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Introduktion
#CWtraining
Kære søster, Kære kvinde
Denne opskriftsbog og træningsvejledning er til dig fra mig.
Sammen med Shapeit har jeg udarbejdet denne inspiration til din helt normale hverdag,
hvor du måske gerne vil leve lidt sundere under nogle realistiske rammer.
Jeg brænder for at lære kvinder, hvordan de, med små justeringer, kan optimere deres
livsstil og derigennem opnå en højere livsglæde og tilfredsstillelse i krop og sind. Som
personlig træner og livsstilscoach inden for kvinder og deres sundhed igennem de sidste
10 år kender jeg kvinder, de udfordringer og dilemmaer, som gør sig gældende, og hvorfor de fleste kvinder ser sundhed som en jungle. Jeg brænder så meget for at motivere
kvinder til at finde det bedste frem i dem selv, at tro på sig selv og forstå, at vi alle har de
samme udfordringer og negative tanker, at jeg faktisk ikke beskæftiger mig med andet i
min podcast, min blog og i mit daglige virke.
Denne guide er skabt ud fra mit ønske om at inspirere og give dig redskaberne til at kunne tilpasse noget nyt til din hverdag. Jeg har opbygget bogen som en vejledning, som
du kan bruge slavisk og følge fire ugers træning og madplanen, men du kan også vælge
at plukke lidt, så det passer ind i dit liv – for jeg mener, at sundhed er individuelt og skal
tilpasses dit liv, ikke omvendt.
Jeg har samlet nogle af mine nemme og lækre opskrifter sammen med træningsøvelser,
som kan laves hjemme i stuen, for vi behøver ikke komplicere vores sunde liv. Verden er en
kompliceret størrelse, så lad os nu bare gøre det realistisk - for det er den eneste måde
at gøre det holdbart. Og der er INTET i vejen med at hoppe over, hvor gærdet er lavest så længe det virker.
Men hvad er sundhed?
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Verden
mener,
sundhed
er
#Health
Verden har ændret sig, og vi bliver konstant bombarderet med information, nyheder og
ligegyldige historier. Vores sanseapparat arbejder på højtryk. Og der er for alvor sket en
ændring i vores opfattelse af sundhed og motion. Glade, smukke fitnesskvinder er efterhånden blevet en del af hverdagen – i hvert fald, når vi scroller igennem vores nyhedsfeed på Facebook og Instagram. Der tegner sig efterhånden en tendens, hvilket giver et
anstrengt, forvirret og misforstået forhold til motion og sundhed.
Kropsidealet for os kvinder bliver i stigende grad mere og mere fokuseret på store, runde
numser, slanke, tonede arme og den flade, markerede mave. Vi skal være stærke, vi skal
være fit, træne og spise sundt, og det skal alt sammen vises på sociale medier, hvor vi
helst skal promovere vores sunde livsstil – gerne med en god overskudstekst: ”Mor til
fem, læge, yogainstruktør, elsker grøn the og økologisk bagværk, (som jeg selvfølgelig
selv bager)”. Og det vildeste er, at hun faktisk ligner en, der er taget ud af en reklame fra
Victoria’s Secret. Hvordan i alverden skal den almindelige, danske kvinde med fuldtidsarbejde, mor til to – der ikke har tid eller overskud til en enkelt yogatime – kunne følge
med?
Men, men, men … Lad dig ikke narre af sociale medier – og slet ikke af den fiktive kvinde,
jeg beskrev ovenstående. Hun er enten unik, har overmenneskelige egenskaber, har en
au pair, eller så er hun bare enorm dygtig til at tage billeder i det rigtige lys med det helt
rigtige filter. Og det er faktisk også ligegyldigt, for du skal ikke sammenligne dig med
andre. Du er dig, det er dine levevilkår – og det er dig, der skal finde vejen til, hvordan du
kan leve et sundt liv.
Det handler om livsstil, og livsstil er ikke en formel, men derimod et udgangspunkt for den
enkelte. Har du to børn, et fuldtidsarbejde, en mand, et hjem, sociale behov og en hang til
chokolade? Så er det ikke nemt at finde tid og overskud til seks træninger i fitnesscenteret, fire løbeture og en kost bestående af broccoli og kogt kylling.
Der er intet i vejen med at være ambitiøs, men det er vigtigt at tilpasse sin livsstil til sine
værdier – ellers vil livsglæden stille og roligt blive suget ud af dig.
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Jeg
mener,
sundhed
er:
#CWHealth
Men hvornår opnår du succes?
Hvordan opnår du et sundere liv, en sundere krop, får mere energi, overskud og føler dig
bedre tilpas, når du kigger dig selv i spejlet? Vi tager et skridt ad gangen, og så dropper
vi alt, der hedder forbud. Der er nemlig plads til fredagsslik med ungerne, et glas vin med
manden og et stykke chokolade sammen med caffe latten, når sladderen går sammen
med veninderne. - Balance er nøgleordet.
Vi skal væk fra “ALT ELLER INTET”.
Der er alt for mange kvinder, der forbyder sig selv de ting i livet, der giver os lidt nydelse.
Men hvorfor? En af grundene er medierne, og hvordan vi hele tiden får at vide, vi ikke må
spise kulhydrater – og at vi hele tiden skal motionere, som om vi var elitesportsfolk.
Jeg ser alt for mange kvinder, der lider under netop den tendens: tankegangen om ”ALT
ELLER INTET”. Det er nemlig hammersvært at leve op til de krav, medierne, måske ubevidst, stiller os. Præmissen for en sund livsstil er dikteret af medierne, hvilket givet et
fuldstændig forvrænget billede af virkeligheden – og så kan det også være lige meget,
tænker du sikkert …
Du kender det sikkert: Du prøvet at nægte dig selv kage, sukker og frisk pasta. Du tvinger dig selv ned i det lokale fitnesscenter, selvom du egentligt ikke har tid. Og så banker
virkeligheden på døren – bank, bank – ungerne skal hentes, huset sejler, chefen kræver,
at du bliver længere på jobbet. Det er pludseligt meget svært at komme afsted til de
planlagte træninger.
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Nu begynder du at blive irriteret – og midt i din irritation spiser du et lille stykke
chokolade. Hov … Chokolade er jo på den forbudte liste. Nu er det hele ødelagt, og før du
har set dig om, ligger du på sofaen, skyldig med en plade Marabou … Tom.
Det er en ond cirkel, der er meget svær at komme ud af. Nogen lever i den hele livet. Men
prøv noget nyt, bryd den onde cirkel med pinefulde slankekure. Sadl om og sig “ALT MED
MÅDE”.
Tænk, hvis det var o.k. at spise chokolade hver dag.
Tænk, hvis det var o.k. at spise hvidt brød.
Tænk, hvis det var o.k. at springe en træning over i ny og næ.
Du skal finde balancen. Du skal mærke efter og tage de rette valg, tilpasset din situation
– al ting til sin tid. Du behøver ikke at overdrive, det er faktisk helt o.k. at tilpasse.
Vi kan og skal ikke sammenligne kroppe - det kan man simpelthen ikke!

