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kostvejledning – en kort version  
 
Indtagelse, optagelse og næring har stor betydning fra det øjeblik vi fødes ud 
i denne verden. Kosten er en af de mest grundlæggende ting i vores liv, og at 
ændre på det er at ændre på dybe vaner. Arbejd derfor med kostændringer 
med målfasthed og disciplin men også med forståelse, omsorg og humor. 
Overvej om du har brug for små ændringer over længere tid, eller om du har 
brug for store ændringer på en gang. Hvad er mest holdbart på sigt for dig? 
 
Først er det vigtigst, at du får fjernet eller skåret ned på de dele af din kost, 
som er direkte antinutrienter. Gør det gerne over et par uger hvis det er 
svært: 
Sukker og kunstige sødestoffer  som f.eks. Nutra Sweet/Aspartam. Så altså 
færre/ingen colaer, sodavand, slik, chokolade, færdigretter med sukker, de 
fleste light produkter mm. Tjek indholdsfortegnelsen.  
Kaffe og sort te : Drik højest 1-2 kopper om dagen. Hold mindst pause med 
det i en uge af og til, så du slipper din afhængighed.   
Junkfood  og andet med mange tilsætnings- og farvestoffer .  
Tobak. Alkohol  skal højest nydes i små mængder. 
Unødvendigt håndkøbsmedicin . Tal med lægen om det! Måske er noget af 
det ikke nødvendigt mere? Vær ærlig overfor dig selv: tager du straks en 
Panodil, når du har hovedpine i stedet for at lytte til, hvad kroppen vil fortælle 
dig? 
Alt overstående skaber mange problemer i din krop og er med til at fremme 
sygdomme. Det er en lettelse at komme ud af disse dårlige vaner, og 
samtidigt vil du, når du slippe afhængigheden, kunne begynde at mærke, 
hvad der egentligt er godt for dig. 
 
Begynd at indtage de gode fedtstoffer på rigtig vis.  
Drop margarine, minarine, stegemargarine, såvel faste som flydende og 
blandingsprodukter som Kærgården. Fjern eller skær også ned på alle de 
produkter, hvor de er tilsat: det meste bagerbrød og kager, chips, 
færdigvarer, junkfood mm. Det er alle produkter, hvor sensible fedtstoffer er 
behandlet ved alt for stor varme, således at der er stor risiko for, at 
fedtstofferne danner frie radikaler i kroppen.  
På samme måde er det også vigtigt, at du kun steger og opvarmer  i smør , 
kokosfedt og olivenolie . Andre former for olie kan ikke tåle så høje 
temperaturer. 
Indtag også mindst 1-2 spsk. smør eller kokosfedt og 1-2 spsk. olivenolie i 
uopvarmet form hver dag. Indtag derudover 1-2 spsk. hørfrøolie. Du kan i 
stedet indtage hørfrøolie eller fiskeolie  i form af kosttilskud. 
Alle olier, du indtager, skal være koldpressede og økologiske . Bortset fra 
kokosolie, palmeolie og evt. olivenolie skal de opbevares på køl. 
Andre gode kilder til fedtstoffer er  mandler, græskarkerner, solsikkekerner, 
hørfrø, sesamfrø, avocado og ikke-harske nødder. Fede fisk, som laks, sild, 
hellefisk, makrel og sardiner samt økologisk kød er også gode kilder. 
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Spis 2-3 stykker frugt og masser af grøntsager, specielt rodfrugter, hver dag. 
Alt sammen helst i økologisk form.  
Drik masser af vand, 1½-2 liter hver dag. Andre drikkevarer end vand skal 
kun indtages i små mængder. 
Sørg for at købe godt ind, således at du også har varer, du kan lave god mad 
af de dage, hvor du kommer sent hjem fra arbejdet. Frostmad er okay en 
gang imellem, hvis det er af god kvalitet. 
Spis kun uraffineret hav- eller stensalt . Undgå ”almindeligt” raffineret salt. 
 
Skær ned eller undgå de fødevarer, som oftest giver overfølsomhed: 
Komælksprodukter : Husk at komælksprodukter findes i mange færdigretter. 
Gede- og fåremælksprodukter er lettere at fordøje for de fleste. Smør, fløde, 
yoghurt og vise oste er oftest de lettest fordøjelige mælkeprodukter 
Hvede , inklusiv pasta, brød, bulgur, couscous mm. Spelt, emmer, kamut, 
enkorn m.fl. er også hvedesorter. Det er urhvede sorter, som er mere 
næringsrige end normal hvede, og for nogle er de lettere optagelige, men 
generelt har alle hvedesorter større tendens til at skabe overfølsomhed end 
andre kornsorter. Spis mere rug og rugbrød uden hvede, havre, ris, hirse, 
boghvede, quinoa og amaranth. 
Der kan være mange følelser forbundet med komælks- og hvedeholdige 
produkter samt sukker! Umiddelbart kan de måske føles som gode for din 
krop, men tit dækker det over en maskeret allergi, hvor dit system er blevet 
tvunget til at vænne sig til at indtage dem og til sidst har udviklet en 
afhængighed af dem.  
 
