Du skal hverken tælle
kalorier, spise mindre
portioner eller sulte
dig selv. Alligevel
går du ned i vægt og
bliver sundere. Den
nye Flex Kuren får
kiloene til at rasle af
og er allerede blevet
en succesfuld drømmediæt i udlandet.
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I løbet af seks måneder kan du
tabe 13 kilo og samtidig forebygge
kræft og hjerte-kar-sygdomme. Du får
også et længere liv.
Det eneste, du behøver, er, at spise
mere frugt og grønt – og holde to
ugentlige kødfrie dage. Altså samme
princip som 5:2 Kuren, hvor du faster
to dage om ugen. Med Flex Kuren faster du bare fra kød eller fisk to dage.
Du er altså en slags fleksibel deltidsvegetar – også kaldet flexitar.
Og hvorfor skulle det så få de overflødige kilo til at forsvinde? Forklaringen er simpel: Vegetarkost består af
flere mættende fibre, mere vand og
mindre mættet fedt, end hvis du spiser
kød. Du fylder ganske enkelt maven
med nyttig volumen-mad, som holder
dig mæt i længere tid, men samtidig
også indeholder færre kalorier. Effekten kan ses på badevægten.
Det er den amerikanske diætist og
anerkendte sundhedsguru Dawn Jackson Blatner, der med sin bestsellerbog
The Flexitarian Diet har introduceret
denne drømmediæt, som allerede har
opnået stor succes i lande som England, Tyskland, USA og Sverige.
– Jeg har gennem de seneste 10 år
lært mine klienter at spise som flexitarer, og jeg har set, hvordan de har tabt
sig fra alt mellem 20 og 40 kilo. De har
ud over et markant vægttab også fået
mere energi, en bedre nattesøvn
og mere energi i hverdagen, og
så er deres blodtryk og kolesteroltal faldet, siger Dawn
Jackson Blatner og understreger, at Flex Kuren
ikke er nogen quickkur.
– Det er en livstilsændring, der vil sikre dig
et livslangt vægttab og
et sundt helbred, som
du kan forvente bliver
bedre år efter år.
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Flex KURE
KLAR, PARAT, FLEX

Som flexitar udelukker du kød, som er en
1at erstatte
vigtig proteinkilde. Derfor skal du sørge for
kødet med andre former for protei-

ner. Det kan du sagtens. Der er f.eks. masser af
proteiner i bønner, linser, ærter, nødder, frø, tofu,
æg og sojabaseret fødevarer. Sørg også for at få
fedtfattige mælkeprodukter og yoghurt i kosten
og gå udelukkende efter fuldkornsprodukter
– herunder ris, pasta, havre og brød af fuldkorn.

Planlæg de to kødfrie dage – vælg f.eks.
2
mandag og torsdag – og køb ind til grønne,
mættende måltider.
Har du mod på flere kødfrie dage i løbet af
3
en uge, er det blot en fordel for dit vægttab. Men begynd med to dage om ugen, så du
ikke mister motivationen – dvs. maks. 740 g
kød pr. uge. Når du har vænnet dig til det, så
prøv 3-4 kødfrie dag – dvs. maks. 510 g kød
pr. uge. Når du er blevet en flexitar-ekspert,
så udeluk kød fem eller flere dage om ugen
– dvs. maks. 255 g kød pr. uge. Spiser du fisk,
så spis maks. 340 g varieret fisk om ugen.

Når du fravælger kød, kan du føle, at du
4
mangler ”noget” efter et måltid. Årsagen
er sandsynligvis, at den femte grundsmag,
umani, som findes i kød, mangler til at
tilfredsstille dine smagsløg. Sørg derfor for
alternativer. Umani-smagen findes i blandt
andet tomater, broccoli, ærter, gulerødder,
kartofler, spinat og valnødder.

FLEKSIBEL
MADPLAN
Du kan nemt selv lave en
madplan. For med Flex Kuren
er der ingen kalorietælling eller regler. Elsker du fx
pandekager hver morgen, så
spis dem. Nyder du et stykke
mørkt chokolade om aftenen,
så fortsæt med det.
Så længe dine måltider og
snacks sammensættes ud fra
3-4-5-kaloriefordeling, kan du
lave madplanen så fleksibel,
som du ønsker.
3-4-5-princippet går ud på,
at morgenmaden indeholder
højst 300 kalorier. Frokosten
400 kalorier og aftensmad
cirka 500 kalorier. Dine to
daglige snacks bør være på
højst 150 kalorier.
Det vil i alt give dig et dagligt
kalorieindtag på 1.500 kalorier, som passer perfekt, hvis
du ønsker at tabe dig.

REN

Tab

13 kilo på et
halvt år
fakta

● Flexitarian ... er en
vegetar, der nogle gange
spiser kød eller fisk.
● Flexitarer har 40 procent
mindre risiko for at få kræft
end folk, der spiser kød.
● Et studie fra 2003
i American Journal of
Clinical Nutrition viste, at
flexitarer lever 3,6 år længere end ikke-vegetarer.
● Flere studier har påvist,
at folk, der primært lever
som flexitarer har mindre
risiko for at få et hjerteanfald. Flexitarer har
også et lavere blodtryk.

Kilde: The Flexitarian Diet

TÆM DIN SUKKERTRANG
Begynd en te-tradition. Drik en kop te
med f.eks. lakrids- eller vaniljesmag. Te
indeholder ingen kalorier og er sundt.

Dawn Jackson Blatner er ophavskvinden
til The Flexitarian Diet. Hendes bog af
samme navn er en stor success i lande
som Holland, USA og England, og hun er
netop i gang med en ny bog om kuren.

Tøm køkkenskabene for slik, kager, chips
og andet usundt, så du ikke lader dig
friste i et svagt øjeblik.
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