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Indledning: noget om ernæring og sundhedsbølger.  
 
Der er utrolig mange meninger om, hvad der er sundt for os mennesker at 
spise. Aviser, blade og bøger er fyldte med gode råd, som tilsyneladende er 
vidt forskellige. Som menigmand er det meget let at blive forvirret og 
konkludere, at man ikke kan finde hoved og hale i, hvad der er godt at 
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indtage, og det kan eksperterne heller ikke, så man kan lige så godt blive ved 
med at spise det, man altid har gjort. Resultatet bliver ingen forandring, og 
det er synd, for der er meget at hente ved at arbejde med kosten. 
Jeg vil i næste punkt forsøge at skabe et overblik over, hvordan du kan lave 
ændringer i din kost. Generelle kostråd kan naturligvis ikke erstatte en 
individuel rådgivning. Alligevel vil jeg mene, at de kostråd, jeg giver, vil være 
dækkende for langt de fleste i Danmark og vil kunne hjælpe til at få en meget 
sundere og nærende kost for mange. Hvis du har specielle problemer, eller 
hvis du ønsker at komme endnu dybere ind i emnet, må du opsøge en 
ernæringsterapeut eller studere emnet nærmere. Jeg rådgiver dig gerne om 
ernæringsterapeuter eller bøger. 
 
Der findes mange kostretninger, som arbejder med skemaer over, hvad man 
skal spise, og hvad man ikke må spise. Det gør jeg ikke. Jeg mener, at vi 
mennesker er så forskellige, og at livet er så levende, at fastlåste skemaer på 
et tidspunkt viser deres begrænsning. Det er også ofte, at jeg hører om 
personer, som med glæde i øjnene fortæller, at de er på en bestemt kur, og 
hvor god den er for dem. Når jeg så møder dem nogle måneder efter, så har 
de ikke kunne overholde kuren, og oplever det ofte som et nederlag, at de 
ikke kunne følge den. Men måske er det ikke dem, som mennesker, der er 
forkerte eller har for lidt viljestyrke, når de ikke kunne passe ind i skemaet; 
det kunne jo også være skemaet og kuren, som ikke var levende og 
menneskelig nok til at nære hele den persons behov.  
Men oftest har de alligevel fået noget godt ud af kuren, for langt de fleste kure 
(her taler jeg ikke om ugebladenes slankekure, jeg taler om sundhedskure 
med det formål at øge en persons sundhed og velvære) har i hvert fald ca. 
80 % sund fornuft i sig, hvor man ekskluderer eller nedsætter indtagelsen af 
underlødige fødevarer og fødevarer, som har tendens til at skabe intolerance. 
De sidste ca. 20 % er så ofte mere kontroversielle idéer, som kan være 
spændende og lærerige, men også kan være så specielle eller fanatiske, at 
det kan være svært (og usundt) at overholde dem på sigt. 
 
Der er mange forskellige sundhedsbølger, hvor man mener at have fundet de 
vise sten ang. kosten. Ofte kan det være sundt at lytte til, hvad bølgerne 
mener, gerne afprøve det lidt og så vente til bølgen har lagt sig, for så er det 
lettere at konkludere, hvad der er hold i, og hvad der var et kortvarigt 
fænomen. I de små 25 år, hvor jeg har interesseret mig for kost, har der 
været mange forskellige bølger. I midt firserne handlede alt om for lavt 
blodsukker. Så kom Fit for Life bølgen fra Californien og fortalte, at alt 
handlede om udrensning, især ved kun at spise frugter om formiddagen. 
Efterfølgende handlede alt om Candida. Alle havde Candida problemer, og 
alle symptomer kunne henføres til overvækst af Candida svampe. Så kom 
Blodtypediæten og fortalte, at vores blodtype var afgørende for, hvad der var 
godt for os at spise. Pludselig blev det igen ”lovligt” for i hvert fald halvdelen 
af befolkningen af spise kød, hvilket ellers af mange havde været ildeset i 
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70’erne og 80’erne. I midt 90’erne mente nogle, at man bare kunne spise løs 
af alle kulhydrater uden at tage på. Senere var glykæmisk indeks det 
afgørende, hvor der skelnes mellem, hvordan de forskellige kulhydrater 
påvirker vores blodsukker, og det er der stadigvæk fokus på, hvor 
Stenalderkost og andre kostretninger mener, at alle kornsorter er dårlige, og 
at kød til (alle) måltiderne er vigtigt for at stabilisere vores blodsukker og 
dermed undgå, at vi falder i sukker fælden. Sideløbende med alt dette har 
f.eks. Lene Hansson arbejdet med skillekosten, hvor der menes, at det er 
vigtigt ikke at indtage proteiner og korn til samme måltid.  
 
Alle disse retninger har for mig at se noget godt i sig, nogle mere end andre, 
men det er også kendetegnende, at de har deres fokus fra en bestemt vinkel, 
og dermed kan have tendens til at glemme helheden. Kost bølgerne gør en 
ny opdagelse og fokuserer meget på den men glemmer ofte at sætte denne 
nye vinkel ind i en større sammenhæng. 
Det er også meget kendetegnende for de forskellige bølger, at en bølge 
afløses af en modbølge. Fokus på blodsukker stabilitet afløses af fokus på 
udrensning. Fokus på at kulhydrater er sundt, afløses af fokus på at skelne 
hvilke kulhydrater, der er sunde. Derfor kan det medføre søsyge at følge alle 
bølgerne og kan give en mere rolig sejlads at vente på, at bølgen er stilnet af 
og så drage fordel af de konklusioner, som ligger tilbage efter den store 
bølge. F.eks. bliver det spændende, hvad der ligger tilbage efter de store 
bølger, som er fremme i øjeblikket, om at alt korn er usundt. Jeg synes, det er 
godt, at der kommer fokus på, om korn er sundt og i givet fald hvilken 
kornsort, i hvilke situationer og til hvem, men jeg forudser også, at der vil 
komme en modbølge i løbet af nogle år, som lægger vægt på, at korn er 
meget sundt og en vigtig bestanddel af kosten.  
 
Dybest set er det slet ikke afgørende, hvad vi spiser! Det afgørende er, hvad 
vi optager. Medicinsk set er fordøjelses kanalen ikke inde i kroppen. 
Fordøjelses kanalens overflade er medicinsk set uden for kroppen, da den er 
et slags rør, som starter ved munden og slutter i endetarmen. Det afgørende 
er altså ikke, hvad vi kommer i dette rør, det afgørende er, hvad der passerer 
fra dette rør/tarmen og ind i blodbanen. Altså hvordan den mad, vi spiser, 
bliver fordøjet og optaget i kroppen.  
 
Hvad påvirker så det? Genetisk set kan man være udstyret med en god 
fordøjelse, som gør, at man oplever sundhed og vitalitet i kroppen, selvom 
man måske ikke spiser så sundt. Vi kender alle historien om en gammel 
person, som har levet af franskbrød, leverpostej og cigaretter hele livet, og 
som er frisk og sund som 100 årig. Vedkommende har en genetisk stærk 
fordøjelse, men det medfører ikke, at franskbrød, leverpostej og cigaretter er 
det bedste for alle. 
Ens psykiske tilstand betyder også meget for, hvordan fordøjelsen fungerer. 
Hvis man som det mest selvfølgelige i verden mener, at denne mad er skøn, 



© Lars Henrik Rasmussen 
www.kropsaand.dk 

 4

og den skal optages af mig, så vil enzymer og bakterier i fordøjelses kanalen 
lettere aktiveres, og dermed kan maden lettere spaltes og optages. Asterix og 
Obelix kan lettere fordøje et helt vildsvin, når de går til sagen med savlet 
hængende ned af kinderne for nu at tage et eksempel fra det virkelige liv ☺. 
De er allerede startet fordøjelsen ved synet af vildsvinet og glæden ved at 
skulle indtage det. En nervøs person, som er bange for om vedkommende 
må tage til sig og være i livet, vil have sværere ved at klare den kost.  
En tredje faktor, som påvirker, hvad vi optager, er, hvad vi indtager. Dette 
skyldes, at sund mad er lettere optageligt for kroppen, blandt andet ved at 
den påvirker kroppen til at udskille flere enzymer og mere mavesyrer, som er 
afgørende for fordøjelsen. Så derfor, selvom det ikke er afgørende, hvad vi 
indtager, så er det en meget vigtig faktor. Men det er vigtigt at huske på, at 
selvom vi spiser masser af sund mad, så nytter det ikke så meget, hvis det 
ikke bliver optaget. Psykoterapi kan afhjælpe fastlåste følelser, som holder 
fordøjelsen nede, arbejde med frigørelse af ryghvirvlerne kan hjælpe til at 
forbedre organernes arbejdsevne, massage, zoneterapi og akupunktur kan 
ligeledes hjælpe fordøjelsesorganerne. Kosttilskud, urter, indre ro, dans, 
glæde og meget mere er også faktorer, som man skal huske på, hvis der er 
problemer med fordøjelsen. 
 
Nu ser vi nærmere på den meget vigtige faktor, som indtagelse er i forhold til 
vores ernæring. 
 
Generel kostvejledning.  
 
At arbejde med kosten er en meget stor og gennemgribende ting. En af de 
første ting, vi møder, når vi er blevet født ud i denne verden, er 
modermælken. Dette medfører, at vi for første gang som individ skal begynde 
at fordøje noget, som vi modtager udefra. Denne oplevelse af, at noget skal 
passere ind i os udefra, kan for nogle være meget kraftig og nærmest 
traumatisk. Vi vokser så op og er meget påvirket af den kost, som indtages af 
vores moder og senere af kostvanen i hele familien. I en større sammenhæng 
er vi også påvirket af de normer og vaner, der er i vores sociale og kulturelle 
omgivelser. Det er disse dybt indgroede oplevelser, vaner og normer, som vi 
rører ved, når vi begynder at ændre vores kost. Derfor er det meget vigtigt, at 
vi på den ene side har viljestyrke og standhaftighed til at stå fast på, at vi vil 
ændre et gammelt, gammelt mønster. Men samtidigt også at vi på den anden 
side har omsorg for og humoristisk sans med, at ændringer kan være svære 
og (angst) provokerende.  
 
Som tidligere beskrevet er vi mennesker meget forskellige. Mht. ernæring vil 
jeg for overblikkets skyld dele os op i tre grupper. 
A) Der er dem, som har en stærk og robust fordøjelse.  
De kan gå igennem (det meste af) livet uden tilsyneladende at have 
nævneværdige problemer, som er forårsaget af mangelfuld ernæring. Disse 
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personer vil kunne have glæde af at blive mere kvalitets bevidste om deres 
kost. Formentligt behøver de ikke at udelukke bestemte fødevarer 
permanent, men det vil være godt for dem at give kroppen et frikvarter ved at 
være på kur kost en gang om året. Der er også nogle fra denne gruppe, som i 
virkeligheden slet ikke har så robust en fordøjelse, som de antager, hvilket vil 
kunne vise sig under sådan en kur.   
B) Så er der dem, som har brug for at være påpasselige med deres kost.  
De behøver måske ikke at udelukke bestemte fødevarer permanent, men 
nogle af dem skal de kun indtage sjældent, og samtidigt vil det være 
væsentligt for dem 1-2 gange om året at være på kur, hvor de udelukker 
disse fødevarer helt. I tilfælde af stort set alle helbredsmæssige og 
følelsesmæssige problemer vil de kunne opnå gode resultater ved at være 
meget opmærksomme på deres kost i en periode, til der opstår bedring. De 
er altså sensitive overfor, hvad de indtager men har dog også en frihed til at 
indtage de fleste fødevarer.  
C) Den sidste gruppe er personer, som altid skal være opmærksomme på, 
hvad de indtager.  
I deres hverdag udelukker de visse fødeemner permanent. Måske kan de så 
spise nogle af dem til fest eller på ferie, mens andre må de holde sig fra 
konstant. Deres helbred kan give kraftige udslag ved indtagelse af disse 
fødeemner. Det gælder naturligvis for folk med sukkersyge eller allergi, men 
det kan også gælde for personer, som ikke har fået konstateret målbare 
problemer hos lægen, men som af indre erfaring ved, at de får det dårligt 
længe efter, at de indtager disse fødeemner. Disse personer er altså mere 
eller mindre på en slags kur konstant. 
 
Opdeling af grupperne er naturligvis som altid en begrænset gengivelse af 
virkeligheden, men kan forhåbentligt være med til at give et billede af, hvor 
forskellig vores virkelighed kan være, og derfor hvor forskellige vores behov 
mht. kost kan være.  
Man behøver ikke permanent at være i en af grupperne. Som omtalt, så er 
der nogle, som mener, at de er i gruppe A, der i virkeligheden bare har lukket 
af til deres fordøjelses behov, og som derfor ikke kan mærke, hvad de har 
godt af. Det samme kan gælde for de andre grupper. Man kan også opleve at 
kunne bevæge sig fra gruppe C til B vha. livs udvikling, terapi o.a.  
Som omtalt i punkt 3), så er kosten jo kun en af de medvirkende faktorer for, 
hvad der bliver optaget i kroppen.  
 
Jeg vil i det følgende foreslå nogle kost ændringer. Jeg deler dem op i fire 
trin. Trin 1 og trin 2 beskrives i dette nyhedsbrev, trin 3 og 4 i det næste. Ved 
hvert trin kommer jeg med forslag til, hvad du kan skære ned på eller tage ud 
af din kost, og hvad du kan fokusere på at få ind i din kost eller forøge 
indtagelsen af. Samtidigt kommer jeg på hvert trin med et forslag til en kur. 
Trinene er ment som en støtte til, at du kan foretage nogle ændringer, som 
passer til dit ståsted. Det er vigtigt at lave realistiske ændringer, som er mere 
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vedvarende frem for at lave store ændringer, som du måske med viljens kraft 
kan overholde en måned eller to, hvorefter det langsomt smuldre for dig og 
falder tilbage til udgangspunktet. Så hvis du er interesseret i at lave 
kostændringer nu, så prøv at læse de forskellige trin igennem og overvej 
hvilket trin du er på, og hvilket trin du er parat til at foretage. Nogle 
mennesker har det bedst med at lave kraftige ændringer på en gang; det kan 
også være okay, hvis du har erfaring med, at det er din måde at foretage 
holdbare og varige ændringer på. Men det kan også være udtryk for 
utålmodighed og mangel på accept af sig selv. Mærk selv efter. 
 
Trin 1: At blive bevidst om hvad du indtager.  
Hvis du stort set ikke er bevidst om, hvad du indta ger, så er det her, du 
skal starte. 
Formentligt spiser du, som du gør, fordi du mener, at det smager godt, er let 
at købe og lave, er noget som du er vant til at indtage fra din opvækst eller 
hos dine venner. Reklamerne påvirker dig også en del, så hvis du ser noget, 
som du genkender fra dem, så køber du det ofte. Måske tænker du en gang 
imellem over nogle af de kostråd, som du hører om i medierne og vælger så 
at købe light produkter, Kærgården, margarine og minimælk for at spare på 
fedtet, og agurker og tomater for at få noget grønt, men det er sjældent, at du 
bevidst vælger at indtage fødevarer, fordi de er sunde. 
For dig handler det om at blive bevidst om, hvad du indtager.  
Start med at være opmærksom på alt hvad du indtager  i løbet af dagen, 
både mad og drikkelse . Skriv det gerne ned for 3-4 dage. Vær helt ærligt 
med om du får noteret alt og om det er en normal indtagelse, du har for de 
dage, du noterer. Det nytter ikke noget, at du pynter på resultatet. Det er ikke 
så afgørende lige nu, hvor meget du indtager af det forskellige, bare skriv 
cirka angivelser. 
Prøv også at begynde at se på indholds fortegnelsen  på de forskellige 
produkter , som du har hjemme hos dig selv, eller som du overvejer at købe i 
butikkerne. Det kan være svært at gennemskue, hvad den fortæller i starten. 
Prøv i første omgang at tænke over hvor meget af det, du spiser, som er 
naturlige ingredienser, der er vokset op af jorden eller er fra dyr, der lever i et 
natur tro miljø. Og hvor meget af det som er naturfremmede ingredienser. Det 
kan være svært at skelne, og det behøver ikke at være et dårligt produkt, 
fordi det er industri fremstillet. Men det er vigtigt at få større klarhed over, 
hvor mange af de produkter, som du indtager, der indeholder primært 
naturlige ingredienser, og som derfor er lettere for kroppen at genkende og 
optage, og hvor mange som er naturfremmede, og som derfor er svære for 
kroppen at få nytte af, eller måske ligefrem afgiver ikke-nedbrydelige 
affaldsstoffer til din organisme. 
Undersøg hvor mange produkter du spiser, som indeho lder kunstige 
sødestoffer.  
Vær specielt opmærksom på NutraSweet eller Canderel (som bliver anført 
som ”sødestof aspartam” eller ”sødestof E951” på ingredienslisten). 
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Aspartam består af to aminosyrer, som er bundet sammen af 
methanol=træsprit. Methanol er en kraftig gift. De officielle myndigheder 
mener, at bindingen er stabil nok og ikke påvirker organismen i skadelig 
retning, mens andre mener, at den kan blive ustabil under f.eks. 
varmepåvirkning over 30 grader celsius, som f.eks. når den er i vores 
organisme. Derved kan det påvirke os med en lang række uheldige 
virkninger, psykisk og fysisk.  
Formentligt taber vi os heller ikke af kunstige sødestoffer. Det er der i hvert 
fald ikke noget, der tyder på i USA, hvor de indtages i store mængder. 
Formentligt skyldes det, at produktet laver rod i den naturlige 
appetitregulering. 
Undersøg hvor mange produkter, du spiser, som indeh older kunstige 
tilsætnings- og farvestoffer. Se simpelthen efter hvor mange E-numre, der 
er på ingrediens listen. Ikke alle er (så) skadelige for os, men mange er 
naturfremmede produkter, som kan have en uheldig virkning i vores krop, 
alene eller sammen med andre naturfremmede produkter. 
Undersøg hvor mange produkter, du spiser, som indeh older sukker.  
Hvidt sukker er et meget raffineret produkt, som har fået fjernet alle de 
mikronæringsstoffer, som fandtes i råmaterialet. Tilbage er et produkt, som 
umiddelbart giver energi og sødme, men som hurtigt stjæler energien igen, 
giver svingende blodsukker og lyst til mere sukker eller anden junkfood. Det 
er tomme kalorier uden andet indhold end medvirken til fysiske og 
følelsesmæssige problemer. 
 
