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Det er ikke lige fedt! 
 
I midten af februar stod der på forsiden af Berlingske: ”Planteolier er farlige 
som smør”. Inde i avisen refereres (dele af artiklen kan læses her: 
http://www.b.dk/nationalt/hellere-tandsmoer-end-tidselolie) til et australsk 
kostforsøg, hvor man mellem 1966 og 1973 gav halvdelen af en gruppe af 
458 midaldrende mænd med hjerteproblemer planteolier i stedet for smør og 
andre faste fedtstoffer. 40-45 år efter viste plantefedtstof gruppen sig at have 
højere dødelighed end gruppen med animalske, faste fedtstoffer. Det rokker 
ved den officielle anbefaling af, at animalsk fedt er dårligt og plantefedt er 
godt. Som avisen skriver: ”Hvis man har lært, at dyrefedt er skidt og 
planteolier er godt, kan man godt begynde at lære om igen. Eller i hvert fald 
være parat til at slække på skråsikkerheden. Meget tyder på, at forholdet 
mellem de flerumættede omega-3 og omega-6 fedtsyrer i vores kostfedt er 
afgørende for sundheden. Der skal være lige mange af hver gruppe, eller 
højst tre-fire gange mere omega-6 end omega-3. Det normale er 20-30 gange 
mere omega-6.” 
I forsøget havde man skiftet det animalske fedt ud med tidselolie, som netop 
er rigt på omega-6. 
Hvis man havde brugt andre olier som olivenolie eller rapsolie, som har et 
mindre indhold af omega-6 og et større indhold af omega-9 og omega-3, så 
ville resultatet nok havde været anderledes, fremføres det i artiklen. 
At man er kommet frem til overstående inden for den etablerede 
ernæringsforskning og kan understøtte det med grundige undersøgelser er 
fremragende; at forholdet mellem de forskellige fedtsyre grupper er meget 
vigtigt, har netop været en pointe inden for ”alternativ” ernærings vejledning i 
mange år. At forskningen så afstedkommer en overskrift som, at ”Planteolier 
er farlige som smør”, viser desværre, at forsimplingen kommer til at fylde alt 
for meget. Samtidigt viser undersøgelsen, artiklen og Arne Astrups (professor 
og leder af institut for idræt og ernæring ved Københavns universitet) 
udtalelser til artiklen også, at der er mange nuancer, som man tilsyneladende 
slet ikke tænker på. 
 
Man kan diskutere meget frem og tilbage om hvilke fedtstoffer, som er sunde 
og i hvilke forhold og hvilken mængde, man skal have dem. Men inden 
forvirringen og deraf følgende opgivelse spreder sig, så vil jeg godt holde fast 
i nogle simple ting. 
 
