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DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

ER DENNE 
KOGEBOG NOGET 

FOR DIG?
I løbet af de sidste 7 år har jeg hjulpet 
en masse mennesker med at tabe sig 
og helbrede deres krop.

Jeg har også selv prøvet diæter, såsom 
Low-Carb, Paleo, glutenfri, AIP og 
den ketogene ketogene diæt også 
kendt som LCHF-diæten.

Det er også grunden til, at jeg har 
skrevet denne kogebog. Rigtige 
mange læsere spørger mig til råds om 
den ketogene diæt og opskrifter.

Hvis du begynder på en ketogen 
diæt, har du brug for både praktiske 
oplysninger og lækre opskrifter. Du 
vil få alt det og meget mere med 
denne kogebog.

I denne indledning vil jeg give dig 
den grundlæggende information 
angående en ketogen diæt. Hvis du 
gerne vil læse om videnskaben bag en 
ketogen diæt, kan du kigge nærmere 
på Hurtigtslank.dk/lchf-kur

Og nu…

Denne kogebog er noget for 

dig, hvis…

• Du leder efter keto-

opskrifter, som smager 

fantastisk og virker hver 

gang.

• Du gerne vil vælge en kost, 

som kan hjælpe dig med 

at tabe dig, uden at du hele 

tiden er sulten.

• Du gerne vil bruge 

opskrifter, der er keto OG 

sunde!

https://www.hurtigtslank.dk/
http://Hurtigtslank.dk/lchf-kur
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WHAT IS A 
KETOGENIC DIET?

A keto or ketogenic diet is a diet plan 
that helps your body achieve nutritional 
ketosis.

That means your body is relying 
primarily on fat and ketones (rather than 
sugar) for its energy.  Ketones are produced 
when your body breaks down fat.

The cells in your body can create 
energy from one of  four sources. They can 
use fat, carbohydrate, protein, or ketones. 

When you go on a ketogenic diet, you 
force the cells in your body to primarily 
use fat and ketones for fuel.  And there are 
several benefits of  doing this, which I’ll 
explain on page 10.

Most people can achieve nutritional 
ketosis by eating a lot of  fat, moderate 

amounts of  protein, and few carbohydrates. 
But there are also many mistakes I see people 

make.  So please make sure to read the section on 
page 11 titled “ MISTAKES TO AVOID ON A 
KETOGENIC DIET.”

First...

A BRIEF HISTORY OF 
THE KETOGENIC DIET

The ketogenic diet has gotten popular recently 
as an effective fat loss diet.  But it was originally 
designed in the 1920s by Dr. Russell Wilder at the 
Mayo Clinic.  

Dr. Wilder used ketogenic diets as an effective 
treatment for epilepsy in children.  However, after 
anti-seizure medications became widely available, the 
ketogenic diet fell out of  favor.

From 1940 until almost 1980, there was little 
interest in ketogenic diets.

Then, the popularity of  low-carb (or Atkins) 
diets started to rekindle interest.  And the rise 
of  Paleo diets has prompted a full resurgence of  
interest in the ketogenic diet.

This time, though, the primary focus is weight 
loss and health.  

In 2013, the ketogenic diet was the 5th most-
searched-for diet on Google.   Since that time, its 
popularity has only increased.

In fact, a clinical trial began in 2015 to test the 
impact of  a keto diet on type 2 diabetes and pre-
diabetes.  The results aren’t out yet, of  course.  Still, 
more research is now underway to understand the 
benefits of  keto diets.

Current advocates of  ketogenic diets include people such as Ben Greenfield and Jimmy Moore (author of  the book, Keto Clarity).

Hvad er en 
ketogen diæt?
    En keto eller ketogen diæt er en kostplan, der 
hjælper din krop med at opnå ernæringsmæssig 
ketose.

    Det betyder, at din krop primært bruger fedt 
og ketoner (i stedet for sukker) som energi. Der 
produceres ketoner, når din krop nedbryder fedt.

    Kroppens celler kan lave energi fra en af fire 
kilder. De kan bruge fedt, kulhydrater, proteiner 
eller ketoner. 

    Når er du er på en ketogen diæt, tvinger du 
dine celler til primært at bruge fedt og ketoner til 
brændstof. Og der er flere fordele ved at gøre det, 
hvilket jeg vil forklare på s. 10. 

    De fleste mennesker kan opnå 
ernæringsmæssig ketose ved at spise masser 
af fedt, moderate mængder protein og få 
kulhydrater.

    Men jeg ser også, at der er mange, der begår 
mange fejl. Så læs afsnittet på side 11, der hedder 
“ Undgå disse fejl på en ketogen diæt”.

    Først…

En kort 
historie om den 
ketogene diæt
    Den ketogene diæt er for nyligt blevet populær 
som en effektiv måde at tabe fedt på. Men den 
var oprindeligt designet i 1920’erne af Dr. Russell 
Wilder på Mayo Clinic.

    Dr. Wilder brugte ketogene diæter som en 
effektiv behandling til epilepsi hos børn. Men 
efter at præparater mod anfald kunne fås overalt, 
mistede den ketogene diæt sin glans. 

    Fra 1940 og næsten helt frem til 1980 var der 
kun en lille interesse for ketogene diæter.

    Derefter begyndte interessen for low-carb 
(Atkins) diæter at blusse op. Og med Paleo-kosten 
har folk igen fået øjnene op for den ketogene 
diæt.

    Men denne gang er det primære fokus på 
vægttab og sundhed.

    I 2013 var den ketogene diæt den femte mest 
efterspurgte diæt på Google. Og siden da er dens 
popularitet kun steget.

    Faktisk begyndte en klinisk undersøgelse 
i 2015 at teste virkningen af en keto-diæt på 
type 2 diabetes og prædiabetes. Resultaterne 
er ikke kommet frem endnu. Men der er flere 
undersøgelser undervejs, for at vi kan lære mere 
om fordelene ved keto-diæter.

Nuværende fortalere for 
ketogene diæter omfatter folk som Ben Greenfield.  Jimmy Moore (forfatter til bogen Keto Clarity), Tim Ferriss, Dominic D’Agostino og Dr. Pearlmutter 
(forfatter til Grain Brain).

https://www.hurtigtslank.dk/
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Er en ketogen diæt ufarlig?
    Først en hurtig ansvarsfraskrivelse. Jeg er ikke læge. Alle forslag i denne 
bog er ikke ment som erstatning for medicinske råd. Du skal tale med din 
læge, inden du starter på et motion- eller ernæringsprogram.

    Når der er taget højde for alt det, så er svaret generelt ja. En ketogen diæt 
er ufarlig for raske voksne. Men der er en masse feljinformation vedrørende 
keto-diæter. Og derfor vil mange folk fortælle dig, at ketogene diæter er 
farlige.

    Her kommer nogle hurtige fakta, som du bør vide om den ketogene diæt 
og dens sikkerhed:

1. Ketose er IKKE 
det samme som 
ketoacidose

2. Kulhydrater er 
IKKE essentielle for 
menneskekroppen.

3. Vær opmærksom 
på dine tarme.

Mange folk (inklusiv læger) er 
forvirret omkring dette. Ketose 
er, når din krop bruger ketoner 
som sin primære energikilde (i 
stedet for glukose). Ketoacidose 
er noget helt helt andet. For 
det første er det en alvorlig 
helbredstilstand. Det opstår 
som regel ved nogle forskellige 
situationer:

• Type 1 diabetes.

• For meget alkohol.

• Slutstadiet ved type 2 
diabetes.

• Længere fasteperioder (af 
flere måneders varighed).

• Langvarig, hård træning.

• Enkelte tilfælde af Ecstasy-
brug har forårsaget 
ketoacidose.

Ved ketoacidose producerer 
kroppen for mange ketoner, 
det får blodet til at blive 
surt, hvilket kan være ret 
farligt. En rask, voksen krop 
vil regulere den mængde 
ketoner, der produceres, så det 
ikke sker. Kroppen vil f. eks 
frigive insulin for at standse 
fedtforbrændingen. Når man er 
på en ketogen diæt eller endda 
faster i et par dage, vil det IKKE 
medføre en overflod af ketoner.

Hvilket mange fejlagtigt tror. 
Proteiner, nogle fedtstoffer 
samt mange vitaminer og 
mineraler er det, som er vigtigt 
for kroppen. Kulhydrater er 
imidlertid ikke essentielle. 
Celler, som mangler 
mitochondrier (såsom nogle 
bitte små neuroner og røde 
blodlegemer) har altid brug for 
en lille mængde glukose. Men 
selv ved ketose kan din krop 
nemt få opfyldt disse behov ved 
at omdanne protein til glukose. 
Det er på den måde, at du kan 
overleve 40-60 dage uden at 
spise. Din krop omdanner 
fedtdepoter til ketoner, som 
din krop således kan bruge til 
energi.

Igennem årene har jeg set folk 
gøre det modsatte. Kød, fisk 
og skaldyr er rigtig nok godt, 
men dine tarme trives ikke på 
dens slags fødevarer alene. Du 
skal sørge for at spise masser 
af grøntsager, som har et højt 
indhold af fiber, som er gode for 
dine tarme. Bakterier og andre 
mikroorganismer i dine tarme 
har brug for fiber og resistent 
stivelse for at kunne arbejde. Og 
udover fiberrige grøntsager, skal 
du også regelmæssigt indtage 
probiotika og fermenterede 
fødevarer.

Jeg anbefaler en grøn smoothie til at begynde dagen med  (se opskriften på s. 39).

https://www.hurtigtslank.dk/
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1. Kontrollerer sulten 2. Metabolisk fleksibilitet

Keto vs low carb
En ketogen diæt er på mange måder det 
samme som en low carb-diæt. Man skal 
begrænse kulhydraterne på begge diæter. 

Forskellen er, at en ketogen diæt handler om, 
at din krop er i ketose. Selvom indtagelsen af 
få kulhydrater er en stor del af det, er det ikke 
det eneste, du skal tænke på. 

Nogle mennesker kan spise en stor mængde 
kulhydrater dagligt og stadig være i en 
ernæringsmæssig ketose. Andre er nødt til 
at spise langt færre kulhydrater og samtidigt 
lave andre justeringer for at opnå den samme 
tilstand. Det ser ud til, at mænd som regel har 
det lettere end kvinder i den henseende. 

Jeg mener selv, at en ketogen diæt er en mere 
præcis version af en low carb-diæt. Du er mere 
opmærksom på, hvad der sker i din krop. 
Frem for kun at fokusere på, hvor mange 
kulhydrater du spiser, sikrer du, at din krop 
forbrænder fedt til energi.    Men du skal dog 
ikke hæfte dig ved etiketterne.

 I sidste ende kan du være på en low carb, 
ketogen eller selv en Paleo-diæt, og stadig spise 
nøjagtigt de samme fødevarer! Hver diæt lægger 
vægt på forskellige ting ved det, du spiser, men 
resultatet kan være det samme. De fleste ville 
gå ud fra, at alle opskrifter i denne kogebog er 
ketogene, low carb og Paleo (såvel som uden 
mælkeprodukter, korn og gluten!)?. Men jeg 
foreslår, at du glemmer alt om kategorierne. 
Det er bedre at stille dig selv disse spørgsmål 
angående de fødevarer, du spiser:

Hvad gør disse fødevarer for eller ved min krop? 
Forsyner disse fødevarer mig med næringsstoffer (f. 
eks vitaminer, mineraler, essentielle aminosyrer osv.). 
Indeholder maden toksiner (gluten, forarbejdet sukker 
osv.), som kan forhindre min krop i at fungere godt? 
Afholder disse fødevarer min krop fra at være i ketose? 

Vil en ketogen diæt hjælpe mig med at tabe mig?

En ketogen diæt er ikke magi. Nogle folk har uden tvivl mere succes end andre. Så jeg kan 

ikke garantere nogle bestemte resultater.

Jeg har imidlertid set mange folk, som har tabt sig meget på en ketogen diæt. Og jeg tror 

virkelig, at en ketogen diæt er en af de mest effektive og sundeste måder at tabe sig på.

Her er nogle grunde til, at ketogene diæter virker så godt…

Dette er den største grund til, at 
ketogene diæter er fantastiske. 
Og mangel på samme er den 
største årsag til, at de fleste andre 
diæter mislykkes. Ketogene diæter 
hjælper din krop med at regulere 
hormoner og neurotransmittere. 
Hermed følger blandt andet, at 
du er mindre sulten. Det betyder, 
at du har mindre lyst til junk 
food og andet usundt, og du vil 
dermed kunne tabe dig mere. 
Hvis du har været på slankekur 
før, så ved du, at det er super 
svært at holde sig til den. Det er 
dog meget nemmere at holde sig 
til en ketogen diæt, for du vil ikke 
være sulten på samme måde.

Hvis du altid har spist en kost med mange kulhydrater, så er 
din krop rigtig god til at forbrænde kulhydrater til energi. 
Det siger sig selv, når du spiser masser af kulhydrater. 
Men det betyder også, at din krop ofte ikke er så god til at 
forbrænde fedt. Ideelt set skulle din krop være i stand til 
at skifte frem og tilbage mellem at forbrænde kulhydrater 
og fedt. Når din krop ikke kan det, kaldes det for “dårlig 
metabolisk fleksibilitet”. Hvis du ikke forbrænder meget fedt, 
får du trang til sukker og kulhydrater, og du har svært ved at 
tabe dig. Det er en af grundene til, at du kan føle dig mere 
sulten på en kost med mange kulhydrater. Hvis din krop 
ikke er god til forbrænde fedt, så vil du blive sulten, hver 
gang dit blodsukker er lavt. En ketogen diæt kan hjælpe dig 
med at genvinde metabolisk fleksibilitet. Når din krop er i en 
tilstand af ketose, tvinger du din krop til at blive bedre til at 
forbrænde fedt. Og mange finder ud af, at de forbrænder en 
masse af deres fedtdepoter, hvilket jo er nøjagtigt det, man 
vil med en slankekur.

https://www.hurtigtslank.dk/
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Undgå disse fejl på en ketogen diæt

3. Hyper-velsmagende. 4. Inflammation og 
toksiner

Du har nok aldrig hørt om såkaldte hyper-palatable 
fødevarer. Men intet har bidraget mere til fedme i moderne 
tid. En fødevare er hyper-palatabel, eller hyper-spiselig, 
når den har en “magisk” kombination af fedt, sukker og 
salt. Resultatet er, at fødevarerne bliver vanedannende. Du 
kan ikke holde op med at spise dem, selvom du er mæt. Og 
fødevareproducenterne gør brug af den kombination, så de 
kan fremstille uimodståelige, forarbejdede fødevarer. Der 
fremstilles tusindvis af vanedannende fødevarer, såsom chips, 
kager, donuts. Men ingen af disse fødevarer findes i naturen. 
Frugter indeholder som regel sukker, og kød har som regel 
fedt, men du finder ikke en fødevare, der naturligt indeholder 
begge dele. Så når en ketogen diæt udelukker raffinerede 
kulhydrater, fjerner den også hyper-palatable fødevarer. Og 
det betyder, at du ikke har en ustandselig trang til at proppe 
dig. Således vil de fleste personer føle sig mindre sultne, 
især mindre lækkersultne. Det betyder, at du uden besvær 
begrænser dit kalorieindtag, hvilket medfører et større vægttab.

Sidst men ikke mindst kan 
en ketogen diæt også hjælpe 
dig med at fjerne toksiner og 
reducere inflammation. Det kan 
godt være, at du ikke mærker 
noget til eller er opmærksom 
på kronisk inflammation. Men 
inflammation i kroppen er en 
stor hindring for et vægttab. 
Og mange af de fødevarer, du 
spiser, er de vigtigste årsager 
til inflammation. De største 
syndere er hvede og andre korn, 
mælk samt forarbejdet sukker. 
Tilfældigvis er det fødevarer, 
som du skal undgå på en 
ketogen diæt.

I dette afsnit vil jeg komme ind på nogle af de fejl, som mange folk kommer til at begå på en ketogen 
diæt. Hvis du kan undgå disse fejl, vil du have bedre mulighed for at tabe dig og få det bedre.

Fejl #1: Dårlig indstilling

Mange folk ser på en ketogen diæt, som noget 
de vil “prøve i en uges tid eller to”. De vil gerne 
dyppe tåen i vandet for at se, om diæten “virker”. 
Men de vil bestemt ikke forpligte sig. Der er to 
problemer ved denne tilgang. For det første, hvis 
du ikke er engageret, så vil du give op, lige så 
snart der opstår problemer. Hvis du bliver fristet, 
eller hvis du ikke taber dig i et par dage, så vil du 
helt opgive det. Og jeg kan garantere dig for, at 
det ikke er alt, som vil gå som smurt. Det gør det 
aldrig. Det andet problem er, at der ikke er nogen 
slankekur som virker, medmindre du ser på den 
som en livsstil. Hvis du vil, så kan du tabe dig lidt 
og så gå tilbage til at spise brød, pasta og sukker. 
Men hvis du går tilbage til at spise de fødevarer, 
vil du også tage på igen. Det er det, som vi kalder 
yoyo-slankekur.

Fejl #2: Du spiser for meget protein

Du skal selvfølgelig spise nok protein. Men 
man kan også nemt komme til at spise for 
meget protein. At spise få kulhydrater er den 
vigtigste måde at opnå ketose. Men hvis du spiser 
for mange proteiner, kan det desværre også 
forhindre, at din krop går i ketose.

Fejl #3: Du tester ikke

Vores kroppe fungerer en smule forskelligt. Når 
to personer spiser den samme ketogene diæt, 
kan de nogle gange opnå forskellige resultater. 
Én kan være i ketose og tabe sig, og den anden 
kan have svært ved det. Derfor er det så vigtigt 
at teste. Du er nødt til at sikre dig, at du faktisk 
er i ketose. Og hvis du ikke er, så kan du lave 
justeringer i din diæt og dit liv. Når du er i ketose, 
vil din krop producere ketonstoffer. Der er tre 
slags ketonstoffer: Acetoacetat (AcAc), beta-
hydroxybutyrat (BHB) og acetone. Du kan måle 
alle 3 slags ketonstoffer i blodet. I din urin kan 

https://www.hurtigtslank.dk/
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du måle AcAc og acetone, og kun acetone i din 
ånde. Dit ketonniveau i blodet er den bedste 
indikator på ketose. Det er desværre også den 
dyreste måde at måle ketonniveauet i blodet. 
Det er grunden til, at mange folk måler deres 
ketonniveau i urinen og ånden. Uanset hvilken 
metode du bruger, bør du teste hyppigt i starten. 
Når du er i ketose, er det ikke nødvendigt, at 
du tester så ofte, eftersom din krop vil have 
nemmere ved at blive i ketose.

Man bør også overveje at tage 

en anden god test, der kaldes 

DEXA-scan. Denne test vil måle 

dit fedtniveau samt dit knogle- og 

muskelniveau. Hvis du gør det, før 

du starter din diæt, vil du senere hen 

have mulighed for spore nøjagtigt 

hvor godt, din diæt virker.

Fejl #4: Hvis du ikke spiser nok 
næringsmættede fødevarer

På en ketogen diæt vil du være meget 
opmærksom på de makronæringsstoffer, du 
spiser. Det er meget vigtigt, at du får den rette 
mængde fedtstoffer, kulhydrater og proteiner. 
Men du må endelig ikke glemme, at du også 
er nødt til at få nok vitaminer og mineraler. 
Du ved sikkert alt om de forfærdelige ting, 
der kan ske, hvis du er slemt i underskud af et 
mikronæringsstof. For eksempel…

• Du kan få skørbug, hvis du ikke får nok 
C-vitamin.

• Du kan få struma, hvis du mangler jod.

• Eller du kan blive blind, hvis du ikke får nok 
A-vitamin.

Udover disse akutte problemer, kan kroniske 
mangler også gå hen og blive et kæmpe problem. 
Ofte er mangel på næringsstoffer ikke så 
alvorligt, at du udvikler en bestemt sygdom. Men 
det betyder ikke, at de ikke gør dig mindre sund. 
Hvis du som tiden går mangler vitaminer og 
mineraler, vil din krop simpelthen ikke fungere 
godt. Det kan medføre sygdomme, træthed 
og andet. Selv med et mindre underskud af 
vitaminer og mineraler kan du have svært ved 
at tabe dig. Så hvis du gerne vil øge indtaget 
af mikronæringsstoffer, skal du spise flere 

næringsmættede fødevarer. De fleste af den slags 
fødevarer passer godt ind i en ketogen diæt. 
Grønne bladgrøntsager, økologisk kød samt fisk 
og skaldyr er f. eks alle ketogen-venlige. Og de 
er nogle af det mest næringsfyldte fødevarer, du 
kan spise. Det er ligeledes gavnligt at supplere 
med en god multivitaminpille. 

Fejl #5: Hvis du spiser giftige, 
inflammatoriske fødevarer - selvom de er 
low carb

Det er ikke alt, som er low carb, der er godt for 
dig. Punktum. I dag kan du f. eks finde low-carb 
forarbejdede fødevarer i de fleste supermarkeder. 
Du kan få low-carb brød, low-carb småkager og 
low-carb snacks. Det kan godt være, at du er i 
stand til at forblive i ketose, mens du spiser den 
slags low-carb fødevarer, men de er stadig dårlige 
for din krop. Mange af dem indeholder hvede, 
gluten og andre inflammatoriske ingredienser. 
Og som jeg nævnte før, gør inflammation det 
altid sværere for dig at tabe dig. Jeg foreslår, at 
du undgår følgende ingredienser, selv i low-carb 
fødevarer:

• Hvede, rug og byg. Ny teknologi har fundet 
en metod, så man nogle gange kan gøre gøre 
disse fødevarer low-carb. Men de indeholder 
altid gluten, som før eller siden vil medføre 
inflammation i din krop. Og så er de heller 
ikke særlig næringsrige.

• Mejeriprodukter. Ja - selv ost. Teoretisk set 
kan mælkeprodukter være OK. Problemet 
er, at du ikke lever i en teoretisk verden. 
Mælk vil stort set altid holde dig fra at 
være i ketose. Og langt de fleste mennesker 
har en vis grad af overfølsomhed over for 
mælkeprodukter, såsom ost. (Sandsynligvis 
også selvom du ikke laktoseintolerant). 

• Vegetabilske og kerneolier. Dette omfatter 
vegetabilsk olie, rapsolie, majsolie, 
solsikkeolie og lignende produkter. Din 
madolie spiller også en vigtig rolle for dit 
vægttab. Som dr. Shanahan pointerer i 
sin bog, Deep Nutrition, så producerer 
fremstillingen af disse olier transfedtsyrer, 
som kan blokere dine fedtforbrændende 
enzymer.

• Alle fødevarer, som du ikke kan tåle. Du skal 
være mere opmærksom på din krop. Hvis 
du en dag vågner op og bemærker, at du er 
forstoppet eller at dine led er stive, så tænk 
over, hvad du har spist. Du kan sikkert ikke 
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tåle en eller to af de fødevarer, som du har 
spist dagen før. Du skal også være forsigtig 
med nødder. Mange folk er allergiske eller 
følsomme over for nødder. Men ud over det, 
så er det også nemt at komme til at spise for 
mange nødder. Igen, en ketogen diæt er ikke 
magi, så hvis du spiser 3.000 kalorier nødder 
om dagen, vil det uden tvivl gøre en forskel.

Fejl #6: Hvis du ignorerer søvn, motion og 
stress

Selvom det er vigtigt, at du spiser en god kost på 
en slankekur, så er det ikke det eneste, som gør 
sig gældende. Mange undersøgelser vedrørende 
vægttab har understreget, hvor vigtigt det er at 
sove (7+ timer), motionere og afstresse. Det er 
ikke nemt at gøre alt rigtigt på én gang. Men selv 
den mindste indsats på disse områder kan i sidste 
ende betale sig.

Fejl #7: Hvis du ikke er tålmodig

Det kan tage helt op til 2-3 uger, inden du har 
vænnet dig til keto. Så hvis du gerne vil prøve 
den ketogene diæt, så giv den en chance og vær 
tålmodig. Du har i så lang tid levet på en dårlig 
kost, så du kan ikke forvente at kunne reparere 
alle skader på kun få uger. 

Fejl #8: Hvis du ikke spiser nok fiber

Den gængse ernæring er forkert på så mange 
områder. Men vigtigheden af fiber er ikke en af 
dem. De sidste års videnskabelige undersøgelser 
har vist, hvor vigtig fiber er for dine tarme. 
Især opløselige fibre og resistent stivelse fra 
grøntsager kan forbedre dine tarmbakterier. 
Fermenterede fødevarer, såsom sauerkraut, er 
også fremragende i den henseende.

Og hvis jeg ikke 
kan tabe mig 
på en ketogen 
diæt?
Det er noget, jeg hele tiden hører…

“Hvad nu hvis jeg anstrenger mig så meget  - 
giver afkald på alle disse fødevarer - og så virker 
det alligevel ikke?”

Jeg har fuld forståelse for denne bekymring. Jeg 
plejede at stille mig selv det samme spørgsmål. 
Men det er også grunden til, at jeg ikke tror 
på “slankekure”. En slankekur er et kortsigtet 
projekt, hvor det eneste formål er at tabe sig. 
Jeg siger ikke, at du ikke skal forsøge at tabe 
dig. Jeg mener, at det ofte er et formål, der er 
umagen værd. Men hvis det er dit eneste mål, så 
vil du blive skuffet, hvis der går et par dage uden 
resultater. Og i vægttabets verden er der helt 
bestemt tidspunkter, hvor det går lidt i stå. Det er 
langt bedre at fokusere på at gøre de rigtige ting, 
end blot på resultaterne. Gør det til dit mål hver 
dag at give din krop fødevarer, som indeholder 
energi, vitaminer og mineraler. Værdsæt alt det 
sunde mad, du spiser, velvidende om at det vil 
give dig varig sundhed. Sådan vil du kunne tabe 
dig på en naturlig måde, holde vægten nede og få 
et bedre helbred.

Derfor handler denne kogebog ikke kun om at 
erstatte kulhydraterne i din kost med andet skidt. 
Dette er ikke blot endnu en low-carb kogebog. 
Denne kogebog vil også hjælpe dig med at 
fokusere på principperne bag den ketogene diæt. 
(Og naturligvis inspirere dig med lækre, ketogene 
madopskrifter).

Jeg vil gerne ha’, at du taber dig. Men jeg ønsker 
også, at du nyder godt af næringsfyldte, delikate 
fødevarer, som ikke indeholder mange giftstoffer.

På den måde er der ingen ulemper ved at bruge 
opskrifterne i denne kogebog. Selvom du ikke 
taber dig med det samme, giver du stadig din 
krop nærende fødevarer.

Det kan godt være, at du på nuværende tidspunkt 
tænker, “ja, men hvad gør jeg, hvis jeg stadig 
ikke taber mig”? Jeg har hjulpet tusindvis af 
mennesker - via vores hjemmeside og på anden 
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vis. Så jeg vil ikke lyve overfor dig og sige, at det 
aldrig sker. Sommetider vil nogle have virkelig 
svært ved at tabe sig. 

Hvis du gør alt rigtigt, men stadig ikke ser nogen 
resultater, så foregår der noget andet i din krop, 
som du ikke er klar over. Og så anbefaler jeg, at 
du tester ordentlig igennem hos din læge.

Det kunne skyldes noget så enkelt som 
tarmpatogene bakterier. Eller noget mere 
kompliceret såsom hypothyroidisme eller 
autoimmune lidelser.

Sagen er denne.

Kosten er nok den vigtigste del, for at man kan 
tabe sig. Men det er stadig kun en del af det. 
Hvis din krop bruger energi og ressourcer på en 
underliggende helbredstilstand, er det endnu 
sværere at tabe sig.

I 98% af alle tilfælde er det imidlertid nok at få 
styr på sin kost og livsstil. Så du skal ikke drage 
forhastede konklusioner om, at du har andre 
problemer.

Spis masser af fedt, moderate mængder protein 
og meget få kulhydrater.

Indtag af kulhydrat:

I Keto Clarity foreslår Jimmy Moore, at man 
spiser mindre end 100 gram kulhydrater om 
dagen. For de fleste folk bør den mængde være 
under 50 gram. Og hvis man er insulinresistent, 
skal man nok indtage under 30 gram eller 20 
gram om dagen. 

Hvis du er en ihærdig sportsudøver, så bør dit 
indtag af kulhydrater imidlertid nok ligge på 
over 100 gram om dagen. 

