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#FIT FO CUSE

i n n h old
NED I VEKT. HVOR MYE KAN MAN
«UNNE» SEG?
SØT T & SUNT SNACKS
SALT & SUNT SNACKS
SUNNE DRIKKER
KALORIER I VANLIG SNOP
– HVOR MYE ER OK?
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#FIT FO CUSE

N E D I V E K T.
HVOR MYE
KAN MAN
UNNE SEG?
Kos er en stor del av vår livsstil og vårt
samfunn. Og kos er ofte assosiert med mat og
godsaker.
Når man ønsker å gå ned i vekt kan dette være
en utfording for mange.
Jeg tenker at når man ønsker å legge om
livsstilen skal man gi seg selv muligheten til å
lykkes. Å kutte ut "kos" og godsaker fra din
versjon av en sunn livsstil er for mange
vanskelig og en god grunn til at mange
etterhvert gir opp.
Det er ingen grunn til at kos og søte pauser
ikke skal kunne være en del av en balansert
livsstil, men det er to faktorer som kan være
smarte å tenke på!
Kalorier og nytteverdi for deg og kroppen din!
For ønsker du å gå ned i vekt er det viktig å ha
en viss oversikt over hvor mye ekstra man
unner seg utover det daglige kostholdet.
Det er også i din beste interesse å sørge for at
det du spiser ikke bare smaker godt, men gjør
godt. Derfor har jeg satt sammen dette hefte til
deg. Fult av sunne søtsaker som ikke bare
smaker godt, men gjør godt.
I tillegg til det får du en full oversikt over hva
alle oppskriftene inneholder av karbohydrater
og kalorier.
Jeg håper du lar deg friste!
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#FIT FO CUSE

so/ t & su n n
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#FIT FO CUSE

Sjo k ola d e k u le r
Ingredienser:
12 dadler uten sten
1 ss kokosolje eller smør
1 ss bakekakao
1 dl nøtter eller havregryn
100 gram 70% sjokolade

Slik gjør du:
1.
2.
3.
4.

Smelt smørret/ olje og sjokolade i vannbad.
Ha alle ingrediensene i en bolle og mos med en stavmikser.
Form til 12 boller.
Oppbevares kaldt.

ANTALL KARBOHYDRATER PER
KULE:
19 gram
ANTALL KALORIER PER KULE:
140 kalorier
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#FIT FO CUSE

Gu lr ot k a k e
c o o k i es
Ingredienser:
2 dl valgfritt, grovt mel
2 dl lettkokte havregryn
1 ts bakepulver
1 ts kanel
1/2 ts ingefær
1 dl sukrin gold
1/2 dl hakkede nøtter
1/2 dl kokosmasse
1 stor gulrot ca. 2 dl
1 egg + 1 eggehvte
4 ss smaksnøytral olje

Slik gjør du:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bland alt det tørre. Rør inn gulrøttene.
Bland egg og olje. Miks så sammen det våte og det tørre.
Kna det godt sammen med hendene.
Del deigen i 10 deler. Kna først deigen til runde kuler.
Trykk disse til runde, flate cookies. Mine er ca 1 cm tykke.
Stekes på 190 grader i 20 minutter.

ANTALL KARBOHYDRATER PER
COOKIE:
23 gram
ANTALL KALORIER PER COOKIE:
188 kalorier
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#FIT FO CUSE

Kr yd d e r kake
Ingredienser:
2 små modne bananer
2 egg
4 ss sukrin gold
5 ss mandelmel (du kan lage dette selv ved å kjøre
mandler til mel i en blender)
6 ss havregryn
1/2 ss kardemomme
1/2 ss kanel
1 ts vaniljepulver eller litt vanilje essens
1/2 ts salt
1 ts bakepulver
50 gram mørk sjokolade
1 håndfull valnøtter
0,5 dl gresk yoghurt eller laktosefri kesam

Slik gjør du:
1. Rør sammen alt det tørre.
2. Ha så banan, egg og yoghurt i en bolle og mos til en glatt
masse
3. Bland det våte og det tørre.
4. Hakk sjokolade og nøtter, rør dette inn i røren.
5. Ha alt over i en brødform – kle den helst med bakepapir.
6. Stekes på 165 grader – varmluft i 60 minutter

OBS: La kaken sette seg i formen
i ca en halv time før du tar den ut.

