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Kære Du. 

 
Tusind tak fordi du kigger indenfor i mit sundhedsunivers, Liv i Balance, hvor jeg 
arbejder ud fra en forståelse af, at der er en klar sammenhæng imellem, hvordan 
både det fysiske og mentale påvirker dig som et helt menneske. 
 

Jeg brænder rigtig meget for at inspirere til sund 
livsstil – både fysisk og mentalt – og min primære 
mission er at hjælpe alle de, der slås med overvægten 
og de fysiske og psykiske begrænsninger, der følger 
heraf.  
 
Og da det især er her, sukkertrangen spiller en stor 
rolle, har jeg i denne velkomstgave særligt valgt at 
introducere dig til, hvordan du selv kan påvirke din 
livskvalitet og livsglæde ved at øge produktionen af 
serotonin, som er kroppens eget lykkestof, og som i 
høj grad også styrer din sukkertrang og overspisning. 

Det giver så meget energi, når man selv har indflydelse på sit liv - når man får 
mulighed for at handle aktivt på noget helt konkret og får helt konkrete 
resultater, der kan mærkes i både krop og sind. Det giver både en indre styrke, 
glæde og ro, og er det ikke dybest set dét, vi alle sammen stræber efter at have 
mere af i vores liv? 

Indholdfortegnelse 
 

 

 

• Introduktion …………………………………….………..…….. ….…… s. 2 
 

• Opskriften på det gode humør – konkret viden om serotonin-       
produktion OG hvordan du kan slippe sukkertrangen …….…..…… s. 3 - 9 

 

• Oversigt over de fødevarer, der øger serotoninproduktionen  …..….  s. 10 
 

• Forslag til godt sammensatte måltider til hele dagen….………… s. 11 - 14 
 

• Opskrifter på stenalderbrød, müslibarer og proteinbarer ………. s. 15 - 17 
 

• Mine 10 bedste kostråd til en sundere og gladere livstil ….…………. s. 18 
 



2 
 

  

Den pokkers sukkertrang 
Jeg har i gennem de sidste 7 år været 
tæt på rigtig mange, især kvinder, der 
søgte hjælp til løsning af deres 
vægtproblem. Og meget hurtigt viste 
der sig en rød tråd i forhold til hvilke 
tanke- og handlemønster, der opleves i 
forbindelse med overvægten.  
Rigtig mange slås med sukkertrangen, 
og de fleste spiser simpelthen på deres 
følelser. Mange har også svært ved at 
fornemme mæthed, men fortsætter 
alligevel med at spise for hyggens skyld, 
eller bare fordi det smager godt - overspisning. 
Sukkertrangen kan gøre det rigtig svært at holde motivationen længe nok, og 
man ryger lynhurtigt tilbage i den gamle gænge med dårlige samvittighed og 
selvkritik – ”og så kan det hele også bare være lige meget”. 
 
Men selvfølgelig er det IKKE lige meget, for det er jo noget, der fylder nærmest 
24/7, og når der først er opstået en ”ond cirkel” med uhensigtsmæssige 
kostvaner og en styrende sukkerafhængighed blandet med de forskellige 
følelsesmæssige problematikker, så kan det være ret uoverskueligt at bryde 
igennem og få skabt en positiv cirkel i stedet for.  
 
Ud over at ændre på kostvanerne er det nemlig også nødvendigt at se på sine 
tankemønstre og overbevisninger, som også er med til at fastholde den låste 
situation.  
 
Men nu skal det hele jo heller ikke lyde så tungt, og det behøver IKKE at være 
kedeligt og svært at ændre kostvaner – det er jo også bare en overbevisning ☺ 
 
Derfor får du her en konkret baggrundsviden om, hvordan du selv kan tage skeen 
i den anden hånd og begynde at ændre på de livsstilsvaner, der forhindrer dig at 
opnå dét, du ønsker dig i dit liv i form af mere glæde, overskud, lethed, selvværd 
og selvtilfredshed. 
Hertil kommer, at den foreslåede kost rent fysisk hjælper dig til både at forbedre 
dit humør OG begrænse din sukkertrang/overspisning. 
 

