
Ahhhhh ... Frisk rosma-
rin smager lækkert og 
fjerner trangen til salt. 

Sådan får du meget mindre salt
Se efter natrium på næringsdeklarationerne. Det er ofte sådan, salt er opgivet. 
Du kan omregne ved at gange med 2,5, da 1 g natrium er lig med 2,5 g salt. 
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Stephanie gik fra at have 
et overforbrug af salt mad 

til supersunde saltvaner 
på blot 21 dage.  

DAG 18
Krydderurter klarer ærterne
Det er blevet en ubevidst vane for mig at 
tænke i madlavning uden forarbejdet kød, 
dåsemad, ost og købebrød. Det er helt sikkert 
noget, jeg vil tage med mig videre. Jeg glæder 
mig dog til at spise ost igen. 

De største ændringer er sket med min 
morgenmad. Før fi k jeg mange æg med me-
get salt, så det har jeg skåret ned på. I stedet 
har jeg spist havre- eller hirsegrød med most 
banan og mandler, eller også har jeg drukket 
en hjemmelavet smoothie. 

I forhold til min aftensmad har jeg været 
nødt til at udvide min horisont og erstatte 
saltet med fl ere andre krydderier, fx ingefær, 
hvidløg, chili, frisk persille, koriander, oregano, 
timian, rosmarin og spidskommen. 

DAG 21 
Det er slet ikke svært
Så er det sidste dag på min saltkur. Jeg har 
egentlig ikke lyst til at stoppe, men glæder 
mig alligevel til ikke at have restriktioner 
hængende over hovedet mere. Det bliver en 
befrielse at kunne spise en burger ude i byen 
uden at få dårlig samvittighed. Men der skal 
helt klart en mindre mængde salt til, før jeg er 
tilfredsstillet i forhold til før forsøget, og nu kan 
jeg sagtens lade saltbøssen stå. Faktisk får 
jeg kvalme, når jeg tænker på, hvor meget salt 
jeg spiste før. Før eksperimentet var det lige 
omvendt; der fi k jeg kvalme ved tanken om 
at undvære salt. Jeg kan kun opfordre andre 
saltelskere til at prøve at skære ned. 
Det er slet ikke så svært!

UGE 3: Så stor var min trang til salt

 

Her får du masser af salt Sådan sparer du det væk

Forarbejdet pålæg, fi sk på dåse, marineret kød, sild, 
smør og ost.

Skift forarbejdet pålæg og smør ud med avocado, 
karto� elskiver, tomat, banan, hjemmelavet hummus, 
grillet grønt eller rester fra aftensmaden.

Kiks, brød og sødt færdigbagt bagværk. Gå efter Nøglehulsmærket, når du køber brød – eller 
bag selv, og brug max 2 tsk. groft salt pr. kg mel.

Dåsemajs, oliven, syltede agurker og lignende. Friske majskolber, friske agurkeskiver og lignende.

Ketchup, sennep, urtesalt, bouillon, soja og dressing. Køb saltfri bouillon, og lav din egen dressing 
af olie-eddike eller et surmælksprodukt.

Færdigmad af alle slags, fx supper, lasagner, 
frosne karto� elbåde m.m.

Begræns forbruget af færdigmad. Hvis du har travlt, 
så er en portion havregryn et sundt valg.

Chips, saltlakrids, saltede nødder, saltstænger. Gå efter uristede nødder, frisk frugt, grøntsagsstave 
og hjemmelavede rodfrugtchips. 
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tilfredsstillet i forhold til før forsøget, og nu kan 
jeg sagtens lade saltbøssen stå. Faktisk får 
jeg kvalme, når jeg tænker på, hvor meget salt 
jeg spiste før. Før eksperimentet var det lige 
omvendt; der fi k jeg kvalme ved tanken om 
at undvære salt. Jeg kan kun opfordre andre 
saltelskere til at prøve at skære ned. 
Det er slet ikke så svært!

UGE 3: Så stor var min trang til salt

af olie-eddike eller et surmælksprodukt.

Færdigmad af alle slags, fx supper, lasagner, 
frosne karto� elbåde m.m.

Begræns forbruget af færdigmad. Hvis du har travlt, 
så er en portion havregryn et sundt valg.

Chips, saltlakrids, saltede nødder, saltstænger. Gå efter uristede nødder, frisk frugt, grøntsagsstave 
og hjemmelavede rodfrugtchips. 
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