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Løb og spis dig slank
med Chris MacDonald
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ar du tænkt 
over, hvad 
kage, kaffe 
og junk 
food gør 
ved din 
krop, dit 

humør – og dit løb? Hvis 
ikke, så skynd dig at spise 
et sidste stykke kage nu, for 
når du har været gennem 
denne bog, har du nok ikke 
lige så meget lyst til det. 
Min taktik har ellers været, 
at hvis jeg løber en tur, så 

Du 
løber, 

som du 
spiser

har jeg også lov til at spise kage, men 1. så er det kun 
inde i mit eget hoved, at det regnestykke går op, for jeg 
løber jo ikke 15 km hver dag, og 2. jeg kan mærke, at 
jeg løber meget bedre, når jeg ikke spiser alt muligt crap.   
I denne bog får du alle Chris MacDonalds gode råd til, 
hvordan du kan spise dig til mere energi, en slankere 
krop og et bedre løb. Der er mange gode råd, men det 
jeg har taget til mig er, at hvis man spiser sundt hele 
ugen, må man have én usund dag. Min er så i dag. 

Rigtig god fornøjelse,

Marie Kaufholz
Sundhedsredaktør

Marie Kaufholz
sundhedsredaktør.

H

Chris MacDonald, 38 år, vil være din personlige 
løbecoach i tre løbebøger lavet i samarbejde med 
ALT for damerne. Han er oprindeligt fra USA (som 
du måske kan høre), men har boet i Danmark de 
sidste 12 år og er uddannet Cand. Scient i Human 
Fysiologi ved Københavns Universitet. Han er fast 
klummeskribent på Berlingske og BT og tilknyttet 
BT’s løbesite Loebnu.dk. 
Du kan læse mere om Chris MacDonald på 
Chrismacdonald.dk.
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Derfor er kosten så vigtig

Din kost betyder overraskende meget for hvor godt 
det går med din løbetræning. Få svar på, hvad  
den rigtige - og den forkerte - kost betyder for din 
løbelyst, hastighed og udholdenhed. 

Mig og min kost

Vores fire løbedamer indrømmer - på godt og ondt 
- hvad de spiser før et løb, efter et og som beløn-
ning. Se, hvem af vores løbedamer, der sværger til 
havregryn med rosiner og hvem der helst bare vil 
løbe på tom mave. 

Sådan skal du spise for at tabe dig

Hvis du løber for at tabe dig, kan du gøre rigtig meget 
ved også at justere lige så lidt på dine spisevaner. 
Lær at få den rigtige balance mellem protein, kulhy-
drat og fedt.

Kolofon
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Sådan skal du spise 
for at løbe bedre

Vil du løbe hurtigere eller længere? Så gælder 
det om at få det rigtige brændstof på din motor. 
Se hvilke madvarer, der kan gøre din løbetræning 
endnu mere effektiv.

19 lækre, sunde retter

Sunde sager til morgen, middag og aften - og en 
enkel sød ting til... nårsomhelst. Vi har samlet 19 
sund - og lækre - retter til dig, som du faktisk også 
kan blive slank af.

Skriv dine sejre ned

Hvad spiser du egentlig på en helt almindelig dag? 
En kost- og motionsdagbog kan hjælpe dig med at 
være helt ærlig over for dig selv og finde faldgrup-
perne i dine spisevaner. 
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Derfor 
er kosten 
så vigtig
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en rigtige mad gør dig gladere, mere en-
ergisk og får din krop til at fungere bedre. 
Hærdet fedt, sukker og hvidt brød gør 
præcis det omvendte: gør dig doven, træt 
og kan endda gå ud over dit humør. Du 
vil også hurtigt kunne mærke, at dit løb 
bliver bedre eller dårligere alt efter, hvad 

du spiser. Og jo mere du træner, jo større er din krops 
behov for det rigtige brændstof.
Selvfølgelig kan du vælge at sige: „Nu forbrænder jeg 
så og så meget ekstra energi på at løbetræne, så nu 
fylder jeg mig bare med sukker og slik, det kan alligevel 
ikke ses.“ Men du fortjener bedre – og det gør din krop 
også! For det handler jo ikke kun om, hvordan du ser 
ud, men også om, hvordan du har det.  
De fleste får heldigvis lyst til at justere deres spisevaner 
i takt med, at de begynder at træne. Det er faktisk én 
af  de helt store fordele ved at begynde at motionere 
regelmæssigt: Det smitter af  på resten af  din levevis. 
Men hvad skal løbere så spise? 
Og hvad skal du spise for at få ekstra kræfter til at løbe 
og alligevel holde dig slank? 
Helt forenklet kan man sige, at du skal have kulhydrater, 
proteiner og fedt – i nævnte rækkefølge. Men det vigtige 
er selvfølgelig, hvilken slags kulhydrater, protein og fedt, 
du spiser – og hvor meget. For det hele handler jo om, 
hvor mange kalorier der kommer ind i forhold til, hvor 
meget du forbrænder. Lige meget om du bare gerne vil 
være sund, eller om du gerne vil tabe dig.
Når du løber, stiger din forbrænding og mængden 

af  muskelmasse på din 
krop. For hvert kilo ekstra 
muskelmasse, du opbyg-
ger gennem løb, stiger dit 
stofskifte med ca. 100 kcal. 
Men fysisk aktivitet gør det 
ikke alene. 
Kostplanen i denne bog 
kan løse dit vægtproblem, 
hvad enten du vejer to 
kilo for meget eller skal af  
med ti irriterende kilo. I 
sidstnævnte tilfælde bør du 
starte med at gå i stedet for 
at løbe, men kostplanen 
kan du følge fra i dag. Den 
handler nemlig om at spise 
sundt, varieret, groft og 
magert. 
Kombinationen af  kost og 
løbetræning får dit succes-
barometer til at stige mar-
kant. Mange undersøgel-
ser viser, at de, der holder 
vægten efter en slankekur 
eller en kostomlægning, er 
dem, der kombinerer sund 
mad og motion. 

D
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Sunde 
kulhydrater
Grove grøntsager 
Rodfrugter 
Grovbrød  
Frugt (men ikke i ube-
grænsede mængder) 
 

Sunde 
proteiner
Bønner  
Linser 
Magert kyllingekød 
Fisk 
 

Sunde 
fedtStoffer
Avocado 
Nødder: Mandler, 
valnødder 
Olivenolie 
Valnøddeolie

    
Det er nemmere at holde styr på, hvad du 
spiser, når du skriver det ned. Det afslører 

nemlig alle de små ting, som du glemmer (læs: 
fortrænger), at du har spist. På side 46 får du en dag-
bog, der er lavet særligt til at notere både din kost og 
din træning, så du kan holde styr på dine nye vaner. 

hvor 
meget  
SpiSer og 
drikker du 
egentlig? 

Regn det ud på 
Chrismacdonald.dk 

under ernæring.

tip fra 
chriSSkriv dagbog
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gider du bare 
ikke gå på 
Slankekur? 

Vil du gerne tabe 
2-3 kilo uden at 

gå på kur? Invester mere 
i løbetræningen i stedet. 
Du kan skrue på to 
knapper, 1) du kan øge 
distancen eller 2) øge 
intensiteten. Begge dele 
kan medføre op til tre 
kilos vægttab på 12 uger. 
Som begynder risikerer 
du at blive skadet ved at 
øge distance og tempo 
i løb, så udvid i stedet 
med gåture tre gange 60 
minutter pr. uge. 

