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diabetes, kost og motion, mad til børn i 
vuggestuer og børnehaver samt til større børn i 
folkeskoler.  
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Indledning
Gennem mit arbejde som ernæringsterapeut har jeg skrevet en del artikler til aviser og fagblade. De 
fleste blev nedfældet i de år, hvor jeg skrev fast for Køge Onsdag. Jeg har samlet 40 artikler her i 
denne E-bog sammen med en masse dejlige opskrifter og tips. 

Du kan læse bogen fra start til slut eller bladre hen til de artikler, som du kan have interesse i at 
læse. Du kan også kigge på alle opskrifterne og hente inspiration til dine daglige måltider. 

Inden du kaster dig over artiklerne vil jeg præsenterer mig selv: 

I 2006 blev jeg uddannet ernæringsterapeut på Center for Ernæring og Terapi (CET). Uddannelsen 
er en videnskabsbaseret uddannelse, der bygger på de principper, der på engelsk hedder Functional 
Medicine. Det er en behandlingsform, hvor man bruger kost og kosttilskud til at rette op på 
kroppens biokemiske forstyrrelser. Men også motion, meditation og søvn er redskaber, der bruges, 
hvis syge mennesker skal have det bedre eller blive raske. Jeg arbejder meget bredt med ernæring 
og holder foredrag om mange emner og rådgiver private med mange forskellige problematikker. 
Men jeg interesser mig for kost og adfærdsforstyrrelser og er gået dybere ind i dette emne. Min 
afsluttende hovedopgave omhandlede kost og ADHD, og jeg har siden skrevet to bøger om kost og 
adfærdsproblemer: ”Kost og hyperaktivitet – ADHD og DAMP” samt ”Kost og ADHD – en 
nemmere hverdag trin for trin”.  

Udover mine to bøger har jeg udarbejdet tre hæfter: ”Grønt på tallerkenen”, ”Sunde kager” og 
”Kom i gang guiden”. Det er blevet til mere end 150 foredrag i børnehaver, skoler og 
specialinstitutioner, ADHD-foreninger m.fl. Flere kommuner bruger mig til at efteruddanne deres 
plejefamilier (plejebørn kan have adfærdsproblemer eller være fejlernæret, når de kommer til 
plejefamilien). I et par år har KursusMaker brugt mig til at afholde to kurser: ”Rigtig baby kost i 
vuggestuer” samt ”Kost, motion og ADHD”. Siden 2006 har jeg været ansat 15 timer om ugen i 
Køge Helsekost. Det har givet mig en rigtig god basisviden indenfor kosttilskud. Gennem 
helsekosten bliver jeg også opdateret og efteruddannet i det nyeste inden for dette felt. 

I otte måneder har jeg været tilknyttet et EU finansieret projekt hos AKT-Vestegnen. Her tilberedte 
jeg mad og underviste unge arbejdsløse med adfærds- og trivselsproblemer. Jeg er plejemor 10 
timer om måneden for en pige på 8 år, der har ADHD. Sidst men ikke mindst har jeg været 
inviteret til en høring i folketinget for at fortælle om kost og ADHD. 

På min hjemmeside www.karennorby.dk kan du læse mere om mit arbejde, mine bøger og 
foredrag samt høre mit indslag på 15 minutter fra høringen i folketinget. Du finder også en 
masse dejlige opskrifter. 

Privat er jeg gift med Ole Nørby og mor til to dreng på 11 år og 14 år. Vi bor på Stevns på en gård, 
hvor min mand driver et økologisk gartneri og gårdbutik ”Nørbys Grøntsager”. 

Tilmeld dig mit nyhedsbrev!
Så modtager du mine fem bedste opskrifter på hverdagsmad, grønt, kage og snack direkte i din 
mailboks. Løbende vil du modtage nye opskrifter og sundhedsinfo. 

Tilmeld!

http://www.karennorby.dk/tilmeld-nyhedsbrev/
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Hvorfor leve sundt? 
 
Kunne det ikke være dejligt, hvis vi bare kunne spise Mc Donalds mad, pizza, is og slik som vi 
lystede. Det smager jo godt! I disse år vælter det ind med budskaber om at spise sundt og dyrke 
motion. Hvorfor er det så vigtigt at spise en fornuftig kost? 
 
Det offentlige system kan spare millioner af kroner til sygehuse, læger, specialister, sygedagpenge 
m.m. Virksomhederne kan få sygefraværet ned og bedre tal på bundlinjen. Skoler og børnehaver 
kan få roligere børn, som har lettere ved at indlære, listen er lang… 
 
Men hvad får man som individ ud af at leve sundt? Det jeg oftest får af tilbagemeldinger, er at folk 
får mere energi og overskud. Hermed er den positive spiral startet. Mere energi giver mere tid til at 
købe og forberede den sunde mad og mere tid til motion. Andre positive ”bivirkninger” ved en sund 
levevis er færre sygedage, pænere hud, færre deller og slankekure, bedre fordøjelse, stærkere 
immunforsvar, mindre risiko for livsstilssygdomme som type 2 diabetes, forhøjet blodtryk og 
kolesterol, mindre hovedpine m.m. 
 
Hvordan motiverer man sig selv og sin familie?  
Der findes ingen lette løsninger – der er kun en vej – gør det! Efter en til tre måneder vil de fleste 
kunne mærke en klar bedring og efter et halvt år vil der være en markant forbedring. Jeg hørte Chris 
MacDonald til et foredrag, og han indførte begrebet ”hu a”, som du kan sige, når det hele er hårdt 
eller svært. Ellers er hans forslag:  
 

1. Gør det (DO IT) 
2. Opbakning og ros fra familie, venner og dig selv 
3. Delmål, hvor du belønner dig selv med fx en ny kjole, en tur i teater eller massage 
4. Mål, hvor belønningen kunne være en rejse 

 
Hvordan lever man så sundt? 
Start ud med en løbetur to til tre gange om ugen eller gå en rask tur på en time hver dag (anskaf dig 
eventuelt en hund). Eller køb et månedskort til et fitnesscenter. Find en motionsform, som du kan 
lide, og som passer til dig. Det er bedre at starte ud med nogle realistiske mål end af gå for drastisk 
til værks, så du opgiver efter få uger eller kommer til skade. Den store udfordring kan være mangel 
på tid og dårlig samvittighed, når du bruger tid på at træne frem for din familie. Eller bare er den 
type, som har svært ved at hanke op i sig selv og komme i gang. Men en løbetur på en halv time to 
gange om ugen kan gøre underværker for energiniveau og konditionen. Alt kan lade sig gøre, det 
handler om at prioritere og så bare at gøre det (DO IT). Husk at det kan hjælper at råbe ”hu a”, når 
det bliver hårdt og pulsen stiger. 
 
Start dagen med morgenmad fx en smoothie, grød, havregryn, mysli uden sukker, 
surmælksprodukter, æg eller æggeretter. Brug gerne drys af nødder, kerner, kokosmel eller 
kokosflager samt lidt sund olie i grøden eller i din smoothie fx hørfrøolie. Drop alle de 
sukkerholdige morgenmadsprodukter og det hvide brød med ost, syltetøj og Nutella. Lad vær med 
at købe det og ha’ det ikke i huset, så går det lettere med de nye vaner. Stabiliser blodsukkeret og 
vægten med 4-5 måltider om dagen og husk rigeligt af grønt til frokost og aftensmad. Minimer 
sukker, hvidt brød, margarine og andet dårligt fedt i fx pomfritter og junkfood. Og ind med de 
sunde fedtsyrer i fisk, avocado, planteolier, frø, kerner, mandler og nødder. Husk også at smile, 
grine, hvile og have det rart. Held og lykke med en sundere livsstil, mere energi og færre sygedage. 
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Prøv en æbleomelet til morgenmad:        
 
                                                                         

                               
 
 
 
 

  

1 æble, skåret i tynde både 
3-4 æg 
kokosolie  
lidt kanel og vaniljepulver uden 
sukker 
 
 
Æblet ristes let i kokosolie, kanel 
og vanilje drysses over. Æggene 
piskes sammen med en gaffel og 
hældes over æblebådene. 
Omeletten simrer færdig ved svag 
varme, medens du smøre 
madpakker eller går i bad. 
 
!
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Tallerkenmodellen 
 
Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi sammensætter kosten. Derfor arbejder jeg ofte med 
tallerkenmodellen. Her inddeles tallerkenen i fire dele: Kornprodukter, de sunde fedtstoffer, protein 
og frugt og grønt. Tænker man på at spise lidt fra alle fire grupper til et måltid, får man en mere 
varieret kost, de næringsstoffer vi har brug for og et stabilt blodsukker. Tallerkenmodellen er et 
godt visuelt redskab til at få den rette fordeling af maden, når vi øser op på tallerkenen. 
 
Korngruppen er med til at give os energi, og frugt og grønt indeholder vitaminer og fibre. Protein er 
kroppens byggesten. De bruges til at opbygge bl.a. celler, væv, hormoner, antistoffer og enzymer. 
Protein mætter godt og er også en energikilde. De sunde fedtstoffer er vigtige for alle vores 
cellemembraner. De er med til at stabilisere blodsukkeret, giver en rolig energi og smørelse til led 
og muskler.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tallerkenfordeling

Kød
Fisk
Fjerkræ
Æg
Bønner 
Linser

Broccoli, kål, løg 
Porrer, hvidløg                       
Salat, ruccola         
Spinat                      
Radise, ærter                   
Squash              
Peberfrugt, tomat            
Grønne bønner     
Gulerod, rødbede 
Pastinak 
Persillerod 
Hokkaidogræskar 
Alle slags bær 
Frugt        

Fuldkornspasta 
Fuldkornsbrød
Groft knækbrød 
Rugbrød og grød 
Majs, brune ris 
Hirse, boghvede 
(Kartofler)

Solsikke-, sesamfrø, hørfrø
Valnødder, hasselnød,        
Cashew, macadamia
Mandler, pinjekerner                                            
Oliven, oliventapenade                                         
Avocado                              
Koldpressede olier, pesto 
Sesam- og jordnøddesmør

Grønt og 
frugt

Fedt

Protein

Korn
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Modellen kan bruges både til morgenmad, frokost, mellemmåltider og aftensmad. Til morgenmad 
kan en smoothie med bær, mandler og lidt mysli som drys give en god fordeling eventuelt sammen 
med et blødkogt æg. Til frokost kan der spises en stor skål råkost sammen med varmrøget laks og et 
halvt stykke rugbrød. Gulerødder, avocado eller frugt sammen med nødder eller et stykke knækbrød 
med pålæg eller nøddesmør er godt til mellemmåltider. Opskriften til denne artikel med 
kalvefrikadeller giver en god fordeling til aftensmaden.  
 
De fleste danskere får mere protein end de har brug for, og der spises også rigtig meget fra 
korngruppen: brød, ris, pasta og kartofler. Derfor har jeg gjort de to dele af tallerknen mindre, for at 
give mere plads til grønt, frugt og de sunde fedtstoffer. Hvis du vil tabe dig, kan du med fordel 
anvende den fordeling, som er på den viste tallerken. Her fylder du halvdelen af tallerkenen med 
grøntsager til frokost og aftensmad. Og så bruger du frugt til mellemmåltider. På resten af 
tallerkenen fordeler du korn, protein og det sunde fedt. De officielle anbefalinger er at spise mindst 
fire stykker grønt om dagen og to stykker frugt. Hos børn kan man sagtens øge andelen af 
kornprodukter, de sunde fedtstoffer og protein, og så reducere andelen af grønt lidt. Ingen kan spise 
helt efter tallerkenmodellen hver dag og til alle måltider, men brug den som et godt redskab til at 
sikre, at du og din familie får det, som I har brug for af næringsstoffer. Det er slut med bøf, kartofler 
og brun sovs uden et ”bjerg” af grøntsager. 
 

 
Kalvefrikadeller med urter 
 

          

  

½ kg kalvekød, hakket 
1 løg, finthakket 
1 æg 
½ dl havregryn 
½ dl hakket persille 
½ dl hakket purløg 
olivenolie 
salt og peber 
 
 
Tilbehør: Kartofler og masser af 
dampede grønne bønner, dryppet 
med citronsaft og olivenolie. 
Bland kød, løg, æg, gryn og 
krydderurterne. Krydr farsen med 
salt og peber, form ca. 30 små 
frikadeller og læg dem på en 
bageplade. Dryp frikadellerne med 
lidt olivenolie og steg dem i ovnen 
ved 200 º i ca. 12 minutter.  
!
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”De tre hårde hvidevarer” 
 
De tre hårde hvidevarer (sukker, hvidt mel og mælk) er et begreb jeg ofte støder på som 
ernæringsterapeut. Hvad er der med disse ”hvide” fødevarer, som står i skabene hos næsten alle 
danskere, og som er basisfødevarer for rigtig mange mennesker? 
 
Sukker 
Det hvide sukker er raffineret, det vil sige at vitaminer og mineraler er fjernet. Og et højt indtag af 
sukker har konsekvenser for helbredet, kan de fleste eksperter skrive under på. En 
gennemsnitsdansker konsumerer omkring 50 kg sukker årligt (prøv at se 50 poser ren, hvid sukker 
for dig), mens mange børn og unge indtager op mod 100-200 kg årligt. Et vedvarende højt forbrug 
af sukkerholdige fødevarer og sodavand resulterer i overproduktion af insulin og kan medføre et 
konstant ustabilt blodsukker. Sukker giver kun tomme kalorier, og kroppen har slet ikke brug for 
det. Især børn og unge kan spise sig mætte i sukkerholdige fødevarer, og de kan på sigt få mangel 
på vitaminer, mineraler og essentielle fedtstoffer. Immunforsvaret bliver også svækket af et højt 
indtag af sukker, tænderne udsættes for syrebad, huden blomstrer med bumser og vægten kan gå op. 
Nogle oplever, at sukker kan være vanedannende ligesom andre stimulanser.  Sukker findes også 
skjult i maden. Et godt eksempel er ketchup, morgenmadsprodukter, marineret sild, pålæg og øl. 
Lightprodukter indeholder ofte også meget sukker som erstatning for fedt. Erstat sukker med tørret 
frugt, figenbrød, frisk frugt, nødder, kerner, lidt god mørk chokolade, æblemost og friskpresset 
appelsinjuice. Køb forme til ispinde og frys selv is til børnene af blendet frugt, æblemost og 
smoothie eller prøv at bag den lækre chokoladekage uden sukker, som følger med denne artikel. 
Lidt rørsukker eller honning kan fint erstatte det hvide sukker, men prøv at skære ned på forbruget. 
 
Hvidt mel 
Når hvidt mel fremstilles frasorteres alle de gode næringsstoffer: fibre, de sunde fedtstoffer, 
vitaminer og mineraler. Herefter er der ikke meget andet tilbage end stivelse og protein (bl.a. 
gluten). Det er netop gluten nogle mennesker kan reagerer på i form af allergi eller overfølsomhed. 
Dem, der spiser hvidt brød til morgenmad, sandwich til frokost, kage om eftermiddagen og pasta til 
aftensmad får ikke nok næringsstoffer til alle kroppens processer. Ved et højt indtag af hvidt brød, 
må kroppen i stedet trække på sine egne depoter af vitaminer og mineraler for at omsætte stivelsen. 
Og fordi der ikke er fibre i stivelsen, optages den for hurtigt og ender som fedt på ”sidebenene”.  
Check indholdet af hvidt mel i det brød og de boller I køber og erstat det hvide brød med rugbrød 
og fuldkornsknækbrød i hverdagen og nyd så rundstykkerne om søndagen. 
 
Mælk 
Mælk er igen en fødevare, som forarbejdes (homogeniseres og pasteuriseres) bl.a. for at gøre 
mælken mere ensartet. Homogenisering er en behandling, som modvirker samling af fløde 
(fedtkugler) på mælkens overflade. Efter homogenisering er fedtkuglernes størrelse mindre, og 
mælken mere ensartet. Økologisk mælk bliver dog ikke homogeniseret. Ved pasteurisering af mælk 
varmebehandles mælken i kort tid. Det bevirker, at de sygdomsfremkaldende bakterier, der 
eventuelt findes i mælken, dræbes. Komælk indeholder fedt, protein, enzymer, hormoner, 
kulhydrat, vitaminer og mineraler. Grundlæggende er mælks egenskab at være føde til kalve. Ca. 70 
% af verdens befolkning kan ikke nedbryde laktose (mælkesukkeret), færre i Danmark og Vesten, 
flere i Asien. Det er netop laktose, der får mange til at reagere allergisk på mælkeprodukter, fordi 
mælkesukker, ligesom sukker i øvrigt, er relativt krævende at få nedbrudt i fordøjelsessystemet. 
Mælk og mælkeprodukter indeholder ingen fibre og har en uhensigtsmæssig høj andel af de usunde 
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fedtsyrer. Desuden findes der 35 hormoner i mælk bl.a. IGF-1, som øger risikoen for bryst- og 
prostatakræft.  
 
Nogle børn drikker sig mætte i mælk (mælkedrankere) og har ikke appetit til så meget anden mad. 
Jeg mener, at en halv liter mælk hele livet igennem er for meget. Vi skal have variation i vores 
indtag af fødevarer, så indtag mælk og mælkeprodukter i en moderat mængde og måske ikke hver 
dag. Børn og voksne med astma, bronkitis, mellemørebetændelse, eksem og mange maveproblemer 
kan have en intolerance overfor mælk og mælkeprodukter. Størstedelen af jordens befolkning 
drikker ikke komælk og har ikke problemer med knogleskørhed. Der findes kalk i mange andre 
fødevarer som fx grønne grøntsager, kerner og nødder. Husk at motion og en sund, varieret kost 
opbygger knoglerne, medens et højt indtag af kaffe, sodavand og junkfood samt mangel på motion 
dræner kroppen for knoglevenlige mineraler. 
 
 

Chokoladekage 
 

             

     
 

 

 
400 g dadler 
200 g mandler 
6 spsk. rapsolie 
2 bananer 
Skal og saft fra 1 økologisk 
appelsin 
5 spsk. ren kakaopulver 
2 tsk. vaniljepulver (uden 
sukker)  
2 tsk. kanel 
6 æg 
 
Mandlerne ”køres” først i 
foodprocessoren, herefter tilsættes 
dadler, olie, appelsin, banan, 
kakao, vanilje og kanel. Det 
”køres” til en jævn masse. 
Æggene tilsættes et efter et, mens 
foodprocessoren kører. Dejen 
kommes i en form og bages ved 
170° i 40 minutter. Kagen kan 
pyntes med hakket mørk 
chokolade, mandler, goji bær eller 
frysetørrede hindbær. 
!
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Dansk mad i danske 
supermarkeder 
 
Endnu en gang må jeg undres, når jeg er ude at handle og ser alle de udenlandske grøntsager og 
frugter, som fylder butikkernes hylder, netop nu hvor det er højsæson for mange danske produkter. 
Gennem hele sæsonen for danske jordbær har et lokalt supermarked kun solgt tyske bær. Selv da 
hedebølgen fik jordbærmarkerne til at svømme i modne bær, og avlerne havde problemer med at 
afsætte bærrene, havde dette supermarked stadig kun tyske bær (og priserne var helt i bund). Hvor 
er det ærgerligt at mange danskere skal spises af med champignon fra Polen, broccoli fra Spanien, 
æbler fra Chile, tomater fra Holland og hvidløg fra Frankrig, når produkterne gror og vokser på 
danske marker eller i danske væksthuse. 
 
Mange af os husker stadig den udsendelse fra Spanien, hvor vi fik indsigt i den massive brug af 
kunstgødning og sprøjtemidler. I flere tilfælde var der brugt sprøjtemidler, som ikke er godkendt i 
Danmark.  At købe dansk er dog ingen garanti for, at der ikke findes rester af sprøjtegifte, men der 
måles ofte lavere værdier af sprøjtegifte i danske fødevarer end i udenlandske.  
 
Også meget kød er fra udlandet - oksekød fra Italien, lam fra New Zealand og billige pangasius fisk 
fra Vietnam. Millioner af friskfangede danske spisefisk som rødspætter, torsk og kuller ender som 
fiskemel eller minkfoder, fordi fiskerne ikke kan sælge dem til den mindstepris, som de sammen 
med EU har fastsat. Årligt bliver næsten 1.500.000 kilo friskfanget spisefisk overhældt med farve 
og kørt til fiskemelsfabrikkerne. Mindsteprisen på fisk skal sikre fiskerne en minimumsindtægt. 
Hvis ingen vil give den, køber fiskernes egen organisation fiskene til mindsteprisen.  Det får de 
støtte til fra EU og derefter går turen til fiskemelsfabrikken.  Ifølge Fiskeres Producent Organisation 
(DFPO) er det især billige fisk fra Asien, der har presset rødspætter ud. 90 procent af verdens 
pangasius-fisk kommer nu fra Vietnam. I Danmark kan fiskerne ikke sælge deres fisk, mens 
produktionen af fisk i Vietnam er blevet så omfattende, at Verdensnaturfonden (WWF) nu advarer 
om de sociale og bakteriologiske risici ved den intensive monokultur og om omfattende 
ødelæggelser af miljøet. Kraftige regnskyl har allerede oversvømmet tusindvis af fiskedamme 
gravet af små farmere langs Mekongfloden. Flodbredden ødelægges, og hvis fiskene bliver syge, og 
der udbryder en epidemi, kan det få store sociale konsekvenser for lokalsamfundene. 
 
Hvad er så problemet? 
Hvorfor bugner de danske kølediske så ikke af danske fødevarer? Egentlig tror jeg at mange 
supermarkeder gerne vil købe danske produkter, men de får det ikke tilbudt fra deres 
indkøbscentral. Eller også vælger de at købe de billigste produkter, som ofte ikke er danske. Måske 
vælger størstedelen af os efter prisen, når vi står over for valget mellem en lammekølle fra New 
Zealand eller en dansk. Indkøberne i de store kæder vælger ofte de billigste produkter. Et 
porrepakkeri ved Lammefjorden lukkede for et par år siden og avlerne måtte lade alle de gode 
porrer stå på marken, fordi prisen var få øre dyrere end de udenlandske. Et andet eksempel er 
Danmarks største kartoffelcentral i Grindsted, som er gået i betalingsstandsning, hvilket berører ca. 
80 avlere. Konkursen skyldes, at de store supermarkeder presser priserne på kartofler i bund. Hvis 
fiskerne eller grønt- og frugtavlerne sætter priserne yderligere ned kan de simpelthen ikke leve af 
det. Der er hård konkurrence fra udlandet bl.a. er arbejdskraften billigere end her. 
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Selv om jeg en af dem der gerne så flere danske produkter i de danske supermarkeder, må jeg da 
også indrømme, at det er dejligt at kunne købe citroner og mandler samt andre varer, som ikke 
dyrkes herhjemme. Det er i orden at kunne købe de udenlandske produkter, især når det ikke er 
sæson for de danske. Men indkøberne i de store kæder kunne godt tænke lidt mere dansk til glæde 
for forbrugerne og avlerne. Dette er tænkt som et godt emne til en dejlig sensommer middag på 
terrassen, hvor der grilles laks fra Norge og spises jordbær fra Tyskland. 
 

 
 

Spidskål og rejer med krydderurter 
 
400 g spidskål  
200 g rejer uden skal 
3 spsk. friskpresset citronsaft 
3 spsk. oliven- eller rapsolie 
2 spsk. hakket dild 
2 spsk. hakket purløg 
1 håndfuld friskbælgede ærter 
salt og peber 
 
Frosne rejer optøs, helst i køleskab natten over. Kålen snittes fint og krydderurterne 
hakkes fint. Alle ingredienser blandes og salaten smages til. Salaten passer godt til 
grillet fisk, men kan også bruges som en forret eller en frokostret. 
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Økologi 
 
Emner som global opvarmning, sprøjtemidler, forurening, tilsætningsstoffer, kræftfremkaldende og 
hormonforstyrrende stoffer fylder meget i medierne. Mange mennesker er blevet mere bevidste om, 
hvad det er, de fylder i indkøbsvognen, og det ses på salget af økologiske varer. De sidste fem år 
har der været en fordobling i salget af økologiske varer - fra et samlet salg på 2,7 milliarder kroner i 
2006 til 5,5 milliarder kroner i 2011. 
 
Økologi handler om at holde jorden sund og i balance. De økologiske landmænd bruger hverken 
sprøjtegifte eller kunstgødning, og deres afgrøder er ikke gensplejsede. Den sunde jord har ikke 
brug for hjælp fra sprøjtegifte, for den kan til dels selv bekæmpe svampe og sygdomme, og det er 
både godt for grundvandet og for os. Forbruget af sprøjtemidler stiger år for år. De mange års 
overbrug af sprøjtemidler ses nu på vores grundvand, og konsekvensen er at der årligt må lukkes 
adskillige drikkevandsboringer. 
 

Den hidtil største undersøgelse af økologisk mad har vist, at der er markant flere antioxidanter i 
økologisk end i konventionel mad. For mælk var merindholdet op til 80 procent, for grøntsager 40 
procent. (Antioxidanter er stoffer, som bekæmper frie radikaler, der ellers kan nedbryde og 
ødelægge vores celler). Økologiske grøntsager indeholder generelt flere nærings- og smagsstoffer 
og mindre vand pr. kg end ikke-økologiske grøntsager. Det er fordi økologiske landmænd ikke 
”pacer” deres planter med kunstgødning, men lader dem vokse i naturligt tempo. Derfor indeholder 
økologiske grøntsager mere tørstof og mindre vand. Økologisk mælk indeholder også flere af de 
sunde omega-3 fedtsyrer end ikke-økologisk mælk, bl.a. fordi køerne i den økologiske produktion 
kommer mere på græs. 
 