Hver opskrift i denne kogebog har en anslået 
ernæringsmæssig information, som kan hjælpe 
dig med planlægge dine måltider. Vores kostplan 
er udfærdiget til at give 20 gram eller færre netto 
kulhydrater om dagen pr. person. 

Hvad kan jeg 
spise på en 
ketogen diæt?

Hvordan er 
denne kogebog 
anderledes?
Denne kogebog indeholder opskrifter, som vil 
hjælpe dig med at komme i ernæringsmæssig 
ketose. Men som jeg understregede ovenfor, 
vil en række forskellige andre faktorer afgøre, 
om du rent faktisk er i ketose. Så uanset hvad 
du spiser, har du nok brug for at lave nogle 
finjusteringer.

Ikke desto mindre ville disse opskrifter (som er 
uden korn, soja, mælkeprodukter, jordnødder 
og kerneolier) hjælpe dig med at opnå ketose, 
samtidig med at de forsyner din krop med 
næringsfyldte måltider, der tilfredsstiller din sult 
og helbreder din krop.

En hurtig bemærkning om Tamari sauce, 
Ghee, sesamolie og stevia:

Det er 4 ingredienser, som folk ofte spørger om. 
Denne bog går ikke i dybden med videnskaben 
og ideerne bag keto-diæten, men alle disse 
produkter er OK at indtage i på en LCHF diæt. 

Hvis du af en eller anden grund foretrækker 
ikke at bruge disse 4 ingredienser, kan du 
bruge:

• kokos-aminosyrer i stedet for Tamari Sauce

• kokosolie i stedet for Ghee

• olivenolie i stedet for sesamolie, og

• udelad Stevia fra opskriften.

For at det kan være nemmere for dig at få en 
ide om, hvor meget du skal spise, kan du prøve 
denne Keto Calculator her:  
http://paleomagazine.com/keto-calculator

Bemærk, at denne beregning kun er designet 
som en vejledning til, hvor meget du bør spise.
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1. Gør det enkelt
Det er nemt at falde i vandet på en slankekur, når måltiderne bliver for komplicerede. 
Så husk at gøre det så enkelt så muligt. Jeg elsker at tilberede en stor portion kød i slow 
cookeren, såsom slow cooker kylling og bacon eller oksehalegryde. Så har vi til et par 
dage - hver gang med noget grøntsagstilbehør.

  Eller for variationens skyld sauterer vi kødet med de grøntsager, vi har ved hånden. Eller 
kommer kødet i en bouillon sammen med nogle grøntsager, hvormed vi hurtig får en 
suppe ud af det.

2. Spis de samme slags fødevarer flere dage i træk
Du kan nemt komme til at bruge en masse energi på at finde ud af, hvad du skal spise. 
Men du kan også gøre det nemt ved at spise de samme retter mad flere dage i træk. Og 
det kan du f. eks nemt gøre med morgenmåltidet. På hverdage kan du vælge en nem og 
nærende morgenmadsopskrift, som du så laver hver dag. Kokos ghee-kaffen (side 194) 
eller morgenmadsgrøn smoothie (side 39) er begge alletiders valg at starte dagen med.

3. Planlæg, hvad du kan spise, hvis du skal arbejde over eller ikke spiser hjemme
Mange diæter mislykkes, fordi man enten har haft en hård dag på jobbet, man er gået ud 
og spise eller er taget på ferie. Hver gang forsvinder alle de gode hensigter ud i den blå 
luft.

   Så ha’ en plan for den slags situationer. På hvilke lokale restauranter kan du gå hen og 
bestille en bøf og salat, hvis du kommer sent hjem eller du er for træt til at lave mad?

   Eller hvis du går ud med venner, ved du så, hvad du kan bestille på restauranten? På den 
måde behøver du slet ikke at kigge på menukortet og blive fristet.

4. Ha’ nogle snacks med i tasken
Jeg foreslår snacks såsom nødder, kokossmør, kakaonibs eller 100% mørk chokolade. Hvis 
du bliver sulten, kan du spise nogle af dine snacks frem for at blive fristet af mad, der 
vil afspore din ketogene diæt. Bemærk blot, at nødder, kokossmør, kakaonibs og mørk 
chokolade alle indeholder små mængder netto kulhydrater, så du skal ikke spise for 
meget af det!

Fire tips til madplanlægning på 
en ketogen diæt

Der er en 2-ugers kostplan i slutningen af denne bog sammen med en madliste for en ketogen diæt.

Den kostplan er designet til at give 20 gram eller færre netto kulhydrater om dagen.   Men jeg er godt 
klar over, at alle har forskellig smag og livsstil, så hvis du gerne vil lave din egen kostplan, kan du 
bruge disse 4 tips for at gøre det hele lidt lettere:
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Dampet æggecreme
Forberedelsestid: 5 minutter
Tilberedningstid: 15 minutter
Samlet tid: 20 minutter
Mængde: 1 portion
Portionsstørrelse: 1 skål

Dette er en traditionel kinesisk ret, som jeg altid har været vild med. Hvis du ikke bryder dig om at bruge sesamolie eller tamari sauce, så læs min bemærkning på side 14. Hvis du gerne vil springe disse ingredienser over, kan du i stedet bruge en anden stærk sauce samt salt. 

Hvis du ikke har en dampkoger, så fortvivl ikke, du kan nemlig lave din egen 
dampkoger ved brug af en høj gryde og en gammel skål. Fyld gryden ⅓ op 
med vand, placér den gamle skål med bunden opad i gryden, så den næsten 
er dækket af vandet, og placér så skålen eller tallerknen med maden, der skal 
dampes, oven på den gamle skål. Bare sørg for, at låget kan sættes på gryden, og 
vupti er den klar til at dampe maden.

Ingredienser

Fremgangsmde

Forslag

• 2 æg
• Vand, der har stuetemperatur
• 1 spsk (15 ml) tamari sauce
• 1 tsk (5 ml) sesamolie
• 1 spsk (4 g) forårsløg (hakkede grønne løg)

1. Hæld de 2 æg i en lille skål. Tilsæt vandet (ca. samme mængde som 
æggene).

2. Bland det godt sammen.
3. Fjern skummet, der dannes i toppen af skålen.
4. Sæt det i dampkogeren (vandet i dampkogeren skal allerede koge) i 

10-12 minutter.
5. Tjek, at cremen ikke er flydende inde i midten. Lad det dampe videre 

i nogle få minutter, hvis det er nødvendigt.
6. Servér med tamari sauce, sesamolie, og pynt med forårsløg.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion

Kalorier: 170    Fedt: 13 gram    Netto kulhydrater: 2 gram    Proteiner: 13 gram

MOR
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Muf Fins med bacon og 
citrontimian

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  20 minutter
Samlet tid:  30 minutter
Mængde:  12 muffins
Portionsstørrelse:  1 muffin

Disse muffins er godt nok lækre, men jeg vil alligevel råde dig til ikke at overdrive med lækkerier bagt med nøddemel - man kan nemt komme til at spise for meget af dem, og de har et højt indhold af flerumættede fedtstoffer, der kan blive ødelagt under tilberedningen, hvilket medfører oxidativ skade i kroppen.Ingredienser

Fremgangsmde

• 3 kopper (360 gr) mandelmel
• 1 kop (100 g) baconstykker
• ½ kop (120 ml) ghee (eller kokosolie), smeltet
• 4 æg, piskede
• 2 tsk (2 g) citrontimian (eller andet krydderi efter eget valg)
• 1 tsk (4 g) natron
• ½ tsk (2 g) salt (valgfrit)

1. Forvarm ovnen til 175 C.
2. Smelt ghee i en skål.
3. Tilsæt resten af ingredienserne undtagen baconstykkerne.
4. Bland det hele godt sammen.
5. Og til sidst kommer du baconstykkerne i blandingen.
6. Fyld en muffinplade med muffin-papirforme. Brug en ske til at fylde 

formene med blandingen (fyldes ca. ¾ op).
7. Bag dem i 18-20 minutter. Stik en tandstik i en muffin, og hænger 

dejen ikke ved, er de færdige.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion

Kalorier: 300    Fedt: 28 gram    Netto kulhydrater: 4 gram    Proteiner: 11 gram
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Citronstegt avocado
Forberedelsestid:  2 minutter
Tilberedningstid:  5 minutter
Samlet tid:  7 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 1 lille tallerken

Hold godt øje med dem, for de brænder 
hurtigt på!

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1 moden avocado (ikke for blød), skåret i skiver
• 1 spsk (15 ml) kokosolie
• 1 spsk (15 ml) citronsaft
• Smag til med salt (eller citronsalt)

1. Hæld kokosolien på en stegepande. Læg forsigtigt avocado-skiverne i olien.
2. Steg avocado-skiverne (vend dem forsigtigt), så alle sider brunes let.
3. Kom citronsaft og salt ud over skiverne og servér dem varme.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion

Kalorier: 200    Fedt: 20 g    Netto kulhydrater: 2 g    protein: 2 g
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion

Kalorier: 430    Fedt: 40 g    Netto kulhydrater: 6 g    Protein: 8 g

Cremet grød
Forberedelsestid:  2 minutter
Tilberedningstid:  5 minutter
Samlet tid:  7 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 1 kop

Ingredienser

Fremgangsmde

• ½ kop (60 g) mandler, malet med en 
foodprocessor eller blender

• ¾ kop (180 ml) kokosmælk
• Smag til med stevia (valgfrit)
• 1 tsk (2 g) stødt kanel
• 1 knsp muskatnød
• 1 knsp stødt nellike
• 1 knsp kardemomme (valgfrit)

1. Varm kokosmælken i en lille gryde ved jævn varme, indtil den bliver 
flydende.

2. Tilsæt de malede mandler og sødemidlet, og rør det godt sammen.
3. Bliv ved med at røre rundt i ca. 5 minutter (det vil begynde at blive lidt mere 

tyktflydende)
4. Tilsæt krydderierne (smag på grøden for at se, om den trænger til mere 

sødemiddel eller krydderi) og servér den varm.
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æggemuff ins med grønkål 
og purløg
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion

Kalorier: 240    Fedt: 20 g    Netto kulhydrater: 3 g    Protein: 12 g

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  30 minutter
Samlet tid:  40 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse: 2 muffins

Ingredienser

Fremgangsmde

• 6 æg
• 1 kop grønkål, finthakket
• ¼ kop (17 g) purløg, finthakkede
• ½ kop (120 ml) mandel- eller kokosmælk
• Smag til med salt og peber
• 8 skiver prosciutto eller bacon (valgfrit)

1. Forvarm ovnen til 175 C.
2. Pisk æggene og tilsæt de hakkede grøntsager. Hæld mandel/kokosmælk, salt 

og peber i blandingen og bland det godt sammen.
3. Smør 8 muffinforme med kokosolie eller beklæd hver form med en skive 

prosciutto.
4. Fordel æggeblandingen i de 8 muffinforme. Fyld kun hver kop ⅔ op, for 

blandingen hæver i løbet af bagningen.
5. Bag dem i ovnen i 30 minutter.
6. Lad dem køle af et par minutter, inden du forsigtigt løfter dem ud med en 

gaffel. Bemærk, at de vil falde lidt sammen.
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion

Kalorier: 360    Fedt: 30 g    Netto kulhydrater: 3 g    protein: 20 g

Kalkun wrap
Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  20 minutter
Samlet tid:  25 minutter
Mængde:  1 portioner

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2 skiver kalkunbryst (brug mere, hvis skiverne nemt går i stykker)
• 2 romaine-salatblade (eller 2 skiver avocado)
• 2 skiver bacon
• 2 æg
• 1 spsk (15 ml) kokosolie til stegningen

1. Steg baconskiverne så sprøde, som du vil.
2. Rør æggene til røræg i kokosolien (eller i baconfedtet).
3. Lav to wraps, idet du placerer halvdelen af rørægget, 1 skive bacon og 1 

salatblad på hver skive kalkunbryst.

Det er svært at finde wraps på en ketogen diæt, så vær kreativ og brug skiveskåret deli pålæg som wrap til forskellig mad.
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion

Kalorier. 370    Fedt: 23 g    Netto kulhydrater: 2 g    Protein: 18 g

Røræg med guacamole
Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  5 minutter
Samlet tid:  10 minutter
Mængde:  1 portioner
Portionsstørrelse:  1 skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 3 æg
• 1 spsk (15 ml) kokosolie
• ¼ kop (55 g) guacamole (se opskriften på side 172)
• Salt

1. Kom kokosolien i en lille gryde. 
Tilsæt æggene og rør dem til 
røræg ved lav varme.

2. Anbring røræg i en skål og pynt 
med guacamole. Smag til med salt.
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion

Kalorier: 180    Fedt: 18 g    Netto kulhydrater: 0 g    Protein: 5 g

Nemme bacon cups
Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  25 minutter
Samlet tid:  40 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse:  2 bacon cups

Ingredienser

Fremgangsmde

• 20 tynde skiver bacon
• Udstyr: en almindelig slip-let muffin- eller cupcakeplade

1. Forvarm ovnen til 200 C.
2. Hver bacon cup består af 2 ½ skive bacon, der anvendes som beskrevet i 

punkt 3 herunder.
3. Først vender du pladen, så den har bunden opad. Du laver 1 bacon cup ved 

at placere 2 halve skiver bacon side om side på bagsiden af én af muffin/
cupcake-formene, begge skiver vender samme vej. Så lægger du en halv 
skive bacon på tværs af de 2, altså lodret. Derefter folder du en hel skive 
bacon stramt rundt om siderne af cup’en. Den skive vil hjælpe med at holde 
de nederste skiver bacon sammen. 

4. Gentag punkt 3 for at lave de andre cups. (Du kan tilpasse denne opskrift til 
så mange cups, som pladen har, du skal blot beregne mere bacon).

5. Sæt pladen (stadig med bunden opad) ind i ovnen og bag dem i 25 minutter, 
indtil de er sprøde (sæt en bageplade på rillen nedenunder, for baconfedtet 
drypper).

6. Afkøl dem i 5-10 minutter, og tag dem forsigtigt af pladen.

Fyld disse bacon cups med lidt guacamole, et pocheret æg, røræg eller sauteret spinat, cham-pignon og bacon (se opskriften på side 37).
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion

Kalorier: 190    Fedt: 15 g    Netto kulhydrater: 7 g    Protein: 4 g

Drik med mandelsmør og 
chokolade

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  0 minutter
Samlet tid:  5 minutter
Mængde:  1 portioner
Portionsstørrelse:  1 bacon cups

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1 kop (240 ml) kokosmælk eller mandelmælk (fra karton eller fortyndet 
dåse kokosmælk)

• 2 spsk (10 g) usødet kakaopulver
• 1 spsk (16 g) mandelsmør
• 1 tsk (5 ml) vaniljeekstrakt
• ¼ kop (35 g) isterninger (valgfrit)
• Smag til med stevia (valgfrit)

1. Anbring alle ingredienserne i en blender og blend dem godt sammen.

Vi anbefaler, at du undlader 
stevia i din keto diæt, hvis det er 
muligt - men hvis du virkelig har 

brug for noget sødt, så tilsæt 
en lille mængde af det 
(det skal dog være ren 

stevia)!
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion

Kalorier: 100    Fedt: 5 g    Netto kulhydrater: 5 g    
Protein: 8 g

Nudelsuppe på bouillon
Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  10 minutter
Samlet tid:  15 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 4 kopper (960 ml) oksebouillon eller hønsebouillon
• 1 squash, skrællet
• Saft af 1 lime
• ½ tsk (1 g) frisk ingefær, revet
• ½ tsk (1 g) kanel
• 1 spsk (2 g) koriander (eller basilikumblade), hakket

1. Bring bouillonen i kog. 
2. Tilsæt limesaften, revet ingefær, kanel, og dernæst squash.
3. Kog det i 2 minutter.
4. Tilsæt koriander og servér.

I Vietnam består morgenmaden ofte af nudler i bouillon! Så dette er en keto-version af det.

Vidste 
du, at 

oksebouillon er lækkert 
og super nærende? Drik det til 

morgenmad, frokost og aftensmad!
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion

Kalorier: 400    Fedt: 30 g    Netto kulhydrater: 9 g    Protein: 9 g

Nem granola af frø og 
nødder
Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  0 minutter
Samlet tid:  5 minutter
Mængde:  1 portioner
Portionsstørrelse:  1 skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 10 hele mandler
• 3 paranødder
• 5 cashewnødder
• 2 spsk (17 g) græskarfrø
• 1 tsk (3 g) chiafrø
• 1 spsk (12 g) kakaonibs
• 1 spsk (5 g) kokosflager
• ¼ kop (60 ml) kokosmælk

1. Bland alle de tørre 
ingredienser sammen. Hvis 
du laver en større portion, 
så gem resten i en lufttæt 
beholder.

2. Servér med kokosmælk.

Du kan lave det på forhånd og opbevare det i en lufttæt beholder. Så har du en nem og hurtig morgenmad og snack.
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion

Kalorier: 150    Fedt: 5 g    Netto kulhydrater: 4 g    Protein: 16 g

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  15 minutter
Samlet tid:  20 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2 æg
• 2 tsk (10 ml) æblecidereddike
• 1 liter hønsebouillon (eller oksebouillon)
• 1 romaine salathoved, hakket (eller anden bladgrøntsag)
• Salt

1. Hæld hønsebouillonen og æblecidereddiken i en gryde og bring det i kog.
2. Slå et æg ud i en skål og skru ned for blusset under gryden.
3. Tag en ske og rør rundt i en cirkel i gryden, så der dannes en slags 

strømhvirvel.
4. Hæld æggene i gryden, mens bouillonen stadig drejer rundt.
5. Lad dem koge ved jævn varme, så bouillonen ikke koger. Hvis ægget skal være 

blødt, men ikke løbe, så lad det koge i vandet i 5 minutter. Hvis du foretrækker 
et godt blødkogt, pocheret æg, så tag det op af vandet efter ca. 3 minutter.

6. Placér æggene i hver sin skål.
7. Hæld den hakkede romaine-salat i bouillonen og lad det koge i nogle få 

minutter, indtil salatbladene er faldet lidt sammen. Smag til med salt.
8. Øs bouillonen med salaten op i skålene.

Du kan selvfølgelig lave pocheret æg og servere dem ovenpå nogle kogte grøntsager (såsom asparges), men for variationens skyld kan du prøve pocheret æg i bouillon.

Forårssuppe med 
pocheret æg
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion

Kalorier: 130    Fedt: 8 g    Netto kulhydrater: 4 g    Protein: 9 g

Sauteret spinat, 
champignon og bacon
Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  10 minutter
Samlet tid:  20 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 tallerken

Ingredienser

Fremgangsmde

• 4 skiver bacon, hakket
• ¼ løg, hakket
• 3 champignons, hakket
• 454 g spinat
• salt

1. Kom den hakkede bacon på en sautérpande.
2. Når baconen har afgivet noget af sit fedt, tilsætter du det hakkede løg og svitser 

det, indtil baconen har fået nok og løget er gennemsigtigt.
3. Derpå tilsætter du de hakkede champignons og til sidst spinatbladene.
4. Steges, indtil spinaten er faldet sammen. Smag til med salt og servér.

Hvem siger, at man ikke kan spise sauteret mad til morgenmad! Dette er en simpel opskrift uden æg, som du kan nyde på alle tidspunkter af dagen. Det er også en fremragende måde at lempe mere spinat ind i din kost.
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion

Kalorier: 140    Fedt: 9 g    Netto kulhydrater: 1 g    Protein: 12 g

Teæg (Cha Dan)
Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  4 timer
Samlet tid:  4 timer og 15 minutter
Mængde:  6 portioner
Portionsstørrelse:  2 æg

Ingredienser

Fremgangsmde

• 12 æg
• 2-4 sorte teposer (alt afhængigt af hvor stærk teen er og hvor stærk, du 

gerne vil have, at smagen skal være)
• 2 spsk (30 g) salt
• ¼ kop (60 g) tamari sauce
• 2 spsk (14 g) stødt kanel
• 20 Sichuan peberkorn (ellers brug almindelige peberkorn)
• 6 stjerneanis
• 1 tsk (2 g) sort peber
• 6-8 kopper (1,5 - 2 liter) vand

1. Kog æggene i vandet, til de er hårdkogte.
2. Afkøl dem derefter og slå skallen, så den stadig er 

intakt men meget revnet.
3. Hæld teposerne, salt, tamari sauce, kanel, Sichuan 

peberkorn, stjerneanis og sort peber i en stor gryde.
4. Anbring de revnede, kogte æg i gryden.
5. Tilsæt 6-8 kopper vand (så det dækker æggene).
6. Lad det småkoge på lav varme med låget på.
7. Tag teposerne op efter 30 minutter.
8. Lad det småkoge videre med låget på i 3 ½ time.
9. Afkøl æggene og fjern skallen.

Lav en stor portion af disse teæg og nyd dem 
til morgenmad flere dage i træk. De er også 

lækre som en snack i løbet af dagen.
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Morgenmadsgrøn 
smoothie
Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  0 minutter
Samlet tid:  5 minutter
Mængde:  1 portioner
Portionsstørrelse:  1 kop

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2 kopper (60 g) spinat (eller anden bladgrøntsag)
• ⅓ kop (46 g) rå mandler
• 2 paranødder
• 1 kop (240 ml) kokosmælk (usødet - fra karton på køl, ikke på dåse)
• 1 skefuld (~20 g) greens-pulver (valgfrit)
• 1 spsk (10 g) psylliumfrø (eller psyllium-frøskaller) eller chiafrø

1. Anbring spinat, mandler, paranødder og kokosmælk i blenderen.
2. Blend det til puré.
3. Tilsæt resten af ingredienserne (greens-pulver, psylliumfrø) og blend godt.

Psylliumfrø er en super god måde at få opløse-lige kostfibre - de hjælper dine tarmbakterier med at fungere godt. Hvis du har svært ved at finde dem, så kan de godt udelades.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion

Kalorier: 380    Fedt: 30 g    Netto kulhydrater: 5 g    Protein: 12 g
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Man kan også
 lave keto-

nudler af la
nge skiver 

agurk, 

eller bruge 
shirataki-nud

ler 

og kelpnudl
er.
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Kyllinge-nudelsuppe
Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  15 minutter
Samlet tid:  30 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 stor skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 3 kopper (720 ml) hønsebouillon eller oksebouillon
• 1 kyllingebryst (ca. 225 g), hakket i små stykker
• 2 spsk (30 ml) avocadoolie
• 1 stilk selleri, hakket
• 1 forårsløg, hakket
• ¼ kop (8 g) koriander, finthakket
• 1 squash, skrællet
• Salt

1. Hæld avocadoolien i en kasserolle og svits kyllingestykkerne, indtil de er 
gennemstegt.

2. Hæld hønsebouillonen op i kasserollen med kødet og lad det småkoge.
3. Tilsæt den hakkede selleri og forårsløget.
4. Lav squashnudlerne - jeg brugte en kartoffelskræller til at lave lange strimler, 

men man kan også bruge en spiralizer eller en foodprocessor med en påsat 
skræller.

5. Kom squash-nudlerne og den finthakkede koriander op i gryden. Lad det 
småkoge videre i nogle minutter, smag til med salt og servér straks.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion

Kalorier: 310    Fedt: 16 g    Netto kulhydrater: 4 g    Protein: 34 g
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Kyllingebidder 
svøbt i bacon med 
hvidløgsmayonnaise
Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  30 minutter
Samlet tid:  40 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 stor skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1 stort stykke kyllingebryst (ca. 225 g), skåret i små bidder (ca. 22-27 
stykker)

• 8-9 tynde skiver bacon, skåret i tre dele
• 3 spsk (30 g) hvidløgspulver
• Hvidløgsmayonnaisen:
• ¼ kop (60 ml) mayonnaise (se opskriften på side 177)
• 2 fed hvidløg, presset
• En knivspids salt
• En knivspids chilipulver (valgfrit)
• 1 tsk (5 ml) citronsaft (valgfrit)
• 1 tsk (4 g) hvidløgspulver (valgfrit)

1. Forvarm ovnen til 200 C og beklæd en bageplade med bagepapir.
2. Hæld hvidløgspulveret i en lille skål og dyp hvert stykke kylling i det.
3. Fold hvert korte stykke bacon rundt om hvert stykke kylling med hvidløg. Læg 

de baconsvøbte kyllingebidder på bagepladen. (Der skal være plads imellem 
dem, så de ikke rører ved hinanden).

4. Bag dem i 25-30 minutter, indtil baconen bliver sprød.
5. Imens blander du ingredienserne til hvidløgsmayonnaisen i en lille skål og 

bruger en gaffel til at piske det let sammen.
6. Stik cocktailpinde i de baconsvøbte kyllingebidder og servér med 

hvidløgsmayonnaise.

Ernæringsmæssige (anslåede data) - pr portion

Kalorier: 350    Fedt: 27 g    Netto kulhydrater: 5 g    Protein: 22 g
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Italiensk tunsalat
Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  30 minutter
Samlet tid:  40 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 stor skål

Ingredienser

Fremgangsmde 

• 10 cherrytomater (eller 5 soltørrede tomater)
• 2 (140 g) dåser tun
• 1-2 stilke selleri, skåret i små tern
• 1 fed presset hvidløg
• 3 spsk (6 g) persille, finthakket
• ½ spsk (7 ml) citronsaft
• 2 spsk (30 ml) olivenolie
• Salt og peber

1. Halvér cherrytomaterne (hvis du bruger soltørrede tomater, skal de nok lægges 
i blød først).

2. Skil tunstykkerne fra hinanden.
3. Bland alle ingredienserne sammen i en skål og servér.

Ernæringsmæssige (anslåede tal) - pr portion

Kalorier: 330    Fedt: 15 g    Netto kulhydrater: 3 g    Protein: 43 g

Tip
• Man kan bruge agurker i stedet for tomater
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Italian Tuna Salad
Prep Time: 10 minutes
Cook Time: 0 minutes
Total Time: 10 minutes
Yield: 2 servings
Serving Size: 1 cup

INGREDIENTS
 • 10 cherry tomatoes (or 5 sun-dried tomatoes)
 • 2 (5 oz or 140 g) cans of  tuna
 • 1-2 ribs of  celery, finely diced
 • 1 clove of  garlic, minced
 • 3 Tablespoons (6 g) parsley, finely chopped
 • 1/2 Tablespoon (7 ml) lemon juice
 • 2 Tablespoons (30 ml) olive oil
 • Salt and pepper to taste

INSTRUCTIONS
1. Halve the cherry tomatoes (if  you’re using sun-dried tomatoes, you may need to 
soak them first).
2. Flake the tuna.
3. Mix all ingredients together in a bowl and serve.