Nu er det tid for at tage en beslutning om at rydde op i de faktorer, som 
åbenlyst er skadelige for dig . Det er de varer, som er allermest unaturlige 
og fremmede for din organisme. Antinutrienter kaldes de også, da de direkte 
modvirker og belaster vores ernæring. Måske ved du godt, at disse produkter 
ikke er gode for dig, men det kan være svært at bryde en gammel vane; 
måske har du aldrig skænket det en tanke, men under alle omstændigheder 
kan du tage det første skridt nu: 
Start med at fjerne eller skære ned på indtagelsen af følgende varer: 
- kunstige sødestoffer 
- kunstige tilsætningsstoffer 
- kunstige farvestoffer 
- junkfood 
- slik 
- sukker 
- kaffe 
- sort te 
- alkohol 
- tobak 
- unødvendigt (håndkøbs)medicin 
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Det heldige er, at kunstige søde-, tilsætnings- og farvestoffer samt sukker ofte 
forekommer i de samme produkter, som typisk er slik, sodavand, færdigretter 
og andet junkfood. Så ved at droppe slikposen og sodavanden fra tanken og 
junkfooden fra frostboksen, den lokale burger-eller pizzakæde, så slår du 
mange fluer med et smæk og sparer pengepungen og sundheden for meget. 
 
Skær ned på eller drop helt kaffe og sort te. Mange drikker 1-3 liter om 
dagen. Både kaffe og sort te indeholder koffein, som har en stimulerende 
effekt som amfetamin. Det kan således være med til at give uro, nervøsitet, 
rastløshed, rysten, irritabilitet, hjertebanken m.m., som ofte bliver forsøgt 
fjernet med en ny kop kaffe/sort te. Kaffe/sort te er generelt med til at stresse 
hele din organisme og tilfører kroppen en lang række dårlige stoffer udover 
koffein. Koffeinfri kaffe indeholder jo ikke koffein, men har så andre stoffer, 
som er uheldige for kroppen og kan derfor heller ikke anbefales. Højst som 
en støtte i nedtrapningen af almindelig kaffe. Nogle mennesker kan tåle at 
nyde lidt kaffe, men det er højst 1-2 kopper om dagen, så bestræb dig i hvert 
fald på at skære ned til det niveau, om ikke andet så på sigt. 
 
Alkohol kan ligeledes være en nydelse, og for de fleste mennesker er en 
enkelt genstand eller to ikke noget problem. Men en del mennesker er faldet i 
den fælde, hvor de har oplevet, at alkohol har hjulpet dem til at slappe af og 
glemme deres problemer, og samtidigt har de har de været i stand til at 
udføre nogle opgaver, som de ellers var bange for, at de ikke kunne 
gennemføre. Men næste gang skal der mere til at dæmpe deres uro og andre 
uønskede følelser, så derfor må de indtage endnu mere alkohol for at opnå 
den dulmende effekt. Det er skruen uden ende. Og i mellemtiden belastes 
lever, nervesystem og andre organer, mens at blodets indhold af kolesterol 
øges og blodsukkerbalancen påvirkes negativt med kraftige følelsesmæssige 
udsving til følge. 
Et alkohol problem kan være svært at arbejde med alene. Det er der ikke 
nogen grund til at være flov over. Vi kan alle have brug for støtte, og hvis du 
har brug for støtte til at komme af med et alkohol problem så begynd at se dig 
omkring efter tilbud, som du har tillid til. Det kan også være en god idé at 
begynde at arbejde med de andre punkter, jeg lige har beskrevet, for det vil 
kunne støtte dig og din organisme i at give slip på misbruget. For det er det, 
det er: et misbrug, hvor det er alkoholen, der bruger dig og ikke dig, der 
bruger alkoholen. Specielt at arbejde med maskeret overfølsomhed, en 
blodsukker stabiliserende kost og udelukkelse af alle stimulanser kan være 
en stor hjælp. Læs mere om det i trin 2. 
 
Tobaks misbrug kan ligesom alkohol misbrug være svært at slippe. Igen kan 
det være en idé at arbejde med de andre punkter, som jeg lige har beskrevet. 
Mærk efter hvornår du er parat til at slippe tobakken og opsøg den hjælp, 
som er nødvendig. En del har hjælp af rygestop kurser, akupunktur eller 
hypnose. Prøv at finde ud af hvad føles rigtigt for dig. Vi har alle sammen 
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vores uvaner, og at ryge er ikke en større uvane end andre, men det er en 
farligere uvane end langt de fleste andre. Cigaretrøg indeholder en lang 
række skadelige stoffer, som hæmmer immunforsvaret og kan være med til at 
fremme en lang række degenerative sygdomme som kræft, 
hjertekarsygdomme og luftvejsproblemer. Tobak er meget skadeligt for 
helbredet, og det kan være en stor hjælp for din sundhed og hele din 
almentilstand at slippe den. Indtil du er parat til det, må du dog prøve at gøre 
andre tiltag og nyde tobakken imens. Forsøg dog at skære ned på 
tobaksforbruget i mellemtiden; at ryge f.eks. 20-40 % mindre er helt klart 
fremmende for dit helbred. 
 
Stort set alle overstående ting, som jeg anbefaler, at du skærer ned på, har 
det til fælles, at de er stimulerende uden at være styrkende. De stimulerer 
altså din organisme. Dette har den uheldige effekt, at du ikke kan mærke, 
hvordan din organisme har det. Selvom den er træt og stresset, har 
hovedpine eller ondt, er vred eller ked af det, så mærker du det ikke efter en 
masse junkfood, sodavand, slik, alkohol og cigaretter. Kroppen bliver kunstigt 
stimuleret, så den bare fortsætter med at kæmpe, selvom den har brug for 
hvile og omsorg. Ved at tage alle disse kunstige stoffer væk, vil du lige 
pludselig begynde at kunne mærke dig selv. Det kan være ret så 
overvældende i starten. Husk så på, at det ikke er dårligt, selvom det måske 
på kort sigt kan synes dårligt. Det er kroppen, der får plads til at reagere i 
stedet for at blive holdt nede af kunstige stimulanser. Hvis din bil begyndte at 
brokke sig, så ville du jo heller ikke overhøre dens signaler og holde den 
kunstigt kørende, indtil der skete et alvorligt uheld. Når du tager disse ting 
væk fra din kost, så begynder du igen at kunne høre signalerne, og dermed 
har du mulighed for at tage dig af dem. Accepter at du kan få hovedpine, blive 
træt, kan have svært ved at overskue ting, kan blive opfarende og irritabel, 
eller ked af det og opgivende; det er helt naturlige reaktioner, som skyldes, at 
organismen ikke længere dagligt får tilført store mængder affaldsstoffer, og 
derfor får overskud til at rydde op i de affaldsstoffer, der ligger i kroppen. I 
den periode, hvor affaldsstofferne bliver renset ud af kroppen, vil der opstå 
udrensnings symptomer. Det svarer til, at du rydder op i dit hjem; i 
oprydningsfasen er der mere kaos og dårlig energi, men det har et formål: at 
skabe et bedre hjem på sigt. F.eks. kan du sagtens have hovedpine i op til en 
uge efter, at du er stoppet med at drikke kaffe, afhængigt af hvor stort dit 
forbrug har været. Hvis udrensningssymptomerne er for kraftige så trap 
langsomt ud. 
 
Jeg anbefaler naturligvis ikke, at du undlader at t age medicin, som du 
har fået ordineret af din læge!  Hvis du ikke mener, at medicinen er 
nødvendig, så tal med din læge om det og indhent evt. oplysninger om andre 
muligheder. Hvis du indtager meget medicin så tal med din læge, om al 
medicinen stadig er nødvendig. Håndkøbs medicin, som f.eks. 
smertestillende medicin, kan du dog selv overveje at regulere: hvor meget 
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smertestillende medicin tager du på en uge? Er der grund til at tage så 
meget? Tager du straks noget medicin, hvis din krop reagerer med en form 
for smerte? Er du klar over, at f.eks. hovedpinepiller taget i for store mængder 
kan være med til at give dig hovedpine? Måske vil din krop bare fortælle dig, 
at du har brug for at slappe af, stresse ned eller indrette dit liv på en anden 
måde, så klip ikke ledningen over til lampen, der lyser, når der mangler olie 
på bilen, men gør noget ved problemet! 
 
Så det var altså det, som du skal koncentrere dig om at skære ned på eller 
fjerne fra din indtagelse. Hvad skal du så fokusere på og øge indtagelsen 
af? 
- Vand , vand og atter vand. 1½-2 liter rent vand om dagen (altså ikke som i 

kaffe, te eller saftevand). Hvis du er meget fysisk aktiv, eller det er meget 
varmt, skal du nok have mere vand. At komme citron eller lime skiver i 
vandet er helt fint. Drik dog ikke vandet til måltiderne da det skyller maden 
ned, inden det er tygget færdig. Vand hjælper kroppen med at rense ud. 
Hvis du har brug for noget varmt, kan du (udover kogt vand) drikke hvid, 
grøn eller rød te samt urtete, men højst 2-3 kopper om dagen. 

- Frugt og grønt . Få 2-3 stykker frugt om dagen. Få noget grønt hver dag. 
Agurk og tomat er okay, men prøv også at spise f.eks. revne gulerødder - 
evt. sammen med et æble - med citronsaft på. Og broccoli kogt højst 2 min 
efterfølgende skyllet i koldt vand og så overhældt med en dressing af 4 
gange olivenolie til 1 gang citron. Eller bag rodfrugter skåret i cm store 
stykker i ovnen i 30-40 min med lidt vand i bunden og overhældt med 
olivenolie. Lav gerne til et par dage. Frugt og grønt tilfører din organisme 
masser af vitaminer, mineraler og fibre. 

- 3 faste måltider  om dagen. Gør det til en vane, at du skal have dine faste 
måltider. At løbe ud af døren uden af få morgenmad er den sikre start på 
en dag fuld af fast food, sodavand og slik. Spis et par stykker rugbrød med 
noget godt pålæg, lav blødkogte æg eller røræg, spis müesli eller 
havregrød med en smørklat og f.eks. æble eller banan på. Smør noget 
rugbrød med pålæg til frokost og tag evt. også et par gulerødder med; det 
er meget billigere og lækre, end det du kan købe i byen.  

- Sæt tid af til at købe ordentligt ind . Mindst 1-2 gange om ugen skal der 
købes ind, for det er jo svært at spise noget godt, hvis du kun har 
remoulade og 3 stjernet salami i køleskabet. Køb noget godt rugbrød. Frys 
gerne nogle skiver ned, så du har nogle, hvis du en dag skulle have glemt 
at købe ind. Køb noget godt pålæg: æg, en god pølse, tun, makrel, sild, 
avocado, gode oste. Køb frugt og grønt, noget godt fisk eller kød. Køb 
også gerne grønt til fryseren, f.eks. wok miks som hurtigt kan varmes på 
panden, hvis du har travlt eller ikke gider at lave mad. Køb f.eks. også 
rejer og frossen fisk og kød til fryseren. Olivenolie, ris, smør og citron er 
også godt at have. 

- Mellemmåltider  behøver ikke at være slik, chokolade eller en hapser fra 
pølsevognen. Det kan også være mandler og et stykke frugt. Eller en 
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rugbrødsmad med noget godt pålæg. Det giver nok en anderledes 
mætheds fornemmelse, end du er vant til, men det er kun et spørgsmål om 
tilvænning. Hvis du er der hjemme, kan du også spise en smoothie til 
mellemmåltid: blend frossent frugt, f.eks. jordbær eller hindbær, med en 
banan og en håndfuld mandler (som lige er skyllet i rindende vand). Hvis 
du er så heldig at have hørfrøolie eller kokosolie så kom endelig noget i! 
Tilsæt vand eller friskpresset appelsinsaft, så massen kan blendes og 
smag til. Det smager lækkert, giver dig et stabilt blodsukker, når du 
tilsætter mandler og er let at lave. Det er også lækkert som dessert. 

- Udskift almindelig salt med uraffineret hav- eller stensalt . Uraffineret 
hav- eller stensalt har bevaret alle sine mineraler og sporstoffer og er 
derfor meget sundere og lettere genkendeligt for kroppen. 

 
Overstående kan måske virke som en stor opgave, men det er primært et 
spørgsmål om at ændre vaner – og om vilje. Viljen til at komme god energi på 
din motor. Det fortjener den! 
 
I starten kan du måske let falde tilbage i det gamle spor. En måde at undgå 
det, er ved at sætte dig selv for, at overholde en kur i 14 dage. En god kur til 
trin 1  er:  I 14 dage må du ikke spise noget mad, som indeholde r 
kunstige sødemidler, tilsætnings- eller farvestoffe r. Hvis du er i tvivl om 
den mad, du vil spise, indeholder dette, så må du undlade at spise den. Kort 
sagt skal du ikke indtage kemiske stoffer i de 14 dage, men kun indtage ting 
som har vokset i naturen. Dette vil være et rigtigt godt skridt i den rigtige 
retning for dig. 
 
 

 

Resumé af trin 1 : 
Nedsæt eller stop indtagelsen af:   
- kunstige sødestoffer - kunstige 

tilsætningsstoffer 
- kunstige farvestoffer - junkfood 
- slik - sukker 
- kaffe - sort te 
- alkohol - tobak 
- unødvendigt (håndkøbs)medicin 
Øg indtagelsen af: 
- vand - frugt og grønt 
- godt rugbrød - godt pålæg 
Fokuser på: 
- 3 faste måltider om dagen - indkøb af gode 

råvarer 
- gode mellemmåltider -  havsalt i stedet for 

alm. salt 
Kur: 
 14 dage uden indtagelse af kunstige søde-, farve- og 

tilsætningsstoffer. 
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Trin 2: At blive bevidst om hvad der er kvalitet fo r dig.  
Hvis du i det store og hele følger sundhedsstyrelse ns råd ang. sundhed, 
men ikke er opmærksom på kvalitetsforskelle, intole rancer og 
sammensætning af måltidet, er trin 2 et godt sted f or dig at starte.  
Sundhedsstyrelsens råd handler mest om kvantiteter, ikke kvaliteter. Jeg er 
sådan set enige i det meste af deres råd, men det er kun som et minimum, da 
jeg slet ikke mener, at de er dækkende for et menneske, som ønsker at 
optimere sit helbred og få et bedre fysisk og psykisk velbefindende. Rådene 
minder en del om de anbefalinger jeg gav på trin 1. 
Sundhedsstyrelsens 8 råd er: 

 
 
Hvis du føler dig godt på plads med overstående, så er det tid til at gå dybere 
ind i, hvordan fødevarerne kan påvirke dig. 
 
Et meget væsentligt punkt at tage fat på er kvaliteten af fedtstoffer . 
Fedtstoffer bliver ofte betragtet som noget usundt, som vi skal skære ned på, 
så meget vi kan. Det er efter min mening meget unuanceret! Fedtstoffer er 
livsvigtige for vor organisme, da de udgør hovedbestanddelen i de 
cellemembraner, som omgiver og beskytter alle vores celler. Kvaliteten af det 
fedtstof, vi spiser, er altså meget medbestemmende for hvilket stoffer, der 
trænger ind i cellen. Immunforsvar, hormon- og nervesystem samt alle vore 
indre organer er afhængig af tilgangen af kvalitets fedt. 
 
