
Du lever bare én gang
Lev godt. Lær hvordan.

ditt vaLg:
 » Like smakfull 

 » Like mettende 
 » Mye sunnere

100 % MatgLede

960 kcal

1t 30 min

2t 10 min

3 timer

530 kcal

50 min

1t 10 min

1t 40 min



Små grep med lørdagsbiffen gir stor gevinst

Og derfor står jeg stadig i valget mellom skal – skal ikke. 
Skal – skal ikke kjøpe sjokoladen jeg har lyst på eller føler 
jeg trenger når jeg er i butikken på vei hjem fra jobb og 
hele familien venter på middag? Skal – skal ikke trene når 
jeg ikke har tid fordi uken er så travel, jeg er sliten etter 
en hektisk dag på jobb eller jeg rett og slett ikke har lyst? 
Skal – skal ikke ta et glass vin på kvelden midt i uken (fordi 
jeg fortjener det) eller et glass vin til en hyggelig kveld? 
Skal – skal ikke kjøpe en bolle til kaffelatten bare fordi de 
er så sykt gode? 
På den ene siden – jeg lever bare en gang… så jeg må jo få 
lov til kose meg og ikke være så kjedelig. Er det så nøye om 
det blir litt for mye, om jeg legger på meg et par kilo? Jeg 
kan jo ikke alltid si nei. Livet handler jo om mer enn sunnhet, 
helse og vekt – vi må jo gripe dagen, nyte, leve maksimalt…
På den andre siden, jeg lever bare en gang… så hvis jeg sier 
ja for ofte vil det få konsekvenser. Jeg kommer til å legge på 
meg, jeg kommer til å orke mindre og ha mindre overskudd, 
jeg kommer ikke til å få på meg klærne mine og ryggen min 
kommer ganske kjapt til å klage. Hvis jeg alltid lever i nuet, vil 
det ha konsekvenser for helsen min, mine langsiktige planer 
og drømmer og for mitt selvbilde.*

* Overvekt er i dag nr 2 årsak til de store folkesykdommene våre; hjerte og karlidelser, diabetes og kreft. 

Jeg lever bare en gang… jeg har funnet min  
balanse mellom å takke ja til fristelsene og 
takke ja til det som gir meg overskudd, energi  
og en kropp som jeg kan få maks ut av.

Slike valg befinner jeg meg stadig i. Og det gjelder  
sannsynligvis også deg. Sånn som samfunnet 
vårt er nå har vi muligheter og fristelser rundt 
oss overalt. Vi står i valg hele tiden. Så det gjelder  
å finne balansen mellom de valgene som gir glede  
i øyeblikket, og de valgene som er viktige for å ta 
vare på meg selv og fremtiden min.
Velger jeg alltid nei til fristelsene, trener selv om  
jeg egentlig ikke orker osv, kan det fort bli usunt 
sunt. Rett og slett for mange av "de gode valgene"  
som gjør at livet blir for stramt og nøkternt. Velger  
jeg alltid ja til alt som frister, dropper aktivitet når  
jeg kjenner litt motstand i motivasjonen (lysten) 
blir jo det også usunt. Det vil ikke bare gjøre at 
jeg legger på meg og blir i dårlig fysisk form, 
men det vil også på lengre sikt påvirke helsen 
min negativt. Det igjen vil jo gjøre at jeg ikke kan 
bruke kroppen min og livet mitt til det jeg vil.
Dette snakker vi mye om på Roede-kursene 
mine og alle andre Roede-kurs i Norge. For det 
er i denne balansen at nøkkelen ligger – nøkkelen  
til et sunt og godt liv med en sunn stabil vekt, 
god helse og en kropp som fungerer. Men også 
nøkkelen til et sunt og godt liv med masse mat-
glede, nytelse og livsglede. Hvordan finne den 
balansen? Det kan vi finne ut av sammen – det 
er en reise vi gjerne gjør med deg!

