Sund livsstil
Og lidt til den søde tand
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Når indtægter og udgifter skal passe sammen
7 gode byt i kampen mod kiloene

Byt

50 g tørret frugt
Om dagen

Hvad skal der til for at opnå et vægttab ?
Det handler om, at den mad vi indtager skal svare til det forbrug, kroppen har
til at holde sig i gang. Sagt på en anden måde - hvis vi spiser en marsbar, så
skal vi også sørge for, at kroppen forbrænder en marsbar.
Indtager vi mere, end vi har brug for, tager vi på, indtager vi mindre, taber vi
os.

Gennemsnitlig energibehov 18-60 årige
Ved normal fysisk aktivitet:
Kvinder ca. 9300 kJ = 2215 kcal
Mænd ca. 12000 kJ = 2870 kcal
Ved lav fysisk aktivitet
Kvinder ca. 8200 kJ = 1950 kcal
Mænd ca. 10550 kJ = 2510 kcal

Til

Vægttab på 1 år

100 g frisk frugt

4,2 kg

2 café latte med minimælk 1 café latte med skummetHver dag
mælk og en kop sort kaffe

3,1 kg

1 glas vin hver aften

1 glas vin 3 aftner om
ugen

1,9 kg

2 skiver 40+ ost

2 skiver 30+

1,9 kg

1 stk kage hver dag

1 banan

7,4 kg

30 g peanuts

30g saltstænger

2,8

50g chokolade

1 kop skummetmælkskakao

1,2

Energiforbrug
Hvor meget energi din krop har brug, for afhænger af hvor
meget ,du bevæger dig.
Jo mere bevægelse jo højere energiforbrug.
For at opnå et vægttab på ½ kg om ugen kræver det et dagligt underskud på 2000 kJ
Det betyder altså, at enten skal du spise 2000 kJ mindre,
eller også skal du motionere, så du forbrænder 2000 kJ mere.

Små skridt
– store forbedringer
Tager du trappen op og ned hver dag mellem
stuen og anden sal i et år, vil du forbrænde ca.
126 kJ hver dag. Det svarer til et vægttab på
1,2 kg om året

En kombination af mere motion og mindre mad vil altså være
det bedste

Samme energiindhold
.

4680 kJ

4597 kJ

Hvor meget skal jeg motionere ?
Hver dag.
Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen.
Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal
aktiviteten vare mindst 10 minutter.
Mindst 2 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af
mindst 20 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og
muskelstyrken.

Kost og træning
Skal du have ekstra tilskud af protein og kulhydrat ?
Når du træner mindre end 4-5x/uge og varigheden pr. gang ikke
kommer over 1 time, har du ikke behov for ekstra proteiner.

Moderat fysisk aktivitet dækker alle former for ustruktureret aktivitet/motion,
hvor pulsen skal op, og hvor du kan tale med andre imens. Eksempler på
fysisk aktivitet af moderat intensitet: cykle og gang til og fra arbejde, havearbejde, trappegang, en joggetur og motionsidræt. Minimumsgrænsen for moderat fysisk aktivitet svarer til en gennemsnitshastighed på 4 km/t.

Træner du under 1½ time pr. gang har du heller ikke brug for
ekstra kulhydrat.

2x om ugen
Mindst 2 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af
mindst 20 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og
muskelstyrken.

Det er også en god ide at planlægge dine måltider i forhold til
træningen, for at optimere muskelopbygningen.

Fysisk aktivitet af høj intensitet kan være planlagt træning/fysisk aktivitet,
der gennemføres to gange om ugen af 20–30 minutters varighed for at forbedre og/eller vedligeholde kondition. Høj intensitet betyder, at pulsen stiger, så du føler dig forpustet og har svært ved at føre en samtale. Eksempler på fysisk aktivitet af høj intensitet kan være svømning, løb, spinning,
styrketræning og boldspil m.m.

Fysisk aktivitet forebygger følgende livsstils- og folkesygdomme:

Men til gengæld har du brug for en sund og varieret kost.

Det betyder, at det er en god ide, at du inden træning eller lige
efter træning (max 20 min efter) indtager mad, der indeholder
proteiner.
Indholdet af protein skal være min.10g og max. 25g, for at du får
gavn af det til opbygning af muskelmasse.
Eksempler på proteinindhold i maden:
Æg

6g

1 sk. Ost

6g

Kredsløbssygdomme (hjertekarsygdomme, forhøjet kolesteroltal,
triglycerid og blodtryk, overvægt, svær overvægt, insulinresistens og
type II diabetes)

1 dl Græsk youghurt 2%

9g

1 dl skyr 0,25%

11g

Stress

1 dl havregryn

4g

1 dl minimælk

6g

1 ds tun i vand (150g)