Rigtig god fornøjelse! 
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Mere energi og mindre sukkertrang 
 
 
Serotonin dannes ud fra visse fødevarer, 
vitaminer og mineraler, og den rigtige 
sammensætning af kosten kan derfor 
medvirke til produktionen af kroppens eget 
lykkestof OG nedsætte sukkertrangen. 
 
Serotonin er en neurotransmitter - et 
signalstof, der får hjernecellerne til at give 
besked til hinanden via en svag strøm. Der findes 
flere forskellige neurotransmittere, der har hver 
deres funktion, fx serotonin, dopamin, noradrenalin. 
 
Serotonin er det signalstof, der er afgørende for vores humør, og som derved kan 
forebygge og lindre lettere depressioner, fx vinterdepressioner. Samtidig er 
produktionen af serotonin yderst vigtig i forhold til udvikling af sukkertrang, da 
hjernen ved mangel herpå vil kompensere for dette ved at ”skrige” på sukker, - 
og så har vi balladen. 
 
 
Et normalt indhold af serotonin i hjernen virker: 

• Beroligende og afstressende 

• Smertestillende 

• Humørskabende 

• Appetitnedsættende  

• Vægtregulerende (nedsætter trang til søde sager) 
 

 
 
Ved lavt serotonin niveau kan opleves: 

• Indre uro 

• Angst, nervøsitet og irritabilitet 

• Dårligt humør eller depression 

• Sult 

• Trang til stimulanser i form af sukker, kaffe, alkohol eller cigaretter 

• Indlæringsvanskeligheder 

• Aggressiv adfærd 
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Sådan sætter du gang i serotoninproduktionen 
Der er rigtig meget, du selv kan gøre for at danne mere serotonin. Du har brug for 
disse ingredienser: 
 

1. Proteinrig mad 
2. Højt indtag af (sunde) kulhydrater 
3. Visse vitaminer og mineraler 
4. Rigeligt med sollys 
5. Gode fedtstoffer 
6. Velfungerende fordøjelse 

 
 

1. Protein 

Protein er kroppens byggesten, og når vi spiser proteinrig mad, nedbrydes 
proteinet til forskellige aminosyrer, som med hver sin virkning medvirker til 
dannelsen af de forskellige signalstoffer.  
Den aminosyre, der er forløberen til serotonin - og altså det gode humør - hedder 
tryptofan. 
Tryptofan er en essentiel aminosyre, dvs. at kroppen ikke selv kan danne den, og 
vi skal derfor have den tilført via kosten. Kroppens daglige behov er ca. 3 mg pr. 
kg legemsvægt, og det daglige behov for protein er ca. 1 g pr. kg legemsvægt og 
det dobbelte, hvis man træner meget, eller skal tabe sig. (Se oversigt over 
proteinmad). 
 

PROTEIN 
 
 
 

AMINOSYREN TRYPTOFAN 
                                                                         KULHYDRATER 

                                                                                                     SOL/LYS  
 

SEROTONIN 
 

2. Kulhydrater 

Da tryptofan er den eneste af aminosyrerne, der medvirker til serotonin-
produktionen, er det vigtigt, at det KUN er denne, der kommer ud i blodbanen for 
at opnå den ønskede effekt. Dette kan klares ved, at man i samme måltid 
indtager BÅDE tryptofan OG mange kulhydrater, som får blodsukkeret til at stige.  
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Herved stiger nemlig også insulinproduktionen, og insulinet sørger netop for KUN 
at transportere de øvrige aminosyrer væk fra blodet og ud i muskelcellerne, hvor 
de bliver forbrændt.  
Dermed er tryptofan alene tilbage i blodet og kan føres direkte til hjernen og øge 
serotonindepoterne der. 
 