ANTALL KARBOHYDRATER I HELE
KAKA:
141 gram
ANTALL KALORIER I HELE KAKA:
1257 kalorier
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#FIT FO CUSE

Bolle d e i g
Ingredienser:
1 pakke fersk gjær
600 gram gresk yoghurt med vaniljesmak
4 dl lunken eplejuice
2 ts kardemomme
1 knipe salt
600 gram lyst speltmel+ litt ekstra til justering
Deigen gir ca. 10 boller. Bruk den som base til din
favorittbolle/gjærbakst.

Slik gjør du:
1.
2.
3.
4.

Rør ut gjær i eplejuicen.
Bland inn yoghurt, krydder og salt
Tilslutt rører du inn melet.
Elt deigen godt i minst 10 minutter i kjøkkenmaskin,
minst 15 min for hånd.
5. Hev til dobbel størrelse – ca. 60 min avhengig av hvor
varm det er hjemme hos deg.
6. Sett til etter heving i 45 min.
7. Pensle med ett egg og stek på 180 grader varmluft i
13-15 minutter.

ANTALL KARBOHYDRATER PER
BOLLE:
10 gram
ANTALL KALORIER PER BOLLE:
91 kalorier
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#FIT FO CUSE

Ma rsm a llow
Ingredienser:
1 dl konsentrert sukkerfri saft
(jeg har brukt Zero med solbær og ingefær smak)
1 dl varmt vann
25 gram gelatinpulver
200 gram lys fibersirup

Slik gjør du:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rør ut gelatinpulver i varmt vann.
Varm så opp fibersirup og saft (ikke la det koke)
Rør inn gelatinen.
Visp på medium hastighet i 5 minutter.
Øk så til full styrke i 10 minutter.
Bre fluffen utover et brett og sett til avkjøling i en time.
Del opp i biter og oppbevar i kjøleskapet.

ANTALL KARBOHYDRATER I HELE
OPPSKRIFTEN:
10 gram
ANTALL KALORIER I HELE
OPPSKRIFTEN:
320 kalorier
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#FIT FO CUSE

Br own i e
Ingredienser:
240 gram sorte bønner på boks
3 modne bananer
2 store egg
2 dl havregryn blendet til mel med stavmikser
1 ss bakekakao
30 gram mørk sjokolade
2 ss honning eller annen søtning

Slik gjør du:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sett ovnen på 160 grader – over- og undervarme.
Blend anne ingrediensene til en glatt masse.
Ha bakepapir i en mellomstor kakepanne
Stekes midt i ovnen i 30 minutter. Den vil være ganske
bløt når du tar den ut.
La den avkjøle seg i ca en time før servering.

Gir 10 stykker

ANTALL KARBOHYDRATER PER
STYKKE:
18 gram
ANTALL KALORIER PER STYKKE:
110 kalorier
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#FIT FO CUSE

Ko k osm a k r on e r
Ingredienser:
100 gram revet kokos
1 moden bannan
2 eggehviter
Mørk sjokolade til trekk

Slik gjør du:
1. Sett ovnen på 200 grader varmluft.
2. Mos banan og egg til en helt glatt masse.
3. Rør inn kokos.
4. Form til 6 store makroner.
5. Stekes i ca. 20 minutter.
6. Smelt sjokoladen og dypp makronene.