Hvis aberne i Zoologisk Have skal vælge mellem to bananer, så vælger de først den økologiske - 
det kan vi mennesker måske lære af. Dyrene er på ingen måde i tvivl. Dyreforsøg viser nemlig, at 
dyr foretrækker økologisk foder, hvis de altså får valgmuligheden. Det gælder både kyllinger, 
kaniner, rotter og aber. 
 
Rester af sprøjtegifte kan spores i urinen fra børn, der lever af ikke-økologisk mad. I en 
undersøgelse fra USA fandt forskerne rester af to meget udbredte sprøjtemidler i urinen fra 23 
skolebørn, som levede af ikke-økologisk mad. Derefter fik børnene hovedsagelig økologisk mad i 
fem dage, og straks forsvandt giftresterne fra urinen. Resultater fra forsøg med dyr tyder på, at det 
kan være skadeligt at indtage rester af flere forskellige sprøjtemidler samtidig – også selv om 
mængden er lille. Lægerne ved endnu ikke alt om effekten af de mange forskellige sprøjtemidler 
der findes, og hvordan de virker i kombination med hinanden. Pesticider og hormonforstyrrende 
stoffer bidrager også med stor sandsynlighed til en del af de tilfælde, hvor drenge fødes med 
misdannet penis, eller hvor testiklerne ikke befinder sig i pungen ved fødslen. Kemikalier er også en 
af årsagerne til at danske mænd har verdensrekord i dårlig sædkvalitet og testikelcancer.  
 
Det er ret uhyggelige facts, men kvaliteten af den mad vi spiser er altså afgørende for vores helbred.  
Vælg økologisk eller dansk så vidt det er muligt. Dansk er dog ingen garanti for, at der ikke findes 
rester af sprøjtegifte, men der måles ofte lavere værdier af sprøjtegifte i danske fødevarer end i 
udenlandske. Køb så vidt muligt mad, drikkelse, makeup, cremer, shampoo, rengøringsmidler m.m. 
uden kemikalier, tilsætningsstoffer og hormonforstyrrende stoffer. Det kan være svært at undgå 
helt, men der findes heldigvis mange varer på markedet uden disse stoffer. Økologi, biodynamisk 
eller Svanemærket giver garanti for rene produkter. Check emballagen næste gang du handler ind til 
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familien. Kilder til denne artikel stammer fra Landbohøjskolen, Økologisk Landsforening, 
Ugeskrift for læger og Sundhedsstyrelsen. 
 

Pasta med øko-kødsovs 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

500 g hakket oksekød 
2 rødløg og 1 alm. løg 
3 fed hvidløg 
2 porrer i tynde ringe 
3 gulerødder, fintrevet 
1 spsk. basilikum 
2 tsk. paprika 
2 dåser flåede tomater 
1 kop bouillon, gerne Herbamare 
eller Morgan 
lidt fintrevet selleri  
 
Tilbehør: Fuldkornspasta, parmesan 
og persille 
Brun kødet i en gryde med olivenolie. 
Tilsæt finthakkede løg og krydderier. 
Tilsæt efter fem minutter de andre 
grøntsager, bouillon og tomater. Kog 
godt igennem og smag til. Hvis du har 
små børn med grøntsagsskræk, kan du 
blende kødsovsen, så den bliver tyk og 
lækker og glider nemmere ned. 
!

!
!Ordet!økologi!er!sammensat!af!de!græske!ord!
”oikos”,!som!betyder!”læren!om!naturens!!!!
husholdning”,!og!”llogos”,!der!betyder!lære.!
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Spis fisk! 
 
Efter et besøg hos én af Køges fiskehandlere blev jeg inspireret til at skrive en artikel om fisk. 
På væggen hang der et stort flot skilt med 10 gode grunde til at spise fisk (se dem nederst på siden). 
Danskernes indtag af fisk er generelt lavt. Den typiske dansker spiser under 100 g om ugen. Vi har 
set kampagner med ”2 om ugen” for at få danskerne til at blive mere opmærksomme på at få fisk til 
middag. Vi så Kirsten Lehfeldt i rollen som Minna og hendes ihærdige forsøg på at få sin mand, 
Gunnar, til at spise mere fisk. Sloganet var: ”Fisk er ikk’ så ringe endda”. I månederne efter en af 
disse kampagner havde fiskehandlerne en fremgang på næsten 22 %. Desværre kørte kampagnen 
ikke evigt og salget faldt igen.  
 
Forebygger hjerte-kar sygdomme 
Fisk indeholder de sunde fedtsyrer kaldet omega-3, som vi ikke selv kan danne. Derfor er det 
vigtigt at spise fisk. Det er et faktum, at fisk forebygger åreforkalkning og blodpropper. De gode 
olier i fisk har også en god effekt på betændelsestilstande og på leddene. Fisk indeholder også 
mange nødvendige vitaminer og mineraler som selen, D-vitamin og jod. I forhold til en stor bøf er 
fisk også let at fordøje. Fisk er en rigtig god proteinkilde til mennesker med en sart fordøjelse. De 
sunde olier i fisk er også vigtige ved alle neurologiske lidelser lige fra depression til børn med 
udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme. Her kan det ofte være nødvendigt med et tilskud af 
fiskeolie dagligt, da det ofte ikke er nok at spise fisk. Omega-3 fedtsyrer er vigtige byggesten i alle 
vores cellemembraner. De giver en god isolering i vores nerve- og hjerneceller. Vores 
hormonsystem og vores forplantningsevne forbedres også af olierne i fisk. Og den tørre vinterhud 
får smørelse indefra af de gode olier. Et svensk forskerteam har også fundet ud af at gravide, der får 
omega-3 gennem graviditeten, har en lavere risiko for at føde børn, der senere får eksem og astma. 
 
Hvor meget og hvordan? 
De generelle kostråd lyder: spis 200-300 g fisk om ugen og variér mellem de magre og fede arter. 
Det kan fx fordeles på to aftenmåltider, eller et aftenmåltid plus 3-5 gange fiskepålæg til frokost. 
Det er ikke afgørende, hvordan fisken er forarbejdet. Frossen fisk er ok rent ernæringsmæssigt og til 
frokost kan man sagtens bruge pålæg som makrel i tomat, en sildemad, røget ørred eller laks. Jeg 
foretrækker at tilberede fisk i ovnen. Fiskefrikadeller og fiskefileter bruner jeg på panden i 
kokosolie eller olivenolie og steger dem færdig i ovnen. Ellers kan en fisk lægges på et stykke 
bagepapir og krydres med citronsaft, salt og peber. Den skal have fra 12-30 minutter alt efter om det 
er en laksesteak eller en stor fisk. Grøntsager vendt i citronsaft og olivenolie kan fint lægges ind 
sammen med fisken. Ofte serverer jeg en dressing til bestående af økologisk majonæse, et 
surmælksprodukt, 2-3 fed hvidløg, salt, peber og friskhakket dild. Børn er ofte glade for en helt 
almindelig gulerodssalat. 
 
Kviksølv og fisk fra dambrug 
Ulempen ved fisk er at de indeholder kviksølv, som kan skade hjernens udvikling og nervesystemet. 
Men det er i de store rovfisk, der kan være høje koncentrationer af kviksølv. Det drejer sig om 
helleflynder, sværdfisk, gedde, aborre, sandart, oliefisk, rokke og tun. I dåsetun bruges der ofte små 
tun, som derfor ikke indeholder helt så meget kviksølv. Små børn og gravide kan være udsatte, hvis 
de spiser meget fisk og især de store. Fisk fra dambrug indeholder betydeligt færre af de sunde 
omega-3 fedtsyrer. Det er fordi de ofte fodres med billigt foder, baseret på vegetabilske olier med 
højt indhold af omega-6, frem for foder baseret på fiskeolie. 
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Fisk er ikke så ringe endda. Spis fisk 1-2 gange om ugen til aftensmad og 3-4 gange om ugen som 
pålæg. Spiser man ikke fisk, er det ofte nødvendigt med tilskud for at få dækket behovet for D-
vitamin og omega-3. På hjemmesiden www.2gangeomugen.dk findes der dejlige opskrifter med 
fisk. 
 
 
 

 
10 gode grunde til at spise fisk: 
 
 

   
 

 
 
 

  

1. Fisk er sundt og feder ikke 

2. Fisk er rig på omega-3, selen, jod og 

D-vitamin 

3. Fisk forøger din levealder 

4. Fisk er dejligt som pålæg 

5. Danmark har verdens bedste 

spisefisk 

6. Fisk mætter 

7. Det kan sagtens fås 100 % benfrit 

8. Fisk kan forhindre blodpropper 

9. Frisk fisk smager fantastisk 

10. Fisk er nemt og hurtigt at tilberede 

!
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Velkommen til fedt-junglen 
 
I en årrække har vi fået tudet ørerne fulde af, at vi skal spare på fedtet, da det er den store synder i 
forhold til overvægt og mange af de livsstilssygdomme som danskerne slås med. Men vi kan faktisk 
ikke leve uden. Det er også en jungle for forbrugerne at få de rette fedtstoffer, hvad skal man stege 
i? Hvad er bedst til dressing? Og må man spise smør? 
 
Fakta om fedtsyrer 
Størstedelen af den fedt, vi får gennem kosten, er forbindelser af fedtsyrer, triglycerider og 
fosfolipider. Derudover får vi også fedtstoffet kolesterol fra animalske fødevarer. Fedtsyrerne deles 
i tre kategorier: mættede, enkeltumættede og flerumættede fedtsyrer: det enkelt- og flerumættede 
fedt er sundt for kroppen. Det findes især i fisk, planteolier, oliven, avocado, nødder, frø og kerner. 
Det fedt vi skal begrænse, er fedt fra animalske fødevarer samt varmpressede og ødelagte 
planteolier. De flerumættede fedtsyrer er livsvigtige (essentielle) for kroppen, og vi kan ikke selv 
danne dem, derfor skal vi have dem tilført via kosten. De flerumættede fedtsyrer kan igen deles op i 
to forskellige typer: omega-3 og omega-6. Omega-3 fedtsyrer findes især i fisk og hørfrø, mens 
omega-6 fedtsyrer bl.a. findes i nødder, græskarkerner, solsikke- og sesamfrø.  
Vi består af ca. 20 pct. fedt og milliarder af celler, der er afhængige af fedt af høj kvalitet for at 
kunne fungere og beskytte os optimalt, så fedtkvaliteten er afgørende for kroppens tilstand. 
Essentielle fedtsyrer er meget vigtige for en normal hjernefunktion. Hjernen består af ca. 60 pct. 
fedt, som bidrager til isolering af nerveceller og sikrer en god kommunikation mellem cellerne. 
Adskillige studier viser, at urolige og adfærdsvanskelige børn bliver roligere af et tilskud af 
fedtsyrer. Fedtsyrerne har også en gavnlig effekt på tør hud, eksem, immunforsvar, allergi og 
overfølsomhed, hormonsystemet samt depression og migræne. Mange af os mangler simpelthen 
fedtsyrer, især omega-3.  
På trods af sit dårlige ry har den mættede fedt og kolesterol deres berettigelse som en del af kosten. 
Kolesterol er med til at danne D-vitamin, hormoner og galdesyrer. Kun 20 pct. af det kolesterol, vi 
har i blodet, kommer fra kosten. Resten producerer vi i leveren, og her spiller et for højt 
insulinniveau en langt større rolle, end de fleste er klar over. Insulin styrer transporten af fedtsyrer 
ind i cellerne og påvirker samtidig, hvor store mængder der dannes i leveren. Forhøjet insulin, 
skaber en uheldig balance af kolesteroltyperne i blodet. Sukker, hvidt brød, saft og sodavand er den 
store synder i kolesterol problematikken og ikke nødvendigvis fedt.  
 
Stegning og opbevaring 
Mættede- og enkeltumættede fedtsyrer er velegnede til opvarmning. Olivenolie, men især kokosolie 
og smør, tåler opvarmning uden at blive ødelagt eller omdannet til skadelige fedtstoffer. Rapsolie er 
mindre egnet til opvarmning end olivenolie, da den indeholder ca. 30 pct. flerumættede fedtsyrer, 
der ikke tåler opvarmning. Men rapsolien har en god sammensætning af fedtsyrer og er rigtig sund, 
så brug den til dressing eller bag den med i kager i stedet for margarine og smør. Når man bager 
kommer temperaturen ikke så højt op som ved stegning. 100 g margarine erstattes fint med 1 dl 
rapsolie i mange kageopskrifter. Køb olier som er økologiske og koldpressede, og opbevar dem i 
mørke flasker og på køl. Olivenolie kan dog opbevares uden for køleskab, ellers bliver den grynet 
og svær at få ud af flasken. 
 
Fedtstoffer i hverdagen 
Prøv i en periode at integrere lidt fedtstoffer til alle dine måltider. Hørfrøolie er god at hælde i en 
morgensmoothie eller på grøden. Nødder og kerner kan bruges som drys på mysli, havregryn og 
grød. Hæld en god olie ud over din råkost til frokost og pynt med lidt kerner. Mellemmåltider med 
mandler og avocado mætter godt. Husk igen en god dressing af fx olivenolie og citron henover  
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grøntsagerne til aftensmaden. Og erstat aftenkaffen med en godnat te og en skål blandende nødder 
med rosiner. 
Få inspiration til at bruge flere sunde fedtstoffer i din mad og læs mere om fedtstoffer på Anette 
Harbech Olesens hjemmeside: www.madforlivet.dk 
 
 
 

    

Stenalderbrød 
 
100 g græskarkerner 
100 g solsikkekerner 
100 g mandler 
100 g valnødder 
100 g hørfrø 
100 g sesamfrø 
5 æg 
1 dl olivenolie 
2 tsk. salt 
 
Alle ingredienserne røres sammen og  
hældes i en rugbrødsform.  
Brødet bages i en time ved 160 grader. 
!
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Sukker  
 
Vi danskere har rekordhøje tal i forhold til resten af den vestlige verden hvad angår sukkerforbrug 
(kun overgået af USA). En gennemsnitsdansker konsumerer omkring 50 kg sukker årligt, se lige 50 
poser sukker for dig og forestil dig, at du fylder det i din krop på et år. Nogle danskere indtager 
meget små mængder på et år, så der vil være børn, unge og voksne, som kan indtage op mod 100-
200 kg årligt i form af slik, chokolade, is, kager, sodavand og saft samt morgenmadsprodukter og 
mælkeprodukter med sukker. 
 
Sukkers indflydelse på kroppen 
Nogle mennesker har et afhængighedsforhold til søde sager, fordi sukker udskiller 
lykkefremkaldende stoffer i hjernen. Sukkeret giver et kick, der kun varer et par timer. Bagefter er 
man træt og nede igen. Chris MacDonald udtaler at: ”sukker er det farligste inden for milde stoffer 
stærkt efterfulgt af koffein og nikotin”. Vi har denne trang til sukker, fordi vi som urmennesker 
havde brug for at opbygge et lager af energi, så snart lejligheden bød sig. I dag er det bare ikke 
hensigtsmæssigt, at vi stadig har lyst til at spise mere og mere sukker, så snart vi kan komme til det. 
Danskernes høje sukkerforbrug er også en vigtig årsag til at flere og flere danskere er overvægtige. 
Sukker kan i leveren og i fedtvæv omdannes til fedt. Udover tab af livskvalitet kan overvægt jo 
resultere i slidgigt, hjerte-karsygdomme og cancer (cancerceller er glade for sukker). Et vedvarende 
højt forbrug af sukkerholdige produkter resulterer desuden i en overproduktion af insulin og kan 
medføre permanent lavt og ustabilt blodsukker, mangel på vitaminer, mineraler og essentielle 
fedtstoffer. For børn og unge kan det medføre konstant ubehag og koncentrationsbesvær. Senere i 
livet kan de få diabetes og kludder i hormonerne. Immunforsvaret bliver også svækket af et højt 
indtag af sukker, tænderne udsættes for syrebad og huden kan blomstre med bumser. Sukker er også 
næring til en dårlig tarmflora, som kan give en oppustet og irriteret mave. Et højt indtag af sukker 
giver altså risiko for afhængighed, ubehag og en lang række livsstilssygdomme. 

Kunstige sødemidler 
Industrien har udviklet kunstige sødestoffer, som findes i mere end 5000 fødevarer, sodavand og 
snacks, men de er lige så problematiske som sukker. Det er kunstige stoffer, som kroppen ikke 
kender. Kroppen skal altså bruge en masse unødvendig energi for at nedbryde eller uskadeliggøre 
disse stoffer. Aspartam er et af de mest kendte sødestoffer. Det indeholder 50 % phenylalanin, en 
almindelig aminosyre, som indtaget isoleret i store mængder kan være skadelig for nervesystemet. 
Desuden dræner det kroppen for signalstoffet serotonin, vores lykkehormon. Aspartam er skyld i 
over 75 % af alle negative reaktioner på fødevaretilsætningsstoffer anmeldt til den amerikanske 
lægemiddel- og fødevarestyrelse (FDA). Blandt de 90 forskellige dokumenterede symptomer, der 
listes i rapporten som værende forårsaget af aspartam er bl.a. hovedpine, migræne, svimmelhed, 
slagtilfælde, kvalme, lammelser, vægtforøgelse, udslæt, depression, træthed, irritation, søvnløshed, 
synsforstyrrelser og hjerteproblemer. 
 
Når man vil nedsætte sit forbrug 
Sukker findes som hvidt sukker, farin, rørsukker, flormelis, honning og sirup. Sukker gemmer sig 
overalt, også i fødevarer, vi normalt ikke opfatter som sukkerholdige fx ketchup, brød, færdigretter, 
salatdressinger, rejesalat og pålæg, det kan være svært at finde noget uden. Der er også de naturlige 
sødestoffer som sukrin, birkesød og stevia, der ikke påvirker vores blodsukker så meget, men stadig 
kan fastholde os i sukkertrangen og overspisning af søde sager. For nogle mennesker gælder det 
danske ordsprog »alt med måde« ikke i kampen mod sukkeret. Mange kan faktisk ikke styre det og 
bliver nødt til at tage en ”kold tyrker” og anerkende, at de ikke kan styre deres sukkerforbrug. Ellers 
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gælder det om at begrænse brugen af sukker i hverdagen og erstatte sukker med tørret frugt, frisk 
frugt, nødder, kerner, lidt god mørk chokolade, æblemost, friskpresset appelsinjuice, figenbrød og 
tørret frugt. Køb forme til ispinde og frys selv is af frisk frugt, æblemost og hjemmelavede 
smoothies til dine børn. I bagværk kan sukkermængden reduceres og erstattes af rørsukker, 
honning, agavesirup, stevia, sukrin eller birkesød. Tørret frugt som dadler og bananer kan give så 
meget sødme til en kage, at sukker helt kan udelukkes. Find inspiration i mit hæfte ”Sunde kager”, 
som kan købes via min hjemmeside, i Køge Helsekost og hos Nørbys Grøntsager. (Hæftet koster 
kun kr. 20,-) På min hjemmeside finder du også opskrifter på søde sager. 
 

 

 
 

  

 
                  Køb og læs mere om hæftet - klik her  

Æblekager 
 
4 æbler med skræl 
70 g marcipan 
100 g mandler  
2 tsk. kanel 
1 tsk. vanilje 
8 tsk. æblemost 
 
Del marcipanen i 4 stykker og læg 
stykkerne i bunden af 4 ildfaste 
portionsskåle. Fjern kernehuset fra 
æblerne og skær æblet i skiver og 
læg dem ned i hver skål. Hak 
mandlerne, med kanel og vanilje i en 
minihakker og fordel det over 
æblestykkerne. Hæld 2 tsk. æblemost 
over hver kage og bag dem ved 180° 
i 15 minutter. Serveres med 
flødeskum. 
 

Sunde kager 
Hæftet indeholder 17 opskrifter, og viser dig 
vejen til at bage lækre sunde kager uden mælk, 
gluten og sukker. ”Sunde kager” giver dig 
mulighed for at bage kager, som du kan spise 
med velbehag og uden dårlig samvittighed.  

http://www.karennorby.dk/boger/sunde-kager/
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Sødemidler 
 
Et kunstigt sødemiddel er et tilsætningsstof, der efterligner smagen af sukker, men indeholder færre 
kalorier. Nogle sødemidler er naturlige og andre er syntetiske. Dem, der ikke er naturlige kaldes for 
"kunstigt sødestof". Nogle af sødestofferne kaldes for intense sødestoffer. De er mange gange 
sødere end almindeligt køkkensukker. Derfor skal man bruge meget mindre af stoffet og øger derfor 
ikke mængden af energi nævneværdigt i madvarer ved at bruge dem. I Danmark findes der følgende 
tilladte intense sødemidler: Stevia, saccharin, aspartam, sukralase, neotame, acesulfam-kalium. 
  
Naturlige sødestoffer 
Sorbitol og xylotol (Birkesød) er naturlige sødestoffer, der findes i frugt og i nogle grøntsager. Det 
er ikke økonomisk fordelagtigt at udvinde disse stoffer fra frugt og grøntsager, i stedet fremstilles 
det via en kemisk reaktion kaldet hydrogenering. Fx fremstilles xylitol fra xylose, laktitol fra 
laktose og sorbitol fra glukose. Disse sødestoffer kan give diarré og luft i maven. FOS (frugt oligo 
saccharider) er et andet naturligt sødemiddel, som er udvundet fra cikorierod eller jordskokker.  Det 
indeholder inulin, som er et stof, der giver næring til vores tarmflora. Sukrin eller erythritol er et af 
de naturlige sødestoffer, der er blevet meget populært, fordi det stort set ikke påvirker blodsukkeret, 
og derfor egner sig godt til diabetikere.  
 
 
Aspartam 
Der er debat om hvorvidt de kunstige sødemidler kan være en sundhedsrisiko. Aspartam 
(Nutrasweet eller E-951) er et af de mest kendte sødestoffer. Aspartam indeholder 50 % 
phenylalanin, en almindelig aminosyre, som indtaget isoleret i store mængder kan være skadelig for 
nervesystemet. Aspartam findes i mere end 5000 fødevarer bl.a. light sodavand, alkoholfri 
drikkevarer, blandinger til pizzafyld, light yoghurt, færdiglavede morgenmadsprodukter, sukkerfrit 
tyggegummi, isdesserter, frugtjuicer, mælkedrikke, slik og kager, men også i medicin og 
vitaminpiller til børn. Den amerikanske lægemiddel- og fødevarestyrelse (FDA) registrerer negative 
reaktioner på fødevaretilsætningsstoffer. I en rapport nævnes aspartam at være årsag til symptomer 
som hovedpine, svimmelhed, vægtforøgelse, udslæt, depression, træthed, søvnløshed, 
synsforstyrrelser, åndedrætsbesvær, angstanfald, tab af smagssans og ledsmerter. 

Jeg tror ikke, der er noget problem i at indtage små mængder kunstige sødestoffer i ny og næ, 
medmindre du er meget følsom. Problemet opstår, når der indtages kunstige sødestoffer i store 
mængder dagligt som fx 1-2 liter sukkerfri sodavand plus det, som findes skjult i diverse fødevarer. 
Mange fastholdes i et overforbrug af søde sager i den tro, at det ikke påvirker vægt, blodsukker og 
heldbred.  

Som udgangspunkt er det langt bedre at erstatte sukker med frugt, som er fyldt med næring og 
sundhedsfremmende stoffer. I hverdagen kan frugt og tørret frugt samt krydderier som vanilje og 
kanel sagtens give sødme til morgenmaden, mellemmåltider, kager eller en smoothie. Når vi har 
brug for sukker til fx en kage, vil jeg langt hellere anbefale rørsukker eller honning i stedet for de 
kunstige sødestoffer, som ikke har noget med mad at gøre. I mange kageopskrifter er det også 
muligt at reducere sukkermængden ved at tilsætte frugt og tørret frugt. Man kan også bruge 
naturlige sødestoffer som Stevia, Sukrin, FOS og Birkesød, men de er dyre og stadig ikke noget, 
som skal indgå i større mængder i den daglige kost. Din basis skal helst bestå af gode proteiner, 
sunde fedtstoffer, fuldkorn samt masser af grønt og frugt og sluk tørsten i vand.   
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Æble-kokosmuffins  
 
 
 

  

 
 
  

200 g mandler 
100 g kokosmel 
3 æbler med skræl, skåret i 
både 
3 æg 
Kanel, vanilje og lidt 
kardemomme 
 
Alt blandes i en foodprocessor 
og dejen lægges i muffins forme 
med en ske. Bages ved 180° i 
ca. 25 minutter. Der kan lægges 
et stykke mørk chokolade på 
hver kage, når de tages ud af 
ovnen. Chokoladen smøres ud, 
når den er smeltet, og kagerne 
kan pyntes med frysetørret 
hindbær. 
!
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Grønt på tallerkenen 
 
De fleste har prøvet at stå ved en stor buffet og kigget på flotte salater og retter med grøntsager. Det 
har set indbydende, farvestrålende og lækkert ud. Ydermere har de smagt fantastisk og mættet på en 
behagelig måde i flere timer efter. Men hvordan tilbereder vi disse herligheder hjemme uden at 
skulle købe mange mærkelig ingredienser, som aldrig bliver brugt igen? Kan vi nå at tilberede 
salaterne i en travl hverdag, og hvor findes opskrifterne?  
 
