
 

 

Vi går ikke ned på 
smag – test selv i 
februar! 
 

Hører du til dem, der gerne vil 
leve sundere, uden at det 
bliver trist og kedeligt, så kom 
og få inspiration på 
Rønnebærvej i hele februar 
måned. Du vil blive overrasket 
over, hvor godt det smager, 
når vi laver mad med opskrifter 
fra Ubberup Højskole.  
 
En lasagne, der fik englene til at synge 
samt ”Lun grønkål med bacon og æble”, er 
nogle af de retter fra Ubberup Højskole, vi 
med stor succes allerede har haft på 
menuen på Rønnebærvej. Pointen er 
netop, at sund mad sagtens smage af 
meget – og smage rigtigt godt, fortæller 
Jesper. I februar sætter vi hele måneden 
middagsretter fra Ubberup på menuen 
hver mandag og torsdag - og mon ikke, 
der i ny og næ sniger sig en af højskolens 
frokostretter ind om fredagen… 
 

Ingen løftede pegefingre 
Ubberups kostfilosofi er, at det gode liv 
skal passe ind i hverdagen og være 
bæredygtigt på den lange bane. Derfor har 
de sammensat en lang række inspirerende 
hverdagsretter, som er nemme at gå til. 
Højskolen går ikke ind for løftede 
pegefinger, og de bandlyser hverken 
sukker eller desserter. Sundt behøver 
heller ikke, som nogle måske tror, 
nødvendigvis kun betyde grøntsager, 
fortæller Jesper og siger: ”Vi fik også retter 
med kød og lidt fedt i, og der kunne 
ovenikøbet blive serveret 
flæskestegssandwich - Det skal bare ikke 
være hver dag”. 
På højskolen lærte Jesper desuden, hvor 
vigtigt det er, at man kan spise sig mæt – 

og det kan man med de retter, de laver på 
Ubberup, understreger han. ”Og så er det 
også vigtigt med de gode mellemmåltider - 
jeg har oplevet, at det at spise 6 gange om 
dagen, betyder, at jeg spiser mindre til 
hovedmåltiderne, hvor der måske er lidt 
mere fedt i”, fortæller Jesper. Målet er, at 
den nye livsstil skal være holdbar på den 
lange bane, i stedet for – som det ofte sker 
efter diverse slankekure – at man falder 
tilbage til de gamle vaner. 
 

Den mentale side af sagen 
”På højskolen gjorde de det nemt for os at 
spise sundt. Vi fik hver især støtte og 
vejledning til at finde ud af, hvor mange 
kalorier, vi måtte spise, og det blev vist på 
”forskellige tallerkenstørrelser”, siger 
Jesper. ”Men det sociale var også en stor 
hjælp – alle der var der, ønskede at ændre 
deres livsstil”, forklarer han.  En vigtig del 
af Ubberups filosofi er, at sundhed ikke 
kun handler om kroppen, men at det 
mentale er med. De usunde vaner kan 
være opstået som kompensation for 
stress, usikkerhed eller nedtrykthed, og 
erfaringen på højskolen er, at det bliver 
nemmere at komme i gang med 
livsstilsændringen, hvis man også arbejder 
med den side. ”På skolen fik man også 
individuelle samtaler og coaching med 
kostvejledere og psykoterapeuter, som fx 
hjalp med at finde ud af hvilke ting, der har 
gjort, at man spiste for meget. Det kan for 
eksempel handle om nogle dybe mønstre 
helt fra barndommen, så det kan man godt 
have brug for hjælp til at finde ud af”, 
forklarer Jesper. 
 

På forkant med ”fast food-
trangen” 
Men hvordan holder man fast i de nye 
gode vaner, når man er hjemme igen? 
”Der kan det være en hjælp, at man er 
blevet bevidst om sine egne mønstre”, 
siger Jesper og fortsætter: ”Hvis man for 
eksempel ved, at man er sådan en, der 
nogle gange bare får vildt meget lyst til 
”fast food” – eller bare ikke gider lave mad, 
så kan det være en ide at have en lækker 



 

 

hjemmelavet lasagne i fryseren, man kan 
tage op – i stedet for en usund købepizza”. 
”Når først du har prøvet at spise sundt og 
oplevet, hvad det gør, og hvordan du får 
mere velvære, så vil det også gøre det 
nemmere for dig at holde fast i det, siger 
Jesper – ”Kroppen takker dig!”. Som 
Ubberup Højskole skriver i forordet til 
kogebogen, så øger det motivationen, når 
man er bevidst om, hvad de sunde valg 
giver en mulighed for, og hvorfor den 
sunde mad giver mening for en. Gevinsten 
skal være tydelig, for at man føler, at det 
er indsatsen værd – og gevinsten kan 
være forskellig fra person til person. Nogle 
kan måske være motiverede af, at de vil 
forebygge sygdom, andre oplever, at den 
sundere livsstil giver dem mere energi og 
overskud til andre ting. Samtidig kan det 
styrke troen på en selv og ens evne til at 
omsætte beslutninger til handling – også i 
forhold til andre aspekter af ens liv.  

Tag på højskole – eller benyt de 
lokale aktiviteter 
Jespers allerbedste råd til dig, der gerne 
vil leve sundere, er: ”Tag på højskole”. Du 
kan læse mere om Ubberup højskole og 
deres øvrige fag, fx motion og kreative fag 
samt filosofi på  
 
Læs om højskolen her 
 
Hvis et højskoleophold ikke lige ligger 
inden for rækkevidde, så kom og lad dig 
inspirere her på Rønnebærvej, hvor vi vil 
glæde os til at lave lækker sund og 
velsmagende mad hele februar. Her kan 
du også tage et kig i ”Kogebogen 4 fra 
Ubberup Højskole”. Du får selvfølgelig 
også lige en af de gode opskrifter på 
næste side – bragt med tilladelse fra 
Ubberup Højskole  
 
Kogebogen kan købes på:  
 
Køb kogebogen her/ 
 

 

https://www.ubberup.dk/hvordan-vi-goer/
https://butik.ubberup.dk/shop/1-kogeboeger/


 

 

 


