
 

Grøntsagsfesten  

Lad mig starte med at sige, at jeg ikke er ernæringsekspert - langt fra. Alle mine lommepenge blev brugt på 

slik, da jeg var barn og min kost har været ensformig med mindre jeg blev inviteret ud at spise. Bøf og 

ostemad. Virkelig. Ingen grøntsager - jeg er jo ikke en kanin for helvede! 

Fik rædsom mad da jeg var barn, alt for kogt, smagløst, dårlig kvalitet. Jeg fik derfor ikke en kærlighed til 

mad før jeg blev omkring 30. Indtil da var mad noget der skulle overstås. Så hvidt brød, en skive med smør 

og ost og en skive med pålægschokolade sammen med en kop kaffe - det var min morgenmad. Til frokost 

tog jeg ofte det samme en gang til, bare fordi det smager fantastisk. Der var ikke andet i mit køleskab. Folk 

grinede når de så det - eller tog sig til hovedet. 

Om aftenen stegte jeg en bøf. Ja, det lyder vanvittigt, men hvad skal man med tilbehør, når bøf nu smager 

så fucking fantastisk?! 

I de seneste 10 år har jeg modereret min kost lidt - i perioder spist skyr til morgenmad, havregryn til frokost 

og stegt bøffen med nogle frysegrøntsager.  

Mit væske indtag var 3 kopper kaffe og måske en cola til aftensmaden - på en dag. 

Ernæring interesserede mig ikke. Det gør det sådan set stadig ikke.  

Det der interesserer mig rigtig meget er, hvordan jeg har det. Jeg har arbejdet med selvværd og 

selvkærlighed hele mit liv og psykisk/følelsesmæssigt er jeg kommet virkelig langt. 

Jeg vidste godt, at min krop haltede bagefter, men du ved nok, at ting kommer når det føles rigtigt og ikke 

et sekund før. 

For 5 år siden fik jeg en stofskiftesygdom - for højt stofskifte. Jeg fik medicin og tog 15 kilo på på 14 dage  

og professoren sagde, at jeg kunne glemme at tabe mig - også fordi jeg var over 40. 

Jeg prøvede alt - alle mulige og umulige kure for at han ikke skulle få ret. Kartoffelkur, suppekur, 

vægtvogtere, Atkins - you name it. Jeg tabte måske 500 gram på en måned hver gang og tog det hele på 

igen, når jeg gav op. 

Imens gik jeg rundt og sagde: ”Ja, en kur fører jo aldrig noget godt med sig. Der skal en livsstilsændring til!” 

Jeg vidste det godt - jeg var bare ikke klar til at slippe mine ostemadder. 

Og lad det være sagt med det samme - jeg er ikke fanatisk - det er muligt, at jeg går tilbage til ost og bøf i 

perioder. Men det som jeg har forandret i mit liv nu, har virkelig forandret mig - på kort tid. Flere spørger - 

de siger at de kan se det i mit ansigt. At jeg har det godt. Min krop sender små boblende kys til mig hele 

tiden, fordi den er så glad. Det er rart  

Nå, men jeg vil gerne dele min indsigt og min madplan -og du kan lade dig inspirere af den - men du skal 

vide, at jeg ikke aner hvad jeg laver - jeg har intet videnskabeligt belæg for det jeg gør - det er KUN fordi jeg 

selv har det super godt, at jeg bliver ved. 



 

Første dag kan være virkelig svær. Så send ungerne på retreat hos bedsteforældre eller venner og hav film 

og gode bøger klar, for du skal kun bevæge dig fra sengen til toilettet og du har ikke overskud til andet. 

Sådan var det i hvert fald for mig. Jeg holdt op med kaffe den første dag jeg startede med grøntsager og jeg 

får de vildeste abstinenshovedpiner, når jeg stopper med kaffe. 

Den første dag rendte jeg på toilettet hele tiden - jeg går ud fra, at det er detox effekten. 

Køb ind fredag. 

En bunke æbler 

En bunke kiwi 

Bladselleri 

Spinatblade - masser af dem og gerne spæde. 

Citroner 

Gulerødder 

Hørfrøolie 

Køb ved siden af: 

Broccoli 

Frosne fine ærter 

Edamame bønner (frosne eller friske) 

That’s it. Til at starte med. 

Lørdag morgen står du op og drikker en halv liter vand som det første. Du skal - hver dag du er på denne 

fest - drikke 3-5 liter vand de første 3-4 dage og derefter mindst 2½ liter vand om dagen. 

Så skal du bruge en blender. 

Skær en stang selleri (eller to, hvis du er vild med selleri), et æble, et par gulerødder og et par kiwi (jeg 

fjerner skrællen) i stykker og put det i blanderen med en god håndfuld spinatblade, en teskefuld hørfrøolie 

og to deciliter vand. (Uden hørfrøolien får jeg hård mave, du kan lige selv teste om det også er sådan for 

dig) 

Blend. Er konsistensen drikkelig? Ellers så put lidt mere vand i og blend igen. 

