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Denne bog skal vise, at man ved at tænke lidt anderledes og udskifte nogle standard-
produkter kan lave velsmagende og spændende mad helt uden kolesterol. Brug den 
som inspiration til hverdag og fest og eksperimenter med de nye fødevarer. Det er ud-
fordrende og berigende og får smilet frem hos de fleste. Fortvivl ikke, hvis retten ikke 
bliver helt som forventet første gang – nogle produkter kræver lidt tilvænning. Øvelse 
gør mester!

Vi vil ikke komme med en lang videnskabelig udredning om kolesteroltallets betyd-
ning for vores sundhed – det kan du læse om i andre bøger. Vi vil dog fortælle små 
historier undervejs, nævne enkelte fakta og beskrive iagttagelser, vi har gjort os i 
processen. Vores motto er, at det skal være sjovt og interessant at lave lækker mad, 
hvilket vi har haft for øje, da vi kreerede denne kogebog.

På de første sider har vi lavet en liste over alternative produkter, og hvor du kan købe 
dem. Hold samtidig øje med nye produkter, der kommer på markedet, da vores liste 
selvsagt ikke kan være fyldestgørende. 

Undtagen enkelte specialprodukter (se liste) anvender vi kun økologiske fødevarer. 
Det er godt for miljøet og vores egen sundhed og velbefindende. 

Vi håber, at du bliver glad for vores kogebog og ønsker dig rigtig god og velsmagende 
fornøjelse!

Brian, Patricia & Douglas York
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I forbindelse med en udenlands studierejse indenfor wellness i foråret 2008 ville Brian og jeg også 
prøve et af de oprindelige gamle kurhoteller, hvor man i flere hundrede år har tilbudt kurophold. Vi tog 
til Marienbad i Tjekkiet, hvor vi indlogerede os på det ældste kurhotel. Her fulgte vi i en uge den 
gængse kur med flere, til dels ret spøjse, behandlinger.

Et sådant kurophold starter med et lægetjek, hvor vi for første gang fik målt vores kolesteroltal. Bri-
ans var på 8,1! Lægen sagde, at det var for højt, men vi fik ikke indtryk af, at det var alarmerende på 
nogen måde. Hun sagde, at det bl.a. kunne skyldes stress og foreslog daglig meditation og godt med 
C-vitaminer fra citrusfrugter.
Vi sørgede for, at Brian fik mere citrusfrugter, og da Brian var stoppet som centerchef for et 
feriecenter, eksisterede den eventuelle stressfaktor ikke længere. Mere fokus havde vi ikke på 
kolesteroltallet. Det ændrede sig i august måned samme år.

Vi var begge to til lægetjek hos en tysk læge på øen Sylt. Egentlig var det mig, der ville undersøges 
hos lægen, for at se om hun måske kunne hjælpe mig af med mine smerter. Lægen startede med et 
alment sundhedstjek, og Brian syntes, at det ikke kunne skade, hvis han også fik taget de samme 
blodprøver m.m. 
En uge senere sad vi overfor lægen i hendes kontor for at få svarene. Mine resultater var alle sammen 
okay, det var ikke dem, der kunne give svar på smerternes oprindelse. 

Derefter rykkede hun sig lidt til rette i stolen og kiggede Brian dybt ind i øjnene: 
”Du har til gengæld et alvorligt sundhedsmæssigt problem.”
Brian kiggede lidt uforstående på lægen.
”Dit kolesteroltal er alt for højt – 7,6 – hvis du vil leve længere end 10 år, skal der ske ændringer i din 
kost, ellers må du tage medicin” 
Bum! Det lød ganske alvorligt! 
”Jeg vil klart anbefale at droppe kød og mælkeprodukter frem for at spise medicin”
Vi så nok begge to lettere chokeret ud, og jeg tænkte, jamen, det bliver da ufatteligt kedeligt at spise 
fremover. Måske sagde jeg også noget højt, jeg husker det ikke helt.