ANTALL KARBOHYDRATER PER
MAKRON:
8 gram
ANTALL KALORIER PER MAKRON:
70 kalorier
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#FIT FO CUSE

Avot e lla
Ingredienser:
1 moden avokado
25 gram 70% sjokolade
1 ss sitronsaft
1 ss bake kakao

Slik gjør du:
Smelt sjokoladen om mos alt sammen til en glatt masse.

ANTALL KARBOHYDRATER I HELE
OPPSKRIFTEN:
16 gram
ANTALL KALORIER I HELE OPPSKRIFTEN:
575 kalorier
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#FIT FO CUSE

Pa n n e k a k e r
Ingredienser:
2 egg
1,5 dl most søtpotet ( ca en stor søtpotet)
1 ts kanel

Slik gjør du:
1. Visp sammen egg, kanel og søtpotetmos.
2. La blandingen stå å svelle i 5 minutter.
3. Stek i litt smør på medium varme.

ANTALL KARBOHYDRATER I
HELE OPPSKRIFTEN:
23 gram
ANTALL KALORIER I HELE
OPPSKRIFTEN:
270 kalorier
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#FIT FO CUSE

So/ te sc o on es
Ingredienser:
175 gram kikerter fra boks
2 dl havregryn
100 gram kokosmasse
6 ss fibersirup eller honning
1 ts vaniljepulver
1 ss kanel
2 egg
1 ts bakepulver
bakepulver
3 ruter 80% sjokolade

Slik gjør du:
1. Ha kikerter, egg, fibersirup, vanilje og kanel i en bolle –
mos til en glatt masse med en stavmikser.
2. Kjør deretter havregryn og kokosmasse til grovt mel med
en blender eller stavmikser.
3. Bland bakepulveret inn i det tørre.
4. Miks det våte og det tørre.
5. Fordel deigen i 6 store muffinsformer.
6. Stekes på 180 grader i ca 18 minutter.
7. Legg 1/2 rute sjokolade på hver scones og la den smelte.

ANTALL KARBOHYDRATER PER
SCONES:
19 gram
ANTALL KALORIER PER SCONES:
185 kalorier
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#FIT FO CUSE

Pr ot e i n b a r
Ingredienser:
Ca 240 gram sorte bønner fra boks
2 dl tørkede fikner
3 ss bake kakao
3 ss kokosolje
1 klype salt
1 ts vaniljepulver
2 dl hasselnøtter
1,5 dl tørkede tranebær
1 dl kokosmasse

Slik gjør du:
1. Skyll bønnene godt og mos dem sammen med fikner,
kakao, kokosolje, salt og vaniljepulver.
2. Bland inn hele hasselnøtter, tranebær (eller andre tørkede
3. bær) og kokosmasse.
4. Bre massen utover er bakepapir. Ca 1,5 dl tykt.
5. Sett i kjøleskapet i minst 1 time før du deler dem opp I 10
biter.

Oppbevares kaldt

ANTALL KARBOHYDRATER PER
BAR:
14 gram
ANTALL KALORIER PER BAR:
200 kalorier
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#FIT FO CUSE

Ni c e c r e a m
MED 3 FORSKJELLIGE
SMAKER
Ingredienser:
BASE:
1 stor frossen banan
+ 2-3 ss melk eller nøttemelk
SMAKER:
Nugatti: tilsett 1-2 ss nugatti zero
Jordbær: tilsett 1 dl frosne jordbær
Pistasje: tilsett 0,5 dl pistasjenøtter uten salt

Slik gjør du:
Dette er en av mine favoritter, og mitt tips til deg er å alltid ha
frosne bananer i frysa!
1. Frys dem i skiver og legg dem flatt, så tar denne pausen kun
5 små minutter å lage!
2. Ha alle ingrediensene i en blender, stavmikser eller kjøkkenmaskin.
3. Mos til du få en bløt softis aktig konsistens.

