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I Region Hovedstaden ønsker 59 % af borgerne − svarende til 700.000 personer  
− at det skal være forbudt at sælge fastfood i sportshaller og idrætsklubber.
Sundhedsprofil 2010

»

Fysisk aktivitet og sund kost er grundlaget for et godt liv.  
Det er et kæmpe paradoks at være fysisk aktiv og så få  
dårligt brændstof bagefter.
Forpagter Jens Kruse, Kruses i Kildeskovshallen,Gentofte

»
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Sund mad og idræt hænger sammen. Fremover skal vi i langt højere grad blive mødt 
med et fristende udbud af sundere og gerne økologisk mad. Caféen i hallen kan 
komme af med sit ry som storleverandør af usund mad til Idrætsdanmark.

Vores mål må være:
´´ at maden er sund og økologisk, så vi passer godt på både vores krop og miljø 
´´ at idrætshallerne får en mere moderne og grøn profil, der indbyder til, at vi 

sætter os ned og nyder et måltid sammen med vores familie eller træningskam-
merater 

´´ at der er mindre friture og slush-ice i idrætslivet.

Denne bog er til dig, som er café-bestyrer i en idrætshal og har ansvaret for, hvilken 
mad der serveres. Bogen kan hjælpe dig med:
´´ at tilbyde dine kunder et moderne, fristende og sundere vareudbud, der sælger 

sundere alternativer til det gængse udvalg med små ændringer, der praktisk 
lader sig gøre 

´´ information om, hvordan du bruger Nøglehulsmærket og det økologiske spise-
mærke i din markedsføring af din nye sundere, grønne café.

Jeg håber, at bogen kan give dig inspiration og idéer til sundere mad i idrætshaller.

Fødevareminister Mette Gjerskov
2012

Kom i mål med sundere mad  
i idrætshaller
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Fødevarestyrelsen har været i kontakt med café-bestyrere i idrætshaller, 
da dette materiale skulle udvikles. De idéer, du finder i materialet, er bl.a. 
hentet fra deres gode erfaringer med et sundere vareudbud.
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KOm gODt i gaNg
For at komme i mål med sundere mad er det vigtigt:

´´ at du og hele dit personale brænder for det sundere koncept
´´ at du kender brugerne af hallen og udvikler dit udbud til dem
´´ at du lærer at tilberede sundere mad med et minimum af spild
´´ at din mad og café frister dine kunder og indbyder til en sundere  

mad- og måltidskultur.

Husk på, at forandringer kræver tålmodighed − for det tager tid at  
ændre på, hvad folk forventer at kunne købe og spise i din café.  
Dine kunder skal vænnes til, at de ikke længere kan købe pomfritter  
og slush-ice. De får i stedet noget sundere, måske ovnbagte kartofler  
og smoothie, der smager godt og mætter i længere tid.

Det gode rygte vil spredes, men det sker ikke fra den ene dag til  
den anden. 

Fra friture til friske råvarer  
med overskud1

Jeg er selv vokset op med det 
usunde hal-mad, og det synes 
jeg ikke, at fremtiden har brug 
for. Man kan se, vi bliver større 
og større. Derfor synes jeg, det 
er ‘fedt’ at kunne tilbyde noget 
sundere mad.
Café-leder Paul Unger,  
Albertslund Stadion Café

» Jeg var meget skeptisk, da 
jeg droppede pomfritterne og 
tænkte ’det her kommer til at 
gå galt’. Men kunderne blev ved 
med at komme, og nu sælger vi 
bare mere pasta og kylling.
Jeanette Jensen, Café Hallen,  
Helsingør Kommune

»



6

Sundere mad der sælger

Fire brune bananer og tre runkne æbler i en 
skål på disken har de færreste lyst til at købe. 
Det er altafgørende for din succes, hvordan du 
præsenterer og serverer den sundere mad.  
Det skal være indbydende og lettilgængeligt. 

maD, Der præseNterer sig
Kundernes oplevelse, når de ser og spiser 
maden, er vigtig. Bliver maden spist i caféen, er 
en porcelænstallerken og bestik med til at gøre 
oplevelsen langt bedre frem for pap og plastik. 
Tager kunderne maden med sig, kan en farvet 
serviet eller det rette bæger gøre en stor forskel 
på, om maden præsenterer sig indbydende.

Illustrative billeder af maden er med til at friste 
kunderne. Brug farver, stor skrift og dekorativ 
udsmykning. Sørg for at prisen samt produktets 
særtegn fremhæves, fx ‘Ugens tilbud’ eller  
‘Let at dele’. Lav evt. også større skilte med 
specialtilbud som fx ‘Dagens ret’ eller menu-
tilbud. 

maD, Der styrKer FællessKabet
Mad i idrætshaller spises ofte i fællesskab, og 
det er vigtigt, at noget af den mad, du sælger 
kan deles. Pomfritter er et godt eksempel på 
mad, der kan deles, men der er mange andre 
sundere alternativer, som også lever op til det 
kriterium. Fx frugtstykker i et bæger der serve-
res med to gafler eller en pastasalat, som man 
deler på to tallerkener.

maD, Der OverrasKer
Variation og overraskelser i udbuddet er med 
til at øge salget. Tænk på variation i smag og 
farve. Du kan også variere mellem forskellige 
typer af sandwich eller frugt. På den måde 
bliver den sundere mad ikke kedelig og den 
sundere smoothie kan – ligesom slush-icen − 
også skifte i farve og smag. 

maD, Der KOster miNDre
Flere caféer i idrætshaller har haft gode erfarin-
ger med at gøre den sundere mad lidt billigere 
i forhold til den usunde mad. På den måde 
hjælper du kunderne godt på vej til at tage 
det sunde valg. Lad fx kildevand koste mindre 
end cola − og frugt lidt mindre end slik. Sætter 
du prisen ned, sælger du mere. Fremhæv dine 
tilbud ved kassen.
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Fuldkornssnegl 
1150 kJ, 6 g 
fedt og her er 
også æble og 
fuldkornsmel i 
dejen.

Kartoffelbåde,  
1360 kj og 5 g 
fedt.

Sluch-ice, 700 kJ 
og 41 g sukker. 

Fransk hotdog, 

1870 kJ, 23 g 

fedt. 

Frugt i bæger, 

420 kJ og  
0 g sukker.

Pomfritter, 
3670 kJ og 
47 g fedt.

Fra klassisk hal-menu – til et sundere udbud

2 pølsehorn,  
2080 kJ, 15 g fedt,  
og her er der  
også gulerod,  
æble og grahams-
mel i dejen.

Smoothie 625 kJ, 0 g sukker.

Slik og 
chokolade, 
2620 kJ, 108 g 
sukker og  
15 g fedt.

Kage, 1200 kJ, 

16 g fedt, 32 g 

sukker.
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Nyt menukort i dialog med dine kunder

Det kan være fornuftigt at gå i dialog med  
kunderne i din café og tage dem med på råd, 
så I sammen finder et attraktivt udbud af 
sundere mad og drikke. I kan sammen skabe en 
café, der giver dem lyst til at købe maden og 
måske tilbringe en hyggelig tredje halvleg sam-
men med deres familie eller holdkammerater. 

Gå også i dialog med idrætsforeningerne i  
hallen − evt. ved at invitere til en workshop. 
Kan I sammen finde frem til nogle madtilbud, 
som medlemmerne vil købe? Fx ved at tilbyde 
de lokale håndboldherrer varm mad efter  
torsdagstræningen og sammensætte en  
sundere menu til det store stævne.

Vi har lige haft årets største stævne. Folk kom ind og sagde, ‘hvor er 
det godt, I har smidt al det ulækre frituremad ud og nu sælger lækker, 
sund mad. Det vil vi også have hjemme i vores hal.
Forpagter Xandra Schalburg Ponsong, Café Spire, Gladsaxe Sportshal

»
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Hæng en tavle op til at skrive dit menukort 
på. Det gør det nemt og billigt at opdatere 
dit menukort med dine nyeste påfund.

Mange trænere siger, at det er 
vigtigt at spise sundt, hvis man 
vil yde sit bedste på banen.
Jeanette Jensen, Café Hallen,  
Helsingør Kommune

»

Få Nye KuNDer
Overvej om der er brugere i hallen, som du ikke 
har fat i? Der er mange forskellige kundegrup-
per i en idrætshals café: 
´´ Børn
´´ Unge
´´ Voksne
´´ Børnefamilier
´´ Mødregrupper
´´ Pensionister
´´ Elitesportsudøvere m.fl.

Der er forskel på, hvad de har lyst til at købe, 
samt hvor mange penge de bruger.

?3 gODe spørgsmål
´´ Vil forældrene i højere grad give deres børn 

penge med til mad, hvis de ved, at børnene 
får en sundere snack efter træning? Nogle 
har gode erfaringer med et klippekort til 
sunde snacks efter træning.

´´ Vil et sundere madudvalg få flere forældre 
til at slå sig ned i din café, mens deres børn 
træner?

´´ Vil pensionister og mødregrupper slå sig 
ned om formiddagen for at få god kaffe 
eller en smoothie? 
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Mad til selskaber, møder og ud af huset

Ud over salget til de daglige kunder har mange 
caféer en stor indtjening fra mad leveret til 
selskaber, møder eller ud af huset. Her giver 
et sundere vareudbud også mulighed for at 
tiltrække nye kundegrupper. Sundere og mere 
velsmagende mad giver en ny og frisk profil til 
dit koncept og viser, at du tør tænke ud over 
de obligatoriske pølser, slush-ice og pomfritter. 
Her i bogen vil du kunne finde opskrifter på 
sundere menuer til:

´´ møder
´´ børnefødselsdage
´´ stævner.

Du kan også undersøge mulighederne i dit 
lokalområde. Måske er der en arbejdsplads eller 
børnehave, der gerne vil have leveret sundere 
og måske økologisk frokost fra dig. 
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Hold dit vareudbud enkelt og dynamisk

Vælger du at producere den sundere mad 
og bruge færre halv- og helfabrikata, er der 
en økonomisk gevinst at hente ved at vælge 
råvarer efter sæson, bruge mere frugt og grønt 
og skære ned på kødet. 