Hvorfor er grøntsager sunde? 
Studier viser gang på gang, at mennesker og folkeslag, der spiser mange grøntsager, er mindre syge 
og har en højere levealder end mennesker med et lavt indtag af grønt. Grøntsager har en høj 
sundhedsværdi. De indeholder fibre, langsomme kulhydrater, væske, vitaminer og mineraler samt 
plantebeskyttende stoffer, der også beskytter os mod sygdomme som fx kræft. Det er vigtigt at få et 
bredt udsnit af grøntsager, så det ikke kun er de ”lette” grøntsager, salat, tomat og agurk, der spises. 
Vi bliver mere mætte af at spise de ”tunge” grøntsager som kål og rodfrugter. De har en god 
holdbarhed i køleskab og er ofte billige. Der er mad til adskillige dag i et hvidkålshoved frem for et 
salathoved.  
 
Flere grøntsager i hverdagen 
Hvis du har lyst til at spise flere grøntsager, kan du starte med at tilberede ekstra grøntsager til 
aftensmaden. Det kunne være bagte rodfrugter eller en grov salat som Nordisk kålsalat.  Det 
grønne, som ikke bliver spist til aftensmaden gemmes til næste dags frokost. På den måde kommer 
man lidt væk fra tomat og agurk og får en større variation af grøntsager. I starten tilberedes de 
samme grøntsager ofte, så du bruger de ingredienser, der er købt ind samt får en rutine i de nye 
retter.  Tilbered fx kød til to dage i starten, så er der mere tid til at finde nye retter med grønt og 
gøre dem klar.  Grøntsagerne må meget gerne tilsættes en dressing af sunde olier, citron eller eddike 
og pyntes med ristede kerner eller nødder, så mætter salaten mere. Dressing og ristede kerner og 
nødder kan fint tilberedes til flere dage. Det kan svare sig at gøre noget ud af det og bruge tid på 
det. Lige pludselig er det rutine og en ren nydelse at spise mange grøntsager. 
 
Bøger og links 
Kendte kokke og restauranter reklamerer meget for det Nordiske køkken i disse år. Det bugner med 
kogebøger og inspiration til retter, hvor kål og rodfrugter er på menuen. Anne Hjernøe fra ”Anne 
mad” har leveret nogle rigtig gode opskrifter til ”Det gode køkken” - den er værd at investere i. 
Claus Meyer og kokkene bag Aarstiderne udgiver løbende nye kogebøger, som giver inspiration til 
at bruge danske grove grøntsager. Eller søg på nettet, her findes tusindvis af opskrifter. Prøv fx 
www.aarstiderne.com (Aarstidernes hjemmeside). ”Grønt på tallerkenen” er et mindre hæfte, som 
jeg har udgivet med over tredive opskrifter. Hæftet kan købes via min hjemmeside 
www.karennorby.dk, i Køge helsekost samt hos Nørbys Grøntsager på Stevns. Det koster kr. 20,-. 
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Nordisk kålsalat 
 
 
 

  
 
 

                              Køb og læs mere om hæftet – klik her 

 

  125 g rødkål  
125 g hvidkål  
125 g fennikel  
50 g grønkål  
1 rødløg 
50 g solsikkekerner  
50 g græskarkerner  
2 spsk. blå birkes  
1-2 spsk. sennepsfrø  
50-100 g tørrede tranebær 
 
Dressing  
3 spsk. æblecidereddike 
6 spsk. koldpresset jomfruolivenolie 
1 tsk. flydende honning  
salt og friskkværnet sort peber 
 
Snit grøntsagerne i papirtynde strimler og 
bland dem sammen i en skål.  
Pisk dressingen sammen. Rist kerner, 
birkes og frø på en tør pande ved  
middel varme, til de begynder at tage 
farve. Vend dem i salaten sammen med 
dressingen og tranebær. Denne salat har 
jeg fra Anne Hjernøe.  
!

Grønt på tallerkenen  
Hæftet byder på mere end 30 nemme opskrifter på 
grøntsager samt information om alt det sunde i grønt. 
”Grønt på tallerkenen” giver dig lyst til at tilberede og 
spise velsmagende grøntsager til din frokost og 
aftensmad.  
 

!

http://www.karennorby.dk/boger/gront-pa-tallerkenen/
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Har du husket at spise din 
broccoli i dag? 
 
 
Broccoli er fyldt med indholdsstoffer, som har mange sundhedsbevarende egenskaber. Grøntsagen 
står meget højt på listen over helsebringende madvarer. Mennesker og folkeslag, der spiser mange 
grøntsager og frugter, er mere sunde og har en højere levealder end mennesker med et lavt indtag af 
frugt og grønt. Forskning viser, at broccoli indeholder vigtige vitaminer, mineraler og antioxidanter. 
Desuden indeholder denne kålplante stoffer, som hjælper vores afgiftningsorgan leveren med at 
neutralisere skadelige, sygdomsfremkaldende og giftige stoffer. Det er en god ide at huske at få 
broccolien med på middagsbordet, for her gælder det gamle udsagn fra Hippokrates: ”Lad din mad 
være din medicin og din medicin din mad”. 
 
Denne super kål indeholder sunde kulhydrater, fibre, proteiner samt A-vitamin, K-vitamin, 
folinsyre, C-vitamin, kalium, calcium, magnesium og selen. Mængden af mineraler afhænger dog 
af, hvilke jordbundsforhold broccolien er dyrket under.  
 
Broccoli har et højt indhold af plantebeskyttelsesstoffer. Der er bl.a. svovlholdige stoffer, som 
hæmmer væksten af naboplanten, bakterier, svampe og insekter. Omdannelsen til beskyttende 
stoffer starter, når broccolien knuses eller skades, herved frigøres der et enzym. Denne omdannelse 
sker som plantens forsøg på at forsvare sig mod angreb af bakterier, svampe og insekter. Når vi 
spiser kålen, kan vi få glæde af disse beskyttende stoffer. Omdannelsen til de aktive stoffer sker, når 
vi tygger broccolien eller knuser cellerne ved fx at blende kålen. Men de gode enzymer og stoffer er 
pist borte, hvis broccolien koger mere end 2-3 minutter. 
 
Vi bliver udsat for mange fremmede og sundhedsskadelige stoffer i løbet af vores liv, og det er en 
af leverens vigtige opgaver at neutralisere disse. Broccoli indeholder stoffer, der sørger for, at 
leveren begynder at afgifte på højtryk. Leveren afgifter gennem to forskellige faser: fase 1 og fase 
2. Forskellige stoffer afgiftes individuelt af de mange forskellige enzymer, der findes i de to faser. 
Det er ligesom en fabrik, hvor råvarerne lægges på et transportbånd og føres fra afdeling til 
afdeling, indtil det færdige produkt kan forlade fabrikken. Det færdige ”produkt” er vandopløselige 
stoffer, vi kan udskille gennem urinen.  
Befolkningsstudier viser, at mennesker, der indtager 1-2 portioner broccoli dagligt (100-200 g), har 
nedsat risiko for at få cancer med 20-50 % alt efter cancerform. Selv betændelse og irritation må 
vige for broccoliens helsebringende egenskaber og mavesår formildes også. Der findes andre 
grøntsager som er i familie med broccoli og har lignende egenskaber. Der er blomkål, hvidkål, 
grønkål og rosenkål. 
 
Mange har haft dårlige oplevelser med overkogt broccoli, som får en trist grågrøn farve og smager 
dårligt. Broccolien skal kun koge få minutter og herefter skal varmeproccessen stoppes ved, at 
broccolien kommes i en skål koldt vand. Server gerne en dressing af olivenolie, hvidvinseddike og 
sennep til. Eller anret kålen med finthakket rødløg, citronsaft og lidt olivenolie. Ristet bacon, rødløg 
og majonæse gør kålen til en dejlig mundfuld. Prøve opskriften på ”Grøn æggesalat med broccoli” 
til din frokost.  
 



! 26!

 
 
 

Grøn æggesalat med broccoli 
 
200 g broccoli 
4 spsk. økologisk majonæse 
2 æg 
1 bakke karse, friskklippet 
½ tsk. karry 
Urtesalt 
 
Kog små stykker broccoli med lidt vand og salt i 2 minutter. Blend dem med 
majonæsen til det er lysegrønt og jævnt. Kog ægget hårdt i 10 minutter og hak det 
groft. Bland det med den grønne majonæse og smag til med karse, karry, salt og 
peber. En god økologisk majonæse er faktisk ikke usund, den indeholder kun æg, 
økologiske planteolier og krydderier. 
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Rødbeder – det røde vidunder 
 
Rødbeder er en fantastisk spise. De er billige, sunde, flotte i farven og så har de en lang holdbarhed 
i køleskabet frem for et salathoved. Rødbeder har i generationer været lig med sildesalat og syltede 
rødbeder serveret til kødretter og ovenpå leverpostejmadder. Begrebet rødbedebøf har sikkert også 
afholdt mange fra at forsøge sig med retter med rødbeder. Men efterhånden dyrkes rødbederne ikke 
kun til at sylte, men i lige så høj grad til at bruge i maden på linje med de andre gode danske 
rodfrugter. De er fine at bruge i et fad bagte rodfrugter, de kan koges og marineres til salater, og så 
er der den legendariske russiske rødbedesuppe Borscht. Det er ikke kun roden af rødbeden, vi 
spiser. De spæde blade af rødbeder er fine i salatskålen, og de er under betegnelsen babyleaves 
blevet så populære, at de kan købes i de fleste supermarkeder. 
 
Rødbedens historie 
Rødbede tilhører bedeslægten sammen med bladbede, spinatbede, sukkerroe og strandbede. Den 
stammer fra den vilde strandbede, som vokser vildt på strande i Europa. Den er langt tilbage i tiden 
blevet brugt som lægeurt. I Danmark findes den langs en del kyster, bl.a. ved Storebælt. 
Strandbeden udvikler ikke en opsvulmet rod som rødbeden. Romerne var de første til at forædle 
strandbeden for rodens skyld, og allerede dengang fandtes der planter med både gule, lyserøde, 
hvide, grønne og sorte rødder. I første omgang var det dog til medicinsk brug. Arten blev hurtigt 
spredt til England, Skandinavien, Rusland og Østeuropa. Især i Østeuropa blev rødbeden en vigtig 
grønsag, ofte brugt i supper. I dag er det stadig en meget populær spise i disse lande, og den er del 
af deres traditionelle køkken. 
 
Rødbedens sundhed 
Rødbeder indeholder blandt andet folinsyre og stoffet betain. Folinsyre vigtig for gravide, og for 
nervesystemet og leveren. Rødbede får sin farve fra stoffet betain, et såkaldt anthocyan.  
Anthocyaniner hører til blandt en gruppe af farvestoffer kaldet flavonoider og kendes som de røde 
og blå farver i frugt og grønsager. Betain er også godt for leveren og mindsker risikoen for 
åreforkalkning. Det indeholder meget jern, som er vigtigt for immunforsvaret, dannelsen af røde 
blodlegemer og iltforsyningen til cellerne. Det indeholder mangan, der er vigtigt i dannelsen af 
interferon, som er et stærkt kræftbekæmpende signalstof. 
Rødbeders evne til at sætte gang i udrensning, har gjort dem til en obligatorisk del af de fleste 
udrensningskure, ofte i form af rødbedejuice. Rødbeder giver afføring og urin en rødlig farve. De er 
lettere afførende, så personer, som lider af forstoppelse, kan med fordel spise rødbeder. 
 
Tips til tilberedning og opbevaring 
Rødbeder kan man spise allerede fra midt på sommeren som små lækre kogte rødbeder, men 
rødbeder kan man have langt hen på efteråret ude i haven. Rødbeder tåler ikke frost, så de skal tages 
op inden vinter og opbevares frostfrit i kasser i et køligt rum. Pak dem godt ind i plastik ellers bliver 
de bløde. Hvis rødbederne skal koges, skyl da rødbederne og kog de store i 45 minutter, de mindre 
kan nøjes med 30 minutter. Kom dem under koldt vand, og gnub skindet af eller brug en 
kartoffelskræller. Kogte kan de holde sig ca. tre dage i køleskab. Vask og skræl rødbederne hvis de 
skal spises rå. Skær dem ud i små tern eller riv dem på et råkostjern og lad gerne salaten trække 
med dressing i et par timer inden servering. Salater holder sig ofte fint til næste dag i køleskab. Rå 
og kogte rødbeder er gode med pesto eller med en sennepsdressing. Du kan også vende kogte 
rødbeder med cremefraiche og fintreven peberrod. De almindelige, sukkerholdige, syltede rødbeder 
kan erstattes med skiver af rødbeder, som er vendt med olivenolie, rød balsamicoeddike, salt og 
peber og bagt pakket ind i folie i ovnen en lille time. Selv kager kan bages med reven rødbede. Prøv 
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at erstat lidt af fedtstoffet eller væsken i en klassisk brownie eller chokoladekage med 200 g 
fintreven rødbede. Kagen holder sig godt uden at blive tør ligesom gulerods- og squashkage.  
 

 
 

Bagte rødbeder med timian 
 
2-3 rødbeder 
2 spsk. olivenolie 
2 tsk. tørret timian 
2 fed presset hvidløg 
salt og peber 
 
Skrub rødbederne rene med en børste eller svamp og skær dem ud i både eller som 
pomfritter. Brug gummihandsker, så slipper du for lilla fingre. Bland timian, hvidløg, 
olie, salt og peber med rødbederne. Beklæd en bageplade med bagepapir og bag 
rødbederne i ovnene ved 180° i 45 minutter.  
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Kål på tallerkenen 
 
Kål er en fantastisk grøntsag, som indeholder fibre, vitaminer og plantebeskyttelsesstoffer. Den er 
også en billig spise i disse krisetider, der er mad til adskillige ”hoveder” i ét hvidkål. Der findes 
flere typer af kål, som smager rigtig godt med den rette tilberedning: Savoykål, glaskål, broccoli, 
kinakål, blomkål, rosenkål, rødkål, grønkål og hvidkål. Kål dyrkes i Danmark, og det er jo godt for 
miljø og klima at spise årstidens grøntsager. Igen har det været oppe at vende i medierne at danske 
grøntsager indeholder færre sprøjtemidler end udenlandske. Køb dansk og gerne økologisk. Det 
giver også Danmark bedre tal på bundlinjen at støtte de danske grøntsagsavlere.  
 
Fytokemikalier 
Kål har en unik sammensætning af plantebeskyttelsesstoffer de såkaldte fytokemikalier (phytos = 
plante). Det er bl.a. svovlholdige stoffer, som hæmmer væksten af naboplanten, bakterier, svampe 
og insekter. Omdannelsen til beskyttende stoffer starter, når kålen knuses eller skades, herved 
frigøres der et enzym. Denne omdannelse sker som plantens forsøg på at forsvare sig mod angreb af 
bakterier, svampe og insekter. Når vi spiser kål, kan vi få glæde af disse beskyttende stoffer. 
Omdannelsen til de aktive stoffer sker, når vi tygger kålen eller knuser cellerne ved fx at blende 
kålen. Men de gode enzymer og stoffer kan forsvinde ved for lang tilberedningstid.  Forskning har 
vist, at disse stoffer kan være grunden til, at frugt og grønt i kosten kan være med til at forebygge 
blandt andet kræft og hjerte-kar sygdomme. 
 
Kål mod kræft 
De svovlholdige forbindelser i kål nedbrydes til aktive stoffer, der deltager i kroppens 
immunforsvar, og de øger kroppens evne til at skille sig af med kræftfremkaldende stoffer. 
Endvidere har de aktive stoffer i kål vist sig at kunne reducere kræftsvulster, og i laboratorier 
direkte at kunne dræbe menneskelige kræftceller. I Danmark, hvor forebyggelse af kræft er et af 
hovedargumenterne for at anbefale mindst 600 gram frugt og grønt om dagen, har ingen andre 
grøntsager endnu vist en tilsvarende virkning mod kræftceller. Kål bør spille en større rolle i vores 
kost året rundt frem for kønsløse, sprøjtede drivhusgrøntsager, der er fragtet mange tusinde 
kilometer. 
 
Tilberedning af kål 
Mange mennesker har haft dårlige oplevelser med udkogt og ildelugtende kål. Hvis kålen tilberedes 
rigtigt smager den dejligt, men det er også en vanesag at udskifte nogle af de andre fødevarer på 
tallerkenen med flere grøntsager. Kål kan tilberedes på et utal af måder: Let dampet, fint skåret i 
alverdens salater, kogt med i gryderetter, lynstegt i strimler i wookmad, blendet i supper, stuvet, ja 
kun fantasien sætter grænser. Jeg syntes også det er vigtigt med en god dressing af fx olivenolie, 
citron og sennep. Det er også en god ide at anskaffe sig en foodprocessor, den snitter kålen fint og 
hurtigt. Tilbered rigeligt af kål hver aften, så der er nok til næste dag. Kålsalaten lægges i en boks 
og medbringes på arbejde eller spises næste aften. Kålsalater har en god holdbarhed og smager 
næsten bedre dagen efter, hvor dressingen har nået at marinere grøntsagerne. Vil du koge kål, så gør 
det kort, så der stadig er bid. Mangler du idéer til at tilberede kålsalater kan du prøve fx rødkål med 
appelsiner, æbler og nødder, hvidkål med ananas og ristede mandler, broccoli med kalkunbacon og 
rødløg, klassisk coleslaw med hvidkål, gulerødder, majonæse og yoghurt, grønkål kan hakkes helt 
fint i en blender og bruges som drys og pynt. Husk din daglige kål og få motion til dine tarme, plus 
vitaminer og sygdomsforebyggende stoffer. 
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Vintersalat  
 

 
 
 
100 g rødkål 
50 g hvidkål 
25 g rosenkål 
20 valnøddekerner i halve 
1 æble 
30 g svesker 
 
Dressing: 
2 spsk. olivenolie  
2 spsk. balsamicoeddike 
salt og peber 
Snit rødkål, hvidkål og rosenkål helt fint. Skær æblet i tynde strimler og klip 
sveskerne i små stykker. Bland alle ingredienserne sammen i en skål. Pisk dressingen 
sammen og hæld den over grøntsagerne. 
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Salater 
 
Når det bliver forår begynder mange at blive trætte af vinterens kål og rodfrugter. Vi længes efter 
asparges, tomater, salat, spidskål, spinat, blomkål og friske krydderurter – nogen går endda på jagt i 
naturen efter de nye skud af skvalderkål, mælkebøtter og brændenælder.  
 

Tilberedning 
Salat er blevet en mere og mere populær spise. I min barndom husker jeg den syrlige grønne salat, 
som var vendt i fløde, i dag kaldet ”mormor-salat”. Ligeledes blev fade og forretter pyntet med 
grønne salatblade. Op igennem firserne kom Iceberg og kinakål ofte i en klassik blanding med 
dåsemajs, tomater og agurk serveret sammen med en flaske Thousand Island dressing eller anden 
købedressing. I de sidste 10 til 15 år, hvor der for alvor er kommet fokus på sundhed i 
virksomheder, kantiner og vores private hjem, har det bugnet med kogebøger og opskrifter på de 
grønne retter.  I dag bruges lækre dressinger, frugt, tørret frugt, krydderurter, tørrede bønner og 
ristede nødder og kerner ofte til at give de sunde grøntsager en ekstra dimension. Salater i 
forskellige farver er flotte at blande sammen og fint hakkede krydderurter giver god smag til de 
mere neutrale salater. Husk at vente med at hælde dressing på til kort før servering ellers bliver de 
sprøde salatblade bløde. Til hverdag er det en god ide at blande salaterne med de grove grønsager, 
som indeholder flere fibre og mætter mere. Det kan være fintsnittet spidskål, revne gulerødder, 
grønne bønner og små buketter af blomkål og broccoli. Tilbered gerne en stor portion salat, så der 
både er til frokost og aftensmad. Vinterens kålsalater har dog en bedre holdbarhed end sommerens 
grønne salater. 
 
Hvor kan de købes? 
Der findes i dag mange forskellige salater: krølsalat, rød og gul salat, traditionel hovedsalat, ærtesalat og 
egebladsalat. Salater kan købes i mange danske supermarkeder, hos grønthandlere og i vores egen 
gårdbutik: Nørbys Grøntsager på Stevns. Undgå at opbevare salaten i en varm bil i flere timer. Skyl 
salatbladene i flere hold koldt vand, lad dem dryppe af, og opbevar dem i en plastpose eller lukket 
beholder i køleskabet – så er der frisk salat til flere dage. 
 
 

Salat med krydrede nødder 
 
300-400 g blandede grønne salater  
100 g nødder fx valnødder, 
hasselnødder, mandler, pinjekerner, 
cashewnødder 
½ tsk. gurkemeje 
1 stort nip chilipulver eller 
cayennepeber 
2 spsk. honning 
salt 
Dressing: 
1 spsk. olivenolie 
1 spsk. friskpresset citronsaft 
1 fed hvidløg  
Salt 

Skyl salaten og bræk den i mundrette stykker. 
Rist nødderne på en tør pande, tag panden af 
varmen, og tilsæt krydderier, honning og salt. 
Varm kort nøddeblandingen igennem, så 
honningen smelter. 
 
Hæld nødderne op på en tallerken og afkøl 
dem. Bland dressingen. Skil nødderne ad i 
mindre stykker. Lige før serveringen blandes 
dressingen med salaten og der pyntes med 
nødderne. 
!
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Hvidløg 
 
Hvidløg har rigtig mange gode og sunde egenskaber, og så giver de en god smag i mange retter og 
dressinger. Hvidløg er billigt og kan dyrkes i Danmark både på friland og i drivhus. De små løg 
med de mange fed er i familie med vores andre løg, purløg og porrer, men langt mere aromatisk. I 
århundreder har løget været brugt til at bekæmpe diverse utøj lige fra lus til børneorm, og i dag er 
det et velkendt alternativt middel til bl.a. bekæmpelse af svamp og bakterier samt 
kredsløbssygdomme. 
 
Kredsløbsproblemer og infektioner 
Der er gennemført mange studier af hvidløg som bl.a. viser, at hvidløg forebygger 
hjertekarsygdomme og andre livsstilssygdomme samt infektioner. En amerikansk hjertespecialist 
har i fem år givet en gruppe af sine patienter hvidløg som tilskud sammen med hjertemedicin 
(statiner). Det har vist sig, at de patienter, der både får hvidløg og statiner, har et langt bedre forløb, 
hvad angår forkalkning, kolesteroltal og homocystein end den gruppe, der kun fik hjertemedicin. 
(Homocystein er en aminosyre, dvs. en af byggestenene i proteiner. Forhøjet homosystein kan være 
en risikofaktor for at få hjertekarsygdomme). Hvidløg beskytter også vores millioner af celler mod 
frie radikaler, kemikalier og tungmetaller. Løget er også godt til at bekæmpe bakterier, virus og 
parasitter, og det har ikke de samme bivirkninger som penicillin, da hvidløg ikke angriber de for 
kroppen positive bakterier, som beklæder alle vores slimhinder og huden.  
 
Hvidløg til madlavning 
At kun fantasien sætter grænsen for, hvordan hvidløget benyttes, kan alle kokke tale med om. 
Løget giver god smag til alle slags frikadeller, feddene kan stikkes ned i en lammekølle eller et 
kalkunbryst. Hele fed med skal kan bages med i ovnen sammen med en kylling. Dressing af olie, 
citron og hvidløg giver en god marinade til næsten alle slags salater, prøv opskriften på 
rødbedesalat, som følger med denne artikel. Et surmælksprodukt, økologisk majonæse og 
friskpresset hvidløg er en god dressing til mange kødretter. Krydderurter, sennep og citron kan også 
tilsættes. Hvidløgssuppe smager himmelsk og består af 12 til 24 fed, som koges sammen med løg 
og bouillon. Suppen blendes og koges op med lidt fløde og smages til med oregano og citron. Der 
er også de klassiske hvidløgsbrød, som i en sund udgave tilberedes af groft brød og smøres med 
olivenolie og friskpresset hvidløg og ristes i ovnen.  
 
Hvidløg som tilskud 
Som tilskud er hvidløget koncentreret i større mængder, og mange af produkterne er lugtfrie.  
Flere af produkterne er fremstillet af lagret hvidløgsekstrakt. Hvidløgene lagres og modnes i 20 
måneder og gennemgår en streng kvalitetskontrol, som giver en lugtfri væske med mange års 
holdbarhed. Under lagringen sker der en omdannelses af adskillige svovlforbindelser. Det er disse, 
som især er gavnlige for kredsløbet. Der er forskel på, om du indtager de lagrede hvidløg eller de 
friske. Før i tiden var det ikke unormalt at skære et fed eller to i mindre stykker og sluge det med 
vand. Det holdt indvoldsorme, lus og bakterier fra huset. Brug hvidløg forebyggende i din mad så 
ofte som muligt, eller indtag det som tilskud, hvis du fx har kredsløbsproblemer. Rådfør dig først 
med din læge, hvis du tager blodfortyndende medicin. Ellers kan hvidløg indtages sammen med 
anden lægelig behandling. 
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Rødbeder med hvidløgsdressing 
 
500 g rødbeder 
400 g gulerødder  
8 spsk. hakket persille 
4 spsk. græskarkerner  
 
Dressing: 
3 spsk. olivenolie 
2 spsk. citronsaft 
2-3 fed hvidløg 
Salt og peber   
 
Rødbederne skrubbes og koges en halv time, overhældes med koldt vand og 
”smuttes” ud af skrællen. De kogte rødbeder og de skrællede gulerødder skæres i små 
stykker. Persillen hakkes fint. Græskarkernerne ristes på en tør pande. Til dressingen 
presses hvidløget og blandes med de øvrige ingredienser. Grøntsagerne, dressingen 
og persille blandes og smages til. Der pyntes med græskarkernerne. Salaten holder 
sig fint 2-3 dage i køleskab. 
 