Op i et glas med det og ned i løgnhalsen. 

Du kan variere med det frugt du kan lide eller årstidens grøntsager, så smagen bliver som du kan lide den - 

MEN - det er vigtigt, at mindst halvdelen af det du putter i blenderen er grøntsager. 

Den gode nyhed er, at du må spise lige så meget af det som du kan. Du skal spise mindst 3 liter om dagen, 

men der er ingen øvre grænse. 

Mellemmåltid/snacks: 

En håndfuld blåbær/jordbær/hindbær eller en gulerod eller andet frugt og grønt. 



 

Grønt er godt - du skal ikke tro at du kan leve af frugter og bær - så tænk også over dine mellemmåltider. 

Jeg forsøgte mig med en dag med frugt og brækkede mig i lange baner - det var simpelthen for meget for 

kroppen - den skal have fibre og vitaminer fra rigtige grøntsager.  

Til aften: 

Det er vigtigt - har jeg hørt - at få proteiner, så derfor skal vi have proppet nogle proteiner i dig. Så vi laver 

protein-aftensmad  

Her er tre skønne måltider du kan vælge imellem: 

1. Fyld en skål med edamame bønner (eddermanemig-bønner kalder jeg dem), hæld kogende vand over 

dem og lad dem stå i 5 minutter. Det tør dem op. Hæld vandet fra, tag skålen med ind i seng til den gode 

bog og spis - mums! 

2. Fyld en skål med frosne ærter. Hæld kogende vand over. Lad dem stå i 2 minutter. Hæld dem i blenderen 

med 1-2 deciliter af vandet de har stået i. Blend. Mmmmmm…det smager virkelig godt! 

3. Kog broccolibuketter i 4 minutter. Jo mindre du skærer dem ud i, jo kortere kogetid. De skal være al 

dente. Op i blenderen med 1-2 deciliter af vandet de kogte i. Blend. Put lidt pinjekerner ned i og nyd det - 

YUMMY! 

Lev sådan i tre dage. Mærk om du har det godt. Hvis du har, kan du fortsætte, hvis ikke skal du selvfølgelig 

holde op. 

Du bliver detoxet på en totalt lækker måde og din krop får et vitaminboost. Tror jeg nok - det føles sådan. 

Det jeg har gjort er, at lave den form for grøntsagssmoothie så ofte jeg kan komme til det. Hvis jeg skulle 

besøge en veninde og hun har købt de lækre økoromkugler fra Naturbageriet på Istedgade, siger jeg ikke 

nej. 

Jeg drikker stadig ikke kaffe eller the. Jeg vil ikke være afholdende, asketisk og fanatisk, men jeg vil have de 

her grøntsagsmoothies som en fast bestandel af mit liv - og med jævne mellemrum vil jeg have 3-10 dage, 

hvor jeg KUN drikker det - for detox og velbefindende. 

De første 4 dage tabte jeg 4 kilo. Tag dig i agt - det er KUN væske du taber på den her måde. Det er klart, at 

hvis du i langt højere grad spiser grøntsager i stedet for alt muligt andet skidt fremover, så vil du tabe dig 

fordi du har et andet kalorieindtag (tror jeg), men det der er vigtigst er, at det her er rigtig kærlighed til din 

krop - at fylde den med sunde vitaminer og frisk vand - det er noget den kan lide og du VIL kunne mærke 

effekten. 

Her er et par sammensætninger af frugt og grønt du kan prøve: 

1/2 citron 

1 håndfuld rødbede 

1 appelsin uden skræl 

2 æbler 

Ingefær efter smag 



 

1 mellemstor gulerod 

1 teskefuld hørfrøolie 

--- 

Rødbede 

Squash 

Gulerødder 

Ananas 

Æble 

Ingefær (hvis du kan li’ det) 

Citron 

Broccoli 

1 teskefuld hørfrøolie 

Prøv dig frem med mængdernes forhold til hinanden  

--- 

Agurk 

Bladselleri 

Æble 

Citron 

Avocado 

1 teskefuld hørfrøolie 

--- 

Som du kan se, er der æble i dem alle - det er fordi æble giver en dejlig frisk fornemmelse til drikken - 

blendede grøntsager kan smage ”fadt” og det er ikke så lækkert… 

Prøv også at putte krydderurter i, f.eks. mynte - et stensikkert hit - eller basilikum, oregano, koriander eller 

rosmarin - prøv dig fem. Gør det til en leg  

En sidste ting - hvis du kører en juicefest på mere end en uge, kan du opleve problemer, hvis du med ét går 

over til almindelig mad - du skal trappe ud og trappe ind for ikke at give kroppen et chok. (Har jeg hørt) 

Rigtig god fornøjelse! 

 