Inden du går i gang med at ændre dit udbud, 
er det en god idé, at du tænker processen 

igennem. Gør dig overvejelser om størrelsen  
af lager, produktion og det udbud af mad,  
som du ønsker at sælge. 

Hold det enkelt og dynamisk, så du kan 
håndtere produktionen af den sundere og 
eventuelt økologiske mad uden for meget 
svind. 

Det gælder om at have en 
stribe råvarer, som man 
bruger på forskellige 
måder og får lavet mange 
retter med få råvarer.”
Forpagter Jens Kruse, Kruses  
i Kildeskovshallen, Gentofte

»
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Spar tid og penge med god planlægning

Der er både tid og penge at spare ved at have  
en god planlægning af din produktion. Overvej 
hvordan du kan udnytte mad, som bliver tilovers  
i din produktion − i stedet for at smide maden ud. 
Maden kan fx anvendes i nye retter eller fryses til 
senere brug. 

Tilbered eksempelvis lidt større portioner af de 
varme retter, fx kødsovs, som du så kan bruge til 
fyld på pizza eller supplere med bechamelsovs og 
pastaplader til lasagne. At genanvende gør det 
lettere at variere udbud og tilberedningsmetoder,  
og det kræver mindre forberedelsestid.

Tips til brug af overskydende mad 
fra produktion

´´ Ost rives, fryses ned og kommes på 
boller eller pizza.

´´ Surmælksprodukter anvendes i brøddej.
´´ Pasta bruges som fyld i suppe eller i en 

hurtig salat med optøede ærter, majs og 
peberfrugt i små tern.

´´ Kogte grønsager blendes og kommes i 
farsmad, fx frikadeller, kødboller m.m. 

´´ Rå grønsager eller frugt rives og kommes  
i brøddej.

´´ Rå grønsager bruges til fond eller i en 
grønsagssuppe eller sovs.

´´ Krydderurter laves til pesto.
´´ Frugt skæres i stykker, fryses ned og 

anvendes i smoothie.
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Indretning af din café

Er din disk indbydende, og er varerne fremme, 
så de frister kunderne? Stil de sundere produk-
ter forrest på disken og gør de nye, sundere 
varer indbydende. Det handler om at gøre det 
sundere valg til det nemme valg. Frugt og grønt 
sælger bedst, hvis det ser frisk ud og står lige 
ved disken. 

Det er vigtigt, at omgivelserne er hyggelige, der 
hvor vi spiser. Bliv inspireret af andre caféer til 
at skabe hyggelige omgivelser, fx med blomster 

og lys. Det kan måske være en idé at lade en 
kunstner udstille sine malerier i caféen evt. mod 
at du får en lille procentdel af indtægten ved et 
eventuelt salg. 

Det er også vigtigt at tænke over opstilling af 
borde, så der er plads til både store og små 
grupper. Du kan med fordel spørge dine kun-
der, hvordan de synes, at caféen evt. kan blive 
mere hyggelig.
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Kyllingewrap
med karrydressing

25,-

Til alle opskrifter i bogen er det muligt at downloade  
og printe skilte til at hænge op i din café.

På skiltene er der  
afsat plads til,  
at du selv kan  
indføre din pris.
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Markedsføring af den nye menu

Du kan markedsføre den nye, sundere mad 
på mange måder. Her er idéer til markedsfø-
ringskanaler:

´´ Hallens nyhedsbrev
´´ Hallens hjemmeside
´´ Hallens brochurer og annoncer
´´ Pamfletter som fx kan lægges  

i omklædningsrummene
´´ A-buk skilt ved indgangen

´´ A3-plakater, der kan hænges op i hallen og 
ved indgangen

´´ Information til ‘ambassadører’, fx alle 
trænerne som inviteres til information 
og smagsprøver på den nye mad − spred 
budskabet

´´ Hallens eventkalender for året
´´ Stil små skilte på bordene med din menu
´´ Hæng plakater op i caféen
´´ Stil skilt ved kassen med ‘Ugens tilbud’.
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Vi har taget de mest populære retter, der bliver solgt i caféerne i landets idrætshaller 
og lavet en sundere version af fx toast, pølse med brød og pomfritter. Opskrifterne 
er inddelt i kategorier, der både dækker den lille sult, lækkersulten og den store sult. 
Det er opskrifter på mad, som er populær hos både børn og voksne, og hvor der er 
mulighed for variation og salg af diverse menuer.

Alle opskrifterne i bogen er beregnet til 10 portioner og lever op til de officielle 
ernæringsanbefalinger. Det betyder, at maden har et lavt indhold af sukker og fedt 
og et højt indhold af frugt, grønt og fuldkorn. Alle ingredienserne i opskrifterne er 
angivet i renset vægt.

Opskrifter på sundere mad 
der sælger

myter Om maD Og træNiNg 
Der florerer mange myter om, hvad der er bedst at spise og drikke, hvis man ønsker 
at give kroppen det bedste udgangspunkt i forbindelse med træning. Når vi dyrker 
sport og træner kroppen, har den brug for de rigtige næringsstoffer til at kunne yde 
sit bedste og til at restituere efter træning.

sandt FAlSKeller

2
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Myte 1
“Når jeg dyrker sport, kan jeg med god samvittighed spise 
usundt.”

Fakta: Myten er falsk. 
Selvom kroppen forbrænder energi, når du er fysisk aktiv, 
betyder det ikke, at du kan spise en tilsvarende mængde energi 
i form af sodavand, chokolade eller andre usunde produkter 
med god samvittighed.
Når du er fysisk aktiv, har kroppen stadig brug for, at du spiser 
efter de officielle kostråd, og pladsen til det usunde bliver 
kun en anelse større, selv om du træner hårdt. Det ekstra 
energibehov, som du får ved at være fysisk aktiv, bør primært 
dækkes ved at spise efter kostrådene.

FAlSK
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Drikkevarer

Mix smoothie
´´ 1 ¾ liter yoghurt naturel maks. 0,7 % fedt
´´ 300 g gulerod (4-5 stk.)
´´ 315 g banan (3-4 stk.)
´´ 500 g blodappelsin (3-4 stk.)
´´ 350 g æble (3-4 stk.)
´´ 3 tsk. revet ingefær
´´ 3 ½ spsk. honning
´´ Isklumper

1. Gulerødder, bananer, blodappelsiner og 
æbler skrælles. 

2. Frugterne skæres i mindre stykker, så de  
er klar til blenderen. 

3. Ingefæren skrælles og rives derefter på  
det fine rivejern. 

4. Kom frugt, ingefær, honning, yoghurt  
og isklumper i en blender og blend til  
cremet konsistens (kom evt. lidt vand i,  
hvis den er for tyk). 

Jordbær-appelsin smoothie
´´ 1 ¼ kg jordbær (fra frost)
´´ 450 g bananer (ca. 5 stk.)
´´ 1½ liter appelsinjuice

1. Blend jordbær (gem evt. nogle til pynt), 
bananer og appelsinjuice.

2. Hæld smoothien i et glas, kom isterninger  
i og pynt evt. med hele jordbær.

 Tips

´´ Bananer, der er begyndt at se  
lidt kedelige ud, kan skæres 
op, fryses ned og bruges til 
smoothies. Det sparer tid og  
giver mindre spild.

´´ Det kan godt betale sig at  
investere i en rigtig god (industri)
blender, som er hurtig og kan 
blende isterninger og frossen 
frugt.

´´ Til mødeservering: Servér 
smoothien i små glas, som en 
frisk opkvikker.

´´ Bemærk at frosne hindbær skal 
koges, inden de serveres i retter, 
som ikke efterfølgende varme-
behandles, fx bær i en smoothie.  
Læs mere på Fødevarestyrelsens 
hjemmeside: www.fvst.dk



20

Den lille sult

Mellemmåltiderne bør være et supplement til 
hovedmåltiderne. Vælg:

´´ Frugt
´´ Grønt
´´ Fuldkornsbrød med Fuldkornslogoet
´´ Gryn med Fuldkornslogoet
´´ Mælk og surmælksprodukter med  

Nøglehulsmærket.

Der er på de næste sider 
opskrifter på mellemmåltider, 
som indeholder mange grønsager 
og fuldkorn 

Myte 2
“Drik kakaomælk efter træning for 
at få musklerne til at vokse.”

Fakta: Myten er falsk. 
Kakaomælk er ikke et vidunder-
middel, der bygger musklerne op. 
Kakaomælk indeholder meget suk-
ker og skal kun nydes ved særlige 
lejligheder ligesom sodavand, slik 
og kage.
Hvis du ønsker at give din krop 
det bedste udgangspunkt for at 
restituere efter træning, er det 
langt bedre at spise et lille måltid, 
fx en grovbolle eller banan og 
drikke et glas mager mælk. På den 
måde indgår mellemmåltidet som 
en del af en sund og varieret kost, 
der er i overensstemmelse med de 
officielle kostråd.

FAlSK

 



21

Ovnbagte kartoffelbåde
´´ 3,5 kg kartofler
´´ ½ dl olie
´´ 2 tsk. salt
´´ ½ dl tørret oregano
´´ 2 dl tomatketchup

1. Skrub kartoflerne og skær  
dem i både.

2. Kom kartoflerne i bradepander  
og vend dem i olie.

3. Krydr med salt og oregano.

4. Steg kartoflerne i ovnen ved  
225 grader i ca. 50 min. til de  
er møre og sprøde.

let at Dele
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Tips

´´ Prik pølserne. Så revner de ikke under 
bagning. Tilsæt evt. lidt sennep 
sammen med ketchup.

