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luftudvikling i tarmen. Symptomer, som for de fleste medfører en række begræns-
ninger, fx i det sociale liv. 
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FOrOrD 
“Who will survive?
It is neither the strongest-
Nor the most intelligent-
But the one responsive for changes!”
 Charles Darwin 1865 

Med denne velskrevne bog om FODMAP er det tid til forandring …

På en dejlig forårsdag i 2005 i Malaga hører jeg for første gang om FODMAP, 
denne australske eksklusionsdiæt, hvor man undgår fermenterbare oligo-,di-,mono-
sakkarider og (and) polyoler (FODMAP). Professor i klinisk ernæring fra Monash 
University i Melbourne, Peter Gibson, er på talerstolen. Det er ny lærdom for mig, 
og det er det tilsyneladende også for min sidemand, som diskret hvisker mig i øret 
“another blody diet for IBS*”. Første offentliggørelse kom i 2005 i det velanskrevne 
europæiske tidsskrift Alimentary Pharmacology and Therapeutics: Personal view: 
“Food for thought – western lifestyle and susceptibility to Crohn’s disease. The 
FODMAP hypothesis.”

I 2008 møder jeg i Melbourne den karismatiske entusiast, klinisk diætist og ny-
udnævnte professor Susan Shephard efter en fremragende tale ved deres australske 
gastroenterologiske årsmøde. Det lykkes os at få Susan til København i marts 2012 
ved et af Dansk Selskab for Klinisk Ernærings (DSKE) møder. Videnskabelige re-
sultater viser, at der er ca. 70 % af patienter med IBS og patienter med IBD-IBS** 
der kan have gavnlig effekt af diæten.

IBS er ubetinget verdens dyreste sygdom at udrede og behandle, sandsynligvis 
fordi vi ikke kan kurere denne lidelse og ingen effektiv behandling har. Globalt 
set lider 50 % af alle borgere af primær IBS. 80 % af patienter med IBD lider af 
sekundær IBS. I Australien har indførelsen af low FODMAP-diæten til patienter 
med IBS betydet en betragtelig reduktion af symptomerne hos disse patienter og en 
økonomisk gevinst med nedsat sygelighed og sygemeldinger på arbejdspladserne. 
Susan Shepherd er nu leder af diætistcentret og har ca. 20 ph.d.-studerende til at 
forske inden for low FODMAP diet.
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Fødevarer hvor man undgår FODMAPs kan let findes i supermarkederne i Mel-
bourne, hvor der er vejledende skilte til hylder med FODMAP-, gluten- og laktosefri 
varer til fair priser.

Bogen er skrevet af de 5 kliniske diætister Stine Junge Albrechtsen (egen klinik), 
Lisbeth Jensen (Herlev Hospital), Mette Borre (Aarhus Universitetshospital og eget 
firma), Marianna Lundsteen Jacobsen (Sygehus Sønderjylland) og Cæcilie Gamsga-
ard Seidel (Aleris-Hamlet Hospital og eget firma). Bogen indeholder 5 hovedemner: 
1) Beskrivelse af sygdommene gluten- og laktoseintolerans, Colon irritabile (IBS), 
Mb Crohn og Colitis ulcerosa (IBD), fruktoseintolerans og irritabel tarm; 2) Kostfibre 
og fuldkorn; 3) Beskrivelse af low FODMAP diet; 4) FODMAPs i fødevarer 5) low 
FODMAPs opskrifter.

Efteråret 2012 deltog bogens 5 forfattere i et kursus omhandlende low FODMAP 
diet. Dette foregik i London på King’s College. Bogens forfattere er nu certificeret 
FODMAP-eksperter. To af dem har deltaget aktivt i ph.d.-forløb og web-baseret 
behandling med low FODMAP diet af IBS-patienter og IBD-IBS-patienter. Resul-
taterne herfra publiceres i forbindelse med denne ph.d-afhandling i efteråret 2013. 

Pia Munkholm, professor, overlæge, dr.med.

* IBS – Irritable Bowel Syndrome er den engelske betegnelse for irritabel tarm. 