Når du føler dig trist, bruger kroppen kulhydraterne som en form for 
”selvmedicinering”, idet den skaber en trang til de søde sager, som jo vil udløse 
en øget serotoninproduktion og dermed forbedre humøret, og så ruller lavinen. 
Det er i den forbindelse vigtigt at lytte til kroppens behov for kulhydrater, men at 
prioritere de sunde kulhydrater, som indeholder vigtige fibre, vitaminer, 
mineraler og plantestoffer: 
 

• Fuldkornsprodukter (evt. glutenfri) 

• Bælgfrugter (bønner, linser og kikærter) 

• Grøntsager og krydderurter 

• Nødder og frø 

• Frugt (max. 1-2 stk. dagligt) 
 
 

3. Vitaminer og mineraler 

For at omdanne tryptofan til serotonin har vi endvidere behov for disse vigtige 
vitaminer og mineraler: 
 

B-vitamin (især B2, B3, B6 og B12), folinsyre, C-vitamin,  
jern, zink og magnesium 

 
Ved mangel på bare ét af disse, kan det gå galt med produktionen. De kan 
indtages via kosten eller tages som kosttilskud, hvilket ofte vil være nødvendigt, 
da det er svært at spise sig til nok af disse. 
 
 

4. Sollys 

Tryptofan omdannes til serotonin ved hjælp af lys, der opfanges af pinealkirtlen 
(koglekirtlen) inde i hjernen via øjnene, især først på dagen. Så slå 2 fluer med ét 
smæk og kom ud og gå om formiddagen – hvis du altså har mulighed for det. 
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5. Fedtstoffer 

Vores hjerne består af ca. 70% fedt, som bl.a. cellemembranerne er lavet af. Det er 
vigtigt, at disse er elastiske for at vores celler kan modtage signalstoffer som 
serotonin, og det kræver en tilstrækkelig tilførsel af især de livsvigtige 
fedtstoffer, omega-3 og omega-6, som kroppen ikke selv kan danne.  
Det har faktisk vist sig, at der er sammenhæng mellem depression og mangel på 
de gode fedstoffer, idet disse altså medvirker ved serotoninproduktionen. 
 
 
 
Fedt oversigt med anbefalet dagligt indtag: 
 

Mættet fedt Enkelt umættet fedt Flerumættet fedt 

Kød 
Mælkeprodukter 
Kokos- og palmefedt 
Smør (kærnet, dvs. IKKE 
blandingsprodukter) 

Omega -9: 
Jomfru olivenolie 
Rapsolie 
Hasselnødder 
Oliven 
Avocado 

Omega-6: (1 spsk.) 
Nødder og frø 
Tidsel-, sesam- og 
solsikkeolie 

Omega-3: (2 spsk.) 
Fisk 
Hørfrø 
Valnødder  

Tåler opvarmning Tåler opvarmning Tåler ikke hård varme 

Dagligt indtag i form af:   

2 spsk. i kosten 2 spsk. til stegning og 
som tilbehør 

3 spsk. til dressinger, 
tilbehør og som måltider 
med fisk 

 
 

6. Fordøjelsen 

For at have en velfungerende hjerne, er det nødvendigt med et velfungerende 
tarmsystem, idet 98% af serotoninproduktinen foregår i nervesystemet omkring 
tarmene. Et stresset tarmsystem giver en derfor samtidig en deprimeret hjerne 
og/eller hjernesygdomme. 
Fordøjelsen sørger for nedbrydning af maden i så små partikler, at kroppen kan 
optage dem. Hvis alle de gode næringsstoffer ikke bliver optaget i blodet, kan de 
ikke komme ud til cellerne. Det oplever cellerne som mangel på mad, og man kan 
derfor opleve at være sulten selv efter et stort måltid. 
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Nedbrydningen af fødevarerne starter allerede i munden med tilblanding af 
enzymer fra spyttet. Det er derfor meget vigtigt at spise langsomt for at få en 
god fordøjelse. 
 
