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Dukan Kuren ifølge Anesinha Sev

Fase 1: Angrebsfasen

Protein, protein, protein... dette er 
en kur hvor man ikke sulter, man 
bliver mæt af protein og det fjerner 
trangen til søde sager. Man må 
spise lige så meget man vil, så 
længe det er madvarer fra den 
tilladte liste.
God fornøjelse.



Vi har prøvet denne kur og er meget positivt overrasket over re-
sultatet. På blot 4 uger, var vi nede på vores ønskede vægt, uden 
at sulte.

Tja... trangen til sødt kan godt komme, men heldigvis findes der 
nogle opskrifter, som jeg gerne deler her, for at hjælpe dig på vej 
til din ønskede figur.

Det er vigtigt at ville det her, for det kræver arbejde hver eneste 
dag. 

Er du mentalt klar?! Så, gå ind på denne hjemmeside, for at finde 
ud af hvor mange dage du skal være i hver fase.

Beregn din vægt her.

Du kan finde flere opskrifter her.

Nu ved du hvor mange dage du skal være i de forskellige faser. Så 
lad os komme i gang og købe ind. For at gøre det nemmere har 
jeg lavet en indkøbsliste, med alt det du skal bruge til  Angrebs-
fasen:

✦ Skyr (beregn 1 liter/Kg per dag i den første fase (f.eks. Levevis 
eller Cheasy).

✦ 500g Hytteost med maks. 1,5% (f.eks. Levevis eller Cheasy)

✦ 500g Fromage Frais med maks 0,2%

✦ Kyllingebrystfillet (eller inderfillet)

✦ Pålæg med maks 4% fedt (kylling, kalkun, skinke, hambur-
geryg)

✦ Tun i vand på dåse

✦ Tun i olie fra Princip (denne tun er fremragende som tilbehør 
og smager langt bedre end tun på dåse, men er dyr)

✦ Hakket Oksekød med max 10% fedt

✦ Alle slags fisk (man må gerne købe røget fisk)

✦ 1 pk. Havreklid

✦ 1 pk. Hvedeklid

✦ 30 stk. Æg (selvom du ikke kommer til at spise så mange æg, 
skal du bruge dem til at lave Dukanbrød)

✦ 500ml Pasteuriseret Æggehvide 

✦ Magert svinekoteletter

✦ Bagepulver
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✦ Maizena

✦ Smøreost med max 3% fedt (f.eks. Levevis)

✦ 1 net appelsin (ikke overfladebehandlet)

✦ Flydende sødemiddel

✦ Sødemiddel i pulver

✦ Skummetmælkspulver

✦ Gojibær
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Målet i denne fase er hurtigt at tabe de første par kilo, for at 
holde motivationen i gang. Så de næste par dage, er det eneste du 
må spise protein.... protein, protein og protein!!

Husk at drikke rigeligt med vand - man må også gerne drikke 
kaffe og te (min. 1,5l om dagen).

Optimalt, spiser man inden man bliver sultan. Det er bedre at 
spise lidt hele dagen end at vente på de faste måltider. Alle tilladt 
madvarer må spises uden begræsning. Så prøv at variere, for at 
undgå at du keder dig med din mad, og for at få forskellige vita-
miner og mineraler.

Tilladte Madvarer:

Hakket oksekød max 10% fedt

Røget fisk max 4% fedt

Kødpålæg bør have mindre en 4% fedt

Oksekød

Hestekød

Magert svinekød

Kylling / Kalkun uden skind

Okselever
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Angrebsfasen - Varighed: 2-7 dage



Lever fra kylling / kalkun

Fisk i olie på dase (dog tun og sardiner på vand)

Alle slags fisk

Æg (æggehvide, æggeblomme max. 1 om dagen eller 3 om ugen - 
hvis man har højt kolesterol)

Tomatpuré eller hakket tomat: 1 spsk om dagen - Fedtfri og uden 
sukker

Eddike

Husblas

Bagepulver

Tofu

Hvedeklid (1 spsk om dagen)

Shirataki nudler (japanske nudler)

En lille smule maizena

Begrænsede madvarer:

Mejeriprodukter light: maks. 1 liter (1 kg) om dagen (max 2% 
fedt). Der må ikke være tilsat sukker eller frugtstykker. - A38, Yo-
ghurt, Kærnemælk, fromage frais, skyr (uden frugt!).
250ml. skummetmælk
Løg
Hvidløg
Dild

