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Om forfatteren 
Sidst i 1980’erne begyndte jeg for alvor at anbefale klienter en 

plantebaseret kost uden overforarbejdede fødevarer. De fleste fik det 

bedre eller blev raske ved "blot" at gennemføre omfattende 

kostændringer. Det viste sig også, at vægttab var en almindelig 

sidegevinst for overvægtige klienter, og jeg fik efterhånden mange 

henvendelser fra overvægtige, der udelukkende var interesseret i at tabe 

sig. 

Den første egentlige slankebog skrev jeg sammen med Lene Hansson 

(Naturlig Slank, Borgens Forlag, 1991). Selv om bogen blev en bestseller, 

og mange tabte sig ved at følge dens anvisninger, indeholder den 

desværre også forkerte oplysninger og giver sjældent et vægttab, der er 

overkommeligt at fastholde. Jeg begyndte derfor kort efter at bruge en 

bedre fremgangsmåde. Det blev senere til bogen Sikker Slank, som har 

været en succes lige siden (kan købes i 6. udgave via din boghandler eller 

på helseonline.dk). 

Jeg har flere hjemmesider med gratis oplysninger til overvægtige. Blandt 

andet http://slankenyt.dk, http://slankeopskrifter.dk, 

http://slankeklub.dk og http://kalorietabel.dk . Du kan læse mere om 

min baggrund og andre aktiviteter på siden 

http://nomedica.dk/johnbuhl.htm, hvis du er interesseret.  

http://slankenyt.dk/�
http://slankeopskrifter.dk/�
http://slankeklub.dk/�
http://kalorietabel.dk/�
http://nomedica.dk/johnbuhl.htm�
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Indledning 
"Slankeværdi" har været del af tabellerne på http://kalorietabel.dk i 

mange år. 

Denne e-bog forklarer den grundlæggende ide og de faktorer, der har 

været med til at bestemme fødevarernes slankeværdi.   

Det er min faste overbevisning, at det bedste, du kan gøre for at løse dine 

vægtproblemer er helt at forstå betydningen af fødevarernes slankeværdi 

og især, hvordan du bruger ideen i praksis. 

Derfor denne e-bog om emnet. 

Ideen med at give fødevarer en slankeværdi er ikke et forsøg på, at 

fortæller dig, hvad du må og ikke må spise. Du kan sagtens spise 

fødevarer, som du let tager på af (lav slankeværdi), men du kan vælge at 

begrænse din indtagelse af disse fødevarer, så længe du ønsker at tabe 

dig, og du kan vælge at spise mere mad med høj slankeværdi. 

http://kalorietabel.dk/�
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Slankeværdi kort fortalt 
Når et fødemiddel vurderes i forhold til kalorieindhold — og de faktorer, 

der har indflydelse på optagelsen af kalorier, mæthed, forbrænding, 

hvordan de påvirker tarmbakterier, hvordan de fremmer eller hæmmer 

inflammation og en lang række andre faktorer. — kan vi i det mindste 

nogenlunde vurdere, hvilken slankeværdi det pågældende fødemiddel 

har. 

Det interessante er: 

1. Når din samlede kost har tilstrækkelig høj 
slankeværdi, vil du ubesværet tabe dig, uden 
du behøver at tælle kalorier, være på kur 
eller følge en bestemt menu eller kostplan. 

& 

2. Når du lærer at holde af den slags mad, 
kan du let spise dig mæt og tilfreds uden at 
få for mange kalorier, og du bliver i stand til 
at fastholde de vægttab, du opnår. 
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Du er blevet overvægtig, fordi du har indtaget flere kalorier, end din krop 

var i stand til at forbrænde. Det er klart nok. Det er også indlysende, at du 

bliver nødt til at skabe og fastholde et kalorieunderskud i en længere 

periode, for at opnå det vægttab, du ønsker. 

Men selv om et kalorieunderskud er nødvendigt, er det afgørende, 

hvordan du indtager færre kalorier. Du kan ikke blot "lukke munden og 

lette røven", som den såkaldte ernæringsekspert Christian Bitz lidt 

oversmart har udtrykt det.  

