D e n GR Ø N N E m ag i s k e
Sådan bliver du sund, smuk, klog og rig
… på d et væ s e nt li g e i t il væ re l s e n.

Reguler din vægt, bliv sund og fuld af energi på en måned og få nedsat trangen til søde sager, alkohol etc.

De tyve

magiske

 Brug en god måned af dit liv på en magisk forandring!
 Hvis du har mulighed for det, så gennemgå forløbet sammen med en anden.
 Start på en fridag.
 Denne måde at spise på gør, at du vil gå mere på toilettet. Det er SUNDT!
 DRIK en masse vand! Drik et glas vand før hvert måltid – også morgenmaden.
Hav vand stående i køleskabet - kom friskpresset limesaft i, hvis du kan lide det.
Find en sundhedsfremmende TE – men enhver te uden koffein eller garvesyre er o.k.
 Køb så økologisk som du kan indenfor det lokale udbud og økonomisk rimelighed.
 Spis 6 – 8 gange dagligt.
 Læg maden dekorativt bredt ud på en stor tallerken, så du ser ALT, hvad du spiser.
 Nyd ved hvert måltid synet, duften, lyden, fornemmelsen og smagen af maden!
 Fokuser på den mad du spiser – i stedet for den du ikke spiser.
 Prøv noget nyt mad mindst hver anden dag i forløbet.
 Spis meget forbrændermad hvis du vil tabe vægt. Lav en stor portion Forbrændersuppe
- grammene vil rasle af dig, jo mere af det du spiser.
 Spis hjernemad, bl.a. vigtige olier.
 Stil en skål vand i køleskabet med gulerodsstænger og lignende.
 Hav altid en skål med forskelligt frugt stående til at friste.
 Frys frugtstykker og lav lækre frugtsmoothies.
 Brug enhver form for sødemiddel med omtanke.
 Undlad at have noget usundt og fedt liggende i skabene, som kan friste dig over evne i
et svagt øjeblik – fx lige når du kommer dødtræt hjem fra arbejde eller skole…
 Gå på biblioteket og lån kogebøger om vegetarmad – køb derefter dem, du bedst kan
bruge. Find også mange gode opskrifter på Internettet.
 Forkæl dig selv for din gode indsats for din sundhed – se en film, gå til koncert, inviter
vennerne på lækkert vegetarmad – gør dig selv glad!
Den GRØNNE magiske anbefales til i øvrigt raske personer. Hvis du er i tvivl, skal du tage lægen med på råd.

Forløbet
Første uge
Hver dag må du spise brune ris (kog 125-150 g pr. person pr. dag), - og al den lækre frugt og
grønt, du kan proppe ned!
Du må bruge lidt rismælk, lidt mandler og nødder, lidt acaciehonning, lidt oliven- eller rapsolie,
grøntsagsbouillonpulver, og alle de krydderurter og krydderier, du har lyst til.
Grill, lynsteg, lav gryderetter, ovnretter - og nyd at prøve noget nyt. Du vil blive forbavset over,
hvor lækkert mad, man kan lave med disse råvarer.
Og så er det en fryd bare at OVERLÆSSE indkøbskurven med yndlingsfrugter og eksklusivt grønt
(nu du ikke skal købe kød, er der jo råd til det!).

Anden uge
Nu må du også spise korn og bønner,
herunder soyaprodukter. Kast dig ud i
spændende opskrifter med fuldkornsmel, og
kog morgengrød på vand og havregryn,
femkornsgryn eller hvad du nu kan lide. Man
kan også købe eller lave lækre soyadesserter.

Tredje uge
Nu må du også få magre mælkeprodukter og
æg – det giver endnu flere spændende
muligheder!

Fjerde uge
Nu må du også få magert kød og fisk – hvis
du har lyst …

Femte uge
Begynd nu at vælge til og overvej, hvad du ønsker, skal være del af din daglige kost.
Din krop har sit eget unikke system og har, alt efter hvad der bliver krævet af den, brug for en
bestemt mængde brændstof, næringsstoffer og væske.
Bliv ved med at drikke meget vand – og drik kun den kaffe, te, cola, vin etc., som du virkelig har
lyst til. Opvej hele tiden, hvad du får ud af indtagelsen i forhold til det, du udsætter din krop for.
Forhold dig altid til ”økonomien” i den mad, du indtager: Er det dit reelle ønske at forbruge af
dagens ”kaloriekonto” for denne smagsoplevelses skyld?
Beslut dig til KUN at ville have DET BEDSTE! Lad dig ikke snyde eller presse til at ”overtrække
kontoen” pga. noget, som ikke er dig værdigt! Du har fortjent superlækkert, næringsrigt mad til
hver en tid! … Og hvis du er over 18 år et helsebringende godt glas nu og da!