 
 
 

  



! 34!

Helbredende urter 
 
”Der findes en plante til enhver sygdom”. Sådan sagde den danske læge Henrik Harpestreng, der 
døde i 1244. Man har vidst det i årtusinder. De gamle egyptere, indere, persere og indianere brugte 
alle lægeurter ved sygdom. Den store græske læge Hippokrates, som levede 400 år f.Kr., brugte 
lægeurter kombineret med diæter og vandkure ved sygdom. Han havde et ordsprog: ”Din mad skal 
være din medicin og din medicin din mad”. Der har, så længe vi mennesker har levet, været en 
tradition for at bruge urter i husholdningen og ved sygdom. I denne artikel nævner jeg nogle kendte 
urter, som vokser i de danske urtehaver og i den fri natur. 
 
Timian er slimløsende og godt at drikke som te, hvis man hoster eller lider af kighoste, astma 
eller bronkitis. Timian blandet med salvie og islandsk mos er den ideelle lungete. Urten virker også 
bakteriedræbende ved alle infektionssygdomme i fordøjelsesorganerne. Desuden er timian et 
krydderi, som giver god smag til mange kødretter, prøv fx en stor ovnstegt Bornholmerkylling, der 
er godt krydret med timian. Eller bag urten med i et madbrød. 
 
Salvie virker gunstigt på hele fordøjelsessystemet, lungerne, livmoderen, æggestokkene og 
nyrerne. Urten indeholder naturlige østrogener, og er derfor virksom til hormonelle problemer. 
Salvie findes i flere naturprodukter til kvinder i overgangsalderen. Der kan tilberedes te af både 
friske og tørrede blade, de friske blade kan lægges i en kop kogende vand og drikkes som te. Da 
vores hormoner arbejder sammen, så påvirker salvie også de hormoner, som regulerer vores 
blodsukker og vores stofskifte. 
 
Brændenælde har også mange gavnlige egenskaber og har et højt ind af vitaminer og 
mineraler. Brændhårene indeholder den såkaldte nældegift, som de unge blade ikke indeholder. 
Endvidere indeholder brændenælde myresyre og plantehormoner, som virker på blodsukkeret samt 
mineralsalte, kalium, fosfor, svovl, kisel og jern. Nælden er også rig på A- og C-vitaminer. Planten 
er en af de bedste blodrensende og bloddannende lægeplanter. Den bruges derfor ved blodmangel 
og træthed. Det påstås, at ondartede lidelser ingen mulighed har for at udvikle sig, når man med 
regelmæssige mellemrum drikker brændenældete, så hvorfor ikke i perioder udskifte den daglige te 
eller kaffe med brændenældete? 
 
Løvetand eller mælkebøtte indeholder bitterstoffer, som er særlig gode for vores lever- 
og galdefunktion. Men også ved mave/tarmproblemer, eksem og hudsygdomme er løvetand 
virksom. Tarm, nyre og lever er vores udrensningsorganer, så hvis leveren ikke virker optimalt kan 
det ofte ses på huden. Løvetand er også rig på kalium, svovl, kisel, natrium og kalcium. De friske, 
nye blade kan plukkes i foråret og bruges i salater. Urten findes også i dråbeform og som kapsler og 
te. 
 
Kamille er en urt de fleste af os kender. Ved forkølelse er der mange, som drikker kamillete med 
lidt honning. Den virker også mod mavekramper, kolik og diarré. Kamillete er også godt at drikke 
om aftenen, da teen har en afslappende og beroligende virkning. 
 
Baldrian er også beroligende. Udtræk af roden bruges ved nervøsitet, stress, angst og 
søvnløshed. Baldrian virker ved at afspænde muskler og spændinger i selve nervesystemet. Roden 
fås som te, tinktur og i pilleform.  
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Gyldenris er god til nyre og blæreproblemer og den har også en sveddrivende og vanddrivende 
effekt. Lider du af ødemer eller blæreproblemer kan et par kopper te dagligt tage toppen af 
problemerne. Den vokser på solrige skråninger og står med blomster helt fra juli til oktober. 
 
Urter kan bages med i brød, hakkes fint og give smag i dressinger, drysses på maden eller bruges i 
marinader til kød. Mange urter kan også anvendes til at tilberede en kop te. Det er kun fantasien, 
som sætter grænser for anvendelse. Et lille krydderurtebed er en god og billig måde at få nogle gode 
smagsstoffer til maden samt en blid måde at hjælpe kroppen ved sygdom. Som med alle andre 
fødevarer er variation en god ide. Indtag ikke store mængder af den samme urt over en længere 
periode uden samråd med en urtekyndig. 
 
 

 
Pesto med urter 
!
 

  
 

  

8 spsk. olivenolie 
4 tsk. citronsaft 
3 spsk. mandler eller 
græskarkerner 
2 store håndfulde persille og 
basilikum  
Urter fra haven fx timian, 
oregano, salvie, citronmelisse 
eller løvstikke  
3 fed hvidløg 
1 tsk. urtesalt 
 
Alle ingredienserne til pestoen 
blendes til en jævn masse. Der kan 
tilsættes yderligere olivenolie, alt 
efter hvilken konsistens du ønsker. 
Pestoen kan spises på brød eller 
bruges som tilbehør til kød eller 
rodfugter.  
!
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D-vitamin ”solskinsvitaminet” 
 
Mange danskere mangler D-vitamin, fordi vi ikke kan solbade i vinterhalvåret eller generelt 
opholder os for lidt i solen. Gennem kosten kan vi få D-vitamin, men solen er vores vigtigste kilde. 
Kroppen kan normalt ikke selv danne vitaminer, så de skal tilføres gennem kosten. D-vitamin er et 
fedtopløseligt vitamin, der virker mere som et hormon end som et almindeligt vitamin. Mennesker 
kan selv producere det i tilstrækkelig mængde, hvis vi får sollys nok. I leveren omdannes D-vitamin 
ved hjælp af kolesterol, men først i nyrerne dannes det aktive D-vitamin, som kroppen kan bruge.  
 
Hvorfor er D-vitamin så vigtigt? 
D-vitamin øger optagelsen af calcium fra tarmsystemet og er nødvendigt for knoglernes og 
tændernes omsætning af calcium. D-vitamin er vigtigt for vores immunforsvar og nødvendigt for at 
immunsystemet ikke overreagerer og begynder at bekæmpe og ødelægge kroppens egne celler som 
det sker ved autoimmune sygdomme. Type 1 diabetes er et eksempel på en autoimmun sygdom 
med høj forekomst i Skandinavien. Nyere undersøgelser tyder på, at helt op til 80 % af 
diabetestilfældene kan undgås, hvis spædbørn får de anbefalede mængder D-vitamin. En 
undersøgelse i USA af 253 kvinder, viste flere kejsersnit-fødsler blandt kvinder med D-
vitaminmangel. Det er sandsynligvis fordi D-vitamin er vigtigt for muskelfunktion og hermed 
livmoderens glatte muskulatur. D-vitamin dæmper inflammation og beskytter også mod bryst-, 
æggestok- og prostatacancer.  
 
Hvor findes D-vitamin i kosten? 
D-vitamin findes i store mængder i torskelevertran og laks, ål, sardiner, torskerogn, forel, 
helleflynder, sild, makrel, rødspætte og tun, æg har også et højt indhold af D-vitamin. Prøv den 
børnevenlige opskrift med laks og få et aftenmåltid med D-vitamin. Vitaminet er fedtopløseligt og 
skal derfor indtages sammen med måltider, der indeholder fedt for at kunne blive optaget i kroppen. 
Derfor er det praktisk, at vitaminet kommer fra fede madvarer.  
 
Hvad giver øget risiko for D-vitamin mangel? 
Personer, som sjældent får sol eller har en mørk hud har ofte D-vitaminmangel. Mange mennesker 
opholder sig for meget inden døre. Det gælder ældre, især plejehjemsbeboere, men også mange 
børn og unge får for lidt sollys. Det samme gælder folk, der går tildækket eller bevidst undgår 
solen. Personer, der spiser en kost med lavt indhold af fisk og æg som fx veganere. Nyre- eller 
leversvigt kan medføre nedsat optagelse af vitaminet - her tænkes også på alkoholisme. En række 
lægemidler som fx kolestyramin-præparater mod for højt kolesterol kan også nedsætte omdannelsen 
af D-vitamin fra solen til den aktive form. 
 
Tilskud af D-vitamin 
Der er ingen tvivl om at D-vitamin er vigtigt for mange processer i kroppen. Derfor bør du overveje 
et tilskud i vinter halvåret, hvis du ikke får fisk og æg eller opholder dig meget inden døre i 
sommerhalvåret. Det D-vitamin vi får om sommeren gennem huden kan lagres i op til 3 måneder i 
leveren. 20 - 40 µg D-vitamin kan mange have gavn af gennem vinteren, og husk at tilskud af 
calcium og D-vitamin bør indeholde magnesium, da magnesium hjælper calcium ind i knoglerne. 
 
 
 
 
 



! 37!

 
 

Ovnbagt laks med frugt og oliven 
 
400 g laks uden skind, skåret i grove stykker 
1 madæble 
100 g grofthakkede, grønne oliven uden sten 
15 vindruer, skåret i halve 
½ net- eller honningmelon, skåret i tern 
Lidt frisk eller tørret rosmarin 
Sort peber 
 
Bland alle ingredienserne sammen på en stor bradepande med bagepapir. Giv det hele 
8-9 minutter i en 175° varm ovn eller til laksen er færdig. 
 
     

 

 
 
Kostvejledning 

Bestil og læs mere om kostvejledning – klik her 

  

Det er muligt at bestille en privat kostvejledning på 1½ time eller et forløb på tre gange over et 
halvt år.  
Jeg rådgiver dig om sammensætningen af din kost, vitaminer, mineraler og fedtstoffer. Der er 
rigtig meget, du selv kan gøre, hvis du ønsker mere energi, et bedre immunforsvar og en sund 
fordøjelse. Eller hvis du er kronisk syg, har en depression eller en adfærdsforstyrrelse.  
Jeg giver også konsultationer over telefon og Skype. 
!

http://www.karennorby.dk/kostvejledning
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Magnesium 
 
Magnesium er et mineral, som er livsnødvendigt for os. Det påvirker aktiviteten af flere end 300 
enzymer i kroppen, og har derigennem betydning for en lang række af kroppens funktioner. En 
voksen person indeholder ca. 25 g magnesium, hvoraf 50-60 % er indbygget i knogler og tænder. 
Hvis resten af kroppen mangler magnesium, kan der frigives magnesium fra knoglerne til blodet. 
Knoglerne udgør derfor et vigtigt depot for kroppen.  
 
Magnesium styrker knoglerne 
Mangel på magnesium medfører et fald i både knoglestyrke og volumen samt en mindsket knogle-
og tandudvikling. Magnesium indgår direkte i opbygning af knoglerne, men det virker også 
indirekte i et sammenspil med D-vitamin, som er vigtigt for optagelsen af calcium fra tarmen. Det 
D-vitamin, som vi enten spiser eller danner ved hjælp af solens stråler, skal aktiveres i kroppen, før 
det virker. Denne omdannelse er afhængig af magnesium.  Uden magnesium kan calcium heller 
ikke komme ind i cellerne og knoglerne. Magnesium virker som en sluse i en dæmning, som styrer, 
hvor meget calcium, der løber ind og ud af cellerne. 
 
Kramper, forstoppelse og søvn 
Mange kender sikkert til at musklerne ikke kan slappe ordentligt af og i nogen tilfælde går i 
kramper. Både muskler og nerver fungerer ved hjælp af elektriske ladninger, som opstår ved, at 
koncentrationen af bl.a. calcium inde i muskel- og nervecellerne ændres et kort øjeblik. Fx trækker 
musklerne sig sammen, når calcium koncentrationen stiger inde i cellerne. Så snart koncentrationen 
falder igen, slapper musklerne af. Døjer man med kramper og uro i ben og muskler kan man prøve 
med et tilskud på 600 mg magnesium dagligt. Magnesium er altså central i alt muskelarbejde i 
kroppen lige fra hjerte- til tarmmusklerne. Ved lidelser som hovedpine, migræne, hjerte-
karsygdomme, astma, forstoppelse, knogleskørhed, kramper og menstruationssmerter ser man ofte 
en bedring ved at tilskud af magnesium. Men mineralet er også med til at danne vores søvnhormon 
melatonin samt signalstoffer som serotonin og dopamin. Mennesker med søvnproblemer, 
depression, stress, adfærdsforstyrrelser og Alzheimers kan også have glæde af ekstra magnesium.  
 
Fødevarer rige på magnesium 
Magnesium findes især i græskarkerner, kakaopulver, paranødder, solsikkekerner, sesamfrø, 
mandler, cashewnødder, hasselnødder, valnødder, havregryn, brune ris, hirse, boghvede, hvide og 
brune bønner samt kikærter. Hvis du ønsker en kost rig på magnesium så brug flittigt nødder og 
kerner som snack, på morgenmaden og i salater og nyd gerne et par stykker god mørk chokolade 
med højt kakaoindhold. 
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Spidskål med mandler og karrydressing 
 
 
 
 

 
 

  

½ spidskål eller hvidkål 
50 g grønkål 
1 håndfuld mandler 
8 mørke abrikoser 
 
Dressing: 
3 spsk. majonæse 
Saft fra ½ citron 
3 spsk. olivenolie 
1 spsk. karry og lidt salt 
½-1 dl krydderurter efter eget 
valg (fx koriander, persille, 
oregano, timian, løvstikke) 
 
Kålen snittes fint. Mandlerne 
hakkes groft, ristes i ovnen i 8 
minutter ved 200°, drysses med 
salt og lidt Tamari (soja sauce). 
Abrikoserne hakkes fint. Dressing 
røres sammen og blandes med 
kålen. Salaten pyntes med fint 
hakket grønkål, mandler og 
abrikoser. 
!
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Slankekure og motivation 
 
Endnu et år er gået og mange har igen sat sig for at smide de overflødige kilo, som stille og roligt 
har sneget sig på i årenes løb. Mange danskere har mere end bare julefedtet at slås med, og her 
gælder det virkelig om at holde fast i motivationen, hvis man skal opnå et varigt vægttab. Men det 
er lettere sagt end gjort. Det er hårdt arbejde at smide rigtig mange kilo. For lette løsninger er der 
ingen af, når det gælder kampen mod kiloene. 
 
Det handler om at ændre de vaner, der i første omgang har ført til de overflødige kilo. Det er hele 
livsstilen og adfærden, der skal ændres. Også når målet er nået. For hvis du ikke holder fast i den 
sunde livsstil, så stiger vægten igen. Ofte går det godt de første måneder på en anden kost og med 
mere motion – kiloene rasler af og energien er i top. Herefter begynder motivationen at svigte, 
mange savner den gamle livsstil og begynder måske at spise for meget mad og for usundt. Ved et 
vægttab gælder det om at være udholdende, og tit er det ikke meget, der skal til for at slå det ud af 
kurs. Det kan for eksempel være en sommerferie eller flytning, hvor man spiser for meget pizza, 
fordi køkkenet ikke fungerer. Det kan også være stress eller sygdom i familien. Alle de gode vaner 
bliver tabt på gulvet, og det kan være svært at komme tilbage igen. Mange springer fra slankekuren, 
fordi de skammer sig over, at de ikke kan holde fast. Det bedste er, at prøve at komme ”op på 
hesten” igen, også selv om det går skidt i en periode. Det er vigtigt at give vægttabet en høj prioritet 
i sit liv, hvis det skal lykkes. Det er helt normalt, at der skal flere forsøg til før det lykkes. Det er 
ligesom et rygestop, nogle gange skal der flere kurser til før det lykkes. Men det er dig selv, som 
skal være drivkraften bag. 
 
Hvordan motiverer man sig selv?  
Det er vigtigt med et mål eller ønske for vægttabet – hvad driver én? Hvis det er ”samfundets 
(bladenes) evige løftede pegefinger” eller kærestens ”kærlige” kommentar, så bliver det vanskeligt 
at holde motivationen. Find ud af hvad der er din motivation. Overvej også om det er bedst for dig 
at tage små skridt. Det vil sige kun at ændre få ting ad gangen, som at droppe sødt og cola eller 
begynde at dyrke motion. For andre er det lettere at tage det store skridt fra starten med en radikal 
ændring af kost, motionsvaner og livsstil. Det kan være en idé at motivere sig selv løbende med en 
gave, rejse eller teatertur, for eksempel når der er et vægttab på 10 kilo.  
 
Psykologiske faktorer 
Hos en del overvægtige handler det ikke bare om at ændre kosten og dyrke mere motion. Nogen 
slås med problemer som overspisning, trøstespisning, lavt selvværd, stress m.m. Her kan det være 
nødvendigt at arbejde med disse problemer forud eller samtidig med en livsstilsændring. Det kan 
også være svært, hvis ens familie og venner ikke bakker op, men bliver ved med at købe kilovis af 
slik og pizza til dig eller gang på gang stiller et tårn af kartoner med dåsesodavand i dit hjem. 
Opbakning og forståelse fra baglandet er et must. Andre igen tror de bliver lykkelige, når de mange 
kilo er forsvundet, men oplever at alle problemer ikke forsvinder bare fordi man er slank.  Vi må 
også være realistiske og kigge på vores kropsbygning, ikke alle skal være små nips på 55 kilo.  Et 
vægttab handler om andet end bare kostplaner og en tur i motionscenter. 
 
Mange kommuner tilbyder i dag vejledning og støtte i vægttab. Her mødes man jævnligt i mindre 
grupper og støtter hinanden undervejs. Ellers er der et hav af private diætister og kostvejledere, som 
har god erfaring med støtte til vægttab. Husk ikke at give op i de perioder hvor vægten står stille 
eller motivationen svigter. Giv vægttabet høj prioritet i dit liv, hvis du selv har et ønske om det! 
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Jordskokkesalat med æbler 
 
200 g jordskokker 
1-2 syrlige æbler, fx belle de boskop 
1 rødløg 
1 citron 
2 spsk. olivenolie 
 
Dressing: 
3 spsk. hvidvinseddike 
1 spsk. grov sennep 
1 tsk. rørsukker 
½ dl rapsolie 
 
Vask og skrub jordskokkerne rene og skær jordskokker, æble og rødløg i tynde skiver 
og anret i en skål. Pisk dressingen sammen og hæld den over salaten. 
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De skøre knogler 
 
Knogleskørhed (osteoporose) er med på listen over Danmarks mest udbredte folkesygdomme. 
Ifølge WHO har 400.000 danskere osteoporose, men kun 60.000 er i behandling. Så der er god 
grund til at få fat i de yderligere 340.000 danskere, der uden at vide det, er ramt af begyndende 
knogleskørhed - mennesker, som kan hjælpes med den rette indsats. Her er en sygdom, hvor en 
enkelt hvid tablet ikke er nok. Man er nødt til at sætte ind på flere fronter på en gang, og det 
allervigtigste er at forebygge gennem motion, ændrede kostvaner og et tilskud af vitaminer og 
mineraler.  
 
Osteoporose 
Betyder porøse eller skøre knogler, og defineres som lav knogletæthed, der medfører øget risiko for 
knoglebrud, især i håndled, ryg og hofter. Ved sygdommen sker der et svind af knoglevæv, når 
knoglerne mister calcium og protein. Diagnosen osteoporose stilles, når knogletætheden har nået et 
så lavt niveau, at selv lettere belastninger af knoglerne kan medføre brud. Knoglerne er et levende, 
aktivt væv, som livet igennem er under konstant nedbrydning og genopbygning, fornyer sig selv og 
udøver vigtige regulerende funktioner. Knoglevævet er depot for mange mineraler, primært calcium 
og fosfor, men også magnesium, silicium, natrium, kalium, klorid, fluorid og flere andre 
spormineraler. Knoglerne regulerer blodets calciumbalance og leverer calcium til bl.a. nerve-, 
hjerte- og muskelfunktioner og medvirker i regulering af blodets syre-base-balance og koagulation 
(størkning). Knoglevævet består af to dele: Mineraldelen, som udgør 70%  af knoglernes vægt  (de 
to dominerende mineraler er calcium og fosfor) og den organiske matrix, som udgør ca. 30% og 
fortrinsvis består af protein. Den er et netværk af bindevæv, hvori mineralerne er indlejret. 
 
Hvem er i risikogruppen  
Kvinder som går tidligt i overgangsalderen, mennesker som går tildækket eller sjældent får sol, så 
de kommer til at mangle D-vitamin, mangel på motion, rygning og et stort alkohol- og kaffeforbrug. 
Lav vægt og spinkle knogler. Ensidig kost med mangel på calcium og D-vitamin. Visse typer af 
medicin som fx binyrebarkhormoner kan også øge risikoen for knogleskørhed. Osteoporose er også 
et anerkendt følgesymptom ved kronisk glutenreaktioner.  
 
Hvad kan du selv gøre? 
Den bedste forebyggelse mod knogleskørhed er at sikre en stærk og tæt knoglemasse i de unge år, 
før knoglesvindet sætter ind omkring 30-35 års alderen. Jo højere mineralkoncentration i knoglerne, 
jo mere er der at tabe af, og jo længere tid går der, før tabet eventuelt bliver et problem. Knoglerne 
skal bruges og belastes, ellers forfalder og forsvinder de lige som muskler og andet væv. Ved 
motion udvikles større og mere kompakte knogler. Knogletætheden kan øges med 2-8 % om året 
med den rette motion. Forældre, lærere og pædagoger har et stort ansvar for at få motion gjort til 
noget naturligt i hverdagen for børn og unge. Det kunne være at sende alle skoleelever ud på en 
løbetur 15 minutter hver morgen. Og som forældre er vi nødt til at sætte grænser for aktiviteter som 
fjernsyn og computerspil. Unge mennesker med en inaktiv livsstil i kombination med junk food og 
ensidig kost er i høj risiko for at udvikle knogleskørhed senere i livet.  
 
Kosttilskud 
Eksperter i knogleskørhed anbefaler et tilskud af calcium og D-vitamin til personer i risikogruppen, 
og personer som har fået osteoporose. Men undersøgelser viser dog, at man opnår de bedste 
resultater ved at kombinere calcium med andre mineraler. Calcium, magnesium og D-vitamin er et 
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eksempel på vitaminer og mineraler, som forbedrer og underbygger deres indbyrdes effekt.  Men 
også andre vitaminer og mineraler er vigtige for knoglesundheden som fx zink, kobber, mangan, 
silicium, jern, C-vitamin, K-vitamin og visse af B-vitaminerne. Det kan anbefales at tage en god 
multivitamintablet sammen med calcium, magnesium og D-vitamin, hvis man er i risikogruppen 
eller har fået konstateret knogleskørhed. 
 
Kosten 
Kosten bør være alsidig og baseret på grove kornprodukter, fisk og fjerkræ, masser af grønt samt 
sundt fedt, især sesamfrø og mandler har et højt indhold af calcium. Mælk og mælkeprodukter bør 
indtages i moderate mængder af hensyn til en varieret kost.  Der findes kalk i mange andre 
fødevarer end mælk – tænk på den store elefant med sit kæmpe skelet, den lever kun af planter. 
Overvej også om du kan have problemer med glutenholdige kornprodukter. Spiser du noget dagligt, 
som du ikke kan tåle, kan det være svært for din fordøjelse at optage næringsstoffer fra din mad. 
 
 

Gratin med spinat og blomkål 
 
200-250 g blomkål 
6-8 frosne spinatkugler 
6-8 fed hvidløg, presset 
8 æg 
Salt og peber 
 
Smør et tærtefad med olivenolie. Tø spinaten op i 3 spsk. vand i en gryde. Blend 
blomkål og pisk det sammen med æggene og hvidløg samt salt og peber i en skål. 
Rør spinaten ned i æggemassen. Æggemassen hældes op i tærtefadet og gratinen 
bages ved 180 grader i 25 minutter.  
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Gigt 
 
Danmark har ondt i bevægeapparatet. Vi døjer med ømme og hævede led, og det går ud over 
livskvaliteten. Omtrent 700.000 danskere lider af gigt, som dermed er den mest almindelige 
kroniske sygdom i Danmark. Nogle gigtsygdomme er sjældne, mens andre er almindelige. Langt de 
fleste lider af slidgigt, hvorimod kun ca. 35.000 danskere har leddegigt. Gigt berører altså næsten 
hver ottende dansker i en eller anden grad.  Man kan lindre smerterne med syntetisk medicin, men 
hvorfor ikke prøve mere blide tiltag først? 
 
Slidgigt og Leddegigt 
Man kan som sådan ikke slide leddet ved at bruge det for meget. Leddene skal stimuleres, så meget 
som muligt, for at ledbrusken kan holde sig sund og rask. Når slidgigt opstår, er det ofte et resultat 
af forkerte belastninger evt. kombineret med overvægt. Det kan også skyldes en enzymatisk 
nedbrydning af ledbrusken, som helt naturligt opstår hos de fleste med tiden. Når man har 
leddegigt, er der betændelse i leddet. Hvad der forårsager denne inflammation, er man ikke helt 
sikker på. Nogle eksperter mener, at det kan være forårsaget af udefra kommende virus eller 
immunforandringer. 
 