Sammensæt dine måltider, så du ved hvert måltid får gode proteinkilder, som 
giver dig et stabilt blodsukker. Gode proteinkilder er  fisk, æg, bønner, linser, 
lam, økologisk fjerkræ, vildt samt lidt kalv og okse fra fritgående kreaturer, 
helst økologisk. Hvis du har et meget ustabilt blodsukker med pludselig sult, 
svimmelhed, humørskift, frysen, rysten og træthed, så sørg for gode 
proteiner, også til mellemmåltiderne , f.eks. mandler, kokos, æg eller andet 
godt pålæg.  
 
Integrer overstående i din daglige kost. Hav perioder 1-2 gange om året 
hvor du i 1-3 uger udelukker alle komælksprodukter,  hvede og 
hvedeholdige produkter samt alle former for antinut rienter inkl. dårlige 
fedtstoffer.   
I andre perioder så forsøg at begrænse indtaget af overstående. Hvis du kan 
tåle komælks- og hvedeprodukter, så er det ikke noget mål helt at udelukke 
dem i dagligdagen. Spis det nogle gange om ugen og i den bedste kvalitet. 
 
Overstående vil for mange mennesker kunne give en markant forbedring af 
deres helbred og følelsesmæssige tilstand. 
Hvis du stadig har uønskede symptomer så afprøv nedenstående råd. Husk 
dog også på, at kosten er meget vigtig, men ikke altid tilstrækkelig til at 
afhjælpe problemerne. Kombiner gerne med andre terapier og tiltag. 
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Mærk hvordan det er for dig at udelukke alle mælkeprodukter inkl. gede- og 
fåremælksprodukter . Selvom det i teorien er okay produkter, så kan de 
desværre være problematiske for mange at fordøje. Måske kan du lettere 
fordøje dem igen efter at have udelukket dem i en periode? 
 
Hvede er det glutenholdige produkt, som oftest giver problemer, men en del 
har også svært ved at fordøje andre glutenholdige produkter  som rug, byg 
og havre. Udeluk dem et stykke tid og se hvad der sker. Indtag evt. nogle af 
dem igen for at mærke hvordan kroppen reagerer. 
Hold pause med indtagelsen af gær og gærholdige produkter , som oftest 
findes i brød, bagværk, øl, vin, cider og eddike. De kan skabe et dårligt 
tarmmiljø med uønsket svampevækst til følge. 
Vær opmærksom på at fødevarer fra natskyggefamilien  har tendens til 
lettere at give overfølsomhed, specielt hvis du ryger eller har røget, eller hvis 
dine forældre eller nærmeste gør eller har gjort det. Især kartofler og tomater 
er oftest problemvolderne men også aubergine, peberfrugt, cayenne og 
paprika kan være et problem. 
Spis masser af de gode grøntsager  f.eks. kål, gulerødder, rødbeder, selleri, 
pastinak, persillerødder, broccoli, blomkål, løg, porrer, græskar, kålrabi, 
spinat, bladbeder mm. 
Husk også  hvidløg, ingefær, citron, oliven, peberrod, krydderurter, kanel, 
gurkemeje, chili, karry mm. Samt motion, kærlighed, smil og livsglæde ☺. 
 
Hav perioder om året hvor du udelukker alle antinutrienter inkl. dårlige 
fedtstoffer, mælkeprodukter og glutenholdige produkter samt gær og 
gærholdige produkter. Udeluk også natskyggefamilien hvis den er 
problematisk for dig. Husk stadig at det ikke nødvendigvis er 
hensigtsmæssigt permanent at udelukke potentielt sunde fødevarer som 
mælkeprodukter, glutenholdige produkter og natskyggefamilien, så integrer 
dem så meget du kan i din kost og i dit liv. 
 
Overstående vil være gode kostråd for langt de fleste mennesker. Hvis du 
ønsker mere specifikke råd, så opsøg en ernæringsterapeut. Jeg henviser 
gerne til en. Selvom du måske ikke opnår de resultater, som du ønsker med 
kostændringerne, så vil de stadig kunne gavne dig, da de oftest er et 
nødvendigt fundament for, at du vil opnå gode resultater af de andre tiltag, du 
gør. 
 
Hvis du vil læse mere om kost, så studer min generelle kostvejledning eller 
læs bøger af f.eks. Eva Lydeking, Suzette van Hauen-Drucker og Oscar 
Umahro Cadogan. 
 
 