** IBD – Inflammatory Bowel Disease er den engelske betegnelse for inflammatorisk tarmsygdom fx 

Morbus Crohn og Colitis ulcerosa.
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Hvis du lider af irritabel tarm, på engelsk kaldet irritabel bowel syndrome (IBS), og 
derfor oplever mavesmerter, udspilethed og oppustethed, øget luftafgang og diarré, 
er denne bog skrevet til dig.

Ernæring har i mange år været anvendt som behandling af irritabel tarm og de 
fleste med diagnosen har også fornemmelsen af, at bestemte fødevarer kan forværre 
symptomerne. Fokus i behandlingen har hidtil været koncentreret om fibre, væske 
og motion. Fibre har dog hos flere gjort symptomerne værre.

Low FODMAP diet har ændret livet for mange med irritabel tarm og kan måske 
ændre dit?

Low FODMAP diet er udviklet af den australske diætist Susan Shepherd, og 
derfor stammer mange data i denne bog fra Monash University i Australien. Low 
FODMAP diet er en udelukkelsesdiæt, der handler om at undlade en bestemt gruppe 
kulhydrater i 4-8 uger. En mere detaljeret beskrivelse af, hvad low FODMAP diet 
går ud på, kan du læse senere i bogen (s. 27). Cirka 70 % af patienter med IBS 
oplever, at symptomerne aftager betydeligt eller forsvinder helt efter at de har fulgt 
low FODMAP diet. 

I bogen finder du opskrifter og forslag til dagens måltider, som hjælper dig med 
at spise efter low FODMAP diet. Diæten kan til at begynde med virke kompliceret, 
men med lidt tålmodighed vil den hurtigt blive hverdag, og du vil opleve at blive 
mindre og mindre afhængig af at slå op i bogens lister. 

Bogens indhold kan med fordel suppleres af vejledning fra en klinisk diætist med 
erfaring inden for low FODMAP diet. En klinisk diætist med erfaring i diæten kan 
hjælpe dig med at sammensætte en kost tilpasset din situation og dine symptomer. 
Vejledning ved klinisk diætist sikrer også, at din kost er varieret og følger gældende 
anbefalinger. 

Hvis du oplever symptomer på irritabel tarm, men aldrig har fået stillet diagnosen 
af din læge, er det en god idé at få afklaret, om du lider af irritabel tarm inden du på-
begynder low FODMAP diet. Symptomer, som passer på irritabel tarm, kan stamme 
fra andre mere alvorlige sygdomme, og derfor er det vigtigt, at du får undersøgt 
dette, da diæten måske kan lindre symptomer, men ikke kurere en alvorlig sygdom. 
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Low FODMAP diet er udviklet i Australien og har vist lovende resultater på symp-
tomer som oppustethed, udspilethed, mavesmerter, maverumlen og luftudvikling i 
tarmen. Diæten kan være vanskelig at overholde, og kræver motivation fra den, der 
skal følge diæten. 

Hvad betyder FODMAP?
FODMAP er en forkortelse og dækker over følgende ord:
F ermenterbare – hvilket betyder, at kulhydrater nedbrydes af bakterier i tarmen.
O ligosakkarider – en gruppe af kulhydrater med op til 20 molekyler (enheder).
D isakkarider – en gruppe af kulhydrater, der består af to molekyler. 
M onosakkarider – er en betegnelse for kulhydrater, der består af et molekyle. 
A nd – står for OG, så på dansk burde FODMAP hedde FODMOP.
P olyoler – er en betegnelse for sukkeralkoholer, hvis navne ofte ender på -ol. 

Ud fra ordene kan det lyde, som om det kræver en lang uddannelse i biokemi for at forstå, 
hvad en low FODMAP diet går ud på. Det er vigtigt at vide, at diæten går ud på at begrænse 
eller helt undgå disse kulhydrater, som er kendt for at give problemer ved irritabel tarm. 

Hvad er kulhydrater?
Kulhydrater er, sammen med fedt og protein, en af kostens grundlæggende bestand-
dele. Kulhydrater består af kemiske forbindelser, som indeholder store mængder 
kulstof samt ilt og brint. Kulhydrater er uundværlige. De har indflydelse på krop-
pens energistofskifte, og bidrager med brændstof til både muskel- og hjernearbejde.