Roedes lørdagsbiff
 » 200 g biff 
 » 200 g bakt potet
 » 1 dl Kesam-dip
 » Salat
 » Totalt 530 kcal

Is med bær
 » 2 kuler lett vaniljeis
 » 1 dl friske bær
 » 1 ss revet mørk sjokolade
 » Totalt 160 kcal

 » 1 glass rødvin + 1 glass vann, 100 kcal

 » SuM 790 kcaL

Biff med Béarnaise og pommes frites
 » 200 g biff
 » 200 g pommes frites
 » 1 dl Bérnaisesaus
 » Salat
 » Totalt 960 kcal 

Is med peanøtter og sjokoladesaus
 » 2 kuler vaniljeis
 » 1 håndfull peanøtter
 » 2 ss sjokoladetopping
 » Totalt ca 470 kcal

 » 2 glass rødvin, 200 kcal

 » SuM 1630 kcaL

Jeg lever bare én gang

* Verdiene på forsiden er beregnet ut fra følgende: Gange (6 km/h), jogging (9 km/h), sykling (10-16 km/h). Gjelder for en person på 70-90 kg.

ditt vaLg:
 » Like smakfull 

 » Like mettende 
 » Mye sunnere

100 % MatgLede



– Slik lever du godt og lenge

Ikke skyld på poteten!

Hemmeligheten ligger i tilberedningen. Det gjelder 
nesten all mat. Du trenger bare kunnskap for å ta 
de rette valgene. Dette lærer du på Roede-kurs.

En potet er ikke bare en potet. Tilbered-
ningen har alt å si for hvor sunn den er. 

Så mye får du for 100 kcal:

90 gram  
potetbåter 

i olje

50 gram  
pommes  
frites

20 gram  
potetgull

Jeg er hjertelege  
og er urolig fordi:
 » Hjerte- og karsykdommer tar flest liv
 » Stadig flere får diabetes
 » Kreft relatert til livsstil øker mest

”
Har du noen gang lurt på hvorfor vi leger maser 
sånn om en sunn livsstil? ”Spis sunt! Beveg på 
kroppen. Gå ned i vekt, kvitt deg med magefett! 
Ikke røyk, drikk mindre alkohol. Få deg nok søvn!”. 
Hva er det vi ønsker å oppnå med formaningene,  
og hvorfor er det viktig å ta vare på kroppen? Svaret  
ligger i ”å ta vare på”. Hovedpoenget med en sunn 
livsstil er at kroppen skal vare. At den skal holde seg  
frisk og fri for sykdommer. Slik at du kan leve et langt,  
aktivt og vitalt liv. Langt inn i alderdommen. 
Nylig skrev jeg boken Hemmeligheten – slik lever 
du godt lenge. Hensikten med boken var å samle 
all kunnskap, erfaring og råd som sikrer et godt og 
friskt liv: Hvordan du bør leve for å unngå 
sykdommer og plager, og få kroppen til 
å fungere optimalt livet ut. 
Mange faktorer påvirker helsen; Sosiale 
forhold, arv, genetikk og tilfeldigheter. 
Men livsstil er også viktig. Dessverre er 
forekomsten av livsstilssykdommer høy, og 
for enkelte tilstander økende. Hjerte- og kar-
sykdommer tar flest liv, og de kreftformene som 
avhenger av livsstil øker mest. Fedme-epidemien 
er reell og stadig flere får diabetes. Dyster lesning,  
men i dette ligger det også et håp. Det betyr nemlig  
at det er en god del du kan gjøre selv for å påvirke 
helsen din, og unngå alvorlige sykdommer. 

Mine livsviktige grep
Idag er jeg en en slank og veltrent mann. Slik har det  
ikke alltid vært. I en periode av livet levde jeg usunt. 
Jeg spiste store måltider, inntok daglige desserter  
og rørte sjelden på meg. Livsstilen satte spor og jeg  
este ut. Blodtrykket og kolesterolverdiene steg i takt  
med kiloene, og jeg følte meg slapp og energiløs. 

Heldigvis tok jeg noen livsviktige grep, og innførte 
varige forandringer i livsførselen. For jeg vil gjerne 
leve så lenge som mulig. Men livet skal ikke kun være 
langt, det må også være rikt, meningsfylt, spennende  
og aktivt. Jeg har lyst til å gjøre de tingene som gir 
meg glede også når jeg blir gammel: Gå turer, reise 
til spennende og eksotiske steder, lese bøker, se fil-
mer, gå i teater. Skal jeg få til det, er det avgjørende 
å ta vare på helsen og gjøre det jeg kan for å unngå 
livsstilssykdommer. Hva jeg gjorde, og hva du kan 
gjøre, skriver jeg om i boken. 