SUBSTITUTIONS
• Cucumbers can be used instead of  the tomatoes.
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Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 330    Fat: 15 g   Net Carbohydrates: 3 g    Protein: 43 g

https://www.hurtigtslank.dk/


the Essential 
KETO 

COOKBOOK

Page 48



Side 45 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Broccoli-bacon salat
Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  30 minutter
Samlet tid:  40 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 stor skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 454 g broccolibuketter
• 4 små rødløg eller 2 store, skåret i skiver
• 20 skiver bacon, hakket i små stykker
• 1 kop (240 ml) kokosmælk 
  eller ½ kop (120 ml) kokos ranch dressing (se opskriften på side 178)
• Salt

1. Steg først baconen, og steg derefter løgene i baconfedtet.
2. Blanchér broccolibuketterne (du kan også bruge dem rå eller koge dem møre 

først).
3. Vend baconstykkerne, løg og broccolibuketter sammen med kokosmælken og 

smag til med salt.
4. Serveres ved stuetemperatur.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 280    Fedt: 26 g    Netto kulhydrater: 5 g    Protein: 7 g
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Broccoli Bacon Salad
Prep Time: 10 minutes
Cook Time: 30 minutes
Total Time: 40 minutes
Yield:  6 servings
Serving Size:  1 bowl

INGREDIENTS
 • 1 lb (454 g) broccoli florets
 • 4 small red onions or 2 large ones, sliced
 • 20 slices of  bacon, chopped into small pieces
 • 1 cup (240 ml) coconut milk 
  or 1/2 cup (120 ml) coconut ranch dressing (see page 182 for recipe)
 • Salt to taste

INSTRUCTIONS
1. Cook the bacon first, and then cook the onions in the bacon fat.
2. Blanche the broccoli florets (or you can use them raw or soften them by boiling 
them first).
3. Toss the bacon pieces, onions, and broccoli florets together with the coconut milk 
and salt to taste.
4. Serve at room temperature.
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Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 280    Fat: 26 g   Net Carbohydrates: 5 g    Protein: 7 g
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Brændende Buffalo wings

Ingredienser

Fremgangsmde

• 12 små kyllingevinger
• ½ kop (56 g) kokosmel
• ½ tsk (1 g) cayennepeber
• ½ tsk (1 g) sort peber
• ½ tsk (1 g) knuste flager af rød peber
• 1 spsk (7 g) paprika
• 1 spsk (8 g) hvidløgspulver
• 1 spsk (15 g) salt
• ¼ kop (60 ml) ghee, smeltet
• ¼ kop (60 ml) stærk sauce
• Salt

1. Forvarm ovnen til 200 C.
2. Bland kokosmel, de tørre krydderier og salt sammen i en skål.
3. Smør vingerne ind i kokosmel-blandingen. Sæt dem på køl i 15-30 minutter, 

for at melet kan hænge bedre fast på vingerne (valgfrit).
4. Smør en bageplade (eller dæk den til med sølvpapir).
5. Bland ghee og den stærke sauce godt sammen.
6. Dyp hver vinge i denne blanding og læg dem på bagepladen.
7. Bag dem i 45 minutte

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 500    Fedt: 38 g    Netto kulhydrater: 3 g    Protein: 29 g

Tip
• Hvis du eventuelt udelader krydderier, så øg mængden af 

hvidløgspulveret

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  30 minutter
Samlet tid:  40 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 stor skål
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 130    Fedt: 5 g    Netto kulhydrater: 5 g    Protein: 15 g

Forberedelsestid: 5 minutter
Tilberedningstid: 10 minutter
Samlet tid: 15 minutter
Mængde: 1 portion
Portionsstørrelse: 1 stor skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2 kopper (480 ml) hønsebouillon eller oksebouillon
• ¼ kop (17 g) forårsløg, hakket
• ½ tomat, i skiver
• 1 æg, pisket
• 1 spsk (15 ml) tamari sauce
• ½ tsk (1 g) frisk ingefær, revet (valgfrit)
• Salt og peber

1. Varm hønsebouillonen (eller anden bouillon) op i en kasserolle.
2. Hæld langsomt det piskede æg i, mens du langsomt rører rundt i urets 

retning, indtil der dannes strimler.
3. Tilsæt forårsløg, tomat, tamari sauce, revet ingefær, salt og peber, og lad det 

koge i et par minutter.

Nem egg drop suppe
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• 16 store rejer (ca. 454 g)
• 1 kop (240 ml) kokoscreme (det øverste lag creme 

fra en dåse kokosmælk på køl)
• 950 ml hønsebouillon eller oksebouillon
• 3 store champignons, skåret i skiver
• 1 stilk citrongræs, flækket ned langs midten og 

hakket i 5 cm store stykker
• 1 tsk (2 g) ingefær, frisk revet (den traditionelle 

opskrift bruger tynde skiver galanga)
• 1 lille Thai chili (valgfrit), finthakket
• 3 spsk (45 ml) fiskesauce
• Saft fra en ½ lime
• Salt
• 2 spsk (4 g) koriander, finthakket (til pynt)
• Salt
• 2 spsk (4 g) koriander, finthakket (til pynt)

Thai citrongræs-rejesuppe

Ingredienser

Fremgangsmde

1. Varm bouillonen op i en mellemstor gryde og tilsæt champignons, citrongræs, 
ingefær, chili, fiskesauce og limesaft

2. Lad det småkoge i 10 minutter
3. Tilsæt kokoscremen og lad det småkoge videre i yderligere 10 minutter, indtil 

kokoscremen er blandet godt ind i.
4. Smag på bouillonen og smag til med salt. Tilsæt mere fiskesauce, limesaft eller 

kokoscreme, hvis det er nødvendigt.
5. Tilsæt rejerne og lad det småkoge i 8-10 minutter
6. Servér straks pyntet med koriander.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 340    Fedt. 23 g    Netto kulhydrater: 5 g    Protein: 29 g

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  30 minutter
Samlet tid:  40 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 stor skål
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Thai Lemongrass Shrimp Soup
Prep Time: 10 minutes
Cook Time: 30 minutes
Total Time: 40 minutes
Yield: 4 servings
Serving Size: 1 bowl

INGREDIENTS
 • 16 large shrimp (approx. 1 lb (454 g))
 • 1 cup (240 ml) coconut cream (top layer of  cream from a 
     refrigerated can of  coconut milk)
 • 1 quart (950 ml) chicken broth or bone broth
 • 3 large button mushrooms, sliced
 • 1 lemongrass stalk, split down the center and chopped into 2-inch chunks
 • 1 teaspoon (2 g) ginger, freshly grated (traditional recipe uses thin slices of  galangal)
 • 1 small Thai chili (optional), finely diced 
 • 3 Tablespoons (45 ml) fish sauce
 • Juice of  1/2 of  a lime
 • Salt to taste
 • 2 Tablespoons (4 g) cilantro, finely chopped (for garnish)

INSTRUCTIONS
1. Heat the chicken broth in a medium-sized pot and add in the mushrooms, 
lemongrass, ginger, chili, fish sauce, and lime juice.
2. Simmer for 10 minutes.
3. Add in the coconut cream and simmer for another 10 minutes until the coconut cream 
mixes in well.
4. Taste the broth and add in salt to taste. Add in more fish sauce, lime juice, or 
coconut cream depending on how you like the soup.
5. Add in the shrimp and simmer for 8-10 minutes.
6. Serve immediately with the cilantro as garnish.
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Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 340    Fat: 23 g   Net Carbohydrates: 5 g    Protein: 29 g
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 50    Fedt: 0 g    Netto kulhydrater: 5 g    Protein: 2 g

Forberedelsestid: 15 minutter
Tilberedningstid: 25 minutter
Samlet tid: 40 minutter
Mængde: 4 portioner
Portionsstørrelse: 1 kop

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1 spaghettisquash
• 2 kopper (480 ml) hønsebouillon 

eller oksebouillon
• 2 tsk (4 g) kanel
• En knivspids muskatnød
• En knivspids stødt nellike
• 1 spsk (15 ml) æblecidereddike
• Salt og peber

1. Hæld bouillonen i en stor gryde på jævn 
varme. Skær spaghettisquashen i bidder 
(fjern det yderste skind og frø) og hæld 
dem op i gryden. Kog dem godt møre.

2. Brug en stavblender til at mose squashen. 
(Hvis du ikke har en stavblender, kan du 
bare tage squash-stykkerne op og mose 
dem i en almindelig blender eller i en 
foodprocessor, og derefter hælder du 
mosen tilbage i gryden).

3. Bland kanel, muskatnød, nellike, 
æblecidereddike i suppen og smag til med 
salt og peber.

Spaghettisquash suppe

Spaghettisquash
 indeholder få 

kulhydrater, og
 den er derfor

 

fremragende til sup
per såvel som 

nudler! De ligner fuldstæ
ndig 

spaghetti.
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Spaghetti Squash Soup 
Prep Time: 15 minutes
Cook Time: 25 minutes
Total Time: 40 minutes
Yield: 4 servings
Serving Size: 1 cup

INGREDIENTS
 • 1 spaghetti squash
 • 2 cups (480 ml) chicken broth 
  or bone broth 
 • 2 teaspoons (4 g) cinnamon
 • Dash of  nutmeg
 • Dash of  cloves
 • 1 Tablespoon (15 ml) apple cider vinegar
 • Salt and pepper to taste

INSTRUCTIONS
1. Pour the chicken broth into a large pot 
on medium heat. Cut the spaghetti squash 
into chunks (removing the outer skin and the 
seeds) and place into the pot.  Cook until the 
squash is very tender.
2. Use an immersion blender to puree the 
squash. (If  you don’t have an immersion 
blender, then just remove the squash pieces 
and puree in a blender or food processor and 
then pour back into the pot.)
3. Mix in the cinnamon, nutmeg, cloves, 
apple cider vinegar, salt, and pepper to taste.

Spaghetti squash is a low 
carb squash that makes great 

soups as well as noodles!  
They look just like 

spaghetti.

Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 50    Fat: 0 g   Net Carbohydrates: 5 g    Protein: 2 g
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Crab hash med 
ingefær og koriander
Forberedelsestid: 10 minutter
Tilberedningstid: 15 minutter
Samlet tid: 25 minutter
Mængde: 4-6 portioner
Portionsstørrelse: 1 lille tallerken

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2 squash, skrællet og skåret i strimler
• 454 g krabbekød i klumper (frisk eller på dåse)
• ¼ kop (17 g) forårsløg, hakket (valgfrit)
• ¼ kop (8 g) koriander, finthakket
• 2 fed hvidløg, presset
• 2 tsk (4 g) frisk ingefær, revet
• 1 spsk (15 ml) citronsaft
• 2 kogte æg, skåret i tern (valgfrit)
• Salt
• 2 spsk (30 ml) kokosolie

1. Kom 2 spsk kokosolie på en stegepande (eller i en kasserolle).
2. Tilsæt de strimlede squash, krabbekødet og forårsløg og sautér det i 5-10 

minutter.
3. Til sidst tilsættes koriander, hvidløg, ingefær, citronsaft og salt efter smag. 

Sautér i et par minutter mere for at blande de forskellige smage.
4. Pynt med de hakkede æg (valgfrit) og servér med det samme.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 150    Fedt: 7 g    Netto kulhydrater: 2 g    Protein: 19 g

Tip
• Kyllingebryst (finthakket) kan bruges i stedet for krabbekød, men du skal 

tilberede det separat først.
• Røræg kan bruges i stedet for de kogte æg.
• Æblecidereddike kan bruges i stedet for citronsaft.
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Tip
• Man kan bruge løg i stedet for porre (brug 1 lille hvidt eller gult løg).

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 110    Fedt: 4 g    Netto kulhydrater: 6 g    Protein: 10 g

Forberedelsestid: 10 minutter
Tilberedningstid: 1 time
Samlet tid: 1 time og 10 minutter
Mængde: 4 portioner
Portionsstørrelse: 1 kop

Ingredienser

Fremgangsmde

• ½ blomkålshoved, hakket
• 6 kopper (1,4 l) hønsebouillon eller oksebouillon
• 1 porre, hakket
• 5 skiver bacon, tilberedt
• Salt og peber

1. Kom den hakkede blomkål og porren i en gryde sammen med 
hønsebouillonen.

2. Læg låg på gryden og lad det koge 1 time eller indtil det er mørt.
3. Brug en stavblender til at mose grøntsagerne, så suppen bliver cremet. (Hvis 

du ikke har en stavblender, kan du tage grøntsagerne op af gryden, lad dem 
køle af et øjeblik, mose dem i en almindelig blender, og hælde dem tilbage i 
gryden).

4. Smuldr baconen i små stykker og kom dem op i suppen.
5. Smag til med salt og peber.

Suppe med blomkål, 
porre og bacon
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Stor nem salat
Forberedelsestid: 15 minutter
Tilberedningstid: 0 minutter
Samlet tid: 15 minutter
Mængde: 2 portioner
Portionsstørrelse: 1 stor skål eller tallerken

Ingredienser

Fremgangsmde
1. Bland alle ingredienserne sammen, vend olivenolien i og smag til med 

en lille smule balsamikoeddike.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 570    Fedt: 36 g    Netto kulhydrater: 10 g    Protein: 40 g

• 2 romaine-salathoveder, hakket i små strimler
• 10 cherrytomater eller druetomater
• 1 spsk (4 g) skivede mandler (valgfrit)
• 4-6 skiver bacon, tilberedt (smuldret)
• 225 g skinke, i tern
• Olivenolie og balsamikoeddike (eller citronsaft) 

som dressing
•                       (eller vælg en dressing fra afsnittet 

med opskrifter på dressinger)

Lav denne store, nemme 
salat, når som helst du har 
brug for et super hurtigt, 
lækkert måltid! Bland alle 
dine grøntsagsrester og 

kødrester i‘
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Big Easy Salad
Prep Time: 15 minutes
Cook Time: 0 minutes
Total Time: 15 minutes
Yield: 2 servings
Serving Size: 1 large bowl or plate

INGREDIENTS
 • 2 romaine lettuce, chopped into small pieces
 • 10 cherry or grape tomatoes
 • 1 Tablespoon (4 g) sliced almonds (optional)
 • 4-6 slices of  bacon, cooked (crumbled)
 • 1/2 lb (225 g) ham, diced
 • Olive oil and balsamic vinegar (or lemon juice) as dressing 
  (or pick a dressing from the condiment recipes section)

INSTRUCTIONS
1. Add all the ingredients together and toss with olive oil and small amount of  
balsamic vinegar to taste.
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Make this big easy salad 
anytime for a super fast, 
delicious meal!  Toss all 

your leftover veggies and 
meats in.

Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 570    Fat: 36 g   Net Carbohydrates: 10 g    Protein: 40 g
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Grillede kyllingespyd med 
hvidløgssauce
Forberedelsestid: 15 minutter
Tilberedningstid: 15 minutter
Samlet tid: 30 minutter
Mængde: 2 portioner
Portionsstørrelse: 2 spyd

Ingredienser

Fremgangsmde

1. Varm grillen godt op. Hvis du bruger træspyd, så læg dem først i blød i vand.
2. For at lave hvidløgssaucen, kommer du hvidløgsfedene og salt i en blender. 

Tilsæt ca. ⅛ kop af citronsaften og ½ kop af olivenolien.
3. Bland det godt sammen i 5-10 sekunder, sænk blenderens hastighed og hæld 

skiftevis mere citronsaft og olivenolie i, indtil konsistensen er smidig.
4. Gem halvdelen af hvidløgssaucen til serveringen.
5. Tag den anden halvdel af hvidløgssaucen og tilsæt den ekstra ½ kop 

olivenolie og tsk salt. Bland godt - det er til marinaden.
6. Skær kyllingen, løget, peberfrugterne og squashen ud i ca. 2.5 cm store tern/

firkanter. Bland dem i en skål med marinaden.
7. Sæt stykkerne på spyddene og grill dem, indtil kyllingen er gennemstegt 

(vi griller dem som regel nederst i et par minutter, så de får et forkullet 
udseende, og så flytter vi dem op på den øverste rille og lukker låget, så 
kyllingen får god varme).

8. Servér med den hvidløgssauce, som du satte til side.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 580    Fedt: 33 g    Netto kulhydrater: 9 g Protein: 55 g

• 454 g kyllingebryst, skåret i 
store tern (ca. 2.5 cm)

• 1 løg, skåret
• 2 peberfrugter, skåret
• 1 squash

Spyddene: • 1 helt hvidløg, skrællet
• 1 tsk (5 g) salt
• Ca. ¼ kop (60 ml) citronsaft
• Ca. 1 kop (240 ml) olivenolie

• ½ kop (120 ml) olivenolie
• 1 tsk (5 g) salt

Hvidløgssaucen:

Marinaden:
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Kyllingefrikadeller med 
spinat og basilikum

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 600    Fedt: 40 g    Netto kulhydrater: 4 g    Protein: 55 g

Forberedelsestid: 10 minutter
Tilberedningstid: 15 minutter
Samlet tid: 25 minutter
Mængde: 2 portioner
Portionsstørrelse: 10-12 frikadeller

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2 stk. kyllingebryst (ca. 454 g)
• 115 g spinat
• 2 tsk (10 g) salt
• 10 basilikumblade
• 5 fed hvidløg, skrællet
• 3 spsk (45 ml) olivenolie
• 2 spsk (30 ml) olivenolie eller avocadoolie til 

stegningen

1. Kom kylling, spinat, salt, basilikumblade, hvidløg og de 3 spsk olivenolie i 
en foodprocessor og bland det godt.

2. Form mindre frikadeller af blandingen.
3. Hæld 2 spsk olivenolie eller avocadoolie på en stegepande og steg 

frikadellerne i 4 minutter ved jævn varme (af to omgange, hvis der ikke er 
plads til alle frikadellerne). Vend frikadellerne og steg dem yderligere 10 
minutter. De skal ikke blive brændte.

4. Skær i en af frikadellerne for at se, om de er gennemstegte, eller brug et 
stegetermometer.

Disse frikadeller er velegne
t som forret eller hov-

edret, og det er en fremragende måde at få mere 

spinat ind i kosten. Servér med lidt hvidløgssauce 

(se opskriften på side 17
8) eller for sig selv.. 
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Du kan lave alle mulige opskrifter med blomkålsris - det 

er den perfekte måde at nyde “ris” på en k
eto-diæt! 

Tilsæt lidt hakket chili eller en
 sjat kinesisk chiliolie (se

 

opskriften på side 181) for at få en mere stærk udgave.

Thai kylling og “ris”
Forberedelsestid: 20 minutter
Tilberedningstid: 20 minutter
Samlet tid: 40 minutter
Mængde: 4 portioner
Portionsstørrelse: 1 stor skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1 blomkålshoved
• Kød fra en helstegt kylling (eller brug 3-4 stegte 

kyllingebryster), skåret i strimler (eller brug nogle kødrester)
• 2 æg, pisket
• 1 spsk (5 g) frisk ingefær, revet
• 3 fed hvidløg, presset
• 1 spsk (15 ml) tamari sauce
• ½ kop (16 g) koriander, hakket
• Kokosolie til stegningen
• Salt og peber

1. Hvis du ikke har strimlet kylling, så pochér 3-4 kyllingebryster og skær 
dem i strimler, eller brug andet kød, som du har til overs.

2. Bræk blomkålen ud i buketter og blend dem i foodprocessoren, indtil 
de får en ris-lignende konsistens (skal nok laves af flere portioner). Pres 
overskydende vand ud. 

3. Rør 2 æg til røræg i lidt kokosolie. Krydr røræggene let med salt og stil dem 
til side, mens du laver blomkålsrisene.

4. Læg “blomkålsrisene” i en stor gryde med kokosolie og steg dem, hele 
tiden ved jævn varme (skal nok laves i to gryder eller af flere omgange). Rør 
i dem regelmæssigt i 10 minutter.

5. Tilsæt kyllingestrimlerne, røræggene, ingefær, hvidløg, tamari sauce, 
koriander, og smag til med salt og peber. Bland det sammen, og steg det i 
yderligere 2-3 minutter, og servér.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 350    Fedt: 11 g    Netto kulhydrater: 5 g    Protein: 55 g
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Kyllingenuggets
Forberedelsestid: 10 minutter
Tilberedningstid: 15 minutter
Samlet tid: 25 minutter
Mængde: 2 portioner
Portionsstørrelse: 1 kyllingebryst

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2 kyllingebryster, skåret i tern
• ½ kop (56 g) kokosmel
• 1 æg
• 2 spsk (20 g) hvidløgspulver
• 1 tsk (5 g) salt, efter smag og behag
• ¼-½ kop (60-120 ml) ghee til friturestegning

1. Skær kyllingebrysterne i tern, hvis du ikke allerede har gjort det.
2. Bland kokosmel, hvidløgspulver og salt sammen i en skål. Smag på 

blandingen, om den trænger til mere salt.
3. Pisk 1 æg til paneringen i en anden skål. 
4. Kom ghee i en gryde på jævn varme ( eller brug en frituregryde).
5. Dyp kyllingestykkerne i ægget og vend dem derefter i kokosblandingen.
6. Læg forsigtigt nogle af de panerede kyllingestykker i olien og steg dem gyldne 

(ca. 10 minutter). Der skal kun være et lag kylling på panden, så de stykkerne 
bliver stegt i olien. Vend stykkerne, så de bliver stegt over det hele. Alt efter 
hvor stor panden er, skal de nok steges i flere portioner. 

7. Læg de stegte kyllingestykker på køkkenrulle, som kan opsuge overskydende 
olie. Nyd dem, som de er, eller med lidt kokos ranch dressing (se opskriften på 
side 178) eller hvidløgssauce (se opskriften side 178)

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 550    Fedt: 27 g    Netto kulhydrater: 8 g    Protein: 60 g
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Kokoskylling i karry
Forberedelsestid: 15 minutter
Tilberedningstid: 45 minutter
Samlet tid: 1 time
Mængde: 4 portioner
Portionsstørrelse: 1 stor skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 3 kyllingebryster, skåret i bidder
• 1 spsk (15 ml) ghee eller kokosolie
• 1 kop (240 ml) kokoscreme (det øverste lag creme fra en dåse kokosmælk 

på køl)
• 1 kop (240 ml) hønsebouillon
• 2 kopper (250 g) gulerødder (eller squash), skåret i tern
• 1 kop (100 g) selleri, hakket
• 2 tomater, skåret i tern
• 1 spsk (5 g) frisk ingefær, revet
• 1 ½ spsk (10 g) karrypulver eller garam masala
• ¼ kop (8 g) koriander, grofthakket
• 6 fed hvidløg, presset
• Salt

1. Sautér kyllingestykkerne i ghee i en mellemstor kasserolle.
2. Når alle siderne på kyllingestykkerne er blevet hvide, tilsætter du kokoscremen 

og hønsebouillonen, og blander det godt.
3. Tilsæt gulerødder, selleri og tomater.
4. Tilsæt ingefær og karrypulver (eller garam masala).
5. Koges ved jævn varme med låg på i 40 minutter (rør i det indimellem).
6. Tilsæt koriander, presset hvidløg, og smag til med salt. Kog videre i 5 minutter 

og servér. Nyd det, som det er, med en skive Hurtigt brød i mikroovnen (se 
opskriften på side 141), eller med lidt hvide blomkålsris (se opskriften på side 
139).

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 450    Fedt: 25 g    Netto kulhydrater: 9 g    Protein: 45 g

Karryretter kan være en lækker og meget smagfuld 

tilføjelse til din keto-diæt. Denne kokoskylling i karry 

er en nem ret at starte med, men jeg opfordrer dig til 

at eksperimentere!
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Thai kylling Pad See Ew

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1 kyllingebryst (225 g), skåret i små, tynde stykker
• ¼ kop (17 g) forårsløg, skåret i skiver
• 1 kop (115 g) broccoli, brækket i små buketter
• 1 tsk (1 g) frisk ingefær, revet
• 1 spsk (15 ml) tamari sauce
• 2 fed hvidløg, presset
• 1 spsk (2 g) koriander, finthakket
• 1 spsk (15 ml) kokosolie til stegningen
• 1 agurk, skrællet til lange nudler med en kartoffelskræller
• Salt

1. Kom 1 spsk kokosolie i en stor kasserolle og sautér kyllingebrystet og løget i 
den.

2. Tilsæt broccoli, ingefær og tamari sauce. Læg låg på kasserollen og lad 
broccolien koge ved jævn varme, indtil den er så mør, som du gerne vil have 
den (ca. 5-10 minutter). Rør regelmæssigt.

3. I mellemtiden skræller du agurken og laver agurkenudler ved hjælp af en 
kartoffelskræller, så du får nogle lange, hvide strimler. Fordel agurke-nudlerne 
på to tallerkner. 

4. Kom presset hvidløg og koriander op i gryden, og smag til med salt. Serveres 
ovenpå agurke-nudlerne. Nyd denne hovedret med en skål Thai citrongræs-
rejesuppe (se opskriften på side 53).

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 280    Fedt: 11 g    Netto kulhydrater: 5 g    Protein: 35 g

Forberedelsestid: 10 minutter
Tilberedningstid: 15 minutter
Samlet tid: 25 minutter
Mængde: 2 portioner
Portionsstørrelse: 1 stor tallerken

Pad see ew laves traditionelt med 

risnudler, men denne opskrift bruger 

agurke-nudler i stedet for, 
for at denne 

lækre ret kan passe ind i en k
eto-diæt.
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 250    Fedt: 4 g    Netto kulhydrater: 4 g    Protein: 44 g

Forberedelsestid: 15 minutter
Tilberedningstid: 35 minutter
Samlet tid: 50 minutter
Mængde: 3 portioner
Portionsstørrelse: 1 skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2-3 kyllingebryster (ca. 454 g), skåret i tern
• 4 kopper (1 l) hønsebouillon eller oksebouillon
• 2 små gulerødder, hakket
• 3 stilke selleri, hakket
• ½ løg, hakket
• 1 tsk (5 ml) tamari sauce
• ½ spsk (1 g) friske timianblade (eller brug ½ tsk (0,5 g) tørret 

timian)
• ½ kop (15 g) persille, hakket (gem halvdelen til serveringen)
• 1 spsk (7 g) gelatinepulver uden smag (valgfrit)
• Salt

1. Anbring det hakkede kyllingekød, hønsebouillon, hakkede gulerødder, 
hakket selleri, hakket løg, tamari sauce, timian samt halvdelen af persillen i 
trykkogeren.

2. Hvis du bruger gelatine, så rør den i, til den opløses.
3. Indstil trykkogeren på højt tryk i 35 minutter. Når den er færdig, så følg 

trykkogerens vejledning angående sikker frigivelse af trykket.
4. Smag til med salt og drys med resten af den hakket persille.

Kyllingegryde i 
trykkoger

the Essential 
KETO 
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Pressure Cooker Chicken 
Stew
Prep Time: 15 minutes
Cook Time: 35 minutes
Total Time: 50 minutes
Yield: 3 servings
Serving Size: 1 bowl

INGREDIENTS
 • 2-3 chicken breasts (approx. 1 lb or 454 g), diced
 • 4 cups (1 l) chicken broth or bone broth
 • 2 small carrots, chopped
 • 3 stalks of  celery, chopped
 • 1/2 onion, chopped
 • 1 teaspoon (5 ml) tamari sauce 
 • 1/2 Tablespoon (1 g) fresh thyme leaves (or use 1/2 tsp (0.5 g) dried thyme)
 • 1/2 cup (15 g) parsley, 
  chopped and divided (save half  for when you’re serving) 
 • 1 Tablespoon (7 g) unflavored gelatin powder (optional)
 • Salt to taste

INSTRUCTIONS
1. Place the diced chicken breasts, chicken broth, chopped carrots, chopped celery, 
chopped onion, tamari sauce, thyme, and half  the parsley into the pressure cooker 
pot.
2. If  you’re adding in gelatin, then stir it in until it dissolves.
3. Set the pressure cooker on high pressure for 35 minutes.  When ready, follow your 
pressure cooker’s instructions for releasing the pressure safely.
4. Add salt to taste and sprinkle in the rest of  the chopped parsley.

Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 250    Fat: 4 g   Net Carbohydrates: 4 g    Protein: 44 g
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Sprøde, små kyllingelår 
med karry og hvidløg

Ingredienser

Fremgangsmde

• 10 små kyllingelår
• 1-2 (15-30 g) spsk salt
• 3 spsk (30 g) karrypulver
• 3 spsk (30 g) hvidløgspulver
• ½ spsk (7 ml) kokosolie til at smøre bagepladen med (valgfrit)

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 630    Fedt: 33 g    Netto kulhydrater: 4 g    Protein: 72 g

Forberedelsestid: 5 minutter
Tilberedningstid: 40 minutter
Samlet tid: 45 minutter
Mængde: 2 portioner
Portionsstørrelse: 5 kyllingelår

1. Forvarm ovnen til 230 C, og smør en stor bageplade med kokosolie.
2. Bland salt, karrypulver og hvidløgspulver sammen i en skål.
3. Overtræk hvert kyllingelår med blandingen, læg dem på bagepladen og 

bag dem i 40 minutter.

Krydderier er velegnede 
som “panering” på kød. 
Du kan også overtrække 
kyllingelårene med andre 

krydderier.
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Curry Garlic Crispy 
Chicken Drumsticks 
Prep Time: 5 minutes
Cook Time: 40 minutes
Total Time: 45 minutes
Yield: 2 servings
Serving Size: 5 drumsticks

INGREDIENTS
 • 10 chicken drumsticks
 • 1-2 (15-30 g) Tablespoons salt
 • 3 Tablespoons (30 g) curry powder
 • 3 Tablespoons (30 g) garlic powder
 • 1/2 Tablespoon (7 ml) of  coconut oil for greasing baking tray (optional)

INSTRUCTIONS
1. Preheat oven to 450 F (230 C) and grease a large baking tray with coconut oil.
2. Mix the salt, curry powder, and garlic powder together in a bowl.
3. Coat each drumstick with the mixture, place 
on the baking tray, and bake for 40 minutes.

C
H

IC

KEN

Spices and seasoning
make great “breading” 
around meats.  You can 
coat the drumsticks with 

other spices too.

Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 630    Fat: 33 g   Net Carbohydrates: 4 g    Protein: 72 g
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 600    Fedt: 35 g    Netto kulhydrater: 3 g    Protein: 55 g

Forberedelsestid: 15 minutter
Tilberedningstid: 15 minutter
Samlet tid: 30 minutter
Mængde: 2 portioner
Portionsstørrelse: 6 kyllingestrimler

Ingredienser

Fremgangsmde

• 454 g kyllingestrimler (ca. 12 kyllingestrimler)
• ⅔ kop (160 ml) olivenolie + mere til stegningen
• 2 spsk (30 ml) citronsaft eller hvidvinseddike
• 1 ½ spsk (20 g) sennep
• 2 tsk (2 g) italiensk krydderi (se opskrift på side 173)
• 4 fed hvidløg
• 1 tsk (5 g) salt
• Salatblade

1. Hæld olivenolie, citronsaft, eddike, sennep, italiensk krydderi, hvidløg og 1 tsk 
salt i en blender og blend godt.

2. Opvarm en stegepande og hæld 2 spsk olivenolie på den. Anbring halvdelen 
af kyllingestykkerne på panden og steg dem ved jævn til høj varme. Kom ⅓ af 
blandingen fra blenderen på stegepanden, så det dækker kyllingestykkerne.

3. Vend kyllingestykker efter 3-4 minutter (de skulle være blevet brunet) og 
steg dem på den anden side i 2-3 minutter, indtil de har fået nok. Brug et 
kødtermometer eller skær i et af stykkerne for at se, om det er gennemstegt. 
Steg resten af kyllingestykkerne (eller brug to pander, hvis du gerne vil stege 
begge portioner samtidigt). 

4. Fordel salaten på to tallerkner og anbring 6 stegte kyllingestykker på toppen af 
salaten på hver tallerken. Servér med resten af saucen fra blenderen.

Italienske pandestegte 
kyllingestrimler

the Essential 
KETO 
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Pan-Fried Italian 
Chicken Tenders
Prep Time: 15 minutes
Cook Time: 15 minutes
Total Time: 30 minutes
Yield:  2 servings
Serving Size:  6 chicken tenders

INGREDIENTS
 • 1 lb (454 g) chicken tenders 
  (approx. 12 chicken tenders) 
 • 2/3 cup (160 ml) olive oil + more for cooking 
 • 2 Tablespoons (30 ml) lime juice or white wine vinegar
 • 1.5 Tablespoons (20 g) mustard 
 • 2 teaspoons (2 g) Italian seasoning (see page 177 for recipe) 
 • 4 cloves of  garlic 
 • 1 teaspoon (5 g) salt and to taste 
 • Salad leaves

INSTRUCTIONS
1. Place the olive oil, lime juice, vinegar, mustard, Italian seasoning, garlic, and 1 
teaspoon salt into the blender and blend well. 
2. Heat up a frying pan and place 2 Tablespoons of  olive oil into it.  Place half  the 
chicken tenders into the pan and cook on medium to high heat.  Add in 1/3 of  the 
mixture from the blender into the frying pan coating the chicken tenders.  
3. After 3-4 minutes, flip the chicken tenders (they should be browned) and cook the 
other side for 2-3 minutes until done.  Test using a meat thermometer or cut one open 
to see if  the chicken is cooked through.   Repeat for the rest of  the chicken tenders (if  
you have 2 frying pans, you can cook both batches simultaneously). 
4. Divide the salad between 2 plates and place 6 cooked chicken tenders on top of  
each salad.  Serve with the rest of  the sauce from the blender. 

Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 600    Fat: 35 g   Net Carbohydrates: 3 g    Protein: 55 g
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Grillede kyllingelår 
med hvidløgsmarinade

Ingredienser

Fremgangsmde

• 6 kyllingelår
• 1 kop (240 ml) olivenolie
• 7 fed hvidløg
• 1 spsk (10 g) hvidløgspulver
• Saft fra ½ citron
• ½ spsk (7 g) salt
• ½ tsk (1 g) peber

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 550    Fedt: 42 g    Netto kulhydrater: 5 g    Protein: 43 g

Forberedelsestid: 10 minutter
Tilberedningstid:  20 minutter
Samlet tid: 30 minutter
Mængde: 2 portioner
Portionsstørrelse: 3 kyllingelår

1. Forvarm ovnen til 230 C, og smør en stor bageplade med kokosolie.
2. Bland salt, karrypulver og hvidløgspulver sammen i en skål.
3. Overtræk hvert kyllingelår med blandingen, læg dem på bagepladen 

og bag dem i 40 minutter.Marinaden laver du ved at blande olivenolie, 
hvidløg, hvidløgspulver, citronsaft, salt og peber i en blender eller 
foodprocessor.

4. Gnid kyllingelårene med marinaden.
5. Grill kyllingelårene (på lav varme). Hvis der er marinade til overs, så 

hæld den over kyllingelårene, mens de grilles. Hvis du gerne vil have 
lidt mere sauce til serveringen, kan du bruge en hvidløgssauce (se 
opskriften på side 178).
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier. 580    Fedt: 40 g    Netto kulhydrater: 0 g    Protein: 50 g

Forberedelsestid: 10 minutter
Tilberedningstid: 8 timer
Samlet tid: 8 timer og 10 minutter
Mængde: 6 portioner
Portionsstørrelse: 1 tallerken

Ingredienser

Fremgangsmde

• 5 kyllingebryster
• 10 skiver bacon
• 2 spsk (9 g) tørret timian
• 1 spsk (5 g) tørret oregano
• 1 spsk (3 g) tørret rosmarin
• 5 spsk (75 ml) olivenolie (2 spsk (30 ml) til slowcookeren 

og 3 spsk (45 ml) efter tilberedningen)
• 1 spsk (15 g) salt

1. Læg alle ingredienserne i en slowcooker og bland dem sammen.
2. Kog dem på indstillingen lav temperatur i 8 timer.
3. Skær kødet i strimler og bland det med de 3 ekstra spsk olivenolie.

Bacon og kylling i 
slowcooker

• Man kan bruge italiensk krydderi (se opskrift på 
side 173) i stedet for timian, oregano og rosmarin.

Tip

Det er en virkelig nem opskrift, og så 

er den total lækker!
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Jerk Kylling i slowcooker

Ingredienser

Fremgangsmde

• 8 kyllingelår og 8 kyllingevinger
• 4 tsk (20 g) salt
• 4 tsk (9 g) paprika
• 1 tsk (2 g) cayennepeber
• 2 tsk (5 g) løgpulver
• 2 tsk (3 g) tørret timian
• 2 tsk (4 g) hvid peber
• 2 tsk (6 g) hvidløgspulver
• 1 tsk (2 g) sort peber

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 480    Fedt: 30 g    Netto kulhydrater: 4 g    Protein: 45 g

Forberedelsestid: 10 minutter
Tilberedningstid:  20 minutter
Samlet tid: 30 minutter
Mængde: 2 portioner
Portionsstørrelse: 3 kyllingelår

1. Bland alle krydderierne sammen i en skål, så du har noget at gnide kyllingen 
ind med. Hvis du ikke har lyst til gøre kyllingen for stærkt krydret, kan du 
udelade cayennepeber og i stedet tilsætte lidt mere løgpulver, men paprikaen 
vil stadig gøre den en anelse stærk.

2. Vask kyllingekødet et øjeblik i koldt vand. Læg det vasket kyllingekød i skålen 
med de blandede krydderier, og gnid krydderierne grundigt ind i kødet - prøv 
at få det under kyllingeskindet, hvis du kan. Derfor er kyllingelår og vinger 
velegnede, for det er nemt at gnide krydderierne ind under skindet på dem.

3. Læg de krydderi-overtrukne stykker i slowcookeren (det er ikke nødvendigt 
med væske).

4. Indstil slowcookeren på jævn til lav varme 160 C, hvis din slowcooker har en 
temperatur indstilling), og kog dem i 5-6 timer, indtil kyllingekødet falder af 
benet.

5. Servér kyllingen med benet på eller fjern benene, eftersom kødet falder så 
nemt af. Nyd det med lidt Cremet Blomkålsmos (se opskriften side 145).

Hvis du har noget cajun-kryd
deri (se opskriften 

side 176) ved hånden, så brug det 
til denne 

opskrift for at gøre det endnu nemmere.
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Slow Cooker Jerk Chicken
Prep Time: 10 minutes
Cook Time: 5 hours
Total Time: 5 hours 10 minutes
Yield: 4 servings
Serving Size: 4 pieces of chicken

INGREDIENTS
 • 8 chicken drumsticks and 8 chicken wings 
 • 4 teaspoons (20 g) salt
 • 4 teaspoons (9 g) paprika
 • 1 teaspoon (2 g) cayenne pepper
 • 2 teaspoons (5 g) onion powder
 • 2 teaspoons (3 g) dried thyme
 • 2 teaspoons (4 g) white pepper
 • 2 teaspoons (6 g) garlic powder
 • 1 teaspoon (2 g) black pepper

INSTRUCTIONS
1. Mix all the spices together in a bowl to make a rub for the chicken. If  you don’t 
want your chicken to be spicy, then leave out the cayenne pepper and instead add in 
more onion powder, but note that the paprika will still make it slightly spicy.
2. Wash the chicken meat in cold water briefly. Place the washed chicken meat into 
the bowl with the rub, and rub the spices onto the meat thoroughly – try to get it 
under the chicken skin if  you can. The wings and drumsticks work well here because 
you can rub the spices under the skin easily.
3. Place each piece of  chicken covered with the spices into the slow cooker (no liquid 
required).
4. Set the slow cooker on medium or low heat (325 F (160 C) if  your slow cooker has 
a temperature controller), and cook for 5-6 hours or until the chicken meat falls off the 
bone.
5. Serve the chicken with the bone on or take the bones out since the meat falls off so 
easily.  Enjoy with some Creamy Cauliflower Mash (see page 145 for recipe).
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If you’ve got some cajun seasoning 

handy (see page 180 for recipe), 

then use that for this recip
e to 

make it even easier.

Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 480    Fat: 30 g   Net Carbohydrates: 4 g    Protein: 45 g
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Sauté (eller 
stir fry) er 

hurtigt og n
emt at lave. 

Så lav det of
te for at gø

re 

madlavningen
 nem.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 220    Fedt. 10 g    Netto kulhydrater: 3 g    Protein: 30 g

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  15 minutter
Samlet tid:  25 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 1 stor tallerken

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1 kyllingebryst (225 g), hakket eller skåret i meget små stykker
• 2 fed hvidløg, presset
• 1 chilipeber, småtskåret (valgfrit)
• 1 kop (et stort bundt) basilikumblade, finthakkede
• 2 spsk (30 ml) vand
• 1 spsk (15 ml) tamari sauce
• 1 spsk (15 ml) avocado eller kokosolie til stegningen
• Salt

1. Kom 1 spsk kokosolie i en stor kasserolle og tilsæt den presset hvidløg. Når 
hvidløget begynder at blive gult, tilsætter du den hakket chili.

2. Tilsæt det hakket kyllingekød.
3. Tilsæt vand og steg det, indtil kødet er gennemstegt.
4. Tilsæt tamari sauce og smag til med salt.
5. Til sidst tilsætter du basilikumbladene og blander dem ind i retten. Servér 

med lidt Hvide blomkålsris (se opskriften side 139). 

Sauteret 
basilikumkylling
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 400    Fedt: 13 g    Netto kulhydrater: 8 g    Protein: 55 g

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  5 minutter
Samlet tid:  10 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 1 stor tallerken

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2 peberfrugter, skåret i skiver
• 2 kogte kyllingebryster skåret i strimler (eller andet tilberedt 

kyllingekød i tilsvarende mængde)
• 1 spsk (15 ml) tamari sauce
• 1 tsk (5 ml) kinesisk chiliolie (se opskriften side 181) (valgfrit)
• 1 spsk (15 ml) avocado eller kokosolie til tilberedningen
• Salt og peber

1. Kom 1 spsk kokosolie på en stegepande ved jævn varme.
2. Anbring de skivede peberfrugter på stegepanden.
3. Når de er blevet bløde, tilsætter du det kogte kyllingekød.
4. Tilsæt tamari sauce, eventuelt chiliolie eller andet krydderi, og smag til med 

salt og peber.
5. Bland godt og stir-fry i endnu et par minutter. Servér med lidt Hvide 

blomkålsris (se opskriften side 139).

sauteret peberkylling
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 300    Fedt: 19 g    Netto kulhydrater: 10 g    Protein: 20 g

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  1 time 50 minutter
Samlet tid:  2 timer 5 minutter
Mængde:  8 portioner
Portionsstørrelse: 1 stort stykke

Ingredienser

Fremgangsmde

• 341 g hakket svinekød (eller andet kød)
• 341 g hakket oksekød (eller andet kød)
• 1 lille løg, finthakket
• 794 g hakkede dåsetomater
• 170 g tomatpuré
• 2 spsk (5 g) frisk basilikum, hakket
• 6 spsk (23 g) frisk persille, hakket
• 1 spsk (3 g) frisk oregano, hakket

1. Hæld 2 spsk kokosolie i en stor suppegryde. Tilsæt det hakkede kød og løget. 
Svits det, indtil kødet er brunet og løget er gennemsigtigt.

2. Tilsæt derefter tomater, tomatpuré, de friske urter, fennikelfrø og presset 
hvidløg.

3. Lad det småkoge med låg på i 45 minutter. Rør i det regelmæssigt, så det 
ikke brænder fast i bunden af gryden.

4. Forvarm ovnen til 190 C, og kog en gryde vand. Kom 3 spsk salt i det 
kogende vand, og tilsæt derefter aubergine-skiverne. Kog dem i 2-3 
minutter, tag dem op af vandet og læg dem i koldt vand (hvis skiverne er 
tykke, så skal de nok koge i lidt længere tid - auberginen skal være så blød, at 
du nemt kan skære i den med en gaffel).

5. Kom de piskede æg op i kødblandingen og rør dem langsomt ind i den. Kog 
kødblandingen i endnu 10 minutter, og smag derefter til med salt.

6. Hæld halvdelen af kødblandingen i bunden af et 33 x 22 cm stor lasagnefad 
eller en bradepande. Fordel halvdelen af aubergine-skiverne ovenpå.

7. Hæld resten af kødblandingen oven på skiverne, og fordel resten af skiverne 
på kødlaget.

8. Dæk fadet til med sølvpapir og bag lasagnen i 45-50 minutter.

Gammeldags lasagne

• 1 spsk (3 g) frisk timian, hakket
• 1 tsk (2 g) fennikelfrø
• 4 fed hvidløg, presset
• 2 æg, pisket
• 2 spsk (30 ml) kokosolie
• Salt
• 1 stor aubergine, skåret i tynde 

skiver
• 3 spsk (45 g) salt til kogevandet

OK
SE

KØ
D

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 80 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

the Essential 
KETO 

COOKBOOK

Page 84

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 81 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 600    Fedt: 40 g    Netto kulhydrater: 0 g    Protein: 30 g

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  50 minutter
Samlet tid:  1 time 5 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse: 1-2 stykker tværreb

Ingredienser

Fremgangsmde

• 6-7 stykker oksetværreb
• ½ kop (120 ml) tamari sauce
• ¼ stort løg, hakket
• 2 fed hvidløg, presset
• 2 spsk (8 g) persille, finthakket
• ½ tsk (1 g) sort peber

1. Forvarm ovnen til 190 C.
2. Læg kødstykkerne i en stor gryde med vand og kog dem i 5 minutter.
3. Bland tamari sauce, det hakkede løg, hvidløg, persille og sort peber sammen 

i en lille skål. Det er saucen.
4. Anbring kødet i en lille bradepande - læg stykkerne så tæt så muligt uden at 

lægge dem ovenpå hinanden.
5. Hæld saucen over kødstykkerne i bradepanden, så de nu ligger i saucen. Det 

er meningen, at der skal være 1,25 cm sauce i bunden af bradepanden, som 
vil fordampe i løbet af bagningen.

6. Dæk bradepanden løst til med sølvpapir og bag dem i 20 minutter. Vend 
kødstykkerne, så den anden side får lidt af sovsen. Bag dem i endnu 20 
minutter.

7. Fjern derpå sølvpapiret og bag dem i yderligere 10 minutter, indtil saucen 
næsten er fordampet.

8. Servér straks eller gem dem til brug i andre retter.

Ovnbraiserede, benløse 
tværreb

Sojasauce kan give en masse smag i madlavnin-gen, men prøv at bruge glutenfri tamari sauce eller kokos-aminosyrer (eftersom de begge er glutenfri). Mens soja generelt ikke anbefales, har sojasauce en ganske ubetydelig mængde problematiske stoffer.
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 300    Fedt: 14 g    Netto kulhydrater: 7 g    Protein: 30 g

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  10 minutter
Samlet tid:  25 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 1 skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 3 kopper (720 ml) hønse-/oksebouillon eller 
benbouillon

• 225 g oksesteg, skåret i meget tynde skiver
• 1 tsk (1 g) frisk ingefær, revet (eller brug ½ tsk 

(1 g) ingefærpulver)
• ½ tsk (1 g) stødt kanel
• 2 forårsløg, hakket
• ¼ kop (8 g) koriander, finthakket
• 2 squash, skåret i strimler (eller 2 pakker 

shirataki nudler)
• Salt og peber
• 10 basilikumblade
• ½ lime, skåret i 4 både

1. Skær oksestegen i meget tynde skiver på tværs af fibrene (tip: frys kødet i 
20-30 minutter, inden du skærer det ud, så kan du lave tyndere skiver).

2. Opvarm bouillonen.
3. Når bouillonen begynder at koge, tilsætter du den friskrevet ingefær, kanel, 

og smager til med salt og peber.
4. Tilsæt kødskiverne en af gangen, så de ikke klumper sammen.
5. Tilsæt derefter squash-nudlerne, forårsløg og koriander.
6. Kog det i 1 minut, indtil kødskiverne har fået nok.
7. Servér med basilikumblade og limebåde.

Pho-suppe med oksekød 
og squash

En spiralizer kan være en sjov 
måde at lave nudler ud af 

squash og agurk, men hvis du 
ikke har lyst til at anskaffe 

dig sådan et redskab, kan du 
bruge en julienne-skræller, 
en kartoffelskræller eller et 
skrælletilbehør til din food-

processor.
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Salat, deli kø
d og købe 

kokos-wraps (hvis d
u kan 

finde dem) er alle go
de valg 

til wraps.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 560    Fedt: 37 g    Netto kulhydrater: 7 g    Protein: 47 g

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  15 minutter
Samlet tid:  30 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 1 skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 454 g hakket oksekød
• 1 lille løg, hakket
• 2 små tomater, hakket
• 1 peberfrugt, hakket
• 1  jalapeño peber, hakket (fjern frøene) (valgfrit)
• 2 fed hvidløg, presset
• 1 spsk (6 g) stødt kommen
• 1 spsk (6 g) paprika
• 1 spsk (5 g) tørret oregano
• ¼ tsk (0,5 g) chilipulver (eller efter smag)
• Salt og peber
• ¼ kop (8 g) koriander, finthakket (til pynt)
• 1 spsk (15 ml) kokosolie til tilberedningen
• Salatblade til serveringen

1. Sautér løgene i kokosolien, indtil de bliver gennemsigtige.
2. Tilsæt det hakkede oksekød og sautér det, indtil det stort set er gennemstegt 

(bliver lysebrunt). Brug en grydeske til at røre i kødet, så det ikke klumper 
sammen. Hæld overskydende væske/fedt fra, som opstår under stegningen.

3. Når kødet har fået nok, tilsætter du tomater, peberfrugt,  jalapeño peber, 
presset hvidløg, kommen, paprika, oregano, chilipulver, salt og peber.

4. Steg det, indtil tomaterne og pebrene er blevet bløde.
5. Pynt med koriander og servér med salat-wraps, eller som det er.

Mexicanske tacos
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 850    Fedt: 70 g    Netto kulhydrater: 5 g    Protein: 45 g

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  20 minutter
Samlet tid:  230 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 2 mini burgere

Ingredienser

Fremgangsmde

• 340 g hakket oksekød
• 2 spsk (28 g) sennep
• Syltede agurker (valgfrit)
• Nogle salatblade
• Salt
• 2 spsk (30 ml) avocadoolie (eller 

kokosolie eller ghee til tilberedningen)

1. Form 4 små, tynde bøffer af det hakkede oksekød (hver bøf skal være ca. 5 
cm i diameter).

2. Kom avocadoolie på en stegepande og steg burgerbøfferne ved jævn til høj 
varme. Steg dem i 2 minutter på hver side, indtil begge sider er blevet godt 
brune (dvs. medium).

3. Når bøfferne er stegt, drysser du dem let med salt og lægger dem på en 
tallerken for at dryppe af.

4. I mellemtiden tager du 2 krus og fordeler burgerbolle-ingredienserne 
imellem dem (dvs. ⅓ kop mandelmel, ½ tsk bagepulver, ½ tsk salt, 1 æg og 2 ½ 
spsk kokosolie i hvert krus). Bland godt.

5. Sæt hvert krus i mikrobølgeovnen i 90 sekunder på høj. Vent et par 
minutter, inden du hælder dem ud af krusene. Skær hvert brød i 4 skiver 
og brug dem som burgerboller. (Steg dem forsigtig i et par sekunder på en 
stegepande uden olie for at få en ristet smag).

6. Servér burgerne (2 mini burgere pr person) med sennep, salatblade og 
pickles.

Mini burgere

“Burgerbollerne”:
• ⅔ kop (70 g) mandelmel
• 1 tsk (4 g) bagepulver
• 1 tsk (5 g) salt
• 2 æg
• 5 spsk (75 ml) kokosolie (eller ghee 

eller olivenolie), smeltet
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 450    Fedt: 30 g    Netto kulhydrater: 8 g    Protein: 45 g

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  15 minutter
Samlet tid:  1 time
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse: 1 stor skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1 spaghetti squash
• 908 g hakket oksekød
• 1 stort løg, hakket
• 410 g hakkede tomater på dåse
• 1 kop (40 g) frisk basilikum, 

finthakket
• 8 fed hvidløg, presset
• Kokosolie til stegningen
• Salt og peber

1. Steg løget i kokosolien i en stor gryde. Tilsæt oksekødet.
2. Når kødet er brunet, tilsætter du de hakkede tomater og lader det småkoge 

med låget på i 20 minutter (lad det småkoge i 1 time, hvis du har tid). Rør 
jævnligt i det, så det ikke brænder fast i bunden af gryden.

3. I mellemtiden deler du spaghettisquashen i to. Fjern frøene (du kan riste 
frøene og spise dem som snack), smør dem indvendigt med et tyndt lag 
kokosolie (brug hænderne til det), dæk dem til med et stykke køkkenrulle, 
så det ikke sprøjter og sæt hver halvdel i mikrobølgeovnen i 6-7 minutter på 
høj.

4. Brug en gaffel til at skrabe spaghetti-strimlerne ud og fordel dem på 4 
tallerkner.

5. Smag kødsovsen til med basilikum, hvidløg, salt og peber, kog den videre i 
endnu 5 minutter, og servér den ovenpå spaghettisquashen.

Spaghetti squash bolognese
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Spaghetti Squash 
Bolognese
Prep Time: 10 minutes
Cook Time: 50 minutes
Total Time: 1 hour
Yield: 4 servings
Serving Size: 1 large bowl

INGREDIENTS
 • 1 spaghetti squash
 • 2 lb (908 g) ground or minced beef
 • 1 large onion, diced
 • 1 14.5 oz (410 g) can of  diced tomato
 • 1 cup (40 g) fresh basil, finely chopped
 • 8 cloves of  garlic, minced
 • Coconut oil to cook with
 • Salt and pepper to taste

INSTRUCTIONS
1. Cook the onion in a large pot with coconut oil.  Add the ground beef.
2. Once the meat is browned, add the diced tomatoes and simmer with the lid on 
for 30 minutes (simmer for 1 hour if  you have time).  Stir regularly to make sure it’s 
not sticking to the bottom of  the pot.
3. Meanwhile, chop a spaghetti squash in half, remove the seeds (you can roast the 
seeds for a snack), cover the insides with a thin layer of  coconut oil (you can use your 
hands to do this), cover with a paper towel to avoid splattering, and microwave each 
half  for 6-7 minutes on high.  
4. Use a fork to scratch out the spaghetti squash strands and divide between 4 plates.
5. Add the basil, garlic, salt, and pepper to taste to the meat sauce, cook for 5 more 
minutes, and top onto the spaghetti squash.

BEEF

Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 450    Fat: 30 g   Net Carbohydrates: 8 g    Protein: 45 g
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 480    Fedt: 30 g    Netto kulhydrater: 6 g    Protein: 40 g

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  15 minutter
Samlet tid:  20 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 1 skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 360 g hakket oksekød
• 5 selleristilke, skåret i tynde skiver
• 10 cherrytomater, halveret (eller 1 tomat, hakket)
• 1 æg
• 1 ½ spsk (20 g) gul sennep
• 6 fed hvidløg, presset
• Salt
• 1 spsk (15 ml) kokosolie til stegningen

1. Smelt kokosolien på en stor stegepande eller i en kasserolle ved jævn varme 
og brun oksekødet. Rør i det jævnligt for at løsne eventuelle store klumper 
og så det hele bliver gennemstegt.

2. Tilsæt selleri-skiverne og de halve cherrytomater, og steg det i 5 minutter 
under jævnlig omrøring.

3. Slå ægget ud på panden og rør det ind i kødblandingen.
4. Tilsæt sennep og hvidløg, og steg det, indtil ægget har fået nok (ikke er 

flydende længere).
5. Smag til med salt.

Sauteret hakket oksekød 
med sennep

Sennepen får denne opskr
ift til at smage 

helt fantastisk! Faktisk er
 det en af min 

mands favoritter.
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Mustard Ground Beef Saute
Prep Time: 5 minutes
Cook Time: 15 minutes

Total Time: 20 minutes
Yield: 2 servings
Serving Size: 1 bowl

INGREDIENTS
 • 0.8 lbs (360 g) ground beef
 • 5 celery stalks, cut into thin slices
 • 10 cherry tomatoes, halved (or 1 tomato, chopped)
 • 1 egg 
 • 1.5 Tablespoons (20 g) yellow mustard
 • 6 cloves of  garlic, minced
 • Salt to taste
 • 1 Tablespoon (15 ml) coconut oil to cook with

INSTRUCTIONS
1. Melt the coconut oil in a large frying pan or saucepan on medium heat and cook 
the ground beef  until all of  it turns brown. Stir regularly to get it to cook evenly and 
to break up any large chunks.
2. Add in the celery slices and cherry tomato halves and cook for 5 minutes while 
stirring regularly.
3. Break an egg into the pan and stir to mix it into the ground beef  mixture.
4. Add in the mustard and garlic, and cook until the pieces of  eggs are cooked (not 
liquid anymore).
5. Add salt to taste.

The mustard makes this recipe 

amazing!  In fact, it’s one of 
my 

husband’s favorites.

Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 480    Fat: 30 g   Net Carbohydrates: 6 g    Protein: 40 g
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 600    Fedt: 45 g    Netto kulhydrater: 4 g    Protein: 45 g

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  20 minutter
Samlet tid:  30 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse: 1 burger

Ingredienser

Fremgangsmde

• 454-731 g hakket oksekød
• 4 æg
• Kokosolie til stegningen
• 1 kop (220 g) guacamole (se 

opskriften side 183)

1. Brug hænderne til at forme det hakkede kød til fire bøffer.
2. Steg de 4 burgerbøffer enten på en pande med lidt af kokosolien eller på en 

grill.
3. Når burgerne har fået nok, sættes de til side.
4. Steg æggene (helst i kokosolie) på en pande.
5. Anbring et stegt æg ovenpå hver burger og pynt med guacamole.

Spaghetti squash bolognese

Du kan også købe guacamole, 
hvis du ikke har tid til at lave 

din egen.

OK
SE

KØ
D

Page 95

Click To Return To Table Of  Contents

Guacamole Burger
Prep Time: 10 minutes
Cooking Time: 20 minutes
Total Time: 30 minutes
Yield: 4 servings
Serving Size: 1 burger

INGREDIENTS
 • 1-1.5 lbs (454-731 g) ground beef
 • 4 eggs
 • Coconut oil to cook with
 • 1 cup (220 g) guacamole (see page 187 for recipe) 

INSTRUCTIONS
1. With your hands, mold the ground beef  into 4 patties. 
2. Cook the 4 burger patties, either in a skillet with a bit of  coconut oil or on a grill.  
3. Once the burgers are cooked through, place to the side.
4. Fry the eggs (preferably in coconut oil) in a skillet.
5. Place 1 fried egg on top of  each burger and then top with guacamole.

BEEF

You can also use store-

bought guacamole if you 
don’t have time to make 

your own.

Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 600    Fat: 45 g   Net Carbohydrates: 4 g    Protein: 45 g
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 700    Fedt: 50 g    Netto kulhydrater: 4 g    Protein: 50 g

Forberedelsestid:  8 timer (til marineringen)
Tilberedningstid:  30 minutter
Samlet tid:  8 timer 30 minutter
Mængde:  6 portioner
Portionsstørrelse: 226 g steak

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1361 g flanksteak
• 1 kop (240 ml) olivenolie
• ⅔ kop (160 ml) tamari sauce
• ½ kop (120 ml) eddike
• Saft fra 1 citron
• 2 spsk (28 g) sennep
• 6 fed hvidløg, presset

1. Skær flanksteaken ud i passende stykker, hvis den ikke allerede er skåret ud.
2. Lav marinaden ved at blande alle ingredienserne sammen (på nær steaken) i 

en lille skål.
3. Læg hvert stykke steak i en ziplås-pose og fordel marinaden ligeligt mellem 

poserne.
4. Luk poserne til og lad kødet ligge i marinaden natten over.
5. Når de er klar, kan du grille dem på en varm grill eller pande. Vend bøfferne 

så lidt som muligt. Du kan bruge et kødtermometer, så bøffen får den 
stegning, som du foretrækker. (Vi mener selv, at 3-4 minutter på hver side på en 
260-315 C varm grill med låget nede fungerer fint).

Marineret, grillet sanksteak

• 1 spsk (5 g) frisk ingefær, revet (eller 
ingefærpulver)

• 1 spsk (6 g) paprika
• 1 spsk (7 g) løgpulver
• 1 spsk (15 g) salt
• 2 tsk (3 g) tørret timian
• 1 tsk (3 g) chilipulver
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 580    Fedt: 50 g    Netto kulhydrater: 2 g    Protein: 30 g

Forberedelsestid:  30 minutter
Tilberedningstid:  30 minutter
Samlet tid:  1 time
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: ½ beef wellington

Ingredienser

Fremgangsmde

Duxelle:
• 3 store champignons
• 1 spsk (10 g) løg, hakkede
• 1 tsk (3 g) hvidløgspulver
• ½ tsk (3 g) salt
• 2 spsk (30 ml) olivenolie

1. Forvarm ovnen til 200 C.
2. Lav duxelle ved at blende champignoner, løg, hvidløg, salt og olivenolie 

sammen til en mos.
3. Varm blandingen på en pande i 10 minutter ved jævn varme.
4. Læg er stort stykke film på køkkenbordet og anbring prosciutto-skiverne 

side om side (så de let overlapper hinanden), hvormed der dannes er 
rektangulært lag.

5. Bred duxelle ud på prosciutto-laget.
6. Drys den halve tsk salt over filet mignonen.
7. Steg den på en pande ved høj varme i 2 spsk olivenolie.
8. Bred 1 spsk sennep ud på den stegte filet mignon og læg den på midten af 

prosciutto/duxelle-laget.
9. Brug filmen til at pakke prosciutto rundt om bøffen. Fold derefter filmen 

rundt om pakken for at holde den sammen. Brug endnu et stykke film til at 
stramme indpakningen endnu mere. Læg den i køleskabet i 15 minutter.

10. Fjern filmen fra den prosciutto-indpakkede bøf og læg den på en smurt 
bageplade.

11. Bag den i 20-25 minutter (den skal være rosa, når du skærer i den).
12. Skær forsigtigt bøffen over i to dele, og servér.

Butterdejsfri beef wellington

Andre ingredienser
• 252 g filet mignon
• 8 tynde skiver prosciutto (eller 4 

skinkeskiver)
• 1 spsk (14 g) gul sennep
• ½ spsk (7 g) salt
• 2 spsk (30 ml) olivenolie til 

stegningen
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 800    Fedt: 50 g    Netto kulhydrater: 10 g    Protein: 75 g

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  2 timer 10 minutter
Samlet tid:  2 timer 20 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse: 1 stor skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 908 g oksekød
• 1 gulerod, skrællet og skåret i tern
• 112 g grønne bønner
• 225 g selleri
• 225 g bacon, tilberedt og skåret i tern
• 8-12 kopper (1,9-2,8 l) vand eller bouillon (så det dækker kødet og 

grøntsagerne)
• 3 spsk (21 g) gelatine uden smag (valgfrit)
• 3 spsk (18 g) stødt kommen
• 3 spsk (15 g) tørrede løgflager (eller 1 hakket løg eller løgpulver)
• 1 spsk (6 g) gurkemeje
• 1 spsk (10 g) hvidløgspulver (eller 3 fed hvidløg, presset)
• 1 tsk (1 g) ingefærpulver (eller 1 tsk friskrevet ingefær)
• Salt

1. Kom oksekødet, gulerod og grønne bønner i en stor gryde vand eller 
bouillon og bring det i kog. Tilsæt derefter gelatine og krydderierne, og 
bland det godt sammen. Læg låget på gryden og lad det småkoge i en time 
(lad det småkoge i 2 timer, hvis du har tid). Rør i det, så det ikke brænder 
fast i bunden.

2. Når grøntsagerne er møre, tilsætter du de tilberedte stykker bacon.
3. Lad det småkoge i endnu 5-10 minutter.

Okse-bacongryde
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Brug slowcookeren, s
å meget 

du kan for a
t spare tid 

og 

arbejde.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 380    Fedt: 23 g    Netto kulhydrater: 3 g    Protein: 40 g

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  8 timer
Samlet tid:  8 timer 10 minutter
Mængde:  6 portioner
Portionsstørrelse: 1 skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1,1 kg oksekød (evt. tværreb)
• 1 gulerod, hakket
• 1 løg, hakket
• 4 selleristilke, hakket
• 2 fed hvidløg, presset
• 406 ml bouillon (okse, hønse eller grøntsag)
• 2 tsk (10 g) salt
• ½ tsk (1 g) sort peber
• 1 tsk (3 g) hvidløgspulver
• 1 tsk (2 g) løgpulver
• 2 tsk (4 g) paprika

1. Skær oksekødet ud i 2,5 cm store stykker, hvis det ikke er udskåret.
2. Hæld bouillonen i bunden af slowcookeren.
3. Læg kødet i slowcookeren.
4. Tilsæt salt, peber, hvidløgspulver, løgpulver, presset hvidløg og paprika.
5. Tilsæt derefter de hakkede grøntsager.
6. Læg låget på slowcookeren og kog det ved lav temperatur-indstilling i 8 

timer.

Oksegryde i slowcooker
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 440    Fedt: 33 g    Netto kulhydrater: 7 g    Protein: 25 g

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  1 time
Samlet tid:  1 time 15 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse: 1 tallerken

Ingredienser

Fremgangsmde

• 454 g oksesteg, skåret i 2,5 cm store 
tern

• 1 løg, hakket
• 1 spsk (6 g) karrypulver
• 1 tsk (2 g) stødt kommen
• 1 tsk (2 g) stødt koriander
• 1 tsk (2 g) stødt gurkemeje
• 1 tsk (2 g) kardemomme
• ¾ kop (180 ml) kokosmælk
• 2 gulerødder, skåret i tern

1. Sautér oksekødet og løg i 2 spsk kokosolie i en kasserolle ved jævn varme i 
5-6 minutter, indtil kødet er brunet.

2. Tilsæt krydderier, kokosmælk, gulerødder, peberfrugt, champignons og 
fiskesauce. Bring det i kog, og læg derefter låg på og lad det småkoge i 1 
time, til kødet er mørt. Tilsæt lidt vand, hvis det bliver for tørt.

3. Tilsæt den hakkede basilikum, hvidløg, ingefær, og smag til med salt, og lad 
det småkoge i endnu 10 minutter.

4. Servér med lidt hvide blomkålsris (se opskriften side 139).

Oksekød i karry

• 1 peberfrugt, skåret i tern
• 10 champignons, skåret i tern 

(valgfrit)
• 1 spsk (15 ml) fiskesauce
• 1 tsk (1 g) frisk ingefær, revet
• 2 fed hvidløg, presset
• ¼ kop (2 g) friske basilikumblade
• Salt
• Kokosolie til stegningen
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Side 97 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 490    Fedt: 23 g    Netto kulhydrater: 2 g    Protein: 63 g

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  8 timer
Samlet tid:  8 timer 10 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse: 1 tallerken

Ingredienser

Fremgangsmde

Stegen:
• 908 g oksesteg
• 1 kop (240 ml) tamari sauce
• 1 kop (240 ml) oksebouillon
• 1-2 spsk (15-30 g) salt (udelad det, 

hvis oksebouillonen allerede er 
saltet)

• 1 spsk (7 g) løgpulver
• 1 spsk (10 g) hvidløgspulver
• 3-4 stjerneanis
• 10 Sichuan peberkorn

1. Kom alle ingredienserne til stegen i slowcookeren.
2. Fyld slowcookeren med vand, så det dækker kødet (ca. 4 kopper, men det 

afhænger af størrelsen på din slowcooker).
3. Kog det i slowcookeren ved lav varme i 8 timer.
4. Tag kødet ud af slowcookeren uden lagen og lad det køle af. Sæt det derefter 

i køleskabet.
5. Lav saucen ved at at blande alle sauce-ingredienserne sammen i en lille skål.
6. Skær stegen ud i tynde skiver, hæld saucen ud over skiverne og servér.

Asiatisk grydesteg i 
slowcooker

Saucen:
• 2 spsk (30 ml) tamari sauce
• 1 tsk (5 ml) sesamolie
• 1 fed hvidløg, presset
• ¼ tsk (1 ml) kinesisk chiliolie (se 

opskriften side 181) (valgfrit

Du kan lave en stor portion af denne på forhånd og bruge den til forskellige slags stir fries og sautéer.
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DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Nyd denne kinesiske ret med hvide blomkålsris 
(se opskriften side 139)!

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 400    Fedt: 28 g    Netto kulhydrater: 6 g    Protein: 28 g

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  15 minutter
Samlet tid:  25 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 1 stor tallerken

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2 kopper (225 g) broccolibuketter
• 225 g oksekød, skåret tyndt ud og tilberedt på forhånd (du kan 

bruge rester fra retten Asiatisk grydesteg i slowcooker (s. 101) eller 
Ovnbraiserede, benfri tværreb (s. 85))

• 3 fed hvidløg, presset
• 1 tsk (1 g) frisk ingefær, revet
• 2 spsk (30 ml) tamari sauce, eller smag til
• Avocadoolie til stegningen

1. Kom 2 spsk avocadoolie på en pande eller i en kasserolle ved jævn varme. 
Tilsæt broccolibuketterne.

2. Når broccolien er blevet så mør, som du vil have den ( jeg kan godt li’ den 
blød, men andre foretrækker, at der er bid i den), tilsætter du kødskiverne.

3. Sautér i 2 minutter og tilsæt derefter hvidløg, ingefær og tamari sauce.
4. Servér straks.

nem stir fry med okesekød 
og broccoli
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DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Denne lækre opskrift er baseret på
 Julia Childs 

originale bifteck hache-o
pskrift, som er udgivet 

i Mastering the Art of French Cooking Volume 1.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 460    Fedt: 36 g    Netto kulhydrater: 1 g    Protein: 35 g

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  15 minutter
Samlet tid:  30 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse: 2 burgere

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2 spsk (30 ml) ghee eller kokosolie, let smeltet
• 1 løg, finthakket (delt i 2 portioner)
• 680 g hakket oksekød
• 1 æg
• 1 spsk (2 g) friske timianblade
• Salt og peber
• Ekstra ghee eller kokosolie til stegningen

Saucen:
• ½ kop (120 ml) oksebouillon
• 2 spsk (30 ml) ekstra ghee
• ¼ (8 g) persille, finthakket

1. Kom 2 spsk ghee eller kokosolie på en stegepande og steg halvdelen af de 
hakkede løg på panden, indtil de bliver gennemsigtige.

2. Læd løgene køle af og hæld dem derefter (sammen med olien fra panden) i 
en skål sammen med hakket oksekød, æg, timianblade, salt og peber.

3. Bland godt og form 8 bøffer af blandingen.
4. Steg bøfferne på en stegepande med den ekstra ghee eller kokosolie, indtil 

begge sider er blevet godt brune (lav bøfferne fladere, hvis du vil have dem 
gennemstegte).

5. Saucen: Hæld det resterende olie væk fra panden, tilsæt de 2 spsk ekstra 
ghee og sautér den anden halvdel af de hakkede løg. Hæld derefter 
oksebouillonen på og lad saucen koge ind i et par minutter. Tilsæt persille, 
og servér saucen til burgerne.

Bifteck Hache (franske 
hamburgers)

OK
SE

KØ
D

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 100 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede data) - pr portion:

Kalorier: 300    Fedt: 16 g    Netto kulhydrater: 5 g    Protein: 30 g

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  15 minutter
Samlet tid:  30 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 1 stor skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 4 kopper (960 ml) hønsebouillon eller benbouillon (se opskrift side 186)
• 1 tsk (1 g) frisk ingefær, revet
• 225 g hakket kød efter eget valg (kan også være en blanding - jeg bruger 

112 g svinekød med 112 g oksekød)
• ¼ kop (8 g) persille, hakket
• 5 fed hvidløg, presset
• 2 spsk (4 g) frisk timian (eller 2 tsk (3 g) tørret timian)
• 1 æg, pisket
• ½ spsk (7 g) salt, eller smag til
• ¼ kop (8 g) koriander, hakket

1. Hæld bouillonen i en stor gryde og sæt den på lav varme, så den begynder at 
småkoge. Tilsæt den revet ingefær.

2. I mellemtiden blander du hakket kød, persille, hvidløg, timian, pisket æg og 
salt i en skål.

3. Form ca. 20 kødboller (kun lidt mindre end golfbolde) med dine hænder og 
læg dem forsigtigt i gryden med bouillonen.

4. Kog dem i 10-15 minutter (du kan skære en af dem halvt over for at se, om 
den har fået nok, eller brug et kødtermometer)

5. Tilsæt koriander (og smag til med ekstra salt).

Kinesisk kødbollesuppe

https://www.hurtigtslank.dk/


Hovedretter med svinekød

Kapitel 3C

Svineskulder i trykkoger       side 102

Stir fry med svinekød og cashewnødder    side 103

Kinesiske svine-spareribs       side 105

Stærke, tørre rub-ribben       side 107

Mushu svinekød        side 109

Pandestegt svinemørbrad       side 111

Svineribbenssuppe med citrongræs     side 112



Side 102 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 550    Fedt: 41 g    Netto kulhydrater: 1 g    Protein: 40 g

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  1 time
Samlet tid:  1 time 10 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 1 tallerken

Ingredienser

Fremgangsmde

• 454 g svineskulder
• 1 løg, skåret i tern
• 1 spsk (5 g) frisk ingefær, revet
• 2 spsk (30 ml) æblecidereddike
• 1 spsk (15 g) salt
• 1 tsk (1 g) sort peber
• 1 kop (240 ml) vand

1. Læg alle ingredienserne i trykkogeren.
2. Tryk på Kød/Gryderet-knappen (normalt tryk) og indstil derefter stopuret 

til 40 minutter. (Trykkogeren er et par minutter om at gøre sig klar og 
efterfølgende et par minutter om at få trykket ned, så den samlede kogetid 
er nærmere en times tid).

Svineskulder i trykkoger

En trykkoger 
kan koge dine 

kødretter og 
gryderetter hurtigere - 

aftensmaden vil således 
være klar på ingen tid.
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DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Du kan erstatte svinekødet, hvis du 
foretrækker noget andet kød.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 440    Fedt: 31 g    Netto kulhydrater: 8 g    Protein: 32 g

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  10 minutter
Samlet tid:  15 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 1 tallerken

Ingredienser

Fremgangsmde

• 225 g svinemørbrad, skåret i tynde skiver
• 1 æg, pisket
• 1 peberfrugt, skåret i tern
• 1 forårsløg, skåret i skiver
• ⅓ kop (40 g) cashewnødder
• 1 spsk (5 g) frisk ingefær, revet
• 3 fed hvidløg, presset
• 1 tsk (5 ml) kinesisk chiliolie (se opskriften side 181) (valgfrit)
• 1 spsk (15 ml) sesamolie (valgfrit)
• 2 spsk (30 ml) tamari sauce
• Salt
• Avocadoolie til stegningen

1. Kom avocadoolien på en stegepande og steg det piskede æg. Sæt det til side 
på en tallerken.

2. Hæld ekstra avocadoolie på panden og steg svinekødet. Tilsæt derefter 
peberfrugt, forårsløg og cashewnødder. Sautér, indtil svinekødet har fået 
nok, og tilsæt så det stegte æg. Tilsæt ingefær, hvidløg, chiliolie, sesamolie, 
tamari sauce, og smag til med salt.

Stir fry med svinekød og 
cashewnødder
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DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 520    Fedt: 45 g    Netto kulhydrater: 2 g    Protein: 25 g

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  1 time 20 minutter
Samlet tid:  1 time 30 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse: 454 g spareribs

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1,8 kg svine spareribs (eller back ribs), skåret ud i enkelte ribs
• 3 stjerneanis
• 20 Sichuan peberkorn
• 2 spsk (30 g) salt (valgfrit)
• 3 fed hvidløg, presset
• 1,25 cm stort stykke frisk ingefær, revet
• ¼ (17 g) forårsløg, skåret i skiver, inddelt i to dele
• 4 spsk (60 ml) tamari sauce
• 2 spsk (30 ml) kokosolie

1. Læg kødet i en stor suppegryde og fyld den med vand, så det dækker kødet.
2. Når vandet begynder at koge, skummer du af (fjerner) for proteinrester 

(skum), som samler sig ovenpå bouillonen.
3. Tilsæt stjerneanis, Sichuan peberkorn og salt, og lad det småkoge, indtil 

kødet er mørt (ca. 45 minutter).
4. Tag kødet op af gryden. Hæld bouillonen gennem en si for at fjerne alle 

kødrester. Bouillonen er en vidunderlig drik tilsat en anelse salt, og du kan 
også bruge den som base til forskellige supper.

5. Bland den revet ingefær, forårsløg, presset hvidløg, tamari sauce og 
kokosolie sammen i en lille skål.

6. Opvarm en pande (eller en wok, hvis du har sådan én) ved høj varme og læg 
kødet på i portioner. Del blandingen, så du har nok til hver portion ribs. 
Overtræk hver portion ribben med blandingen på begge sider. Lav en 
dobbelt portion af blandingen, hvis du foretrækker mere sauce på kødet.

7. Sautér ribbenene ved høj varme, indtil de er brunet og der ikke er mere 
væske tilbage på panden.

Kinesiske svine-spareribs
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DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Du kan også bruge cajun-krydderi  (se opskriften side 176) til at gnide  
kødet  ind med.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 520    Fedt: 45 g    Netto kulhydrater: 2 g    Protein: 25 g

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  2 timer
Samlet tid:  2 timer 5 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 454 g ribben

Ingredienser

Fremgangsmde

• 908 g svine spareribs
• 1 spsk (15 g) salt
• 2 spsk (12 g) paprika
• 1 spsk (10 g) hvidløgspulver
• 1 spsk (7 g) løgpulver
• ½ tsk (1 g) chilipulver eller cayennepeber (valgfrit)

1. Skær ribbenene ud, så de er i tykke stykker på ca. 4 ribben.
2. Læg kødet i en gryde med vand (kødet skal være dækket af vandet) og kog 

det i 1 time (igen beholder du bouillonen til senere brug). (Dette er den 
nemmeste måde at koge ribben på - der findes også mere komplicerede 
metoder, men dette er den mest idiotsikre måde, jeg har fundet).

3. Forvarm ovnen til 160 C.
4. Bland salt, paprika, hvidløgspulver, løgpulver og cayennepeber sammen. 

Smag på blandingen for at se, om den trænger til mere af krydderierne.
5. Læg de kogte ribben i en bradepande og dyp hvert stykke i blandingen. Læg 

sølvpapir over bradepanden og bag dem i 40 minutter. Fjern sølvpapiret og 
bag dem i 20 minutter mere.

Stærke, tørre rub-ribben
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DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 340    Fedt: 18 g    Netto kulhydrater: 7 g    Proteiner: 35 g

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  15 minutter
Samlet tid: 30 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 1 skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 225 g svinemørbrad, skåret i små, tynde 2,5 cm lange strimler
• 3 æg, pisket
• 15 Napa-kålblade, skåret i tynde strimler
• 1 kop (89 g) shiitake svampe, skåret i skiver
• 227 g skiveskåret bambusskud eller asparges
• ½ tsk (1 g) frisk ingefær, revet
• 1 spsk (15 ml) tamari sauce
• ½ tsk (2,5 ml) æblecidereddike
• Salt
• 1 spsk + 1 tsk (18 ml alt i alt) kokosolie til stegningen
• ¼ kop (17 g) forårsløg (til pynt)
• Salatblade til serveringen (valgfrit)

1. Kom 1 spsk (15 ml) kokosolie på en pande ved jævn varme.
2. Kom en lille smule salt i de piskede æg og hæld blandingen på panden. Lad 

den stege uden omrøring til en pandekage. Vend æggepandekagen, når den 
næsten er gennemstegt (den skal være rimelig fast, når du vender den). Steg den 
videre i nogle minutter, og læg den derefter på et skærebræt og skær den i 
tynde 2,5 cm lange strimler.

3. Steg svinekødet i 1 tsk kokosolie. Rør med en paletkniv, så strimlerne ikke 
klumper sammen.

4. Når svinekødet er stegt, tilsætter du æggestrimlerne, de skiveskårne svampe, 
kålen og bambusskudene. Tilsæt ingefær, tamari sauce og æblecidereddike.

5. Steg, indtil kålen og svampene er blevet bløde. Smag derefter til med salt.
6. Drys med forårsløg og servér retten i salatblade eller som den er.

Mushu svinekød
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KOGEBOG

Svinekødet vil være let rosafarvet indeni, men når den indre temperatur når 63 C, så er det sikkert at spise det (ifølge de nye retningslinjer fra det amerikanske landbrug-sministerium). Svinekødet vil også være mørt og lækkert!

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 330    Fedt: 15 g    Netto kulhydrater: 0 g    Protein: 47 g

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  25 minutter
Samlet tid:  30 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 227 g svinekød

Ingredienser

Fremgangsmde

• 454 g svinemørbrad
• Salt og peber
• 1 spsk (15 ml) kokosolie til stegningen

1. Skær mørbraden i to lige store stykker.
2. Kom 1 spsk kokosolie på en stegepande ved jævn varme.
3. Læg de to stykker mørbrad på panden.
4. Lad svinekødet stege på siderne. Når den ene side har fået nok, vender du 

den med en grilltang, så de andre sider bliver stegt. Fortsæt med at vende og 
stege kødet, indtil det ser stegt ud på alle siderne.

5. Kødet har fået nok, når et kødtermometer viser en indre temperatur på lige 
under 63 C. Svinekødet vil fortsætte med at stege et lille stykke tid efter, at 
du har taget det af panden.

6. Lad kødet stå et par minutter, og skær det derefter ud i tynde 2,5 cm tykke 
skiver med en skarp kniv.

Pandestegt svinemørbrad
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DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Dette er en nem version af Thai Tom Saap suppen, som 

er en af mine favorit Thai-retter.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 400    Fedt: 32 g    Netto kulhydrater: 4 g    Protein: 23 g

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  25 minutter
Samlet tid:  30 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 227 g svinekød

Ingredienser

Fremgangsmde

• 8 kopper (2 l) vand (eller brug hønsebouillon)
• 454 g baby back svineribben, skåret i små stykker
• 1 lille løg, hakket
• 4 skiver ingefær
• 2 2,5 cm stykker citrongræs (valgfrit)
• 1 lille tomat, skåret i skiver
• Saft fra 1 lime, eller smag til
• ¼ kop (8 g) koriander, hakket
• Salt

1. Hæld vandet/bouillonen i en gryde og tilsæt kødet, løg, ingefær, citrongræs 
og salt. Læg låg på gryden

2. Kog det i 1 time.
3. Tilsæt de skiveskårne tomater og lad det koge videre, indtil kødet er meget 

mørt.
4. Pres lime-saften i ved servering, og pynt med hakket koriander.

Svineribbenssuppe med 
citrongræs
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Hovedretter Med Fisk  
Og Skaldyr

Kapitel 3D

Paneret torsk med hvidløg-ghee sauce    side 115

Fisketacos         side 117

Fiskesuppe med karry       side 119

Rejepopcorn        side 121

Rosmarinbagt laks        side 123

Sashimi salat med lime-raiser      side 124

Laksegryde med koriander og selleri     side 125

Fiske- porresauté        side 126

Rejer med agurk og ingefær      side 127
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Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 280    Fedt: 15 g    Netto kulhydrater: 5 g    Protein: 25 g

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  20 minutter
Samlet tid:  30 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse: 1 filet

Ingredienser

Fremgangsmde

• 4 torskefileter (ca. 136 g hver) 
• ½ kop (30 g) kokosmel (eller mandelmel)
• 2 spsk (15 g) kokosflager
• 3 spsk (30 g) hvidløgspulver
• 1 spsk (7 g) løgpulver
• 1 æg, pisket
• Salt
• 2 spsk (30 ml) ghee
• 3 fed hvidløg, presset
• Kokosolie til at smøre bagepladen med

1. Forvarm ovnen til 220 C.
2. Pisk ægget i en stor skål.
3. I en anden, stor skål blander du ingredienserne til paneringen (kokosmel, 

kokosflager, hvidløgspulver og løgpulver). Tilsæt salt (smag på den for at se, 
om den trænger til mere salt).

4. Læg et stykke sølvpapir på en bageplade og smør det med kokosolie.
5. Dyp hvert stykke torskefilet i det piskede æg først og derefter godt og 

grundigt i paneringen. Læg de panerede torskefileter på bagepladen.
6. Bag dem i 15-20 minutter, indtil torsken nemt falder fra hinanden.
7. Hæld hvidløg-ghee saucen ovenpå de panerede torskefileter og servér.

Paneret torsk med 
hvidløg-ghee sauce
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DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 400    Fedt: 15 g    Netto kulhydrater: 9 g    Protein: 50 g

Forberedelsestid:  30 minutter
Tilberedningstid:  15 minutter
Samlet tid:  45 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 2-3 tacos

Ingredienser

Fremgangsmde

Til fisken:
• 454 g tilapia (eller helleflynder/

torsk), skær den i 1 x 2 cm 
brede strimler

• ½ kop (56 g) kokosmel
• 1 spsk (10 g) hvidløgspulver
• 2 tsk (10 g) salt
• 2 tsk (5 g) stødt kommen
• Kokosolie til stegningen

Den hvide sauce:
1. Bland alle ingredienserne sammen med en gaffel.
Fisken:
2. Bland alle de tørre ingredienser sammen (kokosmel, hvidløgspulver, stødt 

kommen, salt) i en skål.
3. Kom fiskestrimlerne i skålen og overtræk dem med kokosblandingen.
4. Opvarm kokosolien i en kasserolle ved høj varme (kokosolien skal være ca. 

1-2 cm dyb).
5. Læg forsigtigt de panerede fiskestrimler i den varme kokosolie.
6. Steg dem, indtil kokospaneringen får en gyldenbrun farve (det tager ca. 5 

minutter). Vend fiskestrimlerne efter et par minutter, eftersom olien ikke 
dækker hele fiskestykket.

7. Læg de stegte fiskestrimler i en skål med køkkenrulle, som kan suge olien.
8. De serveres på et salatblad med salsa, koriander og hvid sauce.

Fisketacos

Den hvide sauce:
• ½ kop (120 g) mayo (se opskriften 

side 177) 
• 1 spsk (15 ml) limesaft
• 1 tsk (2 g) tørret oregano
• ½ tsk (1 g) stødt kommen
• 1 knivspids chilipulver
Til serveringen
• 4-6 salatblade
• ¼ kop (60 g) salsa (valgfrit)
• 2 spsk (4 g) koriander, hakket
• 4-6 skiver lime
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Side 119 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 700    Fedt: 45 g    Netto kulhydrater: 9 g    Protein: 55 g

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  30 minutter
Samlet tid:  45 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 1 stor skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2 kopper (480 ml) fiskebouillon (eller brug hønsebouillon og tilsæt ½ tsk (3 
ml) fiskesauce)

• 1 lille gulerod, skrællet og skåret i tykke skiver (valgfrit)
• 3 stilke selleri, skåret i 1 cm lange stykker
• 1 lille tomat, skåret i tern
• 1 kop (240 ml) kokosmælk (skrab det tykke væk fra en afkølet dåse fuldfed 

kokosmælk)
• 2 spsk (12 g) karrypulver eller garam masala
• 1 tsk (1 g) frisk ingefær, revet
• ¼ kop (8 g) koriander, grofthakket
• 3 fed hvidløg, presset
• Salt 
• 454 g tilapia eller anden fisk, skåret i store stykker (ca. 2 cm) (optø fisken, 

hvis den er frossen)

1. Hæld fiskebouillonen (eller hønsebouillonen med fiskesauce) i en gryde. 
Tilsæt gulerod, selleri, tomat, kokosmælk samt karrypulver eller garam 
masala).