Kosttilskud  
Der findes en del kosttilskud til gigt, jeg omtaler her nogle af de vigtigste. De såkaldte omega-3 
fedtsyrer kan modvirke inflammation (gigtbetændelse) og er derfor gavnlige ved leddegigt og andre 
inflammatoriske gigtsygdomme. Omega-3 fedtsyrerne findes naturligt i fede fisk og i 
levertran.  Som kosttilskud har man gavn af at få mindst et par gram dagligt. Det svarer til 4-6 
fiskeoliekapsler alt efter hvilket mærke, der er tale om. Avosol er et godt vegetabilsk middel mod 
slidgigt, bestående af avocado med gode fedtsyrer samt ekstrakt af sojabønner. Fransk forskning har 
vist, at Avosol nedsætter betændelse og smerter i led, der er angrebet af slidgigt. Avosol hæmmer 
også nedbrydningen af brusk i leddene og styrker dannelsen af ny brusk. 
Ingefær, gurkemeje og hyben dæmper også betændelse i leddene. Gurkemeje stimulerer dannelsen 
af endorfiner, vores eget morfinstof, som både modvirker smerter og giver en behagelig følelse. 
Ingefær og hyben griber ind i de stofomsætninger i kroppen, der ligger bag smerterne. Glucosamin 
er et sukkerstof, som findes naturligt i kroppens bindevæv, herunder brusk. Glucosamin danner 
meget lange molekyler, der gør ledbrusken mere elastisk og stødabsorberende. Derfor dæmper 
glucocamin smerter, forbedrer bevægeligheden, samt bremser nedbrydningen af ledbrusk. 
 
Kost og motion 
Selvom man tager fiskeolie er det er en fordel at spise fisk. Gevinsten ved at spise fisk er, at man får 
mange andre gode vitaminer og mineraler, som vores kost kan være fattig på, blandt andet selen, 
jod og D-vitamin. Mange gigtpatienter har færre smerter, når kosten er rig på grøntsager eller 
ligefrem vegetarisk. Spis gerne 600-900 g grønt om dagen fordelt på frokost, aftensmad og 
mellemmåltider. Suppler med fisk, lyst kød, bønner, linser, fuldkorn, frugt og sunde fedtstoffer 
samt krydderier som ingefær og gurkemeje. Rødvin, rødt kød, sukker og billig margarine danner 
syre og inflammation i kroppen. Natskyggefamilien (kartofler, tomat, peberfrugt, og tobak) kan 
også forøge smerterne hos nogle gigtpatienter.  Det er en god investering at lære øvelser og rigtig 
kropsbrug hos en fysioterapeut eller anden kropsterapeut. Det vil være med til at sikre god ernæring 
til brusken. Ved slidgigt i hofte- og knæled er det meget fint at cykle og svømme, da man så 
bevæger leddene uden at belaste. 
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Ved gigtsygdomme kan jeg klart anbefale en kost rig på fisk og grøntsager samt et tilskud af 
fiskeolie og enten ingefær, gurkemeje eller hybenpulver evt. kombineret med Avosol og 
glucosamin. 
 
 
 

Fisk med grønt og ingefær 
 
Et stykke ingefær svarende til en valnød 
2 spsk. sherry  
1 tsk. sojasauce 
400 g filet af torsk, skrubbe eller anden hvid fisk 
4 stk. bagepapir 
2 små løg  
1 rød og 1 gul peberfrugt  
1 stor gulerod  
2 porrer  
 
Riv ingefæren fint og bland den med sherry, sojasauce og lidt salt og peber. Del 
fisken i fire og vend den i marinaden. Lad det trække mens grønsagerne vaskes og 
skæres i tynde ringe. Tænd ovnen på 170˚. Læg et stykke fisk på hvert stykke 
bagepapir og fordel grønsagerne over fisken. Hæld overskydende marinade over og 
drys med salt og peber. Luk bagepapiret tæt om fisk og grønsager og bag det i ovnen 
i 15 min. 
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Du er hvad du spiser, optager 
og fordøjer! 
 
Start med at forestille dig, at du er tilbage i hulen, længe før tv og internet. Hvis du fik ondt i 
maven, hvad ville du så tro, der var galt? Du ville få den tanke, at det var noget du havde spist. 
Noget, som du ikke kunne tåle, måske fordi det var giftigt, fordærvet, eller ikke beregnet for din art. 
Det er sund fornuft. Vi mennesker har fjernet os langt fra vores evne til at vurdere, hvad der er godt 
og skidt, samt vores oprindelige føde - dét vi genetisk er skabt til at spise: Planter, grønt, frugt, 
nødder, frø, kerner, kød og fisk. Vores vestlige kost indeholder alt for meget hvidt brød, sukker, 
junkfood og tilsætningsstoffer. Vi er ikke skabt til at spise og nedbryde denne føde. 
 
Vi har levet 100.000 generationer på stenalderkost (det vi genetisk er skabt til at spise), 500 
generationer med korn og mælkeprodukter og 2-3 generationer med pesticider, farvestoffer og junk. 
Hvis du har mange problemer med maven kan det hjælpe rigtig meget at ændre på kosten og måske 
finde tilbage til vores oprindelige kost. Ud over mad kan stress, psyken og inaktivitet også påvirke 
vores fordøjelse.  
 
I fordøjelsen nedbrydes kulhydrat, fedt og protein til byggesten for kroppen. Nedbrydningen sker i 
fordøjelseskanalen, som bl.a. består af en række ”værksteder”, hvor redskaberne til nedbrydningen 
er specialiserede enzymer. Fordøjelsen starter allerede ved tanken om mad, synet og duften. 
Hjernen sender besked til hormoner og enzymer om at gøre klar. På mange institutioner for ældre 
bliver der ikke længere tilberedt mad. I stedet får beboerne serveret mad, som bliver produceret op 
til fire dage forud, vakuumpakket og derefter opvarmet i mikrobølgeovn før servering. Der er intet, 
som hjælper de gamle, trætte sanser i gang med at tænke på fordøjelse. 
 
Jeg vil give en kort og forenklet beskrivelse af, hvad der sker i de forskellige ”værksteder”. Når du 
tygger, bliver maden findelt, så det bliver lettere at opløse og optage næringsstofferne. Spyt og  
spytenzymer begynder at opløse madens indhold af næringsstoffer, så de kan optages og udnyttes. 
Tyggebevægelsen sender også besked til resten af fordøjelsen om, at der kommer mad. Maden 
synkes og sendes gennem spiserøret til mavesækken. Her æltes maden med hjælp fra den store 
mellemgulvsmuskel. Mavesaften består af vand, saltsyre, enzymer og hormoner. Saltsyren hjælper 
med at dræbe uønskede bakterier i maden. I mavesækken spaltes også vitamin B12 fra madens 
protein og en række mineraler gøres klar til optagelse. 
 
Fra mavesækken glider maden videre til tolvfingertarmen. Her starter optagelsen af mineraler, og 
der sendes besked til galdeblæren og bugspytkirtlen om at sende galde, enzymer og hormoner. 
Bugspytkirtlen sender enzymer, der spalter kulhydrat, protein og fedt. Galden gør fedtet i maden 
blandbart med vand. Overfladen i tyndtarmen er foldet i millioner af små og større folder, og hvis 
alle folderne blev glattet ud, ville overfladen være på størrelse med en fodboldbane. Den enorme 
overflade giver gode betingelser for at optage vores næringsstoffer. Tyktarmen er depot for de 
ufordøjelige næringsstoffer. 
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Rigtig meget kan gå galt i dette fantastiske system og i værste fald give symptomer helt andre steder 
i kroppen. Her kommer nogle gode råd til en bedre fordøjelse: 
 

• x 

• Tyg maden grundigt og giv dig tid til at spise 

• Drik ikke til maden, men mellem måltiderne, da væske fortynder fordøjelsesenzymerne 

• Undgå slik, sodavand og sukker de fleste dage 

• Gå en tur på mindst ½ time hver dag eller dyrk motion to til tre gange om ugen 

• Spis masser af grønt (kogt, dampet og råt) samt fisk og fjerkræ, som er lettere at fordøje 

• Spis groft og varieret 

• De gode fedtstoffer i fede fisk, nødder, avocado og planteolier smører tarmen  

• Måske spiser du noget du ikke tåler – mælk, hvede, gluten, æg, soja, kaffe m.m. 

• Hold måltiderne simple - bland ikke for meget sammen  

• Spis mindre til måltiderne og spis når du er sulten 

• Tag et tilskud af de sunde bakterier til tarmen  
• x 

 
Læs mere i bogen ”Problemer med maven” af Mia Damhus, hvis din mave trænger til et  
eftercheck! 
 

 
Grød er godt til maven!  
 
 

 
 
 
  

Grød af havregryn, boghvedegryn eller 
”Den flade maves grød” fra Aurion 
(købes i helsekost butikker). Sæt 1 dl 
grød i blød i 2½ dl vand om aftenen og 
kog op næste morgen i 4-5 minutter. 
Lad grøden stå og trække 15 minutter.  
 
Tilsæt lidt hørfrøolie når grøden tages 
fra varmen og drys med mandler, Husk 
(loppefrøskaller), kokosmel og kanel. 
Brug lidt tørret frugt og frisk frugt i 
stedet for sukker.  
!
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Er det noget du har spist? 

 
Er titlen på en bog af diætist Anne Catherine Færgemann, der handler om allergi, forsinket allergi 
og fødevareintolerance. Mange mennesker går rundt med symptomer som hovedpine, migræne, 
ledsmerter, ødemer, maveproblemer, udslet, nældefeber, træthed, astma, slim i næse og svælg uden 
at vide, at det måske skyldes noget de spiser hver dag. Det kan være fødevarer, der ellers skulle 
være sunde, som de reagerer over for. Ifølge Astma-Allergi forbundet har 1,5 millioner danskere en 
eller flere overfølsomhedssymptomer: 300.000 har astma, 750.000 voksne har høfeber og 20% af 
alle børn har børneeksem. Der er forskel på allergi, forsinket allergi og fødevareintolerance.  
 
Fødevareintolerance 
Her er tale om, at maden ikke fordøjes optimalt på grund af mangel på enzymer i tarmen. 
Laktoseintolerance er et typisk eksempel. Kroppen mangler enzymet laktase, som nedbryder mælk 
og mælkeprodukter. Andre mangler et enzym til at nedbryde signalstoffet histamin – læs mere 
under histamin. 
 
Allergi 
Ved allergi reagerer kroppen voldsomt på et eller flere stoffer. Stofferne kan påvirke kroppen 
gennem luftvejene, huden eller tarmen. Symptomerne kommer straks og er ofte voldsomme. Pollen, 
dyrehår og skimmelsvampe er tit årsag til allergi. Kun ca. 10-15 % af de allergiske reaktioner 
skyldes fødevarer. Allergien er ofte livslang og kan påvises ved en Priktest hos lægen. Ved denne 
prøve undersøges, om du har dannet antistoffer af IgE typen. Det er det antistof, der er kædet 
sammen med allergiske reaktioner. (Antistoffer bliver dannet af vores immunforsvar og er 
specialiserede til at kunne ”genkende” og ”udrydde” bestemte mikroorganismer). 
 
Forsinket allergi 
Knytter sig til en anden familie af antistoffer – IgG, som giver forsinkede og uspecifikke 
symptomer. Derfor kan det være svært at opdage. Det er ofte fødevarer, som giver reaktioner. Det 
er som regel mad, som indtages dagligt og i store mængder. Forsinket allergi er normalt ikke 
livslang, og kan i en del tilfælde påvises ved en blodprøve på en privatklinik, men den sikreste 
metode er udelukkelse og provokation. Her udelukker man de mistænkte fødevarer i ca. 8 uger og 
indtager så én fødevare af gangen (provokation) og registrerer, om der er en reaktion eller ej. Pas på 
- Provokation kan fremkalde voldsomme reaktioner – især hos mennesker med astma.  
 
I EU er man blevet enige om 12 ingredienser, som skal deklareres, fordi de hyppigt fremkalder 
allergi. Det drejer sig om mælk, æg, fisk, skaldyr, korn med gluten, soja, nødder, jordnødder, selleri, 
sennep, sesamfrø og sulfit. Hvis vi boede i Kina ville ris være en fødevare, som kunne give 
reaktioner, da den er basis fødevare og spises dagligt i denne del af verden. 
 
Histamin 
Histamin er et andet problem ved allergi. Det er et signalstof, der findes som små korn i en bestemt 
celletype (mastcellen). Mastceller hører til de hvide blodlegemer og findes i rigt antal i slimhinden i 
luftvejene, huden og mave-tarmkanalen. Hvis kroppen møder et stof det reagerer på, danner det ved 
allergi antistoffer af typen IgE. Mastcellerne ”fanger” antistofferne og frigiver histamin. Histamin 
fungerer som budbringer og tiltrækker flere immunceller til det angrebne område, så der skabes 
inflammation (en irritationstilstand med rødme, hævelse og smerte). Bliver man konstant udsat for 
denne proces, kan man i perioder fx opleve allergisymptomer som astma og eksem. Normalt har vi 
et enzym (DAO), som skal holde histamin i skak i vores fordøjelse. Men kemikalier og noget 
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medicin hæmmer enzymet. Der findes også fødevarer med et højt indhold af histamin: Ost, rødvin, 
røget kød, champagne, lagret fisk og chokolade og igen andre fødevarer, som frigør histamin: 
Jordbær, citrusfrugter, skaldyr, æg, hvidvin og tomat. Camucin er et kosttilskud, som kan regulere 
frigivelsen af histamin, så det kan være en hjælp til de mennesker, som lider af histamin-intolerans.  
 
Nogle mennesker går altså rundt med diffuse symptomer og nedsat livskvalitet, fordi de spiser 
noget de ikke tåler. Dette gamle citat fra Herodot passer godt i denne sammenhæng ”En mands kød 
er en anden mands gift”. 
 
 
 

Blomkålssuppe med kokosmælk 
 
2 løg 
4 fed hvidløg 
1-2 tsk. karry 
1 blomkålshoved 
8 dl bouillon (fx Herbamare eller Morgan urtebouillon) 
1 dåse kokosmælk 
2 pakker kalkunbacon 
1 bundt persille 
 
Løg og hvidløg skæres i grove stykker og svitses i karry og kokosolie. Vand, bouillon 
og blomkål tilsættes og suppen koger 10 minutter. Kokosmælken tilsættes og koger 
med nogle minutter før suppen blendes.  
Suppen serveres med små stykker ristet kalkunbacon og fint hakket persille. Ristet 
rugbrød med smør smager dejligt som tilbehør. 
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Et godt immunforsvar 
 
Vi er godt i gang med efteråret, vinteren kommer snart, og for nogle betyder det forkølelse, 
influenza, halsbetændelse og mange sygedage. I denne artikel kan du læse om, hvad du selv kan 
gøre for at styrke din modstandskraft og undgå at blive syg, hver gang du løber ind i en influenza-
ramt kollega eller et ”snottet” barn. 
 
Hvad er immunforsvaret? 
Immunforsvaret er kroppens forsvar mod bakterier, virus, svampe og parasitter. Det består af 
millioner af forskellige hvide blodlegemer, der hver især kan genkende én bestemt form for 
fremmede celler. Når en fremmed celle, fx et virus, kommer ind i kroppen, vil de hvide 
blodlegemer angribe og forsøge at dræbe de fremmede celler. Immunforsvaret har hukommelse, så 
næste gang det udsættes for den samme type bakterier, har det opbygget kampstoffer mod præcis 
denne bakterie og kan hurtigt udrydde den. De hvide blodlegemer, kaldet lymfocytter, findes i 
blodet, i nærheden af tarmen, i thymus, knoglemarven, milten og lymfeknuderne i halsen, lysken og 
armhulen. Vores hud og slimhinder udgør også et ydre forsvar, som gør det vanskeligt for 
mikroorganismer at trænge ind i kroppen. Mave-tarm-kanalen er central i kroppens immunforsvar. 
Den er beklædt med en forholdsvis kraftig slimhinde, som beskytter os. Der udskilles også enzymer 
med spyttet, som angriber mikroorganismer. Mavesækkens saltsyre dræber effektivt 
mikroorganismer, som indtages og mikroorganismer, der når helskindet gennem mavesækken 
angribes yderligere af fordøjelsesenzymer udskilt til tarmene.  
 
Kosttilskud 
A-vitamin, zink og silicium er vigtig for huden og slimhinderne, mens C-vitamin og D-vitamin er 
vigtige for immunforsvaret. Mange danskere mangler D-vitamin, fordi vi ikke kan solbade i 
vinterhalvåret eller generelt opholder os for lidt i solen. En god fordøjelse med sunde slimhinder 
kan hjælpes på vej med mælkesyrebakterier også kaldet probiotika. En god multivitamin, ekstra C-
vitamin og D-vitamin samt mælkesyrebakterier til mave-tarm-kanalen er en mulighed, hvis man har 
et dårligt immunforsvar eller ønsker at styrke det i vintermånederne. Planten Echinacea (rød solhat) 
kan også styrke immunforsvaret og hæmme virus. 
 
Stress, søvn, hygiejne, og kosten 
Søvnmangel og en stresset hverdag er ikke det bedste for immunforsvaret. Det optimale er at få en 
god og tilstrækkelig nattesøvn, dvs. at være i seng i et mørkt rum senest ved 23 tiden - gerne før. 
Gå, løb eller cykel en tur dagligt, så du får lidt frisk luft og motion samt renset tankerne. Husk at 
vaske hænder, sæbe er fremragende til at dræbe bakterier og virus. Immunforsvaret kan lige som 
resten af kroppen ikke lide farvestoffer, sprøjtemidler, tobak, sukker og en raffineret kost med 
masser af junkfood, hvidt brød og kager. Du styrker din krop ved at spise og leve regelmæssigt med 
morgenmad, frokost, aftensmad samt ét til to mellemmåltider. C-vitamin findes især i frisk grønkål 
(kan hakkes som persille i en minihakker og bruges som drys på maden hele vinteren), persille, 
peberfrugt, broccoli, rosenkål, spinat, solbær, blåbær, jordbær, kiwi, appelsiner samt hyben. D-
vitamin findes i torskelevertran, laks, ål, torskerogn, forel, sild, makrel, rødspætte, tun og æg. Fisk 
har også et højt indhold af omega-3 fedtsyrer, som er godt til immunforsvaret, huden og 
slimhinderne. Det handler om at få godt med C-vitamin i form af grøntsager til frokost og 
aftensmad, fyld gerne halvdelen af tallerknen med grønt. Bær i en smoothie og frugt kan bruges til 
mellemmåltider eller en aftendessert. Hvidløg, oregano og timian holder bakterierne i skak, så brug 
det flittigt i maden. De sædvanlige råd om groft, grønt, proteiner, sundt fedt fra fisk, nødder, 
planteolier og avocado gavner også modstandskraften og immunforsvaret.  
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Grønkål med nødder og æbler 
 
 
 

 

  

300 g grønkål 
200 g æbler 
100 g hasselnødder 
40 g rosiner 
 
Dressing: 
1 spsk. citronsaft 
1 dl friskpresset appelsinsaft  
½ spsk. flydende honning 
 
De rene grønkålsblade blendes i en 
foodprocessor og nødderne hakkes. 
Æblerne skæres i bitte små terninger og 
blandes i salaten. Dressingen røres 
sammen og blandes i. Salaten bliver en 
himmelsk mundfuld med 1½ dl let pisket 
fløde. Hvis du bruger fløde, vendes den i 
til sidst. 
!
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Hovedpine 
 
De fleste kender til at have ondt i hovedet. Faktisk er det kun hver fjerde dansker, der ikke har 
hovedpine, og halvdelen af os har generende hovedpine mere end en gang om måneden. Men der er 
mange varianter: Hovedpine kan opleves forskellige steder i hovedet, halvsidigt, opleves som 
trykken – hovedet er ved at eksplodere eller det føles som en ring, der bliver trykket ned over 
hovedet – som brænden, smertefulde jag og smerterne kan være både konstante og pulserende. Den 
kan komme anfaldsvis pludseligt eller med forudsigelige, regelmæssige mellemrum. En særlig 
variant, som dog er sjælden, er Hortons hovedpine. Her er smerterne så svære, at mange har 
fornemmelsen af at få stukket en kniv i øjet, og få den drejet rundt. 
 
En del kvinder oplever, at deres problemer med hovedpine kommer med regelmæssige intervaller i 
forhold til deres menstruationscyklus. Andre har spændingshovedpine på grund af belastning af 
nakke-skulder-musklerne, fx ved ensidigt arbejde. Dårligt syn, skævt bid eller slidgigt i rygsøjlen 
kan også give spændingshovedpine. Mange oplever, at deres hovedpine bliver udløst af bestemte 
madvarer, kaffe, vin, stress, dufte eller følelsesmæssige udsving. Hovedpine kan også være en 
eftervirkning af slag, fald eller brud, der involverer hoved eller nakke. Her kan mange have god 
hjælp af kiropraktik, kraniosakralterapi, akupunktur, massage eller kropsterapi. Migræne er en 
alvorligere variant af hovedpine, hvor synsforstyrrelser, kvalme, svimmelhed og opkastninger kan 
komme sammen med hovedpine.  
 
Medicin 
Et forbløffende stort antal personer, så mange som 70% eller flere, med kronisk hovedpine får 
faktisk forværret deres hovedpine af netop medicin, der ellers skulle hjælpe. Det kan både være 
smertestillende og migræneforebyggende medicin, som virker til denne forværring. Hvis du har et 
højt forbrug af medicin mod hovedpine, kan du som det allerførste prøve at finde ud af, om det 
faktisk hjælper, eller om du har det bedre uden, eventuelt i samråd med din læge. 
 
Årsager 
Ud over de meget grundlæggende forklaringer på hovedpine kan følgende også give hovedpine: 
Forhøjet blodtryk, kredsløbsforstyrrelser, hormonubalancer, ophobning af affaldsstoffer, søvn og 
døgnrytme forstyrrelser, fødevarereaktioner, muskelspændinger, mangel på væske og lavt eller 
svingende blodsukker. Ofte er der flere årsager til vedvarende problemer med hovedpine. 
 
Behandling 
Ved migræne ved man, at der er afvigelser i blodkarrenes sammentrækning, og det kan opleves som 
synsforstyrrelser og smerte. Magnesium er et afslappende mineral, som bl.a. regulere balancen 
mellem sammentrækning og afslapning i blodkarrene. Samtidig får magnesium også vores muskler 
til at slappe af, hvilket er hensigtsmæssigt, hvis hovedpinen skyldes muskelspændinger, som 
kommer af ensidigt arbejde. Musklernes evne til at tåle bestemte arbejdsstillinger kan blive bedre, 
hvis de får tilstrækkeligt med de næringsstoffer, de skal bruge til det gentagne arbejde. 400 til 600 
mg magnesium vil være dagsdosis ved hovedpine. Hvis du lider af migræne kan dagsdosis sættes 
op. Mangel på væske er et hyppigt problem. Hvis du ikke har drukket nok, letter hovedpinen ofte i 
løbet af 15-20 minutter efter 2 store glas vand. Hovedpine kan også skyldes ophobning af 
affaldsstoffer, og her er vand også nødvendigt for din krops evne til at rense ud eventuelt sammen 
med 1-2 g C-vitamin. 
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Kroppen er beregnet til at følge en bestemt rytme mellem hvile, aktivitet, fødeindtagelse, lys og 
mørke, så tilgodese en livsstil med en naturlig rytme. Indtagelse af føde jævnt fordelt over dagen vil 
også give et stabilt blodsukker og en bedre hormonbalance, da vores blodsukkerhormoner påvirker 
vores kønshormoner.  
 
 

5-punkts-planen ved hovedpine: 
 

1. xx 

2. Drik mindst 1½ l vand dagligt 

3. Spar på koffeinholdige drikke som kaffe og cola (virker 

blodkarsammentrækkende) 

4. Spis 4-5 gange dagligt (grønt, groft, frugt, protein og sunde fedtstoffer) 

5. Tag tilskud: En multivitamin, magnesium, livsvigtige fedtsyrer og C-vitamin 

6. Undlad fødevarer, som giver dig hovedpine  
7. xx 
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Kludder i hormonerne 
 
Mange unge kvinder spiser for meget sukker, hvidt brød og drikker cola. Dette giver for mange 
kulhydrater og for lidt næring. En kost med højt indhold af sukker og ”hurtige” kulhydrater, vil give 
højt og ustabilt blodsukker samt udløse en større produktion af insulin end det er hensigtsmæssigt. 
Insulin er et hormon, som er med til at regulere vores blodsukker, men det samarbejder også med 
resten af hormonsystemet bl.a. vores kønshormoner. Over halvdelen af de kvinder, som er ufrivilligt 
barnløse og møder på fertilitetsklinikkerne har kludder i hormonerne og lider af Poly Cystisk 
Ovarie Syndrom (PCOS). Tilstanden kan være udløst af mange års forkert kost, inaktivitet og stress 
(vores stresshormoner arbejder også sammen med kønshormonerne). 
 