37g

3 skiver skinke

6g

Kød og fjerkræ i gennemsnit 100g

20g

Kikærter 100g

20g

Muskel- og skeletlidelser
Visse former for kræft (tyktarmskræft og brystkræft)
Psykiske lidelser (depression, angst og demens)
Osteoperose (knogleskørhed)

Fysisk aktivitet styrker helbredet:
Hjælper til at mindske blodtrykket hos personer, der allerede har forhøjet
blodtryk
Hjælper med at kontrollere vægten
Hjælper seniorer med at blive stærkere og bedre i stand til at bevæge sig uden
at falde
Forbedrer det psykiske og sociale velvære, herunder livsglæde, overskud, social trivsel, selvtillid og handlekompetencer

Små skridt batter i længden!!!
Spar dette væk hver dag:

Spar

Vægttab pr. år

1 spsk. smør/margarine

462 kJ

6,1 kg

1 skive franskbrød

420 kJ

4,9 kg

1 spsk. mayonnaise

525 kJ

6,1 kg

1 wienerbrød

1300 kJ

15,3 kg

1 glas rødvin

546 kJ

6,3 kg

1 øl

588 kJ

6,8 kg

1 glas saftevand/juice

315 kJ

3,7 kg

½ l sodavand – sukkersødet

840 kJ

9,9 kg

1 håndfuld chips

630 kJ

7,3 kg

1 pose lakrids 100g

1601 kJ

19,5 kg

1 Snickers

1155 kJ

14,1 kg

1 spsk. sorte oliven

294 kJ

3,4 kg

1 spsk. sukker

252 kJ

2,9 kg

Mellemmåltider
- undgå den lille sult
Hopper du mellemmåltiderne over i løbet af dagen, vil dine hovedmåltider ofte
blive større. Det betyder altså, at du samlet set ikke sparer noget ved at hoppe
måltider over, nærmere tværtimod.

Slik, snack og rødvin omsat til motion
Sliktype

Mængde/stk

Energi Kj

Gang 4 km./t

Svømning

Lakrids

65g/1 pose

950

50 min

30 min

Det er en god ide, at du spiser et lille mellemmåltid, når sulten melder sig
imellem hovedmåltiderne, gerne 2-3 gange i løbet af dagen.

Yankiebar

40g/1 stk.

780

40 min

25 min

For at du bliver tilstrækkelig mæt, skal mellemmåltiderne helst indeholde groft
brød eller grøntsager p.g.a. fibrene, der mætter godt.

Vingummi

65g/ 1pose

960

50 min

30 min

Guldbarre

48g/1 stk.

1080

55 min

30 min

M&M

45g./1 pose

910

45 min

25 min

Bolcher

65g./ 1pose

1080

55 min

30 min

Karamelstang

13g./1 stk.

270

15 min

10

Rødvin

1½ dl/1 glas

440

25 min

15 min

Chips

250g / 1 pose

5600

4t/50 min

2t. 55 min

Toffifee

4 stk.

721

35 min

23 min

Derfor kan det være ekstra svært at modstå fristelserne, når du en sen
eftermiddag er af sted for at handle.
Sørg derfor altid at være mæt, når du handler.

Havregrynscones m/ oregano
Ca. 16 stk.
1æg
3 dl A38 (max 1,5 g fedt)
1/2 dlolie eller oliemargarine
150g havregryn
250 g hvedemel (ca. 4 dl)
3 tsk bagepulver
2-3 spsk oregano
1 tsk groft salt
Pensling
1 sammenpisket æg.
Pisk æggene med honning. Rør det bløde smør ud i æggene sammen med kærnemælken. Tilsæt de øvrige ingredienser og slå dejen godt sammen. Rul dejen ud på
et meldrysset bord ca. 1½ cm. tykkelse. Udstik 12 scones med et glas eller lignende.
Læg dem på en plade med bagepapir og pensl dem med æg. Bag dem midt i ovnen
i ca. 10 min. - de skal være hævede og gyldne i kanterne. Scones serveres lune og
nybagte. Kan fryses, lunes evt. ved servering.
www.diabetes.dk

Guacamole 4 pers.
14 SUNDE MELLEMMÅLTIDER
1. 2 dl mager surmælksprodukt med 2 spsk. müsli eller grovflakes
2. ½ skive rugbrød med 1 spsk. frisk ost pyntet med peberfrugt og radise
3. 100 g frisk frugtsalat fx af kiwi, æble, pære, appelsin med vanillecreme
rørt af 3 spsk. fromage frais med 1 tsk. vanillesukker
4. ½ skive rugbrød og ½ banan
5. 2 dl Cocio light og 1 skive groft knækbrød
6. Gulerod, agurk, blomkål skåret i stænger eller buketter med dip af 1 dl