Lev med det resten av livet 
Og nettopp en normal kroppsvekt er svært viktig 

for en god helse. Alt peker i samme retning.  
Erfaringer, sunn fornuft og vitenskap  
 tyder på at en normal kroppsvekt er  
 noe av det viktigste for å unngå alvor-
lige sykdommer. Har du for mange kilo, 

bør du gå ned i vekt, og deretter holde 
vekten nede. 

Mange klarer å gå ned i vekt, men en god del  
går dessverre opp igjen. Derfor må du ikke se 

på slankingen som en midlertidig kur, men som en 
permanent livsstilsendring. Når du har klart å gå ned, 
skal du følge opp. Da er det viktig at ferden din hit 
ikke har gått gjennom en ekstrem metode, men en 
prosess du skal kunne leve med resten av livet, uten 
at den oppleves som en byrde. 

Og selv om kostholdet og slankingen er fornuftig, vil 
selv de mest viljesterke av oss kunne oppleve tilbake- 
fall og utskeielser. Det gjør ikke noe. Det viktigste er 
at du lærer av feilene og kommer på rett spor igjen. 
Du kan alltids gjøre et comeback. Vedlikehold av 
vekten er et maraton, ikke 100 meter sprint. 

Wasim Zahid er lege ved 
Kardiologisk avdeling, Oslo 
universitetssykehus, Riks-
hospitalet, og har vært lege 
i spesialisering ved Medi-
sinsk avdeling, Drammen 
sykehus. Han har tidligere 
arbeidet som fastlege og 
legevaktslege, og skriver 
doktorgrad om bruk av  
ultralyd ved hjertesykdom.

Hjerte- og karsykdom, deriblant hjerteinfarkt  
og hjerneslag, utgjør den største dødsårsaken  
i Norge. De fleste tilfeller er i stor grad konse- 
kvenser av hvordan vi lever, og hvordan vi 
bruker våre hender og føtter. Visste du at 
minst 80 % av alle tilfeller kunne vært unn-
gått dersom alle levde etter noen få, enkle 
prinsipper? 

Rådene kjenner du godt:
 » Ikke røyk 
 » Vær fysisk aktiv minst 30 minutter  

hver dag
 » Ha en sunn kroppsvekt og ikke  

for stor livvidde
 » Spis sunt i tråd med anbefalingene
 » Drikk bare små eller moderate  

mengder alkohol

Dette er vaner vi vet har stor betydning for 
de viktigste risikofaktorene for hjerte- og kar- 
sykdommer: Høyt blodtrykk, høyt kolesterol  
og høyt blodsukker. Jo flere du klarer å følge,  
jo bedre. Også for den som allerede er rammet  
av hjerte- og karsykdom vil en sunn livsstil 
bidra til bedre overlevelse og livskvalitet.

Hold deg slank! 

130 gram  
kokt potet



– Livet er for kort  
til å spise dårlig mat

Få oversikt og kontroll 
med Roede-klubben
Få oversikt med kostregistrering
Når du går på Roede-kurs får du gratis medlems- 
skap i Roede-klubben, der du kan registrere din  
aktivitet og det du spiser. Da vil du se om kalori- 
regnskapet ditt går i null, pluss eller minus – dvs.  
om du kommer til å holde vekten, legge på deg 
eller gå ned i vekt. Og du får svar på om du har 
en god balanse av de viktige næringsstoffene  
– det som gjør at du har et sunt kosthold eller ei. 

Eplegodt rett fra hagen
4 porsjoner 
2 epler
1 dl havregryn
2 ts brunt sukker
10 g valnøttkjerner
2 ts margarin
1 g kanel
Sett ovnen på 200 °C. Stikk ut kjernehusene av 
eplene og del eplet på tvers. Rist havregryn og 
hakkede valnøttkjerner i en tørr panne. Bland 
inn margarin. Fyll eplene med blandingen og 
sett dem i en ildfast form. Stek eplene i ca 15 
minutter eller til de er ganske møre. Hold godt 
øye med dem. La eplene avkjøles litt. Server de 
bakte eplene med vaniljekesam. 
Nyt smaken av frisk natur!

Ellen-Beate Wollen er helse-  
og matjournalist og er Roede- 
kursleder på Stranda.

En grønnere  
livsstil gir ikke 

bare bedre helse, 
men også mange  

nye spennende 
smaker.