Camille Wagner, Personlig træner og livstilscoach

4

OPSKRIFTER
Jeg har lavet dette opskriftshæfte til dig, der ønsker
inspiration til sunde alternativer i en travl hverdag.
Sunde, men velsmagende opskrifter – og der er også
sjove opskrifter, du kan lave med dine børn eller til
dine veninder.
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Pandekager
Pandekager! Jeg er vild med pandekager. De kan laves
søde eller salte. De kan spises til skyr eller til en kødsovs.
Jeg har samlet mine yndlingspandekageopskrifter, som
kan nydes både varme, lune eller kolde.
De kan endda fryses ned i mindre portioner, så du kan
tage dem op aftenen før, så de er klar til morgenmaden
på farten.
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BYG
SELV
PANDEKAGER
#CWBygSelvPandekager
1

6 pandekager

240 pr. portion

Ja

Weekendhygge med pigerne eller med ungerne? Prøv denne sund og hyggelige måde at
snacke på. Server pandekagene med forskelligt tilbehør, så små og store selv kan sammensætte deres sunde pandekager. Det er hyggeligt og top lækkert.

Ingredienser:
20 g havregryn
70 g neutralt skyr
35 g banan (en halv, lille banan)
1 æggehvide
1 æg
1 nip vaniljepulver
1 nip kanel
Easis sødemiddel

Fremgangsmåde:
Brug en stavblender til at blande alle ingredienser sammen. Steg dem herefter på en middelvarme non-stik pande, eller brug lidt kokosolie på en almindelig pande. Kun fantasien
sætter grænser, for hvad du ønsker at pryde dine pandekager med.
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MINI
Pandekager
#CWmini
1

6-8 små pandekager

250 pr. portion

Ja

Nemme små banditter, lækre lune som kolde og kan stables med lækkerier imellem sig.
Prøv med Easis-kagecreme og deres sukkerfri marmelade, server dem som små lagkager
pyntet med skyr og bær.

Ingredienser:
2 små æg
2 spsk. havregryn
2 spsk. naturel skyr
20 g proteinpulver (chokolade eller vanilje er at foretrække)
0,5 tsk. kokosolie eller smør til stegning

Fremgangsmåde:
Slå æggene ud i en skål og pisk dem godt sammen. Tilsæt havregryn, skyr og proteinpulver.
Varm en pande op på middel varme og smelt fedtstoffet. Steg 6-8 små pandekager.
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Bagte
”pandekager”
#CWBakedPancakes
1

9 små pandekager

450 pr. portion

Ja

Det er ikke altid, man har tid til at finde stegepanden frem, og derudover sviner det også lidt.
Disse kan du blot smide i ovnen og vupti - pandekager uden gris.

Ingredienser:
1 banan
4 æg
4 spsk. loppefrøskaller
2 spsk. chiafrø
1 tsk. vaniljepulver
+ evt. flydende sødemiddel

Fremgangsmåde:
Blend alle ingredienserne undtagen chiafrø. Når massen er blendet jævnt, tilsæt chiafrø
med en ske og rør det godt sammen med håndkraft. Fordel massen jævnt på en beklædt
bageplade. Bages midt i en forvarmet ovn på 200 grader i 5-10 minutter.
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Grød
Grød er meget oppe i tiden og er blevet redesignet, så den
nu kommer i nytolkninger. Grød er en fantastisk måde
at starte dagen på, da den mætter, lægger en rigtig god
bund og gør det nemmere ikke at falde i sukkerskålen.
Grød er derudover også rigtig godt inden en træning, da
de komplekse kulhydrater frigives langsomt.
På almindelig menneskesprog betyder det:
”at det stabiliserer dit blodsukker og giver dig energi i
et langt tidsrum, som du kan bruge til at fyre den af
til træningen.”
Du kan designe din helt egen grød, som du bedst kan lide
den. Bland evt. grød op med dit ynglingstilbehør.
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Mine forslag som tilbehør til din grøD

Simpel

Nøddesmør/hakket nødder
Revet gulerod
Kanel
Rosiner

Udvidet

Banan
Sukkerfri chokolade
Kokosflager
Ananas
Revet gulerod
Æble
Kanel
Hakket mandler
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Overnight
Oat
#CWOvernightOats
1

250 pr. portion

Nej

Til dig, som ikke har appetit eller tiden om morgen til at komme godt fra start. Overnight
oats er et godt, nærende måltid med en perfekt kombination af kulhydrater og proteiner,
som starter din motor op til en energisk dag. Det skønne er, at du skal lave den aften før, og
det tager et splitsekund - ingen undskyldning for ikke at give din krop det bedste fra starten
af dagen.

Ingredienser:
100 g skyr, med eller uden smag
35 g havregryn
30 g mandelmæk eller almindelig mælk
1 spsk. chiafrø
1 tsk. vaniljepulver
1 nips salt
Smag evt. til med flyende sødemiddel eller appelsinsaft

Fremgangsmåde:
Rør alle ingredienserne sammen i en skål. Hæld blandingen op i en lufttæt beholder.
Lad grøden hvile min. 4 timer på køl, perfekt at lave om aftenen til morgenmad på farten.
Grøden kan snildt holde 2 døgn.
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Quinoa
Grød
#CWQuinoaGrød
1

250 pr. portion

Nej

Den proteinrige grød med smagen af de friske hindbær, som tilfører både sødme og syrlighed. Den er ligeså nem at lave som en havregrød, dog er proteinindholdet i denne højere.
En anden fordel ved quinoa er dens høje indhold af jern, som for os kvinder er enormt vigtigt.

