dybere forståelse af mad og en
dybere forbindelse med naturen og den indre visdom.
Til alle, der ønsker en mere bæredygtig livssil i harmoni med
naturens love og storhed.
Forlaget WISEFOOD er Lisbeth Tordendahl’s forlag til egne
publikationer.
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