Færre kalorier giver vægttab uanset diæt 

Uanset hvilken kost, du vælger, vil dit vægttab være bestemt af, hvor 

mange færre kalorier, du indtager i forhold til hvor mange kalorier, du 

forbrænder. 

Selv om det i nogle kredse har været populært at anbefale proteinkure, 

fedtkure eller kulhydratkure, er det langt vigtigere at koncentrere sig om 

at begrænse indtagelsen af kalorier, end det er at lægge vægt på kostens 

indhold af protein, fedt eller kulhydrat. Et toårigt studie, offentliggjort i 

The New England Journal of Medicine, hvor 811 overvægtige blev sat på 

fire forskellige diæter, som de fulgte i to år. Alle diæter havde samme 

kalorieindhold, men meget forskellig fordeling af kalorier fra fedt, protein 

og kulhydrat. Alle diæterne reducerede risikofaktorerne for hjerte-
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karsygdomme og diabetes (hvilket er naturligt pga. vægttabet), men der 

var væsentlig forskel på hvor meget. Den fedtfattige diæt og diæten rig på 

kulhydrat reducerede mest effektivt kolesteroltallet. 

Efter to år var der ingen forskel på, hvor meget deltagerne havde tabt sig i 

de forskellige grupper. 

Hvor meget deltagerne følte trang til bestemte fødevarer, hvor sultne de 

var, hvor lette de blev mætte og hvor tilfredse de var med kosten var ens 

på alle diæter — uanset om diæten indeholdt mest fedt, protein eller 

kulhydrat. Det var tilfældet både efter 6 måneder og to år.1

Der er foretaget hundredvis af undersøgelser om dette emne, og andre 

undersøgelser har vist eller tydet på, at proteiner og komplekse 

kulhydrater mætter væsentlige bedre end raffinerede kulhydrater og fedt i 

kosten, men når alt kommer til alt, er det udelukkende eller næsten 

udelukkende kalorieindholdet i kosten, der afgør vægten — uanset 

fordelingen af fedt, protein og kulhydrat. 

  

Selv om slankekure og det at tælle kalorier kan hjælpe dig med at komme 

ned i vægt, bliver din succes med vægttab på længere sigt afgjort af, 

hvordan du vælger at sænke kalorieindholdet i din kost. 
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Når du vælger mad med høj slankeværdi, 
skaber du på den bedst tænkelige måde et 
kalorieunderskud, der er til at fastholde. 
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Den vigtigste faktor 
Fødevarernes slankeværdi er hovedsagelig baseret på 
fødevarernes kalorietæthed. Altså, hvor mange kalorier, der er i 

maden sammenlignet med, hvor meget den fylder og vejer. 

Mad, der fylder og vejer godt i forhold til kalorieindholdet, har generelt 

set en høj slankeværdi. 

Eksempel: 

 

 

100 kcal 

med høj slankeværdi 

100 kcal 

med lav slankeværdi 
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Omtrent på samme måde, som det er svært at begrænse din vejrtrækning, 

hvis du har brug for luft eller ubehageligt at sove for lidt, er det svært at 

lade være med at spise, hvis du føler dig sulten. 

Derfor er mindre mad som regel en dårlig 
løsning. 

Det er svært — og i de fleste tilfælde reelt umuligt — for de fleste af os at 

komme ned i vægt og holde vægten nede ved at spise mindre mad. 
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Vi har jo alle en stærk trang til at spise, når vi er sultne.  

En langt mere effektiv løsning er, at spise nok mad (alt, hvad du har 

lyst til), men mad, der i alt har et så lavt kalorieindhold, i forhold til hvor 

meget den mætter, at du kan spise dig mæt og tilfreds uden at indtage for 

mange kalorier. 

På den måde kan du endda spise mere mad, end du plejer, og alligevel 

indtage færre kalorier og tabe dig.  

Mere mad er som regel den bedste løsning. 

Meget af forskningen omkring, hvordan vi indtager mad og 

næringsstoffer, har fokuseret på kostens makronæringsstoffer 

(kulhydrater, fedt og proteiner), men disse undersøgelser er 

ufuldstændige eller direkte vildledende, hvis de ikke tager kostens 

energitæthed med i betragtning.  