Kulhydrater findes i forskellige former, og inddeles i monosakkarider, disak-
karider, oligosakkarider og polysakkarider. Denne inddeling angiver, om det 
enkelte kulhydrat indeholder ét, to eller flere molekyler. I daglig tale bruges de 
kemiske betegnelser for størrelse og antal molekyler de indeholder dog sjældent. 
De omtales oftere efter deres brug eller hvorfra de kommer, fx frugtsukker, 
mælkesukker og druesukker.

Det er rart at vide, hvad de enkelte FODMAPs hedder, så de kan genkendes eksem-
pelvis i en varedeklaration. I nedenstående skema gennemgås eksempler på de enkelte 
FODMAPs for at give overblik over, hvilke fødevarer der indeholder FODMAPs.
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Kulhydrat Monosakkarid: Disakkarid: Oligosakkarider: Polyoler:
 Fruktose Laktose Fruktaner (Frukto-oligosakkarider) Isomalt (E953), Mannitol (E421), 
   Galaktaner (Galakto-oligosakkarider) Maltitol (E965), Sorbitol (E420), Xylitol (E967)

     
Hvad er det? Fruktose er frugtsukker. Laktose er mælkesukker. Fruktaner er en kæde af molekyler  Polyoler kaldes sukkeralkoholer
   og optræder i hvede, rug og byg. og mange af polyolerne har også
   Galaktaner er også kæder af molekyler, endelsen -ol i deres navn. 
   fx galaktose, fruktose og glukose, og findes
   typisk i bælgfrugter, linser og kikærter.
     
Kan fx forekomme ∙ Artiskok ∙ Fløde ∙ Byg ∙ Abrikos
i fødevarer som: ∙ Asparges ∙ Flødeskum  ∙ Cikorie ∙ Blomkål
 ∙ Frugt fra dåse ∙ Is ∙ Hvede ∙ Blomme
 ∙ Honning ∙ Kakaomælk  ∙ Hvidløg ∙ Brombær
 ∙ Juice ∙ Kondenseret mælk  ∙ Inulin ∙ Kirsebær
 ∙ Pære ∙ Mælk (både fra ko, ∙ Kikærter ∙ Sukkerfri pastiller
 ∙ Sukkerært  ged og får) ∙ Linser ∙ Sukkerfrit tyggegummi
 ∙ Tørret frugt – fx svesker og abrikos ∙ Myseost ∙ Løg ∙ Svampe
 ∙ Vandmelon ∙ Syrnede mælkeprodukter ∙ Pistacienødder ∙ Svesker
 ∙ Æble  ∙ Porre ∙ Vandmelon
   ∙ Rug 
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Kulhydrat

Hvad er det?

Kan fx forekomme 
i fødevarer som:
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Fruktose
Fruktose optages bedst sammen med glukose (druesukker). Både glukose og fruk-
tose findes naturligt i frugt. I low FODMAP diet kan de frugter, der indeholder lige 
dele glukose og fruktose eller mere glukose end fruktose, indgå. De frugter, der har 
“overskud” af fruktose i forhold til glukose, skal udelukkes. Dog kan store mængder 
fruktose ikke anbefales. Spis derfor højst 2-3 frugtportioner af 80-100 g pr. dag. 
Portionerne skal også helst fordeles over flere måltider og ikke spises på en gang.

Fruktose tilsættes nogle gange til marmelade, syrnede mælkeprodukter og mor-
genmadsprodukter og snackbarer. Se i varedeklarationen efter fruktose, fruktosesirup, 
glukose-fruktosesirup, fruktose-glukosesirup, high fructose corn syrup, high fructose 
corn syrup solids. I nogle lande, fx Tyskland og USA, tilsættes der ekstra fruktose 
til fx drikke som sodavand.

High Fructose Corn Syrup – en FODMAP
High Fructose Corn Syrup (HFCS) kan på dansk deklareres under flere forskel-
lige navne. Sandsynligvis vil det have betegnelsen “majssirup” eller “fruktose-
sirup” og bør undgås på low FODMAP diet.