Så meget forbrænder du i timen 
Kg 9km/t 10 km/t 11 km/t 12 km/t 13 km/t    14 km/t
50  473 kcal 505 kcal 543 kcal 590 kcal 640 kcal 696 kcal 
55        520 kcal 557 kcal 600 kcal 649 kcal 704 kcal  765 kcal
60 568 kcal 608 kcal 655 kcal 708 kcal 768 kcal  835 kcal
65 615 kcal 658 kcal 709 kcal  767 kcal 832 kcal  905 kcal
70 662 kcal 709 kcal  764kcal 826 kcal 896 kcal 974 kcal
Find flere detaljer på Runtheplanet.com

Fanatisme kommer man ikke langt med – heller 
ikke når det kommer til mad. Starter man dagen 

med en broccoli-tofu-sojamælk-smoothie, er man gået for 
vidt. Nogle mennesker tror måske, at jeg lever af broccoli og 
levertran, men de tager fejl. Jeg stræber efter 80/20. 
80% af tiden spiser jeg sundt og 20 % af tiden mindre sundt. 
Mad er energi og byggesten til vores krop, så sund mad er 
vigtigt, men vi skal også huske at leve og at hygge os. 
Alt med måde.

80/20
– du skal ikke 
blive fanatisk

9 
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Mig og 
min kost 
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LT for damernes fire løbere 
træner bedst på tom mave, 
til gengæld går det rigtigt 
skidt, hvis de har glemt sol-
briller og iPod. For så kom-
mer de til at kede sig! Se her, 
hvordan Camilla, Marie, 

Tina og Christina forbereder sig til deres 
løbeture på hhv. 5,10 og 20 kilometer. 

A

11 
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Sådan SpiSer jeg før løbeturen: Jeg spiser aldrig 
inden, men drikker altid mindst en halv liter vand – alt 
efter hvor langt jeg skal løbe, og hvor varmt det er.
Så meget har jeg tabt mig af løb: Jeg tabte ret hurtigt 
5 kg – og de er ikke set siden.
er du god til at drikke? Inden løbet ja. Og efter er jeg 
ofte døden nær af  tørst. Men undervejs er jeg ikke så 
god til det.
hvordan varmer du op til løbeturen? Jeg varmer 
kun op, hvis jeg skal løbe meget lange løb som halvma-
raton på 21,1 km. I det daglige er min „opvarmning“ 
cykelture til og fra arbejde, og så mange trapper som 
muligt i løbet af  dagen. Derfor løber jeg bedst om 
eftermiddagen. 
din bedSte StrækøvelSe? Jeg kan mærke, at jeg altid 
har brug for at strække mine lægmuskler og lårene.
hvad SpiSer du før et løb? Intet. Men er det et langt 
løb, eller ligger det om morgenen, spiser jeg havregryn 
med minimælk, sukker, rosiner og mandler. 
Supplerer du din koSt med tilSkud? Nej.
har din koSt ændret Sig, efter du er begyndt at 
løbe? Jeg er vegetar og spiser i forvejen meget salat, 
men jeg har helt klart fået mere lyst til mere sund mad, 
efter jeg er begyndt at løbe. Men det betyder sjovt nok 
ikke, at jeg ikke stadig indtager ret mange kager, tebir-
kes, flødeboller og is. 
her kan du møde mig i løbetøj: I Dyrehaven, rundt 
omkring i København, langs stranden i Dragør – og til 
ALT for damernes Kvindeløb i hele landet, selvfølgelig. 

hende, der 
elSker det
navn: Camilla Frank.
alder: 38 år.
min perfekte løbetur: 
Forår, lidt sol, smukke 
omgivelser – og bakkefrit 
terræn.
min bedSte løberute: I 
skoven, f.eks. i Dyrehaven. 
Eller langs en hvilken som 
helst strand.
jeg kan ikke løbe, hviS jeg 
har glemt… Min iPod. 
Dvs. det kan jeg godt, men 
jeg er sjældent i stand til at 
føre en samtale, og jeg skal 
helst underholdes under-
vejs. 
det bedSte tidSpunkt at 
træne på? Sen eftermid-
dag. 

12 
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hende, der lever af det
navn: Christina Bølling. 
alder: 48 år.
min perfekte løbetur: Solskin, tidlig morgen, „gode 
ben“ og udsigt til en fridag.
min bedSte løberute: Langs Furesøen og Bagsværd 
Sø, fordi stierne er så småkuperede og snørklede, så jeg 
automatisk begynder at lege med tempoet. 
jeg kan ikke løbe, hviS jeg har glemt… At kysse på 
børnene og sige, at jeg kommer „lige om lidt“ (også når 
jeg skal løbe langt).
det bedSte tidSpunkt at træne på? Jo tidligere, jo 
bedre – så føles verden helt nyfødt. 
Sådan SpiSer jeg før løbeturen: Jeg spiser aldrig, før 
jeg løber – men når jeg løber langt har jeg penge med 
til at købe noget på vejen, f.eks. en figenstang og en 
VitaminWell. 
Så meget har jeg tabt mig af løb: Min vægt har været 
stabil plus minus tre kilo, siden jeg begyndte at løbe for 
17 år siden.
er du god til at drikke? Nej, det er virkelig svært for 
mig at drikke nok. I konkurrencer sørger jeg dog for at 
stoppe ved alle væskestationer, og det giver pote. 
hvordan varmer du op til løbeturen? Jeg varmer 
ikke decideret op, men de første fem minutter løber jeg 
langsommere. 
din bedSte StrækøvelSe? Uha, det er ligesom vandet. 
Jeg er ikke god til det.
hvad SpiSer du før et løb? Før et maraton spiser jeg 
havregrød og drikker kaffe – og det gør jeg i god tid, 
så jeg ikke føler, det skvulper rundt i maven. Men 
ellers går jeg til den med bananstykker og appelsin-
både undervejs. 

Supplerer du din koSt 
med tilSkud? I perioder, 
men ikke for løbets skyld. 
Jeg spiser fiskeolie, men 
mest fordi jeg har hørt, det 
er godt for huden. 
har din koSt ændret 
Sig, efter du er begyndt 
at løbe? Jeg ved jo godt, 
hvad der skal til, men 
jeg orker ikke altid. I 
hverdagen nyder jeg, at 
løbeturene giver mig lidt 
ekstra margen til kager og 
ostemadder, som er to ting, 
jeg godt kan lide. 
her kan du møde mig 
i løbetøj: I Dyrehaven, 
på Strandvejen – når jeg 
træner lange ture, løber jeg 
f.eks. til Skodsborg (12 km 
fra mit hjem), Vedbæk (15 
km) og Rungsted Kyst (20 
km) og så tager jeg toget 
tilbage eller bliver hentet 
af  familien.

15 
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hende, der 
har Svært 
ved at blive 
hooked
navn: Marie Kaufholz.
alder: 34 år.
min perfekte løbetur: Er 
tidligt om morgenen, hvor 
jeg føler mig næsten alene  
på gaderne.
min bedSte løberute: 
Søerne i København.
jeg kan ikke løbe, hviS jeg 
har glemt… musik. 
det bedSte tidSpunkt at 
træne på? Om morgenen.