For det første: man får sunde fedtstoffer ved at spise sundt!  
Der kan være mange diskussioner om, hvad der er sundt men lad os nu 
holde fast i noget grundlæggende: færdigretter, fast food, købte kager, det 
meste købt brød samt slik er ikke sundt og bidrager ikke med sundt fedt! Så 
inden man opgiver det hele, fordi ”eksperterne jo alligevel er uenige, og man 
får et råd den ene dag og et andet råd den anden dag” så lad os holde fast i 
det væsentligste: der bliver brugt dårlige fedtstoffer i form af hærdet fedt og 
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ikke-koldpresset olier i stort set alle færdigretter, købte kager, købte brød og 
slik. Der kan være nogle enkelte undtagelser blandt kvalitets og økologiske 
produkter, men selv der kan der være dårlige fedtstoffer. De fleste salater, 
som man kan købe i take away, på caféer osv. er oftest ledsaget af en 
dressing lavet på dårlige fedtstoffer (ikke koldpressede og oftest solsikkeolie) 
og fyldt med sukker og tilsætningsstoffer. De bidrager ikke til sundheden. Så 
et grundlæggende bidrag til at indtage sunde fedtstoffer er ved at lave maden 
selv. Hvis man ikke (for det meste) orker det, så kan man, hvis man køber 
færdig lavede salater eller spiser salater i kantinen, selv mikse sin dressing. 
Der er mange gode dressinger, man selv kan lave. En simpel mulighed, som 
kan bruges til det meste, er 3-4 dele olie (olivenolie er den bedste at bruge 
dagligt) rørt med 1 del citronsaft/eddike. ½-1/3 del sennep kan røres med 
citron/eddike inden olien tilsættes. Hvidløg, ingefær, krydderier mm. kan også 
tilsættes. 
For det andet: man skal bruge stabile fedtstoffer, når man steger og 
opvarmer! 
Smør, kokosolie, olivenolie og evt. dyrefedt (f.eks. andefedt) er det mest 
stabile at stege i. De andre fedtstoffer er for ustabile at stege i og også for 
ustabile til anden form for opvarmning. Nogle mener at man kan bruge 
rapsolie til at bage med, og en gang imellem kan det være okay, men 
personligt vil jeg hellere holde mig til overstående; raspolie indeholder 
forholdsvis mange flerumættede fedtsyrer. Andre mener at olivenolie er for 
ustabilt til stegning, og det er også rigtigt, at der er flere af de ustabile 
flerumættede fedtsyrer i olivenolie end de andre overstående olier, så hvis 
man tit steger ved høj varme, så er olivenolie ikke anbefalelsesværdigt. Men 
jeg mener at olivenolie er en gammel kulturolie, som i tusindvis af år er blevet 
bruget i landene omkring Middelhavet, og som sådan har vist sit værd og sin 
stabilitet, så den kan godt bruges til at stege i en gang imellem, men den er 
først og fremmest velegnet til indtagelse i rå form eller til sautering af f.eks. 
grønsager ved lav varme. Man kan evt. blande den med kokosolie hvis man 
ønsker at bruge den til stegning og ikke ønsker at bruge smør eller andet 
dyrefedt. 
 
For det tredje: Sarte ustabile olier skal være koldpressede og opbevares 
mørkt og koldt. 
På samme måde som undersøgelsen tilsyneladende ikke vægter, hvordan 
olierne bruges på samme måde, vægter den tilsyneladende heller ikke, 
hvordan de er blevet fremstillet eller opbevaret. Alle planteolier skal være 
koldpressede olier. Det er i teorien ikke så vigtigt med kokosolie og olivenolie, 
som er rige på mættede og enkeltumættede fedtstoffer, men det går 
stadigvæk ud over kvaliteten hvis de ikke er koldpressede, så det må klart 
anbefales. Kokosolie er rigt på gode mættede fedtstoffer, som gør den meget 
stabil, og derfor skal der ikke tages specielle hensyn til opbevaring. Olivenolie 
består mest af enkelt umættede fedtstoffer og er derfor også forholdsvist 
stabil. Den kan opbevares uden for køleskab, så længe den ikke står i direkte 
sollys gennem længere tid, og det ikke er meget varmt udenfor, samt at 
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flasken ikke har været åben i flere år. Hvis den opbevares i køleskab, så 
størkner den, som alle stabile olier gør i køleskab; den bliver dog flydende 
igen i løbet af kort tid udenfor køleskab. Andre specielle olier med lavt indhold 
af flerumættede fedtstoffer, som f.eks. avocado- eller macadamiaolie kan 
også opbevares uden for køleskab, hvis de bruges inden for forholdsvis kort 
tid. Alle andre olier anbefales at opbevare i køleskab, da de flerumættede 
fedtsyrer er meget sarte og let harsker ved for høje temperaturer. Problemet 
er dog størst, hvis flasken er åbnet. Ligeledes er det bedst, hvis de opbevares 
i mørke flasker. Det kan være et problem at olien, selvom den er koldpresset, 
bliver udsat for for høje temperaturer i fremstillingsprocessen, transporten til 
butikken eller ved opbevaring i butikken. Generelt vil jeg dog mene, at det 
ikke er det største problem, og vi skal også passe på, at det perfekte ikke 
spærrer ben for det bedst mulige. Man kan dog vælge at købe specielt 
fremstillede og transporterede olier, som f.eks. Udos Choice eller Oil of Life, 
hvis man vægter det højt. 
 