Selv om flere såkaldte eksperter i mange år har fokuseret overdreven 

meget på fordeling af fedt, kulhydrater og proteiner i kosten, er kostens 

energitæthed langt vigtigere. Vi spiser nemlig nogenlunde det samme 

antal gram mad dagligt (2,3,4), uanset fordelingen af fedt, kulhydrater og 

proteiner.  
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En kost med lav energitæthed har tendens til at øge 

mæthedsfølelsen, reducere energiindtaget og give vægttab. Det 

er blandt andet kostfibrene i maden, der sænker energitætheden, og et 

studie af 6 måneders varighed viste da også, at en fiberrig og fedtfattig 

kost gav markant større vægttab end fedtfattig kost alene.5

Sænkning af kalorietætheden, ved at øge mængden af mad uden at ændre 

på indholdet af makronæringsstoffer, kan forbedre mæthed og reducere 

kalorieindholdet. 

  

Både kostfibre og madens væskeindhold sænker kalorietætheden, og 

mange undersøgelser har vist, at reduktion af kostens kalorietæthed ved 

at tilsætte væskerige fødevarer som frugt og grøntsager, er forbundet med 

væsentlig vægttab, selv når deltagerne ikke får besked på at begrænse 

deres indtagelse af kalorier.  

På næste side kan du se eksempler på, hvor meget den samme mængde 

kalorier fylder i maven ... 
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Det er naturligvis ikke kun, hvor meget maden fylder i maven, der afgør, 

hvor tilfredst du er med den, og hvor "slankeegnet", den er. Flere andre 

faktorer har betydning. Det gælder fx madens vægt, smag og hvor længe 

den ligger i maven. Det vender vi tilbage til, men lad os først og 

fremmest helt forstå, hvorfor kostens kalorietæthed er så vigtig 

og se lidt mere på, hvad videnskaben fortæller os om emnet. 

Det er ikke en ny ide, at visse fødevarer indeholder så få kalorier — i 

forhold til hvor meget og hvor længe de ligger og fylder i maven — at de 

på flere måder gør det lettere at komme ned i vægt. 

Jeg kan desværre ikke længere huske, hvor jeg første gang læste om ideen 

(sandsynligvis i materialer fra Life Science Institute om Naturlig 

Hygiejne), men da jeg for alvor begyndte at vejlede overvægtige i at sænke 

kalorietætheden i deres kost, var resultaterne meget overbevisende og 

fødevarernes kalorietæthed indgik senere som den væsentligste faktor i 

vurderingen af deres slankeværdi — blandt andet i Sikker Slank 

programmet. 

Den amerikanske diætist Jeff Novick har i de senere år skrevet om og 

illustreret princippet flere gange. Du kan google "Jeff Novick" + "calorie 

density", og finde en række artikler og illustrationer fra ham om emnet. 

Hans hjemmeside: http://www.jeffnovick.com/ 

http://www.jeffnovick.com/�
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Et af de første videnskabelige studier, der gav et fingerpeg om, hvor 

effektiv denne ide kan være, er fra 1983. Forskerne var i stand til næsten 

at halvere folks indtagelse af kalorier (fra 3.000 kcal om dagen ned til 

1.570 kcal), uden de behøvede at spise mindre portioner.  

 

 

Deltagerne erstattede kalorietætte fødevarer med mindre kalorietætte 

fødevarer — ved at inkludere masser af frugt og grøntsager og til dels 

fuldkorn og bælgfrugter i kosten. Selv om de på denne måde kun fik halvt 

så mange kalorier i deres måltider, nød de måltiderne lige så meget.6

 

  

3.000 kcal 
• Almindelig kost 

1.570 kcal 
• Mindre kalorietæt kost, samme 

mængde mad, samme mæthed 
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Lækker mad med lav kalorietæthed er en god løsning på vægtproblemer. 

