
 
 

 

Meat Free Monday is a 

colourful funday 

[2] 



 
 

 

En sund diæt bør indeholde frugt, grønt, bønner, linser og fuldkorn. 

Disse fødevare er rige på vitaminer, mineraler og kostfibre som er 

vigtige for vores sundhed 

Mættet fedt findes overvejende i animalske fødevare, og umættede 

fedtsyre stammer overvejende fra planter. Ved at erstatte kød med 

grøntsager en dag om ugen kan du minimere dit indtag af fedt – 

herunder mættet fedt 

 

At afholde meat free monday kan inspirere dig til at variere dine 

måltider og indføre mere frugt og grønt. Frugt og grønt indeholder 

få kalorier, og kan derfor være med til at minimere det samlede 

kalorie indtag. 
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Øget sundhed 

En undersøgelse har vist, at en 

kødreduktion I diæten fra 100g dagligt 

til 50g dagligt svarer til en CO2 

besparelse lig med en tur/retur flyrejse 

mellem London og New York [3]. 

Nedsat omkostninger 

Ved at indfører Meat Free Monday kan du gøre en forskel for klima og samfund 
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For at producere 1kg oksekød, kræver det 

15415L vand! [1;5] 

For at producere 1kg svine, kræver det 

5988L vand! [1;5] 

For at producere 1kg kylling, kræver det 

4325L vand! 

For at producere 1kg kål, kræver det 237L 

vand! [1;5] 

For at producere 1kg bananer, kræver det 

790L vand! [1;5] 

For at producere 1kg kartofler, kræver det 

278L vand! [1,5] 

Ved at indføre Meat Free Monday kan du både øge indtaget af grøntsager og spare på 

grundvandet! 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 Morgenmad 

 Banan is med mysli: 

o 3 modne og frosne bananer 

o 1 tsk. peanutbutter 

o 0,5 dl vand 

o Din favorit mysli 

Blend bananer, peanutbutter og vand i en foodprocessor eller blender. 

Hæld over i en skål, og drys med mysli. 

 

      

                                                  Sød havregrød med gulerod og kanel 

o 1,5dl havregryn 

o 3dl soyamælk med vaniljesmag 

o 1 reven gulerod 

o 1,5 tsk. kanel 

Rør alle ingredienserne op i en kasserolle. Varm 

langsomt, til den er lige under kogepunktet. 

Server og pynt evt. med valnødder og 

græskarkerner. 

 

 Frokostpålæg 

 Bønnehummus 

o 1 dåse kikærter 

o 1 dåse hvide bønner (Lima eller cannelini) 

o 1dl vand 

o 1 spsk. tahin 

o ½ dl citron 

o 1 tsk. spidskommen 

o 1 tsk. koriander (kan udelades) 

o 1 tsk. Salt 

 

Blend alle ingredienserne i en foodprocessor eller blender, og anvend 

som pålæg eller dyppelse til grøntsagsstave. 
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    Ærtespread: 

o 2,5 dl frosne ærter 

o 1 tsk. peanutbutter 

o 2 spsk. citronsaft 

Optø ærterne. Brug en stavblender til at blende ærterne 

sammen med peanutbutter og citronsaft. Anvend som 

pålæg på brød eller som dyppelse til grøntsagsstave. 

 

 

  

 Middagsretter 

 Edamame masala (2 personer) 

o 2 dl edamame bønner 

o  2 fed hvidløg 

o  1 ds. hakket tomat 

o 1 lille ds. kokosmælk (165ml) - Jeg brugte light 

o 2 tsk. garam masala 

o 1 tsk. Spidskommen 

o 1 tsk. stødt ingefær 

o ½ tsk. Kanel 

o 1 knivspids kardemomme 

o 1 håndfuld friske koriander 

o 1,5 dl grøntsagsbouillonvand (Bouillonterning opløst i 

vand) 

o Saften fra en halv lime 

o 1 tsk. sort balsamico eddike 

o 1 tsk. Farinsukker 

o Ris 

o Guacamole (Valgfrit): 1 Avocado most sammen med hvidløgspulver, citronsaft og salt efter smag. 

Gør alle de tørrede krydderierne klar ved at blande dem op i en skål. Hak hvidløg, og svits det i en gryde. 

Tilføj krydderier og lad dem og lad den blive varme i 10-15 sek. 

Tilføj edamamebønner, tomater, kokosmælk, bouillon, balsamico og farinsukker. Lad det simre i 25 min. 

Tilføj hakket koriander 5 min før den er færdig. 

Kog dine foretrukne ris efter anvisningen på pakken mens masalaen simre, og lav guacamolen. Smag til med 

salt og peber.  
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Mexicansk Bønnesuppe (2 personer): 

o 1 ds. kidneybønner 

o 2 ds. hakket tomat 
o 1 løg 
o 3 fed hvidløg  
o 2 peberfrugt  
o En frisk hakket chili 
o 2 tsk. spidskommen  
o 2 tsk. stødt koriander  
o 1 tsk. usødet kakaopulver  
o En grøntsagsbouillonterning, salt og peber 

 

Hak løg, hvidløg, chili og peberfrugt og svits det i en gryde i et par minutter. Tilføj spidskommen, koriander, 

kakaopulver og bouillonterning.  

       Hæld væden fra bønnerne og hæld dem op i gryden. Tilføj de hakkede tomater. Lad suppen simre i 30 min. 

       Lav guacamolen i mellemtiden. 

       Blend suppen og smag til med salt og peber. 

       Serveres med guacamolen og brød eller nachos.  
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HENT MERE INSPIRATION 

For mere inspiration til kødfrie retter, kan 

du finde inspiration på disse sider: 

www.tofugnaskeren.dk  

https://veganerpaabudget.wordpress.co

m/ 

www.miasommer.dk  

www.thomaserex.com 

www.veganer.nu 

www.plantepusherne.dk 

https://maanebarnet.org/  

www.englerod.dk  
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