PCOS 
Når insulinindholdet i blodet er for højt danner æggestokkene mere mandligt og mindre kvindeligt 
hormon. Det kan resultere i, at der bliver dannet cyster (follikler) på æggestokkene, som gør nogen 
kvinder ufrugtbare. Man kalder det Poly Cystisk Ovarie Syndrom (PCOS). De typiske tegn på 
PCOS er et forhøjet antal mandlige kønshormoner, forstørrede æggestokke og mange små cyster i 
periferien af æggestokkene.  Det kan give mere synlige symptomer som maskulin hårvækst, 
overvægt med æblefacon, akne, humørsvingninger og manglende ægløsning. Heldigvis kan mange 
kvinder, som får stillet diagnosen, hjælpes gennem kostændringer, motion og eventuelt vægttab.  I 
et forsøg fra USA blev 95 % af en gruppe kvinder, med vægtproblemer og manglende ægløsning 
gravide, efter ½ år på diæt¹. 
 
Kosten  
For at få gang i ægløsningen og et eventuelt vægttab handler det om at få balance i 
blodsukkerhormonerne og leve efter de samme principper, som personer med sukkersyge. Det 
handler om at spare på de hurtige kulhydrater.  Det er rigtig svært for mange danskere, da vi ofte 
spiser brød til morgenmad, brød til frokost, kage til kaffen og kartofler, ris, pasta eller mere brød til 
aftensmad. Frugt er danskere blevet bedre til at spise, men den dejlige søde frugt indeholder masser 
af frugtsukker. Det handler om at få nogen gode proteiner, sundt fedt, samt masser af grøntsager og 
gerne med en god hjemmelavet dressing. Man kunne prøve at udelukke kulhydrater til frokost og 
aftensmad, det vil sige at her spises der kun protein og masser af grøntsager gerne med et drys af 
kerner og en god olie/citron dressing. Et godt trick kan være at tilberede ekstra aftensmad, som kan 
medbringes til næste dags frokost. Morgenmaden kan bestå af skyr med frisk frugt, nødder, kerner 
og mysli uden sukker eller et par spejlæg på rugbrød. Mellemmåltider kan være gulerødder med lidt 
mandler, avocado eller et stykke groft knækbrød med pålæg.  Vær endelig ikke forskrækket for det 
sunde umættede fedt fra fx hørfrøolie, rapsolie, olivenolie, fede fisk og avocado. De sunde 
fedtstoffer dæmper en blodsukkerstigning og sukkertrangen, desuden har vores hormoner og 
ægceller brug for de essentielle (livsvigtige) fedtsyrer. 
 
Motion 
Ud over kosten kan motion gøre underværker, hvis man skal have styr på hormonerne. Motion 
forbedrer vores insulinfølsomhed, fordi bevægelse og motion øger vores cellers evne til at modtage 
insulin og lukke sukker (glukose) ind i cellerne. Motion behøver ikke være meget tidskrævende 
eller koste mange penge, men det kræver ofte at blive skrevet ind i kalenderen og prioriteret, som 
andre gøremål i vores hverdag.  
  
Der findes efterhånden rigtig mange gode bøger om kosten og dens betydning for PCOS. Tine 
Grandjean, som er ernæringsterapeut og ernærings- og husholdningsøkonom har skrevet bogen ”Fra 
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Barnløs til frugtbar”. Hun giver i bogen konkrete kostplaner, opskrifter og råd om ændring af 
livsstil. 
1. Clark. Human Reproduction. Vol. 10. 2705-2712, 1995  

 
 
 
 

Kalkun med pesto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  

1 stk. kalkunbryst 
1-2 dl olivenolie 
2 fed hvidløg 
1 bundt persille 
Diverse krydderurter (helst friske) 
fx timian, løvstikke, salvie 
Salt og peber 
 
Blend persillen til en pesto med 
olivenolie, hvidløg, krydderurter, salt 
og peber. Tilsæt eventuelt mere 
olivenolie for at få den rette 
konsistens.  
 
Skær kalkunbrystet over, så der er 2 
flade stykker. Smør pestoen på det 
ene lag og læg de to stykker sammen 
igen.  
 
Læg kalkunbrystet i en bradepande 
og krydder godt med salt og peber og 
hæld lidt olivenolie over.  
 
Kalkunbrystet steges i ovnen ca. en 
time ved 180°. Server stegen med en 
stor skål råkost eller bagte 
rodfrugter.  
Resten af stegen kan skæres i skiver 
til pålæg.  
!
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Ølmave – eller bare 
insulinresistent? 
 
Mange danskere døjer med problemer som ølmave eller æblefedme (fedt lige på maven), forhøjet 
blodtryk og kolesterol, ustabilt blodsukker og for kvinders vedkommende barnløshed eller uønsket 
hårvækst som overskæg. Nogen bliver mere og mere tykke trods de samme spise- og motionsvaner 
som så mange andre, og de forsøger faktisk at passe på sig selv. Men det ser bare ikke sådan ud - 
måske lider de af insulinresistens. 
 
Hvad er insulinresistens? 
Et måltid, der næsten udelukkende består af kulhydrater (hvidt brød, pasta eller sukker) får vores 
blodsukker til at stige alt for voldsomt. Og et stærk svingende blodsukker kan føre til et kronisk højt 
indhold af insulin i blodet. Insulin fungerer som en lås på cellernes overflade, som låser op og sluser 
sukker (glukose) ind i cellerne. Den lås kan blive ”rusten” ved overspisning af kulhydrater, så 
sukker ikke længere kan komme ind i cellerne. Når cellernes følsomhed for insulin er nedsat opstår 
den tilstand, der kaldes insulinresistens. Ved insulinresistens producerer bugspytkirtlen endnu mere 
insulin, og en ond cirkel er skabt. Når bugspytkirtlen bliver overanstrengt og ikke kan følge med 
længere, og sukker ikke kan komme ind i cellerne, er diabetes 2 opstået. Insulinresistens kan også 
opstå ud fra et normalt blodsukkerniveau. Det kan så enten være, fordi der er noget i vejen med 
insulinmolekylet, med de stoffer, der sidder på cellemembranen, som skal tage imod insulin og 
sukker, eller med cellemembranen. Her kan essentielle fedtsyrer, krom, magnesium, zink, kanel og 
andre næringsstoffer optimere insulinmolekylet og cellen. 
 
Helbredsproblemer 
Før insulinresistens bliver til diabetes 2 kan det høje insulinindhold give træthed (for lidt energi til 
cellerne), højt blodtryk og højt kolesterol, overvægt, menstruationsforstyrrelser, barnløshed (PCOS) 
og mange andre symptomer. En høj insulinproduktion øger det mandlige kønshormon, så kvinder 
kan få dybere stemme, hår på overlæben og mere æblefacon. Slanke mennesker kan dog også være 
insulinresistente. Allerede i barndommen grundlægges mange spise- og motionsvaner, som senere 
kan give insulinresistens og diabetes 2. Børn og unge, som indtager for meget cola, slik og 
toastbrød får for mange kulhydrater og for lidt næringsstoffer. Hermed kan starten til 
insulinresistens opstå. Motion er også meget vigtig, da det øger cellernes evne til at modtage insulin 
og få transporteret sukker ind i cellerne.  
 
Forebyggelse af insulinresistens 
Hvis man vil undgå at blive insulinresistent og de problemer og sygdomme, som følger med handler 
det om at spare på de hurtige kulhydrater som brød, kartofler, ris, pasta, kiks, kager, sødt, sodavand 
og alkohol – især øl indeholder meget kulhydrat i form af maltose. Det handler om at få nogen gode 
proteiner, sundt fedt og masser af grøntsager – gerne med en god hjemmelavet dressing. Man kunne 
prøve at udelukke kulhydrater til frokost og aftensmad, det vil sige at her spises der kun protein og 
masser af grøntsager gerne med et drys af kerner og en god olie/citron dressing. Morgenmaden kan 
bestå af en omelet med spinat eller et par spejlæg. Mellemmåltider kan være grønt med lidt mandler 
eller stenalderbrød eller hjemmebagte kerneknækbrød. 
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Kylling med kanel og rodfrugter 
 
1 kylling, gerne bornholmerhane 
Saft fra 4 citroner 
1 spsk. honning 
2 tsk. kanel 
3 rødbeder 
4 gulerødder 
4 tsk. timian 
Salt og peber 
 

 
 

  

Saft fra citronerne, honning og kanel 
koges sammen i en gryde ½ minut.  
 
Kyllingen skæres i 6-8 stykker og 
lægges i en bradepande.  
 
Citronmarinaden hældes over 
kyllingestykkerne sammen med 
timian, salt og peber.  
 
Rødbeder og gulerødder skæres i 
grove stykker og vendes i lidt 
olivenolie, timian, salt og peber.  
 
Kyllingen steges i ovnen ved 200° i 
20 minutter, inden rodfrugterne 
lægges ind ved siden af og bages 
med de sidste 45 minutter.  
 
!
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Giv hjernen god mad  
 
Jeg bliver ofte forbavset over, at der er så lidt fokus på kosten, når det gælder adfærdsforstyrrede 
unge eller unge med ADHD. Vi ved nemlig i dag – eller burde vide – at der er en klar sammenhæng 
mellem disse forstyrrelser og kosten. I de sidste 13 år er der sket en kraftig stigning i antallet af 
personer i behandling med lægemidler mod ADHD, fra godt 2.000 personer i 2000 til 41.000 
personer i 2013. Det er en stigning på 2000 procent på 13 år. Samtidig er der endnu flere børn og 
unge, der ikke har fået denne diagnose, men har adfærds- eller indlæringsforstyrrelser i større eller 
mindre grad. Børn og unge indtager en stor del af deres mad væk fra hjemmet. Derfor giver det god 
mening netop her at fokusere på, hvad de så spiser eller hvilken mad, de bliver tilbudt i fx kantiner 
og automater: Ingen kan præstere på topplan med cola, kiks og yankiebar i maven. Kosten kan 
betyde hele forskellen på undervisningsmiljøet samt elevens helbred, trivsel og evne til at lære. Især 
når det gælder børn og unge med ADHD eller adfærdsforstyrrelser. 
 
Jeg vil tro, at en tredjedel af danske børn lever supersundt, en tredjedel lever gennemsnitligt og en 
tredjedel overhovedet ikke lever sundt. Vi kan hjælpe den tredjedel, der ikke lever sundt ved at 
skoler og institutioner serverer eller tilbyde et godt måltid eller mellemmåltid i skoletiden. 
 
Jeg vil også tro, at 80 procent af dem, der har ADHD eller adfærdsforstyrrelser vil kunne hjælpes 
med en omlægning af kosten”. Jeg er forbavset over, at så få lærere, pædagoger, læger og 
psykiatere spørger ind til eller beskæftiger sig med de unges kost, når der er så meget forskning, der 
viser, hvor vigtig for indlæringen og adfærden, den er. Vi ved jo alle, at kosten påvirker os – og at 
dårlig kost derfor også gør det. Bare spørg dig selv, hvordan du arbejder, hvis du har sprunget 
morgenmaden over eller er gået syv timer uden ordentlig mad. For børn og unge med 
adfærdsproblemer kan det direkte forværre deres tilstand. 
 
Den dårlige nyhed er altså, at der er for lidt fokus på sammenhængen – eller i hvert fald for få 
konsekvenser af denne viden – også på skolerne. Den gode nyhed er imidlertid, at der ofte skal 
meget lidt til for at hjælpe unge med ADHD og adfærdsproblemer til at få en nemmere og lettere 
hverdag med selv få ændringer i kost, vitaminer, mineraler, motion og søvn. Og heldigvis går det 
også den rigtige vej. Fx tilbyder stadig flere erhvervsskoler god morgenmad for eleverne som en 
slags hjælp til selvhjælp – dvs. roligere elever, der er i stand til at koncentrere sig om at lære – og 
også flere produktionsskoler har den gode mad og madlavning som undervisningstilbud. Fx har 
Heltidsundervisningen på Midtbyens ungdomsskole i Århus; for børn med adfærdsforstyrrelser, 
gennem 15 år tilbudt sund og nærende morgenmad og frokost samt fiskeolie og vitaminpiller på 
skolen – med stor succes. En af de tidligere lærere Frede Bräuner fortæller, at de unge bliver klart 
mere rolige, positive og i stand til at modtage undervisning. I et andet forsøg i en døgninstitution i 
Grenå for kriminelle og vanskelige unge mellem 12-17 år, støttes det pædagogiske arbejde ligeledes 
af bl.a. sund og nærende kost og motion, og man prøver ligeledes at begrænse indtaget af sukker, 
slik og sodavand. Også her ser det ud til at have en positiv indflydelse på de unges udvikling samt 
på deres fysiske og psykiske trivsel – og det giver færre konflikter. Jeg har selv været tilknyttet et 
projekt i Brøndby Kommune for unge, der havde svært ved at finde fodfæste på uddannelses- og 
jobmarkedet. Her kom jeg en gang om ugen og viste dem, hvordan man kan lave om på sine 
kostvaner med ganske få tiltag. De lærte at lave god morgenmad, frokost og aftensmad og om, hvad 
der sker med kroppen, hvis den ikke har fået de nødvendige vitaminer og mineraler. De fleste har 
oplevet, at god mad og motion kan gøre en kæmpe forskel, når de skal undervises. Og at der er 
himmelvid forskel på, hvordan de har det, når de går i seng kl. 22 eller kl. 2. Jeg tror sagtens, man 
kan nå de unge via information og støtte i dagligdagen.  
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Jeg erkender dog, hvor svært det er at ændre vaner. Vores kultur er gennemsyret af en slik- og 
kagekultur, hvor vi sætter lighedstegn mellem de søde sager og hygge. Bl.a. på institutionsområdet, 
hvilket i sin tid satte mig i gang med at skrive min første bog. Da min første søn begyndte i 
vuggestue, fik man altid kage og saftevand om fredagen, børn delte kage, is eller slik ud ved 
fødselsdage, når de gik på sommerferie eller hvis der kom en lille ny i familien. Og der var altid 
noget sødt med på udflugter. Ofte kunne han ikke spise noget ordentlig mad. Da jeg skulle skrive 
hovedopgave som ernæringsterapeut satte jeg mig derfor for at skrive om børns adfærd pga. forkert 
kost, og jeg blev overvældet af forskningsmateriale. Der forskes rigtig meget i kost og 
adfærdsforstyrrelser som ADHD. Forskerne har især kigget på farvestoffer, fiskeolie, forskellige 
diæter og mineraler som magnesium og zink. Mange undersøgelser viser, at børn kan blive roligere 
og ændre adfærd på en anden og bedre kost evt. supplere med fiskeolie.   Heldigvis er der begyndt 
at ske en udvikling i kostkulturen, den er blevet bedre med mindre slik og kager og mere motion. I 
Ebeltoft kommune har man fx vedtaget et forbud mod sukker, slik og kager i kommunens 
institutioner. Det første år betød det et fald på 50% af overvægtige børn, der startede i 0-klasse. 
 

 
Inspiration til gode madtilbud i 
skolerne: 
 

• x 

• Udeluk eller begræns tilbuddet om sukkerholdige produkter som slik, kager, 
safte- og sodavand på skolerne. Derved udelukkes ofte også farvestoffer. 
Sukker og farvestoffer har en effekt på hjernen, men dræner også energien og 
tager pladsen op for de gode madvaner. Tilbyd grovbrød i stedet for det hvide 
brød.  

• Vær opmærksom på, at blodsukkeret stabiliseres, når man indtager fem 
måltider om dagen. Dvs. morgenmad, mellemmåltid, frokost, mellemmåltid og 
aftensmad. 

• Tilbyd fx havregrød med mandler og rosiner og et æg som morgenmad i 
kantinen. 

• Tilbyd ordentlige mellemmåltider som: Ovnristet rugbrød med leverpostej, æg, 
hummus eller nøddepålæg. Bagekartofler eller andre rodfrugter. Majskolber 
eller æbler, når de er i sæson, en god suppe, grød eller smoothies. 

• I forhold til indlæringsvanskeligheder kan det være en kæmpe hjælp med 
motion – man koncentrerer sig bedre.   

• x 
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Depression – gå, sov og spis dig 
glad 
 
I Danmark regner man med, at ca. 250.000 personer lider af depressioner. Depressioner kan bl.a. 
skyldes ændret hjernekemi eller ydre belastninger (dødsfald, stress, arbejdsløshed, skilsmisse m.m.) 
eller en kombination af begge. Hvis der er en ydre årsag til depressionen kan samtale, omsorg og 
aflastning være den vigtigste behandling.  
 
Forstyrrelser i hjernes kemi 
Hjernens mange nerveceller ”snakker” sammen ved hjælp af kemiske stoffer, der kaldes 
neurotransmittere. Det er stoffer, der sender en besked fra et sted i kroppen eller hjernen, til et andet 
sted. Nerveceller hænger ikke sammen, men består af mange selvstændige enheder. Imellem 
nervecellerne er der et mellemrum. ”Beskederne” bliver fragtet fra nervecelle til nervecelle igennem 
mellemrummet ved hjælp af neurotransmittere. Der findes mange forskellige neurotransmittere, der 
har hver deres specielle funktioner i vores nervesystem. Den neurotransmitter, der bringer besked 
om godt humør, hedder serotonin. Meget nervemedicin herunder ”lykkepiller”, bringer balance i 
serotonins virkningsmekanismer.  
 
Serotonin dannes i hjernen ud fra en aminosyre (protein), der hedder tryptofan. Visse madvarer som 
kylling, kalkun, æg, fisk, sesam- og hørfrø har et højt indhold af tryptofan. Ens humør hænger også 
meget sammen med at have et stabilt blodsukker. En hjerneforsker skrev engang: ”Det er en gåde 
for mig, hvorfor hjernen har udviklet sig på en måde, så dens funktion og kemi er afhængig af, om 
man har spist frokost, og hvad man har fået at spise”. Det er utrolig vigtigt at spise 4-5 måltider om 
dagen, så blodsukker og næringstilførsel holdes stabilt. Måltiderne skal helst indeholde proteiner, 
sundt fedt, grove kornprodukter, grønt og frugt. Sukker, hvidt brød og junk gavner ikke humøret – 
andet end i det øjeblik du spiser det. 
 
Vores søvnhormon, melatonin, er ligeledes vigtigt for den psykiske balance. Det dannes ud fra 
serotonin efter kl. ca. 20 om aftenen. Her sker omdannelsen, når det begynder at blive mørkt. Så det 
er nødvendigt at få en god og tilstrækkelig nattesøvn, dvs. at være i seng i et mørkt rum ved 22-
tiden.  
 
Perikon er et naturlægemiddel, der har vist sig gavnligt ved depression, nedtrykthed, modløshed og 
tristhed. I Tyskland bruges perikon langt oftere til behandling, da der er færre bivirkninger end ved 
de traditionelle ”lykkepiller”. I et tysk forsøg¹ med 244 deprimerede patienter kunne man ved de 
perikumbehandlede notere et fald i depression på 57%, mens den gruppe, der fik medicin måtte 
nøjes med 45%. I det tyske studie anbefales det at give 1.800 mikrogram som startdosis. Ca. hver 
anden fik efter 14 dage fordoblet dosis for at få en effekt. På danske håndkøbs-præparater er den 
anbefalende dosis for lille. Er man i behandling med ”lykkepiller” eller får anden medicin, bør man 
tale med sin læge, før man begynder at behandle sig selv med perikon. 
 
Motion 
Sved på panden har også vist sig gavnlig for depression. Motion har antidepressive virkninger, bl.a. 
fordi det øger koncentrationen af serotonin og udløser endorfiner. Yderligere sætter det mange 
andre positive reaktioner i gang i kroppen. Gå gerne en time hver dag eller find en motionsform, der 
passer dig – løb, cykling, svømning eller træning i et fitnesscenter. Problemet kan være, at mange 
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depressive lider af træthed og har svært ved at tage sig sammen til at bevæge sig og dermed skabes 
en ond cirkel, fordi inaktivitet i sig selv giver øget træthed. Så det er vældig godt, hvis en pårørende 
kan ”tage den syge i hånden” og løbe eller gå en tur sammen med vedkommende. 
 
For at opsummere kan sund mad, 4-5 måltider om dagen, motion, søvn og perikon have en rigtig 
positiv effekt på depression. Læs mere i bogen Spis dig Glad – Depression og Vinterdepression af 
Marianne Fjordgård. 
 
1. Szegedi A et al. Acute treatment of moderate to severe depression with hypericum extract WS 5570 (St. John’s Wort): 
Randomised controlled double blind non-inferiority trial versus paroxetine. BMJ. May2005;5:160-165 

 

 

Kylling i kokosmælk 
!

 
 

 

4 kyllingefileter, salt og peber 
2 bundt forårsløg eller 4 
porrer 
2 tsk. frisk revet ingefær 
½-1 spsk. karry 
2-3 røde peberfrugter, i tern 
1 dåse kokosmælk 
 
Tilbehør: 2 dl brune ris, ristet 
kokosmel, ananas og 
peanutnødder eller 
cashewnødder 
 
Skær kyllingefileterne i 
mundrette stykker. Vend dem i 
en gryde med olivenolie, krydr 
med salt og peber. Kom skiver 
af forårsløg eller porrer ved 
sammen med ingefær, karry og 
peberfrugter. Spæd med lidt 
vand og lad det simre i 10 min.  
Kom kokosmælken ved og lad 
retten koge lidt ind. Smag til 
med salt og peber.  
Serveres med ris, ristet kokos, 
ananas og saltede nødder. 
!
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Når stressen sætter sig! 
 
Det anslås, at der hver eneste dag hele året rundt er ca. 35.000 mennesker i Danmark, som er 
sygemeldt pga. stress. Det svarer til at 25 % af alt sygefravær er stressrelateret. Flere og flere 
mennesker klager over træthed, energiløshed, stress og depressioner, og det er ikke kun psykiske 
årsager. Binyretræthed er en del af det moderne stresssyndrom. Der er tale om, at binyrerne på 
grund af overbelastning af forskellig art ikke er i stand til at klare deres arbejde. Binyrerne sidder 
oven på nyrerne og deres rolle er først og fremmest at styre kroppens tilpasning til stress af enhver 
art. Kortvarig stress er gavnlig, da den får os til at klare de problemer, der opstår i dagligdagen. 
Vedvarende stress medfører derimod, at binyrerne kommer på overarbejde med kronisk forhøjelse 
af vores stresshormoner. Binyrerne producerer flere forskellige hormoner: Stresshormonet cortisol, 
aldosteron (der styrer udskillelsen af mineraler), kønshormoner, katastrofe hormonerne adrenalin og 
noradrenalin. Hvis der produceres for lidt af disse hormoner, påvirkes både de kropslige funktioner 
og sindet.  
 
Effekter af stress 
Vedvarende og kronisk stress kan direkte og indirekte bidrage til ubalancer og sygdomme, både 
fysiske og psykiske, såsom forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, diabetes, overfølsomhed, angst 
og depression. I Japan har man et begreb, karoshi, som betyder død af overanstrengelse og 
formodes at skyldes hjertestop eller hjerneblødning/blodprop. Meget alvorlig stress kan give PTSD 
(Post Traumatisk Stress Disorder) – en tilstand som ligner kronisk træhedssyndrom. Når man først 
herud kræves meget langvarig behandling og restitution. 
 
Hvad kan vi selv gøre 
Der er mange årsager til at flere og flere får kronisk stress. Dels er mange af os for flinke. Vi kan 
ikke sige nej til arbejdsgiveren, kollegaen, fodboldklubben, vennerne og familien. Dertil kommer 
alle de spændende tilbud, som er i vores hverdag: Biografen, kurser, foredrag, sport og andre 
fritidsinteresser. Så er der også lige mobiltelefonen, computeren, fjernsynet, diverse spil m.m. 
Vi bliver nødt til at lære vores egne begrænsninger at kende – gerne før det går galt med diagnosen 
kronisk stress og udsigten til et halvt års sygemelding. Vi må også lære at lytte til de signaler 
kroppen sender og ikke overhøre træthed, lettere depressioner, svækket immunforsvar, følelse af 
nedkørthed eller overbelastning og søvnforstyrrelser. Stop op før det går galt. 
 
Behandling 
Stress håndteres ofte med ro, samtale og terapi, hvilket bestemt er vigtigt. Men en fornuftig kost, 
gode proteiner og et stabilt blodsukker kan gøre underværker for en stresset krop. Det er også 
nødvendigt at begrænse stimulanser som sukker, kaffe, alkohol og cigaretter, da det stresser 
kroppen unødigt. Fire til fem måltider om dagen er vigtige for at stabilisere blodsukkeret. Kosten 
må gerne være robust med proteiner, som æg, fisk, kalv, kylling, kalkun, lam og okse samt sunde 
fedtsyrer som nødder, frø, kerner, oliven, avocado og planteolier. Binyrerne og nervesystemet har 
brug for næringsstoffer for at kunne fungere optimalt. B-vitaminerne og fiskeolie er nogle af de 
vigtigste. Magnesium og calcium er vigtigt i dannelse af vores søvnhormon melatonin, hvis der 
også er problemer med at sove. Det er absolut nødvendigt at få en god og tilstrækkelig nattesøvn, 
dvs. at være i seng i et mørkt rum ved 22-tiden.  
Ved kronisk stress er afslapning/afspænding/yoga/meditation, frisk luft i form af rolige gåture, 
musik og læsning helt nødvendige aktiviteter, som der skal sættes tid af til. Forebyggelse af stress er 
meget vigtig, både på det individuelle plan og i familien og på arbejdspladser, og forebyggelse 
starter med indsigt, erkendelse og handling. 
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Laks med broccoli  
(nem aftensmad til dig, som er stresset) 
 
4 laksekoteletter 
Olivenolie 
Salt og peber 
1 bundt broccoli 
3 gulerødder 
1 rødløg, finthakket 
1 citron 
 
Gnid laksen med olie, krydr med salt og peber. Steg den på begge sider, til den er 
gennemstegt. 
Del broccolien groft, skær gulerødderne i grove stykker og kom det i kogende vand i 
3 minutter. Anret med finthakket rødløg, dryp af olivenolie og saft fra 1 citron. 
 