Det kan derfor undre, hvorfor en så simpel og effektiv kostændring ikke i 

større udstrækning er blevet anbefalet eller givet den opmærksomhed og 

prioritet, som den fortjener. Det skyldes nok til dels uvidenhed og det 

faktum, at det er svært for eksperter og kostvejledere at tjene penge på at 

anbefale kostændringer, som folk selv kan indføre, uden de behøver 

menuplaner, personlig tilrettelagte kostplaner osv. — når først de forstår 

princippet og lærer, hvordan de bedst ændrer deres kostvaner. 
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De amerikanske kostråd begyndte første gang i 2010 at anbefale denne 

måde at spise på som en god metode til at kontrollere vægten. 

Anbefalingen var baseret på en gennemgang af 17 studier, som alle viste, 

at kostens energitæthed er en vigtig faktor til at kontrollere vægten hos 

både børn, unge og voksne.7

Det er muligt at opnå et betydeligt vægttab, når kalorietætheden sænkes 

ved blot at tilføje væskerige fødevarer til måltider, selv om deltagerne 

spiser den samme mængde mad.

  

8

Det er altså på ingen måde nødvendigt at spise mindre for at tabe sig. 

 

Når du spiser mad, der fylder mere i forhold til kalorier, vil du indtage 

færre kalorier og tabe dig.9

Selv en lille stigning i, hvor meget maden fylder og vejer i forhold til 

kalorier, giver vægttab. Jo mere vægt og fylde i forhold til kalorieindhold 

desto større vægttab.

 

10
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En sund plantebaseret kost kan løse dine 
vægtproblemet 

Et studie i 2005 af en fedtfattig plantebaseret kost fandt, at deltagerne i 

gennemsnit tabte 5,9 kg i løbet af 14 uger, selv om de kunne  spise lige så 

meget, som de havde lyst til, og forskerne konkluderede, at det skyldtes, 

at kosten var mindre kalorietæt pga. det lave fedtindhold og høje 

fiberindhold samt en øget termisk effekt.11

 

 (Den termiske effekt, er en 

betegnelse for hvor meget energi det “koster” at fordøje, absorbere, 

transportere og lagre næringsstoffer i kroppen). 
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Menneskets naturlige kost (den kost, som vi er biologisk tilpasset fra 

naturens side) består overvejende af mad, der fylder meget i forhold til 

kalorieindholdet — fx frugt, bær, grøntsager, rødder, bladgrønt, svampe 

og kerner — og kun mindre mængder animalske fødevarer og stort set 

ingen raffinerede fødevarer som sukker og olie.12

Når vi spiser den type kost, som vi er bygget til at spise, har vi lettere ved 

at holde os raske og normalvægtige. 

  

I et forsøg spiste 20 overvægtige i tre uger den samme kost, som de 

traditionelt spiser på Hawai — en kost, som er fedtfattig (7%), har et højt 

indhold af komplekse kulhydrater (78%), og indeholder et moderat 

proteinindhold (15%).  

En sund kost er ofte rig på kulhydrater. 

Fordeling af makronæringsstoffer i undersøgelsen 

Kulhydrater 

Proteiner 

Fedt 
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Deltagerne blev opfordret til at spise, indtil de var mætte. Alligevel faldt 

deres gennemsnitlige kalorieindtagelse fra 2.594 kcal til blot 1.569 kcal 

om dagen. 

 

 

 

 

 

 

Det gennemsnitlige vægttab var 7,8 kilo, og deltagerne fik bedre tal for 

kolesterol, triglycerider, blodsukker og blodtryk.  

De tabte sig vel at mærke ikke ved at spise mindre mad, men blot ved at 

ændre kostens sammensætning, så den samme mængde mad indeholdt 

færre kalorier.13

Du behøver ikke at tage til Hawaii for at spise den kost eller den type kost, 

som de spiser på øen, og som holder folk der slanke (hvis ellers de holder 

sig til deres traditionelle kost). 

 

2.594 kcal 
• Almindelig kost 

1.569 kcal 

• Efter ændring til naturlig kost på Hawaii 
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Du kan let efterligne deres traditionelle kost ved: 

• at spise masser af frugt og grøntsager suppleret med kartofler, 

fuldkorn og bælgfrugter 

• at undgå eller kun spise lidt animalsk føde 

• at undgå eller kun spise lidt sukker og olie. 

Det er ikke naturligt for os mennesker at spise så store mængder 

energitæt mad, som den vestlige kost typisk indeholder.  

