
Cheat sheet til slankekuren, 26 lette og enkle råd 

Der findes ikke ”en rigtig” vej til at smide et par kilo – det er en individuel proces der varierer fra 
person til person. 

For mange drukner kuren i begreber som stenanderkost, 5-2 eller andre modediæter, og motivationen 
forsvinder langsomt med sikkert. 

Heldigvis behøver det ikke være så svært at smide de ekstra kilo på sidebenene – vores 26 letforståelige 
råd tager videnskaben ud af slankekurer og så er lette at forstå og anvende. 

Her er den ultimative cheat sheet til slankekuren: 

 

1. Sæt dit daglige kalorie indtag til 10-12 gange din kropsvægt. Start i den høje ende og sæt det gradvist ned. 

Vores kalorie tabel kan være en stor hjælp her 

2. Spis 1 til 2 g. protein for hvert kg du vejer. Dyrker du ingen motion er 1 g. passende træner du 
intensiv vægt træning er omkring 2 g. det rette leje. 

3. Få tilstrækkeligt af de vigtige fedtsyrer. Spiser du ikke fisk mindst 2 gange o ugen kan du 
supplere med fiskeolie. 

4. Sundt fedt skal udgøre 20-30 % af dit daglige kalorie indtag. Det er vigtigt for mæthedsfølelsen 
og optag af vitaminer og mineraler. 

5. Dit indtag af kulhydrat skal afpasses dit aktivitetsniveau. Er du meget aktiv skal halvdelen af 
dine daglige kalorier være kulhydrater. Er du mindre aktiv eller ønsker du et hurtigere vægt tab 
kan du gå ned på 35 – 40 %. 

6. Spis grøntsager i alle måltider 
7. Spis det antal måltider der passer bedst med din livsstil. Hvis 3 er det letteste for dig – så er det 

fint. Passer 5 mindre bedre så er det den rigtige løsning for dig. 
8. Fokuser på kvaliteten af det mad du spiser før du begynder at tælle kalorier. Det giver ingen 

mening at skære kalorier fra en i forvejen usund diæt. 
9. Vær opmærksom på portionsstørrelsen. Et godt trick være at vælge en lidt mindre tallerken. 
10. Planlæg at tabe 0,5 til 1 % af din kropsmasse hver uge. Taber du dig ”kun” 0,4 er det også fint. 
11. Bliv ikke nervøs hvis du tager lidt på når begynder med motion. Det er for det meste bare vand 

og det forsvinder af sig selv efter lidt tid. 
12. Lad være med at fokusere for meget på din vægt. Kig dig i spejler og sammenlign med billeder 

fra før du startede din rejse. 
13. 10 – 20 % af dine daglige kalorier må meget gerne komme fra sunde snacks. Nødder er altid 

gode. 
14. Vand SKAL udgører dit primære væskeindtag. Det giver ingen mening at drikke ekstra kalorier 

så hold igen med juice og sodavand. 
15. Omgiv dig med mennesker der støtter op om dit mål. 
16. Lad være med at sammenligne dig med andre. Fokuser på at være en sundere udgave af dig selv. 
17. Hvis du vælger at motionerer så vælg noget du synes er sjovt. Lad være med at tvinge dig selv til 

noget du egentlig ikke har lyst til. 
18. Små ændringer er lettere – Vælg 1-2 dårlige vaner af gangen og få styr på den før du går videre. 
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19. Vær tålmodig. Din vægt vil ikke følge en ret linje fra punkt A til B. Der vil være udsving, men 
med tiden vil B blive lavere. 

20. Vær ikke bange for at fejle – det sker. Lær af dine fejl og tag dine erfaringer med i bagagen. 
21. Træn med høj intensitet. 10 minutter med speederen i bund er bedre end en time på 85 %. 
22. Bliv stærkere og byg muskler på din krop. Muskler er ”hemmeligheden” bag hurtigt og varigt 

vægttab. 
23. Gentænk dit forhold til mad. Lad ikke dine følelser og humør diktere hvor meget og hvad du 

spiser. 
24. Læs vare deklarationen på det du kommer i kurven. Mange vare gemmer store mængder af 

skjult sukker. 
25. Sov regelmæssigt, hvis du er træt har du tilbøjelighed til at spise mere usundt. 
26. Sidst med ikke mindst – Smil  Du kan også tabe dig, det eneste der holder dig tilbage er dine 

negative tanker. 

Dette cheat sheet er lavet af siden kalorietabeller.dk – Du må gerne dele PDFen med en ven eller på dit website, 
det eneste vi beder om er et link der fortæller hvor det kommer fra. 