 
 

Konklusion  

Et måltid, som både giver godt humør og begrænser sukkertrangen, skal altså 
bestå af fødevarer indeholdende: 

• Proteiner med særligt højt indhold af tryptofan 

• Sunde kulhydrater til transport af disse til hjernen 

• Gode fedtstoffer til cellemembraner 
 
 

Øvrige vigtige faktorer 

For at støtte produktionen af det gode humør og den psykiske balance, er der 
nogle andre faktorer, der også spiller ind, nemlig: 
 

1. Søvn og høj melatoninproduktion 
2. Motion 
3. Lavt stressniveau 
4. Minimalt eller intet forbrug af koffein 
5. Begrænset udsættelse for elektromagnetiske stråler 

 
 

1. Melatonin 

Melatonin er kroppens styrende hormon og påvirker den psykiske balance og 
vores indre ur.  
Det fungerer bl.a. som søvnhormon, og mængden af melatonin er afgørende for 
søvnkvaliteten. Produktionen sker ved en omdannelse af serotonin ved hjælp af 
mørke og foregår i pinealkirtlen, som sidder beskyttet helt inde i hjernen.  
Ved lys gennem øjnene gives besked til hjernen om at melatoninproduktionen 
skal stoppe og serotoninproduktionen begynde. 
 

For at producere så meget melatonin som muligt, er det derfor vigtigt at sove i 

fuldstændig mørke. Hvis man vågner om natten og tænder lyset, stopper 

produktionen nemlig helt for resten af den nat! 
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Melatonin har følgende funktioner: 
 

• Humørforbedrende 

• Forbedrer livskvaliteten 

• Forbedrer sexlysten 

• Forbedrer søvnen 

• Fjerner jetlag 

• Effektiv antioxidant 

• Beskytter mod kræft 

• Påvirker kolesterol positivt 
 
 

2. Motion 

Motion er godt for humøret, fordi det skaber positive ændringer i hjernes kemi og 
øger mængden af neurotransmittere, bl.a. serotonin.  
Motion er samtidig med til at udskille stresshormoner og mindsker derved 
stressbelastningen. 
 
Motion i form af en rask gåtur i naturen – især fra morgenstunden – har følgende 
positive indvirkninger på kroppen: 
 

• Indtag af frisk luft gennem lungerne  

• Stimulering af serotoninproduktionen via dagslyset 

• Fedtforbrænding ved varighed > 30 min. 

• Produktion af D-vitamin fra solen – styrker immunforsvaret 

• God jordforbindelse 

• Udrensning af affaldsstoffer 
 
 

3. Stress 

Langtidsstress nedbryder signalstofferne og nedsætter derved kroppens 
produktion af melatonin. 
Endvidere begynder kroppen at producere hormonet kortisol, som nedsætter 
immunforsvaret samt øger indholdet af sukker og fedt i blodet. Dette belaster 
blodsukkeret og kan give psykiske problemer.  
Ved stressbelastning tæres på kroppens beholdning af især magnesium, zink, B-
vitamin og C-vitamin, og det er jo netop disse næringsstoffer, der er behov for 
ved omdannelsen til serotonin! 
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4. Koffein 

Koffein findes især i kaffe, cola og sort te og i mindre grad også i grøn te. Det 
skaber kemisk stress i kroppen, da det øger blodets koncentration af 
stresshormonet adrenalin. Endvidere får det blodsukkeret til at stige hurtigt med 
et efterfølgende hurtigt fald, som giver ny træthed og depressive symptomer, 
især hvis det drikkes som kaffe med sukker i. 
Det anbefales derfor ikke at drikker mere end max. 2 kopper kaffe om dagen, 
senest kl. 16 - og allerhelst ingen, da de også dræner kroppen for væske. 
 