Ingredienser:
20 g rugflager
20 g ”klar til brug” hvedekerner
10 g sort quinoa (ukogt, ca. ¼ dl)
40 g Hindbær
0,5 dl mandel- eller almindelig mælk
2-3 spsk. vand
1 tsk. vaniljepulver
1 nips salt
1 tsk. sukrin gold
1 lille æg

Fremgangsmåde:
Kom alle dine ingredienser, undtagen ægget, ned i en gryde og kog det sammen ved svag
varme. Rør rundt i grøden, mens du varmer den op. Når den begynder at blive tykkere og
mere sammenhængende, slår du ægget i. Kog herefter grøden op i 1 min, tag den af varmen
og lad den køle af.
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Havregrød
#CWOvernightOats
1

250 pr. portion

Nej

Kulhydrater er fantastisk at starte dagen på. De er komplekse, mætter og giver dig energi
mange timer efter. Men hvorfor ikke også få nogle stærke proteiner med, som ovenikøbet
giver grøden en lækker smag og sødme?

Ingredienser:
40 g havregryn
1 nips salt
20 g vaniljeproteinpulver (eller din egen yndlingssmag)
1 æggehvide
3 dl vand
En sjat mandel- eller almindelig mælk

Fremgangsmåde:
Bland gryn, vand og salt i en gryde. Rør jævntligt rundt i grøden, indtil du har opnået en
ønsket konsistens, sluk herefter for varmen. Tilsæt nu dit proteinpulver og evt. mælk.
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Topping
Grød er meget oppe i tiden og er blevet redesignet, så den
nu kommer i nytolkninger. Grød er en fantastisk måde
at starte dagen på, da den mætter, lægger en rigtig god
bund og gør det nemmere ikke at falde i sukkerskålen.
Grød er derudover også rigtig godt inden en træning, da
de komplekse kulhydrater frigives langsomt.
På almindelig menneskesprog betyder det:
”at det stabiliserer dit blodsukker og giver dig energi i
et langt tidsrum, som du kan bruge til at fyre den af
til træningen.”
Du kan designe din helt egen grød, som du bedst kan lide
den. Bland evt. grød op med dit ynglingstilbehør.
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KANEL
CRACKER
#CWKanelcracker
38

20 pr. portion

Nej

Til dig, som ikke har appetit eller tiden om morgen til at komme godt fra start. Overnight
oats er et godt, nærende måltid med en perfekt kombination af kulhydrater og proteiner,
som starter din motor op til en energisk dag. Det skønne er, at du skal lave den aften før, og
det tager et splitsekund - ingen undskyldning for ikke at give din krop det bedste fra starten
af dagen.

Ingredienser:
27 g sesamfrø
27 g hørfrø
27 g solsikkekerner
30 g affedtet Mandelmel
30 g kæmpe Durummel
100 g rugmel
1 dl vand
1 æggehvide
1 tsk. salt
1 spsk. kanel
1 spsk. (eller mere) sukrin gold

Fremgangsmåde:
Tænd ovnen på 180 grader. Start med at male solsikkekernerne til mel, herefter bland alle
ingredienserne sammen. Lad det stå i ca 10 min. Del portionen op i 2 og rul det ud mellem 2
stk. bagepapir - de skal være meget tynde, men lige tykke nok, så du kan flytte dem fra det
ene bagepapir til det andet. Skær kiksene ud i 48 lige store stykker og læg dem på en bageplade med bagepapir. Drys evt. med lidt sukrin gold. Bag kiksene ca. 10 min (afhænger af
tykkelsen) Køl dem af på en rist. Opbevares tørt og kan holde længe.

19

CRunch
#CWCrunch
20

25 pr. portion

Nej

Lav din egen sunde, proteinrige og mættende mysli - indeholder ingen tilsætningsstoffer,
som du kender fra købeprodukterne, og smager så meget bedre.

Ingredienser:
100 g nødder
20 spsk. kokosmel
20 spsk. havregryn
15-20 spsk. sukrin gold
1-2 spsk. vaniljepulver
1 spsk. kokosolie
Lidt salt

Fremgangsmåde:
Steg alle dine ingredienser ved lav varme i kokosolie. Tilsæt din vaniliepulver. Når det hele
har fået lidt farve, tilsætter du sukrin gold og slukker for blusset, mens du vender sukrinen
rundt. Hæld massen på et stykke bagepapir, og lad det køle helt af. Opbevar det i et lufttæt
beholder, og nyd dette på din morgenskyr.
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Æg
Æg kan bruges på så mange måder, i det søde eller det
salte køkken. Det er nemt at arbejde med og højt på protein. Æg er en madvare, vi kan få fingre i alle vegne og
kan nemt kombineres med andre fødevare. Her er nogle
af mine yndlingsopskrifter med æg. Det er nemt, det er
sundt, og det er muligt at lave retterne, som du bedst kan
lide dem.
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Æggemuffins
#CWÆggemuffins
1

9 muffins

240 pr. portion

Ja

Små proteinbomber, som er super nemme at lave og have med i madpakken. Du kan smage
dem til, præcis som du kan lide dine æggemuffins. Spis dem med hytteost og lidt gnavegrønt.

Ingredienser:
4 æg
9 skriver kalkunbacon, skinke eller kyllingepålæg
1 lille løg
1 håndfuld spinat
1 rød peberfrugt
2 gulerødder
Evt. hvidløg
+ valgfri krydderi og/eller friskhakket krydderurter

Fremgangsmåde:
Tænd din ovn på 200 grader. Hak dit løg og peberfrugt fint, riv dine gulerødder og skær din
kalkunbacon i tern. Steg dine hakkede grøntsager og kalkunbacon på en pande med knust
hvidløg og valgte krydderier. Tilsæt den friske spinat og steg, til væden er fordampet. Find
en passende skål frem og slå dine æg ud i den. Pisk æggene godt sammen og tilsæt evt.
valgte krydderurter.Tilsæt dine stegte ingredienser og rør det hele sammen. Smør evt. dine
muffinforme; silikoneforme er at foretrække. Fordel nu æggemassen i dine muffinsforme
og bag dem i 10-12min, til æggemassen er gylden og fast. Lad dem køle af og fjern dem forsigtigt fra formene.
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OMELET
#CWOmeletmedKalkunbacon
1

175 pr. portion

Nej

Søndag morgen vil jeg anbefale, at du afprøver denne “klap sammen” omelet. Den minder
mig om en calzonepizza, blot meget sundere og så velsmagende. .