Kort sagt så kan fedtstoffer deles op i mættede og umættede fedtstoffer. 
De mættede fedtstoffer findes primært i animalske produkter, som okse-, 
svine- og lammekød, samt i mælkeprodukter, f.eks. smør. De findes også i de 
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vegetabilske produkter som kokosolie, kakaosmør og palmeolie. Mættet fedt 
er meget stabilt og har et højt smeltepunkt. Dette ses også ved, at det 
størkner, hvis det opbevares på køl og først bliver flydende ved en forholdsvis 
høj temperatur.  
Umættet fedt kan opdeles i enkelt(mono)umættet fedt og fler(poly)umættet 
fedt. Umættet fedt har en eller flere såkaldte dobbeltbindinger. Enkeltumættet 
har en dobbeltbinding, flerumættet har flere.  
Enkeltumættet fedt findes bl.a. i oliven, mandler, avocado, nødder, sesam og 
raps. Enkeltumættet fedt er mindre stabilt end mættet fedt, som slet ikke har 
nogen dobbeltbinding, men mere stabilt end flerumættet fedt som jo har flere 
dobbeltbindinger. Dette ses også ved, at f.eks. olivenolie er flydende ved 
stuetemperatur, mens det delvis størkner i køleskabet. Enkeltumættet fedt 
bliver også kaldt omega 9. 
Flerumættede fedtsyrer opdeles i omega 3 og omega 6. Flerumættet fedt 
findes bl.a. i fede fisk, hørfrø og græskarkerner (omega 3) samt i, 
solsikkekerner, valnødder, sesamfrø, græskarkerner, kæmpenatlys, 
hjulkrone, solbærkerner og kød (omega 6). Flerumættet fedt er kendetegnet 
ved at være meget ustabilt og sart. Det er altid flydende, både i køleskab og 
udenfor køleskab.  
I kort form ser opdelingen således ud med nogle af kilderne nævnt: 
 

Mættede fedtsyrer  Umætte de fedtsyrer  
Enkelt(mono)umættede  

Omega 9 
Fler(poly)umættede  

Omega 3 Omega 6 
Kød 
Mælkeprodukter 
Kokosolie 
Palmeolie 

Olivenolie 
Mandler 
Avocado 
Sesam 

Hørfrø 
Fede fisk 
 

Solsikkekerner 
Valnødder 
Kæmpenatlys 
Kød 

 
Flerumættet fedt forefindes derudover også i omega 7, som bl.a. findes i 
havtorn og den brasilianske frugt acai. 
Der kan laves endnu flere underopdelinger, bl.a. kan omega 3 deles op i 
EPA, DHA mm., som du måske har hørt om, men det er et alt for stort emne 
at tage op her. Ligeledes kan fedtstofferne opdeles efter længden af de 
enkelte fedtsyrer, om de er kort-, mellem- eller langkædet, hvilket også har 
betydning. 
Men lad os nu holde os til det vigtigste: umættet fedt og specielt 
flerumættet fedt er meget ustabilt og sart, så derf or er det vigtigt, 
hvordan det bliver fremstillet, opbevaret og behand let . Det kan ikke tåle 
at blive udsat for for høje temperaturer, for kraftigt lys eller for meget ilt. Dette 
medfører, at dobbeltbindingen ændres, og der dannes transfedtsyrer og frie 
radikaler, som er usunde for vores celler. Derfor er det ikke nok at sige, at vi 
skal indtage flere flerumættede fedtsyrer. Det er meget vigtigt at det 
koldpressede  olier , at de sælges i mørke flasker og opbevares køligt; alle 
flerumættede olier skal opbevares på køl efter åbning, men de mest sarte, 
f.eks. hørfrøolie skal også opbevares på køl i forretningen. Det er heller ikke 
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godt, at flerumættede olier står et sted i forretningen, hvor de kan udsættes 
for direkte solskin. Det kan medføre, at de harskner og bliver skadelige for 
kroppen. Langt, langt de fleste flerumættede olier, som sælges, er ikke 
koldpressede. Det skal fremgår klart på flasken, hvis de er koldpressede. Alt 
andet er ikke brugbart for kroppen og skal derfor ikke indtages! Da 
flerumættede olier ikke kan tåle for høje temperaturer, skal de heller ikke 
bruges i husholdningen til opvarmning! Stegning skal foregå med de 
stabile fedtstoffer smør, kokosolie mens mildere op varmning og 
sautering også kan ske med olivenolie . 
Næsten alle minariner, margariner og blandingsprodu kter som 
Kærgården er fremstillet med varmebehandlede, hærde de fedtstoffer og 
kan derfor ikke anbefales at indtage . De bidrager ikke med gavnligt 
cellefedt men med belastende dellefedt. 
 
Udover kvaliteten af fedtet er det også meget vigtigt, at vi indtager fedtet i det 
rigtige forhold mellem mættet, enkeltumættet og flerumættet fedt. Forholdet 
er individuelt, men det skal ca. være ligeligt, altså ca. en 1/3 af hver. Der er 
meget tale om, at det er vigtigt at indtage omega 3 i form af fede fisk eller 
hørfrø olie, evt. i form af kosttilskud, og det er også rigtigt for mange. Dette 
skyldes at mange mennesker får meget mættet fedt fra mælk og animalske 
produkter. I disse produkter er der også meget omega 6. Samtidigt er der 
mange, som får meget omega 6 fra friturestegning, chips, fast food, kager, 
bagerbrød, dårlige planteolier mm. Dette gør, at mange personer indtager 10-
20 gange så meget omega 6 som omega 3, og da balance nærmere burde 
være 1:1, så er den forrykket kraftigt. Hvis du derfor er en person, som ikke 
har været opmærksom på kvaliteten og balancen i mellem fedtstofferne, så vil 
du i starten have brug for at indtage godt med omega 3, f.eks. i form af fede 
fisk og 2 spsk. hørfrøolie dagligt. Men når du generelt begynder at få et 
sundere indtag af fedtstoffer, så er det vigtigt at huske på, at mættet og 
enkeltumættet fedt også er meget vigtige fedtstoffer.  
En god kilde til mættet fedt er smør og kokosfedt . Udover det du evt. 
bruger til at stege i, så er det godt at indtage ca. 1-2 spsk. dagligt i uopvarmet 
form på maden. Kød fra specielt økologisk dyr er også en god kilde for 
mange. 
En god kilde til enkeltumættet fedt er olivenolie. Ca.1-2 spsk. dagligt i 
uopvarmet form i f.eks. dressing vil være passende for de fleste. Mandler, 
avocado og sesam er også fine enkeltumættede kilder. 
En god kilde til omega 3 er fede fisk og koldpresse t hørfrøolie . Ca. 1-2 
spsk. hørfrøolie/fiskeolie dagligt som spises højst 15 min efter det er taget ud 
fra køl. Grønne grøntsager kan også bidrage med omega 3. 
En god kilde til omega 6 er frø og koldpressede oli er af solsikkekerner, 
sesamfrø, græskarkerner og valnødder.  De fleste vil formentligt få nok af 
omega 6 gennem maden og har derfor ikke brug for at være opmærksom på 
at indtage specielle daglige mængder, men sørg for at få overstående frø og 
kerner i god kvalitet ofte. Husk at frøene og kernerne ikke må være harske, 
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for så er fedtstoffet ødelagt. Opbevar dem derfor på køl. Specielt valnødder 
skal købes som valnøddekerner eller vacumpakket.  
 
Generelt er det også vigtigt at gøre op med den fedtforskrækkelse, som trives 
i den offentlige debat. Fedtstoffer i den rigtige kvalitet, den rigtige balance og 
den rigtige mængde er sundt! Man bliver ikke nødvendigvis fed af at spise 
fedt, på samme måde som man ikke bliver grøn af at spise grønt. Det er 
rigtigt, at der er flere kalorier i et gram fedt end i et gram kulhydrat/protein, og 
at man i forbindelse med ønsket om at tabe sig derfor også skal være 
opmærksom på det, men derfor er det endnu vigtigere at indtage de rigtige 
fedtstoffer, så cellerne får den fedt de har brug for. Hvis man ikke gør det, så 
vil man ubevidst hige imod at få alle former for fedtstof, også de usunde, da 
kroppen vil forsøge at kompensere for den manglende indtagelse af 
fedtstoffer. Det er altså primært dellefedt (=dårlige, hærdede fedtstoffer) man 
tager på af og ikke cellefedt (=gode, sunde, uhærdede fedtstoffer). 
 
Når jeg taler om kvalitet, kan jeg heller ikke undgå at tale om økologi . Det 
kan ikke bevises (endnu), at økologi er sundere, men for mig er der ingen 
tvivl om, at økologiske produkter generelt indeholder en helt anden vitalitet og 
livskraft end konventionelle produkter. Der er også tegn på, at økologiske 
produkter indeholder flere fytonutrienter (sekundære stoffer i planterne, som 
findes i meget små mængder, men kan være meget vigtige – for planten og 
for os som spiser den). Oftest forsøger man at undersøge, om økologiske 
produkter kvantitativt indeholder flere vitaminer og mineraler (primære 
stoffer), men ikke kvaliteten i disse og om der måske er flere sporstoffer og 
fytonutrienter, som gør balancen og optageligheden bedre i økologiske 
produkter. Konventionelle produkter bliver tilført kunstgødning, som gør, at 
planterne vokser hurtigere, end de egentligt fra naturen ”magter”. Det 
medfører, at planterne indeholder procentvis mere vand end økologiske 
produkter og dermed procentvis mindre reelt indhold. Der bliver også brugt 
sprøjtegifte for at holde ukrudt væk fra planterne, men derved forringer man 
plantens eget immunforsvar og modstandsdygtighed, hvilket for mig at se vil 
gøre, at planten har mindre kraft til os, der indtager den. I dyreproduktionen 
tillades der ikke væksthormoner og unødigt medicin i økologiske brug, og 
f.eks. malkekøer skal på græs i sommerhalvåret, hvilket medfører, at der er 
mange flere sporstoffer i f.eks. økologisk smør end i konventionelt smør. Der 
er simpelthen en verden til forskel på at tale om smør og økologisk smør. Det 
er altså ikke ligegyldigt hvilke slags (6 stykker) frugt og grønt, du indtager om 
dagen! De fleste af os har en økonomisk begrænsning, som gør, at vi ikke 
kan købe alt økologisk. Det er der ingen grund til at være flov over. Men 
forsøg at være bevidst om at vælge så meget som muligt, som er økologisk. 
Samtidigt er det også godt at være opmærksom på i høj grad at vælge 
årstidens grønt. F.eks. agurk, tomat og salat har et stort vandindhold, som 
passer godt til den varme sommerperiode. At spise tomater på en kold 
vinterdag er dog ikke så givende for kroppen. Der har den mere brug for at få 
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tilført varme og dybde fra rodfrugterne, som f.eks. gulerødder, selleri, 
rødbeder, pastinak mm. Heldigvis er det også sådan, at rodfrugter er billigst 
om vinteren, hvor tomater og agurker til gengæld er dyrere. Det er altså både 
sundt for pengepungen og for kroppen at købe årstidens grønt. 
 
At forstå maskeret allergi/overfølsomhed er meget v igtigt for at få en 
dybere forståelse af fødemidlers indvirkning på os . Hvis du indtager et 
fødemiddel, som stresser kroppen, får du en alarmreaktion. Dette er en 
hensigtsmæssig reaktion, som giver dig nogle ressourcer til at klare 
situationen. Det kan f.eks. være, at du som lille barn fik komælk på et 
tidspunkt, hvor dit fordøjelsessystem ikke var parat til det. Reaktionen kunne 
være kolik, forkølelse, knopper eller lignende, hvilket er kroppens måde at 
udrense det fødemiddel, som har forårsaget stressen. Hvis dine forældre ikke 
var opmærksomme på, at reaktionen kunne komme fra komælks indtagelse 
men anså symptomer for bare at være almindeligt forekommende små 
sygdomme, så fortsatte de med at give dig komælken. Din krops reaktion på 
denne gentagne stress stimuli er at tilpasse sig. Hvis stress belastningen 
fortsætter, så vil hele din organisme indstille sig på at overleve i denne 
tilstand og du vil blive afhængig af fødemidlet, i dette tilfælde komælk, for at 
opretholde dette kunstigt forhøjede funktionsniveau i det daglige. Indtagelse 
af store mængder komælk gør, at du føler dig nogenlunde tilpas og kan klare 
hverdagen. Mange kan leve sådan i mange år uden symptomer. På et 
tidspunkt begynder der dog at komme uspecifikke gener som træthed, 
hovedpine, spændinger og humørsvingninger, som oftest dulmes med 
indtagelsen af komælk eller andre belastende fødevarer. Senere kan der 
komme f.eks. allergi, eksem og ledproblemer inden organismen til sidst går 
ind i en udmattelsesfase, hvor der kommer degenerative sygdomme. Det er 
historien om personen, som ikke har haft en eneste sygedag i mange år, og 
som pludselig, tilsyneladende ud af den blå luft, får en alvorlig sygdom. Ud af 
den blå luft er det altså ikke men skyldes, at organismen har tilpasset sig 
igennem mange år til noget, som ikke er sundt for den, men som den har 
været nødt til at klare, fordi den konstant er udsat for det.  
Det er sjældent en klassisk allergiform, som kan måles i blodprøver, men en 
overfølsomhed eller intolerance, som giver tilsvarende symptomer (måske lidt 
mere uspecifikke) uden at kunne påvises i blodprøver. Maskeret 
allergi/overfølsom kommer mest fra de fødemidler, vi har fået  
- tidligst i vores liv: måske det første fødemiddel efter at vi er blevet 

fravænnet modermælken. Specielt hvis det har været traumatisk. 
- mest af: typisk mælkeprodukter, hvede, sukker, kartofler, tobak og kaffe. 
- hyppigst, altså flere gange dagligt. 
- dårligst: de fødemidler som er af dårligst kvalitet, og som er mest 

fremmede for vores organisme, og derfor lettere bringer den i 
alarmberedskab. Eller som introduceres i en stressende periode. 

-  
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Vejen ud af maskeret overfølsomhed er at stoppe ind tagelsen af 
fødemidlet (i en periode). Dette giver abstinenser og udrensnings 
symptomer i starten, men efter nogle dage eller uge r får du det bedre . 
Ofte er det sådan, at der er flere maskerede overfølsomheder oven på 
hinanden. F.eks. er alkohol og tobak afhængigheder altid maskeret 
allergier/overfølsomhed, som næsten altid har nogle ældre overfølsomheder 
nedenunder. Dette skyldes, at organismen i sin stressede tilstand hele tiden 
søger nye produkter, som gør, at den kan klare sig og holde det kunstigt høje 
funktionsniveau kørende. Det er næsten altid sådan, at der ligger en 
maskeret (ko)mælkeallergi nedenunder alkohol eller tobak (eller narkotika) 
afhængigheder. Men det kan også være mange andre lag, der gør sig 
gældende. F.eks. kan der være mange, mange følelser, som er bundet fast til 
et bestemt fødemiddel; følelser som var umulige for personen at håndtere og 
rumme i den periode, hvor fødemidlet blev introduceret. Fødemidlet bliver 
altså ubevidst brugt til at lægge låg på denne følelse og har på det tidspunkt 
været den bedst mulige forsvarsfunktion. At ændre på kosten kan derfor 
været et meget kraftfuldt redskab til at kontakte s årbare følelser,  og hvis 
det gøres i forståelse, omsorg og respekt for personens situation, er det et 
meget vigtigt skridt til et bedre følelsesliv. Nogle personer oplever at have 
konsulteret en psykolog eller psykoterapeut i årevis uden at få de ønskede 
resultater, men ved at få fjernet de fødemidler som giver maskeret 
overfølsomhed, oplever de, at de kan kontakte deres følelser, uden at der er 
et diffust låg henover. Et samarbejde mellem psyko-, krops- og kostterapi kan 
altså være meget værdifuldt til at forløse gamle, blokerede følelser. 
Jeg påstår naturligvis ikke, at alle følelsesmæssige problemer kun skyldes 
forkert kost, men bag megen modstand og træghed mod at ændre på kosten 
ligger der ofte en stærk forsvarsmekanisme, som var nødvendig en gang, 
men som nu er en begrænsning. Mange dækker sig bag en ubevidst maske 
af afslappethed (det er hyggeligt og afslappende at spise Matadormix og 
Marsbar, mens man ser nogle film) mens kroppen er anspændt over at få 
tilført fødevarer, der stresser den, men som den må vænne sig til og klare sig 
med. At have et afslappet forhold til tilværelsen kan være af stor betydning, 
men det er vigtigt at skelne mellem afslappethed, som kommer af frihed og 
bevidsthed og så afslappethed, som kommer af afhængighed og maskering.  
  
Overstående model med alarm-, tilpasnings- og udmattelsesfase kendes 
også fra andre forhold i livet, f.eks. hvis man har haft en stressende periode 
på arbejdet, hvor kroppen så har tilpasset sig situationen, og når man så 
kommer ind i en mindre stressende periode reagerer kroppen med sygdom 
eller stor træthed; det er kroppens måde at reparere sig selv, efter at den har 
tilpasset sig så længe.  Hvis den ellers får plads til det, fordi vi stopper med at 
stresse den! 
 
På trin 1 handlede det meget om at stoppe indtagelsen af antinutrienter, som 
er direkte skadelige for os. På samme måde handlede det om at undgå 
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indtagelse af olier, som er blevet behandlet forkert, og derfor er skadelige for 
os. Men der er også produkter, som i princippet er sunde, men som af mange 
forskellige årsager er blevet usunde for en del af os. Måske har du i medierne 
hørt nogle mennesker tale om, at mælk og hvede kan være årsag til mange 
helbredsmæssige gener. Jeg synes det er vigtigt at slå fast, at for mig er 
mælk og hvede nogle sunde produkter. Hvis de altså er introduceret til barnet 
på det rigtige tidspunkt, indtages i den rette mængde, er produceret i den 
rigtige kvalitet samt tilføres som det rigtige produkt. Desværre er det mange 
gange ikke tilfældet! Derfor er det vigtigt at være opmærksom på og 
måske skære ned eller udelade mælke- og hvedeproduk ter (i en 
periode). 
 
