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Vitamin og mineral tilskud. 
 

Der er mange spændende og mange gode kosttilskud på markedet. Mange 
mennesker hører eller læser om et kosttilskud, som kan afhjælpe deres problem, 
og investerer så i det. De prøver det i en periode, bliver måske skuffede eller 
hører om et andet tilskud, som da må kunne hjælpe på deres problem og 
stopper så med det første kosttilskud. Resultatet bliver, at de i løbet af et par år 
har prøvet mange forskellige kosttilskud og har skabet fuld af halvtomme 
kosttilskuds glas, som de aldrig blev færdig med at bruge.  
 

Og det kan også virke forvirrende med alle de kosttilskud. Og virker de nu også, 
og hvorfor skulle du da egentligt have brug for dem, for du spiser sikkert en sund 
og varieret kost med masser af frugt og grønsager?? Hvis du gør det, er det fint! 
Så har du taget et skridt i den rigtige retning til et bedre helbred. Samtidigt er det 
også med til at forøge sandsynligheden for, at du får god effekt af alle de andre 
sundheds tiltag, som du måske gør i din hverdag. Men selv om du spiser nok så 
sundt, så tyder mange ting på, at det ikke er nok. Kosttilskud er simpelthen et 
moderne svar på de problematikker, som vores moderne liv medfører. Sagt på 
en anden måde: hvis du lever et liv i harmoni i en uforurenet og ikke-udpint natur 
langt væk fra stress og jag, såvel indre som ydre (bl.a. forurening, stråling fra 
mobil telefoner, trådløse computer forbindelser, computer skærme osv.) og 
bevæger dig og spiser lige så meget, som man gjorde i stenalderen, ja så 
behøver du nok ikke kosttilskud. Hvis ikke, ja så har du højst sandsynligt brug 
for ekstra vitaminer og mineraler samt olier og andre lægeplanter for at få en 
optimal hverdag. Dette er ikke skrevet for at sige, at vores moderne liv er 
forfærdeligt, men kun at den måde, vi lever på, har fordele og ulemper, og vi 
bliver nødt til at forholde os til ulemperne og gardere os bedst muligt mod dem 
for at få størst nytte af fordelene. Og der er mange undersøgelser, der tyder på, 
at indholdet af næringsstoffer i vores fødevarer er faldet stærkt det sidste halve 
århundrede, hvor effektiviseringen i landbruget og forureningen generelt er 
forøget kraftigt, således at vi får tilført betydeligt færre vitaminer og mineraler 
gennem den kost, vi spiser. 
 

Den mængde af vitaminer og mineraler, som bliver kaldt den anbefalede 
mængde (ADT=anbefalede daglige tilførsel), er forskellig for mange lande, og 
det er forskelligt, hvad baggrunden er for ADT. I Skandinavien er mængden 
oprindeligt fastsat for at sikre, at forplejningen til soldater under 2. verdenskrig 
var tilstrækkelig til, at kamphandlinger kunne gennemføres. De data byggede på 
dyre- og korttidsforsøg, hvilket ikke er dækkende for vores behov over et helt liv. 
Man må altså nærmest sige, at ADT fortæller om, hvad der skal til for at 
overleve og undgå mangelsygdomme, men ikke hvad der skal til for at opnå et 
optimalt liv med forebyggelse, sundhed og vitalitet. I forsøget på at finde dette 
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har nogle forskere forsøgt at finde ODT (=optimale daglige tilførsel). Men det er 
desværre ikke noget, som er blevet godkendt fra officielt hold.  
 

Men viser alle undersøgelser ikke, at kosttilskud er penge ud af vinduerne?? 
Sådan bliver det desværre ofte fremlagt i pressen. Der er dog en del 
undersøgelser, som tyder på noget andet, men som altid afhænger det også af 
den måde, man fortolker resultaterne på. Hvis du er interesseret, så kan du læse 
om en undersøgelse, som kraftigt antyder, at kosttilskud er med til at fremme 
sundheden: http://www.vitalraadet.dk/304+M5b22dcf8284.0.html  
 

Som sagt er der mange kosttilskud at vælge imellem, så hvor skal man 
begynde? Med det helt basale! Hvis vi køber et hus, så drømmer vi måske om at 
få en balkon, udestue, ovenlys vinduer eller noget andet, men hvis fundamentet i 
huset ikke er i orden, så nytter det ikke så meget, at vi har en flot balkon. Det 
samme med kosttilskud: der er sandsynlighed for, at et enzym som SOD kan 
virke antiinflammatorisk og afslappende på muskler og led, men det kræver 
tilstedeværelsen af zink, kobber og jern som coenzymer, for at det kan udøve 
sin effekt. Altså et eksempel på at et dagligt allround tilskud af vitaminer og 
mineraler er en forudsætning for at få fuldt udbytte af andre kosttilskud. Så det 
kan altså være fristende kun at købe SOD, for det er jo umiddelbart det, som 
hjælper på smerterne. Men sandsynligheden for, at det hjælper, er mindre, hvis 
det basale ikke er i orden. Det kan måske også forklare, hvorfor der er mange 
halvtomme kosttilskuds glas rundt omkring, for det er ikke så spændende bare 
at købe en god multivitamin! 
 

Men skal man så ikke bare smutte ned til den lokale købmand og købe et glas 
vitaminer? Højst sandsynligt ikke, for der er meget stor kvalitets forskel på de 
syntetisk fremstillede vitaminer, som man kan købe de fleste steder, og de 
naturidentiske kvalitets produkter, som man skal lede lidt længere efter. Hvis 
kroppen ikke kan genkende ingredienserne, så nytter det ikke at der er mange 
vitaminer og mineraler i produktet, da det sandsynligvis kun er få af dem som 
bliver optaget. 
Jeg vil anbefale Spektro2, som er let optageligt, da det er i kapsel form og er 
tilsat urter som letter optagelsen. Produktet er lagt an på at man tager 2 kapsler 
om dagen og dermed får et stort tilskud specielt af B-vitaminer. Omnimin er et 
andet fint multivitamin med et stort indhold af vitaminer og mineraler. Dog kan 
det være svært at optage, hvis man har en sart fordøjelse, da det er i tabletform. 
Der er også andre gode multivitaminer, f.eks. fra NDS og PharmaNord, som 
generelt laver gode produkter. 
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Men husk at vitaminer og mineraler er et nødvendigt men sjældent tilstrækkeligt 
tilskud til ens sundhed, men sammen med andre tiltag kan det forebygge 
problemer og bibringe sundhed. 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om kosttilskud, så er der mange gode 
artikler på www.sundforskning.dk.  
 

 