 
 

!  
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Ændret kost kan fjerne ADHD? 
 
ADHD er en forkortelse for diagnosen: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, det vil sige 
forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD giver som regel problemer med at 
opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. Tidligere blev diagnosen DAMP brugt i de 
nordiske lande. DAMP-diagnosen er i dag "afløst" af ADHD, som er en international 
diagnosebetegnelse.  
Flere og flere børn får diagnosen ADHD og den behandling, som tilbydes, er medicin. De sidste 10 
år er medicinforbruget tidoblet for denne gruppe af børn og unge. Børnene passer dårligt ind i 
dagens skoler, som er baseret på de boglige og rolige børn. Tests og et højt fagligt niveau er i fokus 
i den danske folkeskole. Mange forældre, lærere og pædagoger søger efter noget de kan gøre, for at 
hjælpe disse børn til en bedre dagligdag. Den behandling forældrene tilbydes inddrager sjældent 
kosten, selvom der efterhånden ligger forskning, som underbygger at kostændringer både er 
velbegrundede og effektfulde. Denne gruppe af børn og unge kan påvirkes af tilsætningsstoffer, 
sukker og fødevarereaktioner samt mangel på livsvigtigt fedt og næringsstoffer. Et andet vigtigt 
område er, at nogle børn danner morfinlignende stoffer ud fra helt almindelige fødevarer som mælk 
og glutenholdige korn. 

En hollandsk undersøgelse viser, at en særlig diæt kan fjerne symptomerne på ADHD. Den er 
blevet offentliggjort 5. februar 2011 i det prestigefyldte medicinske tidsskrift The Lancet¹. 
Undersøgelsen viser en mulig sammenhæng mellem ADHD og fødevarer. En gruppe på 40 børn 
med ADHD, de fleste drenge mellem fire og otte år, fik en speciel diæt i fem uger. Diæten bestod af 
vand, lyst kød, nogle grøntsager, ris og frugt, og effekten var slående, skriver forskerne i deres 
rapport. Hos to tredjedele af børnene forsvandt symptomerne på ADHD helt. ”Vi observerede en 
dramatisk effekt på to tredjedele af børnene. Hos disse børn var symptomerne helt væk”, siger en af 
de hollandske forskere, Jan Buitelaar. Symptomerne vendte stort set tilbage, når børnene begyndte 
at spise den mad, de var vant til at spise før diæten. Der var også en kontrolgruppe med børn, som 
havde ADHD. De blev sat på en almindelig sund kost i 5 uger, men her var langt fra den samme 
effekt. 

I 2007 skrev jeg bogen Kost og hyperaktivitet – ADHD og DAMP, og siden har jeg arbejdet med 
denne gruppe af børn, unge og voksne. Jeg tænker, at der er forskellige årsager til at netop denne 
diæt har fjernet ADHD-symptomer hos to tredjedele af børnene. For det første er det en kost uden 
mælk og gluten. Man ser hos nogle børn med autisme, asperger og ADHD, at de får det markant 
bedre uden mælk og gluten. Det skyldes, at nogle mennesker danner nogle morfinlignende stoffer 
ud fra det protein, der er i mælk og gluten. En anden årsag kan være, at diæten udelukker 
farvestoffer. Flere studier viser, at børn bliver hyperaktive af farvestoffer. En tredje vigtig faktor er, 
at diæten er lav allergen. En lav allergen kost er en kost, som består af fødevarer, der sjældent 
fremkalder allergi eller overfølsomhed. Efter diæten blev de børn, der havde en effekt i form af 
færre symptomer undersøgt nærmere. De fik så gradvist de gamle fødevarer tilbage i deres kost for 
at se, hvad de reagerede på. Flere af dem fik tilbagefald. 

Jeg vil ikke opfordre nogen til at eksperimentere med diæten selv. Her er det vigtigt at have 
fagpersoner ind over. Dels kan der komme voldsomme reaktioner, når der provokeres med de 
”gamle” fødevarer. Det kan også volde store problemer, at få et barn til at spise kylling, grønt og ris 
til morgenmad – selvom det er langt sundere end sukkerholdige morgenmadsprodukter.   

1. The Lancet, Volume 377, issue 9764, Page 494 -503, 5 February 2011 
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Kyllingesuppe 
 
 

    

 
 
  

1 stor kylling 
2 l vand 
2 løg i kvarte 
2 gulerødder, i skiver 
½ knoldselleri, i mundrette stykker 
2 porrer, skåret i ringe 
2 laurbærblade 
Salt og peberkorn 
 
Kom kyllingen i en stor gryde, og dæk den 
med vand. Kog op og skum suppen. Tilsæt 
salt, peberkorn og løg og lad suppe simre 
ca. 1 time, til kyllingen er mør. Tag 
kyllingen op og si suppen. Frys den ene 
liter suppe ned til en anden gang. Den 
anden liter suppe koges op med ½ l vand 
med urtebouillon. Tilsæt gulerødder, porrer 
og knoldselleri og kog suppen 10-15 min, 
til grøntsagerne er møre. Imens tages 
kyllingekødet af skroget og skæres i 
mundrette stykker. Halvdelen af 
kyllingekødet varmes med i suppen og den 
anden halvdel kan fryses ned eller spises i 
en kyllingesalat til næste dags frokost. 
!
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Hyperaktive børn har gavn af 
fiskeolie! 
 
Flere og flere børn og unge får indlæringsmæssige og adfærdsmæssige problemer. Det anslås, at der 
i hvert klasselokale landet over sidder et barn med symptomer på ADHD. Dertil skal lægges et stort 
antal børn, der blot er urolige, rastløse og ukoncentrerede. Ud over, at disse børn får overordentligt 
ringe udbytte af undervisningen, virker de som ”støjsendere” i klassen, og netop den megen uro er 
en væsentlig årsag til manglende indlæringsevne blandt børn generelt.  
 
Samfundets svar på problemerne er i grove træk specialtilbud, terapi og medicin, herunder Ritalin 
og ”lykkepiller”.  På trods af at der anvendes mange ressourcer i systemet, er resultaterne af 
traditionelle behandlingsmetoder ringe. Den sociale arv bliver ikke brudt, og stadig flere havner på 
samfundets bund. 
 
Problemet er, at systemet overser og ignorerer væsentlige årsager og løsningsmuligheder. Mens en 
gennemsnitsdansker konsumerer omkring 50 kg sukker årligt, indtager mange børn og unge op mod 
100-200 kg årligt. Et vedvarende højt forbrug af sukkerprodukter og sodavand resulterer i 
overproduktion af insulin og kan medføre permanent lavt og ustabilt blodsukker, mangel på 
vitaminer, mineraler, essentielle fedtstoffer og dermed konstant ubehag og koncentrationsbesvær. 
En anden overset faktor er overfølsomhed, navnlig overfor forskellige fødeemner, som 
tilsætningsstoffer, gluten og mælk. Andre børn har en nedsat mængde af signalstoffet dopamin, som 
spiller en hovedrolle i kontrol af bevægelse, indlæring, hukommelse og følelser. Kroppen danner 
normalt selv dopamin ud fra protein og ved hjælp af forskellige vitaminer og mineraler. De 
essentielle fedtsyrer er vigtige for receptorerne på nervecellerne, så de kan modtage signalstoffet. 
Men et barn, som lever meget ensidigt har måske ikke næringsstoffer nok til at danne signalstoffet 
eller de rigtige fedtsyrer til receptorerne. For tidlig fødsel, arv og misbrug under svangerskabet er 
andre årsager til ADHD. Der kan altså være mange forskellige årsager til at børn er hyperaktive, 
urolige eller har ADHD. Men kosten spiller en vigtig rolle.  
 
Sundt fedt og fiskeolie 
Et godt sted at starte er de essentielle (livsvigtige) fedtsyrer, der har en nøglefunktion for normal 
hjernefunktion. Hjernen består af ca. 60 % fedt, som bidrager til isolering af nerveceller og sikrer en 
god kommunikation mellem cellerne. Kroppen kan ikke danne dem selv, og de skal derfor tilføres 
via kosten. Omega-3 fedtsyrer findes især i fisk og hørfrø, mens omega-6 fedtsyrer bl.a. findes i 
nødder, solsikke- og sesamfrø. I Sverige forsker psykolog Sven Östlund i omega-3 og omega-6 
fedtsyrer til behandling af børn med ADHD. I 2008 blev et af hans dobbeltblindt og 
placebokontrollerede studier offentliggjort - her fik 75 børn med en diagnose (ADHD/ADD) 
kosttilskuddet eye q¹. Her påvises det, at ca. 50 procent har rigtig god gavn af den specielle 
kombination af kæmpenatlysolie og fiskeolie. Børnene fik 6 kapsler om dagen i et halvt år. For 
mange familier vil det være svært at spise sig til den kombination af fedtsyrer, og mange familier 
får slet ikke fisk til aftensmad to gange om ugen samt fiskepålæg dagligt. Prøv opskriften på 
fiskefrikadellerne, der følger med denne artikel. Det er noget, som de fleste børn kan lide. Tilbered 
en dobbelt portion nu du er i gang, så der er til en anden aften eller til madpakker. 
 
Udover fiskeolie har hyperaktive børn godt af andre sunde fedtsyrer i dagligdagen. Brug kerner i 
brød, som drys på morgenmaden eller i en blanding med lidt rosiner. Mandler og nødder er gode til 
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madpakken som en sund snack. De koldpressede olier bruges til dressing på salaten, i brød, i grøden 
og i en smoothie. Olivenolie og kokosolie er velegnet til stegning. 
 
Læs mere i mine bøger fra forlaget CET: 
 
Kost og hyperaktivitet ADHD og DAMP 

Kost og ADHD – en nemmere hverdag trin for trin 
 

 
1. Svend Östlund: Omega-3/Omega-6 Fatty Acids for Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Randomized 
Placebo-Controlled Trial in Children and Adolescents. , Journal of Attention Disorder first published on April 30, 2008  
 
 

 
Fiskefrikadeller 
 

  

Fars: 
1 kg hakket torsk 
2 gulerødder  
1 løg  
2 fed hvidløg 
1-2 æg 
2 dl boghvedemel 
salt og peber 
 
Tilbehør: Kartofler og masser 
af gulerodssalat med revne 
æbler. 
 
Farsen røres sammen og hviler 
½ time i køleskab. 
Frikadellerne brunes i 
kokosolie eller olivenolie på 
en pande og steges færdig i 
ovnen 10-15 minutter. 
Kartoflerne koges møre. 
Gulerødderne og æblet rives 
groft og blandes med 
citronsaft, olie og rosiner.  
 
Der kan serveres økologisk 
majonæse eller remulade til. 
!
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Kom godt i gang med en 
kostomlægning 
Uanset om du er gravid eller ej, er der mange gode grunde til at spise sundt. Men under en 
graviditet har du også et lille foster at tage hensyn til. I dag ved man, at det som mor spiser og 
drikker under graviditeten, påvirker barnet. Fx kan alkohol give skader på hjernen og en kost som er 
fattig på folinsyre kan medføre, at kvinder føder børn med rygmarvsbrok eller blodmangel. En sund 
kost under graviditeten forbygger graviditetsdiabetes og en stor vægtstigning. Gener, som 
forstoppelse og sure opstød under graviditeten, kan også mindskes eller undgås med en fornuftig 
kost. 

Undgå eller begræns 
Efterhånden ved de fleste at sukker og hvidt brød kan give vægtproblemer og øge risikoen for 
diabetes. Men hvidt brød kan også være årsag til forstoppelse og sukkerholdig mad kan give for 
meget mavesyre. Kunstige sødestoffer, der brugs til at søde med i lightprodukter, har ikke noget 
med mad at gøre. Nyere forskning peger på, at indtag af sødestoffer kan være skyld i, at kvinder 
føder for tidligt¹, og at vi faktisk tager på frem for at tabe os ved at spise og drikke light-produkter². 

Det er også at foretrække at spise økologisk mad, så man undgår sprøjtegifte. I fx importerede 
havregryn og vindruer har man fundet et insektmiddel, som er forbudt i Danmark. Undersøgelser 
fra USA har vist, at dette middel kan gøre skade på hjernens udvikling hos små børn, hvis moderen 
har indtaget dette middel under graviditeten³. Når du spiser økologisk, undgår du også 
problematiske tilsætningsstoffer, farvestoffer og konserveringsmidler. 
 
Kom godt i gang 
Hvis du hidtil ikke har tænkt så meget over din kost, men gerne vil gøre det bedst for dig selv og dit 
barn, kan det være en god ide at følge disse basale råd. Spis masser af grøntsager og lidt frugt, æg 
og kød fra glade dyr, fisk (undgår store fisk som tun), bønner og linser, fuldkorn samt masser af 
sunde fedtstoffer. De sunde fedtstoffer som nødder, frø og kerner, avocado, oliven og koldpressede 
planteolier smører vores led og hud. 60 % af hjernen består af fedt, og det er ikke ligegyldigt, om du 
fodre den lilles hjerne med pomfritfedt eller olivenolie. Alle vores millioner af celler består af en 
dobbelt fedtmembran, som gerne skal være smidig. Der er næsten ikke et organ eller en proces i 
kroppen, som ikke er afhængig af sunde fedtsyrer. Fedtstoffer og protein ligger i mavesækken op til 
fire timer, og holder dig mæt meget længere end hvidt brød. 
 
Gode ideer til dagens måltider 
Æg og æggeretter er en sund og mættende morgenmad. Grød, havregryn eller et surmælksprodukt 
med et drys af mandler og blåbær er også godt. Til frokost kan du spise rester fra din aftensmad 
eller en skive rugbrød med fiskepålæg, æg og avocado. En kyllingesalat med en god olie-
eddikedressing synes de fleste også om. Din aftensmad kan bestå af kød fra glade dyr, kartofler, 
brune ris eller fuldkornspasta samt en halv tallerkenfuld grønt med en god dressing. Til 
mellemmåltider kan du med fordel bruge groft knækbrød eller rugbrød med peanutbutter, humus 
eller pålæg. Du kan også blende en tyk smoothie og drysse mysli på eller spise en blandede skål 
med nødder samt lidt frugt eller grønt. 
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Drikkelse 
Det er vigtigt at drikke godt med vand for at rense affaldsstoffer ud hos både mor og barn. Undgå 
for meget kaffe og koffeinholdige drikke og drop light sodavand. Hvis du indimellem har trang til 
andet end vand, så prøv med grøntsagssaft, æblemost, vand med citron eller hyldeblomstsaft med 
danskvand. 
 
Men tag det roligt og nyd det, når du engang i mellem skejer ud. Prøv alt i alt at spis rigtig mad 
tilberedt fra bunden med gode råvarer, gerne økologisk eller dansk. Nyd din mad og graviditet uden 
at være bange for at gå til en grillfest eller spise en stor is med guf. 
 

1. Halldorsson TI et al. Intake of artificially sweetened soft drinks and risk of preterm delivery: a prospective cohort study in 59,334 Danish 
pregnant women. Am J Clin. Nutr. 2010.  

2. Eva Polyák et al. Effects of artificial sweeteners on body weight, food and drink intake. A. Physiol. 2010 
3. Rauh et al. Brain anomalies in children exposed prenatally to common organophosphate pesticide 2012 

 

 

Grønne bønner med pesto 
 
500 g friske grønne bønner 
50 g hasselnødder 
 
Pesto: 
2 spsk. olivenolie 
3 spsk. fint hakket persille  
1 fed hvidløg, presset 
2 tsk. citronsaft 
salt og 1 nip cayennepeber 
 
Nip bønnerne, og damp dem under låg i lidt vand med salt i ca. 3 minutter. Skyl dem 
straks i koldt vand. Rist nødderne på en tør, hed pande, og hak dem groft. Alle 
ingredienserne til pestoen røres sammen og blandes med nødder og bønner. 
 
 
 

 
                                                Køb og læs mere om hæftet - klik her  

Kom i gang guide  
Hæftet er på 8 sider, og viser dig vejen til at komme i 
gang med en sundere kost. ”Kom i gang guiden” giver 
dig mulighed for på egen hånd, at ændre på små og store 
ting i din kost.  

http://www.karennorby.dk/boger/kom-i-gang-guide/
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Forebyg ADHD – kan man 
det? 
 
Mellem to til seks procent af alle skolebørn har ADHD – det svarer til mindst én i hver klasse. 
ADHD er en forkortelse for diagnosen: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Diagnosen 
betyder, at der er forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. De største faktorer for 
udvikling af ADHD er arvelighed, men også påvirkning i graviditeten af alkohol, tobak og 
miljøgifte spiller ind. Iltmangel under fødslen, for tidligt fødte børn eller børn, der er udsat for en 
hjerneskade i de første leveår, har ligeledes en større risiko for at udvikle ADHD. Men jeg tænker 
også, at en meget dårlig kost kan påvirke et lille foster. Sunde fedtsyrer, vitaminer og mineraler er 
nødvendige, når hjernen skal vokse og udvikle sig. Ensidig kost, farvestoffer, junkfood og flere liter 
cola dagligt er ikke ”hjernemad”. 
 
Forebyg ADHD 
Du kan ikke spise en bestemt kost, og derved sikre at du føder et sundt og raskt barn. Men du kan 
sørge for at få tilstrækkeligt med de sunde fedtsyrer. 60 % af dit barns hjerne består af fedt, derfor 
er det vigtigt, at du spiser avocado, mandler, nødder, kerner, frø, fisk og olivenolie samt rapsolie. 
Nyd guacamole, pesto og olie/citron dressing på dine grøntsager. Spis nødder og kerner som 
mellemmåltid eller drys dem på din salat eller morgenmad. Det er ok med fiskepålæg til frokost 
samt fisk et par gange om ugen til aftensmad. Og husk at det ikke er de sunde fedtstoffer, der sætter 
sig på sidebenene, men sukker og hvidt brød. Hjernen har også brug for blandt andet zink, jern, 
magnesium, D-vitamin og B-vitaminer. Næringsstofferne får du i en varieret kost med fuldkorn, 
kød fra glade dyr, æg, fisk (undgå store fisk som tun), frugt og masser af grøntsager. Suppler gerne 
din kost med én multivitamin til gravide samt fiskeolie, hvis du ikke spiser fisk.  
 
Industrikemikalier 
Vi lever i en verden fuld af industrikemikalier. De findes i vores mad, tobak, cremer, deodoranter, 
hårfarve, sprøjtemidler m.v. Flere kemikalier er i dag anerkendte årsager til udviklingsmæssige 
forstyrrelser hos helt små børn. Gravide overfører ikke kun de skadelige stoffer, de indtager under 
graviditeten, til fosteret. Men også de forureningsstoffer, der gennem livet har ophobet sig i 
kroppen, overføres til barnet. I et dansk-færøsk studie indsamlede man prøver fra 100 nyfødte og 
deres mødre i Torshavn. I alt målte forskerne hele 87 kemikalier i kvinderne og deres børn¹. Detox-
kure og udrensning er en dårlig ide, hvis du er gravid. Vand, fibre, grøntsager, sund kost og motion 
er en meget mere blid form for udrensning, samtidig med at du ikke tilfører kroppen en masse E-
numre, der ikke har noget med mad at gøre. 
Har du drukket dig fuld i starten af din graviditet, fordi du ikke vidste, at du var gravid, så fortvivl 
ikke. Der er født masser af sunde og dejlige børn af kvinder, som fx har røget eller fået 1 glas 
rødvin. Det duer heller ikke at gå helt over i den anden grøft, hvor du bliver bange for at indtage en 
skumfidus eller spise et stykke kage. Er du allerede forældre til et barn med adfærdsmæssige 
udfordringer, så er der rigtig meget hjælp at hente ved at bruge struktur, søvn, motion og kost samt 
finde den rette institution eller skole. 
Læs meget mere om ADHD i min bog ”Kost og ADHD – en nemmere hverdag trin for trin”. 
 

1. Grandjean P et al. Partition of Environmental Chemicals between Maternal and Fetal Blood and Tissues Environ. Sci. 
Technol., December 2011. 
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Bananpandekager 
 

 
   

 

      Køb og læs mere om bogen – klik her 

 

 
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Køb og læs mere om bogen – klik her 

2 modne bananer, 
2 æg 
8 spsk. rismel 
2 spsk. kokosmel 
1 knips fint salt 
1½ tsk. kanel 
Kokosolie stegning 
 
Bananerne moses med en gaffel og 
æggene piskes i. Tilsæt salt, kanel, 
rismel og kokosmel. Bag små 
pandekager i olie på en varm pande.  
Server dem med friske bær, 
æblemos, nøddesmør eller 
marmelade, som er sødet med 
æblekoncentrat. 
!

Kost og ADHD – en nemmere hverdag trin 
for trin 
Med denne bog får du den nyeste viden indenfor kost og 
adfærdsforstyrrelser, som ADHD, Asperger og autisme, i et let 
forståeligt sprog samt kostplaner og dejlige nemme opskrifter.  
!

Kost og hyperaktivitet – ADHD og DAMP 
For mere end ti år siden skrev jeg en stor hovedopgave om kost 
og ADHD, hvor jeg dykkede ned i den megen forskning, der 
findes på området. Læs om denne forskning samt historier fra 
familier, der bruger kosten som behandling.  
!

http://www.karennorby.dk/boger/kost-og-adhd-en-nemmere-hverdag-trin-for-trin/
http://www.karennorby.dk/boger/kost-og-hyperaktivitet-adhd-og-damp/
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Undgå at dit barn bliver 
kræsent 
 
Nogle børn er kræsne og kan drive mor og far til vanvid. Andre forældre giver efter og serverer alt 
for ofte livretter eller ulødig kost med for meget sukker, hvidt brød og dårligt fedt. Så kører den 
onde cirkel, barnet styrer måltiderne og maden.  
 
Ny forskning viser, at de første to leveår er vigtige for, hvor kræsne børn bliver senere i livet. Børns 
madvaner bliver grundlagt i løbet af de første halvandet til to år af deres liv. Men smags- og 
lugtesansen er veludviklet fra sjette graviditetsmåned, så fostret får allerede de første smagsindtryk  
under graviditeten, når smagsstoffer fra moderens mad overføres med fostervandet til barnet. 
Meget tyder på, at børn er åbne over for nye smage, frem til de er omkring halvandet til to år. Her 
kommer en del børn ind i en kræsen periode. Derfor gælder det om at påvirke sine børn så meget 
som muligt med forskelligt mad frem til toårsalderen. En varieret kost under graviditeten og senere, 
når mor ammer, hjælper også barnet til i højere grad at acceptere overgangskosten. Fostervand og 
modermælk skifter smag alt efter, hvad moderen spiser. Flere studier viser, at børn der bliver 
ammet, har lettere ved at tage nye smage til sig end de børn, der har fået modermælkserstatning. De 
har ikke vænnet sig til, at mad kan skifte smag, da den stort set smager af det samme fra måltid til 
måltid.  
 
PhD-forsker Helene Hausner har bl.a. udført et studie med tre grupper af mødre med spædbørn, der 
var begyndt at spise overgangskost. I den ene gruppe fik børnene modermælkserstatning. De to 
andre grupper blev ammet. I en af ammegrupperne fik mødrene ti portioner humus med kommen 
med hjem, som de skulle spise to timer, før de ammede barnet. Derefter serverede de to typer 
kartoffelmos henholdsvis med og uden kommen for alle børnene. De to grupper børn, der var blevet 
ammet spiste lige meget af mosen med og uden smag. Men flaskebørnene brød sig ikke om mosen 
med kommensmag. 
 
Meget tyder på, at børn der får modermælkserstatning, har sværere ved at lære at spise mad med en 
anden smag. Men det er ikke sikkert, at de bliver kræsne senere, de skal bare have lidt mere hjælp 
til at lære at spise. Helene Hausner har erfaret fra et mindre studie, at selv om babyen siger nej tak 
ved at vende hovedet bort, skal man ikke give op. Man skal faktisk fortsætte op til ti gange, før man 
kan konkludere, at barnet ikke kan lide det.  
 

 
Gode råd til forældre med kræsne børn. 
Der findes ingen mirakler, men jeg vil prøve at komme med et par gode råd: 
 

• x 
• Giv barnet sund mad med protein, sundt fedt, grønt, frugt og fuldkorn, så det 

får ordentlig mad, når det spiser. Børn skal ikke have særkost som pølsehorn 
og pizza 

• Tilbyd barnet forskellige nødder i løbet af dagen sammen med frugt eller grønt 
• Supplér med en vitaminpille og fiskeolie 
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• xx 

• Server tre hovedmåltider og to mellemmåltider om dagen. Hvis der går for 
længe mellem måltiderne, har barnet måske været sultent, men er nu kommet 
over det punkt, og vil igen ikke spise til et måltid. Det hjælper ikke at give få 
måltider til det kræsne barn 

• Server maden, så den ser indbydende ud – gerne med flotte farver af frugt og 
grønt 

• Bland ikke grøntsagerne sammen, men server dem skåret i stave eller både 
• Lad være med at give efter, hvis barnet skaber sig og ikke vil spise. Barnet dør 

ikke af at gå sultent i seng 
• Lad være med at spørge om barnet kan lide maden 
• x 

 
 
Tving ikke barnet til at spise og gør ikke noget stort nummer ud af det. Server maden og håb det 
bedste. Tal om noget andet. Spis selv til måltiderne ”børn gør som vi gør, ikke som vi siger”. Smid 
de dårlige fødevarer ud og erstat med nogle bedre. Når de usunde fødevarer ikke findes i huset, er 
det nemmere at sige nej til barnet, når det plager. Husk hver dag at fortælle eller vise, at du elsker 
dit barn. Måske er maden ikke det vigtigste! 