Morgenmad
Den første uge kan være en udfordring for de fleste. Men
den kan også være en fantastisk indgang til en bedre
morgenoplevelse. Nogle foretrækker kun at spise frugt –
eventuelt heriblandt en banan. Andre spiser kolde eller
varme ris med rismælk evt. med friske bær eller
eksempelvis nektarin eller blomme. Og en del finder faktisk
ud af, at de rigtig godt kan lide grøntsager til morgenmad.
Man kan også lave sig en smoothie eller bage
bananpandekage med nødder og spise frugt til.
Den anden uge gør det godt med grød - og brød som fx
fuldkornsgrissinistænger.
Og den tredje uge er det skønt at få et morgenæg eller fx
koldskål med Kammerjunkerens overmand!
Find opskrifterne på DenMagiske.dk.
Er du en af dem, som kan have svært ved at spise morgenmad, vil du måske sætte pris på
følgende: Hvis du har et stillesiddende arbejde, fx er studerende eller pc-programmør, er det ikke
sundt at starte dagen med en masse kulhydrater. Kroppen stresses af, at den ikke kan komme af
med energien, skynder sig så at omdanne sukkeret og stivelsen i kulhydraterne til fedt - og får
derefter en blodsukkerstigning, der udløser sult. Denne uhensigtsmæssige sult får dig til at
overspise igen, og fedtet lagres i dig – lag på lag...

Spis i stedet


frugt og grønt



proteinrige mælkeprodukter



lidt nødder



eventuelt en skive fiberrigt knækbrød eller sunde kiks.

Fyld for eksempel en tallerken dekorativt med osteklods, grøntsagsstave og en lille skål yoghurt
med frisk frugt og nødder. Og sid og luksus-nip til det hele, bid for bid – spis lige nøjagtig så meget,
som føles godt. Man bliver behageligt mæt af frugt og grønt.

Forbrændermad
Her er en liste over mad, som under indtagelse og fordøjelse er årsag til større forbrænding af energi end
sit eget kalorieindhold. Orange skrift betyder, at det samtidigt også er ”hjernemad”.
Agurk
Asparges
Blomkål
Broccoli
Forårsløg
Grønne bønner
Gulerod
Hvidkål
Hvidløg
Løg
Peberfrugt
Radiser
Rødbede
Salat
Selleri
Spinat
Squash
Tomat

Ananas
Appelsin
Blåbær
Fersken
Grapefrugt
Hindbær
Jordbær
Limefrugt
Mango
Nektarin
Papaya
Tranebær
Vandmelon
Æble

Chilipeber
Kelp nudler

Hjernemad
Hjernen har brug for proteiner, vitaminer, mineraler, antioxidanter samt vigtige fedtsyrer.
Fedtsyrer er vigtige for alle vore celler, men særligt vigtige for hjernen, både for hjernecellerne og
for Myelinen. Myelin er hjernens hvide masse, som er elektrisk isolerende og afgørende for
nervesystemets funktioner.
Alle planteolier indeholder mættede, enkeltumættede og flerumættede fedtsyrer i forskellige
kombinationer. Herunder de livsnødvendige umættede fedtsyrer linolensyre (omega-3, flerumættet), linolsyre (omega-6, fler-umættet) og oliesyre (omega-9, enkelt-umættet).
Ikke blot får de fleste for lidt af disse fedtsyrer, men også mængden af fedtsyrerne i forhold til
hinanden er afgørende; det optimale forhold er 1 del linolsyre til 4 dele linolensyre. Så det er vigtigt
at få mere af begge, men især mere linolensyre.

God mad for hjernen er
Avokado

Tomat

Laks

Broccoli

Banan

Sild

Grønkål

Bær

Makrel

Gulerødder

Citrusfrugter

Skaldyr

Nødder, mandler og
andre kerner
Chilipeber
Ingefær

Løg
Majs

Kartoffel

Peberfrugter

Yoghurt

Spinat

Æg

Fuldkorns(brød, ris, pasta etc.) Chokolade*

* med et højt kakaoindhold og som ikke er så forarbejdet, at antioxidanter, fenoler, flavonoider
og vitaminer er ødelagt undervejs i processen.

Gode drikke for hjernen er
Vand - den daglige dosis er halvanden liter postevand!
1-2 kopper kaffe dagligt dog først efter fjerde uge
i dette forløb.