´´ Har du ikke mulighed for hjemmebag, 
så vælg gerne færdigkøbte produkter 
med Fuldkornslogo og/eller Nøglehuls-
mærke.

pølsehorn
´´ 25 g gær 
´´ 1 ¾ dl vand, lunken 
´´ ½ spsk. olie 
´´ 125 g gulerod, revet (ca. 2 stk.)
´´ 100 g æble, revet (ca.1 stk.)
´´ 175 g grahams- eller fuldkornshvedemel  

(3 dl)
´´ 250 g hvedemel (4 dl) 
´´ ¾ dl tomatketchup 
´´ 5 stk. wienerpølser (ca. 250 g)

Pensling: sammenpisket æg,  
surmælksprodukt eller vand 

1. Rør gæren ud i vand. Tilsæt de øvrige  
ingredienser. Ælt dejen til den er smidig. 
Lad dejen hæve tildækket et lunt sted  
ca. 1 time.

2. Del dejen i 2 ½ portion. Rul portionerne ud 
til en cirkel, og del hver cirkel i 4 trekanter. 
Kom lidt ketchup på hver trekant. Af den  
½ portion dej skal der laves 2 trekanter.

3. Læg en halv pølse på hver trekant og rul 
dem sammen til horn − start udefra og  
rul ind. 

4. Læg hornene med sammenføjningerne  
nedad. Lad dem efterhæve i 10 min.

5. Pensl og bag brødene ca. 20 min. ved  
200 grader.
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pizzaboller
´´ 25 g gær
´´ 4 ½ dl lunken vand
´´ 1 tsk. groft salt
´´ 365 g hvid hvede, grahamsmel eller 

fuldkornshvedemel (6 dl)
´´ 340 g hvedemel (5 ½ dl)

´´ 150 g gulerod (ca. 2-3 stk.)
´´ 75 g bladselleri (ca. 2 ½ stk.) 
´´ 100 g løg (1 stort)
´´ 3 spsk. olie, gerne olivenolie
´´ 200 g flåede, hakkede tomater (½ dåse á 400 g)
´´ 1-2 tsk. groft salt, smag til med friskkværnet peber

´´ 250 g kogt skinke i strimler eller ca. 5 kogte kartofler 
i skiver 

´´ 125 g revet, mild ost, maks. 30+, 17 % fedt 
´´ 1 spsk. tørret oregano

1. Rør gæren ud i vandet. Tilsæt de øvrige ingredienser 
til dejen, og ælt den smidig. Lad dejen hæve  
et lunt sted ca. 1 time.

2. Del dejen i 10 kugler. Tryk dem til 1 cm flade cirkler.

3. Fordel dejcirklerne på bagepapir på en bageplade.

4. Riv gulerødderne, og hak løg og selleri fint.  
Svits grøntsagerne i 1 spsk. olie i en gryde.  
Kom tomater ved. Kog det sammen, til det er tykt- 
flydende. Smag til med salt og peber. Kan blendes, 
hvis du ønsker en mere ens-artet tomatsauce.

5. Smør tomatsauce på dejen. Fordel strimlet skinke  
eller kartoffelskiverne over. Drys med ost og oregano. 
Dryp med resten af olivenolien (2 spsk.).

6. Bag pizzabollerne ca. 25 min. ved 225 grader i  
midten af ovnen.
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pirog med oksekød
´´ 25 g gær
´´ 3 ½ dl vand
´´ 1 æg
´´ 1 spsk. olie
´´ 1 tsk. salt
´´ 350 g hvid hvede eller grahamsmel  

(ca. 6 dl) 
´´ 300 g hvedemel (ca. 5 dl)

´´ 75 g løg (1 stort)
´´ 125 g peberfrugt, courgette eller persillerod 
´´ 100 g gulerod (1-2 stk.)
´´ 1 spsk. olie
´´ 200 g hakket okse-, svine- eller lammekød, 

maks. 10 % fedt
´´ 2 tsk. tørret oregano eller timian
´´ 1 dl tomatpuré
´´ ½ dl tomatketchup
´´ 1-2 tsk. groft salt, smag til med 

friskkværnet peber
´´ 125 g revet mild ost, maks. 30+, 17 % fedt 

Pensling: sammenpisket æg og drys med ½ dl 
sesamfrø

1. Rør gæren ud i lunkent vand. Tilsæt de 
øvrige ingredienser til dejen. Ælt dejen til 
den er smidig. Lad dejen hæve tildækket  
et lunt sted ca. 1 time.

2. Skær grønsagerne i små tern og skræl og 
riv guleroden. Svits grønsagerne i olie. 
Tilsæt kødet og svits det nogle minutter. 
Tilsæt oregano, tomatpuré, tomatketchup, 
salt og peber. Kog kødsaucen igennem  
ca. 5 min. Hæld den i et fad og lad den 
køle lidt af.

3. Del dejen i 10 kugler. Rul dem ud til ½ cm 
tykke cirkler. Fordel fyldet i portioner midt 
på dejstykkerne. Fordel reven ost oven på 
fyldet. Pensl dejstykkerne med sammen-
pisket æg langs kanten. Fold dejstykkerne 
sammen til halvmåner. Pres kanten sammen 
med en gaffel eller med fingrene.

4. Læg piroggerne på bagepapir på en bage-
plade. Pensl piroggerne med sammenpisket 
æg og drys med sesamfrø. 

5. Bag piroggerne ved 200 grader i ca. 25 min.

Tips

´´ Karry, paprika, chili, 
spidskommen eller 
hvidløg kan bruges 
som krydderi.
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Myte 3
“Efter træning kan jeg spise 
hvad som helst, uden det 
sætter sig på kroppen.”

Fakta: Myten er falsk. 
Selvom forbrændingen 
er højere efter træning, 
tæller det, du spiser efter 
træning, med i hele dagens 
energiregnskab. Det er en 
god idé at spise og drikke 
lidt efter træning, men det 
skal helst være noget sundt 
som frugt, en grovbolle og 
et glas mager mælk.

FAlSK
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Frugtbæger
Et bæger med udskåret frugt er farverigt, ser 
lækkert ud og er nemt at spise. Vælg forskel-
lige slags frugt:

´´ Æble
´´ Pære
´´ Vindrue
´´ Appelsin
´´ Ananas
´´ Melon
´´ Blommer.

Skær frugten i mundrette stykker og pres lidt 
citronsaft over, så de ikke bliver brune. Læg evt. 
et lille træspyd eller tandstik i bægeret, så man 
kan spise frugten med pind eller lave sit eget 
frugtspyd. 

Gnavegrønt
Små grønsager og grønsagsstave er lige til at 
spise, og der er mange variationsmuligheder. 
Vælg forskellige slags grønsager:

´´ Gulerødder
´´ Agurker
´´ Peberfrugter
´´ Sukkerærter
´´ Cherrytomater
´´ Bladselleri
´´ Kinaradiser
´´ Blomkål.

let at Dele let at Dele
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Tips

´´ Dejen kan langtidshæves. 
Lav dejen dagen før − 
brug kun 10 g gær.  
Dæk skålen med plastfilm, 
og lad dejen hæve i 
køleskabet til næste dag.

Gulerods-æbleboller med 
mandler
´´ 25 g gær
´´ 2 dl vand, lunkent
´´ 1 ½ dl surmælksprodukt, maks. 1,5 % 
´´ 1 tsk. groft salt 
´´ 100 g æble, revet (1 stk.)
´´ 100 g gulerod, revet (ca. 1 ½ stk.)
´´ 100 g mandler, groft blendede (ca. 2 dl)
´´ 60 g havregryn (2 dl)
´´ 350 g grahams- eller fuldkornshvedemel 

eller hvid hvede (ca. 6 dl)
´´ 200 g hvedemel (ca. 3 dl) 

Pensling: sammenpisket æg, surmælksprodukt 
eller vand 

1. Rør gæren ud i vand og surmælksprodukt. 
Tilsæt salt og de øvrige ingredienser,  
men hold evt. lidt af hvedemelet tilbage.  
Ælt dejen til den er smidig.

2. Stil dejen til hævning tildækket et lunt sted 
ca. 1 time.

3. Rul dejen ud på et meldrysset bord til en 
pølse. Skær dejen i 10 stykker, og form dem 
til boller.

4. Lad bollerne efterhæve ca. 20 min.

5. Pensl bollerne.

6. Bag bollerne ca. 20 min. ved 200 grader. 
Tjek om bollerne er færdigbagte ved at 
banke på bunden. Det skal lyde hult.
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Minirugbrød med æble og rosin
´´ 25 g gær
´´ 3 dl vand
´´ 100 g æble (1 stort)
´´ 1 ½ dl surmælksprodukt, maks. 1,5 % fedt
´´ 1 tsk. salt
´´ 35 g rosiner (ca. ¾ dl)
´´ 330 g rugmel (ca. 5 ½ dl)
´´ 270 g hvedemel (ca. 4 ½ dl)

Pensling: evt. vand

1. Udrør gæren i lunkent vand. Tilsæt revet æble  
og de øvrige ingredienser. Ælt dejen sammen, 
den føles lidt klistret pga. rugmelet. Lad dejen 
hæve tildækket et lunt sted ca. 1 time.

2. Form dejen til 10 små rugbrød. Lad dem  
efterhæve ca. 15 min.

3. Pensl med vand eller et surmælksprodukt.

4. Bag brødene ca. 20 min. ved  
200 grader i midten af ovnen.

Tips

´´ Dejen kan langtidshæves.  
Lav dejen dagen før − brug 
kun 10 g gær. Dæk skålen med 
plastfilm, og lad dejen hæve i 
køleskabet til næste dag.

´´ I stedet for æble kan bruges  
gulerod, courgette, græskar,  
rødbede, persillerod eller  
pastinak.
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1. Gæren smuldres i vandet, hvorefter resten 
af ingredienserne tilsættes dejen. Tilsæt 
mere mel, hvis dejen er for våd. Dejen 
sættes til hævning et lunt sted ca. 1 time.

2. Hasselnødderne lægges på bagepapir i 
ovnen ved 200 grader i ca. 10 min. De skal 
ud af ovnen, når de er gyldne, de må ikke 
blive brændte.