Ingredienser:
1 æg
3 æggehvider
1 nips salt
½ tsk loppefrøskaller
3 skiver kalkunbacon eller kyllingepålæg
+ valgfri krydderi og/eller friskhakket krydderurter
+ valgfri grøntsager

Fremgangsmåde:
Steg dit kalkunbacon sprød. Pisk æg, æggehvide, loppefrøskaller og valgt krydderi sammen
i en skål og hæld over din kalkunbacon på en pande. Når massen har sat sig, vender du forsigtigt din omelet, så den kan stege færdig på den anden side. Tilsæt valgt tilbehør.
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Æggewrap
#CWÆggewrap
2

50 pr. portion

Nej

Æggewrap, i modsætning til de kendte mexicanske pandekager, kan bruges på samme måde
som de mexikanske, men indeholder et højt proteinindhold. Du kan lave dem til aftensmaden som “samle selv mad” eller rulle salat og kyllingpålæg i som den nemme madpakke.

Ingredienser:
2 æg
1 æggehvide
1 tsk. loppefrøskaller
1 nips salt
1 tsk. kokosolie

Fremgangsmåde:
Pisk dine æg, æggehvide, salt og loppefrøskaller sammen. Opvarm en slip let pande. Brug
0,5 tsk kokosolie til hver wrap, brug evt. køkkenrulle til at fordele olien. Steg dine wraps ved
svag varme på begge sidder. Ønsker du dem søde, kan du sagtens tilsætte 1-2 spsk. sukrin
gold og vaniljepulver til din dej.

Serveringsforslag til æggewrap:
- Laks, hytteost og spinat
- Mexicansk chili con carne og grøntsager
- Hytteost og friske jordbær
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Deller vi’ ka’ li’:
Deller altså frikadeller – en dansk og international spise,
der kommer i et væld af afskygninger. Frikadeller er ligesom grøden - hele tiden dukker op i ny forklædning.
Jeg vil i dette afsnit give dig, mine yndlingsopskrifter på
frikadeller.
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Fiskefrikadeller
#CWFiskedeller
1

12 deller

50 pr. stk.

Ja

Disse fiskedeller har et højt indhold af fiber grundet loppefrøskaller. Dette er sundt for fordøjelsen og mætheden.

Ingredienser:
2 stk. tun i vand, drænet for vand
2 æg
50 g skyr eller hytteost
1 løg
10 g loppefrøskaller
1 håndfuld frisk spinat
200 g revet gulerod, drænet squat eller rødbede
+ valgfri krydderi og/eller friskhakket krydderurter (persille og forårsløg er super lækkert)

Fremgangsmåde:
Dræn tunes HELT for væde og hak dit løg fint. Slå dine æg ud i en skål, tilsæt tun, skyr, hakket løg, spinat, loppefrøskaller og krydderier og/eller krydderurter. Blend det hele sammen
med en stavblender til en jævn masse. Rør herefter dine valgte revne grøntsager i med en
ske. Din fars vil være lidt tapetklister-agtig grundet loppefrøskallerne. Form nu 12 tundeller
med en våd ske og steg dem på en slip-let pande. Alternativ: Bag dem i ovnen ved 200 grader
i 15min.
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KYLLINGEDELLER
#CWKyllingedeller
1

14 deller

60 pr. stk.

Ja

Kyllingedeller er bare lækre. Disse er ikke en undtagelse, og det fantastiske er, at de kan
fryses. Ind i madpakken med dem, både til store og små, og smag dem til, som i bedst kan
lide dem derhjemme.

Ingredienser:
400 g hakket kylling
1 rødløg
50 g frisk spinat
1 æg
1 nips salt og peber
+ valgfri krydderier og/eller friskhakket krydderurter
Lidt olie til stegning

Fremgangsmåde:
Hak dit løg fint og blend det sammen med æg, spinat samt valgt krydderi, til du har opnået
en flydende konsistens. Kom din hakkede kyllingekød i en skål og tilsæt herefter din masse
fra blenderen. Rør det hele godt sammen og varm en pande op på jævn varme. Form dine
deller med en ske og steg dem i din varme olie.
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GRÆSKE
OKSKE
DELLER
#Cwgræskeoksedeller
1

12 deller

50 pr. stk.

Ja

Disse græskedeller kan bruges til varme og kolde retter. Lav en ordentlig portion og frys
dem ned, så har du altid nogle sunde deller, som kan tøs op til en hurtig aftensmad eller gøres klar til madpakken.

Ingredienser:
400 g hakket okse, 3-7%
1,5 spsk. loppefrøskaller
50 g cheasy salattern
1 æg
1 stor håndfuld krydderurter (basilikum eller persille anbefaler jeg)
+ valgt krydderi

Fremgangsmåde:
Tænd ovnen på 200 grader. Rør alle ingredienserne godt sammen, forsigtigt så din ost ikke
går for meget i stykker; du vil gerne have nogle store stykker i farsen. Form 12 deller med en
våd ske og fordel dem på en bageplade med bagepapir. Bag dine deller midt i ovnen i 20 min.
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RØDBEDEDELLER
#CWRødbededeller
1

8 deller

50 pr. stk.

Nej

Kødfri dag behøver ikke betyde brummende sultne maver 30 min efter aftensmaden. Jeg er
ikke vegetar og bliver det aldrig, men disse rødbededeller er et “must try”.

Ingredienser:
200 g revet rødbede
70 g revet gulerod
35 g finvalset havregryn
1 lille rødløg
1 lille fed hvidløg
2 æg
1 tsk. dijon sennep
1 tsk. salt
1 tsk. peber

Fremgangsmåde:
Tænd ovnen på 200 grader og beklæd en bageplade med bagepapir. Bland alle ingredienserne sammen, blend for en fin struktur eller brug en ske for en grovere udgave. Form 4
deller og placer dem på din bageplade. Bag dine deller i midterste rille i ca. 20-25 min.
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DIP OG DyP
Æg kan bruges på så mange måder, i det søde eller det
salte køkken. Det er nemt at arbejde med og højt på protein. Æg er en madvare, vi kan få fingre i alle vegne og
kan nemt kombineres med andre fødevare. Her er nogle
af mine yndlingsopskrifter med æg. Det er nemt, det er
sundt, og det er muligt at lave retterne, som du bedst kan
lide dem.
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AVocadocreme
#CWSmokinAvocadoCreme
1

Medium skål

200 pr. potion

Nej

En rygende smag af avocado smager - vildt lækkert til alle former for kød, fisk og skaldyr.
Rygeosten gør cremen lidt mere kalorievenlig, men det smager man bestemt ikke.