Sådan SpiSer jeg før løbeturen: Jeg prøver at undgå 
at spise inden, for jeg har det altid, som om maden sid-
der helt oppe i halsen på mig, når jeg løber. 
Så meget har jeg tabt mig af løb: ca. 2 kilo.
er du god til at drikke? Ja, men ikke mens jeg løber.
hvordan varmer du op til løbeturen? Jeg går de 
første par minutter – det er noget med, at man helst 
skal gå fem minutter, men min tålmodighed rækker 
sjældent så længe.
din bedSte StrækøvelSe? Alt der kan strække læg-
gene ud.
hvad SpiSer du før et løb? Har ikke prøvet andet end 
5-km’eren til ALT for damernes Kvindeløb, og det 
kræver ikke den store forberedelse. 
Supplerer du din koSt med tilSkud? Nej.
har din koSt ændret Sig, efter du er begyndt at 
løbe? Jeg løber bedre, når jeg spiser sundt og regelmæs-
sigt, så det prøver jeg at gøre.  
her kan du møde mig i løbetøj: I Kongens Have, 
Ørstedsparken eller rundt om søerne.

16 
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hende, der lige er begyndt
navn: Tina Toft.
alder: 34 år.
min perfekte løbetur: Er altid den næste.  
min bedSte løberute: Spontan og i grønne omgivelser. 
jeg kan ikke løbe, hviS jeg har glemt… Mine løbe-
solbriller.
det bedSte tidSpunkt at træne på? I weekenderne 
– lige inden frokost.  
Sådan SpiSer jeg før løbeturen: To til tre timer før 
løbeturen spiser jeg morgenmad, som typisk er et blød-
kogt æg, græsk yoghurt med hjemmelavet granola, et 
groft knækbrød eller rugbrød og en lille smoothie. 
Så meget har jeg tabt mig af løb: Vægttab interesse-
rer mig ikke. Jeg ønsker kun at styrke min krop og min 
udholdenhed.  
er du god til at drikke? Jeg starter altid dagen med et 
glas vand med økologisk æblecidereddike og kamillete 
med honning. Så drikker jeg vand og grøn te dagen 
igennem, når jeg føler tørst.  
hvordan varmer du op til løbeturen? Med blidt løb. 
din bedSte StrækøvelSe? Den klassiske til lårbasserne.
hvad SpiSer du før et løb? Jeg har ikke deltaget i et 
officielt løb i 100 år. Jeg ville nok spise en halv banan 
45 minutter før. 
Supplerer du din koSt med tilSkud? Ja. C-vitamin og 
fiskeolietabletter med hørfrøolie og hjulkrone. 

har din koSt ændret Sig, 
efter du er begyndt at 
løbe? Jeg ændrede først 
mine kostvaner, hvilket gav 
mit energiniveau et ekstra 
kick. Til hverdag styrer 
jeg uden om f.eks. pasta, 
ris, kartofler, hvedebrød, 
slik eller kager – så er det 
lettere at fokusere på mad, 
der giver god næring til 
kroppen. 
her kan du møde mig i 
løbetøj: Frederiksberg 
Have.

19 
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Sådan skal du 
spise for 

at tabe dig
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lem alt om at spise tre måltider om dagen, 
nu hvor du er begyndt at løbe – spis hel-
lere seks. Men planlæg gerne seks mindre 
måltider i stedet for tre store, fordi det 
passer bedre til din krops energibehov, når 
du skruer dit aktivitetsniveau i vejret. En 
ekstra gevinst ved flere måltider er, at det 

skruer din forbrænding i vejret – lige meget om du vil 
tabe dig, have mere energi eller bare løbe bedre.
Når kroppen er i energioverskud, lagres den ekstra 
energi som fedt i kroppen. Sagt på en anden måde: 
Du skal finde en balance mellem energien, du indtager 
gennem mad og drikke kontra den energi, du forbræn-
der under din løbetur. Hvis du vil løbe godt, så spis 
regelmæssigt og gerne et par timer før din løbetur, men 
ikke for meget. 
Et stabilt blodsukker er den store gevinst ved flere mål-
tider. Når du begynder at spise oftere, kan du glæde dig 
over, at du slipper for blodsukkerudsving – for mange 
er det virkelig en øjenåbner. Hvis du har været en slik-
mund, vil du formentlig opdage, at du lettere kan klare 
dig uden slik og søde sager, fordi du får flere måltider. 
Det svære: Pas på portionerne! 
Er du tilfreds med din vægt, skal du bare spise, som du 

gør nu – bare fordelt over 
flere måltider. 
Mange tror, at hvis man 
skal tabe sig, så skal man 
skære alle kulhydrater ud 
af  sin kost, det skal du 
ikke, for du kan ikke løbe 
optimalt, hvis ikke du får 
kulhydrater nok.
Der er tale om kulhy-
drater i kategorien grove 
kulhydrater som fuldkorn, 
bønner, linser, quinoa og 
havregryn, der indeholder 
en stor mængde kostfibre. 
De hurtige som hvid pasta, 
hvide ris, kartofler og corn- 
flakes, som man tidligere 
har forbundet med løbere, 
bør gemmes til særlige 
lejligheder. 
I kapitel fem kan du se en 
række gode eksempler på 
retter, der svarer nogen-
lunde til 200-350 kcal. 
Hvis du ved, at du er 
supersulten om morgenen, 
så „lån“ 150 kalorier fra dit 
formiddagsmåltid, og sup-
pler morgenmaden med et 
æg og et stykke fuldkorns-
rugbrød. Det mætter længe 

Fortsættes næste side

G
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Mens du løber, tænker 
du aldrig på mad. Det 
sørger de hormoner, 
der udskilles under 
fysisk aktivitet, for. De 
dæmper sult og sætter 
fordøjelsen på pause. 
Det er et „hulemands-
praktik“, så du ikke får 
akut behov for hverken 
mad eller et toilet, når 
du er ude at „jage“. 

Fortsat fra forrige side

Sådan Ser den 

perfekte Sunde dag ud

– og nøjes med et æble og 
en kop te kl. 10. 
Hvad så med energiba-
rer og geléer? Glem dem 
foreløbig. Dit energi- og 
næringsmæssige behov kan 
sagtens dækkes ind gennem 
almindelig hverdagskost. 
Energibarer m.m. er til 
konkurrencer, hvor du 
løber ved moderat til høj 
intensitet i mere end 60 
min. Desuden indeholder 
energibarer og geléer me-
get energi og vil være med 
til at øge dit samlede ener-
giindtag. Hvis det smager 
som en yankeebar, så er det 
nok en yankeebar…

Tip

22 
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Hvad skal jeg spise 
til morgenmad?

Bliver man mere 
sulten af løb? 

Fysisk aktivitet påvirker alle kroppens funktio-
ner – du sover bedre, din krop bliver bedre til 

at forbrænde energi, hjertet slår mere effektivt, OG din 
appetit vokser. Du vil formentlig opleve dage, hvor du 
tømmer køleskabet efter en løbetur. Alligevel falder 
regnestykket ud til din fordel, ifølge engelske forskere. 

Vil du forebygge 
post-løbeturs-ædeflip? 
Drik en halv liter vand, 
når du kommer hjem 
efter en løbetur. Så 
du ikke begår den 
klassiske brøler 
at forveksle tørst 
med sult. Spis en 
mager yoghurt, 
eller drik et glas 
skummetmælk, 
så hjælper 
du kroppens 
restitution og 
dæmmer op 
for din sult. 