ANTALL KARBOHYDRATER I
HELE OPPSKRIFTEN:
29 gram
ANTALL KALORIER I HELE OPPSKRIFTEN:
185 kalorier
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#FIT FO CUSE

Co o k i e b a rs
Ingredienser:
1 egg
0,5 dl kokosolje
1 dl nøttesmør*
3 ss fiber sirup gold eller honning
2 dl grovt mel
1 ts vaniljepulver
3 ss valgfri melk
1 ts bakepulver
1 ss kanel
50 gram mørk sjokolade
*peanøttsmør, mandelsmør, o.l.

Slik gjør du:
1. Sett ovnen på 170 grader.
2. Ha egg, smeltet kokosolje, nøttesmør, honning, melk,
vaniljepulver og kanel i en bolle. Visp sammen.
3. Tilsett mel og hakket sjokolade og rør sammen.
4. Fordel røren utover en bakeplate. Ca. 0,5 ca tykk.
5. Stekes i 20 minutter.
6. Del opp i ruter med en gang du tar den ut av ovnen.

ANTALL KARBOHYDRATER I
HELE OPPSKRIFTEN:
165 gram / 16 per cookie
ANTALL KALORIER I HELE
OPPSKRIFTEN:
2216 kalorier / 220 per cookie
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#FIT FO CUSE

Sa lt
e lle r spi c y
pr ot e i n sn a c k
Ingredienser:
1 pakke frosne soyabønner eller aspargesbønner
kokende vann
1 ss olje
salt
sitronsaft
FOR SPICY:
tabasco

Slik gjør du:
1. Hell kokende vann over bønnene og hell så vannet fra igjen
med en gang.
2. Miks dem sammen med olje, salt og sitronsaft – evt tabasco.
3. Server med en gang.

ANTALL KARBOHYDRATER I
HELE OPPSKRIFTEN:
33 gram
ANTALL KALORIER I HELE OPPSKRIFTEN
366 kalorier
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#FIT FO CUSE

Ro/ de
vin gummies
Ingredienser:
1,5 dl konsentrert sukkerfri saft med lime og sitronsmak
2 dl frosne bringebær
5 ss gelatin pulver

Slik gjør du:
1. Ha alt i en blender og blend. Blend bær og saft til en helt
glatt masse.
2. Ha det over i en gryte og tilsett gelatin.
3. Varm opp til medium varme og rør rundt i 10 minutter.
4. Fordel massen i små silikonformer eller i bunn av en
kledd brødform.
5. Sett i kjøleskapet til det har stivnet.

ANTALL KARBOHYDRATER PEI
HELE OPPSKRIFTEN:
5 gram
ANTALL KALORIER I HELE OPPSKRIFTEN:
29 kalorier
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#FIT FO CUSE

Nu t a lla
m i ksh a k e
UTEN MELK
Ingredienser:
2,5 dl hasselnøtter
1 liter kaldt vann
3 store dadler uten sten
1 ts vanlijepulver
3 ss bakekakao

Slik gjør du:
1. Start med å legge nøtter og dadler til bløt i litt varmt vann i
ca. 10 minutter.
2. Hell ifra det varme vannet.
3. Ha nøtter, dadler, kaldt vann, kakao og vaniljepulver i en
blender.
4. Blend på høyeste hastighet til du ser at drikken går fra
mørkbrun til lysebrun.
5. Drikkes som den er eller med isbiter i.

ANTALL KARBOHYDRATER PER
DL:
3 gram
ANTALL KALORIER PER DL:
100 kalorier / hvis du siler av
hasselnøttene - 40 kalorier
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#FIT FO CUSE

So/ te
p roteinkule r
M E D S M A K AV K A N E L B O L L E
Ingredienser:
250 gram ferdig kokte kikerter på boks
1 ss rapsolje
1 ss honning eller fibersirup gold
1 ss kanel
1 klype salt

Slik gjør du:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Start med å skylle kikertene godt.
Sett ovnen på 220 grader varmluft.
Legg dem så i et kjøkkenhåndkle og tørk dem.
Du vil da oppleve at de mister skallet sitt. Plukk dette bort.
Fordel ertene utover en stekeplate og tørk dem midt i
ovnen i 10 minutter.
Ha olje, honning, kanel og salt i en kjele. Varm opp på svak
varme.
Hell kikertene oppi kjelen og rør rundt til alle er dekt.
Ha kikertene tilbake på stekeplaten og stek dem i nye 20
minutter.
Halvveis i steketiden kan det være lurt å vende dem litt på
brettet.