”

For meg handler god helse om det som er sunt, 
godt og naturlig. Det inkluderer både mat og ren 
nytelse, i tillegg til mosjon og egen ytelse.
I over ti år har jeg jobbet som mat- og helsejourna- 
list for ukeblader og magasiner, og skrevet bøker om  
naturlig og økologisk mat, om hvordan dyrke sin egen  
mat og om de utrolige nordiske råvarene våre. Nå 
jobber jeg også som kursleder i Grete Roede og er 
opptatt av hvordan naturlig mat og mat som har 
tatt korteste veien fra jord til bord passer inn i et 
sunt og lettere kosthold. 

Mindre plass til usunn mat
Et plantebasert kosthold er godt forenlig med både 
et sunt kosthold og en sunn vekt. Og det å bruke 
mer plantebaserte råvarer handler ikke bare om å 
spise mer frukt og grønnsaker, men også hele korn, 
bønner og linser. For når du gir mer plass til planter 
i kostholdet ditt, vil du også automatisk velge bort 
en del av de usunne og kaloririke matvarene. Det 
blir rett og slett ikke nok plass på tallerkenen. 

Mer av det vi trenger
Den plantebaserte maten har ikke bare færre kalo- 
rier, den gjør også at vi får i oss større mengder 
med viktige næringsstoffer, vitaminer, mineraler 
og antioksidanter – de gode stoffene du finner 
mengder av i planter. Ikke bare er de sunne, men 
de gir både farge og masse god smak til maten. 
Bruker vi det beste av det norsk natur har å by på 
av rene råvarer, i tillegg til å utfolde oss i naturen, 
ja, da tror jeg vi også legger det beste grunnlaget 
for god helse.

700 sunne oppskrifter hjelper deg
Synes du det er vanskelig å sette sammen en god,  
smaksrik og næringsriktig dag på egenhånd?  
Vi har mange gode oppskrifter på greteroede.no  
til alle dagens måltider som registreres rett inn 
i Roede-klubben.

Roede-meny levert på døren
Vi har gjort det enda enklere for deg å leve 
sunt. Du kan få våre oppskrifter og ingredien-
sene til Roede-middagen levert på døren fra 
godtlevert.no. Uten tvil den sunneste og mest 
smakfulle matkassen du kan få.



Kva er lettast for deg?

– Ikke rart jeg  
ikke orket å trene!
Noe av det viktigste Line har lært på kurs er at hun 
ikke "dør" av å jogge. Da hun begynte på kurs hadde 
hun ikke jogget på over 20 år.
Dette har nå forandret seg totalt. Nå løper hun 2-3 
økter i uken, noe hun ser på som en voldsom seier. Før 
klarte hun ikke løpe til trikken, nå deltar hun i mosjonsløp.
Før Line begynte på kurs hadde hun vondt i hofter, 
knær og rygg og var generelt litt sur fordi ting gikk i feil 
retning. Hun satte seg to mål da hun begynte på kurs: 
Hun skulle ned i vekt, og hun ville kjøpe klær i klesbu-
tikken Zara. Etter 15 kilos vektnedgang gleder hun seg 
over at begge målene er nådd.

i dette er uvurderleg. Det er du som kan gjere noko 
med det! Når du har armar og bein og eit hovud 
som funkar, så er det berre å gi jernet! Viss du vir-
kelig vil, så kan du! Gleden og takksemda over dette 
kan ta tid, ref. meg! Derfor har eg tru på å begynne 
med det som du har minst motstand mot. 

Å endre livsstil kan gi mykje glede ganske fort. 
Men det er definitivt ikkje enkelt. Vanskelegare blir  

det ofte om alt skal på stell i ein fei. Nokon 
synes det er enklast å komme i gang 

med trening, andre vil gjerne få styr 
på kostholdet sitt først. Uansett, vi 

har god tid – lykkast ein med å  
komme i siget med det eine eller  
andre, kan vi fortsette med den  
klassiske øvelsen å legge stein 

på stein. Med opplegg som har 
til hensikt å vare, der du ikkje er åleine,  

aukar sjansen betraktelig for å klare å holde på ein  

Rundt 200 000 mennesker har diabetes 
type 2 her til lands, og minst 100 000 kan ha 
sykdommen uten å vite det. Har du diabetes 
type 2 i familien, bærer på noen kilo for mye, 
er lite fysisk aktiv og/eller spiser usunt? Da 
er du i risikosonen, og diabetesrisikotesten 
(diabetes.no/risikotest) vil si deg om du bør 
få sjekket deg hos legen.