 

5. Elektromagnetiske felter 

Når vi går blandt strømførende elektromagnetiske felter (mobil, PC, TV osv.) 
påvirkes den svage strøm mellem cellerne! Det kunne være en forklaring på den 
stigende tendens af depression og hjernesygdomme. 
Brug af mikroovn ved tilberedelse ødelægger fibrene og vitaminerne i kosten!  
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Fødevarer med tryptofan, der øger serotoninproduktionen: 
 
 

Protein: Fedtstoffer: 

Lam  
Kylling 
Kalkun 
Tun 
Torskerogn 
Laks 
Makrel 
Rejer 
Æg 
Tørrede bønner og linser 
Sojaprodukter (fx sojamælk, bønner, 
tofu, tamari) 

Sesamfrø 
Cachewnødder 
Mandler 
Nødder 
Solsikkekerner 
Græskarkerner 
Hørfrø 
Oliven 
Kokosolie 
Olivenolie 
Hørfrøolie 
 

Kulhydrater: Krydderurter: 

Grøntsager – især: 
Avocado 
Broccoli 
Rød peber 
Rosenkål 
Spinal 
Fennikel 
Frugt – især: 
Appelsin 
Grapefrugt 
Kiwi 
Banan 
Hirse 
Quinoa 
Grovpasta og –brød, brune ris samt 
kartofler – i begrænset mængde 
(udelades ved vægttab) 

Hvidløg 
Ingefær 
Persille 
Citronmelisse 
Rosmarin 
Pebermynte 

 

• Begræns animalske fedtstoffer (fra kød og mælkeprodukter) 

• Undgå sukker 

• Undlad eller begræns mælke- og glutenholdige madvarer 
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MORGENMAD 
 
Om morgenen går kroppens forskellige hormonproduktioner i gang, og hertil er 
der behov for tilstrækkelige mængder af protein og gode fedtstoffer.  
Protein er også med til at sætte gang i forbrændingen og medvirker til 
serotoninproduktionen. 
 
Der skal derfor allerede fra morgenstunden sættes ind med proteinholdige 
fødevarer sammen med kulhydraterne, der hjælper ved omdannelsen til 
serotonin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forslag til morgenmad  

Smoothie bestående af: 
1 kop blandede bær 
1 spsk. mandler 
1 spsk. skyr 
1 spsk. hørfrøolie 
Smoothien kan også tilsættes forskellige 
andre gode sager, fx proteinpulver (hamp 
protein), chiafrø, hybenpulver, tørret 
brændenælde, lecithingranulat, frosne 
spinatkugler m.m. 

Omelet/blødkogt æg med forskellige 
grøntsager, fx spinat, tomat, asparges 
samt lidt kød/fisk 
 

En portion skyr/creme fraiche 
(Løgismose) med en god müsli, ekstra 
mandler og evt. friske bær. 

Råkost med 1 spsk. olie og kerner samt 
hårdkogt æg, kylling/kalkun eller fisk, fx 
laks, tun eller rejer. 

OBS. Frosne bær skal koges op i ca. 1 minut for at dræbe evt. bakterier. 
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MELLEMMÅLTIDER 
 

Ved at indtage 2-3 mellemmåltider i løbet af 
dagen holdes gang i forbrændingen. 
Samtidig holdes blodsukkeret stabilt dagen 
igennem, så du undgår at gå ”sukkerkold” og 
at falde i med uhensigtsmæssige kulhydrater, 
der får blodsukkeret til at stige i en fart og 
give hurtig energi med efterfølgende fald og 
trang til mere sødt. 
Når du spiser et mellemmåltid, der 
indeholder både fedt og protein sammen 
med kulhydratrige fødevarer som fx frugt og 
gulerødder, undgår du den hurtige blodsukkerstigning, du får en større 
mæthedsfølelse, og sammensætningen er samtidig optimal i forhold til 
produktionen af serotonin. 
 
