Sander Harrison
Din personlige kostplan

Dagligt kalorieindtag: 1410 kcal
Protein: 69 g Kulhydrat: 172 g Fedt: 48 g

Introduktion
Kære Sander,
Vi har ud fra din indtastede information sammensat en kostplan som passer præcist til de behov du og din
krop har for effektivt at lykkedes med dit mål om at sænke din fedtprocent.
I dette dokument finder du din kostplan, som består af en række måltider fordelt i måltidsgrupper.
Derudover har vi vedhæftet en guide som forklarer hvordan kostplanen skal forstås, samt en forklaring til
hvordan kostplanen er beregnet præcist til dig.
Med din beslutning om at få en personlig kostplan, er du allerede et kæmpe skridt tættere på, at lykkedes
med at sænke din fedtprocent og nå det mål som du drømmer om! Kosten er alfa omega når man gerne vil
transformere sin krop og/eller få en sundere livsstil. Med en daglig kost skræddersyet præcist til din krops
behov vil du opleve resultater i fremtiden, såfremt du følger planen vel og mærket.
Vi står klar til, at hjælpe dig og svare på dine spørgsmål. Alt held og lykke!
Med venlig hilsen
BODY UNDER CONSTRUCTION

Sander Harrison

Dagligt kalorieindtag: 1410 kcal

Din personlige kostplan

Protein: 69 g Kulhydrat: 172 g Fedt: 48 g

Kostplanens opbygning
Ud fra de informationer du har givet os, har vi beregnet dit basalstofskifte (BMR) til at være 1400 kalorier
(kcal). Det er den mængde energi din krop ville forbrænde hvis du lavede absolut ingenting (sov 24 timer i
døgnet). Den viden bruger vi sammen med de informationer du har givet om dit aktivitetsniveau, og derved
har vi beregnet dit ligevægtsindtag til at være 1680 kcal.
Hvis du spiser denne mængde kalorier, så vil din vægt forblive uændret, men fordi du gerne vil sænke din
fedtprocent, skal din krop ligge i kalorieunderskud. Det har vi sørget for, ved at regne os frem til, at din krop
skal have ca. 1410 kcal. Derfor foreskriver din kostplan, at du spiser netop denne mængde kalorier hver
dag.
Det næste vi har sørget for er, at denne mængde energi kommer fra den rigtige fordeling mellem protein,
kulhydrat og fedt. Idet du ønsker at sænke din fedtprocent har vi beregnet at din krop har brug for en
‘makrofordeling’ der hedder:
Makrosplit:
Dagligt indtag

Protein

Kulhydrat

Fedt

1410 kcal

20%

50%

30%

Dagligt indtag:
• Morgenmad - 265 kcal
• Frokost - 455 kcal
• Snack 1 - 250 kcal
• Aftensmad - 450 kcal
Hvis man tager højde for energitætheden i hver makronutrient - 4,1 kalorie i et gram kulhydrat, 4,1 kalorie i
et gram protein og 8,8 kalorier i et gram fedt - betyder det, at du hver dag skal have ca. 69 gram protein, ca.
172 gram kulhydrat og ca. 48 gram fedt. Dette har dannet grundlag for udviklingen af din kostplan og som
du vil se på de efterfølgende sider, ligger din plan tæt op ad disse retningslinjer.

Sander Harrison
Din personlige kostplan

Dagligt kalorieindtag: 1410 kcal
Protein: 69 g Kulhydrat: 172 g Fedt: 48 g

Værd at vide
Skal jeg veje før eller efter tilberedning?
Du skal være opmærksom på at alle mængder i opskrifterne er i rå vægt. Det vil sige, at alt skal vejes af
inden tilberedning!

Hvornår skal jeg spise mine måltider? Og må jeg ændre rækkefølgen?
Forsøg så vidt muligt at spise dine måltider så de er jævnt allokeret henover den tid du er vågen i løbet af
dagen. Det vil som oftest betyde du bør spise hver 3 time cirka. MEN, det vigtigste er at du får spist alle
måltiderne i løbet af en dag (og ikke mere) – og hvis det betyder at du må ændre i hvornår du spiser eller
rækkefølgen, så må du godt det, så det passer din dag bedre. Det vigtigste er som sagt, overordnet set, at
du på daglig basis får det du har brug for.