3. Blend hasselnødder med olie, til de 
får en smøragtig konsistens. Dadler 
og æble blendes også og tilsættes 
hasselnøddesmørret. Smag til med kanel. 
Der kan tilsættes vanilje eller kardemomme 
efter smag. 

4. Dejen rulles ud til en stor tynd plade,  
ca. 35 × 40 cm. Fyldet spredes ud på 
pladen, og den rulles sammen, hvorefter 
man skærer sneglene i ca. 1 cm tykke 
skiver.

5. Sættes til hævning i ca. 30 min. Herefter 
pensles sneglene og bages ved 200 grader  
i ca. 15 min.

Fuldkornssnegl med æbler, dadler og 
nøddecreme
´´ 25 g gær
´´ 1 dl vand, lunkent 
´´ 2 dl surmælksprodukt, maks. 1,5 % 
´´ 1 tsk. groft salt 
´´ 275 g fuldkornshvedemel (4 ½ dl)
´´ 250 g hvedemel (4 dl)

´´ 75 g hasselnødder (ca. 1 ¼ dl)
´´ 1 spsk. olie 

´´ 100 g æble (1 stort)
´´ 40 g dadler (ca. ¾ dl)
´´ Smag til med kanel,  

ca. 2 spsk. 
´´ Evt. vanilje eller kardemomme

Pensling: sammenpisket æg, surmælksprodukter  
eller vand 

Tips

´´ Brug evt. mandler i stedet for 
hasselnødder.

´´ Brug evt. rosiner i stedet for dadler.
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Den store sult

Det er vigtigt at spise sund mad i løbet af 
dagen, gerne fordelt på 3 hovedmåltider 
og 2-3 mellemmåltider. 

På de næste sider finder du opskrifter 
på kold og varm mad, der dækker et 
hovedmåltid for en voksen.

Myte 4
“Proteinpulver, -drikke og -barer 
giver større muskler.”

Fakta: Myten er falsk. 
Når du træner på motionsniveau 
er det ikke nødvendigt med et 
ekstra proteintilskud. Spiser 
du en varieret kost og efter 
kostrådene, får du tilstrækkeligt 
med protein (aminosyre) til at 
bygge musklerne op.
Har du trænet hård styrke-
krævende fysisk aktivitet som  
fx styrketræning kan du dog  
med fordel spise eller drikke  
noget proteinholdigt lige efter 
træning, fx skummemælk.  
Her er kroppen særlig parat til at 
modtage proteiner til at opbygge 
musklerne. 

FAlSK



31

Fiskefrikadeller  
med pastasalat
´´ 750 g mørksej, lyssej eller torsk
´´ 1 ½ tsk. groft salt
´´ 2 æg
´´ 60 g hvedemel (¾ dl)
´´ 1 ½ dl let-, skummet- eller minimælk
´´ Peber, friskkværnet 
´´ ½-1 tsk. karry
´´ 2 spsk. olie til stegning

´´ 25 g basilikumblade
´´ 35 g parmesanost
´´ 2 spsk. pinjekerner
´´ 1 fed hvidløg
´´ ¾ dl olie
´´ 1-2 spsk. citronsaft
´´ 1-2 tsk. groft salt, smag til med 

friskkværnet peber

´´ ½ kg rå fuldkornspasta, fx skruer eller rør
´´ 500 g broccolibuketter 
´´ 500 g gulerod (5-6 stk.)
´´ 250 g rød eller gul peberfrugt (2½ stk.)

1. Skær fisken i tern og findel den i en food-
processor sammen med salt.

2. Tilsæt æg, hvedemel, mælk, karry og peber 
og miks det hurtigt. Kom farsen i en skål.

3. Form 20 fiskefrikadeller og steg dem i olie.

4. Lav en pesto til pastasalaten: Skyl basilikum 
grundigt. Kom den i blenderen sammen 
med tern af parmesanost, pinjekerner,  
hvidløg og olie.

5. Blend, til pestoen har en lind konsistens. 
Smag til med citronsaft, salt og peber.

6. Kog pastaen efter anvisning på emballagen. 
Skær broccolien i buketter. Kog brocolli i 
ca. 5 min., så buketterne stadig er sprøde. 
Afdryp dem i en si. Skær gulerødderne og 
peberfrugt i små tern

7. Kom kogt pasta, broccoli og resten af 
grønsagerne i en skål og vend med pesto.

Tips

´´ Du kan bruge færdige 
fiskefrikadeller med 
Nøglehulsmærket.

let at Dele
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Frikadeller med 
kartoffelsalat
´´ ½ stort løg (45 g)
´´ 225 g gulerod, rodselleri, persillerod eller 

pastinak
´´ 750 g hakket kalve- og svinekød, svinekød, 

lammekød eller oksekød, maks. 10 % fedt
´´ 2 æg
´´ 45 g hvedemel (¾ dl)
´´ 3 dl let-, skummet- eller minimælk
´´ 1 ½ tsk. groft salt, smag til med 

friskkværnet peber
´´ Olie til stegning

´´ 2 kg kolde, kogte kartofler
´´ 1 liter surmælksprodukt, maks. 1,5 % fedt
´´ 1 dl mayonnaise, 80 % fedt
´´ 100 g løg eller forårsløg
´´ 4 ½ tsk. paprika eller karry
´´ 4 ½ tsk. dijonsennep eller citronsaft
´´ 4 ½ tsk. sukker
´´ 3-4 tsk. groft salt, smag til med 

friskkværnet peber

´´ 400 g peberfrugt (4 stk.) eller radiser
´´ 700 g agurk (2 store)
´´ 400 g optøede ærter 
´´ Purløg eller dild til pynt

1. Riv løget og gulerødderne. Rør farsen med 
de øvrige ingredienser. 

2. Form 20 frikadeller med en spiseske og 
gennemsteg dem i olie.

3. Skær de kogte, kolde kartofler i passende 
stykker.

4. Rør surmælksprodukt, mayonnaise, 
hakkede løg, paprika/karry, sennep/
citronsaft og sukker sammen og smag 
til med salt og peber. Vend kartoflerne i 
dressingen.

5. Skær peberfrugt og agurk i tern og 
vend det i kartoffelsalaten sammen med 
ærterne. 

6. Pynt evt. med klippet purløg eller dild.

let at Dele
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Kyllingewrap med 
karrydressing
´´ 5 dl yoghurt naturel maks. 5 % fedt
´´ 2 spsk. karry
´´ ½ bundt frisk persille
´´ ½ løg 
´´ 2 spsk. mangochutney,   
´´ 1 tsk. groft salt, smag til med friskkværnet 

peber
´´ 650 g kyllingefileter 

´´ 150 g gulerod (1½ store )
´´ 200 g iceberg salat (1 lille hoved)
´´ 100 g gul peberfrugt (1 stk.)
´´ 100 g rød peberfrugt (1 stk.)
´´ 110 g rødløg (1 stort)
´´ 10 stk. tortillawraps med Nøglehulsmærke 

og/eller Fuldkornslogo.

1. Sæt en tør pande over varmen, kom karry 
på og ‘brænd den af’ i ca. 1 min., til den 
begynder at ryge let. Kom den ‘brændte’ 
karry op i en skål med yoghurten.

2. Skyl persillen og pil løget. Hak persillen og 
løget fint.

3. Rør det i dressingen og smag til med 
mangochutney, salt og peber.

4. Kyllingebrysterne steges på grillpande eller 
alm. pande ca. 7 min. på hver side, og 
skæres derefter i lange, tynde strimler.  
Der skal bruges en ½ brystfilet pr. portion.

5. Skræl gulerødderne og skær dem i 
lange, tynde strimler, på størrelse med 
tændstikker.

6. Skyl peberfrugt, iceberg, pil løg, og skær  
alt i tynde strimler.

7. Læg grønsager, kylling og dressing i 
wrapsene. Rul dem sammen og halvér på 
skrå.
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Fuldkornssandwich med 
forskelligt fyld
FulDKOrNsbOlle
´´ 25 g gær
´´ 3 dl vand
´´ 1 ¼ dl surmælksprodukt med maks. 1,5 % 

fedt
´´ 1 tsk. groft salt
´´ 360 g hvid hvedemel, fuldkornshvedemel 

eller grahamsmel (6 dl)
´´ 300 g hvedemel (5 dl)

Pensling: sammenpisket æg og drys med  
2-3 spsk. sesamfrø

1. Rør gæren ud i lunken vand. Tilsæt de 
øvrige ingredienser. Ælt dejen til den er 
smidig. Stil dejen til hævning et lunt sted 
tildækket ca. 20 min.

2. Form 10 lidt flade boller. Lad dem 
efterhæve ca. 1 time. Pensl bollerne med 
æg og drys med sesamfrø.

3. Bag bollerne ved 200 grader i 20-25 min. 
midt i ovnen.

Tips

´´ Dejen kan langtidshæves. Lav dejen 
dagen før − brug kun 10 g gær. Dæk 
skålen med plastfilm, og lad dejen 
hæve i køleskabet til næste dag. 

´´ Pensl med vand eller et surmælks-
produkt i stedet for æg

´´ Hvis du smører sandwich i god tid 
− og lader dem stå i din kølemontre 
− kan du bruge mindre surmælks- 
produkt og mayonnaise. Så undgår 
du, at brødet bliver for vådt af fyldet. 

´´ Alternativt kan købte burgerboller 
med Nøglehulsmærket og/eller 
Fuldkornslogoet anvendes.
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tuNsalat meD grøNt til 10 saNDwich
´´ 400 g afdryppet tun i vand (2 ½ dåse)
´´ 150 g peberfrugt (1 ½ stor)
´´ 150 g majs (2 dl)
´´ 1 dl mayonnaise, 80 % fedt
´´ 2 dl surmælksprodukt, maks. 1,5 % fedt
´´ ½ spsk. karry
´´ 1-2 tsk. groft salt, smag til med 

friskkværnet peber og citronsaft
´´ Purløg til pynt

´´ 200 g icebergsalat (1 lille hoved) eller rucola
´´ 200 g peberfrugt (2 stk. )
´´ 225 g agurk (1 stk.)