Peberrod
Persille
Purløg
Syltede Agurker (med lavt indhold af sukker og salt)
Sennep
Ketchup (uden sukker med lavt fedtindhold - max 2 spsk om 
dagen)
Salt (meget begrænset mængde)
Vaniljestænger (eller pulver uden sukker)
Muskatnød
Citronsaft
Citronskal
Wasabi
Forskellige aromaer og essencer
'
' Drikkevarer (max. 3 dåser om dagen)
' Cola Zero
' Cola Light
' Pepsi Max
' Pepsi Light
' Fanta Light
' Schweppes Tonic Light
' Nestea Light
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Menu plan - Angrebsfasen

Der er taget som udgangspunkt, at man bliver 7 dage i denne fase. Denne kan varieres og ændre som ønsket, men husk at spise varieret 
kost hver dag.
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Dage Morgenmad Snack Frokost Snack Aftensmad Snack

Dag 1
Kaffe, 1/2 Dukanbrød med 
smøreost og pålæg og en 

lille skål skyr med Gojibær
1 æg

1/2 Dukanbrød med tikka 
massala Kyllingefillet

1 skål skyr med 
vaniljepulver

Grillet laks med skinke 
hytteostsalat

Appelsinkage med 1 spsk. 
Fromage Frais

Dag 2
Kaffe, 1/2 Dukanbrød med 
smøreost og pålæg og en 

lille skål skyr med Gojibær
Skinke snack

1/2 Dukanbrød med 
Tunmousse og 2 skiver 

røget laks/ørred

2-3 skiver 
kalkunbrystpålæg og 

naturel yoghurt
Kalvesteg med sauce

Appelsinkage med 1 spsk. 
Fromage Frais

Dag 3
Kaffe, 1/2 Dukanbrød med 
smøreost og pålæg og en 

lille skål skyr med Gojibær
Tunmousse

1/2 Dukanbrød med pålæg 
og røretæg, kryderurte 

tzatzik

1 skål skyr med 
vaniljepulver

Kyllingequiche uden dej Chokolade muffins

Dag 4
Kaffe, 1/2 Dukanbrød med 
smøreost og pålæg og en 

lille skål skyr med Gojibær

1 skål skyr med kanel/
vanilje

1/2 Dukanbrød med tikka 
massala Kyllingefillet og 

citronsauce
Tunmousse

Kødboller med Tzatzik og 
tun stykker

1 skål skyr

Dag 5
Kaffe, 1/2 Dukanbrød med 
smøreost og pålæg og en 

lille skål skyr med Gojibær
Tunmousse

Saltpandekage med hakket 
oksekød

Skyr med vaniljepulver
Gullasch uden grøntsager 

med 1/2 Dukanbrød og 
smøreost

3 dele hytteost, 1 del 
yoghurt med vaniljepulver

Dag 6
Kaffe, 1/2 Dukanbrød med 
smøreost og pålæg og en 

lille skål skyr med Gojibær

Fromage Frais med hakket 
stegt kylling

Skinkeruller med oksebøf 1 æg
Sennepsmarineret 
Kyllingespyd, 1/2 

Dukanbrød og tunmousse

3 dele hytteost, 1 del 
yoghurt med vaniljepulver

Dag 7
Kaffe, 1/2 Dukanbrød med 
smøreost og pålæg og en 

lille skål skyr med Gojibær
Røreæg

Stegte laks med 
citronsauce

Skinke snack
Oksefars bøf med lidt 

pikantost og kalkun bacon
Appelsinkage med 1 spsk. 

Fromage Frais
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Opskrifter - Angrebsfasen

Dukan Brød (og variationer)
Dukan brød er noget der mætter godt og kommer til at være en stor del af kuren.

Dukan Brød

•2 spsk. havreklid

•1 spsk. hvedeklid

•3 spsk. yoghurt /eller skyr

•1 tsk. bagepulver

•1 æg

Bland alle ingredienser sammen og i et ovnfast-
fad. Bag den i mikroovn i 5 minutter, ved max. 
styrke.