Resultatet er både øget forekomst af fedme og sygdomme. 

Regelmæssig indtagelse af energitæt mad øger blandt andet risikoen for 

fedme og type 2 diabetes, og i en undersøgelse var kalorietæthed 

forbundet med øget risiko for kræft i bugspytkirtlen. De deltagere i 

undersøgelsen, som spiste mest kalorietætte fødevarer, havde 72% øget 

risiko for at få kræft i bugspytkirtlen sammenlignet med de deltagere, der 

spiste mindst kalorietætte fødevarer.14

Der er altså i høj grad også sundhedsmæssige grunde til at vælge 

kaloriefattig mad, der fylder godt i maven. 
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Findes der fødevarer med 
"negative kalorie"? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogle fødevarer kan spises i ubegrænsede mængder uden at give overvægt. 
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Der er delte meninger om, hvorvidt der findes fødevarer, som resulterer i 

et underskud af kalorier, når du spiser dem — så du med andre ord 

kan tabe dig ved at spise dem.  

Teorien går på, at nogle fødevarer indeholder så få kalorier, at det kræver 

flere kalorier at spise, fordøje og optage deres indhold af næringsstoffer, 

end de indeholder. 

Et forsøg viste, at det krævede 14 kcal at fordøje og optage en kop 

bladselleri, som indeholdt 16 kcal.15

Vi kan derfor ikke sige, at fx bladselleri (eller andre fødevarer med højeste 

slankeværdi) i sig selv resulterer i en negativ energibalance. I eksemplet 

med bladselleri var der jo stadig to overskydende kcal tilbage. 

 

Med andre ord vil du stadig få kalorier fra disse fødevarer, og hvis du 

kunne spise nok af dem, ville du stadig tage på. I praksis er det dog 

umuligt at skabe et kalorieoverskud (og tage på) ved at spise disse 

fødevarer, heller ikke, hvis du spiser overdrevne mængder.  

Processen med at tilberede og tygge bladsellerien blev ikke taget med i 

betragtning i ovenstående forsøg (den ville nok kræve mere end de 2 kcal, 

der stadig var i overskud), men vigtigere er det, at den forbrænding af 

kalorier, der hele tiden foregår i kroppen (det basale stofskifte) ikke blev 

talt med. 
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Fødevarer med den højeste slankeværdi (slankeværdi 10) indeholder 

færre kalorier, end din krop bruger på at spise, fordøje og optage 

indholdet af næringsstoffer i disse fødevarer samt på sit basale stofskifte i 

den tid, maden ligger i maven — og det samme gælder i langt de fleste 

tilfælde også for slankeværdi 9 fødevarer. 

Slankeværdi 9 og 10 fødevarer er de fleste grøntsager og nogle frugter (du 

kan se, hvilke fødevarer, der har fået slankeværdi 9 og 10 på 

http://kalorietabel.dk. 

Jo flere du spiser af dem, desto lettere vil du have ved at komme ned i 

vægt. 

Selv om slankeværdi 9 og 10 fødevarer stadig indeholder flere kalorier, 

end det kræver at spise, fordøje og optage næringsstofferne fra dem, vil 

du alligevel ikke kunne nå at spise nok af den i løbet af dagen til at dække 

dit kaloriebehov. 

Pointen er ikke kun, hvor mange kalorier, der bliver brugt på at fordøje og 

optage maden, i forhold til hvor mange kalorier maden indeholder. En 

væsentlig del af regnestykket er, at din krop hele tiden bruger mange 

kalorier på sit basale stofskifte. I den tid bladselleri (som i ovenstående 

eksempel) eller andre fødevarer med meget høj slankeværdi,  ligger i 

maven og bliver fordøjet og optaget, kører kroppens basale stofskifte 

stadig og bruger en masse kalorier.  

http://kalorietabel.dk/�
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Tæller vi det hele med, går regnestykket i minus, så du reelt taber dig 

mere, jo mere du spiser af disse fødevarer.  

Hvis du fx skulle dække dit kaloriebehov fra kun at spise grøn salat, skal 

du spise så enorme mængder, at det i praksis er umuligt. 

