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Kogekoner er kloge koner 
 
At få sund næring i sit liv er en meget sammensat størrelse.  
En oplagt tilgang til næring er ernæring, altså hvordan vi opnår sundhed 
gennem den føde, vi indtager.  
Inden for ernæring er der også mange forskellige tilgange; nogle vægter 
meget den teoretiske og videnskabelige tilgang, hvor der ses hovedsagligt på 
indholdet i fødevarerne, og hvordan man mener, det indhold bliver omsat i 
kroppen. Andre vægter mere at måltidet i sig selv er en smagfuld og appetitlig 
størrelse, som i sig selv er med til at fremme næringen. 
Det er naturligvis en meget firkantet opdeling, og jeg forsøger selv at have et 
ben i hver lejr. Jeg synes dog, at der også indenfor den alternative verden er 
en tendens til at glemme den visdom, der kan være i gamle kulturelle 
traditioner og madlavning. Når den feminine energi/kvinder igennem 
hundrede af år har tilberedt mad på en bestemt facon, er det ikke 
nødvendigvis udtryk for en sandhed. Jeg synes dog, at det er oplagt at lytte til 
den visdom, som kommer fra en energi, som intuitivt har givet næring til 
fostre og børn. 
 
 
Fedtstoffer 
Der er bred enighed inden for den alternative tilgang til ernæring, at den rette 
kvalitet og brug af fedtstofferne er meget vigtig. Det medfører bl.a. også, at 
det kun er de stabile fedtstoffer, som skal opvarmes. Derfor var 
anbefalingerne af kun at opvarme smør og olivenolie, noget af det første jeg 
hørte om, da jeg lærte om ernæring. Smør består næsten udelukkende af det 
stabile mættede fedt, mens olivenolie har et højt indhold af det næsten lige så 
stabile enkeltumættede fedt. Efter at kokosolie også er blevet populært og let 
at købe i Danmark, så bliver denne olie også anbefalet til opvarmning, hvilket 
jeg også bifalder, da den er meget stabil med et højt indhold af de 
kortkædede mættede fedtsyrer. Palmeolie bliver af nogen også anbefalet, og 
det er da også en stabil olie. Hvis man f.eks. gerne vil spise chips, så er det 
bedre, at de er tilberedt i palmeolie end i f.eks. solsikkeolie. Rapsolie er til 
gengæld ikke så stabil, og den vil jeg ikke anbefale til opvarmning, da den har 
for højt et indhold af de ustabile flerumættede fedtstoffer. Ligeledes vil jeg slet 
ikke anbefale at opvarme olier som hørfrø-, solsikke-, valnød-, tidsel- eller 
græskarkerneolie. De har alle sammen et højt indhold af flerumættet fedt, 
som harskner ved for høj temperatur. Dog er de alle sunde at indtage i 
uopvarmet form som dressinger, over maden eller kosttilskud, hvis det er 
koldpressede olier (dog kan der af andre grunde muligvis være problemer 
med tidselolie). 
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Olivenolie 
I de seneste år er der så en del alternative ernæringsterapeuter, som 
anbefaler ikke at bruge olivenolie til opvarmning ud fra den betragtning, at 
olien indeholder flerumættede fedtstoffer. I min optik er det en for firkantet 
tilgang til næring. Det er rigtigt, at man ikke skal tæske-stege med olivenolie 
(og det er i øvrigt ikke sundt, uanset hvilken fedtstof man bruger) men 
forholdsvis milde opvarmninger af olien, som når man f.eks. sauterer 
grøntsager, tilbereder fisk eller kød i ovnen eller steger det i kortere tid, tror 
jeg ikke er et problem. Olivenolie er en gammel kultur olie, som har været 
brugt i hundredvis af år i Sydeuropa både i opvarmet og uopvarmet form. En 
olie som rapsolie har slet ikke den samme dybe kulturelle tradition. Jeg tror 
ikke, at olivenolie traditionen ville kunne overleve så længe, hvis den skulle 
have så dårlig indflydelse på vores helbred. Her tror jeg mere på kogekoner 
end (skrevet i al respekt) de ”kloge hoveder”.  
Det er klart, at vi, i vores moderne levemåde, får mange dårlige fedtstoffer, 
specielt i form af opvarmede flerumættede fedtstoffer, så der er ekstra grund 
til at være opmærksom på ikke at forøge indtaget af disse. Men dette gøres 
bedst ved at skære de dårlige fødevarer fra og ikke ved at udelukke olivenolie 
som et muligt fedtstof til at opvarme sunde fødevarer i. Der er i øvrigt også 
forskel på indholdet af flerumættede fedtstoffer i de forskellige olivenolier, så 
hvis det er angivet mere specifikt på emballagen, så kan man muligvis på den 
måde finde en mere stabil olivenolie til opvarmning. Det er dog også vigtigt 
ikke at stirre sig blind på forholdet mellem de forskellige fedtsyrer; indholdet 
af antioxidanter, som er meget højt i kvalitets ekstra jomfru olivenolie, har 
også meget stor betydning, og måske er der andre stoffer i olivenolie, hvis 
betydning for helbredet, vi endnu ikke kender?  
 
Men hvis man er i tvivl, kan man naturligvis sagtens nøjes med at bruge smør 
og kokosolie, som er to fine fedtstoffer at stege i. Det vigtigste for mig er, at 
den gamle kogekone tradition, hvor mad tilberedes med en moder jord 
energi, som tilgodeser sundhed, smag, farver, balance, at få det bedste ud af 
de fødevarer man har, samt omsorg og kærlighed for dem, som skal spise 
maden, er lige så vigtig elementer i sundhed, som hvad vores kloge hoveder 
kan analysere sig frem til.  
Mad kan være vores medicin. Men det er først og fremmest meget mere end 
det.  
 


