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Slagplanen

De praktiske detaljer 

Hvad er The Danish Food Doctor online på dansk og 
hvorfor laver jeg det? 

Findes den perfekte kur eller diæt overhovedet? 

Hvad skal du gøre? 

Få et gratis medlemsskab af The Danish Food Doctor 
online på dansk 

Spørgsmål
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De praktiske detaljer

Webinaret bliver optaget og sendt ud efterfølgende 

Alle handouts o.s.v. bliver også sendt ud efterfølgende 

Vent med dine spørgsmål indtil det er spørgetid til 
allersidst
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The Danish Food Doctor 
online på dansk
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Hvad koster det?

14 dages gratis adgang ved tilmelding inden betaling 
trækkes

1 måned: 199,00 kr. pr. måned

3 måneder forudbetalt giver 20% rabat: kr. 477,60 hvilket 
er 159,20 pr. måned

6 måneder forudbetalt giver 40% rabat: kr. 716,40 hvilket 
er kr. 119,40 pr. måned

1 år forudbetalt giver 50% rabat: kr. 1.194,00 hvilket er 
kr. 99,50 pr. måned
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Du får et freebie link 
med 14 dages adgang i 
slutningen af webinaret 
og i opfølgningsmailen
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Derfor findes den 
perfekte kur eller diæt 
for alle ikke!
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The biggest fuckups in 
health and medicine are 
due to single factor 
thinking…
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Vi har forskellige 
udgangspunkter og 
muligheder…
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leder til ændringer i hvad du gør – er jo bare død viden

Viden uden evnen eller muligheden for at tage action 
giver tit dårlig samvittighed eller afstandstagen

Viden er ikke (nødvendigvis) lig med motivation eller 
inspiration
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Lad os se lidt nærmere 
på dig…
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Hvad har du spist i løbet 
af de sidste 3 døgn?

16



Prøv at tage billeder af 
alt du spiser og drikker 
72 timer i træk
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Overvej…
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Overvej…

Bringer maden dig tættere på, hvad du ønsker? Eller nej…

Hvad spiser du med vilje og (nogenlunde) kontrol?

Hvad spiser du uden at være helt klar over det?

Hvad spiser (eller drikker) du, bare fordi det er der?

Hvad synes du selv, der mangler?

Hvad kunne du nemt udelade uden nogle afsavn?

Hvad er det “allerværste”?

Hvad spiser du for at redde dig ved energi crashes?
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Hvor meget og hvordan 
har du sovet?
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Hvordan og hvor meget 
har du bevæget dig?
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Hvor glad har du været 
i låget?
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Hvad er vigtigst for dig 
sundhedsmæssigt?
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Er der en familiehistorie 
med sygdom, du ikke 
skal være en del af?

23



Hvad skal du så gøre?

24



25

Maden og din livsstil 
taler til din krop!
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Hvad siger maden?
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10 kostbud der virker

1. Spis dig smuk i grøntsager, bær og frugter 
hver dag – mindst 600 gr, men hellere 1 
kg, helst flere grøntsager end bær og 
frugter og meget gerne økologisk. Spis 
hele farvespektret – en regnbue – hver 
eneste dag. Brug helst grøntsager, bær og 
frugter, der er plukket eller høstet, når de 
er modne og i sæson. Få noget råt, noget 
juicet, noget blendet og noget tilberedt.
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Kaninfoder?



Hvad kendetegner 
kaniner?
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Hvad gør kaniner?
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Hvad gør kaniner?
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ELLER
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Huden bliver smurt 
indefra og udefter



Hvad smører du fjæset 
med?
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Kollagen vil gerne holde 
tingene på plads



Tyngdekraften vil gerne 
trække tingene ned!
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10 kostbud der virker

2. Spis protein af ordentlig kvalitet til hvert 
eneste måltid. Få mindst 1 lille håndfuld 
til hvert måltid. Gå efter økologiske, 
biodynamiske, ægte frilands og vildt som 
kilder til animalsk protein. “Rent” 
proteinpulver kan også være en OK kilde 
til ekstra protein.
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Tomatbagt laks
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• laksefileter (eller anden fisk) 
•mosede tomater (passata di pomodori) 
• krydderier 
• 10-12 minutter @ 180° C i en 
varmtluftsovn 
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10 kostbud der virker
3. Skån din krop for al det tilsatte sukker – 

både det synlige, det usynlige og det 
kunstige. Jo lavere fedtprocent, desto 
mere aktiv og desto bedre form du er i, 
desto bedre vil din krop blive til at 
omsætte tilsat og raffineret sukker … 
uden det på nogen måde skal være carte 
blanche til at gå helt amok i tilsat sukker. 
Stevia, xylitol og erytrithol kan være 
acceptable sukkererstatninger, når de 
bruges med måde.
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Ja, du har en sød tand!