1. Skær peberfrugterne i meget små tern. 
Rør tun sammen med peberfrugt, majs, 
mayonnaise, surmælksprodukt og karry. 
Smag til med citronsaft, salt, peber og 
klippet purløg.

2. Lun de flækkede fuldkornsboller. Fyld hver 
sandwichbolle med tunsalat, snittet salat 
samt strimlet peberfrugt- og agurkeskiver

Fyld til fuldkornssandwich
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sKiNKe Og Ost meD maNgO Og 
spiDsKålsalat til 10 saNDwich 
´´ 100 g mangochutney, færdiglavet (7 spsk.) 

´´ 150 g A38 maks. 1,5 % fedt 
´´ 2 ½ spsk. citronsaft
´´ 2 ½ tsk. karry
´´ 600 g fintsnittet spidskål (1 lille)
´´ 250 g æble i tynde både (2 ½ stk.)
´´ 250 g skinkepålæg i tynde skiver 
´´ 150 g ost 30+/17 % 
´´ 1-2 tsk. groft salt, smag til med 

friskkværnet peber

1. Bland A38 med citronsaft, karry og 
mangochutney (pres evt. mangochutney 
gennem en sigte, så den er helt findelt). 

2. Vend det med spidskål og æble. Smag til 
med salt og peber.

3. Flæk sandwichbollerne.

4. Læg skiverne af skinke og ost på under-
bollen. Fordel fyldet ovenpå og luk med 
overbollen.

Fyld til fuldkornssandwich
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rOastbeeF meD humus Og grøNt til 
10 saNDwich
´´ 300 g kikærter, tørrede 
´´ 3 spsk. vand
´´ 1 ½ spsk. tahin (sesampasta) (20 g)
´´ 5 spsk. citron, friskpresset 
´´ 6 fed hvidløg (20 g)
´´ 1 tsk. groft salt, smag til med peber og 

stødt spidskommen
´´ 400 g roastbeef i tynde skiver
´´ 100 g rucolasalat
´´ 1 lille agurk (200 g) 
´´ 200 g peberfrugt, rød og gul (2 stk.)
´´ 100 g jalapenos eller pepperoni

1. Udblød kikærterne min. 10-12 timer. 

2. Kog dem møre i nyt vand uden salt,  
ca. 1 time. 

3. Purér dem i en foodprocessor sammen med 
citronsaft, hvidløg, tahin og krydderier. 

4. Hvis mosen virker for fast, kan den tilsættes 
lidt vand. 

5. Smag til med salt, peber og spidskommen. 

6. Flæk sandwichbollerne. Smør et lag 
hummus på både bund og låg og læg 
skiver af roastbeef.

7. Læg derefter rucola, agurk, peberfrugt og 
jalapenos/pepperoni på bunden, og luk 
med overbollen.

Fyld til fuldkornssandwich
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Marineret kyllingelår med 
couscoussalat
´´ 20 kyllingeunderlår
´´ 25 g ingefær
´´ 100 g løg (1 stort)
´´ 2 dl tomatpuré
´´ 3 tsk. garam masala, blandingskrydderi  

eller karry
´´ 1 dl citronsaft
´´ 4 fed hvidløg
´´ 1 spsk. olie
´´ 1 tsk. groft salt, smag til med friskkværnet 

peber

´´ ¾ kg couscous, rå (fuldkorn)
´´ 300 g forårsløg (ca. 15 stk.)
´´ 750 g tomater (6 store)
´´ 400 g rød peberfrugt (4 stk.)
´´ 400 g gul eller grøn peberfrugt (4 stk.)
´´ ½-1 stort bdt. persille 
´´ ½ bdt. mynte 
´´ 3 dl citronsaft (saft fra 6-7 citroner)
´´ ¾ dl olie
´´ ¾ spsk. spidskommen, stødt
´´ 3-4 tsk. groft salt, smag til med 

friskkværnet peber

1. Kom ingefær, løg i kvarte og de øvrige 
ingredienser til marinaden i en blender eller 
foodprocessor og miks det sammen.  
Vend kyllingelårene i marinaden og læg 
dem på bagepapir i en bradepande. 

2. Stil bradepanden i ovnen ved 200 grader  
i ca. 40 min. Tjek at kyllingelårene er  
gennemstegte ved at se, om kødsaften  
er klar, og at kødet nemt løsnes fra benet. 

3. Tilbered couscousen efter anvisning på 
emballagen. Snit forårsløgene i skiver og 
skær tomater og peberfrugterne i tern.

4. Bland afkølet couscous, grønsager, hakkede 
krydderurter, citronsaft, spidskommen og 
olie. Smag til med salt og peber.

let at Dele

Tips

´´ Marinaden kan ændres til 1½ dl sojasauce, 4 spsk. 
reven ingefær, salt og peber − eller en barbecue-
marinade af 2 dl færdig barbecuesauce og 1 dl 
appelsinsaft eller juice. 

´´ Couscous kan sættes i blød i varm gulerodssaft, 
rødbedesaft eller æblejuice i stedet for i vand.  
Det giver en anden smag og farve. 
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Gulerodssuppe med grovbolle
´´ 625 g gulerod (7 store)
´´ 300 g kartofler
´´ 175 g løg (2 store )
´´ 2 fed hvidløg 
´´ ½ dl olie
´´ 1 tsk. spidskommen 
´´ 150 g røde linser (2 dl)
´´ 2 l bouillon, fx hønsebouillon 
´´ 1-2 tsk. groft salt, smag til med friskkværnet 

peber
´´ Saft af 1 appelsin

´´ 3 dl yoghurt naturel med maks. 1,5 % fedt
´´ ½-1 stort bdt. persille 

10 grovboller med Fuldkornslogo og/eller  
Nøglehulsmærke, eller se opskrift side 42.

1. Skær gulerødder og kartofler i skiver og 
hak løg og hvidløg. Svits det i en gryde 
med olien. Tilsæt de øvrige ingredienser 
til suppen med undtagelse af appelsins-
aften. Lad suppen koge ca. 30 min. under 
låg. 

2. Miks suppen jævn med en stavblender  
eller i en foodprocessor. Smag til med 
salt, peber og appelsinsaft. 

3. Rør yoghurt med hakket persille og servér 
det til suppen sammen med grovboller.
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Laks på spyd med sataysovs, 
hvidkålssalat og ris
´´ 20 træspyd
´´ 800 g laksefilet uden skind, altså 40 g pr. 

spyd
´´ 3 spsk. revet frisk ingefær
´´ 1 spsk. olie
´´ 1 dl sojasauce

´´ ¾ dåse light kokosmælk (300 g)
´´ 1 ½ dl fiskebouillon
´´ 1 ½ spsk. citronsaft

´´ 7 halve usødede ferskner fra dåse (300 g 
drænet vægt)

´´ ¾ dl grov peanutbutter
´´ 1 spsk. rød karrypasta
´´ 3 spsk. fishsauce eller sojasauce

´´ 500 g hvidkål (½ lille)
´´ 200 g appelsiner (1-2 stk.)
´´ 375 g æble (4 stk.)
´´ 2 spsk. citronsaft
´´ 1 spsk. olie
´´ 1-2 tsk. groft salt, smag til med 

friskkværnet peber
´´ 50 g mandler i flager eller hakkede 
´´ 900 g rå naturris, brune eller parboiled ris. 

Svarer til 225 g tilberedt ris pr. portion.

1. Læg træspyddene i koldt vand ca. 1 time. 

2. Riv ingefær. Bland ingredienserne til 
marinaden. Skær laksen i ca. 7 cm lange  
og 1 ½ cm tykke stykker.

3. Vend fisken i marinaden og stik den på 
spyd. Læg spyddene på bagepapir på en 
bageplade. Stil pladen i ovnen ved 225 
grader ca. 15 min. Tjek at de er gennem-
stegte.

4. Kog kokosmælk, bouillon, citronsaft, 
ferskner, peanutbutter, karrypasta og 
fishsauce i en gryde i 3-4 min. Blend saucen 
og smag den til. 

5. Snit hvidkål fint. Bland den med halve 
appelsinbåde og æbler i tynde både.

6. Bland citronsaft og olie og smag til med 
salt og peber. Vend det i salaten. Pynt med 
mandler.

7. Server med ris.

Tips

´´ Saucen kan serveres kold eller varm. 
Kom eventuelt afkølet sauce i små 
plastikbægre.

´´ Laksen kan erstattes med kylling.
´´ Citron kan bruges som pynt og som 

smagsfremmer.



Lasagne med kød og 
grønsager, hertil grovboller 
´´ 175 g løg (2 store)
´´ 500 g gulerod (6 stk.)
´´ 125 g bladselleri (4 stilke)
´´ 650 g hakket okse-, svine-, lamme-, 

kyllinge- eller kalkunkød, maks. 10 % fedt
´´ 2 dåser á 400 g flåede, hakkede tomater
´´ 160 g tomatpuré 
´´ 4 dl bouillon
´´ 2 spsk. tørret oregano
´´ 1 ¼ spsk. frisk timian eller 2 ½ tsk. tørret
´´ 3-4 tsk. groft salt, smag til med 

friskkværnet peber

´´ 1 ¼ dl hvedemel
´´ 1 l letmælk
´´ 40 g smør 
´´ 2-3 tsk. groft salt, smag til med 

friskkværnet peber og reven muskatnød

´´ 23 fuldkornslasagneplader
´´ 160 g revet mild ost maks. 30+, 17 % fedt 
´´ ¾ tsk. tørret oregano

10 grovboller med Fuldkornslogo og/eller 
Nøglehulsmærke, eller se opskrift på næste side.

1. Skær løg, gulerødder og bladselleri i fine tern. 

2. Svits kødet i en gryde uden fedtstof, til det har skiftet 
farve. Tilsæt løg, gulerødder, bladselleri, flåede 
tomater, tomatkoncentrat og bouillon. Krydr med 
oregano, timian, salt og peber.