2. Bring det i kog og lad det derefter småkoge med låget på i 20 minutter.
3. Rør ingefær, koriander og hvidløg i. Smag til med salt.
4. Tilsæt derefter fiskestykkerne, som skal dækkes af bouillonen. Kog dem i 5 

minutter (fisken skal falde nemt fra hinanden) og servér. Du skal ikke røre 
for meget i det, for ellers vil fisken gå i stykker.

Fiskesuppe med karry
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Side 121 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 390    Fedt: 23 g    Netto kulhydrater: 3 g    Protein: 30 g

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  20 minutter
Samlet tid:  25 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 113 g rejer

Ingredienser

Fremgangsmde

• 225 g små rejer, pillet
• 2 æg, pisket
• 6 spsk (36 g) cajun-krydderi (se opskriften side 176)
• 6 spsk (42 g) kokosmel
• Kokosolie til stegninge

1. Smelt kokosolien i en kasserolle (brug rigelig med kokosolie, så den er 1-2 
cm dyb) eller frituregryde.

2. Pisk æggene i en stor skål, og i en anden, stor skål blander du kokosmel og 
krydderi.

3. Kast en håndfuld af rejerne i de piskede æg og rør rundt, så alle rejerne 
bliver godt smurt ind i æg.

4. Tag rejerne op og læg dem i skålen med krydderiet. Overtræk rejerne med 
blandingen.

5. Anbring de overtrukne rejer i den varme olie og steg dem gyldne. Du skal 
ikke ryste gryden, og du skal heller ikke komme for mange rejer i gryden på 
én gang (alle rejerne skal være nede i olien).

6. Brug en hulske til at tage rejerne op af olien, og læg dem på køkkenrulle, 
som kan absorbere olien. Gentag med resten af rejerne (udskift olien, hvis 
der er for mange rester i).

7. Lad dem køle af i 10 minutter (de vil blive sprøde uden på).

Rejepopcorn
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Side 123 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 430    Fedt: 18 g    Netto kulhydrater: 0 g    Protein: 63 g

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  30 minutter
Samlet tid:  35 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 1 filet

Ingredienser

Fremgangsmde

Tips

• 2 laksefileter (friske eller optøede)
• 1 spsk (2 g) friske rosmarinblade
• ¼ kop (60 ml) olivenolie
• 1 tsk ( 5 g) salt (valgfrit eller smag til)

1. Forvarm ovnen til 175 C.
2. Bland olivenolie, rosmarin og salt sammen i en skål.
3. Læg laksefileterne i blandingen én ad gangen og gnid dem ind i blandingen.
4. Pak hver filet ind i et stykke sølvpapir med lidt af den resterende blanding.
5. Bag dem i 25-30 minutter.

• Man kan bruge frisk eller tørret dild i stedet for rosmarinblade (man kan 
også bruge tørret rosmarin).

Rosmarinbagt laks

Denne tilberedningsmetode gør laksen super 

saftig og lækker! Du kan også nemt lave en 

større portion af denne opsk
rift.
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DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 290    Fedt: 18 g    Netto Kulhydrater: 4 g    Protein: 26 g

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  0 minutter
Samlet tid:  15 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse: 1 filet

Ingredienser

Fremgangsmde

Tips

• 2 håndfulde baby grønkålsblade (eller andre salatblade)
• 225 g lakse-sashimi, skåret i 10-12 skiver
• 3 spsk (45 ml) tamari sauce
• 2 spsk (30 ml) olivenolie
• 2 radiser, skåret i tynde skiver
• Saft fra ½ lime

1. Anbring baby grønkålsbladene i bunden af en skål. Læg lakse-sashimi 
ovenpå og hæld tamari sauce og olivenolie over.

2. Hæld limesaften i en skål og dyp radiseskiverne i den.
3. Læg de skiveskårne radiser ned til de andre ingredienser og sevér.

• Man kan bruge andre former for salat i stedet for baby grønkålsblade.
• Man kan bruge røget laks i stedet for lakse-sashimi

Sashimi salat med lime-raiser

Nogle steder kan det være temmeligt svært 

at finde sashimi, så du kan bruge røget laks i 

stedet.
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DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 450    Fedt: 12 g    Netto kulhydrater: 7 g    Protein: 70 g

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  20 minutter
Samlet tid:  30 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 4 kopper (1 l) hønsebouillon (eller 
benbouillon)

• 2 laksefileter (225 g), skåret i tern
• 2 squash, skåret i tern
• 4 champignoner, skåret i tern
• 2 kopper (200 g) hakket selleri
• ½ kop (16 g) hakket koriander
• Salt og peber

1. Anbring alle grøntsagerne sammen med bouillonen i en gryde og lad dem 
småkoge i 15 minutter.

2. Tilsæt lakse-ternene og lad det småkoge videre i 5 minutter.
3. Smag til med salt og peber, og servér.

Laksegryde med koriander 
og selleri

Det er nemt at lave gryderetter! Til 
denne kan 

du bruge de grøntsager, du har i køleskabet.
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Cilantro CELERY Salmon 
Stew
Prep Time: 10 minutes
Cook Time: 20 minutes
Total Time: 30 minutes
Yield: 2 servings
Serving Size: 1 bowl

INGREDIENTS
 • 4 cups (1 l) chicken broth (or bone broth)
 • 2 salmon filets (1/2 lb or 225 g), diced
 • 2 zucchinis, diced
 • 4 button mushrooms, diced
 • 2 cups (200 g) chopped celery
 • 1/2 cup (16 g) chopped cilantro
 • Salt and pepper (to taste)

INSTRUCTIONS
1. Place all the vegetables with the broth into a pot and simmer for 15 minutes.
2. Add the diced salmon and simmer for another 5 minutes.
3. Add salt and pepper to taste and serve.

SE
AFO

OD

Stews make easy meals!  Throw whatever vegetables you have in the fridge into this one.

Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 450    Fat: 12 g   Net Carbohydrates: 7 g    Protein: 70 g
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DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 190    Fedt: 8 g    Netto kulhydrater: 5 g    Protein: 22 g

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  10 minutter
Samlet tid:  20 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 tallerken

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2 fiskefileter (ca. 230 g), skåret i tern (torsk, helleflynder eller tilapia)
• 1 porre, hakket
• 1 tsk (1 g) frisk ingefær, revet
• 1 spsk (15 ml) tamari sauce
• Salt
• 1 spsk (15 ml) avocadoolie

1. Kom avocadoolien på en pande og sautér den hakkede porre.
2. Når porren er blevet blød, tilsætter du fisketernene, revet ingefær, tamari 

sauce, og smager til med salt.
3. Sautér, indtil fisken er gennemstegt og ikke længere gennemsigtig. Servér 

straks.

Fiske- porresauté

Fisk er hurtigt tilberedt, 
så de er velegnede til 

hurtig lavet aftensmad. Og så er fisk og skaldyr 

i øvrigt temmelig nærende!
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DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 250    Fedt: 16    Netto kulhydrater: 4 g    Protein: 20 g

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  10 minutter
Samlet tid:  15 minutter
Mængde:  1 portion
Portionsstørrelse:  1 tallerken

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1 stor agurk, skrællet og skåret i 1,25 cm runde skiver
• 10-15 rejer (optøet, hvis frosne)
• 1 tsk (1 g) frisk ingefær, revet
• Salt
• Kokosolie til stegningen

1. Kom 1 spsk (15 ml) kokosolie på en stegepande ved jævn varme.
2. Tilsæt ingefær og agurk, og sautér i 2-3 minutter.
3. Tilsæt rejer og steg dem, indtil de bliver lyserøde og ikke længere er 

gennemsigtige.
4. Smag til med salt og servér.

Rejer med agurk og 
ingefær
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Cucumber Ginger Shrimp
Prep Time: 5 minutes
Cook Time: 10 minutes
Total Time: 15 minutes
Yield: 1 serving
Serving Size: 1 plate

INGREDIENTS
 • 1 large cucumber, peeled and sliced into 1/2-inch round slices
 • 10-15 large shrimp/prawns (defrosted if  frozen)
 • 1 teaspoon (1 g) fresh ginger, grated
 • Salt to taste
 • Coconut oil to cook with

INSTRUCTIONS
1. Place 1 Tablespoon (15 ml) of  coconut oil into a frying pan on medium heat.
2. Add in the ginger and the cucumber and sauté for 2-3 minutes.
3. Add in the shrimp/prawns and cook until they turn pink and are no longer 
translucent.
4. Add salt to taste and serve.

SE
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OD
Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 250    Fat: 16 g   Net Carbohydrates: 4 g    Protein: 20 g
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Side 129 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 380    Fedt: 20 g    Netto kulhydrater: 4 g    Protein: 40 g

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  8 timer
Samlet tid:  8 timer 10 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse:  1 tallerken

Ingredienser

Fremgangsmde

• 908 g oksehale
• 1 stort løg, hakket
• 1 squash, hakket
• 1 gulerod, hakket
• 2 kopper (480 ml) hønsebouillon
• 1 spsk (5 g) frisk ingefær, hakket
• 5 fed hvidløg, skrællet og hele
• Salt

1. Anbring oksehale, hakket løg, gulerod, squash, hønsebouillon, ingefær, 
hvidløg og salt i slowcookeren.

2. Kog det i 8 timer ved lav indstilling, indtil kødet er mørt.

Oksehalegryde i 
slowcooker

Servér med Hvide blomkålsris 

(se opskrift på side 139).
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Slow Cooker Oxtail Stew
Prep Time: 10 minutes
Cook Time: 8 hours
Total Time: 8 hours 10 minutes
Yield: 4 servings
Serving Size: 1 plate

INGREDIENTS
 • 2 lb (908 g) beef  oxtail  
 • 1 large onion, chopped 
 • 1 zucchini, chopped 
 • 1 carrot, chopped 
 • 2 cups (480 ml) chicken broth 
 • 1 Tablespoon (5 g) fresh ginger, chopped 
 • 5 cloves of  garlic, peeled but whole
 • Salt to taste 

INSTRUCTIONS
1. Place the oxtail, chopped onion, carrot, zucchini, chicken broth, ginger, garlic, 
and salt into the slow cooker.
2. Cook for 8 hours on the low setting until the meat is tender.

O
THER

Serve on Cauliflower White “Rice” (see page 143 for recipe).

Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 380    Fat: 20 g   Net Carbohydrates: 4 g    Protein: 40 g
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DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 700    Fedt: 60 g    Netto kulhydrater: 2 g    Protein: 45 g

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  15 minutter
Samlet tid:  30 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse:  5 lammekoteletter

Ingredienser

Fremgangsmde

Tips

• 1,3 kg lammekoteletter 
• ¾ kop (72 g) stødt kommen
• 3 spsk (18 g) paprika
• 1 tsk (1 g) chilipulver (gerne mere, hvis du vil ha’ den stærkere)
• 1 spsk (15 g) salt (mindre, alt efter smag og behag)

1. Skær lammet ud til lammekoteletter (ca. 20 stks.).
2. Bland kommen, paprika, chilipulver og salt sammen.
3. Dyp hver lammekotelet i blandingen.
4. Tænd grillen og sæt den på laveste temperatur.
5. Læg lammekoteletterne på grillen og grill dem i 5 minutter med låget nede. 

Temperaturen inde i grillen skal ikke overstige 175 C.
6. Vend lammekoteletterne hver 2.-3. minut, indtil de har fået nok.

• Man kan bruge karrypulver eller italiensk krydderi (se opskrift side 173) i 
stedet for kommen/paprika/chili mix.

• Man kan også stege lammekoteletterne i ovnen ved 190 C i 30 minutter.

Lammekoteletter med 
kommen crust

the Essential 
KETO 

COOKBOOK
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Cumin Crusted Lamb chops
Prep Time: 15 minutes
Cook Time: 15 minutes
Total Time: 30 minutes
Yield: 4 servings
Serving Size: 5 lamb chops

INGREDIENTS
 • 2 racks of  lamb (3 lb or 1.3 kg)
 • ¾ cup (72 g) cumin powder
 • 3 Tablespoons (18 g) paprika
 • 1 teaspoon (1 g) chili powder (more if  preferred)
 • 1 Tablespoon (15 g) salt (less if  preferred)

INSTRUCTIONS
1. Cut the racks of  lamb into individual lamb chops (approx 20 chops).
2. Combine the cumin powder, paprika, chili powder, and salt.
3. Dip each lamb chop into the mixture.
4. Start the grill and place on the lowest temperature.
5. Place the lamb chops on the grill and cook for 5 minutes with the lid down. Don’t 
let the temperature inside the grill go above 350 F (175 C).
6. Then flip the lamb chops every 2-3 minutes until done to the level you enjoy.

SUBSTITUTION
• Curry powder or Italian seasoning (see page 177 for recipe) can be used instead of  
cumin/paprika/chili mix.
• The lamb chops can also be cooked in the oven instead at 375 F (190 C) for 30 
minutes.

Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 700    Fat: 60 g   Net Carbohydrates: 2 g    Protein: 45 g
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Side 131 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 370    Fedt: 30 g    Netto kulhydrater: 1 g    Protein: 20 g

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  15 minutter
Samlet tid:  30 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse:  7 frikadeller

Ingredienser

Fremgangsmde

• 454 g lammekød
• 1 æg
• ½ stort løg
• ½ tsk (1 g) stødt kommen
• 10 friske mynteblade
• 1 tsk (5 g) salt
• Avocadoolie til stegningen

1. Anbring alle ingredienserne i foodprocessoren og blend dem godt sammen. 
Form små frikadeller på størrelse med golfbolde af blandingen (ca. 25 stks.).

2. Kom avocadoolie på en stegepande og steg frikadellerne i portioner. 
Servér med  Nemme rosenkål med bacon (se opskrift side 149) og med lidt 
hvidløgssauce (se opskrift side 178).

Lammefrikadeller med 
mynte
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Side 132 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 470    Fedt: 30 g    Netto kulhydrater: 5 g    Protein: 44 g

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  50 minutter
Samlet tid:  1 time 5 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse:  1 stor skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 908 g oksehale
• ½ stort løg, hakket
• 2 forårsløg, hakket
• 6 fed hvidløg, skrællet
• 2 spsk (10 g) ingefær, presset
• ¼ kop (60 ml) tamari sauce
• 1 kvist timian
• 1 chilipeber
• ¼ kop (35 g) hele mandler
• Salt og peber
• 2 kopper (480 ml) vand eller hønsebouillon
• 2 spsk (30 ml) avocadoolie til stegningen

1. Kom avocadoolien på en stegepande og tilsæt de hakkede løg og oksehale. 
Steg det ved høj varme, indtil kødet er brunet (ca. 5-10 minutter). Rør 
jævnligt i det.

2. Anbring det brunet kød og løg i trykkogeren sammen med de øvrige 
ingredienser.

3. Kog dem ved højt tryk i 50 minutter. Når retten er færdig, så følg din 
trykkogers anvisning vedrørende frigivelse af trykket på den rigtige måde.

Jamaicansk 
oksehalegryde i 
trykkoger
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Side 133 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 260    Fedt: 15 g    Netto kulhydrater: 6 g    Protein: 20 g

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  0 minutter
Samlet tid:  5 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 stor skål

Ingredienser

Fremgangsmde

Tips

• 100 gram rucola
• 115 g kalkun delipålæg eller kalkunbryst, skåret i små stykker
• 10 hindbær (eller blåbær)
• 1 agurk, skrællet og skåret i tern
• 2 spsk (30 ml) olivenolie
• Saft fra ½ lime

1. Bland alle ingredienserne sammen i en stor skål og nyd salaten.

• Dette er en ret enkel salat-opskrift - du kan sagtens bruge andet kød, samt 
andre bær og salatblade.

Kalkun-ruccola salat

AN
DE

T

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 134 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 460    Fedt: 24 g    Netto kulhydrater: 8 g    Protein: 45 g

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  20 minutter
Samlet tid:  30 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 tallerken

Ingredienser

Fremgangsmde

• 454 g lever, hakket
• 1 stort løg, hakket
• 2 spsk (30 ml) ghee (eller kokosolie)
• 2 skiver bacon
• Salt og peber

1. Steg bacon på en pande og bræk den i små stykker.
2. Kom ghee på en stegepande. Tilsæt det hakkede løg og steg det, til det er 

gennemsigtigt.
3. Tilsæt derefter den hakkede lever og sautér den, til den er gennemstegt. 

Tilsæt baconstykkerne, og smag til med salt og peber.

Lever og løg

Lav denne læ
kre, traditio

nelle 

ret med lever og
 løg, for på 

den måde at få m
ere lever 

ind i din ko
st - det er 

nemlig 

super nærende!

https://www.hurtigtslank.dk/
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Side 137 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 260    Fedt: 26 g    Netto kulhydrater: 2 g    Protein: 6 g

Forberedelsestid:  3 ½ minut
Tilberedningstid:  1 ½ minut
Samlet tid:  5 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  2 små runde skiver

Ingredienser

Fremgangsmde

• ⅓ kop (35 g) mandelmel
• ½ tsk (2 g) bagepulver
• ⅛ tsk (1 g) salt
• 1 æg, pisket
• 2 ½ spsk (37 g) ghee (eller kokosolie eller olivenolie), smeltet

1. Smør et krus.
2. Bland alle ingredienserne sammen med en gaffel.
3. Hæld blandingen op i kruset (eller bland dem sammen i kruset).
4. Sæt det i mikrobølgeovnen i 90 sekunder ved høj styrke. (Du skal måske 

tilpasse tiden efter indstillingerne for din mikrobølgeovn).
5. Lad det køle af et par minutter.
6. Hæld det forsigtigt ud af kruset og skær det i 4 tynde skiver.

Hurtigt brød i 
mikrobølgeovnen

Det er virkeli
g lækkert 

brød, så pas på
, at du ikke

 

kommer til at spi
se for 

meget af det
.

TIL
BE

HØ
R
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Side 139 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 90    Fedt: 7 g    Netto kulhydrater: 4 g    Protein: 3 g

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  15 minutter
Samlet tid:  25 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 kop

Ingredienser

Fremgangsmde

• ½ blomkålshoved (ca. 220 g)
• 1 spsk (15 ml) kokosolie
• Salt

1. Skær blomkålen i små buketter, så de kan komme i foodprocessoren.
2. Blend blomkålen, indtil den er blevet til meget små “ris-lignende” stykker. 

Pres overskydende vand ud.
3. Kom 1 spsk kokosolie i en stor gryde. Tilsæt blomkålen og lad den koge ved 

jævn varme. Rør jævnligt i det, så det ikke brænder på!
4. Kog det mørt, men ikke grødagtigt. Tilsæt salt og servér.

Hvide blomkålsris

Du kan servere disse hvide
 blomkålsris med 

forskellige sautéer og stir
-fries.

TIL
BE

HØ
R
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DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

the Essential 
KETO 

COOKBOOK

Page 144

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 141 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Denne blomkålsmos er virkelig cremet og 

lækker - faktisk er de flest
e slet ikke klar over, 

at det er blomkål!

Forberedelsestid:  20 minutter
Tilberedningstid:  0 minutter
Samlet tid:  20 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  ½ kop

Ingredienser

Fremgangsmde

• ½ blomkålshoved (ca. 220 g), brækket i små buketter
• 2 spsk (30 ml) ghee (eller kokosolie)
• ¼ kop (60 ml) kokosmælk (fra en rystet dåse, der har stuetemperatur)
• ¼ tsk (1 ml) vaniljeekstrakt
• Purløg eller forårsløg, finthakket (valgfrit)
• Salt

1. Læg blomkålsbuketterne i en skål egnet til mikrobølgeovn med ¼ kop vand 
i bunden. Sæt dem i mikrobølgeovnen ved høj styrke, indtil de er blevet 
bløde (ca. 10-12 minutter). Tjek hver 3. minut, at der stadig er vand i skålen. 
Du kan også dampe blomkålsbuketterne i en dampkoger.

2. Anbring de bløde blomkålsstykker i en blender sammen med smeltet ghee, 
kokosmælk, vaniljeekstrakt og salt, og blend det smidigt.

3. Pynt med purløg eller forårsløg.

Cremet blomkålsmos

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 200    Fedt: 20 g    Netto kulhydrater: 4 g    Protein: 4 g

TIL
BE

HØ
R
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Side 142 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  0 minutter
Tilberedningstid:  10 minutter
Samlet tid:  10 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 kop

Ingredienser

Fremgangsmde

• 454 g spinatblade
• 3 spsk (12 g) mandelskiver
• Salt
• 1 spsk (15 ml) avocadoolie til stegningen

1. Kom 1 spsk avocadoolie i en stor gryde ved jævn varme.
2. Tilsæt spinaten og lad den koge ind.
3. Når spinaten er faldet sammen, smager du til med salt og rører rundt.
4. Inden serveringen, rører du mandelskiverne i.

Spinat-mandel sauté

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 150    Fedt: 11 g    Netto kulhydrater: 4 g    Protein: 8 g
the Essential 
KETO 

COOKBOOK
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Spinach Almond Saute
Prep Time: 0 minutes
Cook Time: 10 minutes
Total Time: 10 minutes
Yield: 2 servings
Serving Size: 1 cup

INGREDIENTS
 • 1 lb (454 g) spinach leaves
 • 3 Tablespoons (12 g) almond slices
 • Salt to taste
 • 1 Tablespoon (15 ml) avocado oil for cooking

INSTRUCTIONS
1. Place the 1 Tablespoon of  avocado oil into a large pot on medium heat.
2. Add in the spinach and let it cook down.
3. Once the spinach is cooked down, add the salt to taste and stir.
4. Before serving, stir in the almond slices.

Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 150    Fat: 11 g   Net Carbohydrates: 4 g    Protein: 8 g

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 143 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Du kan bruge kødrester i stedet for baco
n i 

denne ret.

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  15 minutter
Samlet tid:  20 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse:  1 kop

Ingredienser

Fremgangsmde

• Ca. 20 stilke asparges, skær enden af stilkene og skær stilkene i små stykker
• 1 citron
• ½ kop (50 g) baconstykker, tilberedt på forhånd
• Salt
• Olivenolie eller baconfedt til stegningen

1. Sautér asparges i ca. 2 spsk olivenolie.
2. Når de er blevet møre, presser du saften fra 1 citron i (smag på det, når 

halvdelen af saften er presset ud, så du kan se, om du vil have mere i).
3. Tilsæt baconstykkerne og sautér i endnu 2-3 minutter.
4. Smag til med salt. 

Citron-asparges sauté 
med bacon

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 200    Fedt: 15 g    Netto kulhydrater: 3 g    Protein: 13 g

TIL
BE

HØ
R
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Side 144 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 150    Fedt: 10 g    Netto kulhydrater: 6 g    protein: 5 g

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  10 minutter
Samlet tid:  15 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 tallerken

Ingredienser

Fremgangsmde

Tips

• 225 g broccolini
• 3 fed hvidløg, presset
• 1 spsk (15 ml) citronsaft
• 1 spsk (10 g) hvidløgspulver (valgfrit)
• 2 spsk (30 ml) olivenolie
• Salt og peber

1. Kom olivenolie på en pande ved jævn varme.
2. Tilsæt broccolini og sautér i 5 minutter (blanchér broccolinien først, hvis du 

gerne vil have den mere mør).
3. Tilsæt presset hvidløg, citronsaft, hvidløgspulver, salt og peber.
4. Sautér i endnu et par minutter og servér straks.

• Man kan bruge hakket broccoli i stedet for broccolini.

Broccolini sauté med 
hvidløg og citron

the Essential 
KETO 

COOKBOOK
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Garlic Lemon Broccolini 
Saute
Prep Time: 5 minutes
Cook Time: 10 minutes
Total Time: 15 minutes
Yield: 2 servings
Serving Size: 1 plate

INGREDIENTS
 • 1/2 lb (225 g) broccolini 
 • 3 cloves of  garlic, minced
 • 1 Tablespoon (15 ml) lemon juice
 • 1 Tablespoon (10 g) garlic powder (optional)
 • 2 Tablespoons (30 ml) olive oil
 • Salt and pepper to taste

INSTRUCTIONS
1. Add the olive oil into the skillet on medium heat.
2. Add in the broccolini and saute for 5 minutes (parboil the broccolini first if  you 
prefer it softer).
3. Add in the minced garlic, lemon juice, garlic powder, salt, and pepper.
4. Saute for a few more minutes and serve immediately.

SUBSTITUTIONS
• Chopped broccoli can be used instead of  broccolini.

Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 150    Fat: 10 g   Net Carbohydrates: 6 g    Protein: 5 g
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Side 145 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Dette er en af mine favorit opskrifter - de
n er 

nem at lave og er virkelig læ
kker. Og så kan 

du lave en stor portion a
f det, som du har i 

køleskabet, så du har til fle
re dage.

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  20 minutter
Samlet tid:  25 minutter
Mængde:  6 portioner
Portionsstørrelse:  ca. 1 kop

Ingredienser

Fremgangsmde

• 908 g rosenkål
• 454 g bacon, ikke tilberedt

1. Kog rosenkålen mør i 10 minutter.
2. Mens rosenkålen koger, skærer du bacon ud i små stykker (ca. 1,25 cm brede), 

og steger dem i en stor gryde ved jævn varme. Når de er blevet sprøde, 
tilsætter du de siede rosenkål.

3. Steg det i 10 minutter ved høj varme, og rør jævnligt i det, så det ikke 
brænder på i bunden af gryden.

Nemme rosenkål 
med bacon

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 400    Fedt: 35 g    Netto kulhydrater: 6 g    Protein: 14 g

TIL
BE

HØ
R
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Easy Bacon Brussels 
Sprouts
Prep Time: 5 minutes
Cook Time: 20 minutes
Total Time: 25 minutes
Yield: 6 servings
Serving Size: 1 cup (approx.)

INGREDIENTS
 • 2 lbs (908 g) Brussels sprouts
 • 1 lb (454 g) bacon, uncooked

INSTRUCTIONS
1. Boil the Brussels sprouts for 10 minutes until tender.
2. While the Brussels sprouts are boiling, chop the bacon into small pieces (approx. 
1/2-inch wide), and cook the bacon pieces in a large pot on medium heat. When the 
bacon is crispy, add in the drained Brussels sprouts.
3. Cook for 10 more minutes on high heat, stirring occasionally to make sure 
nothing gets burnt on the bottom of  the pan.

SI
DE

 DISHES

This is one of my favorite recipes - it
’s 

easy to make and absolutely de
licious.  

Plus, you can make a large batch of 
it and 

refrigerate it to eat o
ver several days.

Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 400    Fat: 35 g   Net Carbohydrates: 6 g    Protein: 14 g
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Side 146 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 80    Fedt: 7 g    Netto kulhydrater: 2 g    protein: 0 g

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  10 minutter
Samlet tid:  15 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 tallerken

Ingredienser

Fremgangsmde

Tips

• 3 små agurker (eller 2 store agurker), skrællet
• 12 fed hvidløg, presset
• 1 tsk (5 g) salt
• 3 spsk (45 ml) olivenolie

1. Skær agurkerne i tern.
2. Bland agurker, presset hvidløg, salt og olivenolie sammen.
3. Serveres helst afkølet.

• Man kan bruge sesamolie i stedet for olivenolie

Forfriskende agurkesalat

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 147 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  12 minutter
Samlet tid:  17 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse:  1-2 kopper

Ingredienser

Fremgangsmde

• 908 g squash, skåret i små stykker eller skiver
• 6 fed hvidløg, presset
• Olivenolie til tilberedningen

1. Kom 3-4 spsk olivenolie på en pande ved jævn til høj varme.
2. Hæld de små squash-stykker på panden og sautér dem, indtil de er blevet 

bløde (ca. 10 minutter).
3. Tilsæt hvidløg og sautér i endnu 1-2 minutter.

Hvidløg-squash sauté

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 70    Fedt: 4 g    Netto kulhydrater: 4 g    Protein: 0 g

Squash er fremragende 
på en ketogen diæt 
- brug dem i sautéer, 
gryderetter, og lav 
nudler ud af dem.