Høyt blodsukker over tid kan skade blant 
annet øyne og nyrer, og diabetes type 2 er 
også knyttet til høyt blodtrykk og kolesterol, 
med den helserisikoen det gir. Sunne leve-
vaner kan forebygge – eller utsette – syk-
dommen. Velger du sunt fett og langsomme 
karbohydrater, som fiber, kan du holde en 
eventuell diabetes type 2 mer på avstand. 
Er du i tillegg fysisk aktiv, reduserer du risi-
koen ytterligere.

Og selvsagt:  
Har du diabetes, gjelder de samme rådene. 
Da har du bedre kontroll på både blodsukke-
ret og andre risikofaktorer.

Eg har alltid vore ganske så entusiastisk til 
trening og bevegelse. Det siste året har denne 
iveren løfta seg til tidlegare uante høgder. 
Tidligare var det følelsen etter trening, eller det å 
vinne ein konkurranse eller kamp, som stort sett 
trigga meg til å trene. Men då eg etter eit nesten 
40-årig liv med mykje og allsidig idrett og aktivitet  
blei tvungen til å ta ein eit og eit halvt år lang pause  
frå trening på grunn av ein real ryggskade, 
lærte eg noko viktig. Sjølv om frustra-
sjonen og smertene var store då det 
sto på, var det ein erfaring eg ikkje 
ville vore forutan. Eg er no blitt 
grunnleggande takknemlig for det  
å kunne bevege meg.

Berre gjer da! 
Det nye som løftar meg til nye høgder 
(noko som ikkje nødvendigvis betyr betre 
form), er at eg no både gleder meg til sjølve økta 
og heile tida undervegs. Å føle seg betre og vere 
fornøgd etterpå, er jo noko som er tilgjengeleg 
frå dag ein, sjølv etter langvarige opphald. Dette 
er også kjernen i min motivasjonstankegang for 
ein aktiv livsstil: ”Berre gjer da”. Du angrar ikkje på 
ei økt, og kvar gang du vel å vere aktiv er det ein 
suksess – etterpå. 
Poenget mitt, med min nyvunne eigenerfaring, er 
at sjølv om ein skulle ønske at ein var i betre form, 
så har ein god grunn til å være fornøgd når krop-
pen faktisk funkar. Klart den kan bli enda sprekare, 
slankare eller strammare, men så lenge den er frisk, 
så er det faktisk opp til deg. Og den krafta som ligg 

Line gikk ned 15 kg  
på Roede-kurs

Gode levevaner 
kan forebygge  
diabetes type 2

Yngvar Andersen er trenings- 
ekspert og personlig trener, og er 
blant annet kjent fra NRK Puls. 

sprek og sunn livsstil. Eg 
brukar ofte å stille folk spørs-
målet: Vil du oppnå enorm 
framgang som ikkje varer på 
to måneder eller vil du vere 
med på eit opplegg som er 
litt mindre spektakulært, men 
som varer? Det skal seiast at 
eg er veldig glad i spørsmål 
med opplagte svar. Nyt den 
spreke hausten!

Følg meg gjerna på  
Instagram@andersenyngvar



Gikk ned i vekt, 
sluttet med blod- 
trykksmedisin

Første gang Rune skjønte at han måtte 
gå ned i vekt var da datteren hans sa 
at hun ikke hadde noen bilder av ham. 

Rune meldte seg på kurs da datteren sa hun 
ikke hadde noen bilder av ham. Han hatet 
nemlig å se ansiktet sitt på bilder og ble både 
stresset og flau over feriebilder. 
Å spise regelmessig, å bytte ut sjokolade med 
frukt og ikke å gå rundt og være sulten ble viktig 
for ham. Nå sier Rune at kondisjonen er 1000 (!) 
prosent bedre, og etter å ha gått på blodtrykks- 
medisiner i 8 år har Rune fått beskjed av legen sin 
at han kan slutte med disse. Rune har heller ikke 
vært hos kiropraktoren sin på over ett år.
– Jeg kjente til kurslederen min da jeg begynte på 
kurs. Hun hadde også gått ned i vekt, og jeg så hvor 
vakker hun var blitt. Da var det kanskje håp for meg 
også, tenkte jeg. Nå skal jeg holde på den nye livs- 
stilen. Jeg skal aldri tilbake der jeg var, forteller Rune.

Før gjorde jeg:
 » Spiste to ganger om dagen, med 

veldig usunn mat.
 » Tok en rusletur av og til.
 » Spiste sjokolade til dessert, og 

masse i helgene. Og mye smågodt.