Væske, salt og krydderier
Du skal gerne op og drikke ca. 4 liter væske om dagen (hvor størstedelen bør være rent vand) light
produkter uden kalorier er okay, men bør ikke udgøre størstedelen af væskeindtaget. Kaffe og te tæller ikke
med i de 4 liter væske.
Du skal have ca. 1 gram salt per liter væske du drikker. Så forsøg vidt muligt at få omkring 4 gram salt om
dagen.
Angående andre krydderier,så er det helt okay alt det du har lyst til. Bare vær opmærksom på at der er salt
i mange blandings krydderier.

Proteinpulver
Vi anbefaler at du vælger det proteinpulver du bedst kan lide. Du vælger selv hvilken kilde det skal stamme
fra og om det skal være vegansk, valle (whey) eller noget tredje. Det er vigtigt at du vælger noget der
indeholder omkring 90% protein eller whey 100. I opskrifterne kommer der til at stå: Protein 90%/ whey
protein/ vegansk udvalg 90%.

Må jeg bytte ud i grøntsagerne og/eller ændre mængderne?
Ja du må gerne bytte ud i grøntsager for mere variation. Prøv dog at undgå majs og sukkerærter, da deres
indhold af kulhydrat ikke helt kan sammenlignes med andre grøntsager. Mængdeangivelserne af
grøntsager må du også gerne tage med et gran salt. Det gør ikke noget hvis dette er på øjemål. HUSK,
kartoffel og sød kartoffel høre i denne sammenhæng ikke under grøntsager (bør mere sammenlignes med
ris/pasta) så der må ikke byttes ud med kartoffel eller ændres mængder på kartoffel.
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Hvad må jeg ellers gerne bytte ud?
Hvis du ønsker variation må du gerne substituere kylling, kalkun og oksekød med lav fedt procent med
hinanden fra tid til anden. Du må også gerne bytte imellem ris, pasts, cous cous, bulgur, linser og quinoa.
De indeholder ikke 100% samme energi-niveau og makrofordeling, men hvis du kan mærke at du har brug
for lidt ekstra variation, så er det ok!

Må jeg spise pålæg i stedet for fersk kød?
Nej, pålæg er fyldt med salt. Salt er vigtigt, og som tidligere skrevet bør du få ca 1 gram pr liter du drikker,
men de mængder salt som pålæg indeholder gavner ikke! Derfor skal du kun spise pålæg hvis det er
angivet i planen.

Kan jeg lave portioner til flere dage?
Du kan helt sikkert lave en større omgang af et måltid og opbevare det til flere dage i køleskabet eller
fryseren. At ”mealpreppe” er en god måde at spare tid og undgå at skulle lave mad hele tiden. Det er helt
fint at spise den samme ret til f.eks. frokost flere dage i træk.

Skal jeg virkelig spise så meget?
Jep! Det er utrolig vigtigt af flere årsager. Vi booster din forbrænding så din krop forbrænder flere kalorier,
derved har du også brug for at indtage flere kcal.Vi holder dig mæt og dit blodsukker stabilt, så du ikke tyer
til slik eller andre søde sager.

Hvor meget bør jeg sove?
Søvn er utrolig vigtigt for at vi kan udvikle vores krop, og have det mentalt og fysisk godt. Det er individuelt
hvor meget søvn vi har brug for, så det er vigtigt at lytte til sin krop. Som udgangspunkt har man brug for
mellem 6 og 9 timer søvn. Dog gælder det alle at en fast døgnrytme er super vigtigt hvis man skal have det
bedste ud af sin energi. Forsøg derfor så vidt muligt at gå i seng og stå op på samme tidspunkt hver dag,
også i weekenderne (selvfølgelig med plads til sociale arrangementer osv).
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MORGENMAD

Protein: 69 g Kulhydrat: 172 g Fedt: 48 g

Vælg en af nedenstående måltider hver dag. Der er frit valg!

15 min.

Hjemmebagte boller med
ost

75 min. | Kcal: 246

50 g - Fødselsdagsboller,
bageblanding, Amo
20 g - Ost, fast, 20+ (11% fedt),
alle typer (Arla)

Du behøver gær til denne
opskrift.

5 min. | Kcal: 256

1 stk (55 g) - Grovbolle
20 g - Kyllingepålæg
15 g - Ost, fast, 20+ (11% fedt),

Bolle med smør,
kyllingepålæg og ost

alle typer (Arla)
5 g - Smør, saltet

5 min.