TIL
BE

HØ
R
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Garlic Zucchini Saute
Prep Time: 5 minutes
Cook Time: 12 minutes
Total Time: 17 minutes
Yield: 4 servings
Serving Size: 1-2 cups

INGREDIENTS
 • 2 lb (908 g) zucchini, chopped into small pieces or slices
 • 6 cloves of  garlic, minced
 • Olive oil to saute in

INSTRUCTIONS
1. Pour 3-4 tablespoons of  olive oil into a skillet on medium to high heat.
2. Place the baby squash/zucchini pieces into the skillet and saute until they soften 
(approx. 10 minutes).
3. Add the garlic and saute for 1-2 minutes more.

SI
DE

 DISHES

Zucchini is excellent for 
the ketogenic diet - use 
it in sautes, stews, and 

create noodles 
from them.

Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 70    Fat: 4 g   Net Carbohydrates: 4 g    Protein: 0 g
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Side 148 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  20 minutter
Samlet tid:  25 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  hvad der svarer til 2 æg

Ingredienser

Fremgangsmde

• 4 hårdkogte æg, pillet
• ½ spsk (7 g) sennep (evt. mere)
• ½ spsk (7 ml) mayo (se opskriften side 177)
• 1 spsk syltede agurker, hakket (valgfrit)
• 1 knivspids røget paprika (valgfrit)
• Salt og peber

1. Skær de hårdkogte æg i små stykker.
2. Bland dem i en skål med sennep, mayo, syltede agurker og krydderier. 

Bland det godt sammen.

Nem æggesalat

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 160    Fedt: 11 g    Netto kulhydrater: 1 g    Protein: 13 gthe Essential 
KETO 

COOKBOOK
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Easy Egg Salad 
Prep Time: 5 minutes
Cook Time: 20 minutes
Total Time: 25 minutes
Yield: 2 servings
Serving Size: 2 eggs worth

INGREDIENTS
 • 4 hard boiled eggs, peeled
 • 1/2 Tablespoon (7 g) mustard (add more to taste)
 • 1/2 Tablespoon (7 ml) mayo (see page 181 for recipe)
 • 1 Tablespoon pickles, chopped (optional)
 • Dash of  smoked paprika (optional)
 • Salt and pepper to taste

INSTRUCTIONS
1. Cut up the hard boiled eggs into small pieces.
2. In a bowl, combine with the mustard, mayo, pickles, and seasoning. Mix well.

Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 160    Fat: 11 g   Net Carbohydrates: 1 g    Protein: 13 g
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Side 149 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  1 time 15 minutter
Samlet tid:  1 time 30 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse:  1 lille skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• Halvdelen af et stort blomkålshoved (ca. 220 g)
• 2 tsk (4 g) gurkemeje
• 2 tsk (10 g) salt
• 2 spsk (30 ml) olivenolie

1. Forvarm ovnen til 175 C.
2. Pluk blomkålsbuketterne af blomkålsstilken. Du skal ikke bruge stilkene.
3. Bland blomkålsbuketterne med gurkemeje, salt og olivenolie.
4. Læg dem på en bageplade (bred blomkålsstykkerne ud, så de ikke ligger oven på 

hinanden).
5. Dæk bagepladen til med sølvpapir.
6. Bag dem i 75 minutter.

Ristet blomkål med 
gurkemeje

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 90    Fedt: 7 g    Netto kulhydrater: 3 g    Protein: 0 g

Gurkemeje passer rigtig godt sammen med blomkål. Du kan faktisk også komme gurkemeje i din blomkålsmos (se opskriften side 144).

TIL
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Side 150 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  20 minutter
Samlet tid:  30 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse:  1 kop

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1 napakålhoved (kaldes også for kinesisk kål), skær bunden af og skær den i 
2.5 cm grofthakkede stykker (eller brug almindelig hvidkål)

• 1 lille tomat, skåret i tern
• 1 peberfrugt, skåret i tern
• 3 spsk (45 ml) hønsebouillon (valgfrit)
• Salt og peber
• Kokosolie til stegningen

1. Kom 2 spsk kokosolie i en stor gryde.
2. Tilsæt kålen, tomat og peberfrugt, og steg det ved jævn til høj varme. Kålen 

vil afgive en masse vand og vil skrumpe ind.
3. Tilsæt hønsebouillonen efter 10 minutter (valgfrit).
4. Kog det i ca. 20 minutter, indtil kålen er blevet meget mør og noget af 

vandet er fordampet.
5. Smag til med salt og peber.
6. Servér med en lille smule af bouillonen.

Hurtigkogt napakål

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 70    Fedt: 4 g    Netto kulhydrater: 6 g    Protein: 3 g

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 151 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  0 minutter
Samlet tid:  5 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 kop

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1 moden avocado
• 1 spsk (15 ml) olivenolie
• ½ spsk (7 ml) balsamico eddike
• Salt

1. Skær den modne avocado i to dele.
2. Fjern kernen, og brug en lille kniv til forsigtigt at skære begge halvdele i 

tern. Brug derefter en ske til at skrabe avocado-ternene ud.
3. Vend dem med olivenolie, balsamico eddike og salt.

Super hurtig 
avocadosalat

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 220    Fedt: 21 g    Netto kulhydrater: 2 g    Protein: 2 g

Avocado kan bruges i 
rigtig mange lækre retter 
- nyd den, så meget du 

kan.

TIL
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HØ
R
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Super Fast Avocado Salad
Prep Time: 5 minutes
Cooking Time: 0 minutes
Total Time: 5 minutes
Yield: 2 servings
Serving Size: 1 cup

INGREDIENTS
 • 1 ripe avocado
 • 1 Tablespoon (15 ml) olive oil
 • 1/2 Tablespoon (7 ml) balsamic vinegar
 • Salt to taste

INSTRUCTIONS
1. Cut a ripe avocado in half.
2. Remove the pit, and using a small knife carefully score each half  into cubes. Then 
use a spoon to scoop out the avocado cubes.
3. Toss the avocado cubes with olive oil, balsamic vinegar, and salt.

SI
DE

 DISHES

Avocado can be used 
to make so many great 
dishes - enjoy it as much 

as you can.

Nutritional Data (estimates) - per serving:
Calories: 220    Fat: 21 g   Net Carbohydrates: 2 g    Protein: 2 g
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Side 155 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  25 minutter + 2 timer på køl
Samlet tid:  30 minutter + 2 timer
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse:  10 pekannødder

Ingredienser

Fremgangsmde

• 40-45 halve pekannødder (ca. 70 g)
• 56 g 100% mørk chokolade
• Krydderier efter dit eget valg - mine favoritter er kanel, muskatnød og salt

1. Forvarm ovnen til 175 C.
2. Anbring de halve pekannødder i et enkelt lag på bagepapir og bag dem i 

ovnen i 7 minutter.
3. Lad dem køle af i 10-20 minutter.
4. Smelt den mørke chokolade (i mikrobølgeovnen ved høj styrke i 2 

minutter).
5. Dyp hver halve pekannød med en gaffel i den smeltede chokolade og læg 

dem tilbage på bagepapiret.
6. Drys en lille mængde krydderi/salt over de chokoladeovertrukne 

pekannødder.
7. Sæt dem i køleskabet i 1-2 timer for at størkne.

Krydrede 
chokoladeovertrukne 
pekannødder

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 160    Fedt: 15 g    Netto kulhydrater: 5 g    Protein: 3 g
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Side 157 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  5 timer i fryseren
Samlet tid:  10 minutter + 5 timer
Mængde:  6 portioner
Portionsstørrelse:  1 trøffel

Ingredienser

Fremgangsmde

• ½ kop (120 g) kokossmør (se opskriften side 183)
• 3 spsk (15 ml) 100% kakaopulver
• 1 spsk (5 g) malet kaffebønner
• 1 spsk (5 g) usødet kokosflager
• 1 knivspids stevia (valgfrit)
• 1 spsk (15 ml) kokosolie

1. Smelt kokossmør (i en mikrobølgeovn), så det kan røres med en gaffel.
2. Bland alle ingredienserne (bortset fra kokosolien) og bland dem godt 

sammen med en gaffel.
3. Tag en isterningbakke og hæld ca. ¼ tsk kokosolie i 6 af formene.
4. Fyld blandingen i formene med en ske og tryk dem forsigtigt flade med en 

gaffel.
5. Sæt dem i fryseren i 4-5 timer.
6. Optø dem ved stuetemperatur i 15-20 minutter inden servering.

trøf ler med chokolade, 
kaffe og kokos

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 160    Fedt: 15 g    Netto kulhydrater: 3 g    Protein: 2 g

DE
SS

ER
TE

R

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 158 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

the Essential 
KETO 

COOKBOOK

Page 162

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 159 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  15 minutter
Samlet tid:  25 minutter
Mængde:  12 portioner
Portionsstørrelse:  1 småkage

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2 kopper (280 g) hele mandler
• 2 spsk (80 g) chiafrø
• ¼ kop (60 ml) kokosolie
• 1 æg
• 3 spsk (15 g) frisk ingefær, revet
• 2 spsk (14 g) stødt kanel
• ½ tsk (1 g) muskatnød
• Stevia, der svarer til 6 spsk (72 g) sukker
• 1 knivspids salt

1. Forvarm ovnen til 175 C.
2. Kom de hele mandler sammen med chiafrø i foodprocessoren eller i 

blenderen.
3. Bland alle ingredienserne sammen i en stor skål.
4. Form 12 små småkager med dine hænder og læg dem på en bageplade med 

bagepapir.
5. Bag dem i 15 minutter.

Ingefærkrydret småkager

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 200    Fedt: 18 g    Netto kulhydrater: 3 g    Protein: 6 g

Hvis du gerne vil lave dess
erter, er stevia en god 

løsning som sødemiddel, men prøv på ikke at spise 

for mange desserter, for du ka
n på den måde 

have sværere ved at holde dig fra
 søde sager.
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Side 161 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  1 time
Samlet tid:  1 time 10 minutter
Mængde:  8 portioner
Portionsstørrelse:  1 skive

Ingredienser

Fremgangsmde

• 3 kopper (330 g) mandelmel
• ½ kop + 2 spsk (150 ml) kokosolie
• ¼ kop (60 ml) kokosmælk
• 3 æg
• 2 tsk (9 g) bagepulver
• 1 tsk (5 g) natron
• 1 spsk (3 g) italiensk krydderi
• ¼ tsk (1 g) salt

1. Forvarm ovnen til 150 C.
2. Smør en brødform (22,5 x 12,5 cm) med olivenolie eller kokosolie.
3. Bland alle ingredienserne sammen i en stor skål.
4. Hæld dejen op i formen og bred den ud, så den fylder formen jævnt ud.
5. Bag det i 60 minutter.
6. Lad det køle af, vend det ud og skær det i skiver med en brødkniv.

Friskbagt brød

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 400    Fedt: 41 g    Netto kulhydrater: 5 g    Protein: 11 g
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Side 163 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  12 minutter
Samlet tid:  22 minutter
Mængde:  8 portioner
Portionsstørrelse:  1 stykke

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2 kopper (280 g) hele mandler
• 2 spsk (80 g) chiafrø
• ¼ kop (20 g) usødet revet kokosnød
• 1 æg
• ¼ kop (60 ml) kokosolie
• ¼ kop (20 g) kakaopulver
• 1 knivspids stevia
• ¼ tsk (1 g) salt
• 1 tsk (4 g) natron

1. Forvarm ovnen til 175 C.
2. Kom de hele mandler og chiafrø i foodprocessoren eller blenderen 

(blandingen skal være hakket ganske fint).
3. Bland alle ingredienserne godt sammen.
4. Hæld dejen på et stykke sølvpapir og form 8 biscotti-formet stykker (lange, 

tynde fingre). (Eller du kan forme dejen som et brød og lægge den på køl i 
30 minutter, og derefter forsigtigt skære den ud).

5. Bag dem i 12 minutter.
6. Sæt ovnens temperatur ned til 150 C og bag dem i yderligere 15 minutter. 

Lad dem køle af for at blive faste.

Chokolade biscotti

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 350    Fedt: 30 g    Netto kulhydrater: 5 g    Protein: 10 g
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Side 164 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  5 minutter + 2 timer på køl
Samlet tid:  15 minutter + 2 timer
Mængde:  3-4 portioner
Portionsstørrelse:  4 små vingummier

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1 agurk, skrællet (ca. 225 g)
• 15-20 friske mynteblade (eller 1 spsk (3 g) 

mynte-teblade)
• Saft fra ½ lime
• 1 ½ spsk (10 g) gelatinepulver
• 1 knivspids stevia (valgfrit)

1. Blend agurk, mynteblade, limesaft og stevia sammen i en blender.
2. Si blandingen og hæld væsken (ca. ½ kop eller 120 ml væske) i en lille gryde 

på komfuret.
3. Varm væsken ved jævn varme, indtil den begynder at småkoge.
4. Rør gelatinepulveret i (tilsæt en lille mængde ad gangen), indtil det er helt 

opløst. Si det igen for at fjerne eventuelle klumper.
5. Hæld det i silikoneforme (isterningbakker er rigtig gode) og sæt dem på køl i 

2 timer.

Vingummi med agurk og lime

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 10    Fedt: 0 g    Netto kulhydrater: 0 g    Protein: 2 g

Disse vingummier er 
en rigtig god måde 
at få mere gelatine 

ind i din kost!
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Side 165 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  8 timer på køl
Samlet tid:  5 minutter + 8 timer
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 kop

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2 spsk (10 g) usødet kakaopulver
• 1 kop (240 ml) usødet kokosmælk
• ⅓ kop (215 g) chiafrø
• 1 spsk (5 g) usødet revet kokosnød (til pynt)
• Krydderier og/eller sødemiddel efter eget valg

1. Bland alle ingredienserne (kakaopulver, kokosmælk, chiafrø, krydderier og 
sødemiddel) sammen i en skål.

2. Dæk skålen til og sæt den på køl natten over (ca. 8 timer).
3. Blend blandingen smidig (dette hjælper med at få blandet al kakaopulveret 

godt ind i blandingen). Hæld den i kopper og pynt med revet kokosnød.

Chokolade-chia budding

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 300    Fedt: 24 g    Netto kulhydrater: 3 g    Protein: 8 g

Du kan udelade 
sødemiddel, for 

kokosmælken er også 
lidt sød.
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Side 166 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  20 minutter
Samlet tid:  30 minutter
Mængde:  6 portioner
Portionsstørrelse:  2 muffins

Ingredienser

Tips

Fremgangsmde

• ¾ kop (83 g) mandelmel
• ¼ kop (28 g) kokosmel
• 2 tsk (9 g) bagepulver
• 1 tsk (5 g) salt
• En meget lille knivspids stevia
• 3 æg
• ½ kop (120 ml) kokosmælk
• 3 Jalapeño pebre, hakket
• Kokosolie til at smøre muffin-formene med eller brug papirforme til 

muffins.

• Man kan bruge mandelmælk i stedet for kokosmælk.

1. Forvarm ovnen til 175 C.
2. Smør muffinformen med kokosolie (hvis du ikke bruger papirforme).
3. Bland alle ingredienserne godt sammen i en stor skål.
4. Hæld dejen i formene.
5. Bag dem i 20 minutter.

Jalapeño “majsbrød”

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 300    Fedt: 24 g    Netto kulhydrater: 3 g    Protein: 8 g
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Side 167 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  2 timer på køl
Samlet tid:  15 minutter + 2 timer
Mængde:  24 stks
Portionsstørrelse:  1 stsk

Ingredienser

Fremgangsmde

 De hvide lag:
• ½ kop (120 g) kokossmør
• ¼ kop (20 g) usødet revet kokosnød
• 2 spsk (30 ml) kokosolie
• 1 tsk (5 ml) pebermynteekstrakt (evt. lidt mere)
• Smag til med stevia (valgfrit)

 De sorte lag:
• 115 g 100% mørk chokolade
• 4 spsk (60 ml) kokosolie

1. Til de hvide lag smelter du kokossmør og de 2 spsk kokosolie, og blander 
dem sammen med usødet revet kokosnød, stevia og pebermynteekstrakt.

2. Kom 2 tsk af den hvide blanding i hver mini muffinform og sæt dem på 
køl i en time. Sørg for, at dette lag er fast, inden du går videre til næste 
punkt. Hvis du ikke har en mini muffinform, kan du bruge en almindelig 
muffinform - portionsstørrelsen vil være det halve af en almindelig muffin.

3. Til de sorte lag smelter du 4 spsk kokosolie og 115 g mørk chokolade, og 
blander det godt sammen. Kom 1 tsk af den sorte blanding i hver mini 
muffinform, så den danner et tyndt lag ovenpå det faste, hvide lag. Sæt det 
i køleskabet i 1 time. Sørg for, at dette lag er fast, inden du går videre med 
næste punkt.

4. Gentag punkt 2 og 3 for så mange lag, du vil ha’.

Sorte og hvide 
pebermyntebøffer

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 100    Fedt: 10 g    Netto kulhydrater: 2 g    Protein: 1 g
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Side 168 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  15 minutter
Samlet tid:  30 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse:  ca. 7 bidder

Ingredienser

Fremgangsmde

• 3 æg
• 1 ½ kop (165 g) mandelmel
• 2 spsk (30 ml) ghee, smeltet
• 3 spsk (21 g) kokosmel
• ½ tsk (3 g) salt
• 1 æg, pisket (som æggevask)
• Groft havsalt til drys (valgfrit)

1. Forvarm ovnen til 175 C.
2. Kom 3 æg, mandelmel, ghee, kokosmel og ½ tsk salt i en skål og bland det 

godt sammen til en dej.
3. Lad dejen hvile i 5 minutter.
4. Rul den ud til små pretzel-bidder (små kugler) og læg dem på bagepapir på 

en bageplade.
5. Bag dem i ovnen i 6-7 minutter.
6. Tag dem ud og varm ovnen op til 200 C.
7. Vend bidderne om på den anden side, pensl toppen med lidt pisket æg, og 

drys lidt havsalt over dem.
8. Bag dem i 5 minutter mere.

Saltkringle bidder

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 320    Fedt: 28 g    Netto kulhydrater: 4 g    Protein: 13 g
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Side 169 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  10 minutter
Samlet tid:  25 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse:  Ca. 5 kiks

Ingredienser

Tips

Fremgangsmde

• 1 ½ kop (165 g) mandelmel
• 1 æg
• 2 spsk (30 ml) olivenolie
• ¾ tsk (4 g) salt
• ¼ tsk (0,5 g) basilikum
• ½ tsk (1 g) timian
• ¼ tsk (0,5 g) oregano
• ½ tsk (1 g) løgpulver
• ¼ tsk (0,5 g) hvidløgspulver

• Man kan bruge italiensk krydderi (se opskriften side 173) i stedet for 
basilikum, timian, oregano, løgpulver og hvidløgspulver, hvis du ikke lige 
har dem i huset.

• Man kan også bruge andre former for nøddemel i stedet for mandelmel (du 
kan bare komme nødderne i en foodprocessor eller blender og blende dem 
fine.

1. Forvarm ovnen til 175 C.
2. Bland alle ingredienserne godt sammen til en dej.
3. Form dejen til en lang, rektangulær blok (brug sølvpapir eller film til at 

pakke dejen stramt) og skær derefter dejen ud i tynde skiver (ca. 0,5 cm tykke). 
Læg forsigtigt hver skive på bagepapir på en bageplade. Du skulle få ca. 20-
30 kiks ud af dejen, alt afhængig af størrelsen.

4. Bag dem i 10-12 minutter.

Delikate italienske kiks

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 280    Fedt: 25 g    Netto kulhydrater: 3 g    Protein: 9 g
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Side 170 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  0 minutter
Samlet tid:  5 minutter
Mængde:  1 portion
Portionsstørrelse:  1 lille skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 5 frysetørret bær ( jeg brugte hindbær)
• 2 paranødder
• 2 spsk (28 g) kakaonibs
• 1 spsk (3 g) kokosflager

1. Bland alle ingredienserne sammen.

Keto superfoods trail mix

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 280    Fedt: 25 g    Netto kulhydrater: 1 g    Protein: 2 g

Lav en stor portion og op
bevar den i en 

lufttæt beholder, så du har til e
n hurtig snack!

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 171 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Grønkålschips er en lækker, sprød snack, og der er mange forskellige måder at lave dem på. Tørringsmetoden er den bedste, men det fungerer også i ovnen og i mikrobølgeovnen.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 170    Fedt: 14 g    Netto kulhydrater: 6 g    Protein: 4 g

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  Varierer (alt hængigt af tilberedningsmetoden)
Samlet tid:  Varierer (alt hængigt af tilberedningsmetoden)
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:   1 skål

Ingredienser

Fremgangsmde

• 4 store grønkålsblade
• ½ spsk (7 g) salt
• 2 spsk (30 ml) olivenolie
• ¼ spsk (1 g) knust rød peber (valgfrit)
• ½ spsk (3 g) paprika (valgfrit)

1. Vask grønkålsbladene og fjern stilkene, så kun bladene er tilbage. Tør dem 
godt.

2. Kom bladene, salt, olivenolie og krydderier i en skål. Bland det godt.
3. Hvis du bruger ovnen, skal den opvarmes til 150 C. Læg bladene fladt på en 

bageplade (de må ikke overlappe hinanden). Bag dem i 5-10 minutter - sørg for, 
at bladene bliver sprøde men ikke brændte.

4. Hvis du bruger en dehydrator, lægger du bladene fladt på bakken (ingen 
overlapning) og tørrer dem ved 57 C (i 3-5 timer), til de er blevet sprøde.

5. Hvis du bruger mikrobølgeovnen, lægger du bladene på en tallerken egnet 
til mikrobølgeovn og sætter dem i mikrobølgeovnen ved fuld styrke i 2-3 
minutter (tjek efter 2 minutter, at de ikke er brændte - det kan godt være, at du skal 
tilpasse tiden og styrken efter indstillingerne for din mikrobølgeovn).

Sprøde grønkålschips

SN
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Hjemmelavet italiensk krydderi     side 173
Hvidløgssauce       side 174
Cæsar dressing       side 175
Cajun-krydderi       side 176
Kokos-mayonnaise       side 177
Kokos ranch dressing      side 178
Hjemmelavet kokossmør      side 179
Slowcooker ghee       side 180
Kinesisk chiliolie       side 181
Cashewost        side 182
Nem guacamole       side 183
Leverpaté med oregano og hindbær    side 184

Dressing, Dip, Krydderier Og 
Saucer

Kapitel 6



Side 173 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Krydderi-
 og urte

blanding
er 

kan virke
lig give 

maden go
d 

smag. Du kan la
ve din e

gen, 

så bland
ingen få

r lige pr
æcis 

den smag, som du kan 
li’.

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  0 minutter
Samlet tid:  5 minutter
Mængde:  1 kop
Portionsstørrelse:  Ikke relevant

Ingredienser

Fremgangsmde

• ¼ kop (12 g) tørret basilikum
• ¼ kop (12 g) tørret rosmarin
• ¼ kop (12 g) tørret timian
• ¼ kop (12 g) tørret oregano
• 1 spsk (10 g) hvidløgspulver
• 1 spsk (7 g) løgpulver

1. Bland alle ingredienserne godt sammen og opbevar det i en lufttæt 
beholder.

Hjemmelavet italiensk 
krydderi

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr spsk:

Kalorier: 10    Fedt: 0 g    Netto kulhydrater: 1 g    Protein: 0 g
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Side 174 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Brug denne sauce sammen med forskellige 
kødretter, så de straks får mere smag.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr spsk:

Kalorier: 80    Fedt: 9 g    Netto kulhydrater: 0 g    Protein: 0 g

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  0 minutter
Samlet tid:  5 minutter
Mængde:  ca. 1 ½ kop
Portionsstørrelse:   Ikke relevant

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1 helt hvidløg, skrællet
• 1 tsk (5 g) salt
• Ca. ¼ kop (60 ml) citronsaft
• Ca. 1 kop (240 ml) olivenolie

1. Anbring hvidløgsfeddene og salt i en blender. Tilsæt derpå ca. ⅛ kop 
citronsaft og ½ kop olivenolie.

2. Blend det godt i 5-10 sekunder, og sæt derefter blenderens hastighed ned og 
hæld skiftevis mere citronsaft og olivenolie i, indtil det har fået en cremet 
konsistens.

Hvidløgssauce

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 175Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  0 minutter
Samlet tid:  15 minutter
Mængde:  Ca. 1 ½ kop
Portionsstørrelse:  Ikke relevant

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2 æggeblommer
• ¼ kop (60 ml) æblecidereddike
• 1 kop (240 ml) kokosolie, smeltet
• 6 ansjoser
• 2 tsk (9 g) Dijonsennep
• 2 store fed hvidløg, presset
• ¼ tsk (1 g) salt
• ¼ tsk (1 g) friskkværnet sort peber

1. Blend eller pisk de 2 æggeblommer med æblecidereddike.
2. Tilsæt langsomt kokosolien, mens du blender det, indtil det får konsistens 

som mayonnaise.
3. Tilsæt resten af olien, ansjoser, sennep, hvidløg, salt og peber, og blend det 

godt.

Cæsar dressing

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr spsk:

Kalorier: 80    Fedt: 9 g    Netto kulhydrater: 0 g    Protein: 0 g

De fleste købe dressinger indeholder usunde olier, 
såsom raps- og solsikkeolie - de kan være inflamma-

toriske på grund af den måde, de er forarbejdet på. Så 
det er bedst, at du laver dine egne - på den måde kan 

du være sikker på, at de er sunde og smager godt.

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 176 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  0 minutter
Samlet tid:  5 minutter
Mængde:  6 spsk
Portionsstørrelse:  Ikke relevant

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1 ½ spsk (10 g) paprika
• 1 ½ spsk (15 g) hvidløgspulver
• ½ spsk (3 g) løgpulver
• ½ spsk (2 g) sort peber
• 1 tsk (2 g) cayennepeber
• 1 tsk (2 g) tørret oregano
• 1 tsk (1 g) tørret timian
• 1 tsk (1 g) tørret basilikum
• 1-2 tsk (5-10 g) salt (smag til)

1. Bland alle de tørre krydderier og urter sammen og opbevar 
det i et lufttæt glas.

Cajun-krydderi

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr spsk:

Kalorier: 15    Fedt: 0 g    Netto kulhydrater: 2 g    Protein: 0 g

Du kan gnide kød ind i dette, inden du lægger det i 
slowcookeren eller før du griller det. Du skal bare bruge 

mindre cayennepeber, hvis du ikke er til stærk mad.

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 177 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  15 minutter
Tilberedningstid:  0 minutter
Samlet tid:  15 minutter
Mængde:  Ca. 1 ½  kop
Portionsstørrelse:  Ikke relevant

Ingredienser

Tips

Fremgangsmde

• 2 æggeblommer
• 2 spsk (30 ml) æblecidereddike
• 1 kop (240 ml) kokosolie, smeltet (men ikke for varmt)

• Man kan bruge olivenolie eller avocadoolie i stedet for kokosolie.
• Man kan bruge krydderier og urter for at lave andre former for mayonnaise.
• Man kan bruge citronsaft i stedet for æblecidereddike (men det giver 

mayonnaisen en helt anden smag).

1. Blend eller pisk de 2 æggeblommer med 2 spsk (30 ml) æblecidereddike.
2. Tilsæt langsomt kokosolien, mens du blender det (Jeg brugte en blender og 

hældte kokosolien i fra hullet i toppen af blenderen, ca. ½ spsk ad gangen, indtil det 
fik konsistens som mayonnaise).

3. Tilsæt resten af olien (en anelse mere, hvis du gerne vil have en lidt mindre 
tyk tekstur) og blend det godt.

4. Brug den med det samme (hvis du gerne vil opbevare den i køleskabet, så brug 
½ kop olivenolie eller avocadoolie og ½ kop kokosolie i stedet for kun kokosolie, for 
kokosolien vil gøre mayonnaisen fast i køleskabet). Vi prøver at få det spist indenfor 
en uge.

Kokos-mayonnaise

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr spsk:

Kalorier: 10    Fedt: 0 g    Netto kulhydrater: 1 g    Protein: 0 g
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Side 178 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  0 minutter
Samlet tid:  10 minutter
Mængde:  ½ kop
Portionsstørrelse:  Ikke relevant

Ingredienser

Fremgangsmde

• ¼ kop (60 ml) mayo (se opskriften side 181)
• ¼ kop (60 ml) kokosmælk
• 1 fed hvidløg, presset
• ½ tsk (1 g) løgpulver
• 1 spsk (4 g) frisk persille, finthakket (eller ½ tsk (0,5 g) tørret persille)
• 1 spsk (3 g) frisk purløg, finthakket (kan udelades)
• 1 tsk (1 g) frisk dild, finthakket (eller ½ tsk (0,5 g) tørret dild)
• 1 knivspids salt
• 1 knivspids peber

1. Bland mayo, kokosmælk, løgpulver, salt og peber sammen med en gaffel.
2. Bland forsigtigt hvidløg og de friske urter i.