3. Lad kødsaucen koge uden låg i ca. 20 min. Smag den 
til. Krydr den ekstra, da smagen bliver svagere efter 
bagning af lasagnen.

3. Ryst hvedemelet ud i lidt kold mælk. 

4. Bring resten af mælken og smørret i kog i en 
gryde under omrøring. Tilsæt meljævningen under 
omrøring. Kog saucen igennem under omrøring,  
ca. 5 min. Smag til med salt og peber. 

6. Læg kødsauce, bechamelsauce og lasagneplader 
i tre lag i en bradepande med høj kant. Slut med 
bechamelsauce og drys med ost og oregano. Stil 
bradepanden i ovnen ved 200 grader i 30-40 min.
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Grovboller  
– til lasagne, suppe m.v.
´´ 25 g gær
´´ 2 dl vand
´´ 50 g æble (½ stk.) 
´´ ¾ dl surmælksprodukt, maks. 1,5 % fedt
´´ 1 spsk. flydende honning, sirup eller sukker
´´ 1 tsk. groft salt
´´ 200 g rugmel (ca. 3 ½ dl)
´´ 200 g hvedemel (ca. 3 ½ dl)

Pensling: evt. vand

1. Udrør gæren i lunken vand. Tilsæt revet 
æble og de øvrige ingredienser. Ælt dejen 
sammen, den skal føles lidt klistret pga. 
rugmelet. Lad dejen hæve tildækket et lunt 
sted ca. 1 time.

2. Form dejen til 10 boller. Lad dem efterhæve 
ca. 15 min.

3. Pensl med vand. 

4. Bag bollerne ca. 20 min. ved 200 grader i 
midten af ovnen.

Tips

´´ Tilsæt evt. frø til dejen.
´´ I stedet for æble kan anvendes 

gulerod, courgette, græskar, rødbede, 
persillerod eller pastinak.

´´ Dejen kan langtidshæves. Lav dejen 
dagen før − brug kun 10 g gær.  
Dæk skålen med plastfilm, og lad 
dejen hæve i køleskabet til næste dag.

´´ I stedet kan bruges købte boller 
med Nøglehulsmærke og/eller 
Fuldkornslogo.
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Tips

´´ I stedet for gulerødder kan du bruge selleri 
eller persillerødder.

´´ Du kan også anvende færdige  
kødboller med Nøglehulsmærket.

Boller i kokoskarrysauce med ris
´´ 50 g løg (½ stort)
´´ 200 g gulerod (3 stk.)
´´ 125 g selleri 
´´ 625 g hakket kalve- og svinekød, svinekød, 

lammekød eller oksekød, maks. 10 % fedt
´´ 2 æg
´´ ¾ dl hvedemel
´´ 2 ½ dl let-, skummet- eller minimælk
´´ 1 ½ tsk. groft salt, smag til med friskkværnet peber

´´ 225 g løg (2 store) 
´´ 200 g æble (2 stk.)
´´ 375 g selleri eller persillerod 
´´ 200 g gul peberfrugt eller squash
´´ 1 spsk. olie
´´ 1 ¼ spsk. karry
´´ 3 ½ dl kogevand fra kødbollerne eller bouillon
´´ 200 g light kokosmælk (½ dåse á 400 g)
´´ 3 cm. frisk ingefær
´´ 1 fed hvidløg
´´ 1-2 spsk. limesaft eller citronsaft
´´ 1-2 tsk. sukker
´´ 1-2 spsk. majsstivelse
´´ Lidt koldt vand
´´ 2-3 tsk. groft salt, smag til med friskkværnet 

peber
´´ 900 g rå naturris, brune eller parboiled ris.  

Svarer til 225 g tilberedt ris pr. portion

1. Riv løg, gulerødder og selleri. Rør en fars med 
de øvrige ingredienser.

2. Form kødboller med en stor teske. Der skal 
blive ca. 30 kødboller af portionen. Kog dem i 
letsaltet vand, til kødbollerne er gennemkogte, 
ca. 10 min.

3. Hak løgene. Skær æblerne og skrællet selleri 
i tern. Skær peberfrugterne i tern. Svits 
grønsagerne i olie i en gryde. Rør karryen i og 
svits den kort.

4. Tilsæt kogevand/bouillon, kokosmælk, 2 spsk. 
revet ingefær, finthakket hvidløg, lime- eller 
citronsaftsaft og sukker. Kog det sammen i  
15 min. og blend det.

5. Udrør majsstivelsen i koldt vand og rør den i. 
Kog saucen igennem og smag til.

6. Kom kødbollerne i, og varm retten igennem.

7. Server retten med de kogte ris.
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Burger med bøf, salat  
og ovnbagte kartofler
´´ 750 g hakket oksekød, maks. 10 % fedt
´´ 150 g  gulerod (1½ store)
´´ 150 g persillerod 
´´ 100 g tomatpuré
´´ ½ dl sojasauce
´´ 2 fed hvidløg 
´´ ¾ dl smuldret brødkrumme eller ½ dl rasp
´´ 1 tsk. groft salt, smag til med friskkværnet 

peber
´´ Olie til stegning

´´ 2 kg kartofler
´´ ¼ dl olie
´´ 1 tsk. salt
´´ ¼ dl tørret oregano

´´ 200 g icebergsalat (1 lille)
´´ 2 dl tomatketchup
´´ 200 g peberfrugt (2 stk.)
´´ 225 g agurk (1 lille)
´´ 3 tomater
´´ 1 rødløg

10 burgerboller med Fuldkornslogo og/eller 
Nøglehulsmærke, eller se opskrift side 34.

1. Rør kød, revne gulerødder, persillerødder,  
tomatpuré, sojasauce, hvidløg, brødkrumme,  
salt og peber sammen. Form 10 flade bøf-
fer. Gennemsteg dem i olie på en pande. 

2. Skrub kartoflerne og skær dem i både.

3. Kom kartoflerne i bradepander og vend 
olien i dem.

4. Krydr med salt og oregano.

5. Steg kartoflerne i ovnen ved 225 grader i 
ca. 50 minutter til de er møre og sprøde.

6. Lun de flækkede burgerboller. Fyld hver 
burger med snittet salat, bøf, ketchup  
samt skiver af peberfrugt, agurk, tomat  
og rødløg.

7. Server med kartoffelbåde.

 



pizza
´´ 25 g gær
´´ 5 dl lunken vand
´´ 1 ½ tsk. groft salt
´´ 450 g hvid hvede, grahamsmel eller 

fuldkornshvedemel (7 ½ dl)
´´ 450 g hvedemel (7 ½ dl )

´´ 100 g gul peberfrugt (1 lille)
´´ 150 g rød peberfrugt (1 ½)
´´ 250 g gulerod (3 ½ store)
´´ 100 g løg (1 stort)
´´ 1 spsk. olie
´´ ½ kg hakket oksekød, maks. 10 % fedt
´´ 3 dl tomatpuré
´´ ½ dl bouillon eller vand
´´ 1-2 tsk. groft salt, smag til med 

friskkværnet peber
´´ 150 g revet mild ost, maks. 30+, 17 % fedt 
´´ 1-2 spsk. tørret oregano

1. Rør gæren ud i vandet. Tilsæt de øvrige 
ingredienser til dejen og ælt den smidig. 
Lad dejen hæve et lunt sted ca. 1 time.

2. Skær peberfrugter, gulerødder og løg i 
små tern og svits dem i olie sammen med 
kødet. Kom tomatpuré og bouillon ved og 
kog det uden låg i 5-10 min. Smag til med 
salt og peber.

3. Rul dejen ud i ½ cm’s tykkelse og læg den 
på en bageplade beklædt med bagepapir. 

4. Fordel kødfyldet på pizzabunden. Drys 
ost over. Drys med oregano. Stil pizzaen i 
ovnen ved 225 grader i ca. 10 min.

Tips

´´ I stedet for peberfrugt kan du bruge 
revet selleri, gulerødder, persillerødder, 
pastinakker eller snittet porre m.v. 

´´ I stedet for oksekød kan du bruge 
svine-, lamme-, kyllinge- eller 
kalkunkød.
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Menuer

En klassisk burgermenu eller en børne-
fødselsdagsmenu indeholder ofte mange 
kalorier og er fyldt med fedt, salt og 
sukker. Vi har lavet de populære menuer 
sundere med mere frugt, flere grønsager 
og mindre fedt. 

På de næste sider får du idéer til 
forskellige menusammensætninger 
og servering.

Myte 5
“Jeg skal drikke sukkerholdige drikke-
varer, når jeg træner, for ikke at gå 
sukkerkold.”

Fakta: Myten er falsk. 
Det er først efter ca. 2 timers hård 
fysisk træning, at kroppen kan gå 
sukkerkold og har brug for ekstra 
tilførsel af sukker. ‘At gå sukkerkold’ 
bruges ofte som undskyldning for at 
spise slik og drikke sodavand.
Kun i særlige trænings- og 
konkurrencesituationer kan det 
være en fordel at drikke sportsdrik 
eller tynd opløst saft. Det gælder, når 
idrætsaktiviteten er med moderat 
til hård intensitet og varer længere 
end 1 ½ time - og hvor det af praktiske 
årsager vil være besværligt at indtage 
hurtigt optagelige kulhydrater i form 
af almindelige fødevarer.