I Danmark benyttes HFCS specielt til brød, fx rugbrød, som smagsfremmer, 
men findes også i kager, morgenmadsprodukter, pålægssalater m.m. Der er fra 
EU sat begrænsninger på, hvor meget producenterne må tilsætte til fødevarer. 

EU regulerer mængderne efter en bestemt produktionskvote. Produktion af 
HFCS er i øjeblikket begrænset til omkring 5 % af den samlede sukkerpro-
duktion i EU. Derfor ses endnu ikke den helt store udskiftning af sukker med 
HFCS i Europa, og det er fortsat et lille marked. I USA er denne type produkt 
mere almindeligt, hvor produktionen og forbruget er oppe på 55 % af den suk-
kersubstans, der anvendes i eksempelvis sodavand, brød, kager osv.

Ved rejser til USA er det en god idé at være meget opmærksom på HFCS i 
fødevarer.

Laktose
Laktose er mælkesukker og består af to sukkermolekyler kaldet glukose og galaktose. 
Disse skal “skilles ad” i tarmen for at blive optaget, og der skal her bruges enzymet 
laktase. Hvis en person ikke selv danner laktase, forhindrer det laktose i at blive op-
taget og giver ofte symptomer som diarré og oppustethed. En laktosereduceret diæt 
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er dog ikke mælkefri, da mange mælkeprodukter, fx ost og smør, kun indeholder 
spor af laktose og derfor godt kan indgå i en low FODMAP diet.

Almindelig mælk, dvs. sød-, let-, mini-, kærne-, kakao-, og skummetmælk, inde-
holder en del laktose og bør udelades. Syrnede mælkeprodukter, fx yoghurt og 
tykmælk, indeholder lidt mindre laktose end mælk, men bør udelades. Fødevarer 
med tilsat laktose, fx leverpostej, pølser, brød og flødechokolade, indeholder i reglen 
under 1 g laktose/100 g og vil derfor tåles af de fleste uden symptomer.

Is, fx flødeis, eller kager med flødeskum eller lignende bør udelades. Hytteost har 
et beskedent indhold af laktose, og kan indgå i små mængder.

Laktosefri mælk og mælkeprodukter
I de fleste supermarkeder kan købes mælk, kakaomælk, yoghurt, creme fraiche og 
piskefløde helt uden laktose. Det er en god erstatning for almindelig mælk og syrnede 
mælkeprodukter, da de indeholder mælkens vigtige kalk og protein.

Soja-, havre-, og risdrik
Soja-, mandel- og havredrik kan ikke anbefales som erstatning for almindelig mælk, 
da de ikke er undersøgt for indholdet af oligosakkarider. Risdrik kan anvendes, men 
ikke anbefales på grund af et højt indhold af sukker og et langt lavere og ringere 
indhold af protein end mælk.

Enzymet laktase
Laktase er et enzym, der nedbryder mælkesukker og kan tilsættes til mælk, fløde, 
syrnede mælkeprodukter, retter med mælk, fx risengrød og lasagne. Det betyder, 
at der uden problemer kan indtages mælk og retter, hvor mælk indgår. Laktase fås 
i kapsler, dråber og som tabletter. Enzymtilskuddet kan købes i håndkøb. Kapsler 
og dråber tilsættes mælk eller retter med mælk. Laktase tåler ikke opvarmning og 
derfor skal varme retter afkøle lidt, førend enzymet tilsættes. Der er ingen risiko ved 
overdosering. Tabletterne indtages i forbindelse med et måltid indeholdende laktose. 