Mælk er blevet en hellig ko i Danmark, hvor mange års reklame fra 
Mejeriselskaberne og informationer fra sundhedsmyndighederne har fået de 
fleste til at tro, at man ikke kan leve uden mælk, for så får man jo 
knogleskørhed og misvækst. Det er svært at se belægget for det i et land, 
hvor der indtages store mængder mælkeprodukter, samtidigt med at 
forekomsten af knogleskørhed er større end i sydeuropæiske lande, hvor der 
(selv om de desværre indtager en stigende mængde) indtages mindre.  
Det er vigtigt at være opmærksom på følgende ang. m ælkeprodukter: 
- Der tales meget om, at mælkeprodukter indeholder meget kalk. Det er helt 

korrekt. Men det vigtigste er ikke hvor meget kalk, vi får ned i 
fordøjelseskanalen, men hvor meget vi optager i kroppen. For en del 
mennesker kan det være svært at optage kalk fra mælkeprodukter. 

- Balancen mellem magnesium og kalk er meget vigtig. Den rette 
tilstedeværelse af magnesium er nødvendig for opbyggelsen af knoglerne 
og også for optagelsen af kalk. Mælk er meget fattigt på magnesium, men 
rig på kalk, således at balancen har en tendens til at blive forskubbet. 

- Kvaliteten af (ko)mælkeprodukterne igennem de sidste mange år har 
været for dårlig. Der er stor forskel på at drikke frisk mælk fra en ko, som 
får økologisk foder, går ude i sommerhalvåret og som lever forholdsvist 
ustresset, og så at få mælk, som kan være flere dage gammelt, er 
pasteuriseret og homogeniseret og som kommer fra en ko, som står 
fastspændt inde i en stald og spiser foder udelukkende med det formål at 
producere en høj ydelse. Visse personer, som har intolerance over for 
mælk, har kunnet tåle frisk, ubehandlet mælk. 

- Vi kan få intolerance eller allergi overfor alle produkter. En af de ting, som 
kan føre til intolerance, er, at vi får et fødemiddel alt for meget. I USA er 
der forholdsvis mange, der har peanut allergi; det er der ikke mange, der 
har i Danmark. Indtagelsen af komælksprodukter er og har været højt i 
mange år. Specielt børn får en meget stor procentdel af deres energi fra 
mælkeprodukter. Havde vi historisk indtaget meget mindre komælk, så 
ville det med stor sandsynlighed ikke være så stort et ernærings problem. 

- Mælkeprodukter er meget slimdannende og er en god grobund for 
infektioner, uanset om man er overfølsom over for det eller ej. 
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- Fødevarer kan også have et symbolsk eller følelsesmæssigt betydning for 
os mennesker. Mælk er et af de produkter, som har store følelser knyttet til 
sig. Som baby er et af vores mest basale behov i de første måneder at få 
modermælk. Hvis moderen er i stand til at give modermælk og ernære 
barnet, vil barnet opleve det at få modermælk, som en fortsættelse af 
symbiosen fra fostertilstanden; modermælken vil være lig kærlighed og 
næring. Hvis det af den ene eller anden årsag ikke lykkedes at mætte 
barnet helt med modermælk, vil man ofte give barnet komælk eller 
modermælks erstatning indeholdende komælksprodukter. Barnet vil ofte 
kompensatorisk kaste sin kærlighed på det nye produkt i flasken, for 
tidligere fik det kærlighed og tryghed fra brystet, nu forsøger det så at få 
det fra sutteflasken og det flydende indhold i flasken. Dette kan så 
fortsætte når barnet vokser; hvis barnet savner moderen vil det ubevidst 
forsøge at kompensere ved at indtage det næstbedste, som det har lært 
det: mælk og mælkeprodukter. Mælk er altså forbundet med MOR, 
nærhed, tryghed, følelser, rummelighed, det kvindelige. De stærke 
følelsesmæssige bånd, der kan være i mælkeprodukter, gør, at produktet 
kan være ekstra problematisk og lettere føre til intolerancer. 

 
Prøv at stoppe indtagelsen af komælk og komælks pro dukter i en 
periode. Spis evt. gede- og fåremælks produkter i s tedet . Det er muligt at 
få gedesmør, fåreyoghurt og forskellige gede- og fåreoste. Det er også muligt 
at få frisk gedemælk fra firmaet Løgismose. Der findes også et stort antal 
plantedrikke (”mælke”) som du kan bruge f.eks. soja-, ris- og havredrik. Der 
findes et hav af specielt sojaprodukter, som f.eks. tofu, desserter, is, oste osv. 
men vær opmærksom på ikke at erstatte alle mælkeprodukterne med 
sojaprodukter, da det er svært at vide om sojaen er genmanipuleret. 
Samtidigt er det muligvis sådan, at ugæret soja kan være usundt for kroppen. 
Tamari og miso er gæret soja og er altså helt okay, mens andre 
sojaprodukter ikke skal overdrives. 
De (ko)mælkeprodukter, som de fleste har lettest ved at tåle, er først og 
fremmest smør. Fløde i små mængder kan også være okay for mange. 
Yoghurt har så mange gode kvaliteter pga. dets indhold af gode 
tarmbakterier, at det er et stort plus, hvis det kan indtages og optages. 
Jeg bliver altid mødt med spørgsmålet om, hvordan man skal få kalk nok, 
hvis jeg foreslår, at man nedsætter eller stopper indtagelsen af 
mælkeprodukter. Vi er simpelthen så indoktrineret med tanken om, at kalk får 
vi kun gennem mælk, at vi nærmest tror, at vores knogler rasler fra hinanden, 
hvis vi ikke får vores ½ liter mælk om dagen. Fokuset kunne lige så godt 
være på et af de andre vitaminer eller mineraler, som vi også får alt for lidt af, 
men det er altså kalk, som med mejeriselskabernes og 
sundhedsmyndighedernes kampagner får den største opmærksomhed. Og 
det kan også være sandt, at hvis man får en underlødig kost generelt, så kan 
det være godt at få mælk for trods alt at få lidt kalk og andre vitaminer og 
mineraler. Men som sagt er kalken i mælkeprodukter ikke så let optageligt, og 
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balancen i forhold til magnesium er ikke god, så man får en bedre resultat 
ved at spise masser af grønne grøntsager, grønt drys (persille osv.) 
sesamfrø, fuldkornsprodukter og suppe kogt på dyreknogler. Kosttilskud med 
et balanceret indhold af kalk og magnesium er også en god idé, uanset om 
man spiser mælkeprodukter eller ej. 
 
Hvede(mel) er blevet en helt almindelig del af danskernes kost. I form af 
brød, pasta, pizza, morgenmadsprodukter og tilsat mange færdige produkter, 
som f.eks. færdigretter på frost, leverpostej og lakrids. Hvede er krævende 
for jorden – og for os – at omsætte . Den har gode bage egenskaber, som 
skaber et lækkert hævet brød. Det har desværre gjort, at hvede er blevet så 
populært, at vi indtager alt for meget af det i for hold til andre kornsorter . 
Specielt i form af brød, som er meget sværere at fordøje end kogt hvede. Og 
kvaliteten af hvede har også lidt skade, fordi det mere har handlet om at 
skabe et stort udbytte end om at skabe et sundt produkt.  
Alle kornprodukter handler følelsesmæssigt primært om FAR, men oftest på 
en positiv og afbalancerende måde. De spirer ud i verden og lever af solen. 
De kan være med til at give ro, balance, overblik, vækst og stabilitet. Specielt 
hvede kan dog være vanskelig at fordøje for os i de nordiske lande, og der 
kan den ubalancerede far træde frem: krævende, pustende sig op, uden 
hensyn til sine omgivelser, destruktivt handlende, tager det som en selvfølge 
at have førsteret til en plads i solen og skygger dermed for andre. At slippe 
sin afhængighed af hvede kan ofte hjælpe til at finde en sund maskulinitet og 
komme ud i verden, også selvom om far ikke er/var der til at støtte dig.  
Prøv at holde pause med indtagelse af hvedeprodukte r. Hvede findes 
som sagt i mange ting. Husk at bulgur og couscous også er hvede. Det 
samme er durumhvede, som oftest bruges til pasta. Spelt, emmer, enkorn 
m.fl. er urhvede sorter, som er sundere og af bedre kvalitet end almindeligt 
hvede, men i en fase hvor du skal slippe en evt. afhængighed af hvede, nytter 
det ikke at spise 
urhvede sorterne. 
Boghvede er ikke en 
hvedesort.  
Spis i  stedet 
rugbrød, uden hvede 
og bagt på surdej. 
Langt det meste 
rugbrød indeholder 
hvede, men i langt de 
fleste supermarkeder 
eller bagere findes 
der et uden hvede. 
Begynd at spise 
andre kornsorter, 
som hele kogte korn 

Sådan tilbereder du korn: 
Korn skal skylles grundigt i flere hold vand. Ved 
iblødsætning i 6-12 timer bliver kornet lettere 
fordøjeligt og kogetiden forkortes. Det er dog kun de 
danske kornsorter rug, byg, havre og hvede, som 
skal iblødsættes for at spalte fytin. 
Hirse, boghvede og quinoa indeholder saponiner 
(bitterstoffer) og kræver grundig skylning, indtil det 
sæbelignende stof er vasket ud. En måde at gøre 
det på kan også være at koge kornet op og 
efterfølgende skylle det i koldt vand. 1-3 gange i alt 
indtil der (næsten) ikke er flere urenheder i vandet. 
Hele brune eller røde ris kan ofte være meget 
beskidte og bliver lettere fordøjelige med samme 
behandling. 
Kog kornet som angivet på pakken (dog kan 
mængde af vand varierer meget). Kog evt. korn til 2-
3 dage, da det holder sig okay på køl. 
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(ligesom ris) eller som grød: de danske kornsorter byg, rug, havre og de 
fremmede ”kornsorter”: ris, boghvede, hirse, quinoa, amaranth og vilde ris.  
 
Sukker og dets negative effekter er omtalt på trin 1. Sukker er også et 
meget følelsesladet produkt. Da modermælken er sød (men på en naturlig 
måde), vil vi ofte søde trøst i det søde. Her er sukker et oplagt valg, da det 
findes overalt og effektivt lægger låg på vores følelser. At kunne give slip på 
en sukker afhængighed er et dybt valg, som handler om at blive sin egen mor 
og far og dermed være i stand til at møde, acceptere og give omsorg for sig 
selv. Start f.eks. op med at blive mere bevidst om hvad s ukker er for dig . 
Når du så spiser sukker, så bliv mere bevidst om, at nu spiser du sukker, men 
du forsøger også at trøste dig selv. Det er okay lige nu. Det er din måde at 
give dig selv omsorg på lige nu. Forsøg herefter at bytte noget af sukkeret ud 
med andet sødt, f.eks. (tørret) frugt. Vær stadig bevidst om at du giver dig 
omsorg gennem maden. Forsøg senere at kunne være med dine følelser 
uden at du behøver at spise. Tal om dem, tegn dem, skriv ned hvad det er, 
du føler og skriv om den omsorg, du godt kunne tænke dig var til stede. Hvis 
du kan lære at være med alle dine følelser, kan du opnå en frihed, så du kan 
vælge at bruge søde sager som en nydelse i stedet for, at sukker misbruger 
dig. 
 
En del vælger at blive vegetarer for at leve sundere. Det kan også være 
sundt at være vegetar, men ikke nødvendigvis. Du kan f.eks. være vegetarisk 
ved at leve af ostemadder og lakridser. Det samme gør sig gældende med 
veganere (personer som vælger ikke at spise kød eller fødevarer fra dyr, som 
f.eks. æg og mælkeprodukter); det behøver heller ikke at være sundt. Nogle 
personer vælger at blive vegetarisk eller vegansk for at opnå et image af 
renhed, som måske ikke er realistisk. Andre vælger det som et ofte ubevidst 
oprør mod samfundet eller forældrene. Det er helt okay men det kan være 
sundt at se på følelserne, som ligger bag for ikke at projicere sine undertrykte 
følelser over på maden med det resultat, at ens dybere behov ikke bliver 
opfyldt.  
Naturligvis er der også mange, som vælger at blive vegetar, og som bliver 
glade for det, fordi det er det rigtige for dem. Jeg har meget stor respekt for 
personer, som af etiske grunde vælger at blive vegetarer, og det er 
forholdsvist let at blive dækket ind ernæringsmæssigt som vegetar, mens det 
er betydeligt sværere som veganer. Jeg vil ikke skrive nærmere om 
vegankost her men vil kraftigt anbefale, at man sætter sig grundigt ind i 
emnet, inden man evt. vælger at blive veganer.  
 
Hvis vi udelukkende ser på det sundhedsmæssige aspekt, så er det vigtigt at 
være opmærksom på nogle mulige faldgruber som vegetar. Det nytter ikke 
bare at sløjfe kødet fra menuen og så ellers spise videre som normalt. Dette 
vil skabe et meget ustabilt blodsukker og med stor sandsynlighed gøre, at du 
hurtigt vil ty til nødløsninger i form af sukker og andet junk food. Det er heller 
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ikke sundt at blive ”mælkevegetar”, som mange blev det i 70’erne og 80’erne, 
hvor store mængder ost og andre mælkeprodukter erstattede kød. Som 
tidligere omtalt har store mængder mælkeprodukter mange uheldige 
virkninger, og ofte ligger der også en maskeret overfølsomhed bag, som giver 
store fysiske og følelsesmæssige problemer. Som vegetar skal du være 
opmærksom på at få dækket dit behov for proteiner p å en sund måde. 
Æg, bønner og linser i samspil med kornprodukter  vil gøre, at du får en 
blodsukker stabiliserende kost. I starten kan det måske være svært for dig at 
fordøje bønner og linser, og resultat kan let blive øget tarmluft. For mange er 
det et spørgsmål om tilvænning. Spis bønner eller linser hver dag. Husk den 
korrekte tilberedning og lav ofte bønnemos eller humus i starten, da det er 
lettere at 
fordøje. Følg 
de generelle 
råd om 
kosten, som 
jeg har givet 
og vær 
opmærksom 
på, at du ikke 
dyrker eller 
skaber en 
fødevare 
afhængighed i 
ønsket om at 
være vegetar. 
 
Bønner og 
linser er gode 
for alle at få 
integreret i 
kosten. Det 
kan være svært fordøjeligt for nogle personer, men forsøg om du kan få det 
ind i din hverdag. Spis det ofte i små portioner, så kroppen kan vænne sig til 
det. I mange opskrifter indgår bønner i kødretter, f.eks. chili con carne, og det 
er en fin måde at få en sundere og mere vegetarisk kost.  
Hvis du ønsker det, kan det også være fint at have en eller flere vegetariske 
dage om ugen. Det kan være svært at finde kød, som ikke er produceret eller 
slagtet under stressende forhold. Ofte bliver der også brugt en del medicin i 
produktionen for at muliggøre, at dyret kan overleve under de dårlige forhold, 
de lever under. Derfor kan kød være en problematisk proteinkilde. Men det er 
meget individuelt, om det føles nærende nok at leve uden kød. Mange på 
vores breddegrader har det bedst med at få kød, så start med at finde 
kød fra sunde, ustressede dyr, gerne økologisk og f orsøg at integrere 
bønner og linser i din kost. 

Sådan tilbereder du tørrede bønner og linser. 
Tørrede bønner skal skylles godt. Vær opmærksom på 
evt. sten eller urenheder. Iblødsæt dem mindst 8-10 timer 
før brug. Kog dem op, hæld kogevandet fra og skyl dem i 
koldt vand. Gentag et par gange til vandet er (næsten) 
rent. Kog dem herefter op igen og lad dem simre 1-2 
timer afhængigt af bønnesorten. Se evt. anvisning på 
emballagen. Bønnerne bliver lettere at fordøje, hvis de 
koges med tang eller citronskiver. Tilsæt først salt til sidst 
da de ellers er svære at koge møre og dermed sværere 
at fordøje. Brug dem f.eks. i bønnemos som humus, 
sammenkogte retter, eller postejer. 
Linser kræver ikke iblødsætning, men hvis du har en sart 
fordøjelse, er det godt med 2-6 timers iblødsætning, 
kortest for røde linser. De skal renses og efterses 
grundigt lige som bønner. Kræver ikke tang eller 
citronskiver ved kogningen.  
Bønner og linser holder sig godt på køl og er egnet til 
nedfrysning i kogt, utilberedt stand. 
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Kost sammensætningen er typisk heller ikke et emne, som bliver behandlet i 
de officielle kostråd, bortset fra det dårlige råd om at skære ukritisk ned på 
fedt. En meget god model til kostsammensætningen blev introduceret af 
Suzette van-Hauen Drucker. Tallerkenfordelingsmodellen giver et let 
forståeligt overblik over hvordan det enkelte målti d skal sammensættes : 
 
1)=kornprodukter. 2)=frugt eller grøntsager. 3)=Proteiner og/eller fedt. 
Fordelingen er fleksibel og afhænger af individ, klima og årstid. 
 