FAlSK
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stævnemenu

´´ Fuldkornssandwich med skinke  
og ost (side 36)

´´ Gulerødder i stave
´´ Jordbær-appelsin smoothie 

(side 19).
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Fødselsdagsmenu 
´´ 1 pizzaslice (side 45)
´´ Frugtbæger (side 26)
´´ Fuldkornssnegl med æbler, dadler og nøddecreme (side 29)
´´ Jordbær-appelsin smoothie (side 19).
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Mødeservering – frokost
´´ Laks på spyd med sataysovs,  

hvidkålssalat og ris (side 40)
´´ Kildevand.
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Mødeservering – mellemmåltid
´´ Gulerods-æblebolle med mandler (side 27)
´´ Frugtbæger (side 26) 
´´ Jordbær-appelsin smoothie (side 19).
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Salatbar

En salatbar giver et klart signal til dine kunder 
om, at hos dig kan de få mange grønsager.  
Den kan være med til at øge dig salg, og 
kunderne oplever en tilfredsstillelse ved selv 
at kunne fylde en skål med forskellige slags 
grønsager og salater. Der er der mange 
muligheder for variation, men også økonomisk 
overskud, hvis du vælger grønsager efter 
sæson. Fx er forskellige rod- og kålprodukter 
som hvidkål og gulerødder billige råvarer. 

Variér indholdet i salatbaren ved at bruge for-
skellige tilberedningsmetoder. Broccoli smager 
også godt, når den blancheres og smages til 
med citronsaft, lidt olie, salt og peber og evt. 
friskrevet ingefær. Andre dage kan du stille rå 
broccolibuketter i salatbaren.

Skær grønsagerne forskelligt ud. Gulerods-
stænger den ene dag og revne gulerødder den 
næste, agurker i tern, agurker i skiver osv. 

Sørg for at anrette salaterne eller salatbaren på 
en indbydende måde.

Sæt velegnede salatskåle med langt ‘tagtøj’, 
som ikke falder ned i skålene, eller stil 
tallerkener frem sammen med teskeer, skeer, 
knive og gafler.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige 
hygiejneregler ved selvbetjening. Læs mere i 
’Vejledning om hygiejne ved selvbetjening’ på 
Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.fvst.dk 

Tip

Når du sammensætter salater  
til salatbaren, er det vigtigt,  
at du både tænker økonomi  
og smag. 5-8 ting er en god  
start til indholdet i din salatbar:

´´ Revne gulerødder
´´ Revne rødbeder
´´ Agurker i tern
´´ Fintsnittet hvidkål
´´ Blomkål i små buketter
´´ Tomater i tern  

– evt. med feta og oliven.



gå eFter Nøglehullet, Når Du Køber 
varer
Nøglehullet findes på disse fødevarer:
´´ Brød og kornprodukter: gryn, pasta og 

morgenmadsprodukter
´´ Grønsager og kartofler: friske, frosne eller 

konserverede i vand
´´ Frugt og bær: friske eller frosne
´´ Mejeriprodukter: mælk, yoghurt og ost
´´ Fisk og skaldyr: fiskeprodukter, friske eller 

frosne
´´ Kød og pålæg: frisk eller frossen
´´ Fedtstof: olie eller margarine
´´ Færdigretter: supper, pizza, wraps og 

sandwich.

Læs mere på www.noeglehullet.dk

Kig Også eFter FulDKOrNslOgOet
Fuldkornslogoet ‘Vælg fuldkorn først’ må sidde 
på produkter, der har et højt indhold af fuldkorn. 
Logoet gør det nemt at vælge fuldkornsprodukter 
inden for brød og gryn samt ris og pasta. 

Læs mere på www.fuldkorn.dk 
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Nøglehulsmærket er Fødevareministeriets officielle ernæringsmærke for et sundere 
valg af fødevarer. Fødevarer med Nøglehullet lever op til et eller flere krav for ind-
holdet af fedt, sukker, salt og kostfibre. Derfor gør Nøglehullet det nemt at vælge 
sundere og bruge kostrådene i hverdagen. 

Nøglehulsmærket  
− nemt at vælge sundere3

– på FærDigpaKKeDe prODuKter
Idrætshallerne kan sælge færdigpakkede 
fødevarer, der er Nøglehulsmærkede, som fx 
sandwich, salater, brød m.v. Når produkterne 
er færdigpakkede, har du lov til at anvende 
Nøglehullet i din markedsføring og kan vise 
dine kunder, at hos dig kan de købe sundere 
fødevarer. 

Du kan eksempelvis sætte hyldeforkanter med 
Nøglehulsmærket op foran produkterne, der 
bærer mærket, ligesom du også må lægge 
Nøglehulsmærkede forbruger-flyers ved 
produkterne. Materialerne kan downloades 
gratis på www.noeglehullet.dk

– Når Du selv tilbereDer maDeN
Du kan gå efter Nøglehulsmærket, når du 
køber råvarer til tilberedning hos din grossist 
eller leverandør. Nøglehullet hjælper dig til at 
træffe et sundere valg, så du kan sammensætte 
sundere måltider. 

Men selvom du udelukkende anvender 
Nøglehulsmærkede fødevarer/råvarer, har 
du ikke lov til at markedsføre din mad som 
Nøglehulsmærket over for dine kunder, 
medmindre din café er Nøglehulscertificeret.

Læs mere på næste side.

Nøglehullet 
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Nøglehullet på spisesteder

Ønsker du at få Nøglehullet på dit menukort  
og fremhæve over for dine gæster, at I er  
et spisested med fokus på et sundere valg,  
kan du vælge, at din café skal Nøglehuls-
certificeres. ’Nøglehullet på spisesteder’ giver 
mulighed for at signalere, at I tager ansvar  
og bidrager til at fremme sundhed hos dine 
gæster ved at tilberede, formidle og servere 
sundere måltider. 

Samtidig får medarbejderne et kompetence-
løft, som både er et aktiv for spisestedet og  
for den enkelte medarbejder. 

Når din café er certificeret, får I adgang til en 
lang række værktøjer, som gør det let at  
implementere og arbejde med Nøglehullet i 
den daglige arbejdsgang og drift af spisestedet.

For at et spisested – fx en café i en idrætshal − 
kan opnå Nøglehulscertificering, stilles der krav 
til:

´´ udbud og sammensætning af måltider
´´ formidling og markedsføring 
´´ dokumentation 
´´ uddannelse af personale 
´´ opfølgning og kontrol.

Har du lyst til at vide mere om ‘Nøglehullet på spisesteder’,  
og hvad en certificering koster, kan du læse mere på  
www.nøglehulletpåspisesteder.dk
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Markedsføring af det sundere koncept 

Der er meget restriktive regler for, hvad du må 
skrive i din mærkning og markedsføring af dit 
udbud, og hvilke budskaber eller fremstillinger 
du må bruge − i form af billeder, grafik eller 
symboler. Vær opmærksom på, at du skal 
overholde reglerne i anprisningsforordningen 1, 
når du mærker eller markedsfører dit udbud − 
og fx angiver eller antyder, at en fødevare har 
særlige ernærings- eller sundhedsegenskaber.

regler FOr aNprisNiNg aF FøDevarer
Anprisningsforordningen gælder for alle føde- 
varer, både færdigpakkede og ikke-færdig-
pakkede. Alle angivelser, logoer, billeder 
m.v., som indikerer en ernæringsmæssig eller 
sundhedsmæssig egenskab, er omfattet af 
reglerne. Her er inkluderet varemærker og 
handelsbetegnelser. 

Nøglehulsmærket lever op til anprisnings-
forordningen, og du må anvende Nøglehullet  
i din markedsføring, når du sælger færdig-
pakkede Nøglehulsmærkede fødevarer, eller 
hvis din café er certificeret med ‘Nøglehullet  
på spisesteder’.

Det er ikke tilladt at reklamere med, at der 
sælges sunde fødevarer, men du må gerne 
informere om, at din café er blevet sundere, 
fordi du nu tilbyder sundere alternativer, fx 
at frituregryden er blevet droppet, og der i 
stedet er indført salat. Det er væsentligt, at 
dette gøres på en måde, der ikke vildleder 
forbrugeren.

Du kan læse mere om anprisningsforordningen 
på Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.fvst.dk.

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af 
fødevarer



Det økologiske spisemærke findes på tre niveauer

gulD
Tildeles det køkken, hvor alle 
råvarer som udgangspunkt 
skal være økologiske. 
Køkkenet skal udarbejde 
en politik for råvareindkøb, 
der bl.a. beskriver, hvad 
man gør, når råvarer ikke 
kan skaffes i økologisk form 
(ikke-økologiske råvarer 
må ikke overstige 10 %). 
Råvarepolitikken skal være 
synlig for gæsterne.

sølv 
Tildeles det køkken, der 
kan dokumentere, at de 
økologiske råvarer udgør 
60-90 % af det samlede 
råvareindkøb.

brONze 
Tildeles det køkken, der 
kan dokumentere, at de 
økologiske råvarer udgør 
30-60 % af det samlede 
råvareindkøb.

På www.oekologisk-spisemaerke.dk finder du flere informationer om 
spisemærket, ansøgningsskema og hjælp til at regne din økologiprocent ud.
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Arbejder du med økologi, har du mulighed for at vise, hvor meget økologi der er  
i din café ved at anvende det økologiske spisemærke. Mærket viser, hvor mange 
procent økologien fylder, når man ser på det samlede antal råvarer i køkkenet.  
Økologiprocenten kan enten opgøres i kroner eller i kilo. Mærket gør det lettere  
for gæster, der gerne vil spise økologisk, at vælge spisested. Det økologiske spise-
mærke er statskontrolleret, ligesom det velkendte røde Ø-mærke. Certificeringen  
til mærket er gratis og kontrolleres årligt af Fødevarestyrelsen. 

Ønsker du, at din café bliver certificeret, kan du kontakte Fødevarestyrelsen på 
www.fvst.dk. Spisemærket kan bruges i bred markedsføring og vise kunderne,  
at caféen har en økologisk profil. 

Økologisk Landsforening tilbyder forskelligt materiale med spisemærket til brug i 
caféen.

Økologiske produkter udbydes af mange grossister, og afhængigt af sæson kan  
flere råvarer indkøbes som økologiske uden særlig merpris.

Det økologiske spisemærke4
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Fødevarevirksomheder som restauranter og caféer skal være registreret hos 
Fødevarestyrelsen.

Du har som leder af en fødevarevirksomhed ansvaret for, at dine fødevarer er 
sikre. Fødevarestyrelsen kan vejlede dig, men du har selv ansvaret for at overholde 
reglerne, så du er med til at sikre fødevaresikkerheden.