Nå gjør jeg: 
 » Spiser fire måltider om dagen, mer 

frukt og grønt.
 » Går fjellturer og vanlige turer i na-

turen – fordi jeg kan og orker det!
 » Lager fruktfat med masse deilig 

frukt.

I vår travle hverdag er det ikke alltid like enkelt å sette av tid til å lage "ordentlig" 
middag. Livet i tidsklemma krever raske løsninger – noe som gjerne innebærer 
usunn fast food med mye fett og salt, mange kalorier og lite næringsstoffer.  
Med en kombinasjon av litt planlegging og mer kunnskap kan man lage raske 
middager som er både sunne, gode og næringsrike.

Sunn eller usunn fast food på 20 min.

ditt vaLg:
 » Like smakfull 

 » Like mettende 
 » Mye sunnere

100 % MatgLede

Ky  i  n g e s me d po mm es  fr it es 
Gr l e  k l i  b r er  me d t m t a s 

* Verdiene er beregnet ut fra følgende: Gange (6 km/h), jogging (9 km/h), sykling (10-16 km/h). Gjelder for en person på 70-90 kg.

Roedes klibrer - 4 porsjoner 
4 kyllingfileter + 4 grove hamburgerbrød + masse salsa. 

Del kyllingfiletene på langs, men ikke helt gjennom. Brett 
dem ut, krydre med salt og pepper og grill dem gjerne 
på folie så de ikke brenner seg fast. Varm hamburgerbrø-
dene forsiktig på grillen. Legg salatblader, kyllingfilet og 
tomatsalsa i hamburgerbrødet.

Tomatslsa
3 finhakkede tomater
3 ss frisk basilikum
½ rødløk
½ ts salt
¼ ts pepper

750 kcal

1t 15 min

1t 40 min

2t 20 min

390 kcal

35 min

50 min

1t 20 min

Velger du den sunne fastfooden sparer du ikke bare 
kalorier og usunt fett, men også mye salt. Reduksjon i 

saltinntaket er et av myndighetenes grep for å redusere 
forekomsten av hjerte- og karsykdommer.”

Kari H. Bugge,  
ernæringsfysiolog, Grete Roede

Rune gikk ned 22 kg, sluttet  
med blodtrykksmedisin



Det er ikke torsken som er fet
Torsk er en mager fisk med masse viktige næringsstoffer vi trenger. Likevel 
spiser vi alt for lite av denne typen fisk. Lær å tilberede torsk på nye måter 
og alle vil like torsk, selv barna! 
Det er ganske utrolig at ved å bruke de samme hovedingrediensene, den lekre 
hvite torsken og smaksrike poteter, så kan likevel retten bli så forskjellig både på 
smak og ikke minst energiinnhold. 
Hva er det som gjør at retten til høyre både er sunnere og smaker enda bedre? 
Det ligger i tilberedningen og hvilke matvarer man velger. Ja, det er mye god 
smak i fete matvarer som fløte og smør – men det gir også mye kalorier.
Hemmeligheten når du skal tilberede mat lettere og minst like god er at du må  
tilsette masse god smak på andre måter. Her har vi laget en nydelig saus med 
lettere fløte og god buljong. Og så har vi satt sammen masse god smak gjennom  
sødmefylte, friske og litt sterke grønnsaker, og med urter. Konsistens spiller også  
en viktig rolle – når du tar en bit av denne retten fyller du munnen med mange 
ulike konsistenser og smaker, noe som gjør retten både spennende og veldig 
smaksrik – rett og slett skikkelig god. 
Se tips til hvordan du kan tilberede torsk på greteroede.no.

ditt vaLg:
 » Like smakfull 

 » Like mettende 
 » Mye sunnere

100 % MatgLede

To s  me d g l øtt er , pe rs i  es mør og  kn s  po t
 t To s  me d r t røn s k r i l tt  f øt s u  og 

 kn s  po
 t t

* Verdiene er beregnet ut fra følgende: Gange (6 km/h), jogging (9 km/h), sykling (10-16 km/h). Gjelder for en person på 70-90 kg.

