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Hjertelig velkommen til Passion Performance gratis kostplan.
Det er med stor fornøjelse, at vi hermed kan overdrage dig en af vores gratis kostplaner fra os i 
Passion Performance. Tusinde tak fordi du har valgt at prøve en kostplan fra Passion Performance.

Brug kostplanen som inspiration
Vi anbefaler ikke at du følger kostplanen slavisk, men bruger den som inspiration til hvordan din 
kost kan se ud. Hvis du ikke ser den udvikling du ønsker, skal du muligvis justere dit daglige 
kalorieindtag. Vi håber at du finder inspiration og kommer tættere på dit mål. 

Vigtigt at vide
De bedste resultater, som holder på den lange bane, kommer ved kombinationen af en præcis 
tilpasset kostplan og et supplerende skræddersyet træningsprogram, hvor begge dele ugentligt 
justeres til ift. din udvikling, ønsker, behov og hverdag. I Passion Performance har vi hjulpet flere 
hundrede klienter med at få en sund livsstil og her er det vores helt klare erfaring at løbende 
sparring, feedback, vejledning, motivering og konkrete værktøjer ift. klientens udgangspunkt er de 
absolut vigtigste faktorer for et effektivt og vedholdende resultat. 

Vi anbefaler ikke at du følger kostplanen slavisk, men bruger den som inspiration til hvordan din 
kost kan se ud. Hvis du ikke ser den udvikling du ønsker, skal du muligvis justere dit daglige 
kalorieindtag. Vi håber at du finder inspiration og kommer tættere på dit mål. 

Derfor står vi klar til at hjælpe dig med at nå dit mål. Kontakt os her: passionperformance.dk eller 
på vores mail: Team@Passionperformance.dk

Inden du starter med kostplanen
Da denne kostplan er en gratis version, har vi ikke personligt tilpasset kostplanen ift.:

Desuden får du kun 3 valgmuligheder til hvert måltid i denne kostplan, hvor man som klient 
normalt vil modtage en kostplan med 6 valgmuligheder.

https://passionperformance.dk/#contact


Protein 160g
Kulhydrat 237g
Fedt 95g

Derudover vil vi normalt justere kostplanen til på ugentlig basis, og du vil som minimum modtage 
en helt ny kostplan hver måned, med mulighed for udskiftning af en ret eller hele kostplanen lige 
så ofte som klienten vil have brug for det. 

For at få de bedste resultater på den lange bane er det altafgørende at have en kostplan, som er 
præcist tilpasset dig som klient, både for at skabe variation i retterne og for at sikre at du uge for 
uge oplever fremgang. 

Denne gratis version vil dog sagtens kunne bruges i en kortere periode og vil give et indblik 
hvordan en kostplan vil se ud under et forløb hos Passion Performance. 

Lidt om kostplanen
Vores kostplaner vil normalt være bygget op omkring dine ønsker og målsætning. Når vi 
tilrettelægger en kostplan, gør vi brug af nogle helt basale principper fra ernæringsforskning - 
hermed en kort beskrivelse af vores fremgangsmåde. Først udregner vi dit BMR og derefter dit 
ligevægtsindtag. Begge dele vil være baseret på dine personlige informationer. Denne kostplan 
indeholder 2500 kcal fordelt på følgende makroer: 

Vælg frit mellem retterne
Du kan frit vælge mellem de forskellige retter til hvert måltid. Det er vigtigt, at du kun vælger én 
enkelt ret fra hver måltidskategori om dagen. Der er ikke noget krav om, at du skal skifte imellem 
dem. Du kan altså spise den samme ret til morgenmad flere dage i træk.

Sådan laver du mad til flere personer
'

Desværre: Fremgangsmåden fremgår kun i planer i vores 1:1 forløb

Krydderier og ekstra smag
Det er vigtigt for os, at den mad du laver på din kostplan, er lækker og smager godt. Hvis du har
lyst til at tilføje dine egne yndlingskrydderier ud over dem, som allerede er anført i opskriften, er du 
velkommen til det fx paprika, urter, chili, hvidløg osv. Derudover anbefaler vi at du vælger saucer 
eller dressinger der er lave på kcal  eller chilisovs som fx Sriracha, da man bruger så lidt ad 
gangen.
Desværre: Resten af beskrivelsen af ”Krydderier og ekstra smag” fremgår kun i vores 1:1 forløb



Besøg www.musclehouse.dk 
Shop løs
Anvend rabatkoden ”PASSIONPERFORMANCE10%” 
Du har sparet 10% på kvalitetsprodukter

MUSCLEHOUSE 10% RABAT
Vi I Passion Performance har et samarbejde med danske Musclehouse og giver dig en 
helt unik rabat på kosttilskud hos de førende producenter på markedet. 