Ingredienser:
100 g avocado
100 g Thrane rygeost 1% (kan købes i Irma)
0,25 fed hvidløg
Salt og peber
Citronsaft

Fremgangsmåde:
Mos din avocado og bland sammen med rygeosten. Knus dit hvidløg og rør dette i (kan undlades). Smag til med salt, peber og citronsaft. Kom massen i en lufttæt beholder. Denne ret
kan holde et par dage på køl.
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PERSILLEPESTO
#CWPersillepesto
1

Medium skål

570 pr. potion

Nej

Persillepesto smager sjovt nok af persille. Men jeg er vild med persille, og denne bruger jeg
til smørelse i wrap, på ristet rugbrød eller som dressing i salaten.

Ingredienser:
60 g persille
30 g mandler eller anden nød
1 lille fed hvidløg
40 g olivenolie
1 spsk. citronsaft
1 tsk. salt

Fremgangsmåde:
Skyl og tør persillen, og pil hvidløgsfeddet. Hak mandlerne groft, rist dem på en tør pande,
kom dem i en foodprocessor eller blender – en stavblender kan også anvendes – og blend
dem sammen med hvidløg, olie, og citronsaft. Bliv ved med at blende, til konsistensen er
ensartet og cremet. Smag til med salt og evt. mere citronsaft.Tilsæt til sidst osten og bland
rundt.
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HUMMus
#CWHummus
1

Medium skål

300 pr. potion

Nej

Hummus er altid lækkert, og denne synes jeg er den bedste! Den er ikke lavet på kikærter,
men andre valgfri grøntsager. Får du gæster, så lav dem alle; de smager forskelligt, og farverne pryder et hvert festmåltid.

Ingredienser:
400 g aubergine, 150 g rødbede eller 200 g gulerod
1 lille fed hvidløg
1 spsk. thain eller peanutbutter
20 g valnødder eller anden nød
1 tsk. spidskommen
1/2 citron
Salt + peber

Fremgangsmåde:
Tænd ovnen på 175 grader. Skær dine grøntsager i mundrette stykker. Vælger du aubergine,
fjerner du skallen inden, mens rødbede og gulerod renses for jord. Bag dine grøntsager møre
og lad dem køle HELT af - ca. 30-40 min. Blend de kolde grøntsager med en stavblender
sammen med de andre ingredienser. Smag til med salt og peber, evt. en anelse citronsaft.
Kom massen i en lufttæt beholder. Denne kan holde et par dage på køl.
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SURSØD
SOVS
#CWSursødsovs
1

Lille skål

100 pr. potion

Nej

Sukkerfri sursød sovs bruger du til at stege dit kød med. Den er perfekt til asiatiske retter for
at få den lækre smag, men undgå de sukkerholdige købesaucer.

Ingredienser:
6 spsk. sukkerfri tomat ketchup, jeg bruger Easis
3 spsk. eddike
2 spsk. sødemiddel
1 nips salt
2 tsk. maizena
6 spsk. vand

Fremgangsmåde:
Rør din maizena op med vand. Varm din ketchup, eddike, sødemiddel, salt op i en gryde. Det
må ikke koge, salten skal være opløst, og herefter tilsætter du din jævner. Rør yderligere et
par minutter og sluk for blandingen.
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ÆRTEmos
#CWÆrtemos
1

Lille skål

140 pr. potion

Nej

Nem måde at lave lækkert tilbehør eller spread til aftensmad eller frokost. Denne mos kan
holde sig i køleren nogle dage, så det gør det dejligt nemt altid at kunne tilsætte lidt ekstra
smag til eller på maden.

Ingredienser:
200 g frosne ærter
0,5 fed hvidløg
2 spsk. skyr eller hytteost
Salt og peber
Evt. lidt citronsaft

Fremgangsmåde:
Optø dine ærter, overhæld dem eventuelt med kogende vand, og lad det stå i 5 min, før du
sier dem fra vandet. Lad dine ærter være helt kolde, før du blander alle ingredienser sammen, og blend det hele til en jævn masse. Kom massen op i en lufttæt beholder. Denne ret
kan holde et par dage på køl.
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BAGVÆRK OG DESSERT
Æg kan bruges på så mange måder, i det søde eller det
salte køkken. Det er nemt at arbejde med og højt på protein. Æg er en madvare, vi kan få fingre i alle vegne og
kan nemt kombineres med andre fødevare. Her er nogle
af mine yndlingsopskrifter med æg. Det er nemt, det er
sundt, og det er muligt at lave retterne, som du bedst kan
lide dem.
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KANELBRØD
#CWKanelbrød
1

12 lækre skiver

200 pr. stk

Ja

Som teenager bestod min frokost ofte af et helt kanelbrød fra bageren. Det tillader stofskiftet altså ikke længere, så derfor har jeg afprøvet forskellige opskrifter og eksperimenteret i
køkkenet. Så here you go - kanelbrød med god samvittighed! Så er lykken da gjort.

Ingredienser dej:
4 dl minimælk
60 g smør
150 g affedtet mandelmel
60 g durummel
10 g loppefrøskaller
2 spsk. Easis-strø
25 g gær

Ingredienser fyld:
2 spsk. kanel
100 g smør
2 spsk. Perfect-strø

Fremgangsmåde:
Smelt dit smør og bland det med mælken. Udblød gæren heri. Tilsæt sukrin og husk. Derefter blandes mandelmel og durummel i. Dejen tildækkes med et fugtigt klæde og skal hæve
et lunt sted i 1 time. Rør ingredienser til fyldet godt sammen. Beklæd en rugbrødsform med
bagepapir. Fyld en tredjedel af dejen i formen, smør halvdelen af fyldet ovenpå. Dernæst tilføj en til tredjedel af dej og fyld ovenpå og til sidst dækker du til med resten af dejen - så det
bliver tre lag dej og to lag fyld indeni. Bag dit kanelbrød i ovnen ved 180 grader i ca. 30 min.
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CW
FERRERO
ROCHER
#CWFerrerorocher
20

små kugler

98 pr. stk

Nej

Denne lækkerhed indeholder ingen sukker og er klart en sundere lille snack end de klassiske
Ferrero Rocher. Jeg er så vild med dem og kan ikke styre det, når jeg laver en portion - jeg
spiste dem alle, og jeg fortryder intet!