KONtaKt FøDevarestyrelseN veD væseNtlige æNDriNger
Indfører du væsentlige ændringer i din café, skal du kontakte Fødevarestyrelsen.

Eksempler på ændringer, hvor du skal kontakte Fødevarestyrelsen:

´´ Du laver væsentlige ændringer i din café, fx større ombygninger eller  
større ændringer i dit varesortiment. Du skal bruge et ansøgningsskema fra  
www.fvst.dk til at anmode om ændring af din registrering. 

´´ Du har hidtil blot opvarmet indpakkede toast, varmet pølser og brød, 
friturestegte pomfritter, bagt bake-off brød o.l. Men nu går du i gang med 
egentlig madlavning. Det er en væsentlig ændring, og Fødevarestyrelsen  
skal kontaktes.

Hvis du hidtil har produceret fødevarer − fx selv fremstillet dej til brød, serveret 
menuer fremstillet fra bunden osv. − er det ikke en væsentlig ændring, at du nu 
producerer andre, sundere fødevarer, som du sælger i din café.

Har du spørgsmål om forståelse af reglerne, kan du ringe til Fødevarestyrelsen  
på telefon 72 27 69 00.

Fødevarekontrollen 5



Få hjælp til at KOmme i gaNg
Du kan på www.altomkost.dk gratis 
downloade forskellige materialer, der 
kan bruges til implementering og 
markedsføring af sundere mad i din café.

´´ skilte med billeder af alle retterne 
fra denne bog. Skiltene kan du bruge 
i din markedsføring.

´´ ‘sukkerspionen’. Plakat, der lægger 
op til refleksion omkring mængden 
af sukker i forskellige produkter.

´´ ‘hvad skal idrætsaktive børn og 
unge spise og drikke?’ Pjece med 
kostanbefalinger til idrætsaktive 
børn og unge, der træner på 
motionsniveau.

´´ ‘Nøglehullet’. Pjece om 
Nøglehullet. Læs også mere på 
www.noeglehullet.dk

test dig selv på

lille sodavandsis
1 g fedt

saft 2 dl
nul fedt

mælkesnitte
8 g fedt

flødeboller 2 stk
5 g fedt digestive 2 stk

6 g fedt

kanelgifler 2 stk6 g fedt

frugtyoghurt 
2 g fedt blandet slik 80 g

nul fedt

lakridspibe
nul fedt

tofifee 3 stk
7 g fedt

2 stk

= 2 g tilsat sukker

20 stk
10 stk

4 stk 8 stk

5 stk

4 stk

5 stk

3 stk

6 stk
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Hvad skal idrætsaktive børn 

og unge spise og drikke?
Gå efter Nøglehullet 
Dit valg af mad påvirker din sundhed.Nøglehullet kan hjælpe dig med at væl-
ge sundere produkter – men Nøglehul-let gør det ikke alene. Det er vigtigt at 
spise varieret, det vil sige at spise  frugt, grønt, kød, mejeriprodukter, fisk  
og forskellige typer af brød hver dag.

Her finder du NøglehulletNøglehullet sidder på emballagen,  men mærket kan også bruges til fisk,  frugt, bær, grønsager og kartofler, der ikke er emballeret.• Fødevarer med Nøglehullet har  som regel en næringsdeklaration.• Sodavand, slik og kager kan ikke  mærkes med Nøglehullet.• Fødevarer med sødemidler kan  ikke mærkes med Nøglehullet.

Hvem står bag  Nøglehulsmærket?Nøglehullet er et fælles nordisk mærke.I Danmark er det Fødevarestyrelsen,  der har ansvaret for Nøglehullet og kon-
trollerer, at reglerne for brug af mærket 
overholdes. Det er frivilligt for producen-
terne at bruge Nøglehulsmærket.

    Nemtat vælgesundere
Download folderen på 14 sprog  og læs mere om Nøglehullet på:

noeglehullet.dk

noeglehullet.dk
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Grønsager og kartofler
Grønsager, bælgfrugter, kartofler – friske, skåret,  tørrede, frosne• maks. 1 g tilsat sukker pr. 100 g• maks. 0,5 g salt pr. 100 g

Færdigretter
Gælder alle:• min. 25 g frugt eller grønsager pr. 100 g 

• maks. 30 E % fra fedt – undta-gelse, hvis indhold af fisk med mere end 10 g fedt pr. 100 g kan op til 40 E % komme fra fedt, dog må maks. 10 g være andet fedt end fiskefedt• maks. 3 g sukker i alt pr. 100 g 
Sandwich, smørrebrød og wraps
• min. 250 kcal pr. portion• min. 25 % fuldkorn i brøddelen  (af tørstofindholdet)• maks. 1 g salt pr. 100 g

Pizza, pirogger og tærter• min. 250 kcal pr. portion• 15 % fuldkorn i brøddelen  (af tørstofindholdet)• maks. 1,25 g salt pr. 100 g
Supper
• min. 150 kcal pr. portion • maks. 1 g salt pr. 100 g

Middagsretter• 400-750 kcal pr. portion• være en komplet ret med én proteindel, én kulhydratdel og én del grønsager• maks. 1 g salt pr. 100 g

Vegetabilske produkter
Havre-, soja- og risdrik• maks. 1,5 g fedt pr. 100 g• maks. 33 % mættet fedt  af samlet fedtindhold• maks. 5 g sukker i alt pr. 100 g• maks. 0,1 g salt pr. 100 g 

Vegetabilske alternativer til  syrnede mælkeprodukter til madlavning, fx creme fraiche• maks. 5 g fedt pr. 100 g• maks. 33 % mættet fedt  af samlet fedtindhold• maks. 5 g sukker i alt pr. 100 g • maks. 0,25 g salt pr. 100 g  
Vegetabilske alternativer  til ost fx pizzatopping• maks. 17 g fedt pr. 100 g• maks. 20 % mættet fedt  af samlet fedtindhold• maks. 1,25 g salt pr. 100 g

Vegetabilske alternativer til  kød og fisk, fx tofu• min. 95 % vegetabilske råvarer• maks. 10 g fedt pr. 100 g• maks. 5 g sukker i alt pr. 100 g • må ikke være paneret

Fedtstof

Lette og bløde margariner• maks. 41 g fedt pr. 100 g• maks. 33 % mættede fedtsyrer  af samlet fedtindhold• maks. 1,25 g salt pr. 100 g 
Madolie og flydende margarine• maks. 20 % mættede fedtsyrer  (af samlet fedtindhold)• maks. 1,25 g salt pr. 100 g

noeglehullet.dk

Kravene til

Kyllingewrap
med karrydressingKyllingewrap

med karrydressing

Kyllingewrap
med karrydressing
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gratis hjælp til KOmmuNer Der vil uDviKle maDeN  
i iDrætshaller
Fødevarestyrelsens ’Alt om kost rejsehold’ tager rundt til alle kommuner og tilbyder 
alt inden for procesbistand, sparring og viden. Kontakt os og fortæl om dit arbejde 
med mad i idrætshallen, så finder vi ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig. 

‘Alt om kost rejseholdet’ kan hjælpe dig med, at:

´´ formulere politikker og få personale og kunder i tale i processen mod at  
finde fælles løsninger 

´´ få inspiration fra kommuner, hvor det sundere udbud i haller er blevet en succes 
´´ deltage i ’Alt om kost rejseholdets’ netværk med kollegaer fra kommuner  

i nærområdet 
´´ få inspiration til halv- og helfabrikata, der nemt gør udbuddet sundere
´´ få inspiration fra opskrifter på sundere retter, der sælger
´´ få vejledning omkring indretning og hygiejneforhold i køkkener
´´ få information om det økologiske spisemærke
´´ få information om Nøglehullet og Nøglehullet på spisesteder.

Få mere viden og hjælp  
til de første skridt6

Du kan kontakte  
’Alt om kost rejseholdet’ 
på mail:  
rejsehold@fvst.dk  
eller på telefon:  
72 27 69 00.
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Boller i kokoskarrysauce med ris  43

Burger med bøf, salat og ovnbagte kartofler  44

Fiskefrikadeller med pastasalat  31

Frikadeller med kartoffelsalat  32

Frugtbæger  26

Fuldkornsbolle  34

Fuldkornssnegl med æbler, dadler og nøddecreme  29

Gnavegrønt  26

Grovboller  42

Gulerodssuppe med grovbolle  39

Gulerods-æbleboller med mandler  27

Jordbær-appelsin smoothie  19

Kyllingewrap med karrydressing  33

laks på spyd med sataysovs, hvidkålssalat og ris  40

lasagne med kød og grønsager  41

Marineret kyllingelår med couscous  38

Minirugbrød med æble og rosin  28

Mix smoothie  19
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ovnbagte kartoffelbåde  21

pirog med oksekød  24

pizza  45

pizzaboller  23

pølsehorn  22

Sandwich med skinke, ost, mango og spidskålssalat  36

Sandwich med roastbeef, humus og grønt  37

Sandwich med tunsalat og grønt  35
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Stationsparken 31-33
2600 Glostrup

Tlf. 72 27 69 00
www.fvst.dk 

www.altomkost.dk
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Trykt med vegetabilske farver uden  
opløsningsmidler på miljøgodkendt papir

Mad i idrætshaller   
Idræt og sund mad hænger sammen. 

Denne bog er til dig, som arbejder 
med mad i idrætshaller. Bogen kan 
hjælpe dig med sammensætte dit 
vareudbud med moderne, fristende 
og sundere madvarer, der sælger. 

Bogen indeholder et væld af praktiske 
tips og opskrifter − bl.a. på sundere 
varianter af de klassiske salgssucceser: 
pomfritter og pølser med brød.

Læs om:
´´ Sundere mad der sælger
´´ Fra klassisk hal-mad til et sundere 

udbud
´´ Spar tid og penge med god 

planlægning
´´ Indretning af din café
´´ Markedsføring af det nye 

menukort. 
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