Du skal spise omkring 25 iceberg salathoveder om dagen for blot at 

dække dit kaloriebehov, og hvis du er svært overvægtig, skal du måske 

spise 30 eller 40 salathoveder.  

Hvis du derfor som et tankeeksperiment tilrettelægger en "icebergsalat 

kur", hvor du ikke spiser andet end iceberg salat, vil du tabe dig, uanset 

hvor meget du forsøger at spise. Du vil ikke kunne undgå at "spise dig 

slankere".  

Det samme gælder alle andre fødevarer med den højeste slankeværdi.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         side: 27 
Tilbage til indholdsfortegnelsen 

Det er naturligvis et tænkt eksempel. Ingen spiser jo kun grøn salat, men 

eksemplet illustrerer, hvorfor og hvordan det virker, at spise store 

mængder mad, der fylder meget i forhold til kalorieindholdet. 

Fra dette overdrevne eksempel til et mere realistisk: Hvis du blot spiser 

mere af den mad, der fylder uden at give kalorier af betydning, gør det 

en forskel. 

Forskere ved Penn State tilbød deltagerne et måltid, hvor de kunne spise 

lige så meget pasta, som de havde lyst til.  

Hvis de — ud over at spise al den pasta, de havde lyst til — også skulle 

spise en salat, der indeholdt 50 kcal, endte de med at indtage færre 

kalorier i måltidet, og ved at tilføje en større salat før måltidet, endte 

deltagerne med at spise 100 færre kcal til måltidet. Så rent faktisk 

resulterede de tilsatte kalorier fra salaten altså i indtagelse af færre 

kalorier i måltidet.16

Med andre ord, når du tilsætter flere fødevarer med den højeste 

slankeværdi til din kost, sænker du din samlede kosts kalorieindhold. 
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Andre faktorer 
Selv om kostens kalorietæthed — eller hvor meget maden vejer og fylder i 

forhold til kalorieindholdet er den vigtigste faktor i vurdering af kostens 

slankeværdi, er det ikke den eneste. 

En lang række faktorer er med til at bestemme kostens slankeværdi.  

Vi bruger derfor ordet slankeværdi som en betegnelse for den samlede 

vurdering af de egenskaber ved et fødemiddel, der kan spille en rolle i 

forbindelse med vægten — både på kort og lang sigt. 

Eksempler på nogle af de faktorer, som umiddelbart spiller en rolle er: 

• fødevarernes indhold af kalorier i forhold til vægt og fylde (kostens 

kalorietæthed) 

• hvor meget et fødemiddel mætter i forhold til indholdet af kalorier 

(fødevarernes såkaldte mæthedsindeks) 

• indhold af fedt og hvilke fedtstoffer 

• indhold af kulhydrater og hvilke kulhydrater 

• indhold af proteiner, og hvor proteinerne kommer fra 

• væskeindhold 

• madens tilberedning 

• påvirkning af mikrobiotaen (tarmfloraen) 
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• fødevarernes tendens til at hæmme eller fremme inflammation 

• fødevarers generelle sundhed 

• tilsætningsstoffer, som måske direkte eller indirekte kan påvirke 

vægten 

• fødevarers indhold af stoffer, der har en indirekte indflydelse —  

som fx ved at påvirke hormonbalance, søvn, stofskiftet eller andet, 

som kan eller sandsynligvis kan påvirke vægten. Selv om nogle 

fødevarer eller grupper af fødevarer kan medvirke til et 

umiddelbart vægttab, kan de faktisk på længere sigt være med til at 

forværre dine vægtproblemer. De har derfor heller ikke fået så høj 

slankeværdi, som de måske ved første øjekast ser ud til at fortjene. 

Mange fødevarer indeholder fx aroma- og farvestoffer, sødemidler, 

krydderier og meget andet, så de appellerer til din appetit, og 

derved på længere sigt kan forårsage eller medvirke til 

vægtproblemer.  

Disse og i nogle tilfælde andre faktorer har indgået i vurderingen af de 

enkelte fødevarers slankeværdi. Men det eneste, som du behøver at vide, 

for at bruge fødevarernes slankeværdi til at løse dine vægtproblemer, er 

hvordan du lettest bruger principperne i praksis. 

