
PLANTEBASERET
WORKSHOP 

I denne workshop fordelt på to dage, med tre ugers mellemrum, får du muligheden for

at lave sundhedsfremmende plantebaseret mad og lære mere om, hvorfor det kan

gavne dit helbred at spise mere plantebaseret. Under begge workshopsdage vil du også

få et sundhedstjek, hvilket giver dig muligheden for at se effekten af en sundere livsstil. 

 

DU FÅR

Råd og vejledning til et sundere liv

Madværksteder og socialt samvær

To sundhedstjek

Livsstilsguide med opskrifter

SUNDHEDSTJEK

MEDICINSK

BEHANDLING

Hvis du er i medicinsk behandling,

så er det meget vigtigt, at du

inddrager egen læge i forbindelse

med livsstilsændringen. En

plantebaseret kost kan være

utrolig sundhedsfremmende og

det kan resultere i, at du allerede

efter tre uger skal reguleres i

medicin.

På  begge dage vil du få et sundhedstjek, som kan give dig ekstra motivation for at ændre

din livsstil. Her kan du se, hvad et sundhedstjek indeholder: 

 

 

 

 

 

 

- Puls og blodtryksmåling

- Kolesteroltal (fedt i blodet)

- Blodsukkertal

- Vægt

- Energiforbrænding

- BMI

- Fedtprocent

- Kropsalder

- Organfedt (farligt fedt)

- Livvidde



MØD OS
Til at guide dig igennem denne workshop får du hjælp, råd og vejledning

af to eksperter inden for plantebaseret ernæring.

TIDSPLAN FOR DAGENE

DAG 1

DAG 2

10.00 - INTRODUKTION OG LET SERVERING

11.00 - KØKKENPRÆSENTATION

11.30 - MADLAVNING

13.00 - FROKOST

14.00 - OPRYDNING

14.30 - DESSERT MADLAVNING

16.00 - KAFFE OG KAGE

16.30 - WORKSHOP "HVAD SKAL JEG SPISE?"

18.00 - PÅ GENSYN

 

10.00 - VELKOMST OG OPSAMLING

10.30 - MADLAVNING

13.00 - FROKOST

14.00 - PRÆSENTATION AF GRUPPENS RESULTATER

15.00 - TAK FOR DENNE GANG

 

Stig Ladefoged er uddannet
sygeplejerske med speciale i plantebaseret
kost. Til daglig driver han virksomheden

Den Plantebaserede Sygeplejerske. Han vil
stå for undervisning i plantebaseret kost ogsundhedstjek.

Jette Toft-Wede er Livsstilsvejleder og

indehaver af det prisvindende

plantebaserede Alsbrogaard Bed &

Breakfast. Med hendes erfaring i et

køkken er du i gode hænder, når du på

kurset skal lære at lave de nye lækre,

velsmagende plantebaserede måltider.


