
Det gode seniorliv – sådan! 
 
1. Spis proteiner morgen, middag og aften! 
 
Proteiner indeholder musklernes byggesten. 
 
Top fem proteinkilder: 
 

• Kikærter 
• Tun i vand, på dåse 
• Oksekød, magert 
• Svinekotelet 
• Mandler 

Mejeriprodukter som mælk, skyr og drikkeyoghurt er nemme, hurtige og gode kilder til protein 
 
2. Muskler i topform giver aldringen modspil - Ældre skal træne styrke! 
 
Uddrag af bogens anbefalinger til ældre (65+) om muskeltræning: 
 

• Stimulere din muskelopbygning og øg din styrke ved at udfør udvalgte træningsøvelser enten 
hjemme eller i motionscenter i minimum tre sæt af cirka 10-50 gentagelser afhængig af 
belastningen – men til musklerne bliver udmattede, og øvelserne næsten umulige at 
gennemføre!  

• Mindst 2 gange om ugen skal der indgå aktiviteter, som vedligeholder konditionen og muskel- 
og knoglestyrken. 

 
3. Fire bud på, hvordan du kan motivere dig selv 
 
Det er selvfølgelig nemmest at finde motivationen til at træne og spise proteinrigt, hvis man har 
erfaring med, at det giver velvære.  
 
Her er nogle andre bud på, hvad der måske kan motivere dig til at komme i gang: 
 

• Viden om, at træning og proteinrig kost modvirker skavanker og livsstilssygdomme. 
• Viden om og erfaring med, at motion giver psykisk velvære.  
• Træn sammen med andre, som du glæder dig til at skulle være sammen med. 
• Få faste træningstider, så du undgår at gå i dialog med dig selv, om det skal være nu eller i 

overmorgen.  
 
4. Gode sociale netværk øger levealderen 
 
Mennesker med gode sociale relationer har 50 % lavere dødelighed end mennesker med få eller 
dårlige sociale netværk.  
 
Fire forslag til sociale øvelser: 
 

• Hvis der er en aktivitet, du altid har drømt om at prøve – golf, tango, stavgang – så er det nu!  



• Inviter børnebørnene eller dine venner på besøg/café, eller planlæg noget andet I kan lave 
sammen, få nye fælles minder. 

• Gør alvor af at kontakte dine gamle venner, som du ikke havde tid til at se, mens du arbejdede. 
• Kom med i en læseklub fx via dit lokale bibliotek, og del din læseglæde med andre bogelskere. 