Ingredienser:
20 stk. dadler, stenfri,
5 tsk. peanutbutter, crunchy
5 tsk. Easis-smørepålæg
120 g Easis sukkerfri mørk og lys chokolade
120 g hasselnødder hakket

Fremgangsmåde:
Fjern stenene fra dadlerne og kom 0,5 tsk smørepålæg i 10 dadler og 0,5 tsk peanutbutter i
10 dadler. Dadlerne rulles forsigtigt helt runde mellem hænderne, hvorefter de straks sættes på køl. Imens smelter du din chokolade i microbølgeovnen eller i et vandbad. Hak dine
nødder ud på et stykke bagepapir. Brug et grillspyd til at dyppe dine kugler i chokoladen, og
rul dem herefter i dine hakkede nødder. (du kan også bruge lakridspulver, kokosmel, frysetørret hindbær eller sesamkerner) Kom dine kugler på køl i en lufttæt beholder. De kan
sagtens holde nogle dage.
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sneakerskage
#CWSneakerskage
9

Små kager

207 pr. stk

Nej

En Snickers smager altså skønt. Denne kage har den fantastiske smag af peanuts og chokolade - dog uden sukker og uden bagning. NEMT - det kan vi godt lide. PS: Den smager ligeså
godt, som den ser ud.

Ingredienser bund:
150 g dadler
100 g saltede ristede peanuts
4 spsk. peanutbutter

Ingredienser bund:
100 gr Easis mørk chokolade til overtræk
1 spk kokosolie

Fremgangsmåde:
Blend dadlerne fint – jeg brugte min minihakker. Hvis dadlerne er meget tørre, kan de kommes i kogende vand i nogle minutter, for at blive nemmere at blende. Kom 90% af dine peanuts og alt peanutbutter i, og blend til massen er grov, men sammenhængende. Fordel
dejen i en form – evt. en tærteform. Beklæd den med film, så er den nemmere at få ud.
Sæt på køl – imens smelter du chokoladen. I en skål over vandbad kommes chokolade og
kokosolie. Rør det sammen. Fordel chokoladen oven på din kolde dej, pynt med de hakkede
peanuts, du tog fra i starten. Herefter kommer du formen i køleskabet igen, til det er størknet. Skær den herefter ud i passende størrelser.
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PROTEIN
MUFFINS
#CWProteinmuffins
10

Muffins

200 pr. stk

Ja

Alle, jeg har mødt, er vilde med disse nemme proteinmuffins. Måske kontoret har fortjent
kage? Lav dem og sig intet, om at de er “sundere” end normalt. Jeg er sikker på, de ikke kan
smage, at de ikke er syndige.

Ingredienser muffins:
100 g proteinpulver, vanilje er at foretrække
300 g æggehvide
170 g havregryn
120 g banan
180 g skyr
lidt sødemiddel
100 g blåbær eller æble
Evt. kanel og/eller kardemomme

Ingredienser topping:
40 g Easis floor sød
20 g sukkerfri chokolade
30 g kokosmælk eller letmælk

Fremgangsmåde:
Blend alle ingredienserne til muffinsdejen, undtagen din valgte frugt eller bær. Tænd din ovn
på 180 grader. Fordel din dej i 10 muffinsforme. Silikone er at foretrække, da de er nemmere
at få ud. Bag dine muffins i midterste rille i 25-30min. Tag dine muffins ud og lad dem køle
helt ned. Imens laver du din glasur ved at smelte din chokolade og blande den sammen med
din melis og mælk. Fordel din glasur over dine afkølede muffins. Pynt evt. med frysetørret
eller friske bær og server med lidt skyr til.
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CHOKOLADEKAGE
#CWChokoladekage
4

Gode stykker

200 pr. stk

Ja

Denne kage kræver intet andet end 5 ting. Den er svampet, saftig og smager af chokoladekage. Billedet taler for sig selv - must try!

Ingredienser:
200 g modne bananer
30 g rå kakaopulver
30 g chokoproteinpulver
1 tsk. bagepulver
2-3 spsk Easis perfect fit eller anden sukkererstatning

Fremgangsmåde:
Bland alle ingredienser med en blender, så du får en lind masse. Kom dejen i en kageform
beklædt med bagepapir. Lad kagen få ca. 15 min i ovnen ved 175 grader. Lad den køle af, og
lav imens glasuren bestående af sukrin melis med lidt proteinpulver.
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JORDBÆRTÆRTE
#CWJordbærtærte
4

Gode stykker

200 pr. stk

Ja

Sukkerfri og melfri jordbærtærte på mazarin bund. Danske jordbær - Holly molly, det minder
en om de varmeste og kærligste stunder. Og et stykke jordbærtærte elsker alle. Men nu hvor
de danske jordbær smager bedst skal vi da ha en jordbærtærte - men uden sukker og mel.
Det behøves nemlig ikke, men du skal ikke snydes for den lækreste bund lavet af marcipan,
dejlig svampet og fyldt med masser af sødme.