Kokos ranch dressing

Denne ranch dressing passer glimrende sammen med de Brændende buffalo wings (se opskriften side 50.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr spsk:

Kalorier: 50    Fedt: 6 g    Netto kulhydrater: 0 g    Protein: 0 g

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 179 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  0 minutter
Samlet tid:  10 minutter
Mængde:  Ca. 3 kopper
Portionsstørrelse:  Ikke relevant

Ingredienser

Fremgangsmde

• 6 kopper (480 g) usødet, revet kokosnød (eller kokosflager eller kokospulver)
• 2 spsk (15 ml) kokosolie, smeltet (hvis du ikke bruger VitaMix med en stav 

eller en Blendtec med en “twister jar” beholder)

1. Kom revet kokosnød i en blender eller foodprocessor, og blend det ved høj 
hastighed.

2. Hvis du bruger VitaMix med en stav eller en Blendtec med twister jar, så 
skub den revet kokos ned, mens du blender. Ellers stands blenderen og skub 
den revet kokos ned med en ske, og gentag det 3 gange.

3. Hvis du ikke bruger en VitaMix eller Blendtec, kommer du smeltet 
kokosolie i og blender det ved høj hastighed i 10 minutter.

Hjemmelavet kokossmør

Hvis du ikke kan få fat i ko
kossmør, så lav det 

selv med denne opskrift. Det smager fantas-

tisk, når du smører det på et stykke 100% 

mørk chokolade for at få en
 hurtig snack.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr spsk:

Kalorier: 60    Fedt: 6 g    Netto kulhydrater: 1 g    Protein: 1 g
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Side 180 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  0 minutter
Tilberedningstid:  3 timer
Samlet tid:  3 timer
Mængde:  2 kopper
Portionsstørrelse:  Ikke relevant

Ingredienser

Fremgangsmde

• 454 g smør

1. Anbring smørret i slowcookeren og læg låg på (lidt på skrå, så dampen kan 
komme ud).

2. Indstil slowcookeren på lav styrke i 2-3 timer, indtil mælkebestanddelene 
bliver brune og falder ned i bunden, og smørret ikke bobler mere.

3. Anbring et ostelærred over en tragt og si smørolien gennem tragten og ned i 
en glaskrukke.

4. Opbevares i køleskab.

Slowcooker ghee

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr spsk:

Kalorier: 120    Fedt: 14 g    Netto kulhydrater: 0 g    Protein: 0 g

Ghee - også kendt som klaret smør - 

har endnu færre mælkeproteiner end 

smør. Så derfor har ghee et meget lavt 

indhold af laktose og kasein, som er 

to af de stoffer i mælkeprodukter, 

der typisk forårsager 
helbredsproblemer.

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 181 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  15 minutter
Samlet tid:  20 minutter
Mængde:  1 kop sauce
Portionsstørrelse:  Ikke relevant

Ingredienser

Fremgangsmde

• 100 g tørrede røde kinesiske eller thai chilipebre
• 2 spsk (15 g) sichuan peberkorn
• 1 kop (240 ml) kokosolie

1. Kom de tørre røde pebre og sichuan peberkorn sammen i foodprocessoren.
2. Opvarm kokosolien i en gryde ved jævn varme og kom krydderierne fra 

foodprocessoren i olien.
3. Vent på, at olien begynder at boble og kog den derpå i yderligere 3-5 

minutter, indtil de små stykker fra peberkornene begynder at blive lidt 
mørkere (de skal ikke blive for mørke, for så bliver de brændte).

4. Hæld den i en glasbeholder.

Kinesisk chiliolie

Brug denne sauce til dine 
sautéer, så de 

bliver ekstra stærke. Eller hvis du damper 

grøntsager, så kan du blande
 en lille smule af 

denne olie med lidt tamari sauce i grøntsag-

erne, så de bliver lidt mere spændende.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr spsk:

Kalorier: 80   Fedt: 9 g    Netto kulhydrater: 0 g    Protein: 0 g
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Side 182 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Bred den ud på et stykke mikroovnsbrød 
(se opskriften side 137) eller en delikat 
italiensk kiks (opskrift side 173), eller 

brug den som dip til nogle rå grøntsager. 
Den har konsistens som en flødeost, 

bare uden mælk!

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  0 timer
Samlet tid:  10 timer
Mængde:  1 kop
Portionsstørrelse:  Ikke relevant

Ingredienser

Fremgangsmde

• ½ kop (70 g) rå cashewnødder, sat i blød natten over
• 1 spsk (15 ml) kokosolie
• ½ kop (120 ml) vand

1. Læg de rå cashewnødder i en skål med vand, der har stuetemperatur. Vandet 
skal dække nødderne. Læg et stykke køkkenrulle eller viskestykke over 
skålen, så der ikke falder støv ned i den, og lad den stå natten over.

2. Kom de udblødte cashewnødder, ½ kop frisk vand og kokosolie i en blender 
og blend det til en smidig masse.

Cashewost

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr spsk:

Kalorier: 25    Fedt: 2 g    Netto kulhydrater: 1 g    Protein: 1 g

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 183 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  0 minutter
Samlet tid:  10 minutter
Mængde:  1 kop
Portionsstørrelse:  Ikke relevant

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2 modne avocadoer
• 1 lille tomat, skåret i tern
• ¼ kop (8 g) koriander, finthakket
• Saft fra en halv lime
• Salt
• 1 jalapeño, finthakket (valgfrit)
• 1/2 tsk (1 g) chilipulver (valgfrit)
• 1 tsk (3 g) hvidløgspulver (valgfrit)
• 1 tsk (2 g) løgpulver (valgfrit)

1. Skær avocadoerne i halve, fjern stenen i midten, og skrab kødet ud i en skål.
2. Mos avocadokødet med en ske eller gaffel.
3. Tilsæt tomat, koriander, limesaft, salt, jalapeño, chilipulver, hvidløgspulver 

og løgpulver.
4. Bland det godt sammen.

Nem guacamole

Det er nemt og hurtigt at lave guaca
mole, og 

det passer fint til kødretter, æg og grøntsager.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr spsk:

Kalorier: 40    Fedt: 4 g    Netto kulhydrater: 1 g    Protein: 1 g

KR
YD

DE
RI
ER

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 184 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  10 minutter
Tilberedningstid:  20 minutter
Samlet tid:  30 minutter
Mængde:  4 portioner
Portionsstørrelse:  Ca. 2-3 spsk

Ingredienser

Ingredienser

Fremgangsmde

• 317 g kyllingelever
• 2 spsk (30 ml) ghee (måske lidt mere)
• ½ løg, hakket
• Ca. 50 oreganoblade
• 10 hindbær (valgfrit) - gør patéen 

mindre smidig
• Salt

• Man kan bruge andre krydderier og urter i stedet for oregano og hindbær.

1. Smelt de 2 spsk ghee i en gryde og sautér det hakkede løg og kyllingelever, 
indtil leveren har fået nok (lyserød indeni). Det tager 10-15 minutter ved 
jævn varme, og det kan hjælpe at komme låg på gryden de sidste 5 minutter.

2. Tilsæt oreganoblade et par minutter før, at leveren har fået nok.
3. Blend lever, løg, oregano, hindbær og salt til en smidig masse (tilsæt evt. en 

ekstra spsk ghee, hvis du gerne vil have en mere smidig paté).

Leverpaté med oregano 
og hindbær

Denne paté passer rigtig godt til de delikate 
italienske kiks (opskrift side 169).

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 180    Fedt: 11 g    Netto kulhydrater: 3 g    Protein: 15 g

https://www.hurtigtslank.dk/


Drikkevarer og bouillon

Kapitel 7

Nem benbouillon       side 186

Sinh to bo (vietnamesisk smoothie)    side 187

Kokos masala chai       side 188

Ingefær-basilikum te      side 189

Græskarkrydret latte      side 190

Kokos-ghee kaffe       side 190

Iste med citrontimian      side 191

Kokos iste latte       side 191



Side 186 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  10 timer
Samlet tid:  10 timer 5 minutter
Mængde:  8-16 portioner (afhængigt af størrelsen på slowcookeren)
Portionsstørrelse:  Ca. 1 kop

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1 ½ - 2 kg ben (Jeg bruger typisk okseben)
• 4 l vand (tilpas mængden til størrelsen på din slowcooker)
• 2 spsk (30 ml) æblecidereddike eller citronsaft

1. Kom alle ingredienserne i slowcookeren og kog dem på lav indstilling i 10 
timer.

2. Afkøl bouillonen, si den og hæld den i en beholder.
3. Opbevar bouillonen i køleskabet eller fryseren, indtil du skal bruge den.
4. Skrab det størknede fedt oven på bouillonen af  

(det må du naturligvis selv om, men ellers er bouillonen meget fed).
5. Opvarm bouillonen, når du skal bruge den  

(sammen med krydderier, grøntsager osv.).

Nem benbouillon
Når du har lavet den første 

portion bouillon, kan du lave 
flere portioner af de samme ben. Benene rækker normalt til mindst 4-5 portioner bouillon.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 80    Fedt: 2 g    Netto kulhydrater: 0 g    Protein: 12 gDu kan lave den på 
mange forskellige måder - 
prøv også at komme løg, 
ingefær og gulerødder i 

slowcookeren.

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 187 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  0 minutter
Samlet tid:  5 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 glas

Ingredienser

Tips

Fremgangsmde

• 1 avocado
• 1 kop (500 g) isterninger
• ½ kop (120 ml)  kokosmælk - brug en anelse mere, hvis du har svært ved at 

blende blandingen
• Smag til med stevia (valgfrit)

• Man kan bruge mandelmælk i stedet for kokosmælk.

1. Skær den modne avocado i to halve.
2. Skrab avocadokødet ud med en ske.
3. Kom avocadokødet i en blender sammen med isterningerne og 

kokosmælken (og stevia), og blend det godt (begynd med lav hastighed og 
sæt langsomt hastigheden op).

4. Tilsæt mere kokosmælk, hvis det er nødvendigt.

Sinh to bo (vietnamesisk 
smoothie)

Denne her bliver traditionelt lavet med kondenseret mælk, 
men jeg har i stedet brugt 

kokosmælk for at gøre den fri 
for mælk og sukker.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 300    Fedt: 30 g    Netto kulhydrater: 2 g    Protein: 3 g
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Side 188 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  5 minutter
Samlet tid:  10 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 kop

Ingredienser

Fremgangsmde

• 1 kop (240 ml) kokosmælk
• 1 kop (240 ml) vand
• Smag til med stevia (valgfrit)
• 1 spsk (2 g) løse sorte teblade
• 1 knivspids masala te-krydderiblanding (opskrift herunder)

Masala te-krydderiblanding:
• 1 spsk (7 g) muskatnød
• 1 spsk (5 g) stødt ingefær
• 1 spsk (6 g) kardemomme
• 1 spsk (5 g) sort peber
• 1 spsk (8 g) kanel
• 1 tsk (2 g) stødt nellike
• 1 spsk (5 g) tørret basilikum (valgfrit), malet til pulver

1. Varm kokosmælk og vand i en kasserolle.
2. Tilsæt stevia, teen og krydderiblandingen. Bland det godt sammen.
3. Lad det simre i ca. 4-5 minutter.
4. Smag på teen og tilsæt mere sødemiddel eller flere krydderier, hvis det er 

nødvendigt.
5. Hæld den gennem et filter (for at fjerne tebladene) og servér straks.

Kokos masala chai

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 300    Fedt: 30 g    Netto kulhydrater: 2 g    Protein: 3 g

https://www.hurtigtslank.dk/


Side 189 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Forberedelsestid:  5 minutter
Tilberedningstid:  0 minutter
Samlet tid:  5 minutter
Mængde:  2 portioner
Portionsstørrelse:  1 kop te

Ingredienser

Fremgangsmde

• 2 kopper (480 ml) kogende vand
• ½ tsk (1 g) frisk ingefær, revet (eller 10 meget tynde skiver ingefær)
• 4 friske basilikumblade

1. Kom ingefær og basilikum i en kop eller tekande og hæld kogende vand på.
2. Lad den trække i 5 minutter.
3. Hvis du har lyst, kan du presse basilikumbladene med en ske for at få mere 

smag ud af dem.
4. Si ingefær og basilikum fra (ved hjælp af en speciel tekande eller et filter).
5. Nyd den varm eller kold.

Ingefær-basilikum te
Du kan selv lave flere forskellige slags urtete - du skal bare vælge dine favorit-urter eller bær og lave et udtræk af dem med 

varmt vand.

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 0    Fedt: 0 g    Netto kulhydrater: 0 g    Protein: 0 g
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Side 190 Alle Rettigheder Forbeholdes Hurtigtslank.dk

DEN ESSENTIELLE KETO 
KOGEBOG

Ingredienser

Ingredienser

Fremgangsmde

Fremgangsmde

• 1 kop (240 ml) sort kaffe
• 1 spsk (15 g) græskarpuré
• ¼ tsk (1 g) kanel
• ¼ tsk (1 g) muskatnød
• 1 knivspids stødt nellike
• 1 spsk (15 ml) ghee

• ½ spsk (7 g) ghee
• ½ spsk (7 g) kokosolie
• 1-2 kopper (240-480 ml) kaffe efter eget valg (eller sort eller rooibos te)
• 1 spsk (15 ml) mandelmælk eller kokosmælk

1. Fremgangsmåde
2. Kom alle ingredienserne i en blender og blend det godt i 15 sekunder.

1. Kom ghee, kokosolie, mandelmælk (eller kokosmælk) og kaffe i en blender.
2. Blend i 5-10 sekunder. Kaffen får en mere skummet, cremet konsistens. 

Hæld den i dit yndlings krus og nyd den!
3. Hvis du ikke har en blender, kan du bruge en mælkeskummer.

Græskarkrydret latte

Kokos-ghee kaffe

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 120    Fedt: 13 g    Netto kulhydrater: 1 g    Protein: 1 g

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 150    Fedt: 15 g    Netto kulhydrater: 0 g    Protein: 0 g

Samlet tid: 5 minutter

Mængde: 1 kop kaffe

Samlet tid: 5 minutter

Mængde: 1 krus kaffe

Du kan lave den på 

mange forskellige m
åder - 

prøv også at komme løg, 

ingefær og gulerødder i 

slowcookeren.
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Ingredienser

Ingredienser

Fremgangsmde

Fremgangsmde

• 4-6 kopper (1-1,5 l) sort te
• 6 kviste citrontimian eller anden krydderurt eller krydderi

• 2 kopper (480 ml) sort te
• 3 spsk (30 ml) kokosmælk
• Smag til med stevia (valgfrit)

1. Bryg den sorte te.
2. Fjern teposen/teposerne og kom 2 kviste citrontimian i den varme te.
3. Lad den køle af og sæt den på køl natten over.
4. Fjern krydderurten og servér teen med isterninger og friske kviste 

citrontimian som pynt.

1. Bryg den sorte te.
2. Tilsæt kokosmælk og smag til med stevia.
3. Blend det i et par sekunder eller brug en mælkeskummer.
4. Hæld den i et glas med isterninger.

Iste med citrontimian

Kokos iste latte

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 0    Fedt: 0 g    Netto kulhydrater: 0 g    Protein: 0 g

Ernæringsmæssige data (anslåede tal) - pr portion:

Kalorier: 30    Fedt: 3 g    Netto kulhydrater: 0 g    Protein: 0 g

Samlet tid: 10 minutter + trækker natten over

Mængde: 6-8 kopper te

Samlet tid: 10 minutter

Mængde: 2 kopper te

Plant nogle urter i din have eller i vindueskarmen. Det er lækkert at komme friske urter i maden, og de er også perfekte til te.

Mandel- og kokosmælk er fremragende, når man gerne vil undgå mælkeprodukter. Du skal blot købe mærker, der har fået tilføjet så få ingredienser som muligt. Især mange slags dåse kokosmælk  har ikke fået tilføjet ingredienser.
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Dag 1:
Morgenmad: Lav en portion Æggemuffins med grønkål og purløg (s. 23). Spis 2 muffins hver 

og sæt resten på køl.
Frokost: Lav 1 portion Thai kylling Pad See Ew (s.67).
Aftensmad: Lav ½ portion Spaghettisquash bolognese (s.88) med 1 portion Cremet 

blomkålsmos (s. 141). Brug strimlet squash, hvis du ikke kan finde spaghettisquash.

Dag 2:
Morgenmad: Genopvarm og spis resten af de tilberedte Æggemuffins med grønkål og purløg.
Frokost: Lav en portion Kalkun-rucolasalat (s. 133).
Aftensmad: Lav en portion Oksekød i karry (s. 96) med 2 portioner Hvide blomkålsris (s. 139). 

Spis ½ portion oksekød i karry og med 1 portion “ris”, og sæt resten på køl.

Dag 3:
Morgenmad: Lav 2 portioner Kalkunwrap (s. 24).
Frokost: Genopvarm og spis resten af oksekød i karry med “ris”.
Aftensmad: Lav en portion Pandestegt svinemørbrad (s. 111) med ½ portion Hvidløg-squash 

sauté (s. 147).

Dag 4: 
Morgenmad: Lav 2 portioner Kokos-ghee kaffe (s. 190).
Frokost: Lav 1 portion Sauteret basilikumkylling (s. 74).
Aftensmad: Lav ½ portion Paneret torsk med hvidløg-ghee sauce (s. 115) med 1 portion Spinat-

mandel sauté (s. 142).
Forberedelse: Lav 1 portion Nem benbouillon (s. 186).

Dag 5: 
Morgenmad: Lav 4 portioner Nem granola af frø og nødder (s. 31). Spis 1 portion hver og gem 

resten i en lufttæt beholder.
Frokost: Lav 1 portion Italiensk tunsalat (s. 43).
Aftensmad: Lav 1 portion Phosuppe med oksekød og squash (s. 83) med den færdiglavet Nem 

benbouillon.
Forberedelse: Lav 1 portion Oksehalegryde i slowcooker (s. 129).

Dag 6: 
Morgenmad: Lav 2 portioner Drik med mandelsmør og chokolade (s. 28).
Frokost: Lav 1 portion Kyllingefrikadeller med spinat og basilikum (s. 59).
Aftensmad: Færdiglavet Oksehalegryde i slowcooker (2 tallerkner) med ½ portion Citron-

asparges sauté med bacon (s. 143).

Keto kostplan
Angående denne kostplan
Denne kostplan passer til 2 personer og omfatter morgenmad, frokost og aftensmad.

Vigtig bemærkning: 1 portion betyder, at man laver opskriften som beskrevet, 2 
portioner betyder, at man laver en dobbelt portion af opskriften.

Uge 1
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Dag 7:
Morgenmad: Lav 1 portion Forårssuppe med pocheret æg (s. 32) med den færdiglavet 
benbouillon.
Frokost: Lav ½ portion Guacamole burger (s. 91).
Aftensmad: Færdiglavet Oksehalegryde i slowcooker (2 tallerkner) med 1 portion Hvide 
blomkålsris (s. 139).

Uge 2:
Dag 1: 
Morgenmad: Spis resten af den færdiglavet Nem granola af frø og nødder.
Frokost: Lav 1 portion Nem stir-fry med oksekød og broccoli (s. 98).
Aftensmad: Lav 1 portion Rosmarinbagt laks (s. 122) med ⅓ portion Forfriskende agurkesalat 
(s. 146).
Forberedelse: Lav 1 portion Teæg (s. 34).

Dag 2:
Morgenmad: Spis 2 færdiglavet Teæg hver.
Frokost: Lav 1 portion Lever og løg (s. 134).
Aftensmad: Lav 1 portion Sauteret hakket oksekød med sennep (s. 94).
Forberedelse: Lav 1 portion Bacon og kylling i slowcooker (s. 72).

Dag 3:
Morgenmad: Spis 2 færdiglavet Teæg hver.
Frokost: Lav 1 portion Stor nem salat (s. 53).
Aftensmad: Færdiglavet Bacon og kylling i slowcooker (2 tallerkner) med ⅓ portion 
Forfriskende agurkesalat (s. 146).

Dag 4:
Morgenmad: Spis 2 færdiglavet Teæg hver.
Frokost: Lav 1 portion Kalkun-rucolasalat (s. 133).
Aftensmad: Færdiglavet Bacon og kylling i slowcooker (2 tallerkner) med 1 portion Cremet 
blomkålsmos (s. 141).

Dag 5: 
Morgenmad: Lav 2 portioner Kokos-ghee kaffe (s. 190).
Frokost: Genopvarm og spis resten af den færdiglavet Bacon og kylling i slowcooker (2 
tallerkner).
Aftensmad: Lav 1 portion Laksegryde med koriander og selleri (s. 125) med 1 portion Hurtigt 
brød i mikrobølgeovnen (s. 137).

Dag 6: 
Morgenmad: Lav 2 portioner Grøn smoothie (s. 35).
Frokost: Lav 2 portioner Nem Egg Drop suppe (s. 48).
Aftensmad: Lav ½ portion Lammekoteletter med kommen crust (s. 130) med ½ portion 
Citron-asparges sauté med bacon (s. 143).

Dag 7:
Morgenmad: Lav 1 portion Cremet grød (s. 21).
Frokost: Lav 1 portion Kyllinge-nudelsuppe (s. 38).
Aftensmad: Lav 1 portion Mushu svinekød (s. 108).
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Prøv at holde dig til grønne bladgrøntsager og undgå rodfrugter, så dit daglige indtag af kulhydrater 
forbliver lavt.

Man skal holde nallerne væk fra de fleste frugter på en ketogen diæt. Små mængder bær er dog OK, men 
pas på, hvor mange du spiser!

Fødevareliste for  
den ketogene diæt

Grøntsager

Frugter

Rucola

Artiskokker

Asparges

Peberfrugter

Bok Choy

Broccoli

Rosenkål

Butterhead salat

Hvidkål

Gulerødder (ikke for 
mange)

Blomkål

Selleri

Bladbeder

Cikorie

Purløg

Agurk

Mælkebøtteblade

Avocado

Brombær

Blåbær

Tranebær

Oliven

Aubergine

Endive

Fennikel

Hvidløg

Jicama

Grønkål

Kålrabi

Porrer

Bladgrøntsager (forskellige 
slags)

Grøn salat

Svampe (alle slags)

Sennep greens

Okra

Løg

Persille

Pebre (alle slags)

Græskar (ikke for meget)

Citron

Lime

Hindbær

Jordbær

Radicchio

Radiser

Rabarber

Romaine salat

Forårsløg

Skalotteløg

Tang (alle havgrøntsager)

Spaghettisquash

Spinat

Tomater (ikke for mange)

Majroer

Brøndkarse

Squash

FERMENTEREDE 
GRØNTSAGER

Kimchi 

Sauerkraut
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Alle udskæringer af dyret er godt at spise, men for meget protein kan hæmme ketose, så pas på, hvor meget 
du spiser.

Alle udskæringer af dyret er godt at spise, men for meget protein kan hæmme ketose, så pas på, hvor meget 
du spiser.

I USA er indmad ikke så populært, men der findes ikke noget mere næringsrig mad end det. Spis alt af 
følgende fra stort set alle slags dyr.

Næsten alle slags bælgfrugter er strengt forbudt, men små mængder grønne bønner og ærter er ok.

Fedtstoffer spiller en stor rolle i en ketogen diæt (de udgør størstedelen af dit kalorieindtag), Så sørg for, at 
du spiser masser af sunde fedtstoffer

Kød

Konserveret og færdiglavet kødprodukter (tjek ingredienser)

Indmad

Grønne bønner + ærter

Fedtstoffer

Alligator
Bjørn
Oksekød
Bison
Kylling
Hjort
And
Elg

Pølser
Pålæg
Hot dogs

Hjerte
Lever

Avocadoolie
Ghee
Kokosolie
Svinefedt
Talg
Olivenolie

Ged
Gås
Hest
Kænguru
lam
Elsdyr
Fasan
Svinekød

Pepperoni
Prosciutto
Spegepølse

Nyre
Benmarv

Macadamiaolie
Rød palmeolie
Palme-fedtstof
Andefedt
Smør (hvis du kan tåle 
mejeriprodukter)

Vagtel
Kanin
Får
Slange
Kalkun
Kalvekød
Vildsvin
Vild kalkun

Bacon

Tunge
Indvolde

Kokossmør
Kakaosmør
Valnøddeolie (små mængder)
Sesamolie (små mængder)
MCT-olie
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Fisk er meget nærende, men køb vildtfanget fisk, når det er muligt.

Udover indmad er skaldyr det mest næringsrige mad, du kan spise. Det er ofte dyrt, men det er det værd.

Pas på det skjulte sukker!

Du skal ikke overdrive med disse fødevarer, for du kan nemt komme til at spise for mange, og de har et 
højt indhold af omega-6 fedtsyrer. De øger også dit indtag af kulhydrater, så pas på. Vær opmærksom på, 
at jordnødder er en bælgfrugt, ikke en nød, så de kan ikke anbefales.

Fisk

Skaldyr og andre dyr fra havet

Drikkevarer

Nødder og frø

Ansjoser
Bars
Torsk
Ål
Skrubbe
Kuller
Helleflynder
Sild

Abalone
Kaviar
Hjertemuslinger
Krabbe

Kokosmælk
Mandelmælk
Cashewmælk
Bouillon

Mandler
Hasselnødder
Macadamianødder
Pekannødder
Pinjekerner

Makrel
Mahi mahi
Soldatfisk
Aborre
Red snapper
Rock fisk
Laks (herunder røget laks)
Sardiner

Hummer
Muslinger
Østers
Rejer

Kaffe
Te
Urtete
Vand

Pistacienødder
Græskarfrø
Psylliumfrø
Sesamfrø
Solsikkefrø

Tilapia
Tun (herunder albacore)
Søtunge
Havaborre
Pighvar
Ørred
Haj

Kammuslinger
Blæksprutte

Citron- og limesaft
Danskvand

Valnødder
Cashewnødder
Chiafrø
Forskellige slags nøddesmør
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Det er ikke alle, som kan tåle mejeriprodukter - du bør fjerne disse fødevarer fra din kost i mindst en 
måned, og så derefter genindføre dem for at se, om de påvirker dig. Vi mener, at rå, upasteuriserede 
mejeriprodukter er bedre. Hold dig til fuldfede mejeriprodukter

Eksperimentér med disse urter og krydderier, for de vil være med til at gøre din mad rigtig lækker! 
Husk at tjekke ingredienserne på hver urte- og krydderiblanding, så du undgår tilføjet sukker og MSG 
(smagsforstærker).

Her er nogle fødevarer, som ikke lige falder pænt ind i en kategori.

Mejeriprodukter

Urter og krydderier

Andet

Kefir
Fuldfed yoghurt
Rå, fuldfede oste

Havsalt
Sort peber
Hvid peber
Basilikum
Italiensk krydderi
Chilipulver
Cayennepeber
Karrypulver
Garam Masala

Flæskesvær
Beef jerky
Syltede agurker
Torskeleverolie
Eddiker (tjek 
ingredienserne, at de 
ikke har fået tilføjet 
sukker eller hvede)
Æg (fra alle dyr)
Salatdressinger (lavet 
med gode olier og 
ingen tilføjet sukker)
Mayonnaise (lavet 

Fuldfed hytteost
Fed piskefløde
Fuldfed creme fraiche

Kommen
Oregano
Timian
Rosmarin
Salvie
Gurkemeje
Persille
Koriander
Kanel

med gode olier - se listen 
over olier)
Fuldfed Ranch dressing
Cæsar dressing
Sennep
Stærk sauce (se 
ingredienserne)
Glutenfri tamari Sauce 
eller kokosaminosyrer
Fiskesauce (se 
ingredienserne)
Kakaonibs

Smør (ikke margarine)
Ghee
Fuldfed flødeost

Muskatnød
Nelliker
Allehånde
Ingefær
Kardemomme
Paprika
Dild

revet kokosnød
Gelatine (som pulver eller fra 
benbouillon)
Vaniljeekstrakt
Mørk chokolade (100%)
Stevia (små mængder, hvis 
det er nødvendigt)
Monk fruit eller Lo Han Guo 
sødemiddel
Mandelmel
Kokosmel
Kakaopulver (usødet)
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