
De magiske, grønne uger 
 
Oversigt over hvordan de første uger kan forløbe  
– til inspiration! 
 

 

Uge 1 
 

Dag 1 

Morgenmad: friske frugter og bær. 

Formiddag: gulerod. 

Middag: Forbrændersuppe. Rucolasalat, selleristang, æble, vindruer, pecannødder, limesaft. 

Eftermiddag: friske frugter. 

Aftensmad: Forbrændersuppe. Lynwok, brune ris. 

Natmad: vindruer og mandler. 1 glas vand med råkakao og sødemiddel. 

 

Dag 2 

Morgenmad: varm rismælk og brune ris med kardemommedrys og bananskiver. 

Formiddag: vindruer. 

Middag: Thai- kokosret (wok), brune ris. Råkonfekt. 

Eftermiddag: gulerod og hasselnødder. 

Aftensmad: Bønnepaté. Grøn salat, agurk, tomat, syrlig marinade. 

Natmad: banan. 

 

Dag 3 

Morgenmad: bananpandekager, frisk frugt. 

Formiddag: gulerod og agurk. 

Middag: Forbrændersuppe. Karrystegt banan med løg og ananas, brune ris. 

Eftermiddag: friske frugter. 

Aftensmad: Paprikagryderet. Grøn salat, tomat, avokado med syrlig marinade. 

Natmad: banan. 

 

Dag 4 

Morgenmad: varm rismælk og brune ris med kaneldrys og bananskiver. 

Formiddag: friske frugter. 

Middag: Safransuppe, brune ris. Ingefær-rødkålsalat. 

Eftermiddag: gulerod, peberfrugt. 

Aftensmad: Vegetabilsk chop suey. Popcorn. 

Natmad: bananpandekager. Hasselnødder. 

 

Dag 5 

Morgenmad: kolde brune ris og kold rismælk samt frisk frugt og bær. 

Formiddag: Rå blomkål og broccoli, mandler. 

Middag: Forbrændersuppe. Kogt pastinak, grønlangkål (grønkål, rismælk, salt, sødemiddel, Maizena). 

Eftermiddag: Råkonfekt. 

Aftensmad: Kelpnudelsalat. Stegt banan. 

Natmad: vindruer. 

  

Dag 6 

Morgenmad: varme brune ris med lidt rismælk samt æblemos. 

Formiddag: gulerod. 

Middag: Ovnbagte grøntsager i fad med chili, brune ris. Revet rødbede, limesaft, sødemiddel. 

Eftermiddag: Råkonfekt. 

Aftensmad: Kaoswok (wok resterne fra ugen med fx karry). Vegansk chokolademousse. 

Natmad: Pære. Kanelchips. 

 

Dag 7 

Morgenmad: kolde brune ris og kold rismælk samt frisk frugt og bær. 

Formiddag: ananas, pecannødder. 

Middag: Rødbedebøf, bløde løg, brune ris, blandet grøn salat. Vegansk chokolademousse.  

Eftermiddag: Råkonfekt. 

Aftensmad: Vegetabilsk curry, brune ris. Frugtsmoothie. 

Natmad: Popcorn. 

HHuusskk!!  

  DDuu  mmåå  ggeerrnnee  ssppiissee  

fflleerree  mmåållttiiddeerr  ––  ssåå  

llæænnggee  ddee  bbaarree  bbeessttåårr  

aaff  ddee  ttiillllaaddttee  fføøddeevvaarreerr!! 



Uge 2 
 
Dag 1 

Morgenmad: havregrød, bær. 

Formiddag: friske frugter. 

Middag: Forbrændersuppe. Vegetabilske forårsruller. 

Eftermiddag: Grovkiks. 

Aftensmad: Linsepate, brune ris, dampet broccoli. Frugtsalat med chokoladesauce. 

Natmad: gulerod, grovkiks. 

 

Dag 2 

Morgenmad: friske frugter og grøntsager, grovkiks. 

Formiddag: gulerod, peberfrugt. 

Middag: Belugagryde, grovpasta. Eksotisk salat.  

Eftermiddag: friske frugter og bær. 

Aftensmad: Forbrændersuppe eller squashsuppe. Linselasagne. 

Natmad: Chokolademuffins*. 

 

Dag 3 

Morgenmad: femkornsgrød, bær. 

Formiddag: Grovkiks. 

Middag: Forbrændersuppe eller pebersuppe. Linselasagne.  

Eftermiddag: friske frugter og bær.  

Aftensmad: Chilisuppe. Lynwok, brune ris. 

Natmad: gulerod. Vegansk chokolademousse. 

 

Dag 4 

Morgenmad: smoothie, grisinnistænger. 

Formiddag: Råkonfekt. 

Middag: svampesuppe eller afrikansk suppe. Rispapirruller. 

Eftermiddag: bær, mandler. 

Aftensmad: Bønnepaté, gartnersalat. Grillede frugter. 

Natmad: Chokolademuffins*. 

 

Dag 5 

Morgenmad: Grahamspandekage, friske frugter og bær. 

Formiddag: gulerod, mandler. 

Middag: Linsenetter, ris og rødbedesalat. 

Eftermiddag: Grovkiks. Bær. 

Aftensmad: Nøddesteg, tomatsalat. Vegansk is eller smoothiesorbet. 

Natmad: Groft knækbrød med magisk "Nutella". 

  

Dag 6 

Morgenmad: smoothie, grisinnistænger. 

Formiddag: Råkonfekt. 

Middag: Tunesisk kikærtesuppe eller tomatsuppe. Kaoswok. 

Eftermiddag: Groft knækbrød med magisk "Nutella". 

Aftensmad: chili sin carne, brune ris. Grillede frugter med chokoladesauce. 

Natmad: Popcorn. 

 

Dag 7 

Morgenmad: Femkornsgrød, bær.  

Formiddag: friske frugter. 

Middag: Linsesuppe. Rødbedesalat. 

Eftermiddag: avocado med limesaft. 

Aftensmad: Koriandergryde. Banansalat. 

Natmad: grisinnistænger. 

 

 

 
 

 
TTiipp!!  TTiillbbeerreedd    ssttøørrrree  ppoorrttiioonneerr  vvaarrmm  mmaadd  aadd  ggaannggeenn,,  ssåå  dduu  iikkkkee  bbeehhøøvveerr  aatt  llaavvee  mmaadd  ssåå  ttiitt..    

HHvviiss  dduu  ssttrraakkss  kkøølleerr  mmaaddeenn  nneedd  ttiill  hhøøjjsstt  55  ggrraaddeerr,,  kkaann  ddeenn  hhoollddee  ssiigg  ii  oopp  ttiill  55  ddøøggnn..    

MMaadd  ssoomm  hhaarr  ssttååeett  ii  oovveerr  33  ddøøggnn  sskkaall  vvaarrmmeess  ggooddtt  iiggeennnneemm  ii  mmiinnddsstt  55  mmiinnuutttteerr  ppåå  110000°°  CC..  