Tip

paS på 
koffeinen

En-to kopper kaffe 
er o.k., men mere 

end det skaber søgang i 
energiniveauet 
og påvirker din 
søvn negativt.

tip fra 
chriS

Protein mætter, 
vedligeholder 

muskelmassen og 
det kan være en 
hjælp, hvis 
du har en 
tendens til at 
spise for mange 
kulhydrater. 30 gram 
magert protein (i form af fedt-
fattig yoghurt, æggehvider 
eller magert fisk/kød) kombineret 
med grove kulhydrater giver dig en mæt-
hedsfornemmelse, så du ikke går og nipper 
hele formiddagen. 
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Arbejde: 
 1  Meget lidt aktiv (f.eks. rullestolsbunden eller sengeliggende) 
 2  Lettere aktiv (stillesiddende arbejde med kun lidt bevægelse) 
 3  ret aktiv (lettere industrielt arbejde)  
 4  Aktiv (fysisk krævende arbejde) 
 5  Meget aktiv (tungt fysisk arbejde)

 Fritid: 
 1 Meget lidt fysisk aktiv (ingen motion, ingen unødvendige gåture)
 2 Lettere aktiv (lettere motion højst to gange om ugen, 
  hverdagsaktiviteter) 
 3 rimelig aktiv (fysisk anstrengende motion mindst to gange   
  om ugen, hverdagsaktiviteter) 
 4 Meget aktiv (fysisk anstrengende motion mindst fire gange   
  om ugen, konkurrenceidræt)   

hvor meget forbrænder du egentlig?
Vi har et basalt stofskifte, som afhænger af flere faktorer, men du kan estimere 
dit basale stofskifte med formlen nedenfor, hvor du skal indsætte din vægt. Det 

basale stofskifte er den energi, du forbrænder, hvis du intet foretager dig en hel dag. 
Men det gør de fleste, derfor skal du tage tallet fra dit basale stofskifte og gange det 
med din PAL-faktor, som er resultatet under arbejde (f.eks. 1.2) lagt sammen med dit 
resultat under fritid (f.eks. 0.2). Det samlede resultatet er dit daglige energiforbrug. 

Basalt stofskifte for kvinder: 
18-30 år =  (0,0621 x kropsvægten i kg +  2,0357) x 240 
31-60 år =  (0,0342 x kropsvægten i kg +  3,5377) x 240 
over 60 år =  (0,0377 x kropsvægten i kg +  2,7545) x 240

Basalt stofskifte for mænd: 
18-30 år =  (0,0630 x kropsvægten i kg +  2,8957) x 240 
31-60 år =  (0,0484 x kropsvægten i kg +  3,6534) x 240 
over 60 år =  (0,0491 x kropsvægten i kg +  2,4587) x 240

Du skal naturligvis vide, 
at dette er en estimering 
af dit energiforbrug, men 
det giver dig en indika-
tion af, hvor meget du 
kan „tillade“ dig at spise 
hver dag, hvis du gerne 
vil tabe dig, eller hvor 
meget energi du skal 
sørge for at spise hver 
dag. God fornøjelse.

Arbejde:          Fritid:  
1:  1.2 1:  +0.0  
2:  1.4  2:  +0.1  
3:  1.6 3:  +0.2  
4:  1.8 4:  +0.3  
5:  2.0

pal-faktor for arbejde og fritid:
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Find en mindre tallerken frem, for hvis det er på tallerkenen, så spiser du det også.

 Nogle fødevarer, som slik, choko-lade og fed ost, stimulerer samme områder i din hjerne som heroin. Derfor kan de være svære at give slip på. Et godt tip er ikke at have dem i huset, for så kan du ikke spise dem.

SpiS Supermad

Det kræver energi og overskud at 
leve sundt, og det kræver energi 

at løbe. Så fyld din krop med god energi.

Sørg for at spise 
fem-seks mindre

måltider om dagen i 
stedet for få, store.

Spis mad, der giver energi, 

smager godt og er sygdoms-

forbyggende. Masser af bær, grønt 

(som spinat, broccoli, tomater, gu-

lerod, peberfrugt), frugt (som kiwi, 

pink grapefrugt, bananer, æbler, ap-

pelsiner), nødder, tofu, laks, kalkun, 

grovvalsede havregryn og yoghurt.

10Top                slanketips

01
02

03

05

Giv din krop enerGi

kom ud af 
komforTzonen

undGå 
SukkerruSen

drop ikke målTider

07

SpiS mindre porTioner

Sov

Sørg for at få 7-8 ti-

mers søvn om natten. 

For lidt søvn gør det nemlig 

sværere at få dyrket motion 

og påvirker de hormoner, 

der regulerer sult- og mæt-

hedsfornemmelsen.

06

Det kræver tre ting, nemlig masser af vand, 
protein til hvert måltid og at du bevæger 

dig, så meget du kan, i løbet af dagen.

08

BooST diT STofSkifTe

Sådan, som du ser ud og har det lige 

nu, er et resultat af den måde, du har 

levet på indtil videre. At ændre det kræver, 

at du gør tingene på en ny måde og be-

væger dig ud af de vante, trygge rammer.

04

Sved på panden

Her kommer løbeturen ind, 

 for det er vigtigt, at du træ-

ner, samtidig med at du lægger 

din kost om. Så har du nemlig 

20 procent større chance for at 

holde vægttabet på den lange 

bane, ifølge et studie fra Internal  

Journal of Obesity.

09
Den energi, du ikke bruger, bliver lagret som fedt, så der er kun en løsning: bevægelse.

10

forBrænd den
 ekSTra enerGi
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Sådan skal 
du spise for at 

løbe bedre
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roppen løber på fedt og sukker. Punktum. 
Det har de fleste af  os rigeligt af  (kvinder 
har en fedtprocent på omkring 20-30). 
Vi har med andre ord alle sammen energi 
til at løbe 5-10 km uden problemer. Så når 
du alligevel er i tvivl om, om du kan klare 
det, handler det om nogle andre ting: din 

fysiske form, dit psykiske overskud, motivation og timing. 
Konditionen kommer i takt med, at du følger træning-
sprogrammet (se sidste uges bog). De to næste punkter 
– overskud og motivation – kigger vi nærmere på i næste 
uge. Lige nu er det timingen, det gælder. 
Timing af  din løbetræning og dine måltider handler 
om to ting: Din cirkadiske rytme, dvs. dit indre ur, og din 
generelle dagsrytme. Er du morgenmenneske? Eller liver 
du op, som dagen skrider frem, og er du først rigtigt i 
topform efter aftensmaden? Så følger din appetit givetvis 
den samme rytme. A-mennesker er typisk mest sultne om 
morgenen, mens B-mennesker har svært ved at klemme 

K

noget ned, men skal have et 
ordentligt aftenmåltid.  
Det er vigtigt at lytte til 
din krops rytme, for den 
fortæller hvornår på dagen, 
du løber bedst.
For de fleste A-mennesker 
er det et dødsdømt projekt 
at lægge løbetræningen kl. 
17 om eftermiddagen efter 
arbejde, for på det tidspunkt 
rammer deres biologiske 
energi et nulpunkt – og jo 
senere det bliver på dagen, 
jo mere daler motivationen. 