Rugbrødsmad med kogt
æg

10 min. | Kcal: 271

1 ½ stk (45 g) - Bladselleri
10 g - Karse
1 ½ stk (65 g) - Rugbrød,
fuldkorn
5 g - Smør, saltet
1 stk (60 g) - Æg, hele

Protein: 12 g

Kulhydrat: 31 g

Fedt: 8 g

1. Tænd ovnen ud fra instruktionerne på
pakken. Lav da dejen til bollerne, form dem
og bag dem ud fra instruktionerne på
pakken.
2. Lad bollerne køle let af og server dem
derefter med ost

Protein: 13 g

Kulhydrat: 33 g

Fedt: 8 g

1. Rist evt. brødet.
2. Fordel smør, kyllingepålæg og ost.
Let måltid at tage med på farten, hvis du
ikke kan nå at spise om morgen.

Protein: 12 g

Kulhydrat: 33 g

Fedt: 10 g

1. Bring en gryde med vand i kog (sørg for
at der er nok vand i gryden til at dække
æggene). Tilføj derefter forsigtigt æggene til
gryden og kog dem i 8-9 min. Når æggene
har kogt færdigt skyl dem da kort under
koldt vand.
2. Pil og skær æggene i skiver og
bladsellerien i stykker.
3. Kom smør og æg på rugbrødet og drys
med karse.
4. Server og spis selleri ved siden af.
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5 min.

Ristet rugbrød med
røræg og peberfrugt

10 min. | Kcal: 258

½ stk (60 g) - Rød peberfrugt
1 ½ stk (60 g) - Rugbrød,
fuldkorn
1 ½ stk (75 g) - Æg, hele

Protein: 13 g

Kulhydrat: 33 g

Fedt: 8 g

1. Rist evt. brødet.
2. Kom æggene i en skål med en smule salt
og pisk dem let sammen. Tilføj
æggemassen til en pande. Tilbered dem
ved middel varme under konstant
omrøring indtil de har sat sig, men ikke er
tørre.
3. Server brødet med æggene og
peberfrugten.
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FROKOST

Protein: 69 g Kulhydrat: 172 g Fedt: 48 g

Vælg en af nedenstående måltider hver dag. Der er frit valg!

10 min. | Kcal: 452

Rugbrød med
kyllingepålæg, æg og
gulerod

½ stk (100 g) - Agurk
2 stk (120 g) - Gulerod
40 g - Kyllingepålæg
10 g - Mayonnaise,
fedtreduceret, 52% fedt
2 stk (90 g) - Rugbrød, fuldkorn
1 stk (60 g) - Æg, hele

Protein: 23 g

Kulhydrat: 56 g

Fedt: 15 g

1. Bring en gryde med vand i kog (sørg for
at der er nok vand i gryden til at dække
æggene). Tilføj derefter forsigtigt æggene til
gryden og kog dem i 8-9 minutter. Når
æggene har kogt færdigt skyl dem da kort
under koldt vand og pil dem.
2. Skyl og agurken og gulerødderne. Skær
dem i stave.
3. Rist eventuelt rugbrødet.
4. Server rugbrødet med mayonnaise og
kyllingepålægget på. Spis ægget, agurken
og gulerødderne til.

10 min.

15 min. | Kcal: 449

50 g - Kyllingebrystfilet, rå
30 g - Kalkunbacon

Kylling, ris, bacon og
tomater

10 g - Olivenolie
65 g - Ris, parboiled, ukogt
150 g - Tomat, hakkede,
konserves

Protein: 23 g

Kulhydrat: 57 g

Fedt: 14 g

1. Kog risene ud fra instruktionerne på
pakken i en gryde med letsaltet vand.
2. Skær kyllingen i tern. Opvarm en pande
med olien ved mellemhøj varme og steg
kyllingen samt baconen indtil de er gyldne
og gennemstegte, men uden at være tørre.
Tilføj så tomaterne til panden og steg i
yderligere et par minutter. Smag til med
salt, peber og gerne andre krydderier eller
urter.
3. Server risene toppet med kyllingen,
baconen samt tomater.
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5 min.

Hurtig wok med
grøntsager og hakket
kylling

15 min. | Kcal: 447

60 g - Kylling, hakket, rå, 3-6%
385 g - Wok Mix, Classic, frossen
10 g - Olivenolie
40 g - Ris, brune, ukogt
1-2 spsk - Sojasauce

Protein: 23 g

Kulhydrat: 54 g

Fedt: 15 g

1. Kog risene ud fra instruktionerne på
pakken i en gryde med letsaltet vand.
2. Brun kyllingekødet i en pande med olien
under omrøring ved middel-høj varme
indtil det er gyldenbrun.
3. Tilføj de frosne wok mix grøntsager og
steg, indtil at det er varmet igennem. Krydr
med salt, peber og sojasauce.
4. Server med ris.

