
Stabilt blodsukker 
 
I anden sammenhæng har jeg skrevet om afhængighed, hvor man ud fra en bevidsthedsmæssig 
tilgang arbejder med at møde de følelser, som ligger til grund for afhængigheden (læs f.eks. om 
Mary O’Malley’s bog ”Afhængighed – din skjulte gave” her).  
Som med alle andre emner er sandsynligheden for et godt resultat af sit arbejde større, hvis man har 
flere aspekter med i sin tilgang. Afhængigheden har større mulighed for at få sit tag i én, hvis man 
er ude af balance. Det kan være følelses- eller bevidsthedsmæssigt, men det kan i høj grad også 
være ubalance i den næring, som ens celler får gennem den kost, man spiser og de kosttilskud, som 
man måske indtager. 
 
Den kostmæssige forudsætning for et stabilt blodsukker er, som med alt andet omhandlende kosten, 
først og fremmest at man generelt spiser sundt! Det vil sige, at man mestendels lever af 
hjemmelavet mad tilberedt at friske, primært økologiske råvarer indtaget i et balanceret forhold. Det 
er vigtigt, at man ikke springer et måltid over men får tre hovedmåltider hver dag. Ved hvert måltid 
skal man indtage en god protein kilde, som man har let ved at fordøje og optage. Det kan være kød, 
fisk, æg, bønner, linser eller tofu. Hvis man kan fordøje mælkeprodukter, kan det også være ost, 
men dog ikke i for store mængder da det let kan skabe intolerancer på sigt.  
Man skal holde sig fra eller skære kraftigt ned på de faktorer, som forstærker det svingende 
blodsukker, først og fremmest sukker, honning og andre sødestoffer (også de kunstige i light 
produkter), hvidt brød, hvid pasta og hvide ris, kaffe og alkohol, men også fødevarer som 
umiddelbart er sunde, men som kan være en belastning for blodsukkeret: juice, tørret frugt og mere 
end 2-3 stykker frisk frugt om dagen. 
 
Mandler, kerner, frø og kokos vil være oplagte til morgenmad på grød eller som müesli, og i det 
hele taget er et godt morgenmåltid fundamentet for en stabil start på dagen. En grød lavet på 
fuldkorn gør også, at man får tilført de mere komplekse kulhydrater, som sammen med et godt 
protein indtag giver en længere mæthedsfornemmelse, fordi blodsukkeret er stabilt i længere tid. 
 
Frokosten bliver for mange indtaget i kantinen, hvor man så er afhængig af kvaliteten og udvalget 
der. Tit vil det dog være okay, hvis man bare husker at vælge det, som skaber et stabilt blodsukker: 
gode proteiner af førnævnte kilder, grove grønsager, dvs. specielt i vinterhalvåret rodfrugter og kål 
samt fuldkorn, evt. i form af godt brød. Det sidste vil dog ofte være det sværeste at finde i et 
normalt kantineudvalg, da det ofte er købebrød eller brød bagt på gær, som let kan skabe 
oppustethed i maveregionen og dermed uro og ustabilitet, eller brød bagt på mestendels hvidt mel. 
Husk at selvom brødet ser grovere ud, hvis der er nogle kerner i brødet, så er det vigtigste, hvor 
groft melet er, ikke om der er strøet lidt kerner og frø ned i dejen. Hvis man vælger rugbrød, så vil 
det oftere være af en god kvalitet og med komplekse kulhydrater, som er mere blodsukker 
stabiliserende. Brød bagt på hvedemel vil tit være af dårligere kvalitet og sværere at fordøje. 
Hvis man ikke spiser i kantinen, så handler det i høj grad om selv at have madpakke med, så man 
ikke ender med en dårlig gang take-away eller færdigret. Rester fra aftenmåltidet og/eller rugbrød 
med godt pålæg som fiskepålæg, æg, avocado eller kvalitets kød er gode bud. Helst med noget 
grønt til i form af en salat eller gulerod, kogt broccoli eller andet. 
 