Fortsættes næste side
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Løsningen er at lave en fast 
løbeaftale med en veninde. 
Som A-menneske skal du 
prøve at få lagt din løbetræn-
ing før kl. 15. B-mennesker 
skal omvendt helst løbe efter 
kl. 15.
Det gode ved at løbe om 
morgenen, lige meget om du 
er A- eller B-menneske, er, at 
ens viljestyrke stadig er god 
– man har ikke trættet den 
med tøjvask, arbejdsopgaver, 
kollegaer og madlavning. 
Viljestyrken bliver træt 
som en muskel – jo mere 
vi bruger den, jo mere træt 
bliver den.
Dagsrytmen handler om, 
hvordan din hverdag er 
skruet sammen. Arbejder du 
i dagtimerne? Studerer du? 
Har du børn og familie, du 
skal tage hensyn til, når du 
planlægger din løbetræning? 
Planlæg dine løbeture efter, 
hvordan din hverdag ser ud, 
for ellers kommer de hurtigt 
til at drukne. Det kan være 
svært at nå løbetræningen 
om morgenen, hvis du har 
børn, der skal afleveres. Men 
måske kan du møde en time 
senere på arbejde, så du kan 
træne efter, du har afleveret 
børn. Alternativt kan 
børnene komme med dig 
ud at løbe – i en babyjogger 
eller på cykel ved siden af. 
Det vigtigste er, at du får dit 
løb ind på lige fod med alt 
muligt andet i kalenderen, så 
det ikke bliver (endnu en) af  
de ting, der bare kan aflyses, 
hvis hverdagen er presset  
– for det er den jo altid. 

1) Jeg vågner som regel af mig selv før 7.00 
 (også i weekenden).

2) Jeg glæder mig allermest til min morgenmad.

3) Jeg er træt omkring kl. 21 om aftenen.

4) Min energi når et peak før frokost.

5) Jeg tænker mest klart om formiddagen.

6) Jeg er mere sulten om morgenen 
 end om aftenen.

7) Jeg når mest fra kl. 7.00-15.00. 
 

Hvis du kan svare ja på hoved-
parten af disse spørgsmål, er du 
mest A-menneske. Det betyder, 
at du skal forsøge at træne om 
morgenen. Stå 30 minutter tidligere 
op for at løbe – og hvis du skal træne 
om eftermiddagen, vil yoga være bedre. For 
B’ere er det lige omvendt, start med yoga eller 
pilates, og løb en tur om eftermiddagen. 

Fortsat fra forrige side

TEST
Hvornår 
skal jeg 
løbetræne 
og spise?
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HVOR MEGET 
FORBRÆNDER JEG 
PÅ FEM KM?
Som tommelfingerregel forbrænder du 
1 kcal pr. kilo pr. kilometer, så hvis 
vægten viser 60 kg, og du løber 5 km, 
så svarer kalorieforbruget til 300 kalorier. 
Det er ligegyldigt, hvor hurtigt du løber – 
for hvis du løber hurtigere, stiger forbruget. 
Til gengæld falder tiden pr. kilometer. 

TiP FRa 
cHRis

Hvornår 
skal jeg planlægge 
måltiderne?

Med seks måltider om dagen, burde du ikke føle 
dig supersulten på noget tidspunkt. Hvis du er 

morgenmenneske, er det en god idé at spise lidt frugt 
eller et stykke groft brød, og drikke et glas vand, før du 
løber. Undtagelsen er, hvis du synes, det er for ubehage-
ligt at løbe med mad i maven. 
Løber du senere på dagen, bør du senest spise (et større 
måltid) halvanden time før din løbetur. Hvis du skal have 
et skud energi, så spis frugt eller drik frugtjuice, før du 
løber, det virker næsten med det samme. 
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sPis JERN
40 procent af alle danske 
kvinder mangler jern, og præstations-
evnen er afhængig af jern. Det er en 
god idé at få målt din jernstatus hos lægen, 
inden du tager jerntilskud. Du kan også spise 
dig til det. Kombinationen af kød og grønne 
grøntsager giver kroppen en perfekt dosis. 
200 gram spinat dækker dit dagsbehov.  

Gå efter en snack i størrelsesordenen 100 
kcal. Det svarer til et stort glas kakao-

mælk, en banan eller et stykke rugbrød med 
kødpålæg. 100 kcal er tilstrækkeligt til at sikre 
kroppens restitution efter en 45-minutters løbetur.

Hvor meget skal 
jeg spise efter?

TiP
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Behøver jeg at spise, 
før jeg løber?

Din krop er smart nok til at lagre energi, det er dine fedtdepoter. Ud over 
fedtet har du et lager af sukkerstoffer, det såkaldte glykogenlager, som 

er en lettilgængelig ressource. Det er glykogenlageret og fedtlageret, din krop 
bruger af, når du eksempelvis træner på tom mave om morgenen. Du kan 
godt løbe på tom mave, men mange vil opleve nedsat energi, mens de 
løber. Om morgenen er det en god idé at få en banan eller en lille skål 
havregryn og noget vand. Om eftermiddagen kan du have brug for et 
ekstra skud energi i form af en banan eller et stykke frugt, der optages 
hurtigt i blodet. 
Ideelt set skal du spise halvanden til to timer, før du løber, der er dit 
insulinniveau motionsegnet – og dit blodsukker er med dig. Løber du 
15 minutter efter et større måltid, vil kroppen føles tung og træt, fordi 
insulinniveauet er forhøjet. 

a-ViTaMiN = 

GulERøDDER
65 g B-ViTaMiNER = 

FulDKORNsBRøD (HVis Du 
sKal HaVE B12, ER DET lEVER) 

2 skiver

PEBERFRuGT
30 g
c-ViTaMiN =

D-ViTaMiN = 

FED FisK (OG 15 MiNuTTERs sOllys 
OM DaGEN MED BlOTTET HuD)

1 portion

E-ViTaMiN = 

NøDDER
50 g

31 
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Spis dig 
sund – og 

klar til løb 
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pskrifterne på disse sider følger den 
ideelle fordeling mellem kulhydrater, fedt 
og protein. Derfor stammer størsteparten 
af  dagens kalorier fra kulhydrater, nemlig 
50-60% i næsten alle måltider, hvad 
enten vi taler morgenmad, frokost eller 
aftensmad. Kulhydrater er nødvendige, 

hvis du skal have energi til at motionere. Husk dog, at 
kulhydrater ikke nødvendigvis er hvid pasta og hvide 
ris, men i højere grad bør være groft brød, grøntsager 
og frugt. Jo grovere, jo bedre – både for fedtdepoterne 
på din mave og for dit blodsukker. 
Der er ikke tale om en slankekur, men om inspiration 
til at kombinere fødevarer på en måde, der mæt-
ter og overholder den rigtige energifordeling. Du vil 
formentlig opleve, at du føler dig mere mæt, og at dit 
blodsukker holder sig stabilt, når du spiser efter disse 

forskrifter. Fordel dagens 
energiindtag på seks (større 
og mindre) måltider, inklu-
sive mellemmåltider som 
smoothies. En vægtreducer-
ende kost for kvinder svarer 
til 500 kcal mindre dagligt. 
De dage, hvor du får en 
mere „fyldig” frokost” eller 
spiser en stor brunch til 
morgenmad, bør mellem-
måltidet droppes eller blot 
være et stk. frugt. 
Opskifterne på disse sider 
er til 4 personer, men lette 
at halvere – og lav gerne 
dobbeltportioner, selv om 
du er alene, for så har du 
sunde måltider ved hånden 
til frokost eller middag, når 
du ikke har tid til at lave 
mad. 