Spis dig lykkeligere
Serotonin er en transmittersubstans, som påvirker blandt andet sindsstemning, appetit, sexlyst,
impulsivitet og aggressivitet.
Hvis Serotonin-niveauet er for lavt, kan man være irritabel, stresset, vredladen, rastløs, impulsiv,
kaotisk i tankerne, være angst, ked af det, mangle energi og have problematisk stor madlyst.
Hvis Serotonin-niveauet er højt, er man rolig, tryg, tilfreds, glad, har overskud af energi og en mere
hensigtsmæssig appetit.
Har man et lidt for lavt Serotonin-niveau og føler sig lidt nedtrykt, kan man dog spise sig til et bedre
humør. Serotonin dannes nemlig i hjernen, idet aminosyren Tryptofan stimulerer nervebanen til at
danne mere Serotonin. Og Tryptofan findes i rå mængder i en række proteinrige madvarer.
Mad med et højt indhold af Tryptofan er fx: Tun, laks, rejer, æg, kylling, and, gås, kalkun,

røget skinke, oste, sojabønner, jordnødder, cashewnødder, sesamfrø, hørfrø.

Tryptofan er dog kun én i køen blandt mange stoffer, som skal transporteres til hjernen via blodet.
For at sikre, at Tryptofan når frem, kan man benytte sig af følgende trick: Hvis man spiser
kulhydratrig mad sammen med den Tryptofanrige, frigøres insulin, som transporterer alle de øvrige
stoffer væk, og Tryptofanen kan med det samme komme af sted mod hjernen.
Mad med et højt indhold af kulhydrater er fx: Frugt, grøntsager, kartofler, ris, brød.
Serotonin har desuden en anden vigtig funktion, idet den omdannes til Melatonin - den transmitter
som regulerer vores søvn.
OBS! Ved stresstilstande er det vigtigt at indtage ekstra c-vitaminholdigt mad og drikke, da stress
nedbryder c-vitamin.
Vær også opmærksom på at få nok B12 vitamin, som især findes i magert kød, mejeriprodukter,
æg og fisk samt D-vitamin3, som især findes i fisk.

Olier
Alle planteolier indeholder antioxidanter (fx E-vitamin), men er
også vigtige kilder til fedtsyrer, og de behøver ikke være dyre
og specielle. Men de skal helst være jomfruolier, som er helt
rene olier, der ikke er blevet ødelagt af forarbejdningen.
Jo mere umættet olie er, jo lettere iltes den, og den danner
derefter sundhedsskadelige substanser under harskningsprocesserne ved opvarmning.
Fedtsyrer bliver desuden harske og usunde, hvis de bliver
ødelagt af lys, varme eller ilt.
Opbevar derfor altid olier mørkt og køligt.

Olivenolie kan bruges til al madlavning også stegning. Har et højt indhold af oliesyre.
Rapsolie kan bruges til salater og bagning – samt stegning ved forsigtig opvarmning. Har et højt
indhold af både linolsyre, linolensyre og oliesyre.

Solsikkeolie kan bruges til bagning og salater – og som margarine både til bagning og stegning.
Har et højt indhold af linolsyre og linolensyre.

Majsolie kan bruges til bagning og salater. Har en god fedtsyrefordeling.
Avokadoolie, Hampolie og lignende olier ødelægges af opvarmning, så de bruges til for
eksempel dressinger - eller hældes over mad lige før eller under servering.

B ru g a ld r ig m e re sal t e nd n ød ve nd ig t !

Sødemiddel
I de magiske opskrifter står der sødemiddel, når der kan bruges andet end
raffineret eller uraffineret sukker af sukkerrør.
Der kan bruges ethvert ønsket sødemiddel, herunder eksempelvis Stevia,
honning, plantesirup etc., i flydende eller anden form. Omregn den mængde
sødemiddel, der skal til for at erstatte den nævnte mængde sukker.
Sukkermængden er angivet således: [=mængde].
Sukker giver hurtig energi, og der er lavet mange forsøg for at finde ud af,
om det fx gør os hyperaktive. Man har i blindforsøg ladet forældre give børn
mad med et højt indhold af henholdsvis sukker og erstatningssødemiddel –
og konstateret at forældrenes forventninger til barnets reaktion var medårsag til oplevelsen af
hyperaktiviteten. Om erstatningssødemidler kan udløse hyperaktivitet er imidlertid ikke afklaret;
men uanset kan det søde let komme til at fylde så meget i kosten, at man ikke får de nødvendige
næringsstoffer, så der er grund til at være på vagt – også selv om man ikke er overvægtig.
Alle sødemidler påvirker hjernen og udløser en vis tilfredsstillelsesfølelse – heldigvis også
frugtsukkeret (druesukker) i et æble. Så man kan sagtens få følelsen på den sunde måde, men man
skal være opmærksom på ikke at vænne sig til at skulle have den hele tiden.