Hege 12 kg tyngre

Hege hadde lenge tenkt på å gå ned i vekt. Hun 
står hele dagen, og det kjente hun etter hvert godt 
i beina. Det som var utslagsgivende var da Hege 
ikke lenger syntes det var hyggelig å kjøpe klær.
Hege elsker konseptet til Grete Roede, fordi man 
kan spise alt og det er enkelt å forholde seg til. Hege  
lærte at hun ikke trengte å stresse ned i vekt. Hun 
klarte å leve underveis, uten å ha dårlig samvittighet. 
Nå er hverdagen hennes blitt mye enklere og det 
er blitt mye lettere å stå. Før hadde Hege smerter 
under beina, det har hun ikke mer. Hege har alltid 
vært aktiv, men har først nå forstått at det ikke bare  
er trening som skal til for å gå ned i vekt. 
– Mine livsstilsvalg: Leve på Grete Roede-vis i uke- 
dagene, og i helgene tillater jeg meg å kose meg litt.  
Jeg klarer lett å hente meg inn igjen. Jeg drikker 
også masse vann, sier Hege.

Før gjorde jeg: 
 » Spiste masse pasta, poteter og ris. 
 » Ved en utskeielse tenkte jeg: Ja, ja, 

nå som jeg har skeiet ut kan jeg like 
gjerne fortsette. 

 » Jeg spiste når jeg hadde tid.

Nå gjør jeg:
 » Har god kontroll på hva jeg spiser. 
 » Jeg har ikke dårlig samvittighet  

når jeg skeier ut, jeg starter på  
nytt igjen dagen etter. 

 » Jeg spiser mye mer regelmessig. 

– Det er helt rått, 
alt er lettere!

390 kcal

35 min

50 min

1t 20 min

690 kcal

1 time 

1t 30 min

2t 10 min



Roede-kurs er  
nøkkelen til et 
godt liv og en 
sunn vekt
På et Roede-kurs hjelper vi deg til å greie 
det 90 % av oss ikke greier alene – å gå ned i 
vekt og endre din livsstil. Det er fordi Roede- 
metoden ikke er en quick-fix eller mirakelkur. 
Det er derimot en anerkjent og trygg metode 
for vektreduksjon. 
Vektreduksjon handler ikke om å spise mindre, 
men å spise riktig mat som gir deg energi, 
overskudd og livsglede. Vi jobber med den en-
keltes livsstilsvalg og vaner gjennom å motivere 
til matglede og kunnskap, aktivitet og trening. 
På Roede-kurs får du økt matkompetanse og  
matglede, og vi gir deg gode verktøy og prak- 
tiske tips til hva du skal gjøre. Vi har en hel bank  
av velsmakende, mettende, lettlagede og sunne  
oppskrifter. 
Fysisk aktivitet er en viktig del av en sunn livs-
stil, men for mange kilo på kroppen kan gjøre 
trening vanskelig. Uavhengig av hvor aktiv du er 
i dag vil vi motivere deg til gode endringer som 
passer inn i ditt liv og din hverdag. Vårt fokus 
er at du skal mestre dine endringer. Så mange 
som 63 % av våre tidligere kursdeltakere har 
gått fra en stillesittende tilværelse til en hverdag 
med mer fysisk aktivitet.
Sunne levevaner og gode valg i hverdagen 
henger tett sammen med hvordan vi har det og 
tenker. Derfor benytter vi kjente psykologiske 
prinsipper for motivasjon og mestring, gruppe-
dynamikk og likemannsprinsipp. Forskning be-
krefter vår erfaring – dette er et av de viktigste 
suksesskriteriene for å lykkes med endring av 
helseatferd. Dette gir 9 av 10 av våre kursdel- 
takere et nytt sunt liv med sunn vekt.

Da mamma 
gikk ned i 
vekt, fikk 
også sønnen 
et lettere liv
Nå går hverdagen mye bedre både for Elin og 
sønnen Oliver. Endret kosthold og trening har 
gjort underverker for både kropp og sjel – for 
dem begge. 
- Nå gleder jeg meg faktisk til gymtimene på skolen. 
Det gjorde jeg ikke før. Da var det et ork og jeg 
prøvde alle unnskyldninger for å slippe unna. Det 
sier Oliver Aasland, 15 år. 
Han har gått gjennom en stor forandring siden i fjor  
sommer, og er nå en sunn, frisk og veltrent gutt, 
som har det godt med seg selv. – Det har hjulpet 
å få av noen kilo. Det hjelper både på selvtilliten 
og selvbildet. Nå gleder jeg meg til hver dag, sier 
Oliver. Men det er ikke lenge siden situasjonen var 
en helt annen.