Lægen sagde i hvert fald, at hun selv havde levet som veganer de sidste 13 år, og det var gået glim-
rende, hvorefter hun nævnte et par retter, som hun holdt meget af. Da det ikke så ud til at imponere 
os særlig meget, afsluttede hun med at sige: ”Så slemt kan det da ikke være. Vi mennesker lever 
trods alt ikke for at spise – men spiser for at leve.”
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Nej, der have hun selvfølgelig en pointe, men på turen hjem var vi lettere rådvilde – fordi vi elskede at 
lave lækker mad, hvordan kunne vi fortsætte med det fremover?

Det satte gang i en masse research – hvordan spiser man uden at få for højt kolesteroltal? Som hjælp 
havde lægen anbefalet en lille bog, der omfattede levnedsmiddeltabeller over de fleste madvarer, som 
hun også selv havde stående på sit kontor. Den lille bog viste sig at være en stor hjælp til at skaffe 
klarhed omkring de forskellige fødevarer. 

Herhjemme herskede der ikke en entydig viden omkring, hvilke fødevarer, der indeholdt kolesterol, og 
der florerede mangelfuld information på forskellige sundhedssites. F. eks. var der flere, der troede, at 
der er kolesterol i kokosmælk, hvilket absolut ikke er tilfældet. 

Lad os slå det fast engang for altid: Kolesterol findes kun i kød og mælkeprodukter (altså dyreverde-
nen)– ikke i planteverdenen!

Vi undersøgte også de anbefalede kostvejledninger, man kan få hos danske læger i forbindelse med for 
højt kolesterol. Det var stort set sådan, vi havde spist indtil nu, dermed var der ingen hjælp at hente 
der. 
Projektet ”lad Brian lever længere end 10 år” krævede en helhjertet indsats, der skulle graves dybere. 
Vi må erkende, at det var en kæmpestor proces, som ingen kogebøger eller noget andet, vi fandt, 
kunne hjælpe os med. Det var lærerigt og delvis ganske morsomt, og vi har på ingen måde fortrudt at 
have sagt farvel til kød og mælkeprodukter. 

I dag er Brians kolesteroltal på 5,7 med et LDL på 2,7. Det er okay, fordi han også dyrker en masse 
motion og ikke ryger. Som bonus effekt tabte Brian sig 10 kg indenfor det første halve år, og ligegyldig, 
hvor meget han spiser, tager han ikke på.
Jeg tabte mig kun 2-3 kilo – der var ikke så meget at tage af – men ellers gælder det samme for mig. 
Jeg kan spise nok så meget og tager ikke på, hvilket er en rigtig god bonuseffekt! Især fordi jeg ikke 
kan dyrke så meget motion som før.

Vi er dog bevidste om ikke at være alt for fanatiske, og når vi er inviteret hos andre, spiser vi, hvad de 
serverer. Bliver vi spurgt forinden, beder vi om at fravælge fløde og svinekød.

Patricia York
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historien om kokkene
Brian York, idrætskonsulent for Dansk Firmaidrætsforbund.
Ideen til kogebogen fik jeg, fordi der dengang i 2008 ikke fandtes kolesterolfrie kogebøger på 
det danske marked. Vi fandt et par stykker i Tyskland, men syntes, at der også burde være en 
på dansk. Nu skriver vi 2014, og udvalget er stadig meget småt.

I vores søgen efter alternative produkter fandt vi også hurtigt ud af, at det var meget 
nemmere at leve som veganer i Tyskland. Hjemme i Danmark var udvalget i 2008 meget 
småt, og de produkter, vi kunne købe, var ganske dyre.

