
  © Lars Henrik Rasmussen 
  www.kropsaand.dk 

Anbefaling af bøger 
 
Eva Lydeking-Olsen: ” Optimal næring, bind 1” samt ”Kreativ hverdagsmad 
og helbredende kostvaner” 
 
Eva Lydeking-Olsen er en af de gamle koryfæer inden for ernæringsterapi. I 
80’erne fik hun undervisning af Suzette van Hauen-Drucker og deltog i 
mange grupper og kurser med andre pionerer inden for ernæringsterapi i 
Danmark og i udlandet. I 1996 var Eva Lydeking-Olsen med til at danne 
Institut for Optimal Næring, som bl.a. har uddannet en del elever i ernæring. 
Sideløbende med det har hun skrevet en lang række bøger. 
”Ny næring” er udkommet i 3 bind tilbage i starten af 90’erne. Bind 1, som 
omhandler filosofi, teori og praksis i forhold til den helhedsorienterede 
ernæringslære, er så også udkommet i en opdateret udgave fra 2001,  
 
”Optimal næring, bind 1” er en stor smuk bog på over 600 sider, som 
henvender sig til alle, som interesserer sig for ernæring, men som også med 
sit til tider fagligt svære stof stiller krav til sin læser. ”Kreativ hverdagsmad og 
helbredende kostvaner” kræver mindre baggrundsviden og er mere en bog 
for den interesserede læser uden nogen speciel baggrund i den alternative 
verden.  
 
Eva Lydeking-Olsens bøger byder ikke på skemaer over hvilken kost, vi skal 
spise, inddeling i mennesketyper som har bedst af en bestemt kost eller 
andre skemalagte forslag til et bedre liv. Ikke fordi der nødvendigvis er noget 
galt med det, men det er ikke hendes arbejdsform. Bøgerne er en grundig 
gennemgang af de enkelte elementer i en sund ernæring, således at du – 
alene eller med hjælp fra en ernæringsterapeut – kan arbejde videre med den 
evige proces, det er at få en sundere kost, som støtter og nærer dig. 
 
I ”Kreativ hverdagsmad og helbredende kostvaner” omhandler første del 
næring: kulturelt, socialt og personligt. Vigtige emner gennemgås som 
maskeret allergi/intolerance - altså at en madvare, som du umiddelbart får det 
okay af at spise, kan være en skjult allergi/intolerance, som er dårlig for dig; 
din krop er bare blevet vænnet til at indtage den igennem mange års 
”narkomani” – antinutrienter og syrebasebalancen ud fra Wileys teori.  
Anden del er den praktiske del med gennemgang af, hvordan vi omsætter 
teorierne til sund hverdagsmad. Forslag til indkøb af sunde råvarer og 
madopskrifter til morgenmad, frokost og aftensmad gør, at der er nogle helt 
konkrete holdepunkter for den, som slet ikke har arbejdet med at ændre sin 
kost før, eller for den som søger nye idéer eller inspiration. Der afsluttes med 
gennemgang af fordøjelsessystemet.  
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I sidste del gennemgås emner som hvordan cellerne fungerer, vitaminer og 
mineraler, knogleskørhed, immunforsvaret og hvordan vi styrker det, 
regulering af blodsukkerbalancen, allergi og intolerance, herunder de 
følelsesmæssige knytninger der kan være i fødevarer, og forslag til hvordan 
disse fødevarer kan erstattes af andre mere nærende fødevarer. Kolesterol 
gennemgås også. 
”Kreativ hverdagsmad…” er en oplagt bog til den, som interesserer sig for at 
omlægge sin kost. Selvom den er fra 1991, er det en evig aktuel bog, som er 
et godt grundlag for sunde, varige ændringer. 
 
”Optimal næring, bind 1” har mange af de samme emner som ”Kreativ 
hverdagsmad og helbredende kostvaner”, men de bliver gennemgået meget 
dybere og grundigere. Det er også en bog, som er oplagt som opslagsværk, 
hvor man kan hente viden om alt fra yin-yang balancen i mad, blodtypekost 
over fytonutrienter og cellebiologi til mad i forhold til chakraerne. Den er dog 
lige som ”Kreativ hverdagsmad…” skæmmet af et meget dårligt 
stikordsregister. Imponerende at læse to bøger om ernæring uden ”hvede” er 
nævnt i stikordsregistret! 
 
Store dele af bogen fordrer, at man har kendskab til fysiologi og biokemi for at 
få det fulde udbytte af læsningen, men man kan også sagtens vælge at læse 
bogen uden at forstå alt til bunds, og så samtidigt erhverve megen viden. Jeg 
synes i hvert fald, det er en oplagt bog at læse og vende tilbage til, hvis man 
har problemer, som kan afhjælpes vha. ernæring, eller hvis ernæring bare 
interesserer én, privat eller fagligt. 
 