Ingredienser til bunden:
150gr easis marcipan (rives groft)
100gr easis skummetmælkspulver
3 æg
1tsk bagepulver
40gr smør (smeltes)
Evt 2 stk perfekt strø
1 dl mandeldrik/alm. Mælk

Fremgangsmåde:
Tænd din ovn på 175grader. Smør en tærteform med olie eller smør. Riv din marcipan og
smelt dit smør. Vej din skummetmælkspulver af i en skål og pisk dine æg sammen med.
Tilsæt nu et smeltet smør, sørg for det er afkølet. Herefter tilsætter du din revet marcipan,
evt.. Sødemiddel, bagepulver og mælk. Pisk 10 min så din masse er ensartet. Kom dejen i
formen og bag kagen mellem 15-20min i nederste rille, stik med en gaffel for at tjekke om
den er fast.
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Ingredienser til toppen:
Mazarin bund
Topping
100gr easis chokolade (jeg bruger mælkechokoladen)
1/4 l piskefløde
1 brev kagecreme fra easis
1 bakke friske danske jordbær

Fremgangsmåde:
Efter din kage er HELT afkølet smelter du din chokolade i et vandbad, fordel et lækkert tykt
lag ud over kagen og sæt den på køl igen til chokoladen er stivnet.
Pisk nu hele din fløde i een skål, den skal være god fast. Følg derefter kagecremens vejledning og pisk denne i en anden skål. Vend forsigtigt de to sammen og fordel dem på din afkølet kage. Pynt med dine bær og voila - easy and amazing
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Træningsprogrammer
Jeg har lavet et træningsprogram, som du kan følge. Programmet er lavet til hjemmebrug og jeg lover
dig en bedre form med fokus på opstramning. Jeg har
skrevet dette skriv, for at du kan blive inspireret til at
finde din egen sunde livsstil og ikke lade dig styre af
et kropsideal. Du er dig, du har din krop - DEN skal du
være stolt af!
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REDSKABER
I disse øvelser har du behov for at anvende nedstående redskaber, for at kunne udfører træningsprogrammet.

Du kan købe de nødvendige redskaber, på Shapeit.dk:
PinkBand:
https://www.shapeit.dk/products/missfit-fitness-band-pink
ShapeSliders:
https://www.shapeit.dk/products/missfit-shape-sliders
Bootybands:
https://www.shapeit.dk/products/missfit-bootybands?variant=14035244285994

På youtube, har jeg lavet vejledning, til de 3 redskaber:
PinkBand:
https://youtu.be/tfyUJPYMoqA
ShapeSliders:
https://youtu.be/EkPv4cOgilg
Bootybands:
https://youtu.be/BY4e3_LmEPk
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INTRODUKTION,
TRÆNING
#CWTraining
Det effektive hjemmeprogrammet til dig :
Som ønsker at træne hjemme når det passer dig
Som mangler et effektivt proWgram til ferien
Som lider af dårlig holdning
Som ønsker en opstramning af hele kroppen
Som ønsker en øget forbrænding
Som ikke gider fitnesscenter
Som har brug for et supplement til fitnesscenteret
Som ønsker en flad mave

Vi ønsker at få det bedste frem i dag, dette inspirations hæfte har kostet os mange timer og
derfor håber vi at du føler dig inspireret til at finde din egen sundhed som matcher netop dit
liv. Vi håber vi hjælper dig til at stortrives i en hverdag uden regler og restriktioner, i en hverdag hvor dit energiniveau er højt og du hepper på dig selv, taler pænt til dig selv og stopper
med at jagte et utopisk kvindeideal!
Du skal nyde livet, du skal ikke leve et liv med dårlig samvittighed eller at tale grimt til dig selv
fordi du ikke føler du kan leve op til et urealistisk samfundsskabt billede af hvordan vi skal
leve vores liv. For du må ikke glemme – livet er kort og det mest dyrebare vi ejer er tid.
Nemlig tid, tid kan du ikke købe for penge, ligemeget hvor rig du så måtte være – derfor skal
du investerer det mest dyrebare du har, nemlig din tid, i det som giver det største afkast og
værdi. Men det er også en god investering at styrke sin krop, så den holdes stærk resten af
livet, - det ved du godt.
Måske er du så en af de mange kvinder som ejer et medlemskab til et fitnesscenter fordi
motion er sundt, men du bliver mere drænet for energi så snart tanken om et fitnesscenter
rammer dig. Så er det måske også derfor at dit fitnessmedlemsskab betales månedligt, men
kun bliver brugt i korte perioder af gangen. Er du en af dem, så er du præcis det medlem som
fitnesskæden elsker for du slider ikke på deres maskiner.
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Eller måske er du en kvinde som simpelthen bare har for mange gøremål i hverdagen og ikke
tiden til at rende ned i et fitnesscenter, men du vil gerne have en stærkere og strammere
krop. Ligegyldig om du er den ene eller anden type så har jeg lavet et program til dig her som
du effektivt kan bruge hjemme. Dette program styrker og strammer din krop op. Programmet giver dig både mental samt fysisk velvære og kan udføres når det passer dig, hjemme
eller måske på ferien.
Programmet er perfekt til alle kvinder der ønsker en øget kondition, en opstramning af hele
kroppen og ønsker at træne når det passer dem – hvor det passer dem. Derfor har jeg lavet
3 forskellige programmer som alle bygger på mine mange års erfaring som personlig træner.
Programmerne er effektive både på resultat og tid, en god investering af dine ressourcer og
det fede er – du kan lave det når du vil!

Program Fullbody
Fullbody programmet kan udføres 1-4 gange i ugen og træner hele din krop igennem på blot
30min. Din fedtforbrænding bliver sparket op til nye højder.
Fokus i dette program er at få styrket og strammet din krop igennem i en enkel træning,
hurtigt og effektivt. Udelukkende med brug af Missfit PinkBand og Missfit BootyBands.

Stram mave og stærk core
Vores core er så vigtig at den har styrken til at bære os igennem hele livet. Men en flad mave
er heller ikke i vejen – vil du have begge så skal du prøve dette coreprogram. Det tager 15min
og har en stor effekt hvis du blot træner dette igennem 1-3 gange i ugen. Dette kan snildt
kombineres med fullbody programmet også.