5 min.

Rugbrød med ost,
rullepølse (den grønne
slagter) og tomat

5 min. | Kcal: 471

Protein: 24 g

Kulhydrat: 56 g

Fedt: 16 g

20 g - Kyllingepålæg
55 g - Ost, fast, 45+ (25-27%

1. Rist eventuelt rugbrødet.

fedt), alle typer (Arla)
2 ½ stk (120 g) - Rugbrød,

3. Tilføj ost, kylling og tomat til brødet.

fuldkorn
½ stk (20 g) - Tomat

2. Skyl tomaten og skær den i skiver.
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SNACK 1

Protein: 69 g Kulhydrat: 172 g Fedt: 48 g

Vælg en af nedenstående måltider hver dag. Der er frit valg!

5 min. | Kcal: 240

10 g - Proteinpulver
62 stk (250 g) - Hindbær
8 stk (10 g) - Mandler

Proteinpulver, hindbær
og nødder

5 min.

Kogte æg, peberfrugt og
banan

10 min. | Kcal: 234

1 stk (85 g) - Banan
½ stk (85 g) - Grøn peberfrugt
½ stk (85 g) - Rød peberfrugt
1 ½ stk (70 g) - Æg, hele

Protein: 13 g

Kulhydrat: 29 g

Fedt: 7 g

1. Bland proteinpulveret med passende
mængde vand.
2. Spis frugt og nødder ved siden af.

Protein: 12 g

Kulhydrat: 29 g

Fedt: 8 g

1. Bring en gryde med vand i kog (sørg for
at der er nok vand i gryden til at dække
æggene). Tilføj derefter forsigtigt æggene til
gryden og kog dem i 8-9 minutter. Når
æggene har kogt færdigt skyl dem da kort
under koldt vand.
2. Skyl imens peberfrugterne, fjern
kernerne og skær dem i skiver. Skræl
bananen.
3. Server det hele samlet.

10 min. | Kcal: 250

Koldskål med frugt og
kammerjunker

Protein: 11 g

Kulhydrat: 31 g

Fedt: 9 g

1 ½ stk (20 g) - Digestive kiks
40 g - Skyr, 0,2% fedt, naturel
½ stk (40 g) - Banan
3 stk (45 g) - Jordbær
55 g - Minimælk, 0.5% fedt
15 g - Æggeblomme,
pasteuriseret

1. Pisk æggeblommer, sødemiddel og
vaniljeekstrakt. Tilføj gerne en smule
citronsaft.

1-2 Dråbe - Vaniljeekstrakt
1-2 tsk - Citronsaft
1-2 Knivspids - Sødemiddel,
Erythritol

4. Server koldskålen toppet med banan,
jordbær og kiksene i mindre stykker.

2. Tilsæt skyr og mælk, og pisk det
sammen.
3. Skræl bananen og skær den i skiver. Skyl
jordbærrene og skær dem i mindre stykker.
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5 min. | Kcal: 246

5 ½ stk (40 g) - Riskiks
30 g - Ost, fast, 40+ (22-23%
fedt), alle typer (Arla)

Riskiks med ost

Protein: 11 g

Kulhydrat: 31 g

Fedt: 8 g

1. Fordel osten på riskiksene og server.
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AFTENSMAD

Protein: 69 g Kulhydrat: 172 g Fedt: 48 g

Vælg en af nedenstående måltider hver dag. Der er frit valg!

10 min.

Pizza med kylling og
peberfrugt

15 min. | Kcal: 435

90 g - Pizza Dej, fuldkorn,
færdiglavet
45 g - Kyllingestrimler, stegte,
ready to eat
½ stk (60 g) - Løg, Zittauer
10 g - Olivenolie
½ stk (85 g) - Rød peberfrugt
75 g - Tomat, hakkede, konserves
1/2 tsk - Oregano, tørret

Protein: 23 g

Kulhydrat: 54 g

Fedt: 14 g

1. Tænd ovnen på 200°C almindelig ovn
eller 180°C varmluft.
2. Læg pizzadejen på en bageplade med
bagepapir og fordel hakkede tomater på
den færdige pizzadej.
3. Skræl løget og skyl peberfrugten. Skær
løget samt peberfrugten i skiver.
4. Fordel løgene, peberfrugten og
kyllingestrimlerne på pizzadejen og bag
pizzaen i ovnen i ca. 12-15 minutter.
5. Server pizzaen toppet med oregano og
olivenolie.