1.
2.
3.
4.

Opfølgning
Desværre: Du har ikke adgang til denne funktion. Denne funktion fremgår kun i 1:1 forløb

Jeg har lyst til slik og fast food
'

Desværre: Fremgangsmåden fremgår kun i 1:1 forløb

Social dag
Desværre: Guiden fremgår kun i 1:1 forløb

Planlægning
Desværre: Fremgangsmåden fremgår kun i 1:1 forløb

Drikke
Desværre: Guiden fremgår kun i 1:1 forløb

Kosttilskud
Desværre: Kosttilskudsguiden fremgår kun i 1:1 forløb

http://www.musclehouse.dk/


Må jeg ændre i ingredienserne? 
Ja, du kan variere og tilpasse dine retter lige som du ønsker. Derudover er der her en generel liste 
over de mest almindelige ingredienser, som indgår i opskrifterne. Dem der står i samme gruppe 
kan du frit bytte rundt på. Står der et tal i parentes fx (2x), angiver det, at du skal have X gange så 
meget af den ingrediens som de resterende i gruppen. Alle ingrediensers forhold er angivet før
tilberedning: 

Eksempel: 40g pasta før tilberedning kan udskiftes med 40g*5 = 200g kartofler

Kød (lav fedt%)
• Oksekød, kylling og kalkun max. 7% fedt 
• Torsk, tun i vand, rødspætte, skaldyr, rødtunge, torskerogn og makrel.
• Kødpålæg max 7% fedt

Kød (høj fedt%)
• Oksebøffer, lam, gris, hakket svinekød, kylling med skind ca. 7-14% fedt. 
• Kødpålæg 7-14% fedt
• Laks, sild og tun i olie. 

Grøntsager 
• GRUPPE 1: Salat fx iceberg, spinat, rucola m.m.
• GRUPPE 2: Kål fx hvidkål, rødkål, broccoli, spidskål, blomkål m.m.
• GRUPPE 3: Øvrige grøntsager (fx tomat, agurk, squash, peberfrugt, græskar, svampe m.m.
• GRUPPE 4: Bælgfrugter fx ærter, majs, kikærter, grønne bønner, linser m.m.
• GRUPPE 5: Rodfrugter fx gulerod, rødbede, selleri, m.m.

Stivelse
• GRUPPE 6: Pasta, ris, brød (1,5x), kartofler (5x) bulgur, quinoa m.m.

Nødder & Avocado
• GRUPPE 7: Avocado (4x), mandler, peanuts, peanutbutter, hasselnødder m.m.

Smør & olier 
• GRUPPE 8: Olivenolie, kokosolie og smør 

Smag uden kalorier
• GRUPPE 9: Sukkererstatninger fx sød, stevia, sukrin m.m.

Frugt & Bær 
• Gruppe 10: Bær fx blåbær, hindbær, jordbær m.m. 
• Gruppe 11: Frugt fx æble, pære, melon, vindruer, banan (1/2x) m.m. 

VIGTIGT: Uanset hvilken ret som du laver, kan du frit tilføje ekstra grøntsager fra gruppe 1-5 i 
ubegrænsede mængder, og derudover kan du tilføje/snacke ekstra frugt & bær fra gruppe 10-11.  



En lille ekstra gave fra os til dig
Fordi du har valgt at prøve vores gratis kostplan af, giver dig en rabatkode som du kan bruge hvis 
du ønsker at starte et forløb hos os. Koden giver dig 1 gratis måned ekstra:

 

" GRATIS KOSTPLAN "

Nævn koden i din gratis og uforpligtende afklaringssamtale om et forløb. Klik på følgende link for 
at finde kontaktformular på vores hjemmeside:

PASSIONPERFORMANCE.DK

Tusinde tak fordi du valgte at prøve vores gratis kostplan.
 

Med venlig hilsen Nicolaj, Maya & Thomas
Team Passion Performance

 

http://passionperformance.dk/



