ANTALL KARBOHYDRATER I HELE
OPPSKRIFTEN:
56 gram
ANTALL KALORIER I HELE
OPPSKRIFTEN:
480 kalorier
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#FIT FO CUSE

Mo c c a b it e r
Ingredienser:
90 gram vaniljeprotein
1 dl kakao
0,5 dl havregryn
1 dl kald kaffe
2 ss sukrin eller honning

Slik gjør du:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bland alt det tørre.
Tilsett det våte og kna godt.
Trykk massen ut i bunn av en kledd brødform.
Sett i kjøleskapet i minst 2 timer.
Del opp i 6 biter.
Pynt gjerne med smeltet, mørk sjokolade og kokosmasse.

ANTALL KARBOHYDRATER PER
BIT:
15 gram
ANTALL KALORIER PER BIT:
60 kalorier
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#FIT FO CUSE

Fr isk
ost e k a k e
PÅ N Ø T T E B U N D
Ingredienser:
200 g mandler
10 store dadler uten sten
4 eggehviter
300 g bringebær
1/2 ts vaniljepulver
5 stk gelatinplater
3 dl fløte
2 dl kesam
rikelig med bær til pynt

Slik gjør du:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sett ovnen på 180 grader
Mos dadler, eggehviter og mandler til en glatt masse.
Trykk massen ut i en springform og stek i 35-40 minutter.
Legg gelatinplatene i kaldt vann.
Visp fløten til krem.
Varm opp bringebær og vaniljepulver.
Klem vannet av gelatinplatene og rør dem inn i bærene.
Avkjøl til romtemp før du rører sammen krem, kesam og
bær.
9. Hell massen over nøttebunden og sett kaldt.

ANTALL KARBOHYDRATER I HELE
KAKA:
93 gram
ANTALL KALORIER I HELE KAKA:
2782 kalorier
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#FIT FO CUSE

Va n i lje la pp e r
Ingredienser:
3 eggehviter
2 ss kremost
1 ts bakepulver
1 ts vaniljepulver
1 -2 ts valgfri søtning

Slik gjør du:
1. Miks alle ingrediensene sammen i en blender eller stavmikser.
2. La det stå å svelle i noen minutter.
3. Stekes på en god panne.

TIPS:
Lag SMÅ lapper.
Stek på middelsvarme.
Snu dem først når de er godt stekt
på den ene siden.

ANTALL KARBOHYDRATER I HELE
OPPSKRIFTEN:
12 gram
ANTALL KALORIER I HELE
OPPSKRIFTEN:
133 kalorier
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#FIT FO CUSE

Tyrki sk
peppe r
Ingredienser:
Store dadler
Lakrispulver

Slik gjør du:
1. Ta ut stenen og strø lakrispulver over dadlene

ANTALL KARBOHYDRATER PER
DADEL:
14 gram
ANTALL KALORIER PER DADEL:
55 kalorier
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#FIT FO CUSE

Sjo k ola d e k u le r
Ingredienser:
100 gram sukkerfri sjokolade
1 ss kakao
2 ss cocosa eller annen olje
1 liten avokado (veldig moden)

Slik gjør du:
1.
2.
3.
4.
5.