Mellemmåltider er små næringsrige måltider, der fx kan sammensættes således: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 gulerødder 
½ rød peber 
5 mandler 

 

 5 mandler 
1 æble 
¼ rød peber 

15 g müsli 
¾ dl skyr 

 

 1 tomat 
1 stk. kerneknækbrød 
1 spsk. hytteost 

15 g rosiner 
10 mandler 

 

 Smoothie bestående af: 
75 g blandede bær 
10 mandler 
Vand eller (plante)mælk 

1 müslibar  

 15 g mørk chokolade 70% 
5 mandler 
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FROKOST 
 
 
Frokosten kan i princippet bestå af det samme som morgenmaden, blot i lidt 
større mængde. 
Du kan også selv sammensætte måltidet ud fra tallerkenmodellen med fødevarer 
fra de forskellige grupper. 
Husk det ”grønne drys” i form af karse, persille, purløg og andre krydderurter. 
 

 
 

Forslag til frokost: 

Avocado m. hytteost 
Æg 
Tunsalat (fx tun rørt med skyr, hakkede løg og rød peber) eller makrel 
Tomat 

Salat af bl.a. spinatblade, rød peber, broccoli, oliven m.m. med fisk fx røget laks eller 
rejer. Drysses med fx solsikkekerner og 1 spsk. olie. 

Råkost af hvidkål, gulerod eller andre rodfrugter m. græskarkerner, 1 spsk. olivenolie 
og kyllingestykker. 

Stenalderbrød med humus eller torskerogn 
Æg og rejer 
Rød peber 
Gulerødder  
Grønne sojabønner (Edamame) 
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AFTENSMAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aftensmaden sammensættes ud fra ovenstående tallerkenmodel og fra listen 
over de serotoninproducerende fødevarer. 
 
Hvis du gerne vil tabe dig, må mængden af kulhydrater fra stivelse (brød, 
kartofler, ris og pasta) undgås eller begrænses meget og evt. erstattes af quinoa, 
som er proteinholdigt frø, der koges og anvendes på samme måde som fx ris. I 
stedet øges mængden af kulhydrater fra grøntsager. 
 
Mavesækken kan kun indeholde og bearbejde føde, der svarer til den mængde, 
dine hænder kan rumme, dvs. ca. 1 tallerkenfuld. 
 
Ved at spise langsomt fordøjer du maden bedre og opnår hurtigere en 
mæthedsfølelse. Læg derfor bestikket fra dig ind imellem og hold en pause efter 
din første portion, hvor du mærker efter, om du har brug for mere. Hvis du stadig 
er lidt sulten, så nøjes med at spise ekstra grøntsager. 
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Stenalderbrød 
 

 
 

Ingredienser:  

100 g mandler 

100 g græskarkerner 

100 g solsikke kerner 

100 g valnødder 

100 g hørfrø 

100 g sesamfrø 

5 æg 

½-1 dl ekstra jomfru olivenolie 

2 tsk Læsø eller Himalayasalt 

 

Brug gerne økologiske varer for bedre smag og mindre kemi. 

 

Fremgangsmåde: 

Mandlerne males i en foodprocessor eller kværn og blandes med de øvrige kerner. 

Æg, olie og salt piskes og røres sammen med frø- og nøddeblandingen. 

Tilsæt evt. proteinpulver fx hamp protein, tørret brændenælde og/eller chiafrø for 

ekstra næring. 

Mandlerne kan også kommes i hele. 

 

Hæld massen i en form - smurt eller beklædt med bagepapir (svanemærket). 

Brødet bages i forvarmet ovn på 160 gr. i 70 min. 

 

Brødet er glutenfrit! 
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Müslibar, 32 stk. 