O

33 



lø
b
ep

r
o

g
r
a
m

MorgenMad

70
kcal
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Brombærsalat

Tid: 15 min.

300 g brombær
1 udkernet, snittet æble
reven skal af 1 ubehand-
let lime
25 g rørsukker.
mynte.

Bland brombær og æble 
med reven limeskal og 
sukker. Lad desserten 
trække 5 minutter. Servér 
den med frisk mynte.

120
kcal

127
kcal

grøn 
energismoothie

Tid: 5 min

4 glas
1 agurk
0,5 ananas
150 g broccoli
1 dl grapejuice
evt. lidt honning.

Kom alle ingredienserne i 
en blender og blend til alt 
er findelt. Smag til med en 
anelse honning og server 
straks med knust is.

Mango-lassie 
Tid: 5 minutter.

Kødet af 1 stor, moden 
mango
2 dl yoghurt naturel
2 dl mango- eller ana-
nasjuice
2 dl skummetmælk
korn af ½ stang vanilje
frisk mynte.

Blend mangofrugt, 
yoghurt og juice med 
mælk. Smag til med va-
nilje og mynte og server.
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Frokost

sommersandwich 

Tid: 15 min.

300 g rugbrød i tynde skiver
1 dansk hovedsalat
300 g roastbeef i tynde skiver
200 g skrællet kinaradise
1 pose sukkerærter
1 bæger rygeost 5+
karse – gerne forskellige 
slags.

Rist brødene sprøde. Fordel 
salatblade og roastbeef 
på det sprøde brød. Skær 
kinaradisen i tynde stave og 
snit sukkerærterne på langs. 
Læg grøntsagerne og osten 
oven på kødet og drys godt 
med karse.

Fuldkornswrap 
med avocado 
og tomatsalsa

Tid: 10 min.

2 avocadoer
citronsaft
2 stk. hjertesalat eller mini 
romaine
6 tomater
1 rødløg
1 stor rød chili
frisk koriander
8 grove tortillas.

Skær avocadokødet i skiver 
og dryp straks med limesaft. 
Halvér salathovederne.
Hak tomaterne groft og 
bland med hakket rødløg, 
finthakket chili og koriander.
Læg to tortilla oven på 
hinanden og læg salat, 
avocado og tomatsalsa i 
midten. Fold den sammen 
og nyd den straks. Skal du 
spise den senere, så pak 
grøntsagerne og tortillaer 
hver for sig, så wrappene 
ikke bliver bløde.

grillet squash 
med salsa og salat 

Tid: 20 minutter

2 squash
1 håndfuld rucola
2 spsk kapers
1 fed hvidløg
1 spsk hvidvinseddike
1 spsk olivenolie
salt, peber
500 g store, røde tomater
200 g frisk mozzarella
1 bundt frisk basilikum.

Skær squashene i tynde 
skiver på langs og grill dem 
hurtigt på begge sider. Hak 
rucola, kapers og hvidløg og 
rør det sammen med hvid-
vinseddike samt olivenolie. 
Smag til med salt og peber. 
Hak tomaterne groft, skær 
mozzarella i mindre stykker 
og bland med basilikum. 
Dryp squashskiverne med 
rucolasalsa og fordel tomat-
salaten oven på. Servér med 
groft brød.

372
kcal

311
kcal

490
kcal
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Blomkålssalat 
med bacon

Tid: 30 min

200 g linser, gerne sorte 
belugalinser
1 mellemstort blomkål
2 spsk olivenolie
1 spsk hvidvinseddike
salt, peber
1 bundt persille
150 g bacon i tern
400 g groft brød.

Kog linserne i letsaltet vand 
ca. 20 min. og skyl godt i 
koldt vand. Del blomkålen i 
små buketter og vend dem 
i en marinade af olivenolie, 
hvidvinseddike, salt og pe-
ber. Bland med linser samt 
hakket persille.
Steg baconternene sprøde 
og læg dem på et stykke 
køkkenrulle. Drys salaten 
med bacon og servér med 
groft brød.

Tid: 15 min.

500 g oksekød i wokstrimler
1 spsk olivenolie
1 spsk kirsebærvineddike
salt, peber
400 g grønne bønner
125 g friske bær
masser af spæde salater
25 g høvlet peberrod
200 g groft brød.

556
kcal

355
kcal

salat med wokstrimler, 
peberrod og sommerbær

Lynsteg kødet i en rygende 
varm wok et kort øjeblik af 
to omgange. Dryp med kir-
sebæreddike og krydr med 
salt og peber.
Blancher bønnerne i letsaltet 
vand og skyl godt i koldt 
vand. 
Anret bønner, wokstrimler, 
bær og salater på et fad eller 
tallerkener. Drys med peber-
rod samt evt. stegesky og 
servér straks med brød. 
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MiddagsMad 

Linsesalat med 
feta

Tid: 35 min.

200 g beluga- eller puylinser
1 agurk
2 rødløg
250 g cherrytomater 
2 spsk olivenolie
1 spsk hvidvinseddike
salt, peber
1/2 dl hakket persille
1/2 dl hakkede mynteblade
200 g feta
40 g ristede nødder f.eks. 
græskarkerner og pinjeker-
ner.
4 pitabrød.

Kog linserne i letsaltet vand 
i ca. 20 min. og skyl godt i 
koldt vand. 
Flæk agurken, fjern kernerne 
med en ske og skær den 
i skiver. Skær rødløgene 
i smalle både og halvér 
tomaterne.
Vend linser og grøntsager 
i en marinade af olivenolie, 
hvidvinseddike, salt, peber 

tatar af røget 
makrel

Tid: 12-15 min.

Ca. 200 g røget makrel uden 
skind og ben 
1 spsk provencesennep – 
dijon
1 lille, hakket skalotte- eller 
rødløg
1 bdt dild – gem lidt til pynt
2 spsk afdryppede kapers
1 dl udkernet, friskhakket 
agurk
salt, friskkværnet peber
4 tykke skiver rugbrød
1 bdt radiser.

Pluk makrelkødet groft ned i 
en skål. Tjek det for yderlige-
re ben. Rør og smag det til 
med alle øvrige ingredienser 
– brug en gaffel, det er nem-
mest. Anret den rørte makrel 
på store skiver rugbrød og 
servér med radiser.

kyllingespyd med 
asparges

Tid: 25-30 minutter.

4 stk kyllingebryst
salt, friskkværnet peber
persillekviste eller andre 
krydderurtekviste
4 tynde skiver røget eller 
saltet bacon
350 g grønne asparges
3 tsk olivenolie
frisk kørvel.

Ovnkartofler:
700 g små, vaskede kartofler
2 spsk olivenolie
¾ tsk tørret basilikum eller 
oregano.
300 g brød.

Sæt ovnen på 200 grader 
varmluft. Skær kartoflerne i 
halve, vend dem i olie samt 
krydderier, salt og peber. 
Læg kartoflerne i en brade-
pande, hvor de kan ligge 
i ét lag og bag dem møre 
og sprøde i ovnen, ca. 20 
minutter. 

650
kcal

598
kcal

410
kcal
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rugsandwich med 
ærtecreme, laks 
og syltet agurk

Tid: 20 min.

200 g ærter
1 tsk wasabicreme
salt, peber
1 agurk
1/2 dl risvinseddike
1/4 dl sukker
2 tsk sort sesam
dild
8 skiver groft fuldkornsrug-
brød, 400 g i alt
salat eller ærteskud
400 g røget laks i skiver.