Usunt liv
I fjor sommer gikk det i cola og potetgull, og det var 
ikke bare pilen på badevekten som gikk altfor langt 
opp. Det fikk konsekvenser for resten av kroppen 
hans også. Oliver fikk blant annet vondt i beina.
Mange timer foran data- og TV-skjermen gjorde 
heller ikke situasjonen bedre. I ettertid er mor og 
sønn enige om at kostholdet de hadde før ikke 
var det beste. Og da var det i grunnen ikke rart at 
dagene ble tyngre å takle – bokstavelig talt.
– I dag har jeg dårlig samvittighet for det. Jeg jobber  
som sykepleier og burde kanskje skjønt hva som er 
et bra kosthold. Likevel spiste vi for mye usunn mat. 
I tillegg kjørte jeg Oliver til skolen altfor ofte. 

Elin har selv slitt med overvekt det meste av sitt 
voksne liv. Hun har – som mange andre – prøvd 
ulike slankekurer, men så fort de var unnagjort, tok 
det ikke lang tid før hun la på seg igjen.

Nok var nok
Elin bestemte seg for å melde seg på Roede-kurs. 
Alt hun lærte på kurs tok hun med seg hjem. Oliver 
var nemlig for ung til å delta på kurset. Sammen 
gikk de i gang med prosjekt «Bedre livsstil».
Og det var ikke noe hokuspokus, syns de. De spiste 
mer av grovt brød, grønnsaker, rent kjøtt og fisk, 
og kuttet ned på sukker og salt. De har kuttet ut 
brusen helt, og drikker nå mye vann i stedet.
– Vi begynte å gå turer sammen i starten, og etter 
hvert kunne vi også jogge kortere strekninger. Nå 
prøver de å være aktive minst tre ganger i uken. 
I tillegg syns Oliver at gymtimene har blitt mor-
somme igjen, og er fysisk aktive hver eneste dag.
– Nå er det ikke lenger noe mas om å bli kjørt til 
skolen, sier mamma.
Men den som tror at familien ikke koser seg tar feil. 
En dag i uken, som regel lørdag, spiser familien både  
pizza og sjokolade.
– Jeg lager lørdagspizzaen selv i en grovere variant,  
og så har vi som regel en god salat til, sier Elin.
Oliver står frem fordi han håper han kan være til 
inspirasjon og motivasjon for andre unge som har 
de samme utfordringene han hadde. 

Nei, nå er det 
ikke lenger 
noe mas om 
å bli kjørt til 

skolen.

”

Det var ikke en veldig fornøyd ten- 
åring på sydenferie i fjor sommer.

Denne selfien tok Oliver i begynnelsen 
av mai i år. En imponerende forandring.

Saken er opprinnelig publisert i Innherred.no  
av journalist Erlen Aune



Lev godt og lenge  
med Roede-metoden

Følg oss på Roede-magasinet.no, 
Facebook og Instagram
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* Kartet er en illustrasjon. 

Én til én

Gruppe

Nettkurs  
Personlig oppfølging av kursleder når det passer  
deg deg fra din egen mobil, PC eller nettbrett. 
Nettflex  
Møt din kursleder en gang eller to. Resten av  
oppfølgingen får du på mobil og nett.
Roede for 1 eller 2  
For dem som helst ikke vil delta i en gruppe,  
men møte kurslederen alene.
Roede drop-in  
Dropp innom en kursleder 10-15 min. for individuell 
oppfølging. For videregående kursdeltakere.
Livsstils-coaching  
Spesialisert hjelp til å få ut ditt potensial, med  
utgangspunkt i dine mål innen helse og livsstil,  
kosthold, vekt, trening, fritid og søvn.

Roede Standard – kursklassikeren  
Vårt mest populære kurs. Både for menn/kvinner. 
Roede Maxi  
For deg med mer enn 20 kilo overvekt.
Roede Aktiv  
Kombinasjonskurs der du også får trygg og  
motiverende trening med din kursleder.
Roede Mann  
Spesielt tilpasset menns mål og utfordringer. 
Roede Ung 18 - 25  
Tilpasset din hverdagen og de utfordringene du 
møter som ung.
Roede 60 +  
Skreddersydd for din alder, livsstil og utfordringer. 
Hold Vekten  
Lær hvordan du holder trivselsvekten etter at  
du er i mål med din vektreduksjon. 

Våre Roede-kurs

Finn din  
nærMeSte 

kurSLeder på 
greteroede.no