Mos avokadoen med stavmikser eller blender.
Tilsett smeltet cocosa og kakao, og rør godt.
Tilsett smeltet sjokolade.
Kjør sammen til massen er helt jevn.
Sett det hele i kjøleskapet i 30 minutter. Rør gjerne litt
underveis hvis du har tid.
6. Formes til små kuler og inn i kjøleskapet i nye 30 minutter.

ANTALL KARBOHYDRATER PER
KULE:
2 gram / a 10 kuler
ANTALL KALORIER PER KULE:
85 kalorier / a 10 kuler
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#FIT FO CUSE

s alt & su n n
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#FIT FO CUSE

Fet t f r i
n a c h os &
“Gu a c a m ole”
Ingredienser:
1/2 avokado
3 dl frosne erter
1/2 rød chilli
1 fedd hvitløk
saften av 1/2 lime
1 dl frisk koriander
4 lomper + tacokrydder

Slik gjør du:
1. Tin ertene ved å hele varmt vann over og helle det rett av
igjen.
2. Hakk hvitløk, chilli og koriander.
3. Mos alle ingrediensene sammen med en stavmikser.
4. Smak til med salt og pepper.
5. Klipp opp lompene i 8 biter hver. Ha over krydder og stek i
8-10 minutter på 200 grader.

ANTALL KARBOHYDRATER I
GUACAMOLEN:
16 gram
ANTALL KALORIER I GUACAMOLEN:
350 kalorier
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#FIT FO CUSE

En k e l
hu m m us
&
gr /o n nsa k e r
Ingredienser:
400 g kikerter fra boks
0.5 ts spisskummen malt
2 ss tahini rå
1 fedd hvitløk
2 ss sitronsaft
2 ss olivenolje
salt

Slik gjør du:
1. Skyll kikertene godt.
2. Mos sammen med spisskummen, tahini, finhakket hvitløk,
sitronsaft og olivenolje.

ANTALL KARBOHYDRATER I
HELE OPPSKRIFTEN:
60 gram
ANTALL KALORIER I HELE OPPSKRIFTEN:
879 kalorier
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#FIT FO CUSE

Spicy
soy ab /o nne r
Ingredienser:
300 gram frosne soyabønner
1 ss limesaft
litt salt
tabasco

Slik gjør du:
1. Hell kokende vann over bønnene og hell så vannet rett av
igjen.
2. Ha over limesaft, tabasco og salt etter smak.

ANTALL KARBOHYDRATER I
HELE OPPSKRIFTEN:
30 gram
ANTALL KALORIER I HELE OPPSKRIFTEN:
366 kalorier
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#FIT FO CUSE

Soy ab /o nne r
M E D PA R M E S A N

Ingredienser:
300 gram frosne soyabønner
1 ss olivenolje
1 knust fedd hvitløk
2 ss revet parmesan

Slik gjør du:
1. Hell kokende vann over bønnene og hell så vannet rett av
igjen.
2. Ha over olje, hvitløk og parmesan.

ANTALL KARBOHYDRATER I
HELE OPPSKRIFTEN:
30 gram
ANTALL KALORIER HELE OPPSKRIFTEN:
782 kalorier
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#FIT FO CUSE

su n n e d r i k k e r

Det ox ist e
Ingredienser:
0,5 liter kokende vann
3 poser løvetann te
2 små ferske aprikoser eller fersken
1 dl hakket mynte + litt frisk til pynt

Slik gjør du:
1. Ha alle ingrediensene i en mugge og la det trekke på
kjøkkenbenen i 15 minutter.
2. Sett det deretter kaldt i et par timer.
3. Ta ut te posene etter 3 timer.
4. Tilsett isbiter og frisk mynte ved servering.

ANTALL KARBOHYDRATER PER
DL:
lik 0
ANTALL KALORIER PER DL:
lik 0
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#FIT FO CUSE

Ka k a o
Ingredienser:
9 dl nøtte- eller havremelk
6 dadler uten sten
4 ss kakao

Slik gjør du:
1. Ha alle ingrediensene i en blender og blend.
2. Kok opp under omrøring.