 
Prøv en smoothie til morgenmad med 
sunde fedtstoffer: 
 

 

1 banan 
4 dl frossen eller frisk frugt fx 
jordbær eller hindbær 
1-2 dl yoghurt naturel, sojamælk 
eller rismælk  
2 spsk. hørfrøolie 
1 tsk. vaniljepulver uden sukker 
1 tsk. kanel 
½ avocado 
 
Det hele blendes til ymerkonsistens og 
spises som morgenmad, dessert eller 
fryses til is. 
Havregryn, mysli, cornflakes uden 
sukker, kokos, kerner og mandler kan 
bruges som drys. 
Eller prøv at riste kokos og havregryn 
på en tør pande og brug det som drys. 
!
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Fra ulvetime til hyggestund 
 
Når børn kommer trætte og sultne hjem fra skole eller institution, skal der noget mad i maven. På 
den måde kan ulvetimen forvandle sig til en hyggestund. Mange børn får morgenmad, tidlig frokost 
og lidt frugt, grønt eller brød som eftermiddagsmad i institutionen. Men der er stadig længe til 
aftensmaden. Blodsukkeret dykker måske igen kl. 16.00 og børnene risikerer at blive trætte, sure og 
hyperaktive resten af eftermiddagen, hvis de ikke får noget mad. Mine egne børn får tilbudt noget 
mad, når de kommer hjem fra skole, selvom de har fået frugt eller rugbrød i SFO’en eller 
børnehaven. Herefter nyder de den sidste rest af eftermiddagen med deres legesager, og jeg kan i ro 
og mag gå i gang med aftensmaden, slappe af eller ordne andre praktiske ting, og de spiser stadig 
aftensmad. 
 
Blodsukker 
Der er rigtig meget at hente ved at sørge for at ens barn/børn har et stabilt blodsukker og en stabil 
næringstilførsel henover dagen. De vil lettere kunne indlære, forholde sig rolige og lege godt med 
deres kammerater. SFO’en på Skelbækskolen, hvor mine børn går, har for længst fundet ud af, at 
det er vigtigt at børnene får rigeligt med sund og nærende mad omkring kl. 14.00. De undgår mange 
konflikter og sure, irritable børn. Et ustabilt blodsukker opstår ofte, når man ikke får måltider nok i 
løbet af dagen, eller når måltiderne indeholder mange af de hurtige kulhydrater som sukker, saft, 
sodavand, kager, slik og hvidt brød. De hurtige kulhydrater får blodsukkeret til at svinge meget, og 
de langsomme giver et stabilt blodsukker. Tørre riskager, figenstænger, brød uden pålæg og pasta 
med ketchup kan også give et ustabilt blodsukker. Lidt fedtstoffer eller protein til måltiderne gør, at 
børnene bliver mere mætte og rolige samt får et stabilt blodsukker. Brug økologisk smør, 
nøddesmør (sesam-, jordnødde-, mandel-, hassel- og cashewnøddesmør) eller pålæg på brød eller 
knækbrød. Husk lidt olie (fx hørfrøolie) i deres smoothie og i grøden, når den tages fra varmen, 
samt nødder, kerner og kokos som drys eller snaks.  
 
Det er altså vigtigt, at mellemmåltiderne ikke kun indeholder frugt, tørre kiks eller brød uden pålæg 
eller fedtstof. Lidt protein og de sunde fedtstoffer er med til at skabe balance i blodsukkeret og sikre 
at børnene får de næringsstoffer de har brug for. 
 
 
Gode idéer til eftermiddagsmaden: 
Det er kun fantasien, som sætter grænser her. Jeg serverer ofte groft knækbrød med nøddesmør. Der 
stilles enten lidt frugt eller grønt frem sammen med en lille skål med diverse nødder. Har du handlet 
ind på vej hjem fra arbejde kan en varm leverpostej, fiskefrikadeller eller fiskefilet på et stykke 
rugbrød (evt. ristet) gøre lykke. Måske er der rester fra aftensmaden, der lige kan lunes eller spises 
koldt. Ellers kan skufferne med pålæg og rugbrød tages ud af køleskabet – en rugbrødsmad med 
yndlingspålægget er heller ikke af vejen. 
 
 

    

!
!
!
!
!
IS!
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Mor, jeg er sulten!  
10 forslag til eftermiddagsmad  
 

Rugbrød ”klapsammen” med lidt økosmør og en 
banan 

Havregrød pyntet med lidt hakkede mandler, 
kanel og æblestykker 

Riskage med peanutbutter og friske jordbær 
eller hindbær 

Skål med blandede nødder og rosiner samt en 
appelsin eller melon 

Grove knækbrød med skinke og gulerødder i 
stave 

Solsikke- og græskarkerner evt. ristet på en 
pande samt agurkeskiver og små tomater 

Smoothie med bær, banan, hørfrøolie, 
surmælksprodukt eller avocado 

Sunde kager, se under opskrifter på  min 
hjemmeside: www.karennorby.dk 

Resten af madpakken  - ”så kan de lære det” 
 

Sunde is af frossen smoothie eller æblemost 
samt nødder med skal fx jordnødder eller 
pistacienødder 

 

 
Overlev ulvetimen 
 
Hav et sundt basislager, så der altid er 
noget at sætte på bordet. Groft knækbrød, 
riskiks eller rugbrød. Frisk frugt og tørret 
frugt som abrikoser, mango, æbler, figner 
og rosiner kan stille den søde tand tilfreds. 
Kokosflager, mandler, valnødder og andre 
nødder er fyldte med de sunde og mættende 
fedtstoffer.  
 
I køleskabet er det godt at have agurk, 
sukkerærter, gulerødder, tomater, 
peberfrugter og i fryseren bær til en 
smoothie.  
 
Hvis børnene skal direkte til sport eller 
andre aktiviteter og ikke når hjem, kan I 
med fordel medbringe en lille madpakke, 
så ungerne ikke bliver sultne. 
!
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Madpakker 
 
Nu er de fleste skoler startet, og der bliver igen smurt madpakker på ”livet løs” i de danske hjem. 
For mange er det heldigvis ganske uproblematisk. Det bliver gjort enten om aftenen eller om 
morgenen. I nogle familier får børnene tidligt ansvar for selv at smøre madpakker, mens det i andre 
familier er de voksne. Har man et barn, som ikke er så glad for madpakker, kan det nogen gange 
hjælpe, at de selv smører den og pakker den ind. En del børn ynder at få det samme pålæg dag ud 
og dag ind og spiser med vellyst næsten den samme madpakke året rundt. Det er ikke noget 
problem, så længe de spiser varieret kost resten af dagen. I andre familier er man meget kreative og 
idérige, hvad angår madpakker. 
 
Skolemad 
På mange skoler er der et tilbud om mad og kvaliteten er meget forskellig fra område til område. 
Ofte er det et større firma, som byder ind med et tilbud til skolerne i området. Desværre er det alt 
for få skoler landet over, der selv tilbereder skolemaden. På nogen af de skoler der servere mad 
dagligt til børnene ses en større variation i kosten. Der bliver tilberedt alt lige fra grøntsagssupper, 
grød, salatbar, bagekartofler, forskellige former for kødretter og smør-selv-dage med rugbrød og 
pålæg. Forældre til kræsne børn oplever ofte at deres børn spiser mad de aldrig ville have spist 
derhjemme. På den skole hvor mine egne børn går sælges der et varmt måltid mad, der er leveret fra 
samme sted, som pensionister får deres mad fra. Jeg synes det er bedre, at børnene tilbydes et varmt 
måltid mad frem for pølsehorn, store tørre boller eller en sandwich bestående af alt for meget hvidt 
brød og pålæg af svingende kvalitet. 
 
Belønning 
Det er ikke ligegyldigt om vores børn får spist mad i skolen. Det kan være svært at modtage 
undervisning på tom mave eller begå sig socialt, hvis man er sulten. Mange har prøvet at få 
hovedpine, blive trætte og irriterede, hvis de glemte at spise frokost. Men hvad er der så at gøre, 
hvis madkassen kommer uspist hjem de fleste dage om ugen? Jeg har selv gode erfaringer med at 
arbejde med belønning til småtspisende og kræsne børn samt hyperaktive børn, der ikke har tid til at 
spise madpakken. Det kan foregå på flere måder. Enten ved at hver spist madpakke udløser fx 2 kr. 
– herved udbetales 10 kr. en gang om ugen, hvis alle madpakker er spist. Til mindre børn kan man 
købe flotte klistermærker, der klistres i en bog eller på et stykke papir. 20 klistermærker kan så 
udløse en lille bil eller flotte hårspænder. Børn er meget hurtige til at forstå belønningssystemet. Det 
kræver selvfølgelig, at madpakken har en overskuelig størrelse og maden ser indbydende ud. 
Belønningen kører over en bestemt periode fx fra efterårsferien til jul eller fra jul til sommerferien, 
så barnet ved, at det er for en begrænset periode.  
 

 
Idéer til madpakker: 
 

! Rester fra aftensmad: kyllingelår, frikadeller, bøf, pasta, majs 
! Flot madkasse eller seje servietter 
! Sæt frikadeller eller grøntsager på små træspyd 
! Frys en flaske med vand ned natten over, så er der både koldt vand og et køleelement 
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! Husk grøntsager som ærter, gulerødder eller gulerodssalat, tomater, agurk, squash, peberfrugt, 
avocado og buketter af broccoli eller blomkål eller store blade af salat, hvidkål og rødkål 

! Rugbrød, groft brød og boller samt groft knækbrød. Rugbrød kan ristes og køles ned. Brødet kan 
trykkes ud i sjove figurer med små forme. Husk at pakke knækbrød ind ellers bliver det blødt 

! Køb pålæg af god kvalitet uden farvestoffer. Æg, fiskefrikadeller, fiskefilet, makrel, torskerogn og 
tun samt kød fra aftensmaden er rigtig godt til sunde madpakker 

! Fuldkornspasta med en rest kylling eller rejer sammen med grønt som peberfrugt og gulerødder 
! Pak pitabrød og grove sandwich ind så det ligner en købesandwich til større børn, der ikke mere 

gider rugbrød 
! Frugt og tørret frugt til dessert eller mellemmåltid – enten helt eller skåret i mindre stykker 
! Mandler, valnødder, paranødder, cashewnødder, hasselnødder m.fl. indeholder de sunde fedtstoffer 

og mætter godt sammen med fx et æble til mellemmåltiderne 
! Det er ok med lidt fedtstof på brødet eller pesto eller majonæse – det er kulhydrater som sukker, 

sodavand, hvidt brød, kage og slik, der sætter sig på sidebenene. 

 
 

 

 

  

                             Boller 
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Småtspisende og tynde børn 
 
 
Tidligt i livet grundlægges vores spisevaner, og som forældre er det vores opgave at hjælpe barnet 
godt i gang med en fornuftig kost. Nogle børn spiser næsten alt og med god appetit, mens andre 
vender hovedet væk og spytter maden ud de første leveår. Ofte får de småtspisende børn appetit på 
maden hen af vejen og vokser og udvikler sig som de skal. Problemet opstår når børnene bliver ved 
med at spise ensidigt og i begrænsede mængder. De er måske ofte syge, trætte, har sorte rande 
under øjnene eller klager over mavesmerter. Denne artikel skulle nødig give forældre bekymringer 
uden grund. Så hvis dit barn trives, selvom han/hun er spinkel, ville jeg ikke bekymre mig. Børn er 
som resten af befolkningen forskellige: Spinkle, almindelig- eller kraftigt bygget.  
 
 
Motion og vægt 
I dagens Danmark er der meget fokus på overvægt. Projekter, der skal få børn og voksne til at dyrke 
motion, få nogle sunde kostvaner og tabe sig, sættes i gang i mange kommuner landet over. De 
spinkle og småt spisende børn er der mindre fokus på. På skoler og i idrætsklubber, hvor motion er i 
fokus, oplever man, at de småtspisende børn får mere appetit og sul på kroppen med tiden. Men 
man oplever også det modsatte, at de tynde børn bliver endnu tyndere, når der skrues op for løb 
eller anden form for sport. 
 
Gode råd 
Der findes ingen mirakelkur til småtspisende og spinkle børn. Samtidig er der heller ikke to børn, 
som er ens, det der virker i en familie virker måske ikke i en anden. Jeg foreslår også, at man som 
forældre vælger en strategi, så man er enige om, hvor der skal sættes ind og fører det ud 
dagligdagen i fællesskab. Nogle børn er store nok til at forstå problemet og er til at snakke eller 
forhandle med. 
 

• Giv barnet sund mad med protein, sundt fedt, grønt, frugt og fuldkorn, så det får ordentlig 
mad, når det spiser.  

• Lad være med at servere junkfood eller søde sager, hvis barnet ikke vil spise.  
• Tilbyd barnet forskellige nødder til mellemmåltider sammen med frugt eller grønt 
• Server tre hovedmåltider og to mellemmåltider om dagen. Hvis der går for længe mellem 

måltiderne, har barnet måske været sultent, men er nu kommet over det punkt, og vil igen 
ikke spise til et måltid.  

• Server maden, så den ser enkel og indbydende ud  
• Bland ikke grøntsagerne sammen, men server dem skåret i stave eller både 
• Lad være med at spørge om barnet kan lide maden 

 
Det er godt at fokusere på ekstra protein som mætter og bygger kroppen op. Prøv æg og bacon til 
morgenmad, det kan mange børn godt lide. Det betyder mindre om de spiser grønt og brød til, det 
vigtigste er, at de spiser proteinerne. Det giver ofte mere appetit, når børnene er med til at tilberede 
fx aftensmaden. Tag en snak med de større børn om, hvad de gerne vil have med i madpakken. 
Protein som kyllingelår, frikadeller på spyd eller æg er en mulighed i madkassen. Men det vigtigste 
er, at de får spist noget. 
 
Konflikter 
Konflikter om mad til måltiderne kan gøre ondt værre. Tving ikke barnet til at spise og gør ikke noget stort 
nummer ud af det. Server maden og håb det bedste. Tal om noget andet end mad og gør måltiderne til en 
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hyggestund. Spis selv til måltiderne ”børn gør som vi gør, ikke som vi siger”. Skift de usunde fødevarer ud 
og erstat med nogle bedre. Når de usunde fødevarer ikke findes i huset, er det nemmere at sige nej til barnet, 
når det plager.  
 
 

 
Æg og bacon 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

4 stk. kalkunbacon 
4 æg 
 
Kom kokosolie eller olivenolie på en 
varm pande og læg de 4 stykker bacon 
midt på panden i et halvt minut. Vend 
dem og læg dem samtidig rundt i kanten. 
Slå de 4 æg ud midt på panden. Skru godt 
ned for panden og lad æggene stege 
færdig ved svag varme i ca. 10 minutter. 
Kan spises på et stykke rugbrød. 
!
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Spis dig til en bedre træning 
 
 
Det er i dag velkendt, at effekten af træning afhænger af, hvad man spiser. De rigtige kostvaner 
påvirker desuden restitutionstiden samt skadesrisikoen positivt. Mange professionelle sportsudøvere 
bruger i dag kosten til at forbedre deres præstationer og undgå skader. 
 
Kulhydrater 
Det har i mange år heddet sig, at man skal spise mange kulhydrater, især inden træning, og 
proteiner til at bygge musklerne op. Kvaliteten af kulhydraterne er dog meget vigtig – lyst brød, 
hvide pastaer, kakaomælk, sukker og saft er en medvirkende årsag til et ustabilt blodsukker, 
insulinresistens, overvægt og inflammation i fx led. Det er bedst at spise grove kornprodukter som 
rugbrød, fuldkornspasta, brune ris samt kartofler. Frugt og grønt indeholder også kulhydrater. 
 
Proteiner 
Proteiner nedbrydes til ”byggesten”, som kaldes aminosyrer. Ud fra disse aminosyrer opbygger 
mennesket selv de proteiner, det skal bruge, hvilket kaldes proteinsyntesen. Nogen former for sport 
belaster musklerne meget fx styrketræning, kampsport og sprinttræning. Musklerne arbejder tæt på 
deres maksimale styrke under denne type træning. Det betyder, at nogle af de proteiner, som 
musklerne består af, ødelægges og må udskiftes, mens andre må repareres. Det er derfor vigtigt, at 
indtage protein i forbindelse med styrkekrævende træning. Hvis man er interesseret i at øge 
mængden af muskelmasse kræver det, at mængden af de proteiner, som udgør muskulaturen, øges, 
hvorfor proteinsyntesen i en periode skal være større end proteinnedbrydningen. De fede fisk er en 
god kilde til proteiner, da de også indeholder de sunde fedtstoffer, der bl.a. dæmper inflammation i 
leddene. 
 
Fedt 
De sunde fedtstoffer smører led og muskler, giver en god og stabil energi, mæthed, dæmper insulin 
og dermed en vægtstigning. Af sunde fedtstoffer anbefaler jeg koldpressede olier af god kvalitet. 
Oliven- og rapsolie er god til dressing, bagning og let stegning. Hørfrøolie bruges til en smoothie 
eller til at hælde på grøden. Kokosolie kan også bruges til stegning eller en smoothie. Man kan også 
bruge de dyrere blandingsolier som Udo’s Choice eller Livets olie (købes i helsekost butikker). 
Olierne kan også indtages i lidt juice eller på en ske. Træner du en del, så prøv i en periode at 
indtage lidt mere olie evt. to spsk. om morgenen og gerne to spsk. før træning, og se hvad det gør 
for dig. 
 
Mad før træning? 
En smoothie er god at drikke før træning eller efter, da den forsyner kroppen med sunde fedtsyrer, 
proteiner og kulhydrater. Smoothien består af bær, olie og proteinpulver (kulhydrater, fedtsyrer og 
proteiner) se opskrift. Det er ikke klogt at spise for tæt på træningen, da du risikerer 
maveproblemer. Træner du om morgenen kan det være en god ide at drikke lidt juice med 1-2 spsk. 
olie før du fx løber af sted eller drikke en smoothie med bær, olie og proteinpulver. Når du kommer 
hjem er det godt med æg og rugbrød, surmælksprodukt med mysli, grød med olie og frugt eller en 
smoothie mere. Træner du sidst på eftermiddagen, er det selvfølgelig vigtigt, at du har fået en god 
frokost med protein, fuldkorn og masser at grønt. En time før træning kan der drikkes en smoothie. 
Efter træning indtages så aftensmad med protein, fuldkorn og masser af grønt samt en dressing med 
fx olivenolie og citron. Mandler eller andre nødder evt. sammen med lidt frugt eller grønt kan også 
spises før eller efter træning – det er let at have med. 
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To små historier 
En af mine bekendte har netop løbet en maraton, og hun ændrede ikke på sin kost, men indtog 2 
spsk. olivenolie i ugerne op til og 4 spsk. den sidste uge. Hun havde et godt løb og kunne mærke 
den gode energi fra olien. Under løbet drak hun kun vand, da hun ikke følte nogen sult. 
 
På ernæringsterapeuternes årlige efteruddannelse mødte jeg en nordmand, der løb langrend på 
rimeligt højt plan. I ugerne inden et løb trappede han langsomt op med de gode olier og 4 timer før 
et løb spiste han 8 æg. Han spiste aldrig under et løb, men drak vand. Olierne og proteinerne 
mættede ham rigtig godt og gav en god energi til det lange løb. 
 

 
 

Sportsdrik med sunde kulhydrater, 
olier og proteiner 
 
½ banan (sørg evt. for at have halve frosne bananer i fryseren) 
2 dl frossen eller frisk frugt fx jordbær, blåbær eller hindbær 
1 dl yoghurt naturel, sojamælk eller rismælk  
2 spsk. hørfrøolie eller Livets olie 
1 tsk. vaniljepulver uden sukker 
1 tsk. kanel 
½ avocado 
2 spsk. proteinpulver uden sukker - kan købes i helsekost butikker 
 
Det hele blendes. Konsistensen afhænger af hvor meget væske du tilsætter, så 
sportsdrikken kan blendes tyk som yoghurt eller tyndere og drikkes af et glas. 
Drikken kan varieres i det uendelige med frugt som ananas, mango, appelsin og 
brombær eller krydderier som ingefær. Spinat er også velegnet i en grønnere 
smoothie. 
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100 år og stadig på arbejde 
 
 
På TV så jeg en aften en 100-årig mand fra Japan, som var frisk og rask, han gik endda på arbejde. 
Hans job var at sørge for at gadebelysningen virkede i den by, hvor han boede. I en alder af 
hundrede år kravlede han stadig rundt i elmaster og passede sit arbejde. Han mener selv, at årsagen 
til at han er sund og rask i så høj en alder, er at han har beholdt sit arbejde. Men vi så også hvad 
denne spinkle mand levede af – nemlig suppe bestående af masser af grøntsager, tofu (sojaprotein), 
fisk og ris morgen, middag og aften. Når bølgerne gik højt spiste han blommer. Hans kost og livsstil 
er meget langt væk fra vestlige traditioner. 
 
Nogle folkeslag har en meget høj levealder 
Der findes samfund, hvor befolkningen lever mange flere år end os og ikke kender til vores 
livsstilssygdomme som kræft, diabetes og hjertekarsygdomme. Dan Buettner er forfatter til bogen 
”Blue Zones” og har brugt syv år på at researche fire samfund, hvor størstedelen af folket lever, til 
de er over 100 år. Costa Rica i Nicoya Peninsula, Sardinien i Italien, Okinawa i Japan og Loma 
Linda i Californien. Disse steder, hvor folk lever længere tid end os, kaldes for blå zoner. 
Danskernes gennemsnitslevealder er ca. tre år lavere end de fleste andre vesteuropæiske lande. Og 
hvad betyder et par år, hvis vi til gengæld kan nyde livet mere, imens vi er her? Problemet er bare, 
at en usund livsstil ofte fører til mange år i sygesengen, og hvor sjovt er det? 
 
Frie radikaler og antioxidanter 
En vigtig årsag til, at vi ældes, er at vi ”angribes” af de såkaldt frie radikaler og ”ruster” ligesom 
metal gør det med tiden. Frie radikaler dannes konstant i kroppen ved omsætning af ilt, under 
nedbrydning af næringsstoffer og af immunforsvaret når det sætter ind i kampen mod infektioner. 
Men alkohol, tobak, forurening, stråling, tilsætningsstoffer, medicin og dårligt fedt er med til at øge 
mængden af frie radikaler. Frie radikaler er molekyler, der har mistet en elektron og de angriber 
cellerne for at få elektronen tilbage. Det er en konstant proces og normalt afvises et sådan angreb af 
cellen, når cellemembranen er stærk og beskyttet af livsvigtige fedtsyrer og antioxidanter. 
Antioxidanter er forskellige vitaminer og mineraler som fx selen, zink, E, C, Q10 og betacaroten 
(forstadium til A-vitamin). Frugter og grøntsager indeholder antioxidanter især dem med stærke 
farver, og de folkeslag som lever længe har netop et højt indtag af frugt og grønt i deres daglige 
kost. 
 
Sådan bliver de gamle uden skavanker 
Hvordan lever disse sunde mennesker? De går ikke på pension, når de når en vis alder – at gøre en 
forskel og vide, at der er brug for én er livsforlængende. De ældre bliver ofte respekteret som 
værende livskloge. De dyrker religion, spiritualitet og holder fri om søndagen. De giver sig selv tid 
til fordybelse og ro. De dyrker let motion og er aktive det meste af dagen. Men ikke noget med 
maratonløb og ekstremsport. De spiser stort set vegetarisk med mange forskellige grøntsager og 
frugter, som er rige på antioxidanter og som styrker immunforsvaret. De spiser sojaprodukter og 
fisk. Deres kost er lav på mættet fedt, sukker, salt og alkohol, og de ryger ikke. De spiser, til de er 
80 % mætte. Undersøgelser viser, af folk, der spiser færre kalorier, end de reelt har brug for, lever 
længere tid og har færre sygdomme. Deres sundhedssystem fokuserer i øvrigt mest på forebyggelse. 
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Hvordan overfører vi det til danske forhold? 
Enten kan du kopiere den ovenstående livsstil til punkt og prikke, eller også kan du vælge bare at 
skrue lidt op for et par enkelte sunde vaner. Start fx dagen med en smoothie med bær eller gå en tur 
på tre kvarter hver dag efter aftensmaden. 
 

 
 

Grøn smoothie 
 
1 håndfuld frisk eller frossen spinat 
1 håndfuld frosne ærter 
½ banan 
½ avocado eller 10-15 mandler 
3-4 cm ingefær uden skræl 
1-2 tørrede figner eller abrikoser 
Saft fra ½ citron eller 1 lime 
1-2 spsk. god olie fx Livet olie eller Udo’s 
Evt. isterninger 
 
Blend alle ingredienserne sammen med vand til ønsket konsistens. 
 

 
 
 
 

Tilmeld dig mit nyhedsbrev! 
Så modtager du mine fem bedste opskrifter på hverdagsmad, grønt, kage og snack direkte i din 
mailboks. Løbende vil du modtage nye opskrifter og sundhedsinfo. 
                                                                                           Tilmeld! 
 
 
 
 

http://www.karennorby.dk/tilmeld-nyhedsbrev/
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