På kalorietabel.dk kan du på en let og smart måde se, hvilke fødevarer, 

der har den højeste slankeværdi indenfor hver kategori: 
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• Frugt: http://kalorietabel.dk/frugt/ 

• Grøntsager: http://kalorietabel.dk/groentsager/ 

• Bælgfrugter: http://kalorietabel.dk/baelgfrugter/ 

• Kornprodukter: http://kalorietabel.dk/kornprodukter/ 

• Nødder og frø: http://kalorietabel.dk/noedder-og-froe/ 

• Fisk: http://kalorietabel.dk/fisk/ 

• Kød og kødpålæg: http://kalorietabel.dk/koed-og-koedpaalaeg/ 

• Fjerkræ og æg: http://kalorietabel.dk/fjerkrae-og-aeg/ 

• Mejeriprodukter: http://kalorietabel.dk/mejeriprodukter/ 

• Fedt, sovs og dressing: http://kalorietabel.dk/fedt-sovs-og-

dressing/ 

• Slik og søde sager: http://kalorietabel.dk/slik/ 

• Drikkevarer: http://kalorietabel.dk/drikkevarer/ 
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Prøv fx at gå ind på: kalorietabel.dk/groentsager 

Gå til kolonnen "Slankeværdi". 

Ude til venstre i tabellen står der: Vis [...] linjer. 

Vælg at vise ALL. 

Klik nu på ordet slankeværdi i tabellens kolonne 

for slankeværdi. 

Du kan nu sortere fødevarerne, så dem med den 

højeste slankeværdi er øverst, og se hvilke 

fødevarer, der har slankeværdi 9 og 10. 

Du vil da komme frem til en tabel (uddrag), der 

ser nogenlunde sådan ud  

Det samme kan du gøre med alle andre tabeller på 

http://kalorietabel.dk 

 

http://kalorietabel.dk/groentsager�
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Slankeværdi i praksis 
— kort fortalt og tommelfingerregler. 

Du kan sænke energitætheden på flere måder. De mest oplagte 

er at tilføje mere frugt og grønt til din kost, inkludere 

bælgfrugter i din kost og mindske mængden af sukker og fedt i 

kosten. 

Når du planlægger måltider, så tilstræb, at hvert hovedmåltid er et måltid 

med masser af grøntsager og kun moderate mængder af anden mad. På 

den måde får du på en enkel måde et måltid med høj slankeværdi. 

Du kan fx spise rå, halvrå, dampkogte eller lynstegte grøntsager sammen 

med moderate mængder kartofler, brune ris, sorte ris, fuldkornspasta, 

quinoa eller hvad du ellers lige har lyst til. 

Du kan også vælge at spise moderate mængder bælgfrugter eller små 

mængder animalske fødevarer sammen med dine grøntsager. 

Et måltid, der består af store mængder grøntsager sammen med lidt 

bønner eller linser og lidt fuldkorn eller kartofler, er et eksempel på et 

ideelt slankemåltid. 
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Spis i en bestemt rækkefølge 

Du kan indtage færre kalorier til et måltid ved blot at spise maden i en 

bestemt rækkefølge.  

Ved at begynde med mad, der fylder meget uden at indeholde 

ret mange kalorier — fx en råkostsalat eller en grøntsagssuppe — vil 

du begynde måltidet med de fødevarer, der indeholder færrest kalorier, 

når du er mest sulten. Du vil på den måde have stillet den værste sult, før 

du begynder på de mere kalorierige fødevarer. 

Du kan derefter vælge at spise godt med grøntsager sammen med noget 

andet.  

Dette er en af de mest enkle ændringer i dine kostvaner, som kan gøre en 

stor forskel. 

Mere af det bedste, mindre af det værste 

I mange tilfælde kan det være nok, hvis du spiser mere mad med den 

højeste og mindre fødevarer med den laveste slankeværdi. 

Du kan med andre ord vinde rigtig meget ved at minimere det værste 

samtidig med, at du spiser store mængder frugt og grøntsager (sådan kort 

fortalt).  
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Dette er en enkel ændring, som kan være 
nok til at løse dine vægtproblemer, hvis du er 
konsekvent! 