15 min.

Ovnstegt kylling med
rodfrugter

40 min. | Kcal: 440

½ stk (70 g) - Rødbede
55 g - Kyllingebrystfilet, rå
120 g - Sød kartoffel
½ stk (75 g) - Broccoli
1 ½ stk (95 g) - Gulerod
1 stk (90 g) - Løg, Zittauer
10 g - Olivenolie
60 g - Persillerod
1-3 Kvist - Rosmarin, frisk

Protein: 22 g

Kulhydrat: 55 g

Fedt: 14 g

1. Tænd ovnen på 200°C almindelig ovn
eller 180°C varmluft.
2. Skyl og skrub den søde kartoffel,
gulerod, persillerod og rødbede under
koldt vand og skær dem derefter i tern. Pil
og skær løget i både. Skyl og skær
broccolien i små buketter. Vend
grøntsagerne i olie, salt, peber og rosmarin.
Tilføj grøntsagerne til en bradepande med
bagepapir.
3. Krydr kyllingen med salt og peber og læg
den oven på grøntsagerne.
4. Bag det hele i ovnen i ca. 30-40 minutter
afhængig af grøntsagerne og kyllingens
størrelse, eller indtil grøntsagerne er møre
og kyllingen gylden og gennemstegt.
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Protein: 69 g Kulhydrat: 172 g Fedt: 48 g

15 min.

Fuldkornsspaghetti
bolognese

50 min. | Kcal: 451

50 g - Oksekød, hakket, 3-7% fedt
65 g - Spaghetti, fuldkorn, ukogt
1 stk (55 g) - Gulerod
½ stk (25 g) - Løg, Zittauer
10 g - Olivenolie
185 g - Tomat, hakkede,
konserves
1-2 tsk - Oregano, tørret
1-2 Stk. - Hvidløgsfed, presset
100-200 ml - Bouillon (blandet
med vand)

Protein: 23 g

Kulhydrat: 56 g

Fedt: 15 g

1. Skræl og hak løget. Skyl eller skræl
guleroden og riv den på et rivejern.
2. Opvarm en pande med olie ved
mellemhøj varme og steg farsen indtil den
er gylden. Smag til med salt og peber. Tag
farsen af panden.
3. Tilføj så løgene til panden og steg dem
indtil de er møre og gyldne. Tilsæt så
hvidløget og steg i yderligere et par
minutter. Tilføj de revne gulerødder.
4. Tilsæt de hakkede tomater til panden og
bland godt. Tilføj så bouillonvandet og
bring det i kog. Lad det simre i 30-40
minutter eller indtil sovsen begynder at
tykne. Smag til med salt, peber og tørret
oregano. Bland derefter farsen sammen
med bolognese sovsen.
5. Kog imens pastaen ud fra
instruktionerne på pakken i en gryde med
letsaltet vand.
6. Server pastaen med bolognese sovsen
og top med revet parmesan.
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10 min.

Burger med bacon og
søde kartoffelfritter

40 min. | Kcal: 444

1 stk (75 g) - Burgerbolle,
fuldkorn
15 g - Kalkunbacon
75 g - Sød kartoffel
65 g - Oksekød, hakket, 10-15%
fedt
5 g - Olivenolie
15 g - Tomatketchup

Protein: 23 g

Kulhydrat: 54 g

Fedt: 15 g

1. Forvarm ovnen på 200°C og skær
kartoflerne i 1x1 cm fritter. Kom fritterne i
en frysepose med 1 spsk vand, olien, salt,
peber og diverse krydderier. Ryst posen
godt for at fordele krydderierne og spred
derefter fritterne ud på en bageplade med
bagepapir og bag i 30-40 minutter eller til
de er gyldne.
2. Opvarm en pande ved middel-høj varme
og steg baconen på begge sider indtil den
er gylden og sprød. Placer baconskiverne
på et stykke køkkenrulle for at suge
overskydende fedt inden servering.
3. Form kødet til en bøf og steg på pande i
baconfedtet ved mellemhøj varme indtil de
er gennemstegte, men uden at være tørre.
4. Lun burgerbollen og fordel ketchuppen.
Tilføj bøffen, salat, agurk, tomat og løg efter
smag og behag.
5. Server burgeren sammen med de søde
kartoffelfritter.