Oligosakkarider: Fruktaner og galaktaner
Oligosakkarider er et kulhydrat og findes i flere udgaver, fx som fruktaner og galakta-
ner. Andre oligosakkarider som maltodextrin kan nedbrydes i mave-tarm-kanalen. 
En diæt uden hvede og rug er ikke en glutenfri diæt. Low FODMAP diet handler 
ikke om gluten, som er et protein, men om kulhydraterne fruktaner og galaktaner. 
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Fruktaner
Fruktaner (inulin og frukto-oligosakkarider) er oligosakkarider, dvs. et kulhydrat med 
fra 2 til og med 10 molekyler (monosakkaridenheder). Mange planter indeholder 
fruktaner, og de indgår derfor i den kost, som mange mennesker spiser. Studier viser, 
at den gennemsnitlige indtagelse i fx England er 4 g pr. dag og 2,6 g i USA. Fødeva-
rer som fx asparges, artiskokker, jordskokker, løg og hvidløg har et højt indhold af 
fruktaner, svarende til 10-16 g pr. 100 g. Disse fødevarer spises normalt i beskedne 
mængder. Hvede og rug indeholder også fruktaner, men i en beskeden mængde i for-
hold til fx hvidløg, svarende til 1-4 g pr. 100 g. Hvede og hvedebrød spises i relativt 
store mængder, og derfor udgør fruktaner fra hvede 69 % af de fruktaner, der spises 
i fx England. I Danmark får vi fruktaner fra hvede, men også fra rug, der har et højt 
indhold af fruktaner, svarende til 1,94 g pr. 100 g. Typen af hvede, vækstbetingelserne 
og tilberedningsmetoden påvirker mængden af fruktaner i fødevaren. 

Galaktaner
Galaktaner findes i tørrede bælgfrugter, tørrede bønner, fx sojabønner, kidneybønner 
og hvide, sorte og brune bønner samt kikærter, linser og pistacienødder. 

Hvor stort er problemet med fruktaner og galaktaner?
Små mængder fruktaner og galaktaner giver ikke symptomer, men en indtagelse på 
op til 20 g pr. dag kan give symptomer som oppustethed, udspilethed, mavekneb og 
luftdannelse. Kroppens immunsystem er ikke involveret. Manglende nedbrydning af 
oligosakkarider er ingen sygdom, men en normal tilstand hos de fleste mennesker. De 
fleste får kun milde symptomer når de spiser fødevarer med oligosakkarider. Der har 
været meget fokus på nogle af oligosakkariderne, særligt inulin for dets sundheds-
fremmende egenskaber. Inulin har en såkaldt prebiotisk effekt, dvs. at det medvirker 
til at danne vækst af sunde bakterier i tyktarmen. Oligosakkarider menes derfor at 
have mange gode egenskaber, men kan hos personer med irritabel tarm medvirke til 
at give flere symptomer. 

Manglende nedbrydning af oligosakkarider, især fruktaner, er formentlig i dag en 
væsentligere årsag til mavegener end tidligere, idet der tilsættes fx oligofruktose, 
FOS og inulin til mange forskellige fødevarer. 
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Polyoler
Polyoler minder om andre kulhydrater, men kemisk tilhører de en gruppe kaldet suk-
keralkoholer. Sukkeralkoholer findes i naturen i visse planter, frugter og grøntsager. 
Sukkeralkoholer kaldes bl.a. også sorbitol, isomalt, maltitol, mannitol og xylitol. De 
har forskellig sødeevne og fremstilles kommercielt i industrien til erstatning for sukker. 
De anvendes fx til at give sødme til slik og tyggegummi til personer med diabetes. 
Sukkeralkoholerne kan godt fordøjes af de enzymer, som bakterierne i tyktarmen 
producerer. Her sker der en fermentering, dvs. en forgæring af polyolerne. Bakterierne 
danner ved fermenteringen forskellige former for gasser, fx brint, metan og kuldioxid. 

Polyoler findes naturligt i frugter som fx avocado, æbler, pærer og ferskner, men 
også i grøntsager som fx blomkål og champignon. Polyoler tilsættes en lang række 
fødevarer, eksempelvis slankeprodukter som barer og drikke, samt til nogle sports-
proteinpulvere, mundskyl og endelig til sukkerfrit tyggegummi og pastiller.

Frisk mund
Som alternativ til sukkerfrit tyggegummi og pastiller kan benyttes fx tic tac og 
Mentos. Vær opmærksom på, at tic tac og Mentos indeholder kalorier og derfor 
skal indtages i begrænsede mængder.

Manglende nedbrydning af polyoler er formentlig i dag en større årsag til mavegener, 
end det var tidligere, idet der tilsættes fx polyoler til forskellige fødevarer. 