 
Morgen. 
Grød er basis om morgenen. Et eksempel 
kan være lige dele hel hirse, hel 
boghvede og havreflager. Eller ren 
havregrød. Kogt og tilsmagt med salt og 
en plantedrik f.eks. sojadrik eller 
havredrik. Serveret med en smørklat, 
mandler, æbler og bananer. Der er 
masser af muligheder. Prøv dig frem. 
Mandler, kerner og evt. tørret frugt skal 
iblødsættes aftenen før. De skal ikke 
koges. Iblødsætningsvandet fra tørret 
frugt er lækkert at blande i grøden. Tørret 
frugt må ikke udgøre for stor en del af kosten, da de kan give svampe 
problemer, så brug primært frisk frugt.  
Hvis du på trods af gode forsøg ikke kan klare at spise grød, så er rugbrød 
med godt pålæg det næstbedste. Få også frugt eller grøntsager til måltidet, 
men ikke begge til samme måltid, da det er svært at fordøje sammen. 
Pandekager af godt mel, iblødsat müesli eller yoghurt naturel blandet op med 
frugt er også muligheder. Men grød er det mest balancerede til at give 
blodsukkerstabilitet og varme. 
 
Frokost: 
Frokost kan være en udfordring, hvis det 
er som madpakke på arbejdet. Godt 
rugbrød med godt pålæg (f.eks. humus, 
fisk, æg, avocado) er det letteste. Prøv 
dog også at få noget grønt med: rester 
fra aftensmaden, suppe, råkost eller 
andet. I det hele taget kan det være en 
idé at lave ekstra til aftensmaden, som 
kan tages med næste dag. Eller koge 
ekstra korn/ris som kan blandes op med 
noget grønt til dagen efter. Selvfølgelig er 

1) Grød af hirse, havre, 
boghvede, quinoa, ris,  
amaranth, rug, byg 2) 
 
 Frisk  
 frugt, 
  tørret 
  3) frugt 
 Mandler 
 Sesam-, hørfrø, 
 græskar-, solsikkekerner 
 kokos, smør, plantedrikke. 

 2) 
 Rå/kogte/bagte 
1) grøntsager  
Ris,   
hirse, bog- 
hvede, rug, 
byg, havre, 
(rug)brød 3) 
 Humus, æg 
 bønner, linser, 
 postej, koldpressede  
olier, avocado, fisk, kød, smør 
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frisklavet mad bedst, men det handler også om det muliges kunst, så tænk 
over hvordan du bedst kan indrette dig. Hav også gerne nogle gode 
koldpressede olier med til din frokost, hvis de ikke er blandet i din salat. Hvis 
det i øjeblikket er for svært for dig at overskue en ændring af frokosten, så 
start med at lave om på morgenmad og aftensmad. 
 
Aften: 
Ligesom til frokost er det vigtigt at have 
en god basis i grøntsager. Selv om de er 
bedst frisklavede så lav evt. til flere 
måltider.  
Det er bedst at skære ned på mængden 
af brød, så forsøg kun at spise brød til et 
måltid. Prøv dig frem med forskellige 
kornsorter. Bland f.eks. ris og amaranth 
eller ris og havre. Brug dem evt. i salater.  
Det er godt at skære ned eller fjerne 
okse- og svinekød, da vi har fået det i 
store mængder i vores opvækst, og da 
det er tungt fordøjeligt for mange. Økologisk okse- og svinekød er dog mindre 
stresset og forurenet. Kalvekød er bedre end okse- og svinekød, men kun 
hvis det er fra kalve, der har haft ordentlige forhold under opvæksten. Se evt. 
efter Dyrenes Beskyttelses mærkat. Fjerkræ, specielt i økologisk kvalitet, fisk, 
vildt og lam er det kød, som er at foretrække. 
 
Fordelingen er som sagt individuel og skal forstås som fornemmede 
størrelser efter hvor meget de fylder på tallerknen og ikke hvor meget de 
vejer eller måler. Generelt fylder et overvejende vegetabilsk måltid mere på 
tallerknen end et kartoffel, sovs og kød måltid, som er mere kompakt. Et 
rugbrøds-pålægs måltid er også mere kompakt end et vegetabilsk måltid. 
  
Vær opmærksom på at mad lavet, opvarmet eller optøet i mikrobølgeovn 
fuldstændig mister sin livskraft! Jeg kan under ing en omstændigheder 
anbefale at bruge mikrobølgeovn.  Måske bevares antallet af vitaminer og 
mineraler godt i mikrobølgeovnen (=kvantiteten) men næringsværdien er helt 
ødelagt (=kvaliteten). Fødevarens struktur bliver ødelagt og dermed bliver 
fødevaren fremmed for kroppen, da den i sin struktur ikke ligner det, som 
kroppen genkender som mad.  
 
Jeg har ofte skrevet vendingen blodsukker stabiliserende kost . 
Blodsukkeret bliver primært stabiliseret af nærende proteiner og fuldkorn. 
Hvis blodsukkeret ikke er stabilt, vil man have tendens til hurtigt at blive 
sulten. Humørsvingninger, svimmelhed og træthed er andre typiske 
reaktioner. Ofte bliver det imødegået med noget hurtigt energi fra sukker, 
sodavand, juice eller frugt, som giver kortvarigt energi, men som ikke 

 2) 
 Rå/kogte/bagte 
1) Grøntsager 
Ris,  
boghvede 
hirse, havre 
quinoa, rug, 
amaranth, 3) 
byg Humus, 
 bønner, linser, fisk 
 rejer, fjerkræ, vildt, lam 
 koldpressede olier, smør 
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stabiliserer blodsukkeret på sigt, men tværtimod giver nye udsving. Den onde 
cirkel er så i gang. Junkfood, chips, sukker, cigaretter, kaffe og stress giver et 
kunstigt højt blodsukker (=højt stressniveau) som hele tiden skal holdes oppe 
af nye forsyninger. På den måde kan nogle personer komme igennem en hel 
dag næsten uden at spise og føle sult. Når de så kommer hjem, bliver 
(=mærker) de pludselig meget sultne. Hvis de altså ikke fortsætter mønstret 
derhjemme. Selvom de umiddelbart ikke kan mærke noget dårligt i løbet af 
dagen, så vil de (udover at indtage en hel masse usunde fødemidler) slide 
meget på deres organisme, hvor binyrerne kører på højt alarm niveau for at 
klare den åbenbart kritiske situation. For urinstinktet i kroppen opfatter en 
situation, hvor man konstant er i gang uden tid til at spise, som kritisk og 
livstruende. 
En måde at bearbejde følelsesmæssige problemer, afhængighed af sukker, 
tobak, alkohol og andet er at sørge for stabilt blodsukker. Dette betyder 
tilførsel af gode protein ved alle måltider, også mellemmåltider. Og at 
måltiderne indtages, inden at blodsukkeret er i bund, for så tager det mindst 
20 min at få det op igen med rigtigt mad. Det kan også, specielt i starten, 
betyde større andel af proteiner end skitseret i overstående cirkler.  
Det er også vigtigt at tænke over, hvordan du lever dit liv. Er dit blodsukker 
også ustabilt, fordi du ikke lytter til dine behov og kører derudad i overgear? 
Prøv at indbygge pauser og gåture i løbet af dagen. Måske bliver du så 
bange for, at du ikke præsterer nok? Prøv at observer den følelse og lyt til 
hvad der ligger bag. 
 
Det kan være en stor fordel at sætte 2-3 uger af, hvor du kan udelukke 
bestemte fødevarer. Fordelen ved en kur er, at du giver kroppen pause fra 
det normale indtag, og dermed kan du kommer ind under maskeret 
allergi/overfølsomheder og andre afhængigheder. Kroppen kan slippe sit evt. 
forhøjede stressniveau og fortælle dig om dens mere reelle behov. En kur, 
som kompensation for en al for dårlig levevis i hverdagen uden at du laver 
nødvendige ændringer efterfølgende, er dog ikke meget bevendt. Kuren 
skulle gerne føre til, at du integrerer ny viden og vaner i dit liv. 
En 2-3 ugers kur til trin 2 : 
Undgå indtagelsen af: 
Komælksprodukter. 
Hvedeprodukter. 
Sukker, kunstige sødemidler, men også honning, juice og andre sødemidler. 
Kunstige tilsætnings- og farvestoffer. 
Kaffe, sort te, alkohol og andre former for stimulanser. 1-2 kopper urtete, grøn 
eller hvid te er dog okay, 
Svine-, okse- og kalvekød. 
Spis flere fuldkornsprodukter, bønner, linser, hvidløg, citron og gode olier. 
 
Overstående er som sagt en kur, der er meget fin til at give kroppen en pause 
fra evt. stressende fødemidler. Det kan også bruges som en mulighed til at 
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teste evt. mistænkte fødemidler. Efter 14 dage, hvor du med overstående kur 
har elimineret mistænkte fødemiddel, bruger du nogle dage på at provokere 
med nogle af disse fødemidler. Start gerne med komælkeprodukter. Spis 
store mængder af det produkt 3 dage i træk. Mærk hvilke reaktioner du får. 
Skriv dem gerne ned. Hvis du i løbet af kortere tid får reaktioner, som du 
oplever stammer fra fødemidlet, kan du stoppe med provokationen og gå 
tilbage på kur kosten. Efter 3 dage (eller til du føler dig okay igen) kan du så 
provokere med et nyt fødemiddel, typisk hvede. Det kan være en 
langsommelig proces, for specielt med kornprodukter kan det tage længere 
tid inden evt. reaktioner kommer op til overfladen. Du kan prøve med alle 
fødemidler, som du har udelukket fra kosten. Kaffe og sukker kan også være 
interessante at mærke reaktionen på. 
Du kan ikke med sikkerhed sige, at hvis du ingen reaktioner mærker, så er 
fødemidlet sundt for dig. Der kan være andre faktorer, som gør, at reaktionen 
ikke kommer op til overfladen. Men du har fået en indikator på, om fødemidlet 
giver dig problemer. Men det kræver at du 100 % udelader de fødemidler, 
som du senere skal teste for. Læs mere om det på trin 3 og 4. 
Det skal understreges, at det ikke er et mål at udelukker de potentielt sunde 
fødevarer for altid. Det giver en mere varieret kost, hvis du kan tåle f.eks. 
mælke- og hvedeprodukter i passende mængder. Og selvom du ikke kan tåle 
det nu, så vil det være godt, hvis du på sigt kan optage og integrere det i dit 
liv. Ved at udelukke de fødemidler, som giver dig de største problemer, kan 
der ofte ske det, at du efter et stykke tid kan begynde at integrere de mindst 
belastende fødevarer igen. Måske med hjælp fra andre terapier og din 
følelsesmæssige udvikling. 

 
 

Resumé af trin 2: 
• Vær stadigvæk opmærksom på punkterne fra trin 1. 
• Nedsæt eller hold pause med forbruget af komælkeprodukter. 
• Nedsæt eller hold pause med forbruget af hvedeprodukter. 
• Opvarm kun smør, kokosolie og olivenolie. 
• Indtag kun koldpressede olier og vær opmærksom på det rette 

forhold mellem mættede, umættede og flerumættede fedtsyrer. 
• Sammensæt måltiderne efter tallerken modellen. 
• Sørg for et stabilt blodsukker. 
• Indtag mindre okse- og svinekød og flere bønner og linser. 
• Spis så vidt muligt økologisk. 
• Indtag kun brød en gang om dagen. Spis mere kogt fuldkorn. 
• Undlad at bruge mikrobølgeovn. 
• Husk på at maskeret allergi/overfølsomhed giver en afhængighed 

af fødevarer, som reelt ikke er sunde for dig. 
• Sæt tid af til en 2-3 ugers kur og efterfølgende fødevaretest. 
• Nyd maden, livet og værdsæt dine reaktioner ☺ 
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Alle de mange råd og oplysninger kan måske virke overvældende og svære 
at overskue. Husk på at du er ved at lære noget nyt og giv dig lov til at starte 
med en ting af gangen.  
Det er ikke meningen at lave et sundhedsdiktatur me d stramme læber 
og glædesløse øjne. Det handler om at skabe frihed.  Frihed, så du ud fra 
dine reelle behov kan vælge det, som gør dig glad o g levende. Ved at 
opbygge et sundt fundament har du et solidt grundla g, som du kan 
”skeje ud på” hvis du har lyst til det. God fornøje lse ☺☺☺☺. 
 
 
Trin 3: At optimere din kost 
Hvor trin 1 handlede om at blive bevidst om, hvad du indtager, og trin 2 
handler om at blive bevidst om, hvad der er kvalitet for dig, så handler trin 3 
om at optimere den viden, som du har opnået ved at gennemføre (nogle 
af) de ændringer, som er beskrevet i trin 2. 
I slutningen af trin 2 skrev jeg om en kur, som kunne give din organisme en 
pause fra at indtage fødevarer, som ofte er belastende. Jeg skrev også, at du 
i forlængelse af den kur kunne teste evt. mistænkte fødemidler ved at indtage 
disse fødemidler i store mængder i 1-3 dage. Måske har du prøvet denne test 
for at finde frem til maskerede overfølsomheds problemer. Hvis du har 
mærket reaktioner fra nogle fødemidler, har du en begrundet mistanke til, at 
dette fødemiddel kan være problematisk for dig i denne periode af dit liv.  
Man kan sige, at de testede fødemidler kan opdeles på følgende måde : 

- Fødemidler som ikke volder nogle problemer.  
Disse kan spises dagligt, i hvert fald i denne periode af dit liv.  

- Fødemidler som giver lettere reaktioner.  
For at få en varieret kost er det en god idé at spise disse en gang 
imellem, f.eks. 1-2 gange om ugen. Hvis du udelukker dem helt, betyder 
det, at din krop helt fravænnes at kunne fordøje og omsætte dem. 
Samtidigt vil du ofte spise andre fødemidler mere ensidigt, og det 
fremmer sandsynligheden for, at du kan udvikle en overfølsom overfor 
disse. Omvendt er det også vigtigt ikke at overdrive indtagelsen af de 
fødevarer, som giver lettere reaktioner, da de så kan begynde at give 
alvorligere reaktioner. 

- Fødemidler som giver kraftige reaktioner.  
Prøv at holde dig fra dem i en længere periode (f.eks. 1-6 måneder 
afhængigt af hvor stort og omfangsrigt et problem det er) og indtag det 
så igen i små mængder for at efterprøve reaktionen. Det er ofte set, at 
man efter en periode med udelukkelse af et fødemiddel kan begynde at 
tåle det igen i små mængder. Hvis det f.eks. er mælkeprodukter, som 
du har svært ved at fordøje, kan det være, at visse mælkeprodukter kan 
tåles efter en længere pause fra alle mælkeprodukter. Ligeledes er det 
ofte set, at der er specielt ét fødemiddel, som er den store 
problemvolder, og ved at fjerne dette fra kosten kan andre fødemidler, 
som ellers også virkede problematiske, forholdsvist hurtigt tåles. Men 
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husk at det kun gælder for potentielt sunde fødevarer, men altså ikke 
for antinutrienter. Ved at fjerne de største problemvoldere kan man ofte 
opleve at kunne klare lidt farvestoffer, tilsætningsstoffer, sukker osv. 
uden de store problemer; det giver en større frihed og er rigtigt godt i 
f.eks. sociale sammenhænge, men det gør det stadig ikke til fødevarer, 
som er sunde at indtage. 

 
Hvis du ikke har mærket nogen reaktioner eller bedr ing af dit 
almenbefindende under udelukkelseskosten, kan det i kke ensidigt 
konkluderes, at du bare kan spise al ting uden prob lemer.  Følgende kan 
også være årsagen. 
Det er vigtigt, at diæten gennemføres konsekvent. Blot et lille indtag af en 
potentiel allergen undervejs i diæten kan gøre, at kroppen ikke giver slip på 
sin maskering. Det kan være svært at gennemskue varedeklarationer og/eller 
at huske hvilke fødemidler, som er lavet på hvede eller mælkeprodukter. Hvis 
du er kommet til at indtage et allergen undervejs i kuren, må du desværre 
forlænge kuren, hvis du efterfølgende ønsker at lave en test af fødemidler. 
En anden årsag til, at der ikke forekommer mærkbare reaktioner, kan være, 
at du er blevet udsat for andre irriterende stoffer så som pollen eller 
kemikalier i løbet af testen 
Hvis du er under kraftig stress påvirkning, psykisk eller fysisk, i løbet af 
testperioden, kan det også medføre, at der slet ikke er plads til at være åben 
overfor de reaktioner, som kroppen udsender. Kraftig stress kan også 
medføre, at kroppen slet ikke har overskud til at slippe sin maskering. Det 
kunstigt forhøjede funktionsniveau, som de overfølsomheds skabende 
fødevarer afstedkommer, bliver ikke formindsket pga. det kraftige stress 
niveau.  
Som tidligere nævnt er ernæring kun en vigtig faktor blandt mange, og en 
mangel på reaktioner kan skyldes, at dit problem slet ikke - eller mere 
sandsynligt - ikke kun skyldes overfølsomhed. Opsøg gerne andre terapier 
som kan hjælpe dig på vej. Hvis du får arbejdet godt med dine problematikker 
andre steder, er det sandsynligt, at du efterfølgende vil kunne mærke 
reaktioner ved at arbejde med en kur og fødevaretest. Du er hermed kommet 
ned til nogle dybere lag i dig selv. At blive mere bevidst om hvilke fødevare, 
som belaster dig, vil kunne hjælpe dig yderligere på vej. 
En sidste meget vigtig ting at huske på, hvis du ikke har mærket nogen 
reaktioner, er, at alle problemvoldende fødevarer måske ikke er ble vet 
udelukket . Det kan være helt individuelt hvilke fødevarer, som er dit problem, 
da alle fødevarer kan give overfølsomhed, men jeg vil videre gennemgå 
hvilke fødevarer, som typisk volder problemer i Danmark. Hvis du ønsker 
nærmere individuel vejledning, så vil jeg anbefale, at du opsøger en 
kvalificeret ernæringsterapeut. 
 
