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Vekselfasen - 2

Dukan Kuren

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.



Man må spise det samme som fase 1, men med grøntsager hver anden dag.
Tilladt Vekselfasen Grøntsagsdage

Samme som tilladt i angrebsfasen med tilføjelser af følgende 
grøntsager:

Agurk

Aubergine

Asparges

Blomkål

Brocolli

Capers

Fennikel

Capers

Grøn og rød peber

Grønne bønner

Græsker

Hvidløg
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Hokkaido

Kål - alle typer

Løg

Majroer

Palmehjerter

Pastinak

Peberrod

Persille

Persillerod

Porre

Purløg

Radiser

Salat blade - alle typer

Squash

Selleri / Knoldselleri

Sojabønner (bønnespirer, ikke edamamer bønner)

Spinat

Svampe og champion

Tomater

Begrænsede madvarer:

Den samme liste som i angrebsfasen med følgende tilføjelser:

2 spsk. Gojibær på grøntsagsdage, 1 spsk på proteindage

Tomatpuré er kun begrænsede til 1 spsk på proteindage

1 tsk oliven- eller rapsolie per dag

Artiskok (1 portion per dag)

Gulerødder (200g - en gang per uge)

Rabarber (100g per uge)

Rødbeder (1 portion per dag)

Syltede agurker (lavt indhold af sukker og salt)
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Tolereret mad og drikkevarer (fra Fase 2)

I vekselfasen må man indtage 2 tolererede mad- og drikkevarer 
om dagen. I listen er den mængde man må indtage opgivet. Det 
vil sige, at hvis man spiser en soja yoghurt, så har man indtaget 1 
tolereret madvare og må kun spise eller drikke en ting mere fra 
listen. Man må altså ikke, indtage alt på listen hver dag.

Hvis et produkt har en speciel restriktion, er det angivet ud for 
produktet.

% •% Maizena/majsmel: 20 gram

% •% Yoghurt med frugtstykker: maks. 1 om dagen (125 
gram) som maks må indeholde 6% kulhydrater.

% •% Sojayoghurt: maks. 1 (125 gram)

% •% Light fløde (3%) : 30 gram

% •% Light ost 7%: 30 gram (smøreost 3%)

% •% Creme fraiche 3-4%: 1 tsk.

% •% Teriyakisovs: 4 spsk.

% •% Sojamælk: 15 cl

% •% Sojasovs: 2 spsk

% •% Sød sojasovs: 1 tsk

% •% Sojaprotein: 50 gram per uge

% •% Sojamel: 1 spsk.

% •% Light Kakaopulver maks. 11% fedt: 1 tsk

% •% Rødvin og Hvidvin: 3 spsk til madlavning. Man skal 
lade alkohollen fordampe

% •% Kyllingepølse:  Steges godt, så den taber så meget 
fedt som muligt. 50 gr.

% •% Parmaskinke: 3 skiver uden fedt

% •% Bolcher og karameller uden sukker: 4 stykker

% •% Tyggegummi uden sukker:10 stykker

% •% Hørfrø: 1 tsk. om dagen

% •% 2 spsk. havreklid (hvis man spiser det ud over den 
mængde man skal spise, så anses det for en tolereret madvare)

% •% 3 spsk. skummetmælkspulver

% •% 10 cl. kokosmælk max 15%

% •% Gazpacho (Kold spansk grøntsagssuppe) 15 cl.

• Gedepølse med lavt fedtindhold, som steges godt, så den taber 
så meget fedt som muligt. 50 gr.
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Menu plan - Vekselfasen

Anbefales at spise en dag Protein (P) og en dag protein-grøntsager (PG). Husk stadig at drikke min. 1,5l vand om dagen og lave 30 min. 
motion til dagligt.
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Dage Morgenmad Snack Frokost Snack Aftensmad Snack

Dag 1
Kaffe, 1/2 Dukanbrød med 

smøreost og pålæg og 
agurk og peber

1/2 Dukanbrød med tikka 
massala Kyllingefillet, 
kålsalat og grøntsager

1 skål skyr med 
vaniljepulver

Grillet laks med skinke 
hytteostsalat og 

blomkålsris med salat
Grøntsager med dip

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 
agurk og peber

1/2 Dukanbrød med pålæg 
og salat

1 skål skyr med 
vaniljepulver

Brocolligratin med 
palmehjerter og hakketbøf

Skyr med bladseleri

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 
agurk og peber

1/2 Dukanbrød med pålæg 
og salat med palmehjerter

Kålsalat
Moussaka med grøntsager 

tilbehør
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 
agurk og peber

Stegte laks med 
citronsauce

Skinke snack
Fyldte aubergine med 
ristet svampe og salat

Appelsinkage med 1 spsk. 
Fromage Frais
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Opskrifter - Vekselfasen

Blomkålsris
Godt alternativt til ris.... hvis der nu skal være noget der ligner ris!