Kunstige, ikke energigivende sødemidler som fx aspartam, stevia og sakkarin, 
der tilsættes fx sodavand og sødetabletter, giver ikke anledning til øget luftdannelse 
og mavekneb. 

Kvinde, 49 år.
Jeg er udredt ved en gastroenterolgisk specialist og konklusionen blev; colon irritable. 
“Lær at leve med det”.

I årevis har jeg døjet med oppustethed og luft i maven. Med diæten low FOD-
MAP diet har jeg indkredset, at mit problem er fruktaner og polyoler. Diæten kræ-
ver planlægning, men den er ikke vanskelig og tidskrævende, og det siger jeg som 
kvinde med fuldtidsarbejde og 3 børn. Jeg oplever nu at have flad mave hele dagen 
og HVER dag, det er fantastisk!



Næringsindhold

Energi Kulhydrat (52 E%) Fibre Fedt (38 E%) Protein (10 E%)

Pr. 100 g 383 kcal/1608 kJ 51 g 5 g 17 g 10 g

Pr. portion 130 kcal/546 kJ 17 g 1,7 g 5,6 g 3,5 g
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Tips til opskriften:

Myslien kan opbevares i køleskabet ca. 
1 uge i tætsluttende beholder, fx et glas 
med låg.

Sådan gør du:

1) Bland de tørre ingredienser i en 
skål.

2) Hæld flydende margarine og vand i 
blandingen under omrøring.

3) Der må gerne være små klumper i 
blandingen.

4) Fordel myslien i en bradepande på 
2 ark bagepapir.

5) Læg 1 ark bagepapir på myslien.
6) Tør myslien midt i ovnen, og rør i 

den med jævne mellemrum. Husk 
at lægge bagepapir på myslien efter 
omrøring.

7) Lad myslien køle af før den kom-
mes på glas med låg.

Tørretid: Ca. 1 time og 15 min. ved 
150 grader i ovnen.

Ingredienser:

 - 250 g havregryn 
 - 75 g solsikkekerner
 - 50 g finthakkede mandler
 - 150 g hel boghvede 
 - 80 g brun farin 
 - 50 g flydende margarine 
 - 1 dl vand

Boghvedemysli

Morgenmad

Det kan være svært at købe en færdig mysli på en low FODMAP diet, fordi mysli ofte indeholder 
tørret frugt eller er ristet i honning. Denne mysli kan som al anden mysli spises som den er med 
laktosefri mælk. Myslien kan også bruges som sprød crunch på laktosefri yoghurt.



Næringsindhold

Energi Kulhydrat (77 E%) Fibre Fedt (7 E%) Protein (16 E%)

Pr. 100 g 44 kcal/185 kJ 8,6 g 1,7 g 0,3 g 1,8 g

Pr. stk. 216 kcal/907 kJ 42 g 8,4 g 1,6 g 9 g



111

Tips til opskriften:

Frugten kan udskiftes med anden low 
FODMAP-frugt, se lister s. 46 og frem.

Sådan gør du:

1) Hæld bær og banan i en blender.
2) Tilsæt laktosefri mælk, flormelis, 

fiberHUSK® og vaniljesukker.
3) Lad blenderen køre i ca. et min.
4) Server smoothien i et højt glas eller 

i en dessertskål, så den kan spises 
med ske.

Ingredienser:
2 personer
 - 200 g jordbær (kan også 

være frosne)
 - 50 g blåbær (kan også være 

frosne)
 - 30 g banan
 - 2 dl laktosefri mælk
 - 1 tsk. fiberHUSK®

 - 1 tsk. flormelis
 - 1 tsk. vaniljesukker

En smoothie er et sundt og lækkert mellemmåltid, der kan laves i mange varianter. I denne op-
skrift får man ud over den lækre smag også fibre, idet der er tilsat fiberHUSK®.

Smoothie

Mellemmåltider



Næringsindhold

Energi Kulhydrat (6 E%) Fibre Fedt (72 E%) Protein (22 E%)

Pr. 100 g 190 kcal/798 kJ 3,1 g 1,1 g 15 g 10 g

Pr. portion/4 pers. 327 kcal/1373 kJ 5,3 g 1,9 g 27 g 18 g
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Sådan gør du:

1) Rids skindsiden på andebrystet 
med en skarp kniv. Krydr med salt 
og peber. 