For det fjedre: sammensætning af fedtstoffer indtaget er vigtig. 
Som det også fremgår af artiklen, så er det vigtigt for stort set alle at indtage 
flere omega-3 fedtsyrer, da de fleste indtager ca. 20-30 gange så mange 
omega-6 fedtsyrer som omega-3. Omega-6 fedtsyrer kan i for store mængder 
skabe betændelse i kroppen og samtidigt optræder omega-6 fedtsyrer som 
oftest i usunde sammenhænge: som ikke-koldpressede solsikke- eller 
tidselolie, i for stort indtag af dyrekød - hvor affaldsstofferne og stressen, hvis 
det ikke er fritgående, økologisk sunde dyr, ophobes i fedtstofferne - i 
opdrættet ikke økologisk fisk, som bliver fodret med mad, der skaber et større 
omega-6 indhold, end vilde fisk har. Og samtidigt er fiskefodret blandet med 
farvestoffer, medicin mm. som ikke er sundt for kroppen. Et ligeligt indtag af 
omega-3 og omega-6 var almindeligt tidligere og man skal bestræbe sig på 
maksimalt at indtage 3-4 gange så meget omega-6 som omega-3. Men det 
skal ikke forstås sådan, at omega-6 er usundt. Det er det ikke, men omega-6 
forekommer i mange flere madvarer end omega-3 og oftest i dårlig kvalitet. 
Men udover at se på fordelingen mellem omega-3 og -6 så er det også vigtigt 
at se på den overordnede sammensætning af fedtsyrer. Det må anbefales at 
indtage ca. 1/3 mættet fedt, 1/3 enkeltumættet fedt og 1/3 flerumættet fedt. 
Mættet fedt har desværre fået et dårligt ry (som det også fremgår af artiklens 
overskrift), men indtaget i rigtig mængde og kvalitet, så er det en vigtig del af 
en sund kost. I en moderne levevis er der nogle mennesker, som får for lidt 
mættet fedt, hvis de primært spiser vegetarisk og fisk. Det er naturligvis ikke 
noget problem at være vegetar og fiskespiser, men så skal de være 
opmærksomme på at indtage andet mættet fedt. Gode kilder til mættet fedt er 
kokos, kakaosmør, sunde firbenede dyr samt mælkeprodukter, specielt smør, 
hvis man kan tåle dem. 
Enkeltumættet fedt får man primært ved at indtage oliven, mandler, 
jordnødder og avocado mens det gode flerumættede fedt fås fra fisk, frø og 
kerner. 
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Så altså for at gøre en kompliceret historie kort:  
Sundt fedt opnås ved at spise sundt generelt. Specielt vigtigt er det at undgå 
junkfood, kager, brød og dårlige dressinger.  
Hvis man skal stege så gør det primært i kokosolie, smør eller olivenolie. 
Vær opmærksom på at købe koldpressede, økologisk olier og opbevar dem 
rigtigt. 
Indtag primært fedt fra økologisk planter, økologisk og/eller fritgående dyr, 
heriblandt også fisk. 
Indtag forskellige fede fødevarer så du ca. får lige dele mættet, enkelt 
umættet og flerumættede fedt. Mht. flerumættet fedt så vær opmærksom på 
ikke at få for meget omega-6; indtag maksimalt 3-4 gange så meget omega-6 
som omega-3.  
Afhængig af hvad man tåler og har lyst til at indtage så kan ens daglige 
fødevarer sortiment mht. fedt f.eks. være: kokosfedt, olivenolie, fiskeolie 
(kosttilskud) eller hørfrøolie, mandler, græskarkerner, solsikkekerner, hørfrø, 
sesamfrø. Udover det så kan man have en ekstra plante olie til at peppe 
dressingen op med og indtage sunde dyr og fisk. Så har man et solidt og 
sundt fundament midt i fedtstof forvirringen. 
 