Som nævnt på trin 1 kan antinutrienter typisk forvolde overfølsomhed: sukker, 
kunstige sødestoffer, kaffe, sort te, dårlige fedtstoffer, junkfood, tilsætnings- 
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og farvestoffer, alkohol og tobak er varer, som helt skal undgås eller indtages 
i små mængder. Af de potentielt sunde fødevarer, som oftest forårsager 
overfølsomhed, skrev jeg i trin 2 om komælks- og hvedeprodukter.  
En del mennesker kan dog have problemer med alle mælkeprodukter, altså 
udover komælk f.eks. også gede- og fåremælksprodukter. De problematikker, 
som jeg nævnte i trin 2 ang. komælk, kan desværre være så kraftige, at de 
også medfører problemer med indtagelsen af mælk fra ged eller får, som jo 
ligger tæt op af komælk i deres sammensætning og energi. At gå et trin 
videre kan derfor være ved at udelukke alle mælkepr odukter inkl. gede- 
og fåremælk i en periode . Herefter kan du så teste, hvordan gedemælks- 
eller fåremælksprodukter påvirker dig ved at indtage dem i forholdsvis store 
mængder i 2-3 dage og aflæse reaktionerne. Husk stadigvæk at der også kan 
være forskel på, hvordan de enkelte produkter påvirker. Generelt er det de 
fedtholdige produkter, som oftest tåles bedst, mens de proteinholdige oftere 
kan forårsage overfølsomheds problematikker. Muligvis kan du efter en 
periode uden alle mælkeprodukter lettere fordøje fåremælk og/eller 
gedemælk, mens komælk stadigvæk er for svært at fordøje. Generelt er det 
lettere at fordøje gede- og fåremælk. Dette skyldes, at sammensætningen af 
aminosyrer ligner mere human mælk end komælk. Desuden er der flere 
mellemlange fedtsyrer end i komælk, hvilket gør det lettere fordøjeligt. Da vi 
og vores forfædre samtidigt også har fået lidt gede- og fåremælk i vores liv, 
gør det, at risikoen for overfølsom er meget mindre end for komælk. Af fåre- 
og gedemælk skulle mælk fra får være lettest at fordøje.  
Ingredienser fra mælkeprodukter kan være svære at genkende på 
varedeklarationen. Udover de mere oplagte som mælkesukker og 
mælkepulver, så deklareres mælkeprodukter også som laktose, kaseinat, 
kasein, valle, valleprotein, vallepulver, lactalbumin. Det kan også gemme sig i 
betegnelser som animalsk fedtstof, animalsk protein og bagermargarine. Til 
gengæld er mælkesyre og mælkesyrekultur ikke mælkeprodukter. 
 
Hvede er det kornstof, som oftest giver overfølsomhed. For en del er det dog 
ikke kun hvede, som kan give problemer. Alle glutenholdige kornprodukter er 
til tider også årsag til overfølsomhed. Proteinet gluten kan irriterer 
tyndtarmens slimhinde så al mad optages dårligere. Derfor kan det næste 
skridt være at udelukke de traditionelle danske kor nsorter hvede, rug, 
byg og havre for en periode.  
Havre er i virkeligheden ikke glutenholdigt, men da det for det meste dyrkes 
på marker, hvor der tidligere har været dyrket hvede, rug eller byg, vil det 
oftest under dyrkning eller i den videre forarbejdning blive glutenholdigt. Man 
kan dog finde garanteret glutenfri havre, hvis man søger på internettet. I 
starten vil det dog være tilrådeligt også at udelukke havre. Senere kan du 
forsøge at integrere (glutenfri) havre i din kost. 
Det kan være en stor udfordring for mange at udelukke de fire kornsorter, da 
de fleste brød er produceret på dem. I virkeligheden kan det også være godt 
at leve en periode uden brød. Vi spiser meget store mængder brød i vores 
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del af verden, og mange er afhængige af brød. Det er svært optageligt for 
kroppen, da det har en tendens til at gære i og klæbe sig til tarmen. Hele eller 
halve kogte korn eller flager heraf er lettere optageligt, hvis de er tilberedt på 
rette vis som anvist på trin 2. Det kan derfor være en nyttig del af en kur at 
prøve at leve uden brød i en periode. Senere kan man så evt. tage brød ind i 
et mere afbalanceret forhold, uden at det bliver hovedbestanddelen i ens 
ernæring. Hvis det er helt umuligt at leve uden brød, så kan man købe 
glutenfri brød i helsekost forretninger. Det er dog meget dyrt og har en anden 
smag end vores kendte rug- eller hvedebrød. Det bedste, jeg har smagt, er et 
ris-amaranth brød fra Sattva Bageren, som udelukkende er bagt med ris og 
amaranth mel og hævet med loppefrøs skaller (”HUSK”). Et lækkert brød. 
Man kan også selv bage brød af ris og amaranth. Bageriet Aurion har også 
en fin opskrift på Quinoa brød uden gluten. (Se punkt 5) 
Der er en del glutenfri brød og melblandinger, som efter min mening er af 
dårlig kvalitet. Det er mel og brød, hvor man har fjernet gluten fra hvede og 
ellers tilsat mange ingredienser, som ikke er specielt sunde for kroppen, 
f.eks. sukker. At et produkt er glutenfrit er altså ikke garanti for, at det er et 
godt produkt. Igen er der ikke andet at gøre end at vænne sig til at studere 
indholdsfortegnelsen.  
Gluten findes i hvedeprodukter bl.a. også bulgur, cous cous, durumhvede, 
mannagryn, semulje, spelt, urhvede, enkorn, kamut, emmer samt i rug-, byg- 
og havreprodukter. Det meste brød, rasp, kager, pasta (dog findes der også 
pasta af boghvede, hirse, ris og majs), paneringer og småkager indeholder 
gluten. Madlavningsfløde indeholder også gluten ligesom de fleste postejer, 
fars og frikadeller, en del bouilloner, remoulade, slik (f.eks. lakrids) m.m.  
I stedet for hvede, rug, byg og havre kan du spise ris, vilde ris, boghvede, 
hirse, quinoa, amaranth og majs som hele korn, flager eller mel. 
Fuldstændig på samme måde som mælkeprodukter kan du prøve at udelukke 
alle glutenholdige produkter for en periode og derefter teste dine reaktioner 
på dem. Husk stadigvæk på at differentiere mellem de forskellige 
kornprodukter så du lærer at mærke, hvordan de påvirker dig. Husk også at 
kornet kan påvirke dig forskelligt afhængigt af, hvordan det er tilberedt. Der 
kan altså komme forskellige resultater ud af at teste en kornsort kogt som 
hele korn og samme kornsort bagt som brød. Oftest er det sådan, at 
reaktionstiden på korn er længere end på f.eks. mælkeprodukter, så du skal 
sørge for at afprøve i flere dage (oftest i mindst 3 dage) for at have større en 
sikkerhed mht. reaktionen. 
 
Et væsentligt problem med brød er, at det er hævet, og at hævemidlet har en 
tendens til at genere i tarmen. Oftest er det gær, som det meste brød er 
hævet på, men det kan også være surdej, bageferment, honning-salt eller 
loppefrøs skaller. Kager er oftest hævet med bagepulver, natron, potaske 
eller hjortetaksalt. Alle hævemidler kan altså være usunde for kroppen. 
De kan gære i tarmen og skabe grobund for en usund bakterieflora 
kaldet en dysbiose, som skaber overvækst af bestemt e bakterier f.eks. 
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Candida Albicans.  Dette kan skabe et hav af forskellige 
fordøjelsesproblemer og heraf følgende symptomer f.eks. svampe misvækst 
på negle, i skeden og andre steder. Dysbioser i tarmen er et udbredt problem 
pga. unødig medicinindtagelse og dårlig kost og er med til at svække vores 
immunsystem. Svampene lever bl.a. af sukker, gær, hormoner og antibiotika. 
I øvrigt så er bagegær oftest dyrket på glutenholdigt korn, så hvis du ønsker 
en glutenfri diæt, skal du købe glutenfri gær som fås i helsekosten. 
Surdej, bageferment, honning-salt og loppefrøskaller (”HUSK”) er de mindst 
usunde hævemidler men også det, som er sværest at bruge, og derfor er det 
som regel gær, som bliver anvendt. For at optimere din tarmflora er det 
tilrådeligt at udelade eller nedsætte indtagelsen a f gær og gærholdige 
produkter for en periode. Gær findes jo typisk i brød og bagværk, men også 
i øl. Vin og cider er ligeledes gæret og skal derfor også udelukkes. Eddiker 
ligeså, brug citron i stedet for.   
Hvis man samtidigt udelukker alle antinutrienter, mælkeprodukter og 
glutenholdige produkter, er der en god sandsynlighed for, at din tarmflora vil 
normalisere sig, og du kan slippe en del af dine symptomer efter ca. 2-4 uger. 
Husk også at indtage gode fedtstoffer både af den mættede og umættede 
slags, da de hæmmer væksten af Candida. Kosttilskud med gode 
tarmbakterier f.eks. Multidophilus, et af tarmbakterie produkterne fra 
Engholmgruppen eller Symbioflor vil tilføre gode tarmbakterier, som er med til 
at skabe en bedre balance i tarmene.  
Hvis du har kraftige problemer med dysbioser i tarmen, er det muligt, at 
overstående ikke er nok. Så skal du huske også at holde dig fra al tørret frugt 
og i sværere tilfælde også al frisk frugt og søde grønsager som gulerødder og 
rødbeder. Det kan også være en idé i samråd med din læge at undersøge, 
om du kan holde pause fra evt. indtagelse af hormoner eller anden medicin, 
som fremmer candida svampen. 
Der er dog mange meget restriktive candida kure i omløb, hvor man i meget 
lange perioder skal spise en meget ensidig kost i forsøget på at udsulte 
Candida svampen. I en kortere periode kan det være en god løsning at 
overholde en (forholdsvis mild) kur, som jeg har beskrevet ovenfor, men ved 
svære problemer kan kosten ikke stå alene, og der er grund til at opsøge 
terapeuter som kan hjælpe med f.eks. kosttilskud, urter eller homøopati. 
Ellers kan resultatet let blive, at du udsulter dig selv uden at udsulte Candida 
svampen. Der er endnu en gang grund til kraftigt at understrege, at det ofte 
ikke er hensigtsmæssigt at udelukke en hel masse fødevarer i lange perioder. 
Det kan skabe en al for ensidig kost, som skaber nye problemer på længere 
sigt. Formålet er derimod at finde problemvolderne, udelukke dem fra kosten 
et stykke tid så kroppen får lettere ved at reparere sig selv, og derefter 
integrere dem i din kost og i dit liv igen hvis muligt. 
Ole og Suzette van Hauen-Drucker har beskrevet følgende spy-test, som 
kan give en indikation af, om du har overvækst af c andida eller andre 
svampe : som det første om morgenen, inden du har kommet noget i 
munden, samler du noget spyt og spytter det ned i et glas med rent, klart 
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vand. Check vandet hvert kvarter i op til en time. Hvis du har overvækst af 
candida svampe, vil du se tråde sprede sig ned i vandet fra spyttet, som 
flyder på overfladen. Eller sky lignende spyt vil synke ned til bunden af 
glasset eller opløse sig som flager i vandet. Hvis ingen af disse fænomener 
opstår i vandet i løbet af en time, er der sandsynligvis ikke problemer med 
overvækst af svampe. 
 
Fødevarer fra natskyggefamilien kan også tit volde problemer for 
fordøjelsen.  Tobak, kartofler, tomat, aubergine, peberfrugt, paprika og 
cayenne er fra natskyggefamilien. Hvis dine forældre røg i din opvækst, eller 
hvis du selv ryger, er der større sandsynlighed for problemer med disse 
fødevarer. Natskyggefamilien er egentligt en giftplante, og måske skal vi 
derfor være opmærksomme på ikke at indtage for meget af den. Indtagelse af 
kartofler og tomater hver dag året rundt er måske ikke så smart, specielt ikke 
hvis du eller dine forældre ryger eller har røget. Hvis du kan tåle dem, er de 
dog udmærkede fødevarer. Igen er der ikke andet at gøre end at prøve dig 
frem: mærker du forskel på kartoffel sorter, og om de er økologiske eller ikke? 
Har du lettere ved at fordøje nye sommerkartofler, hvor der endnu ikke er 
dannet så meget stivelse som i kartofler, der har ligget længe? Kan du godt 
klare lidt kartoffel til et måltid, mens et måltid, hvor kartoflen er en 
hovedingrediens, er dårligt for dig? Er tomater fint om sommeren men dårligt 
for dig, hvis du indtager dem hele året. Kan du lettere tåle 
natskyggeprodukter, hvis du holder op med at ryge? Kan du lettere holde op 
med at ryge, hvis du udelader natskyggeprodukter? Mulighederne er mange 
og ved at udelukke kartofler, tomat, aubergine, peberfrugt, p aprika og 
cayenne i en periode  har du de bedste muligheder for at finde ud af det. Det 
vil naturligvis også være optimalt, hvis du udelukker tobak! Fødevarerne kan 
ernæringsmæssigt erstattes med andre grønsager, men smagsmæssigt er 
det naturligvis noget andet. Søde kartofler er ikke i natskyggefamilien og vil 
være et godt alternativ til kartofler, f.eks. også som mos.  
 
Æg er ligeledes et meget allergent fødemiddel. Derfor er det også vigtigt at 
have øje for det i forbindelsen med maskeret overfølsom. Dog er det mit 
indtryk, at hvor det i 80’erne og 90’erne ofte blev omtalt som et stort problem, 
så er der færre, som nu oplever problemer med æg. Hvorfor er svært at vide, 
men æg har været meget i centrum i specielt kolesterol debatten, hvor nogle 
eksperter anbefalede højst at få et æg om ugen. Efter min mening er der ikke 
grundlag for at have så meget fokus på æg mht. problemer med kolesterol. 
Det er rigtigt, at der er kolesterol i æggeblommen, men derfra til at sige at den 
optages til et skadeligt stof i kroppen, er der langt. Kolesterol er et livsvigtigt 
stof, som kroppen selv danner. Det indgår i vores cellemembran og er med til 
at beskytter cellerne mod skadelige stoffer, muligvis også mod kræftceller. 
Det kolesterol, som er skadeligt for kroppen, kommer efter manges 
antagelser ikke fra sunde fødevarer som æg, men fra skadelige antinutrienter 
og usunde, harske fedtstoffer, tobak, giftstoffer og stress generelt. Derfor vil 
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de fleste have godt af at få ca. et æg om dagen. Mere end et æg om dagen 
er ikke nødvendigvis usundt, men det er som altid meget individuelt. 
Blødkogte æg eller pocherede æg er specielt sunde, da blommen stadig er 
flydende, og dermed får man fuldt udbytte af dens vigtige aminosyrer og 
fedtstoffer, som kan være svære at få andre steder fra. Dog er det også i 
disse tilberedninger af æg, at der er størst risiko for salmonella smitte. 
Risikoen for salmonella smitte er dog også meget afhængigt af, hvor 
velfungerende dit immunforsvar er. Det er en skam, hvis ægs fortræffelige 
ernæringsværdi bliver glemt i al snakken om kolesterol og salmonella.  
Men hvis du har mistanke om overfølsomhed overfor æ g, så må du 
udelukke dem et stykke tid fra din kost. Husk på at kvaliteten som altid er 
vigtig, og i forbindelse med æg er den altafgørende. Buræg er noget helt 
andet end friske økologiske æg eller æg fra små, private hønsehold, der får 
ordentlig foder. Efter evt. at have udelukket æg for en periode så prøv at teste 
dem ved at spise kvalitets æg et par dage.  
  