For at skabe variationer, tilføj f.eks:

- Stødt kanel, vaniljepulver og kardemome

- Dild, 1 dåse tun og sortpeber

- Persille, kalkunpålæg/ skinke i strimler og pe-
ber

-Herbes de Provençe

I Vekselfasen kan evt benyttes:

- Palmehjerter

- Bladselleri

-  eller andet tilladt grønt.
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Opskrifter - Angrebsfasen

Hytteostsalat (med variationer)
Denne salat kan bruges som dip, snack eller tilbehør til både P og PG dage.

Hytteost salat

•2 spsk. hytteost

•2 spsk Skyr eller Fromage Frais

•Sort peber

•Kryddeurter

•Hvidløg

•Skinke i strimler eller

•Kyllingebryst fillet (stegt og hakket) eller

•Tun (eller andre fisk) eller

•Revet agurk

Bland det hele og servér. Kan godt opbevares i 
køleskab til næste dag.
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Opskrifter - Angrebsfasen

Tunmousse
Dejlig tunmousse som kan bruges til snack eller som tilbehør til Dukan brød, mm

Tunmousse

•1 eller 2 dåse tun

•Skyr eller Fromage Frais

•1 lille syltet agurk

•dild

•sort peber

•1 kogt æg (kan udelades hvis man spiser for 
mange æg)

•1/2 tsk dijon sennep

Bland alle ingredienser sammen.
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Opskrifter - Angrebsfasen

Skinke snack
Frisk skinke salat som kan spises alene eller med andre protein/grøntsager

Skinke Snack

•100g skinke i strimler

•2-3 spsk Skyr/ Fromage Frais

•Purløg

•Sort peber

Bland alle ingredienser sammen.
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Opskrifter - Angrebsfasen

Kyllingebryst i baconsvøb*
* Brug gerne kalkunbacon

Kyllingebryst i baconsvøb

• 3 stk. Kyllingebryst

• 4 Spiseskefulde Kvark / Skyr

• 1 Håndfuld Purløg

• 2 Knivspidse Salt

• 4 Knivspidse Peber

• 6 Skiver Kalkunbacon

Kyllingen skæres halvt igennem på den lange 
led. Kvark/skyr, krydderurter, salt og peber 
blandes i en skål og kommes ind i kyllingen. 
Kalkunbacon eller skinke vikles om.

Steges i ovnen i 20-25 minutter ved 200 
grader.
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Opskrifter - Angrebsfasen

Tandoori Kylling Marinade
Denne grundopskrift kan bruges til alle opskrifter med kylling. Stegt kylling kan fryses eller opbevares i kølleskabet.

Tandoori Kylling

•'2 Deciliter Yoghurt naturel (Light)

•'2 Spiseskefulde Limesaft (Citron kan også 
bruges)

•' 1 Spiseskefuld Hvidløg (Presset)

•'2,5 Spiseskefulde Tandoori masala krydderi

•'2,5 Spiseskefulde Tikka Masala krydderi

•'8 stk. Kyllingebryst fillet

Bland alle ingredienser til marinaden. Gnup 
marinaden godt ind i kyllingen. Sæt den på køl 
i mindst en halv time. Steg den marinerede kyl-
ling godt uden fedt.
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Opskrifter - Angrebsfasen

Kyllingequiche uden dej
Nem mad, som kan laves med forskellige ingredienserne.

Kyllingequiche uden dej

• 3 æg

• 3 æggehvide

• 400ml naturel yoghurt (eller en blanding af 
yoghurt og skyr)

• Krydderier/ Friske kryddeurter

• Hakket og stegt kyllingefillet (kan bruges fra 
Tandoori marinade)

• Hakket brocolli (tilføjes i fase 2)

• Palmehjerter i skiver (tilføjes i fase 2)

Bland alle ingredienserne. Bages ved 200C i 
30-45 minutter.
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Opskrifter - Angrebsfasen

Gullasch

•' 350 Gram Gullaschkød

•'2 Spiseskefuld Tomatpuré

•' 1 stk. Boullionterning (Light, okse/grønt)

•'2 Fed Hvidløg

•' 1 lille Løg

•'7 Deciliter Vand

•' 1 Teskefuld Paprika

•' 3 Knivspids Chili (Pulver eller knust)

•'2 stk. Laurbærblade

•' 3 Knivspids Peber

Løg+hvidløg hakkes og svitses i lidt vand i en 
gryde. Resten af ingredienserne tilsættes 
Simrer under låg i 1½-2 timer. Toppes med lidt 
skyr eller yoghurt.