1 avocado
1tsk. Citronsaft
1 fed hvidløg
¼ rød peberfrugt
2 spsk. Fromage frais
Salt og peber.
Tilbehør agurk og gulerodsstave ( 1 agurk og 3 gulerødder).
Fremgangsmåde:
Halver avocadoen, og fjern stenen.
Tag kødet ud af skallen og mos det med en gaffel.
Rør citronsaften i.
Pil hvidløg og pres det i.
Rens peberfrugten og skær den i små tern.
Tilsæt hvidløg og peberfrugter sammen med de øvrige ingredienser.
Smag guacamolen til.
Stilles på køl indtil servering.

fromage frais rørt med krydderier
7. ½ skive fiberbrød med 1 spsk. mager smøreost eller frisk ost pyntet med
agurk og peberfrugt
8. 2 dl kærnemælk blendet med lidt bær (som hindbær eller jordbær) og evt.
sødestof og ½ dl havrefras

Fedtfri popcorn i mikroovn
Kom 2-3 spsk vand i en stor glasskål, som kan være i
mikroovnen.
Tilsæt 1 tsk. salt og ca. ½-1 dl majs.
Læg låg på (evt. tallerken) og tænd. Det tager alt fra
3- 9 minutter at poppe dem – afhængig af mængde og skåltype.
Majs som ikke er poppet kan tages med næste gang.

9. 2 stk. fiberkiks med 3 spsk. mager hytteost eller rygeost og purløg, rødløg
og radise
10. 1 skive groft knækbrød og 1 stk. pære
11. ½ skive rugbrød med 1 skive magert pålæg pyntet med salat, sennepspickles og karse
12. 1 kop grøntsagssuppe og ½ stk. grahamsbolle

Mysliruder
Ca. 24 stk
50 gram honning
50 g flydende margarine
225 g mysli med højst 10g fedt, højst 15g sukkerarter og mindst 8g kostfibre
pr 100 g
75 g hvedemel (ca. 1 dl)
1 tsk bagepulver
1 tsk kanel
1 dl fromage frais eller yoghurt naturel

13. ½ skive grovbrød med 1 skive pålægschokolade og ½ banan
14. 1 skive groft knækbrød og ½ dl (25 g) tørrede frugter

Honning og margarine blandes, hvorefter de øvrige ingredienser tilsættes.
Dejen fordeles i en lille bradepande med bagepapir (ca. 20 x 30 cm) og bages ved ca. 20 min. ved 200 grader på miderste ovnrille.
Kagen afkøles, hvorefter den skæres i 24 stykker.

Grøntsags-tapas
Forret 20 stykker (4 pers.)
INGREDIENSER
2 stilke bladselleri (ca. 60 g)
2 forårsløg (ca. 50 g)
6-7 cherrytomater (ca. 100 g)
½ lille grøn peberfrugt (ca. 50 g)
¼ bdt. purløg
Creme:
50 g fromage frais
50 g flødeost naturel
med højst 17 % fedt
100 g tacosauce – styrke efter smag
Pynt:

Smoothie
4 glas
200 g bær
½ banan
2 dl yoghurt naturel(højst 1,5% fedt)
2 dl appelsin juice
2 tsk vaniljesukker eller sukker
6 isterninger
Skyl og rens bærrene.
Put det hele i en blender, og blend godt til det har en god konsistens
Smag til – evt. med en smule sødestof
Server i glas med sugerør og frugtpynt
Tip: Du kan også lave smoothie-is, hvis du fryser det i egnede beholdere og
sætter en pind i.
www.diabetes.dk

25 g Cheasy revet ost med højst 17 % fedt
20 minitoast til tapas

Soft cheesecake
FREMGANGSMÅDE
Skær alle grøntsagerne i meget små stykker.
Klip purløget fint.
Bland grøntsagerne sammen.
Rør fromage frais og flødeost naturel sammen.
Smør ostecremen på minitoastene.
Kom et lag tacosauce over.
Fordel grøntsagerne på toaststykkerne.
Drys revet ost over.
Servering:
Server grøntsags-tapas som snack eller som en let forret.
Beregn 5 pr. person som forret.

6 personer
225 g frosne blåbær
80 g sukker
4 stk. digestive kiks
4 spsk. havregryn
2 spsk. sukker
2 spsk. smør
4 stk. pasteuriserede æggehvider
1 spsk. flormelis
100 g smøreost 12% fedt, neutral
100 g skyr
2 spsk. Flormelis
1 Låg: Kog blåbærrene op med sukker i 5 minutter, stil det til afkøling.
2 Bund: Knus kiksene og bland dem med havregryn og sukker. Rist det i
smør og lad det afkøle.
3 Fordel det i bunden af 6 glas og pres let.
4 Ostemassen: Pisk æggehviderne stive, kom sukkeret ved og pisk dem
stive og seje.
5 Rør osten med skyr og flormelis og fold æggehviderne forsigtigt med massen, til der er en ensartet masse.
6 Læg ostemassen over bunden, og stil glassene på køl i 2 timer.
7 Lige inden servering lægges blåbærlåget på.
Kilde: viskalspise.dk