Det var derfor det rene slaraffenland at handle i f. eks. den store City Grossmarkt i Flensburg, 
hvor vi i den store økologiske afdeling bl.a. fandt 20 forskellige grøntsagspaté`er, soyabase-
rede steaks i forskellige afskygninger, div. soya pålæg og enkelte osteprodukter og andre 
lækkerier. Senere opdagede vi også Rossman kæden, der har et stort udvalg af egne 
økologiske veganerprodukter og byens økologiske specialbutik Reformhaus, der også har et 
ganske pænt udvalg og, hvor vi bl.a. fandt æggeerstatning, som gør, at du kan bage de 
nøjagtig samme kager som med æg. I 2013 dukkede endnu en god butik op, et rent økologisk 
supermarked, Denns, hvor det også er en ren fornøjelse at handle, som veganer. 
I 2013 dukkede desuden et helt nyt produktsortiment op – forskellige slags skiveost lavet af 
kokosmælk, som smagte godt. Helt fantastisk. 

Vi tager derfor jævnlig til Tyskland for at handle stort, men kunne godt tænke os, at udvalget 
herhjemme blev større og billigere. Derfor glæder vi os hver gang, vi opdager et nyt produkt i 
de lokale supermarkeder. 
Brian

Patricia York, forfatter. 
Da Brian får konstateret for højt kolesteroltal med den dramatiske besked om, at hvis han vil 
have mere end 10 års levetid tilbage, så skal der ske noget drastisk, går jeg i gang med at 
læse en masse om kolesterol. 
Det resulterer i, at jeg bakker fuldt op omkring hans valg om ikke at tage medicin, såfremt 
han kan regulere tallene ved en kostomlæggelse.  



Selvom mine egne kolesteroltal ser rigtig fine ud, er jeg også indstillet på at droppe kød og 
mælkeprodukter. Det giver ikke nogen mening, at vi fremover skal spise hver vores mad. 

I første omgang virkede det ret uoverskueligt, men da vi i forvejen var vant til at spise langt 
mere grønt end kød, var det nemmere, end jeg havde troet. Der var dog en madvarekategori, 
hvor det gjorde virkelig ondt at sige nej tak fremover - osten!  Vi elskede begge to ost og 
spiste f. eks. mest ost som pålæg, gerne de mere specielle fra ind- og udland. 
I dag, flere år senere, kan jeg sige, at jo længere tid der går i mellem, at jeg spiser ost, jo 
mindre fristet bliver jeg. Primært fordi jeg næsten med garanti får ondt i maven eller kvalme, 
når jeg en gang i mellem ”synder”, fordi jeg er inviteret hos nogen. Det har åbenbart sat sig 
fast i hjernen...
Patricia

Douglas York, kok på Comwell Hotel, Aarhus. 
I starten var jeg meget skeptisk overfor ideen om at lave en kogebog om kolesterolfri mad. 
Som mange kokke har jeg tit tænkt tanken om at skrive en kogebog med mine egne helt 
fantastiske og unikke opskrifter – men da ikke med en hel masse begrænsninger. Skulle det 
være sjovt at lave en hel kogebog uden overhovedet at måtte bruge kød og mælkeprodukter? 
Ingen fløde, ingen ost og intet smør!? Hvad tænker de dog på? Hvad med kager? Jeg elsker 
at bage kager – må de heller ikke være med? 

Det var mine tanker og i lang tid, sagde jeg nej. Men de andre to gav ikke op, og på et eller 
andet tidspunkt blev jeg alligevel smittet af deres entusiasme og indvilligede i at 
eksperimentere sammen med dem.

Efter et par gange blev det en udfordring at tænke og lave kolesterolfri mad og bruge andre 
produkter, som f. eks. soja-fløde, -yoghurt, -granulat (en form for køderstatning) 
Jeg holder dog stadig fast i, at smagen er anderledes når man f. eks. bruger soja fløde i stedet 
for rigtig fløde – men det bliver også lækkert – både smags- og synsmæssigt.
De nye produkter opfører sig på en lidt anden måde ved bagning (Ja, man kan bage glimrende 
kolesterolfrie kager) og kogning, men efter et par forsøg er det lært.