Det mest slankende fødevarer har fået slankeværdi 9 og 10.  Det er 

fødevarer, som du frit spise af når som helst, du har lyst. Det er de bedste 

fødevarer, du kan spise, når du vil ned i vægt.  

De fleste grøntsager og nogle frugter har slankeværdi 9 eller 10. Spis så 

mange af disse fødevarer, som du orker. Jo flere desto bedre.  

De fødevarer, som du lettest tager på af, har fået slankeværdi 1 og 2. Det 

er bedst at undgå disse fødevarer eller kun bruge et minimum. En anelse 

af og til kan indgå i retter. Eksempler på fødevarer med slankeværdi 1 og 

2 er: 

• Brød bagt med raffineret hvedemel med en del tilsat sukker og 
fedt. Kager, sukker, slik, bolsjer, kiks, chokolade, småkager, 
sukker, honning, sirup, flødeskumskager, marcipan, tyggegummi 
med sukker, wienerbrød.  

• Fed sovs, olie, fed dressing, is, smør, fløde, fede oste, margarine.  

• Bacon, blodpølse, medisterpølse, pølser, kødpålæg, fedt kød, saltet 
kød, røget kød. 
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• Ristede nødder, saltede nødder, ristede frø (solsikkefrø o.l.). 

• Chips o.l. 

• Alkohol, sodavand med sukker, vin, øl, andre drikkevarer med 
kalorier. 

De slankeværdi 1 og 2 fødevarer, som du ikke ønsker at undvære i din 

kost (eller som du ikke umiddelbart føler, at du kan undvære), kan du 

bestemme dig for at inkludere i din kost i præcise afmålte mængder ved 

sjældne lejligheder, eller når du ikke ser bedre muligheder, men gør, hvad 

du kan, for at kontrollere og begrænse din indtagelse. 

Du kan fx vælge at bruge en anelse af og til i retter, når de giver den 

ønskede smag eller konsistens. 

Prøv om du kan spiser store mængder fødevarer med høj slankeværdi i 

måltider, der indeholder fødevarer med den laveste slankeværdi. 

Tommelfingerregler 

• Spis mest mad med høj slankeværdi. Spis mindst mad med den 

laveste slankeværdi. I praksis betyder det især:  

1. Spis masser af grøntsager. 
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2. Spis mindre sukker og fedt. 

• Spis helst dine måltider i en rækkefølge, hvor du spiser fødevarer 

med høj slankeværdi før fødevarer med lav slankeværdi. 

• Spis gerne frugt — især gerne som erstatning for søde sager, 

desserter o.l. 

• Inkluder bælgfrugter i din kost — og gerne som erstatning for kød 

eller noget af kødet. 

• Vælg fuldkorn frem for de overforarbejdede kornprodukter. Læs 

mere på http://fuldkornsprodukter.dk 

Er du medlem af slankeklub.dk, kan du læse mere om, hvad du kan gøre i 

praksis på denne side: 

http://slankeklub.dk/1-1-laer-bruge-ideen-slankevaerdi-praksis/ 

http://fuldkornsprodukter.dk/�
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Efterskrift 
Der kan være ganske mange grunde til, at det kan være en udfordring at 

spise nok mad med høj slankeværdi. Stress, indgroede vaner, manglende 

opbakning fra omgivelserne, afhængighed af visse kalorierige fødevarer 

og meget andet kan være med til at gøre det sværere at indføre en kost 

med høj slankeværdi længe nok — indtil det er blevet en vane, du holder 

af.  

Det kan du læse mere om på http://slankeklub.dk 

Hvis du er medlem af slankeklub.dk, kan du benytte siden:  

http://slankeklub.dk/3-udfordringer/ 

Der kan du læse om og evt. få tips til at klare netop dine udfordringer 

med at indføre en kost med høj slankeværdi. 

Det er gratis at være medlem af slankeklub.dk, hvor du efterhånden vil 

kunne læse en lang række svar på de mest almindelige spørgsmål. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne e-bog, er du 

velkommen til at kontakte mig via denne kontaktformular:  

http://slankeklub.dk/kontakt-slankeklub-dk/  

Læs også e-bogen: Sikker Slank — kort fortalt. Se næste side. 
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