
UGENS
VEGETARDAG

Vi elsker kød, men 
bør reducere mæng-
den af vores indtag 
fra lam, svin og okse. 
Så prøv en ugentlig 
vegetardag med fx 
grøntsagssuppe, fal-
afler eller parmigana.

Find inspiration til 
lækre opskrifter på
cancer.dk/opskrifter

TAG RESTER
MED FRA AFTENS-
MADEN

Tag rester med til 
frokost fra gårsda-
gens aftensmad. På 
denne måde und-
går du madspild og 
sparer tid på at lave 
din madpakke. Disse 
rester kan fx supple-
res med et stykke 
rugbrød. 

PUT FRUGTSTYK-
KER PÅ DIT MOR-
GENMADSPRODUKT

Start morgenen med 
et boost af anti-
oxidanter. Frugt er 
sundt og indeholder 
mange forskellige 
mineraler og vitami-
ner, men også en del 
naturligt sukker. Der-
for skal man ikke spi-
se for meget frugt, 
faktisk kun de anbe-
falede 300 gram. 

BRUG FRUGT OG 
GRØNT SOM
PÅLÆG

Der bliver smurt 12,8 
mio. madpakker om 
ugen i Danmark. 
Prøv at byt kødpå-
lægget ud med en 
avokadomad, tomat-
mad, kartoffelmad 
eller bananmad. Det 
er en smart måde 
at komme op på de 
6 stykker frugt og 
grønt om dagen. 
 

BYT FREDAGS-
SLIKKET UD MED 
GRØNTSAGSSTAVE 
OG FRUGT I SKIVER  

I 2016 købte dan-
skerne slik og choko-
lade for 5,9 mia. kr. i 
supermarkedet. Skift 
de usunde godter ud 
med sunde og næ-
rende snacks. Frugt 
og grønt er gode kil-
der til en række vita-
miner og mineraler. 

LAV EN
LÆKKER JUICE
ELLER SMOOTHIE

En nem måde at få 
frugt og grøntsager 
på, er ved lave en 
juice eller smoothie. 
Men vær’ opmærk-
som på, at et glas 
kun tæller for 1 frugt 
eller grøntsag, også 
selvom der er flere 
forskellige i drikken. 

Find inspiration til 
lækre opskrifter på
cancer.dk/opskrifter

EN HURTIG OG
HOT KÅLSALAT M. 
KYLLING

Kål er blevet en 
trend, hvilket der 
er god grund til. 
Kål er en af de gro-
ve grøntsager, som 
er speciel gode for 
kroppen, da de rige 
på fibre og andre 
sunde plantestoffer. 
Hvis du ikke er til kål, 
kan du spise andre 
grove grøntsager 
som bønner og
rodfrugter.  

MANDAG

MORGEN

FROKOST

AFTEN

EFTER-
MIDDAG

TIRSDAG ONSDAG TORDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

Tag rester med
fra aftensmaden

Put frugtstykker
på morgenmaden

Ugens
vegetardag

Brug frugt og 
grønt som pålæg

En hurtig og hot 

kålsalat m. kylling

Lav en lækker juice 

eller smoothie

Byt fredagsslikket ud 

med grøntsagsstave og 
frugt i skiver