 
 
Ingredienser: 

200 g grovvalsede havregryn/ruggryn 
40 g rørsukker (eller sukrin uden kcal) 
2 tsk kanel 
½ tsk salt 
50 g fuldkornsrismel 
50 g rugmel 
50 g solsikkekerner 
50 g græskarkerner 
50 g mandler/hasselnødder (groft hakkede) 
50 g kokosmel 
100 g rosiner 
25 g tørrede tranebær 
1 æble revet 
1/2 dl honning 
½ dl olivenolie 
2 æg 
 
Fremgangsmåde: 

Bland havregryn, sukker, kanel, salt og mel i en stor skål og bland det grundigt. Tilsæt 
kerner, kokosmel, rosiner og tranebær og bland igen. 
Kom revet æble i skålen. Pisk honning, olie og æg sammen og hæld det i massen og 
bland grundigt, indtil al væden er opsuget (Massen må ikke være for ”tør”). 
Pres massen  i en form (32 cm x 22 cm) beklædt med bagepapir. 
Bag müslibarerne i en forvarmet ovn ved 175 grader varmluft i ca. 25 min. Tag dem ud og 
lad dem køle en smule. Skru ovnen ned til 125 grader. 
Tag müslibarerne ud af formen og skær dem ud med en stor kniv, inden massen bliver 
helt kold. Sæt dem på en rist og bag dem i ca. 15  min. ved 125 grader. 
Lad dem køle helt af på risten og opbevar dem derefter køligt og tørt i en kagedåse eller 

lignende i op til 1 uge. 
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Proteinbarer  
 

 
 
 
Ingredienser: 

250 gram tørrede dadler 
100 gram mandler 
40 gram proteinpulver, fx hamp protein 
2 spsk. kokosolie 
2 spsk. peanutbutter eller tahin (sesampasta) 
2 spsk. kakaopulver 
1 tsk. kanel 
1 tsk. vaniljepulver 
2 spsk. kokosmel 
1 spsk. honning 
2 spsk. æblejuice eller lign. 
 
 
Fremgangsmåde: 

Kom alle ingredienser i en foodprocessor og ’blend’ til massen er fin og ensartet.  
Kom massen i en beholder og stil den i køleskabet et par timer. Derefter kan du skære 
barerne i passende størrelser. 
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10 gode action steps til et sundt og selvkærligt vægttab 
 
 
 

1. Begræns indtaget af sukker og stivelse fra ris, 
pasta, brød og kartofler 

 
2. Spis masser af friske grøntsager hver dag, 

især de grove rodfrugter og alle slags kål 
 

3. Spis altid fedt, protein og kulhydrat i samme 
måltid – fx mandler sammen med frugt 

 

4. Få frisk luft og (sol)lys hver dag 
 

5. Drik max. 1-2 kopper kaffe dagligt – erstat fx med grøn te og urtete 
 

6. Dyrk motion (og andre ting), der gør dig glad 
 

7. Få masser af gode olier i din mad fra fx fede fisk, nødder, kerner, 
mandler og olier på salat og råkost 

 

8. Drik 1½-2 l vand dagligt - i flere små mængder af gangen 
 

9. Ha´ opmærksomhed på maden, mens du spiser – og ikke på 
fjernsynet eller avisen 

 

10. Spis en multivitamin hver dag og også gerne fiskeolie 

 
             
               Because you are worth it! 
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Jeg håber virkelig, at denne guide om serotonin, opskrifter og action steps giver 
dig inspiration og redskaber til, hvordan du bedst muligt kan sammensætte din 
hverdag og din kost, så du kan reducere din sukkertrang og dermed gøre sætte 
gang i din vægttabsproces. 
 
Jeg håber, vi ses eller høres ved, og du hører snart fra mig med spændende tips 
og sundhedsinfo i mine nyhedsbreve, som vil hjælpe dig med at skabe et sundt og 
selvkærligt vægttab. 
 
Mange glade hilsner 
 

 
 
Karin Schultz 
Kostvejleder, slankecoach og ansigtszoneterapeut 
Tlf. 61794077 
www.livibalance.dk 
 
 
Bestil min ultimative vægttabsguide med de 7 vigtigste trin til et sundt vægttab: 
 
 ”Dit sunde vægttab – UDEN slankekur” 
 

 
 

 

http://www.livibalance.dk/
http://livibalance.dk/guide-til-vaegttab/
http://livibalance.dk/guide-til-vaegttab/