Hak ærterne med wasabi-
creme i en multihakker og 
smag til med salt og peber.
Skær agurken i skiver og 
vend dem i risvinseddike 
blandet med sukker og 
sesam. Lad agurken trække 
15 min. og drys godt med 
klippet dild. Smør brødene 
med ærtecreme og læg dem 
sammen med salat, laks og 
syltet agurk. 

532
kcal

553
kcal
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Tid: 30 min.

200 g sort quinoa
1 spsk olivenolie
1 spsk hvidvinseddike
salt, peber
1 bundt forårsløg
1 agurk
50 g soltørrede tranebær
50 g abrikos i tern
1 bæger salattern
koriander
persille
1/2 dl ristede pinjekerner
200 g groft brød.

tabouleh med sort quinoa

Skyl quinoagrynene grun-
digt og kog dem i letsaltet 
vand ca. 15 min. Hæld van-
det fra, skyl godt i koldt vand 
og lad det dryppe godt af. 
Vend grynene i en marinade 
af olivenolie, hvidvinseddike, 
salt og peber. 
Bland med snittede for-
årsløg, agurk i halve skiver, 
tranebær, abrikos og salat-
tern.
Drys godt med hakket kori-
ander, persille og pinjeker-
ner. Bland og server med 
brød.



lø
b
ep

r
o

g
r
a
m

sødt

gulerodsmuffins
Tilberedningstid: 35 min. 

Til 12 muffins.
50 g hakkede hasselnødder
2 dl sukker
2,5 dl hvedemel
1/2 tsk bagepulver
3 æggehvider
150 g revet gulerod
25 g soltørrede tranebær
25 g rosiner
1/2 dl smeltet smør.

Hak hasselnødderne fint og 
bland med sukker, hvedemel 
og bagepulver. Rør ægge-
hviderne sammen med mel-
blandingen. Tilsæt gulerod, 
frugt og smeltet smør og rør 

179
kcal

blandingen sammen. Fordel 
dejen i 12 smurte forme. Bag 
kagerne ved 180 grader i ca. 
20 min.
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Tid: 45 min.

Muffin
boller:
5 g gær (som en 
hasselnød) 
1,5 dl lunken vand
1/4 tsk salt
1 knsp sukker
70 g grahamsmel
100 g hvedemel.

Rør gæren ud i 
lunken vand. Tilsæt 
salt, sukker og 
grahamsmel. Rør 
hvedemelet i og rør 
dejen godt igennem. 
Dæk skålen med 
plastfilm og sæt den 
i køleskabet natten 
over. Smør fire muf-
finforme og kom 
dejen i. Lad dem 
hæve til dobbelt 
størrelse og bag 
dem ved 220 grader 
i ca. 15 min. 

ostecreme:
100 g friskost 6%
revet citronskal fra 
1/4 citron
1 spsk citronsaft
1/2 dl flormelis
5-6 finthakkede 
mynteblade.

Rør forsigtigt friskost 
sammen med citron-
skal, citronsaft, flor-
melis og mynte. Lav 

det gerne dagen før, 
så smagen af mynte 
og citron rigtigt kan 
trække igennem. 

Yoghurt:
1 rød grapefrugt
1 appelsin
400 g græsk yog-
hurt 2%
4 tsk akaciehonning.

Skær skrællen af 
grapefrugten og 
appelsinen tæt til 
kødet og skær file-
terne fri af hinden. 
Fordel yoghurten 
i fire glas og kom 
grape, appelsin og 
honning på toppen.

andet:
2 æg
100 g fuldkornsrug-
brød
100 g røget skinke 
4 tsk oliventape-
nade.

Kog æggene smi-
lende ca. 8 min.
Skær rugbrødet i 
stave og rist dem 
sprøde.
Halvér æggene og 
servér med groft 
salt, ristet rugbrød, 
skinke og tapenade.

Weekend-Brunch 

xxx
kcal
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Tid: 35 min.

300 g hakket svinekød 3-7%
1 tsk knust ingefær
1/2 tsk rød thaikarry
200 g snittet spidskål
100 g bønnespirer
150 g rejer
salt, peber.
4 plader filodej.
1 frillice
150 g sukkerærter
1 stor håndfuld ærteskud.
1 dl sød chilisauce.

Svits kødet ved god varme 
og krydr med ingefær og 
thaikarry. Tilsæt spidskål og 
svits endnu et par minutter. 

seks om dagen 
i et glas
Tid: 5 min. + trækketid

Til 8 store glas.
6 passionsfrugter
1 stang vanilje
1 liter eksotisk juice med 
bl.a. mango
1 liter æblejuice.

Skrab kødet ud af passions-
frugterne og rør det sammen 
med vaniljekornene. Kom 
blandingen i en stor flaske 
sammen med juice og ryst 
godt. Lad det trække mindst 
1 time, inden der serveres i 
glas med masser af knust is.

380
kcal

150
kcal

sprøde forårsruller med salat

Bland med bønnespirer og 
rejer og smag til med salt og 
peber.
Del hver plade filodej i tre lige 
store stykker. Fordel fyldet på 
dejpladerne i den ene ende. 
Rul en gang, fold siderne 
ind over og rul dem stramt 
sammen. Se anvisningen på 
pakken med filodej.
Læg forårsrullerne på en 
bageplade og bag dem ved 
230 grader i ca. 10 min., til 
de er gyldne og sprøde.
Bræk salaten i mindre styk-
ker og bland med snittede 
sukkerærter og ærteskud. 
Servér salaten og chilisau-
cen til de sprøde forårsruller.
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alt i en-smoothie
5 dl skyr
300 g frosne hindbær, blå-
bær og jordbær
1 banan
2 dl minimælk
1 dl mysli.

Blend skyr, bær og banan, 
tilsæt mælk og mysli og 
blend igen. Fordel i glas og 
server. 

Melongazpacho 
Tid: 15 min.

300 g melonkød, galia- eller 
honning melon
2 mellemstore agurker
1 fed knust hvidløg
2 skalotteløg
1 dl friske mynteblade
salt, peber
200 g groft rugbrød
400 g jomfruhummerhaler 
eller rejer.

Findel melonkødet i en 
blender sammen med 1½ 
agurk, hvidløg, 1 skalotteløg 
og halvdelen af mynten og 
smag til med salt og peber. 
Sæt suppen i køleskabet 