Kontor-quicky
Det lyder frækt, det er det også. For dette program er til dig der sidder meget ned og frygter
eller lider under en dårlig holdning og smerter i ryggen. Med Missfit PinkBand og Missfit BootyBands kan du let komme begge ting til livs i en 5 minutters pause. Jeg anbefaler du bruger
dette 5min program hver eller hver anden dag. Husk din ryg skal holde dig oprejst resten af
dit liv, derfor er det en fantastisk investering at styrke den.
Sundhed er individuelt og sundhed skal passe præcis til dit liv ! Rigtig god træning.
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Kontor
Quicky
#CWkontorquicky
Flere og flere danskere oplever, at deres stillesiddende arbejde sætter sine spor – både med
en dårlig holdning og rygsmerter. For hvis du lige nu sidder ned og læser dette, så overvej,
hvor meget du sidder i denne stilling om dagen? Når du kører på job, sidder på kontoret, sidder og spiser og slapper af i sofaen om aften efter en lang dag.
Indsatsen mod slidtage og ringe holdning tager få daglige minutter, og dette ”kontor-quicky”-program kan snildt udføres på jobbet. De 5 minutter, som programmet tager, er en fantastisk investering, hvis du vil opleve din ryg blive stærkere og rankere.
Tid: 5min.
Sæt: 1 - kør alle nedenstående øvelser i træk, ingen pauser imellem
Frekvens: hver eller hver anden dag
Redskaber: MissFit PinkBand & MissFit BootyBand

Sets:
20 x Pull apart: https://youtu.be/hHSgVGLhGmQ
15 x Bend over Row https://youtu.be/qgk7ZxF3RBc
15 (på hver side) one arm pull down https://youtu.be/pjwA-5OouFs
15 x low pull https://youtu.be/wdYCPHQOFmE
10 x armraise https://youtu.be/59f7o9bmrm8
15 (på hver side) shoulder pres https://youtu.be/3Xqonl8rZPo
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Fullbody
#CWfullbody
Vi kender alle det, at tiden ikke slår til, og vi ikke når de ting, vi egentlig gerne vil. I en travl
hverdag kan det være svært at prioritere sig selv samt bruge tiden udelukkende med fokus
på DIG! Planlagte ”mig-tid” vinder sjældent over praktiske gøremål, når vi skal fordele vores
tidressourcer. Især når det kommer til træning, det kræver overskud og tid; netop de to ting
som altid er en mangelvare. Dette program er lavet til, at du kan træne, når og hvor det passer dig, hvilket er effektivt for både fedtforbrændingen, opstramning og konditionen.
Programmet har givet mange af mine piger flotte resultater, vægttab og øget styrke. Dette kan snildt kombineres med mit 15 min. core program, som du også finder i dette hæfte.
Programmet er bygget op af 4 blokke. Kør hver blok igennem 2 gange, hold så få pauser som
muligt. Hver blok er bygget op med både en fedtforbrændende øvelse samt øvelser, som
strammer op og toner kroppen. Den perfekte kombination til dig, som ønsker dette.
Tid: ca. 30min
Frekvens: 1 – 4 gange i ugen
Redskaber: MissFit PinkBand og MissFit BootyBand og MissFit ShapeSliders

Blok 1: Fokus på: Ryg og Skuldre
Redskab: Missfit PinkBand
20 sek. Burbees https://youtu.be/9NiQM--z9ZQ
20 reps frontraise https://www.youtube.com/watch?v=2IVjEXLAuTk&feature=youtu.be
20 reps upright row https://youtu.be/_aq7k06YEeo
20 reps pull apart https://youtu.be/hHSgVGLhGmQ
20 reps ben over row https://youtu.be/qgk7ZxF3RBc
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Blok 2: Baller
Redskab: Missfit ShapeSliders
20 reps Double lunges højre https://youtu.be/iJzOza6e6y4
10 reps side lunges højre https://youtu.be/xLYTXyQvZtI
20 reps Double lunges venstre https://youtu.be/iJzOza6e6y4
10 reps side lunges venstre https://youtu.be/xLYTXyQvZtI
20 sek jumping lunges https://youtu.be/IvKSgFjwpFM

Blok 3: Fokus på: Ryg og arme
Redskab: Missfit bootyband
15 (på hver side) one arm pull down https://youtu.be/pjwA-5OouFs
15 (på hver side) one arm row https://youtu.be/voMLc1G9sHQ
15 (på hver side) one arm triceps extention https://youtu.be/lGssFtBIKeY
15 (på hver side) single bicepscurl https://youtu.be/-lz5rsH3bXA
20 sek. Jumping jacks https://youtu.be/83MYTi9xspA

Blok 4: Fokus på: Booty
Redskab: Missfit bootyband
15 reps one leg hip trust højre https://youtu.be/Tai2Ohysacg
15 reps liggende lateral kickback højre https://youtu.be/ENJ18XxRZVs
15 reps one leg hip trust venstre https://youtu.be/Tai2Ohysacg
15 reps liggende lateral kickback venstre https://youtu.be/ENJ18XxRZVs
30 reps back tap højre https://youtu.be/O6T5NDH5Jtc
30 reps back tap ventre https://youtu.be/O6T5NDH5Jtc
30 reps jumping squat https://youtu.be/3P26Kiiq9Qo
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Abs
and
Core
Attack
#CWabsandcoreattack
Træn din mave med den rette teknik for fuld udbytte:
https://youtu.be/ZEHr88gB83A

Dette program er kort og intenst til dig, som også ønsker en flad og stram mave. Selvom
en flad mave ser super godt ud, så er der også en anden stor gevinst ved dette 15 min. træningsprogram, - nemlig at styrke din core.
Din core er din stamme, og den skal holde dig ret igennem hele livet. Så dette program handler ikke udelukkende om æstetik, men også om en effektiv investering i at have en stærk
core resten af livet. Lav dette program 1-3 gange i ugen og kombinér gerne/med fordel træningen med vores fuldbody træningsprogram.
Tid: 15min
Frekvens: 1-3 gange i ugen
Redskaber: MissFit ShapeSliders og MissFit Bootybands

Blok 1: 3 øverlser x 2 sæt, alle øvelserne køres i træk = 1 sæt, 90sek pause i mellem
Redskab: Missfit ShapeSliders
15 (på hver side) Mountain climbers https://youtu.be/LrJMoK59SQA
15 reps abb drive https://youtu.be/yvj2UwzI9XE
15 (på hver side) abb wipper https://youtu.be/kAPjo0ryo3s

Blok 2: 3 øverlser x (2-3) sæt, alle øvelserne køres i træk = 1 sæt, 90sek pause i mellem
Redskab: MissFit ShapeSliders og Missfit Bootybands
15 (på hver side) spider plank https://youtu.be/g3mxXfdSMAw
15 (på hver side) AbsCircle https://youtu.be/xDMehehYIoc
15 (på hver side) Heel touch https://youtu.be/FJhhqYzqWIs
20 full crunshes https://youtu.be/wrURMe0WkyU
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