Jeg skrev lidt om kød på trin 2. Jeg mener, at der i mange år har været en 
kød forskrækkelse, som har gjort, at en del mennesker har holdt sig fra kød 
med et usundt resultat til følge. I øjeblikket er bølgen vendt den modsatte vej, 
og en del kostretninger taler for at indtage store mængder kød. Sandheden er 
nok nærmere, at nogle har brug for lidt eller intet kød, og andre har brug for 
større mængder kød.  
Kød fra landdyr er meget blodsukker stabiliserende og giver en god 
grounding. Kødet indeholder også nogle næringsstoffer, som det er svært 
(men muligt) at få andre steder fra. I det forurenede miljø, vi lever i, er kød, 
specielt fedtet, dog også et sted, hvor forureningen ophober sig. At spise 
lever fra et dyr bliver af mange betragtet som en sund spise, men hvis det er 
fra et stresset dyr, som har levet forurenet (som de fleste dyr desværre gør 
det), så vil leveren ikke formå at udrense alle affaldsstofferne. At spise den 
lever fyldt med affaldsstoffer er ikke særligt sundt. På samme måde er det 
ikke særligt sundt at spise kød fra landdyr, der har stået fastspændt i en stald 
det meste af deres liv; fået foder af dårlig kvalitet, som de aldrig selv ville 
have valgt, hvis de havde valgmuligheder; blevet fyldt med medicin pga. de 
sygdomme, der opstår af de dårlige betingelser, de lever under; og som 
afslutningsvis bliver transporteret og slagtet under stressende forhold. Kød er 
altså ikke bare kød; kvaliteten er helt afgørende. Økologisk kød eller kød fra 
fritgående dyr er meget vigtigt. Det er ikke altid muligt økonomisk eller 
praktisk at få fat på, men det bør have en stor prioritet at vælge kvalitets kød.  
Det er sjældent, at man får overfølsomhed overfor kød, men det kan 
forekomme. Oftere vil det være medicin rester, forurening eller stress i kødet 
(eller mennesket som indtager det), som giver reaktioner. Hvis du er en 
person, som tilsyneladende har det godt med at leve  med lidt eller ingen 
kød i perioder, så kan det være en god idé at udela de kød under et 
kurforløb. Kød kan være tungt fordøjeligt og kan for nogle personer og i den 
forkerte mængde skabe en uhensigtsmæssig syrebase balance. Således kan 
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disse opleve at få en bedre balance ved at udelukke kød for en periode, men 
efter et stykke tid tipper balancen til den anden side, og så får de det dårligt 
igen og vender tilbage til deres oprindelige kost. Det er det, som mange 
oplever på udrensnings kure, eller perioder hvor de lever vegetarisk. Her er 
det mere hensigtsmæssigt at finde ud af hvor meget og hvilket kød (og andre 
proteiner), de skal indtage for at opnå en god syrebase balance frem for at 
vende tilbage til det uoptimale udgangspunkt. Hvis kød er meget svært 
fordøjeligt for dig, så kan det være en idé at indt age et glas med presset 
saft fra en halv citron i. Det er med til at vække fordøjelsesenzymerne 
og dermed lette fordøjelsen.  Et glas vin før måltidet kan også have samme 
gode effekt. 
Det kød, som er bedst at udelade under en kur eller i hverdagen, er svine- og 
oksekød, som er det kød, vi har fået mest af gennem vores liv, og som det 
derfor er hensigtsmæssigt at holde pause med. Svin kan ikke svede og dets 
kød indeholder derfor flere affaldsstoffer end andet kød.  
Kalvekød er ofte opfostret under dårlige forhold, men hvis det er fra 
fritgående, græssende kalve godkendt af f.eks. dyrenes beskyttelse, så er det 
okay kød. Dog kan det ligesom svine- og oksekød være tungt fordøjeligt. Lam 
kan kun leve under frie forhold, og derfor er man sikret rimeligt sundt kød ved 
at spise lam. Kød fra vildt er ligeledes fra frie dyr og dermed også mindre 
stresset kød end det meste andet kød.  
Overstående kød er ofte tungere fordøjeligt end det lyse kød fra kylling og 
kalkun. Men igen er det så også vigtigt, at det kommer fra fritgående, helst 
økologiske fjerkræ og ikke fra fjerkræ i bur. 
Det kan også være en god idé kun at indtage kød fra fisk under et kur forløb. 
Fisk indeholder gode proteiner og fedtstoffer, men er samtidigt ikke så tungt 
fordøjeligt som kød fra landdyr. Til gengæld giver det ikke helt samme 
grounding. Og forurenings problemet kan være stort, specielt ved fisk fanget 
tæt på kysterne i industrilandene. Det er endnu engang en afvejning mellem 
de forskellige fordele og ulemper. Ved at spise fisk fanget langt fra kysterne 
nedsættes forureningen i fisken. Omvendt vil det så tit være frosne fisk, som 
har mistet noget af deres næringsværdi. Fisk fra dambrug har den ulempe, at 
de oftest er fyldt med medicin og farvestoffer under opvæksten. Langt de 
fleste laks, som sælges, er fra dambrug, og der er flere og flere fisketyper i 
butikkerne, som produceres på den måde. Her er det sundere at spise 
økologiske fisk, som er opfostret under betydeligt bedre forhold. Eller når det 
gælder laks at spise vildlaks. 
 
Overstående er trin til at arbejde dybere med ernæringen. Det kan både være 
trin, som indføres i et langsomt men sikkert tempo i hverdagen, og det kan 
også være trin som opholdes konsekvent i en kur periode. Sidstnævnte med 
det formål at give dig pause med evt. problematiske fødevarer, således at 
kroppen bedre kan restituere. Og/eller for at teste hvordan fødemidlerne 
påvirker dig i en efterfølgende provokationsfase.  
Forslag til en kur på trin 3 er altså:  
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Undgå indtagelsen af: 
Alle former for antinutrienter som i kuren til trin 2. 
Alle mælkeprodukter. 
Alle glutenholdige produkter (hvede, rug, byg og havre). 
Alle produkter fra natskyggefamilien (kartofler, tomat, aubergine, peberfrugt, 
cayenne, paprika). 
Alle gærholdige produkter (brød og bagværk bagt på gær, natron, 
hjortetaksalt, potaske og bagepulver. Øl, vin, cider og eddike) 
Svine-, okse- og kalvekød 
Overvej at udelade: 
Æg ved mistanke om overfølsomhed. 
Andre landdyr som lam og/eller vildt og/eller fjerkræ. 
Fisk hvis du ønsker at leve vegetarisk for en periode. 
Husk at spise masser af gode grøntsager, frugter, koldpressede olier, 
glutenfri kornprodukter.  
Test efterfølgende gerne som beskrevet i trin 2. 
 
Overstående kur er sund for stort set alle, som ikk e skal tage specielle 
hensyn. Dog med nedenstående forbehold: 
Hvis du er gravid eller ammende, er det bedst at konsultere en 
ernæringsterapeut, der kan vejlede dig. Der kan være risiko for, at 
affaldsstoffer ellers løber til fosteret og modermælken.  
Børn skal ikke være på kuren mere end 2-3 uger, uden at I vejledes af en 
kyndig person. 
Hvis du har voldsomme reaktioner, f.eks. astma, migræne eller psykiske 
problemer, så skal du selv vurdere, om du kan gennemleve reaktionerne 
uden hjælp fra en terapeut.  
 
Omvendt skal det også anføres, at overstående kost overhovedet ikke er 
farlig eller ensidig, som mange officielle sundhedspersoner vil anføre. Hvis du 
spiser varieret og bredt inden for de tilladte fødevarer, så vil du spise sundere 
end langt de fleste i Danmark. I mange ikke-industrialiserede lande spises der 
også en kost, som nogle vil betegne som ensidig, men på trods af det har 
befolkningen slet ikke de velfærdssygdomme, som vi har i de 
industrialiserede lande. Problemet opstår først, hvis du spiser meget ensidigt 
og måske også udelukker andre fødevarer, som du andre steder har læst 
skulle være usunde; til sidst har du en meget streng diæt med kun få 
fødevarer tilbage, og her kan det så blive alt for ensidigt og rigidt. Selvom du 
måske har det godt på den kost på kort sigt, kan den være usund for dig på 
lang sigt. 
 
En anden måde at teste, om du er overfølsom overfor en fødevare, er 
udviklet af Dr. Arthur F. Coca og er her kun beskrevet i en simpel version. 
Hvis du vil læse mere om testen eller vil prøve hele den mere omfattende 
test, som Dr. Coca har udviklet, så se http://andreannarainville.com/pdf/cocaPulse.pdf 
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A) Sæt dig ned med et (stop)ur og en/nogle fødevarer, som du vil teste, i 
nærheden. 
B) Efter at have siddet stille i 3-5 min kan du finde din hvilepuls ved at måle 
din puls i et helt minut. Notér resultatet. 
C) Placer derefter den ønskede fødevare på tungen og luk munden. Behold 
fødevaren i munden i et helt minut. Du behøver ikke at spise eller synke den. 
D) Mål igen din puls i et helt minut og notér resultatet. 
 
Hvis din puls er steget eller faldet med mere end fire slag i minuttet, indikerer 
det, at du er intolerant/allergisk overfor fødevaren. Puls forandringen skyldes 
simpelthen, at kroppen bliver stresset, hvis du indtager en fødevare, som ikke 
er sund for dig. 
 
Hvis du vil teste flere fødevarer, skal du skylle munden grundigt med vand og 
vente, til pulsen er tilbage til hvilepuls stadiet. Det bør kun tage et par 
minutter, men kan dog tage længere tid (timer!), hvis du var meget 
overfølsom overfor den først testede fødevare. Du kan også lave testen med 
et helt måltid, hvor du altså måler din puls før og efter måltidet for at få en 
indikator for, om et fødeemne i måltidet fremkalder en reaktion. 
 
Denne pulstest vil være endnu mere effektiv efter en kur, hvor en af de 
udelukkede fødevarer afprøves. Hvis du så efterfølgende spiser fødevaren i 
forholdsvis store mængder i 1-3 dage, så kan dine reaktioner herpå sammen 
med pulstesten giver dig nogle vigtige indikatorer på, hvordan fødevaren 
påvirker dig lige nu. 
 
 

 
 
 

Resumé af trin 3: 
• Vær stadigvæk opmærksom på anvisningerne i trin 1 og 2. 
Nedsæt eller hold pause med indtagelsen af:  
• Alle mælkeprodukter. 
• Alle glutenholdige produkter. 
• Alle produkter fra natskyggeplanten. 
• Alle gærholdige produkter. 
 
• Overvej om du er overfølsom overfor æg. I givet fald hold pause 

med indtagelsen 
• Overvej hvilket kød fra landdyr og fisk, du spiser. 
• Lav en kur på 2-3 uger eller mere hvor du udelader overstående 

produkter, dog ikke nødvendigvis æg og kød fra landdyr og fisk. 
Lav evt. efterfølgende fødevaretest. 

• Husk på alle de skønne ting du kan spise, find lækre opskrifter og 
lav overdådige måltider. At være fri af afhængighed er en nydelse  
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Trin 4: at forfine din næring. 
 
Trin 4 handler om de små justeringer, som kan forfi ne din kost. Og om 
alle de små ting, vi ikke indtager, men som alligev el bliver optaget i 
kroppen. 
 
Der vil aldrig være nogen sandhed, om hvad sund ernæring er, og der vil altid 
være mulig for forandring, fornyelse og forfinelse. Hvis du har arbejdet med at 
nedsætte eller fjerne antinutrienter fra din kost. Hvis du har arbejdet med 
maskeret overfølsom og de bagvedliggende kost- og følelsesmæssige 
afhængigheder. Hvis du er opmærksom på overvækst af Candida eller andre 
svampe. Hvis du tilfører kroppen gode fedtstoffer, sunde proteiner og masser 
af grønt og frugt af god kvalitet. Hvis du er opmærksom på 
blodsukkerbalancen. Hvis du sammensætter dine måltider, så de passer til 
dig som person med din kulturelle baggrund, og den kemi du har. Ja så er du 
nået meget langt med hensyn til, at ernæringen er en støtte for dit helbred og 
udvikling som menneske, frem for en belastning og bremseklods. 
Der vil altid være mulighed for forfinelse. Lad mig nævne nogle her: 
 
Det materiale, du bruger ved tilberedningen, har også betydning. Jeg nævnte 
på trin 2, at mikrobølgeovn ikke bidrager til sund mad. Aluminium  i gryder, 
kedler, folie mm. skal du også være opmærksom på, da det kan afgive 
aluminium til maden. Det kan ophobe sig i dine celler, og der er mistanke om, 
at det i vores nerveceller kan bidrage til f.eks. alzheimer, mens det i vores 
knogler kan bidrage til knogleskørhed. Ligeledes vil optagelsen af aluminium 
forhindre optagelsen af andre sunde mineraler. Der er derfor grund til at 
nedsætte eller undgå brugen af aluminium i direkte kontakt med fødevarer og 
drikke. 
 
Plastik  er mistænkt for at indeholde nogle hormonforstyrrende stoffer, som 
kan optages i kroppen og påvirke specielt sensitive personer med 
sygdomme, barnløshed mm. til følge. Der kan derfor være grund til at 
undlade eller skære ned på plastik til opbevaring af fødevarer. 
I det hele taget er der mange stoffer, som er godkendt, og som muligvis ikke 
er et problem for så mange som enkeltstående stoffer, men hvis vi får en stor 
cocktail af disse stoffer, så kan de tilsammen måske forårsage mange 
problemer inde i vores organisme. Det kan være stoffer fra mad, tøj, møbler, 
tæpper, madrasser, maling, kosmetik, cremer, sæber, shampoo, tandpasta, 
hårfarve, rengøringsmidler, fjernsyn, stereoanlæg, computere, legetøj, tasker 
og meget andet. Det kan være en stor mundfuld af tage fat på, og det må 
gøres uden fanatisme. De fleste af os ønsker at være en del af denne verden, 
og vi kan ikke flygte fra dens produkter. Men vi kan vælge, og der bliver flere 
og flere gode varer at vælge mellem. Ved at sætte sig ind i hvad produkterne 
indeholder, og hvordan de bliver produceret, kan du stille og roligt få nogle 
sundere og sundere omgivelser. Til glæde for dig og dine nærmeste, men 
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også til glæde for miljøet. Jeg gør selv det, at jeg sætter mig ind i et område 
af gangen, når jeg har lyst og overskud til det, og så øver jeg mig på at glæde 
mig over det, som er blevet bedre i min hverdag frem for at fokusere på det, 
som jeg ikke har fået ændret endnu. 
 
Mht. kosmetik, cremer, sæber, shampooer mm . er det vigtigt at huske på, 
at vores hud udskiller meget i løbet af en dag, så at bruge præparater, som 
lukker af for huden, gør både, at vi ikke kan skilles os af med affaldsstoffer 
derigennem, og at der bliver optaget mange usunde stoffer i kroppen. At 
undgå parabener, som menes at have hormonlignende effekt, kan være et 
godt sted at starte. Huden ”spiser” det, der påføres den, så det skal være 
sundt, hvis du vil være sund.  
Hårfarve  kan være en enorm belastning for kroppen! Almindelig hårfarve 
indeholder f.eks. ammoniak, parabener og p-phenylendiamin, som er meget 
allergifremkaldende. Almindelig hårfarve indeholder også masser af 
farvestoffer. Det bliver løbende optaget i kroppen, som altså konstant bliver 
kemisk påvirket. Der er masser af holistiske frisører, som bruger hårfarve 
lavet af naturstoffer. Kvaliteten skulle være bedre og bedre. Det kan kun 
anbefales at bruge hårfarve lavet med naturlige ingredienser. Alt andet er at 
spille hasard med dit helbred. Vær dog opmærksom på at naturlige stoffer 
også kan give allergi og overfølsomhed! Men de er generelt slet ikke så 
usunde for kroppen som almindelig hårfarve. 
  
Tandpasta  er som oftest tilsat fluor. Fluor menes at være godt for 
tandsundheden og nedsætter tilsyneladende forekomsten af huller i 
tænderne. Men måske er der andre bivirkninger, som også skyldes, at den 
fluor som tilsættes tandpasta er natriumfluorid, mens det naturligt 
forekommende er kalciumflourid? Natriumfluorid kan formentligt være med til 
at give fordøjelsesbesvær og forstyrrelser i mave-tarm. Der er også nogle, 
der mener, at den kan være grund til det stigende antal af cancerdødsfald i 
de byer i USA, hvor det er tilsat drikkevandet. Ligeledes er der andre, der har 
mistanke om, at det er medvirkende til medfødte misdannelser. Under alle 
omstændigheder vil jeg opfordre til at vælge tandpasta uden så megen kemi. 
Hvis du ønsker at bruge fluorholdigt tandpasta, så kan du evt. nøjes med at 
gøre det 1-2 gange om ugen. 
 
Sølvplomber eller amalgam fyldninger  i tænderne kan være en stor kilde til 
usundhed. Amalgam bliver behandlet meget mærkeligt i Danmark. Det bliver 
betragtet som et giftstof, men kun inden det kommer ind i munden. Og da det 
er sølvplomber, som der bliver givet tilskud til, så er det det, som bliver 
efterspurgt. Men der er ingen grund til at bruge amalgam, da plastik er et lige 
så holdbart materiale. Plastik er ikke uproblematisk, da det jo også er et 
fremmedstof, som kommer i munden, og der skal bruges lim til at fastgøre 
det. Men det er langt at foretrække frem for det meget giftige amalgam, som 
frigiver små mængder gift fra fyldningerne, hvorfra det bliver båret rundt i 
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kroppen for derefter at blive ophobet i vigtige organer, som nyrer og hjernen. 
Det kan give et hav af forskellige symptomer, som også sammenholdt med 
andre påvirkninger kan udvikle sig til store gener. Selv meget, meget små 
mængder er giftig for kroppen.  
Derfor er det også meget vigtigt at fjerne evt. ama lgam fyldninger på en 
korrekt måde . Det nytter ikke noget at få dem fjernet hos en tandlæge, som 
ikke anerkender, at de er et problem. Hvis de bliver fjernet uden tilstrækkelig 
beskyttelse, risikerer du, at der bliver frigjort endnu mere amalgam til 
kroppen, og at det gør mere skade, end hvis de var forblevet i munden. 
Derfor er det meget nødvendigt at få fjernet evt. sølvplomber hos en holistisk 
tandlæge, som behandler gamle amalgam fyldninger med den respekt, som 
de kræver. 
 