ANTALL KARBOHYDRATER PER
DL:
12 gram
ANTALL KALORIER PER DL:

85 kalorier

34

#FIT FO CUSE

Ka f f e
sm o ot hi e
Ingredienser:
2 dl kald kaffe
1 liten banan – gjerne frossen
1 ss bake kakao
1 ts kanel
2 dl valgfri melk
1 neve isbiter – hvis du har

Slik gjør du:
Alt blendes.

TIPS:
Tilsett 2 dl gresk yoghurt med vanilje
i stedet for melk + 5 mandler
og du har en deilig frokost smoothie

ANTALL KARBOHYDRATER PER
SMOOTHIE:
30 gram
ANTALL KALORIER PER SMOOTHIE:
228 kalorier
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#FIT FO CUSE

Pi n k la t t e
Ingredienser:
1 rødbet*
4 dl mandel- eller havremelk
1 ss kardemomme
1/2 ts vaniljepulver
1 ss honning
* Du finner ferdig tilberedt rødbet vakumpakket i grønnsaksavdelingen. Hvis ikke må du først skrelle rødbetten, dele den
i 4 og bake den på 200 grader i 20 minutter

Slik gjør du:
1. Kok opp melk, krydder og søtning.
2. Blend alt.

ANTALL KARBOHYDRATER PER
DL:
10 gram
ANTALL KALORIER PER DL:
50 kalorier
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#FIT FO CUSE

VANLIG GODIS.
HVOR MYE ER
GREIT?
Om målet er å gå ned i vekt er mitt generelle råd å
begrense sukker, alkohol og snop til en dag i uka.
Og begrense inntaket til totalt 500 kalorier.

Freia Premium 70%: 150 kalorier = 2 ruter
Freia Melkesjokolade: 150 kalorier = 3 ruter
Stratos: 150 kalorier = 3 ruter
Troika: 150 kalorier = ½
Gullbrød: 150 kalorier = ½
After Eight: 150 kalorier = 4 plater
Daim: 150 kalorier = 6 mini Daim
M: 150 kalorier = 11 kuler
Non Stop: 150 Kalorier = 32 stykk
Bamsemums: 150 kalorier = 4 stykk
Kokosbolle: 150 kalorier = 1
Laban Seigmenn: 150 kalorier = 8 stykk
Marshmallows: 150 kalorier = 6 store
Godt og Blandet fra Malaco: 150 kalorier = 12 biter
Kjærlighet på pinne: 150 kalorier = 2 stykk
Smurfepasiller, grønn boks: 150 kalorier = 45 pastiller
Panda lakris original: 150 kalorier = 13 biter
Skipper lakrisbåter: 150 kalorier = 11 båter
Kick lakris: 150 kalorier = 2 hele
Kick Potetgull: 150 kalorier = 20 flak
Popcorn: 150 kalorier = 3,5 dl
Saltstenger: 150 kalorier = 80 stykk
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Favori`ene fra Nidar:
• Sjokolade familien (49 kalorier per bit)
• Hobby bit (29,6 kalorier per bit)
• Spragleknas (45 kalorier per bit)
• Smørbukk fudge (52 kalorier per bit)
• Bringebær (35 kalorier per bit)
Favori`ene fra Candyking:
• Krokodiller (22 kalorier per bit)
• Fersken (22 kalorier per bit)
• Bubblizz (18,5 kalorier per bit)
• Fudge karamell (75,5 kalorier per bit)
Hveteboller: 150 kalorier = 1 liten
Muffins: 200 kalorier = ½
Maryland cookies: 200 kalorier = 3 stykk
Skolebrød 200 kalorier = 1/2
Sjokoladekake 200 kalorier = 1 stykke 2x2 cm
Rødvin: 150 kalorier = 2,5 dl
Øl: 150 kalorier = 0,33
Brus: 150 kalorier = 0,33
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