Nu er det ikke sådan, at jeg er blevet erklæret vegetar eller veganer, men mit forbrug af kød 
er faldet drastisk, og min måde at tænke mad på har forandret sig.
Douglas 11



Champignonerne er også et lækkert tilbehør til  

en fiske- eller grønsagsret!



mustard champs  f
 o
 r
 r
 e
 t

smoked tuna on avocado

250 g champignon
3 spsk citronsaft
1½ tsk dijon sennep
  salt
  olivenolie

Rens champignonerne. Undgå at lade svampene ligge i vand, da en svamp bliver ved med 
at suge væske til sig, og det giver bare mere vand i svampene. Det synes vi ikke om. 
Rør senneppen i citronsaften og stil blandingen klar.
Tag en gryde og kom lidt rapsolie i. Svits de hele champignoner kort i olien ved høj varme. 
Ryst ikke for meget, hvis du absolut skal gøre det, så lad være med at løfte gryden fra 
varmen. Svampene skal svitses og ikke bare koge lidt ind. 
Skru ned og tilfør citronsaft og sennep. Mens det simrer i et par min. (og vi mener kun et 
par), røres der lidt rundt i det, eller du ryster gryden. 
Smag til med salt. 

4  modne avokadoer (dvs. de skal være lidt bløde i enderne…)
1  rødløg
2  klementiner
300 g frosset og røget tun
4 spsk olivenolie (gør ikke noget, hvis den er god…)
1 spsk soja
1 spsk balsamico (igen er kvalitet at foretrække frem for kvantitet)

forberedelse 5 min
tilberedning 10 min

forberedelse 30 min

Olivenolie, soja og balsamico piskes sammen med let hånd og en gaffel.
Skær avokadoerne i forholdsvis tynde skiver og læg en runde på tallerkenen.
Skær den endnu frosne tun i meget ekstra helt og temmelig tynde skiver, læg dem  
ovenpå avokadoskiverne, på en overordentlig lækker måde.
Dryp lidt dressing på.
Gentag proceduren en gang til.
Til sidst: Drys tallerkenerne med finthakket rødløg.
Skær klementinerne i små stykker og fordel dem på tallerkenerne på en fordelagtig måde. 
Måske lidt på en ”drys dem henover”-agtig måde… 13
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forberedelse 30 min

Brug de grøntsager som du kan få på årstiden, vælg dem i forskellige  
farver for at skabe et smukt visuelt udtryk.

300 g  grøntsager (jordskokker, gulerødder, agurker, fennikel, 
   squash, rødbede, glaskål etc.)
100 g  champignon 
50 g  soltørret tomat
1  rødløg
1  rød peber
50 g  solsikkekerner
  persille (skyl og lad det dryppe af)
  friskmalet peber

Alle grønsager skrælles og gøres klar. Herefter snittes de i meget tynde skiver 
– kræver en ”mandolin” eller en japaner….
Læg de forskellige grøntsager i et tyndt lag i et stort fad. Lav mønster eller brug farver. 
Pisk en vinaigrette sammen og hæld den over grøntsagerne. De må gerne stå og 
trække i 15-20 min, hvis der er tid.
Soltørret tomat, rødløg og rød peber skæres i små tern og svitses på panden. 
Lægges i midten af fadet.
Solsikkekerner ristes og fordeles over grøntsagerne. Hak den skyllede persille 
og drys henover, slut af med lidt friskkværnet peber!
Det er vigtigt, at det anrettes smukt – men det smager også godt 

Variant 1:
Laves med jordskok, gulerod og 
champignon. Ovenstående midterfyld og 
solsikkekerner etc.  

Variant 2:
Laves med squash, rødbeder og glaskål. 
Der hældes dressing på og drysses med 
sesam.

Brug fantasien og lav et eget festfyrværkeri (ja, okay…) i grøntsagernes forskellige farver. 
Brug evt. frugt.. bare for at være fræk…
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