
1700 kcal
Kostplan



Morgenmad - 300 kcal
1. Kom æggehviderne i en skål og pisk dem sammen med en
smule salt og peber. Opvarm en pande med lidt olien ved høj
varme, tilføj æggemassen og lad den stege i ca. et halvt
minut. Tilføj lidt fedtspray hvis du synes der er for lidt olie.
Skru derefter ned på lavt blus og lad omeletten stege ved
lav varme indtil æggene næsten er helt stivnet. Sluk for
varmen og fold omeletten til en halvmåne.
2. Rist brødet hvis dette ønskes og skær tomaterne i skiver.
3. Server omeletten med brødet og tomaterne ved siden af.

Procedure

35g (½ stk.) Tomat
55g (1 stk.) Æg, hele
70g (1 ½ skive) Fuldkornsbrød
150g (5 stk.) Æggehvide, pasteuriseret
2-4 Sekunder Fedtspray

Ingredienser

Frokost - 550 kcal
1. Start med at marinere kyllingen. Tilføj hvidløg og tilføj
halvdelen af sumakken samt halvdelen af citronsaften til en
skål. Skær kyllingen i mindre stykker og tilføj det til skålen.
Sørg for at alt kyllingen er dækket af marinaden. Lad det
marinere i 10 minutter. 
2. Imens blandes yoghurten med resten af citronsaften samt
sumakken i en ny skål. Hak den friske mynte samt agurken
og bland med yoghurten. Smag til med salt og peber. 
3. Når kyllingen er færdig med at marinere tilføj det til en
bageplade beklædt med bagepapir og grill det i ovnen i 10-12
minutter. Vend kyllingen når halvdelen af tiden er gået.
 4. Lun tortillabrødet ud fra instruktionerne på pakken. 
5. Tilføj tortillabrødet til en tallerken, fordel yoghurten med
mynte og tilføj kyllingen. Velbekommen!

Procedure

40g Græsk yoghurt, 10% fedt
70g Agurk
95g (2 ½ stk.) Fuldkorntortilla, medium (20 cm)
205g Kyllingebrystfilet, rå
1 Håndfuld Mynte, frisk
1-2 Stk. Hvidløgsfed, presset
1 tsk Sumak
1-2 spsk. Citronsaft

Ingredienser

Omelet med tomat og rugbrød

Shawarma med kylling



Aftensmad - 550 kcal
1. Pil og hak løget, og steg det i en gryde ved middelhøj
varme, indtil det bliver gyldent. 
2. Bland ingefær, hvidløg, tomatpuré, tandoorikrydderi,
chiliflager, kardemomme, en knivspids safran, halvdelen af
skyren, halvdelen af det stegte løg og halvdelen af olien i en
skål. 
3. Skær kyllingen i mindre stykker, og mariner den i skålen
med skyr. Krydr med salt og peber og lad den marinere i
mindst 30 minutter, men gerne længere. 
4. Varm en pande op ved middelvarme, og tilsæt resten af
olien, det stegte løg, safran og skyren. Tilsæt den
marinerede kylling, og steg i 10 minutter ved middel varme,
reducer derefter varmen til lav varme og steg i yderligere 10
minutter og sæt til side. 
5. Skyl og kog risene med kanelstangen og nelliken i en
gryde med letsaltet vand efter anvisningerne på pakken. 
6. Server risene med kylling biryani på toppen.

Procedure

5g (~1.5 tsk) Rapsolie
20g (~1 spsk.) Tomatpuré, dobbelt koncentreret
25g (~1.5 spsk.) Skyr, 0,2% fedt, naturel
50g Basmatiris, ukogt
90g (1 stk.) Zittauerløg
220g Kyllingebrystfilet, rå
1-2 tsk Kardemomme
1/2-1 tsk Chiliflager
1/2-2 spsk. Tandoori-krydderi
1-2 Stk. Kanelstang
1-2 tsk Safran
1-2 tsk Nellike, stødt
1/2-2 spsk. Ingefær, frisk, revet
1/2-2 spsk. Hvidløgsfed, presset

Ingredienser

Kylling biryani med ris



Æble
60 kcal

Easis fluffy soft bar, banansmag 
90 kcal

Easis Popcorn, Caramel
160 kcal

Easis vitamindrik, Citrus
0 kcal

Aften snack - 300 kcal

Alt ovenstående er din
aftensnack, vildt ik?
Held og lykke med det hele!