220
kcal

260
kcal

indtil servering.
Hak det sidste skalotteløg 
og bland med hakket mynte. 
Skær resten af agurken i 
små tern og bland med løg 
og mynte.
Skær rugbrødet i tynde 
skiver og rist det sprødt.
Server suppen iskold med 
agurkesalsa og hummerha-
ler på toppen.
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Skriv 
alle dine 
sejre ned
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n kostdagbog er ikke en løftet pegefinger, 
men et redskab til at holde styr på dine 
vaner og prøve på at gennemskue, hvad 
du faktisk spiser. Det smarte ved at skrive 
dagbog er, at det (hvis du ellers svarer 
ærligt) spejler virkeligheden. Du vil være 
mere motiveret til at træne og spise sundt, 

når du skal notere dine træningsresultater og din kost 
i en dagbog bagefter. Det lyder muligvis banalt, men 
sådan fungerer den enkle psykologi bag dagbogsskriv-
ning. Det forklarer også, hvorfor taknemmelighedsdag-
bøger, hvor du hver aften noterer ti ting, du har været 
tilfreds med i dagens løb, virker så positivt. Måske kan 
du oven i købet få plads til små peptalks til dig selv på 
siderne i denne bog. 
Dagbogen her består af  to dele. En del, der har med 
dine nye motionsvaner at gøre – hvor du kan skrive, 
hvor langt du har løbet, og hvordan det gik. Du kan 
også anføre andre former for motion på dagbogssid-
erne. Følelsen er den samme, hvad enten du kan skrive, 
at du har danset zumba eller løbetrænet. Anden del er 
en kostdagbog, hvor du i tre dage skal notere alt, hvad 
du spiser og drikker. Også hvornår på dagen, du gør 
det. Du må også meget gerne bemærke, hvordan du 
har det – og hvordan dit generelle energiniveau er. 
Når du skriver ned, hvad du spiser, bliver du kon-

fronteret med, hvad du reelt 
spiser i løbet af  dagen og 
ikke, hvad du tror, du spiser. 
Du kan f.eks. se, om du 
er en „snacker“, der ikke 
spiser til måltiderne, men i 
stedet sætter 600-1.000 kcal 
til livs på snacks. Du kan 
forrykke balancen i kosten 
(55-60 E% kulhydrat, 30 
E% fedt og 10-15 E% 
protein) ved at spise mange 
mellemmåltider, der er 
fedtrige eller kulhydratrige. 
Du vil opdage, at det er 
nemt at føre motionsdag-
bog. Det kræver ikke ret 
meget. Derimod kan en 
kostdagbog godt være ret 
besværlig. Vi spiser åben-
bart betydeligt mere, end 
vi træner… Til gengæld 
kan kostdagbogen være en 
øjenåbner. 
På side 50 efter selve dag-
bogen er der en gennem-
gang af  de ting, du skal 
være opmærksom på, når 
du analyserer dine kostdag-
bogsnotater efter tre dage. 

E
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Har du 
drukket 
nok? 

Jo mere du 
træner, jo mere 

skal du huske at drikke 
– men hvordan ved du, 
om det er nok? Der er  
en meget nem måde 
at finde ud af det på, 
for din urin afslører 
din væskebalance. Se 
selv...

Mørk urin: 
Du mangler en 

del væske. 

Halvmørk: 
Du mangler lidt 

væske.

Lys: 
Din væske-
balance er 

o.k.

Meget lys: 
Du har drukket for 

meget væske.

Motions- og 
kostdagbog

Det er ikke tilfældigt, at det er tre dage, du 
skal skrive ned. De fleste kan brillere en dag 
og være supersunde og fornuftige, og især 

hvis det er en mandag. Jeg plejer at anbefale 
folk, at de laver kostdagbog over to hverdage 

(en, hvor du træner, og en, hvor du ikke gør) 
og en weekenddag, fordi det giver det mest 

virkelighedstro indtryk af en persons kostvaner. 

Husk drikkevarer. 
En vigtig detalje i din 
kostdagbog er det, du 

drikker. Måske mangler du væske 
og kommer til at spise, når du i vir-
keligheden er tørstig. Ud over vand 
indeholder de fleste drikkevarer 
energi og skal derfor også tælles 
med i energiregnskabet.   
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Du kan downloade flere dagbogssider på ALTfordamerne.dk. 

kostdagbog Dato
 
Morgenmad Ca. kcal:
 

Frokost

Aftensmad   

Snacks 

Alkohol

Energiniveau  

Motionsdagbog 
 
Motion Varighed
 

Notater Træningsintensitet
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kostdagbog Dato
 
Morgenmad Ca. kcal:
 

Frokost

Aftensmad   

Snacks 

Alkohol

Energiniveau  

Motionsdagbog 
 
Motion/Løb Varighed
 

Notater Træningsintensitet
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kostdagbog Dato
 
Morgenmad Ca. kcal:
 

Frokost

Aftensmad   

Snacks 

Alkohol

Energiniveau  

Motionsdagbog 
 
Motion/Løb Varighed
 

Notater Træningsintensitet
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Efter tre dages kostdagbog kan du hurtigt 
analysere dine egne kostvaner. Gå frem 

efter de 7 punkter herunder og find dine kostfælder. 

1) Beregn dit energiindtag. Det totale energi-
indtag har betydning for din vægt. Hvis du hver dag 
indtager 300 kcal mere, end du forbrænder, udvikler det 
sig til seks kilos overvægt på et år. Det kan eksempelvis 
være en ny vane med at drikke chai latte om eftermid-
dagen, et glas vin til maden eller spise et stykke kage 
efter frokost. 

2) Hvornår spiser du? Et klassisk mønster er at 
spise fornuftigt og mådeholdent til måltiderne for så at 
spise udenfor måltiderne. Det er ikke dårligt at graze, 
dvs. græsse som køerne gør, og småspise hele dagen. 
Men du kan ikke både graze og indtage normale 
portioner til måltiderne. Notér, hvor mange procent du 
spiser til måltiderne – og hvor meget der ligger udenfor. 

3) Står der slik, kage, caffe latte 
og snacks på menuen hver dag? Så har du 
forklaringen på, hvorfor det er svært at holde vægten. 
Alt med måde. En sund uge med et par mindre sunde 
valg valg et par gange om ugen er en god balance. 

4) Hvad spiser du mest af? Gå kostdagbogen 
igennem, og se om der er en bestemt fødevare, 
der dukker op hele tiden. Ofte er det netop den/de 
fødevarer, du holder mest af – og som udgør din 
basiskost – der indirekte er skyld i din overvægt. 
Skær den hovedingrediens ned til det halve.

5) Spiser du størsteparten af din mad om 
morgenen eller om aftenen? Tjek dagbøgerne 
og se, hvornår du typisk indtager størsteparten af din 
mad – og hvornår du har tendens til at overspise. 
Det er en god ide at planlægge et proteinrigt måltid 
ca. 30-60 minutter, før du normalt falder i. 

6) Får du protein nok? Kulhydrater er blot energi 
som alle andre energikilder, og som løber har du brug 
for, at kosten indeholder mange kulhydrater (55-60%). 

Der er ikke noget farligt eller 
dårligt ved kulhydrater. Men 
vælg grove varianter og 
indtag lidt fedt og protein 
samtidig. Hvis du spiser 
kulhydrater alene, vil du ty-
pisk blive sulten efter 1-11/2 
time. Hvis du spiser ca. 20-
50 gram protein sammen 
med dine kulhydrater, mæt-
ter de dobbelt så længe. 

7) Alkohol. Det er langt 
fra ualmindeligt, at alkohol 
er medvirkende til ekstra 
kilo. 1 gram alkohol svarer 
nemlig til ca. 7 kcal, så alko-
hol indholder meget energi 
og øger samtidig appetitten. 
Drik ikke alkohol for sund-
hedens skyld, men det er 
naturligvis i orden at nyde 
et glas en gang imellem. At 
nyde livet. Sundhedsstyrel-
sen har en maksimal ugent-
lig grænse på 7 genstande 
for kvinder. 

Sådan læser du 
din dagbog
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* Bliv motiveret til at komme op af sofaen og ud ad døren.

* Sæt mål - og nå dem.

* Gør løb til en vane - en gang for alle

I næSte uGeS ALt for dAmerne

SådAn motIverer du dIG SeLv tIL At LøBe

Find din løbeglædemed Chris MacDonald

LøBeSkoLen 3. deL