2) Andebrystet steges på panden i 20 
min. på skindsiden og ca. 10 min. 
på kødsiden. Lad andebrystet hvile 
i 5-10 min. Imens tilberedes salaten.

3) Skyl salaten.
4) Hak valnødderne groft og rist dem 

på en tør pande uden at de tager 
farve. 

5) Skær passionsfrugterne over og 
skrab kødet ud.

6) Pisk olie, eddike og sennep sam-
men og smag til med salt og peber.

7) Vend valnødder og passionsfrugt 
med dressingen.

8) Skær andebrystet ud i tynde skiver 
lige inden servering.

9) Bland salat og dressing, læg an-
debrystet oven på salaten og pynt 
med lidt valnødder.

Ingredienser:
Forret til 4 personer eller 
frokostret til 2 personer
 - 1 stort andebryst (ca. 300 g), 

eller 2 små (ca. 150 g)
 - 1 bakke blandet salat (ca. 

200 g), fx babymix 
 - 20 g valnøddekerner
 - 2 passionsfrugter 
 - 4 spsk. olivenolie
 - 2 spsk. balsamicoeddike 
 - ½ tsk. dijonsennep
 - Salt og peber

Salaten er tænkt som en frokostret eller forret. Benyttes retten som frokostret bør der ikke ser-
veres brød til, da indholdet af fruktaner derved bliver for højt. Hvis den benyttes som forret er 
mængden af salat mindre og der kan serveres en skive groft brød til.

Salat med andebryst, passionsfrugt  
og valnødder

Salater



Næringsindhold

Energi Kulhydrat (8 E%) Fibre Fedt (88 E%) Protein (4 E%)

Pr. 100 g 100 kcal/420 kJ 2,1 g 0,1 g 10 g 1,2 g

Pr. portion 377 kcal/1583 kJ 8 g 0,3 g 39 g 4,4 g
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Tips til opskriften:

Skal suppen være mere fyldig kan man tilsætte strimler af stegt eller kogt 
kyllingekød eller en håndfuld kogte rejer. Citronsaft kan erstattes af lime.

Sådan gør du:

1) Forårsløg renses og ingefær skræl-
les og rives fint.

2) Rens chili og fjern kernerne. Skær i 
mindre stykker.

3) Kom forårsløg, ingefær, chili,  
citronsaft og sojasovs i en minihak-
ker (eller brug en stavblender) og 
blend til en ensartet pasta.

4) Varm 6 dl fond op i en gryde og 
tilsæt krydderi-pastaen. 

5) Tilsæt kokosmælk, varm op og lad 
suppen simre i ca. 10 min.

6) Smag til med mere sojasovs eller 
citronsaft.

7) Ved servering tilsættes en håndfuld 
friskhakket koriander til suppen.

Ingredienser:
4 personer
 - 3 forårsløg, kun det grønne 

fra toppen
 - 2 spsk. frisk ingefær
 - 1½ rød chili 
 - Saft af 1 citron 
 - 1 spsk. sojasovs
 - 6 dl fond (fx kyllingefond  

side 153)
 - 2 dåser kokosmælk (800 ml)
 - Et ½ bundt frisk koriander

Thaisuppen får meget styrke fra chilien og smager kraftigt af citrus. Hvis man ikke bryder sig om 
stærk mad, kan man nedsætte mængden af chili og evt. tilsætte mere ingefær. Kokosmælk in-
deholder en del fedt og har dermed et højt indhold af kalorier, så serveres suppen som en forret, 
kan det anbefales at benytte light kokosmælk.

Thaisuppe med kokos

Supper



Næringsindhold

Energi Kulhydrat (32 E%) Fibre Fedt (56 E%) Protein (12 E%)

Pr. 100 g 178 kcal/748 kJ 14 g 1,1 g 11 g 5,5 g

Pr. portion 735 kcal/3087kJ 59 g 4,6 g 46 g 23 g



173

Tips til opskriften:

Der er brugt light kokosmælk i opskrif-
ten fordi lammekød har et relativt højt 
indhold af fedt. 

