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FV 4: MAD OG RYGESTOP
Når du stopper med at ryge, vil du forbrænde lidt færre kalorier, end mens du røg (ca. 200 
kalorier mindre om dagen). Det betyder, at du vil tage et halvt kilo på om måneden i ca. seks 
måneder, hvis du fortsætter med at spise og bevæge dig, nøjagtig som du plejer. Cirka 80 
procent af alle, der stopper med at ryge, tager mellem tre og seks kilo på. Nogle tager mere 
på, men der er også er nogle, som taber sig. 

Det du spiser
Når du stopper med at ryge, kan du føle dig mere sulten, end du før har gjort. Det skyldes, at 
kroppen ikke længere får tilført nikotin, som får blodsukkeret til at stige, hvilket giver en for-
nemmelse af mæthed. I abstinensperioden vil dit blodsukker derfor være lidt lavere, end det 
var, mens du røg. Det er det, der kan give sultfornemmelse og trang til søde sager. 

Hvis du ønsker at tage så lidt på som muligt i forbindelse med rygestoppet, kan du følge de
10 officielle kostråd. Dem kan du finde på nettet, f.eks. her:
www.altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad

Det er godt at vide, hvad man skal spise mest af, begrænsede mængder af, kun lidt af – eller 
helt skal undgå. Det kan listen herunder hjælpe dig med. 

1. Spis mest
 Rugbrød
 Fedtfattigt pålæg (maks. 10 % fedt)
 Grovknækbrød
 Al frugt
 Alle grøntsager
 Kartofler
 Lyst kød (maks. 10 % fedt)
 Mælkeprodukter (maks. 2 % fedt og uden tilsat sukker)
 Havregryn
 Mysli (maks. 6 % fedt og uden tilsat sukker)
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HOLD VÆGTEN EFTER DIT RYGESTOP

Bestem dig for kun at have det i huset, som du ønsker at spise
Det er nemmest at styre, hvad du spiser, hvis der kun er det i huset, som du ønsker at spise. 
Afskaf chips-, slik- og kagedepoter. Du kan altid købe en lille portion af noget sødt, hvis du 
bliver meget trængende en dag. Sørg altid for at have frugt og grøntsager i huset, som du kan 
spise uden for måltiderne, når du bliver sulten. 

Når du er færdig med et måltid
Når du er færdig med et måltid, tænker du måske i begyndelsen af rygestoppet på en cigaret. 
I stedet for at ryge kan du:

 Tage ud af bordet
 Vaske op med det samme
 Lave en kop te
 Gå i gang med noget, du har lyst til

Når du har spist, men stadig har lyst til noget at putte i munden
I den første periode efter rygestoppet kan du indimellem få lyst til noget sødt, selvom du ikke 
rigtig er sulten. Du kan vælge at gøre noget andet for at aflede tankerne, surfe på trangen, 
eller du kan i stedet for kager, chips og is spise:

 Din yndlingsfrugt
 En gulerod
 Et stykke groft knækbrød
 En pastil
 Eller tygge almindeligt tyggegummi

2. Spis begrænsede mængder
 Pasta (en halv tallerken) – vælg  

 fuldkornspasta*
 Ris (en halv tallerken) – vælg fuldkornsris*
 Hvidt brød eller boller – maks. 2 skiver/stk.  

 pr. dag*
 Tørret frugt

*Du kan spise mere, hvis du vælger groft 
brød, grovpasta og brune ris.

3. Spis og drik kun meget lidt – eller 
undgå helt

 Kager
 Smør
 Slik
 Sukker
 Fed dressing
 Chips
 Opbagt sovs
 Alkohol
 Sodavand
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Når du hygger med venner og familie 
Når du skal hygge sammen med venner og familie, har I måske nogle traditioner med at spise 
kager, slik og desserter. Hvis du har brug for alternativer i de situationer, kan du:

 Selv medbringe frugt, hvis du spiser hos andre
 Lave frugt-smoothies til dessert
 Servere små portioner 
 Nyde lidt, men godt
 Drikke danskvand med brus og en skive citron
 Begrænse alkoholindtaget, da det i sig  selv giver mange ekstra kalorier og desuden

 stimulerer appetitten.

Når du begynder at købe anderledes ind, end du plejer, synes du måske, at dine nye indkøb 
virker dyre. Men lad det ikke afholde dig fra at købe noget lækkert pålæg, dine yndlings-
grøntsager eller yndlingsfrugter. Du sparer mange penge både ved ikke at ryge og ved at købe 
færre chips, kager, sodavand, øl og vin, end du plejer. Derfor har du råd til at forkæle dig selv 
på en ny måde. 