1-2 blomkålshoveder

Lidt salt og peber

Evt. Chili, hvidløg, karry eller andet krydderi 
til smag

Skær blade og stik fram blomkålen, så hove-
det stadig er intakt. Hak derefter blomkålen, 
så det ligner ris. Smag tl med salt og peber. Øn-
sker du mere smag, kan du tilsætte kridderier. 
Svits blomkålen på en pande ved høj varme 
med en lille smule vand (eller 1 tsk olivenolie), 
den skal forblive hvid.
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Opskrifter - Vekselfasen

Moussaka
Fantastisk græskeret som får du til at glemme, at du er på kur!

2 auberginer, i tynde skiver
450g magert, hakket oksekød
2 løg, i tynde ringe
2 fed hvidløg
1 ds. flåede tomater
2 spsk. hakket persille
Salt og peber
2 æg
3dl yoghurt naturel (eller skyr)

Steg aubergineskiverne i hold på begge sider 
på en slip let-pande til der er brunede. Tag 
dem op. Kom kødet på panden og svits det un-
der omrøring i 5 min, eller til det er brunet. 
Rør løg og hvidløg i og svits i yderligere 5 min. 
Tilsæt tomater, persille, salt og peber, bring 
det i kog og lad det simre i 20 min, eller til 
kødet er mørt. Arranger halvdelen af auber-
gineskiverne i et lag i et ovnfast fad. Fordel 
kødsaucen ud over og slut af med resten af au-
berginerne. Pisk æggene sammen i en skål, 
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Opskrifter - Vekselfasen

Fyldte auberginer

2 auberginer, flækket på langs
450g magert, hakket oksekød
1 hakket løg
2 fed hvidløg
2 spsk. tomatpuré
Lidt Worchestershiresauce
Persille, basilikum og oregano
Salt og peber
2 hårdkogte æg

Auberginerne flækkes på langs og koges i 5-7 
min. i letsaltet vand. Skallerne udhules, så der 
er 1cm kød tilbage. Skallerne stiller i et smurt 
ovnfast fad (eller på bagepapir). Indmaden hak-
kes med en kniv. Oksekød svitses med løg, 
hvidløg, saucen og krydderierne. Indemaden 
svitses med og tomatpuré tilsættes. Smag til 
med lidt salt og peber. Æggene hakkes os 
tilsættes. Tag det af varmen. Fyldet fordeles i 
skallerne. Små klatter af hytteost fordeles. Bag 
dem i ovn ved 200C i ca. 40 min. Serveres 
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Opskrifter - Vekselfasen

Ristet Svampe
Kan serveres som tilbehør til kød eller fisk. Eller lægges på letristede skriver af Dukanbrød.

4-500g svampe

1 lille fed hvidløg, flækket med skal

1 spsk olivenolie

Salt og peber

Citron

Hakket bladpersille

Rens svampene. Skær dem i små stykker. Flæk 
hvidløgsfeddet. Varm olien på en stor pande. 
Tilsæt hvidløg. Kom svampene på panden. 
Rist ved god varme og under jævnlig omrøring 
i et par minutter. Krydr med salt o peber. Tag 
panden af varmen, smid hvidløgsfeddene ud 
og server med det samme med citronbåde og 
et drys af persille.
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Opskrifter - Vekselfasen

Brocolli Gratin med Palmehjerter
Kan serveres som tilbehør til kød eller fisk. Eller spises som den er.

• 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 - Vekselfasen

Kålsalat
Kan serveres som tilbehør til frokost eller aftensmad. Eller spises som snack.

• Spidskål - hakket

• Bladseleri

• 4 spsk. naturel yoghurt (eller en blanding af 
yoghurt og skyr)

• Krydderier/ Friske kryddeurter

• Peber

• 1 revet gulerod (husk maks. 200g om ugen) 

Bland alle ingredienserne sammen.
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Section 8

Sammensatning forslag
Frokost tallerken% % % % % % % % %    Aftensmad tallerken