Frugt med 
“salmiaklakrids”
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Frugt med 
“salmiaklakrids”
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• 2 dele rålakrids/engelsk lakridspulver 
• 1 del tørret stødt ingefær



Mandler og rosiner med 
kakao og kanel
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Mandler og rosiner med 
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•mandler + rosiner 1:1 
• ren kakaopulver + kanel 1:1



“Soft ice”
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• 300 gr frosne bær 
• 1 banan 
•½ dl kokosmælk eller fløde 
• vanilje 
• kanel 
• evt. kardemomme 
• evt. 5-10 dadler uden sten 
• evt. skyr eller proteinpulver

“Soft ice”
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Ovnbagte bananer med 
mørk chokolade
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Ovnbagte bananer med 
mørk chokolade
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• ovnbag bananer med skræl 15-20 
minutter ved 200° C 

• snit på langs 
• drys med finthakket mørk chokolade
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10 kostbud der virker

4. Sky ikke fedt – de rigtige fedtstoffer er 
sunde, så fokuser på type og kvalitet. 
Animalske fedtstoffer bør komme fra dyr, 
der har gået på græs og været i naturen – 
eller i det mindste er økologiske – og 
vegetabilske olier skal være koldpressede 
og uraffinerede. Hold fokus på at få 
omega-3 fedtsyrer hver eneste dag.
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Hvad skal jeg stege i?

Klaret smør 

Kokosolie 

Palmeolie 

Ande-, gåse-, okse-, 
kyllingefedt 

Smør 

Olivenolie 

Macadamiaolie 

Mandelolie 

Avokadoolie 

Sesamolie
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10 kostbud der virker

5. Spis bælgfrugter, nødder, frø og kerner 
hver eneste dag. Få en lille håndfuld 
nødder. Nødder, frø og kerner kan være 
nemmere at fordøje, hvis de er udblødt 
eller ristet nænsomt. Overvej at erstatte 
andre kilder til stivelse med bælgfrugter, 
hvis du har problemer med blodsukkeret, 
da bælgfrugter er de “allerlangsomste” 
kulhydrater.



10 kostbud der virker

6. Hvis du spiser kornprodukter, så vælg 
fuldkornsprodukter og fuldgryn – de 
raffinerede korn kan kroppen ikke bruge. 
Og få dem meget gerne udblødte eller 
lavet som surdej. Gluten er et problem for 
nogle, men det er en overtolkning, at alle 
skal undgå alt med gluten i.
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Koldhævet og uæltet brød
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Koldhævet og uæltet brød
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• 1 L koldt vand 
• 1-2 “ærter” øko gær 
• 1-2 spsk havsalt 
• 1,25-1,5 L fuldkornsmel
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10 kostbud der virker
7. Drik 1�-2 liter vand, ren grøntsagsjuice, 

grøntsagsjuice med lidt frugt i, grøn te, 
hvid te, sort the og urtete hver dag – hvis 
du bare må have kaffe eller alkohol, så gå 
efter nydelse og kvalitet, lidt men godt. 
Mælk og mejeriprodukter er ikke en 
nødvendighed, men omvendt er det heller 
ikke generelt usundt. Dog er der nogle, der 
har det klart bedst uden mælk. 
Mejeriprodukter ser ud til at være sundest, 
hvis de er fermenterede/syrnede.
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10 kostbud der virker

8. Spis regelmæssigt – spring aldrig 
morgenmaden over og få hovedmåltiderne. 
Andre spisemønstre kan være relevante, 
hvis du er parat til det eller har et 
medicinsk behov.
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10 kostbud der virker

9. Spis afbalancerede måltider med sundt 
fedt, kvalitetsprotein, “hele” kulhydrater 
og grøntsager – gerne så økologisk som 
muligt. Det gør du ved at spise efter T-
tallerken-modellen og evt. ændre 
balancen efter dine behov.
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10 kostbud der virker

10.Selv med så god mad, er det en god ide at 
tage en multivitamin/mineral alligevel. D-
vitamin, fiskeolie og probiotika kan også 
være en god ide. Hvis du vil understøtte 
med flere kosttilskud, så rådfør dig med 
fagfolk først



KALORIERNE TÆLLER 
OGSÅ! FOR MANGE 
BLIVER ET PROBLEM 
MED TIDEN…
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Måden maden tilberedes på 
spiller også en rolle for 
sundheden. Brankestoffer der 
dannes ved høj varme, er 
skadelige i større mængder og 
ser ud til at have lige så stor 
indflydelse på sundheden, som 
balancen mellem fedt, protein og 
kulhydrater, typen af kulhydrater 
eller fedtsyrebalancen…
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temperatur, kog, pocher, lynsteg i vand, råmariner, og fermenter 
mere.

Spis færre industrielt producerede stivelsesbaserede produkter – 
chips, pomfritter, morgenmadsprodukter, masseproduceret 
bagværk o.l. – da disse indeholder lige så store mængder 
brankestoffer, som kød og fisk, der er stegt for længe og for 
hårdt.

Skær også ned på mængden af saltede fødevarer, da 
saltningsprocessen øger produktionen af uønskede stoffer, der 
minder om og virker ligesom brankestoffer fra høj varme. Det 
samme gælder røgede fødevarer.
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HVAD GØR DU ALLEREDE? 

HVAD VIL VÆRE DET 
NEMMESTE FOR DIG AT 

STARTE MED? 

HVAD VIL GIVE DIG 
STØRST UDBYTTE?



Hvad er din vej?
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https://nutrimenta.simplero.com/purchase/
49165-THE-DANISH-FOOD-DOCTOR-
ONLINE-PAa-DANSK/special/
mzm6ybgSCSoLbXNQaYKvdLxR
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