Overstående var ting, som vi risikerer at optage, selv om vi ikke indtager det. 
Følgende er omstændigheder, som påvirker vores fordøjelse og helbred 
indirekte. I den sammenhæng er stress  ikke til at komme uden om. Jeg vil 
ikke skrive meget om det. Ikke fordi det ikke er vigtigt, men fordi det er så 
stort et emne. At have stress betyder ikke at have travlt. Det betyder 
nærmere at være splittet. Ikke at være i nuet. Ikke at være afslappet. 
Afslappet dybt inden i. At vide om du er afslappet kræver jo, at du kan mærke 
dig selv dybt inden i, hvilket er meget svært, hvis du er stresset. At opdage og 
komme ud af en stress tilstand svarer altså til at opdage og komme ud af en 
maskeret overfølsom; du mærker ikke umiddelbart, at det er dårligt for dig, for 
det føles helt naturligt at være på det spændingsniveau. Det er ofte en 
pludselig hændelse, sygdom, arbejdsmæssig kollaps, stor tomhed i livet eller 
lign. der gør, at vi kommer i kontakt med vores stress. Og meget stress kan 
være opstået som gamle, gamle traumatiske oplevelser, som kroppen ikke 
var i stand til at rumme, og derfor har gemt væk i et forsøg på at overleve. 
Der ligger de og opleves som normale tilstande i kroppen.  
Den bedste måde at nedsætte din stress på er ved at se indad. Og ved at 
være ærlig overfor dig selv. Slapper du af i løbet af din hverdag og hviler i dig 
selv? Hvis ikke, hvordan kan du skaffe rum til at blive mere afslappet? At 
opdage at du ikke slapper af, er ikke dårligt. Det er at vågne op og kunne 
tage de første skridt imod at blive afslappet. Afslappethed får dine indre 
organer til at fungere mere optimalt. Det forbedrer din fordøjelse. Det giver 
dig en sandfærdig kraft til at handle.  
 
Motion  er vigtigt til at sætte gang i fordøjelsen og give vitalitet til krop og sind. 
For mange er motion stress nedsættende.  
For meget motion kan være belastende for hele din organisme og dermed 
også for din fordøjelse. Det kan være en måde at løbe væk fra dig selv og 
dine behov. Dette medvirker til at gøre dig mere stresset.  
For meget eller for lidt motion er altså lige skidt. 
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Kærlighed  i en tæt relation er noget af det sundeste, vi kan opleve. Det lyder 
måske banalt, da vi jo ofte hører om kærlighed. Men det er vigtigt at huske 
på. En fanatisk dyrkelse af kost, motion, arbejde eller andet kan forhindre, at 
du smelter ind i kærligheden. Kærlighedens flamme er godt for alt, og den er 
også med til at styrke forbrændingen. Hvis du ikke er i en tæt relation, så 
forsøg ikke at tage det som et nederlag men vær opmærksom på, at det er en 
dimension, du vil have godt af at udvikle. Arbejd med det i respekt for din 
sårbarhed. Åben dig op i det tempo, som du er i stand til. Nogle personer 
oplever et bedre helbred ved at få kæledyr. Det er en fin måde at være i 
kærlighed på, så længe det ikke bliver en fanatisme, der lukker af for andre 
mulige kærligheds relationer. 
 
Der er masser af muligheder for at arbejde med ernæ ringsmæssige 
forfinelse. Jeg nævner kort nogle her: 
Ved at rotere  mellem forskellige fødevarer mindsker du sandsynligheden for 
overfølsomhed. Samtidigt udnytter du de forskellige råvarers 
ernæringsmæssige fordele bedst muligt. Det kan være ved ikke kun at spise 
din yndlings olivenolie men en gang imellem at bruge andre olivenolier. Det 
kan være ved at skiftes mellem sojadrik, risdrik, havredrik, gedemælk som din 
”mælk”. Osv. 
Mærk hvordan de forskellige tilberedningsmetoder  påvirker dig. Råkost, 
dampning, kogning, bagning, sautering og stegning har forskellige fordele og 
ulemper. Afhængig af hvem du er, hvor du er henne i dit liv, hvad du kan li’, 
hvilken årstid det er mm. 
Tænk på tallerkenfordelingsmodellen nævnt i trin 2. Er fordelingen af dit 
måltid optimalt?  Har du brug for mere udrensende kost(frugt og grønt) eller 
mere stabiliserende kost (proteiner og fedt). 
Undersøg teorier om syrebase kost, f.eks. Wileys teorier som Eva Lydeking 
har skrevet om og lær nærmere om din sammensætning af måltidet. 
Undersøg teorier om yin-yang kost og lær nærmere om din balance. 
Læs nærmere om blodtype kosten. I detaljer er den ”for meget”, men som 
overskrift er den god at blive klog på. 
Læs nærmere om forskellige stofskifte typer og om deres forskellige behov 
for ernæring. Måske kan det være en god inspiration for dig? 
Har du brug for at spise et solidt morgenmåltid med f.eks. æg og pølse for at 
have energi til dagen? Eller bliver du tung som en supertanker af det? Vær 
ærlig omkring dine behov og opfyld dem med så sunde varer som muligt. Og 
husk at dine behov kan ændre sig med tiden. 
Har du brug for mange mellemmåltider af god kvalitet, eller er 3 måltider om 
dagen fint for dig? 
Er du meget sensitiv overfor hvad du spiser lige nu , eller har du svært 
ved at tabe dig?  Så kan det for nogle personer være gavnligt at udelukke 
alle kornsorter i en periode. En del personer slanker sig bedst ved at have et 
forholdsvist stort indtag af kød, samtidigt med at de udelukker al korn. Når du 
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har nået det ønskede vægttab, er det tilrådeligt at få en mere afbalanceret 
kost igen. 
Blodsukker ubalancer, maskeret overfølsomhed, dårlige olier mm. er blevet 
gennemgået. Men dit problem er måske noget helt andet?  F.eks. kan det 
være at du har svært ved at fordøje hårde fødevarer? Så må du spise blød 
mad lidt som en baby, mens du får kosttilskud, homøopati, urter eller andet 
som kan støtte din fordøjelse. Du må også undersøge, om der er noget, som 
holder din aggressive, udadrettede energi tilbage, siden du har svært ved at 
skære igennem den hårde mad. 
Bliver du dårlig af det tredje krydderi , E621, mononatriumglutaminat? 
Mange oplever migræne, kvalme, diarré og andet af denne smagsforstærker. 
Det findes specielt i underlødig mad. Men det bruges f.eks. også tit i væsken 
til oliven. Mange, specielt kinesiske, restauranter bruger det også. 
Har du mulighed for at købe biodynamiske  fødevarer, og giver de dig ekstra 
livskraft? 
Husker du at komme ned i gear, inden du spiser , og er du afslappet, mens 
du spiser? 
Drikker du meget juice, eller spiser du meget flyde nde mad , som 
smoothies, shakes, yoghurt mm. Det er umiddelbart meget yin mad, som kan 
være udtryk for, at en sukkerafhængighed afløses af en (godt nok bedre) 
anden afhængighed. Det kan også være svært for kroppen at tage imod så 
koncentreret mad, som ikke tygges ordentligt. 
 
Der er mange andre muligheder for ernæringsmæssige forfinelser. Undersøg 
selv nærmere. 
 
Der er en del, som prøver at faste. Resultaterne og oplevelserne er meget 
forskellige. Jeg vil ikke anbefale nogen at faste, uden at de er under kyndig 
vejledning. Jeg tror heller ikke, at det er godt for alle at faste. Vi er jo meget 
forskellige. Hvis du udsætter dig selv for for kraftig en faste, kan det medføre 
øget stress, og at din krop ikke kan udskille affaldsstofferne. Jeg siger ikke, at 
faste er farligt, jeg siger bare, at det skal bruges med respekt og omtanke. 
Eva Lydeking har skrevet et meget fint afsnit om faste i ”Optimal næring, bind 
1”. 
Som kur til trin 4  vil jeg foreslå en kur, som Suzette van Hauen-Drucker har 
beskrevet for mig. Det er en monodiæt som ganske simpelt består af grød 
med salt og kokosolie . Den giver kroppen mere ro, da den ikke skal fordøje 
så mange forskellige slags fødevare komponenter. Samtidigt giver den 
afslapning fra alle de stimulis, vi ellers møder normalt, i gennem kosten og på 
anden vis. 
Vælg en kornsort, som du oplever, er problem fri for dig. Du skal spise den 
samme kornsort ved alle måltiderne alle de dage, som kuren varer. Det skal 
ikke være hvede, rug eller byg. Hirse, havre, ris, boghvede eller quinoa er 
bedre. Hirse er dejlig mild, en mere yin kornsort. Boghvede er mere yang og 
giver mere varme. Havre har en fin indvirkning på tarmen, hvis du kan tåle 
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havre. Ris tåles godt af de fleste, men vælg de runde ris til denne kur. Hvis du 
er en person, som har meget brug for protein, så vil quinoa være et oplagt 
valg. Evt. 1/3 quinoa blandet med 2/3 af en anden kornsort. Så får du godt 
nok to kornsorter, men hvis du har brug for en del protein, så er det nok det 
bedste valg, da måltidet ellers kan blive for stimulerende, hvis du indtager 
quinoa alene, og dermed mister kuren noget af sit formål.  
Kog en grød på vand og den kornsort du har valgt. Kog den helst på hele, 
evt. halve korn. Se under trin 2 for tilberedning af korn. Tilsæt havsalt til 
grøden. Spar ikke for meget på det, da det er med til at give stabilt blodsukker 
og en god yang energi. Kom koldpresset kokosolie ovenpå grøden. Spis dig 
mæt ved 3-4 lignende måltider i alt hver dag. Du skal have en del kokosolie i 
løbet af dagen, helst 4 spiseskefulde, gerne mere. Kokosolien er også med til 
at stabilisere blodsukkeret, men derudover er der laurin- caprin- og caprylsyre 
i kokosolien, som er med til at udrense uønskede svampe, bakterier og visse 
vira i kroppen. 
Hvis du får et blodsukkerfald i løbet af dagen, hvor du bliver meget sulten, 
svimmel, og træt, så indtag en knivspids havsalt og drik efterfølgende saften 
fra en halv citron blandet i et glas vand.  
Drik masser af vand i løbet af dagen, 2-3 liter. Drik ikke andet. Du kan evt. 
drikke 1-2 kopper urtete, men så skal det være en mild, ikke stimulerende te, 
hvis terapeutiske virkning du kender og har brug for i løbet af kuren. Ellers lad 
vær med at drikke andet end vand. Drik gerne varmt vand (evt. med lidt citron 
en gang imellem) hvis du fryser. 
Kuren har den klare fordel, at du bliver mæt i løbet af dagen. Det giver ikke så 
kraftig en virkning, som fastekure kan give nogle personer, til gengæld så er 
det lettere for mange at være på kuren, og det kan også være lettere for 
kroppen at følge med i udrensningsprocessen undervejs, da den ikke er så 
kraftig. Kuren duer ikke til børn, gravide og ammende. Personer med alvorlige 
sygdomme har brug for kyndig vejledning under sådan en kur, og derfor kan 
det ikke tilrådes, at de gennemfører den uden. Ellers er den god for alle. Den 
er med til at give kroppen, fordøjelsen og sindet ro. Den kan sagtens 
gennemføres, mens du arbejder, men det er optimalt ikke at være i en 
stressende periode, mens du er på kuren, da det vil forringe den fysiske og 
følelsesmæssige oplevelse. 
Du kan være på kuren i op til 7 dage. Mange vil nok tænke, at det må være 
kedeligt kun at spise det samme til alle måltiderne, men det kan også være 
dejligt enkelt og simpelt ikke at skulle tænke så meget på måltiderne og bruge 
energien til fordybelse i sig selv og livet. Ved at være på kuren i mange dage 
får du en større udrensende effekt, men du kan også få en fin effekt ved at 
være på den i 1-2 dage. Hvis du har uro i mave og tarm eller i sindet, er den 
meget fin til at skabe enkelhed og stabilitet. Dog kan der også komme 
udrensning i form af hovedpine, diarré, træthed, ømhed i muskler, 
abstinenser, eller gamle symptomer, som renser ud; prøv at give plads til den 
udrensning. Hvis du får for meget diarré så skær lidt ned på kokosolien i en 
periode.   
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Hvis du mærker kraftige blodsukker udsving under eller i tiden efter kuren, 
kan kuren påvirke dit blodsukker på uhensigtsmæssig vis. Lav den færre 
dage eller lad helt være med at bruge kuren. I hvert fald for nu. Måske er den 
god for dig på et senere tidspunkt. Vær dog opmærksom på at skelne mellem 
udrensnings symptomer, som oftest slipper på et tidspunkt, hvis du giver dig 
selv lov til at hvile, og blodsukker symptomer, som mere giver en slags panik i 
kroppen. 
  
En anden model bliver beskrevet af Eva Lydeking i ”Optimal næring, bind 1”. 
Den består i en dag om ugen på grød og grøntsager alene . Dermed får du 
en mere udrensende kost den dag, hvor protein og fedt helt udelades. 
Grøntsager udrenser affaldsstoffer, mens proteiner og fedt er 
blodsukkerstabiliserende. Korn er mere neutrale. Hvis du ser på 
tallerkenfordelingsmodellen nævnt på trin 2, så betyder det altså, at fødevare 
gruppe 3 bliver udeladt en dag om ugen. Denne model egner sig slet ikke til 
personer med problemer med ustabilt blodsukker. Den er mest egnet til 
personer, som spiser og lever forholdsvist usundt i hverdagen, eller som har 
gjort det tidligere, og derfor har brug for at udrense ophobninger af 
affaldsstoffer. Den kan gentages en gang om ugen i op til flere måneder, men 
kun så længe at blodsukkeret er stabilt. Hvis den giver øget trang til sødt, så 
duer den ikke. Og den kan ikke erstatte en sund daglig kost! Udrensningskure 
kan være med til at hjælpe processen på vej, men de kan og skal ikke forcere 
processen, da det kun giver fysiske og psykiske bagslag. 
En grøddag en gang imellem var ganske normalt i gamle dage; nok mest af 
økonomiske årsager, men sundhedsmæssigt har det heller ikke været så 
dumt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumé af trin 4: 
• Vær opmærksom på hvordan de materialer, du laver mad med og 

opbevarer det i, påvirker dig.  
• Vær også opmærksom på hvordan produkter, du kommer på huden, 

i håret og i munden, påvirker dig.  
• Vær ligeledes opmærksom hvordan alle andre produkter, du omgås, 

påvirker dig. 
• Arbejd med at komme dybere ind bag stress og hvordan den 

påvirker dig og din fordøjelse. 
• Husk på rette mængde motion. Og store mængder kærlighed! 
• Forfin din ernæring ved at afprøve flere detaljer. 
• Vælg evt. at gå på en af disse grødkure: 

Grød med kokosolie og salt. Specielt god ved udrensning af 
svampe, bakterier og visse vira. Giver fordøjelsen og sindet ro. Giver 
normalt ikke store blodsukker udsving. Fra 1-7 dage. 
Grød med grøntsager. God ved udrensning af affaldsstoffer. Kan 
give større blodsukker udsving. 1 dag om ugen i en periode. 
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Grøddage, koldpressede olier, økologiske grøntsager, sukker, maskerede 
allergi; måske er dine øjne fulde af mærkelige ord og din hjerne og sind træt 
af opfordringer og ”formaninger”. Husk på Piet Heins ord om at ”Livet er en 
kunst – kunsten er at leve” . Denne generelle kostvejledning har mest  
handlet om kunsten at ernære sig sundt, men den anden side, at leve, er lige 
så vigtig. Så brug tid på at gå i detaljen, undersøg, efterprøv, mærk og føl, 
men husk hele tiden på at den anden side er lige så vigtig: giv slip, nyd, vær, 
lad livet flyde og vokse. At være menneske indebærer altid at skulle gå på to 
ben og finde sin egen balance. God fornøjelse og fordøjelse ☺. 
 
 
Anbefaling af litteratur  
 
Eva Lydeking: ”Kreativ Hverdagsmad og helbredende kostvaner”. 
Anden litteratur af Eva Lydeking kan også anbefales. 
Ole & Suzette van Hauen-Drucker: ”Kræft – videnskab, helbredelse & 
bevidsthed”. Specielt s. 387-410 handler specifikt om ernæring. 
Bøger og hæfter af Marianne Fjordgaard og Frede Damgaard kan også 
anbefales. 
 
Kogebøger:  
Oscar Umahro Cadogan: ”Fortsæt den gode cyklus” 
”Køkkenrevolution – på høje hæle”, ”Køkkenrevolution – for hele familien”. 
Kirsten Skaarups kogebøger er gode for vegetarer. 
 
 
 