Hvilket måltid som er den største udfordring i løbet af dagen er meget forskelligt fra person til 
person. Aftenmåltidet kan være en udfordring, hvis man ikke er så glad for lave mad, eller hvis man 
kommer sent hjem. Husk at det er bedre at få et okay måltid fremfor at spise købe pizza eller andre 
færdigretter i afmagten over ikke at kunne lave det perfekte måltid. Her skal stabiliteten komme fra, 
at man har købt godt ind, også til situationer hvor tid, energi eller humør ikke befordrer et sundheds 
mirakel. Frosne økologiske grønsager er helt okay, ligeledes rejer og fisk på glas eller dåse. Man 
kan også lave mad til flere dage, som så ellers kan varieres lidt fra gang til gang med lidt anderledes 
tilbehør. Vigtigst er igen, at man får gode proteiner og undgår dårlig mad, hvidt brød og sukker som 
er den sikre vej til blodsukker rutchebanen. 
 
Det er også vigtigt at være realistisk i løbet af dagen: på hvilket tidspunkt er det, at jeg lettest falder 
i? Gode mellemmåltider er derfor vigtige – og vigtige at have med, når man ikke er hjemme. Et 



stykke frugt vil ofte ikke være nok, da det ikke indeholder så mange proteiner, men det kan f.eks. 
være frugt sammen med nogle mandler eller kokos eller et stykke rugbrød med godt protein pålæg. 
Stenalderbrød eller boller (brød/boller uden korn), som man kan finde mange opskrifter på på nettet, 
kan også være et rigtigt godt mellemmåltid. Kokos er i øvrigt generelt en meget stabiliserende 
fødevare, så at have kokosstykker med som mellemmåltid er en fremragende idé. Gerne fra frisk 
kokosnød som slet ikke er så svær at åbne, som man måske tror: hvis man med en hammer slår hele 
vejen rundt midt på kokosnødden, så vil den snart åbne sig, så man kan si kokosvandet fra (hvilket 
er skønt og sundt at drikke) og skære kokoskødet ud.     
For nogle kan det også være vigtigt at få flere måltider i løbet af dagen for at stabilisere 
blodsukkeret, mens det for andre er vigtigere at fokusere på, hvad man indtager til måltiderne.  
 
Kosttilskud kan også hjælpe til at stabilisere blodsukkeret. Specielt krom er vigtigt, da det regulerer 
blodsukkeret men også en generel multivitamin af god kvalitet vil hjælpe til at få fyldt god næring 
på cellerne. At få tjekket om man er dækket godt ind med kosttilskud vil være oplagt i arbejdet med 
at komme ud af afhængigheder. Min kollega Lisbeth Tordendahl kan anbefales 
www.lisbethtordendahl.dk.  
 
Ro, stabilitet og regelmæssighed er nøgleord, når man skal arbejde med afhængigheder, og det 
gælder også sengetider og at få en god nattesøvn. Det kan måske lyde gabende kedeligt, men det 
behøver det ikke at være. Stabiliteten kan sammenlignes med at bo i et hjem, som man holder af; 
det spændende og interessante skal ikke komme af, at huset står og ryster som ved et jordskælv men 
af, at der er liv og kærlighed i huset.  
 
Ofte er det ikke enkeltstående forandringer, som hjælper os til at udvikle os som mennesker og 
afhjælpe problemer, men en samarbejdende kombination af flere faktorer. Hvis man derfor prøver 
at afhjælpe afhængigheder ved at stabilisere blodsukkeret via kosten, men ikke oplever det ønskede 
resultat og derfor opgiver det, for efterfølgende at prøve en forandret bevidsthedsmæssig tilgang, 
som så heller ikke fører til mindre afhængighed, og derfor også opgive dette tiltag, så kan man 
miste hele synergi effekten, som flere understøttende faktorer kan give hinanden. Det vil derfor altid 
være en god idé at inddrage flere tilgange og selvfølgelig lægge sin hovedindsats på den faktor, som 
virker som den væsentligste for én i denne del af sit liv men stadigvæk huske, at de andre faktorer 
bliver plejet i en rimelig grad.  
 