Sådan gør du:

1) Krydr kødet med salt og peber og 
brun det på en tør sauterpande. Stil 
kødet til side på en tallerken når det 
er brunet.

2) Tilsæt olie og aubergine, lad det stå 
på let varme.

3) Bland citronskal, ingefær, chili, 
gurkemeje, koriander og det grønne 
fra forårsløg i en blender til en 
krydderpasta.

4) Kom de blendede krydderier på 
sauterpanden.

5) Tilsæt kokosmælk, kød, kanel og 
citronsaft.

6) Lad retten koge ind i ca. 30 min. 
ved svag varme.

7) Tilsæt tern af rød peberfrugt og lad 
retten koge yderligere 10 min.

8) Kog de brune ris efter anvisningen 
på pakken.

Ingredienser:
4 personer
 - 400 g lammekød skåret i 

tern
 - 1 tsk. salt
 - 1 knivspids peber
 - 2 spsk. olie
 - 1 aubergine skåret i tern
 - 1 tsk reven citronskal af  

økologisk citron
 - 1 stk. ingefær, ca. 10 cm 
 - 2 grofthakkede udkernede 

røde chilier
 - 2 tsk. stødt gurkemeje
 - 5 spsk. hakket koriander
 - 3 forårsløgstoppe, kun den 

grønne del 
 - 2 dåser light kokosmælk
 - 1 tsk. stødt kanel
 - 2 spsk. citronsaft
 - 1 rød peberfrugt skåret i tern
 - 250 g brune ris/fuldkornsris

I denne lammegryde er der masser af smag fra krydderier og krydderurter og det reducerer sma-
gen af lam, så de fleste kan være med. Lam kan erstattes af kalvekød eller andet skært kød i tern.

Lammegryde

Hovedretter



Næringsindhold

Energi Kulhydrat (8 E%) Fibre Fedt (83 E%) Protein (9 E%)

Pr. 100 g 257 kcal/1079 kJ 5,2 g 0,9 g 24 g 6 g

Pr. portion 1472 kcal/6182 kJ 29 g 4,9 g 138 g 34 g
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Tips til opskriften:

Pestoen kan smørres på brød eller vendes med kartofler. Pestoen kan an-
vendes som dip til forskellige grøntsager.

Sådan gør du:

1) Smør peberfrugterne med 2 spsk. oli-
venolie og kom dem i et ovnfast fad. 

2) Bag dem i 30 min ved 200 grader 
til de er helt møre og bløde.

3) Kom de bagte varme peberfrugter 
i en skål, og læg husholdningsfilm 
over til de er afkølede. 

4) Pil skindet af peberfrugterne, og 
skær stilk og kernehus fra så du 
kun har kødet tilbage.

5) Kom olie, pinjekerner, kødet fra pe-
berfrugterne, de afdryppede soltørrede 
tomater, ost og salt i en blender. Blend 
ved langsom hastighed i 1-2 min. 

6) Tilsæt basilikumblade med stilke 
og blend igen i ½ -1 min. ved lang-
som hastighed. 

7) Lad pestoen trække tildækket i 
køleskabet i en time og smag den 
derefter til med salt og peber.

8) Opbevar altid pestoen i køleskabet. 
Den friske pesto kan holde 5-7 
dage tildækket på køl.

Ingredienser:

 - 2 røde peberfrugter
 - 1 dl olivenolie + 2 spsk. til at 

pensle peberfrugter med
 - 40 g pinjekerner
 - 150 g soltørrede tomater  

i lage
 - 50 g fintrevet parmesanost
 - ½ tsk. fint salt
 - 40 g basilikumblade  

(1 bundt)

Den røde pesto har en sød og rund smag. Den indeholder soltørrede tomater, som man kun bør 
spise ca. 15 g af pr. måltid, hvilket svarer til 1/10 af portionen her. 

Rød pesto

Sovser og dressinger



Næringsindhold

Energi Kulhydrat (86 E%) Fibre Fedt (1 E%) Protein (13 E%)

Pr. 100 g 57 kcal/239 kJ 13 g 0,9 g 0,1 g 1,9 g

Pr. portion 681 kcal/2860 kJ 149 g 11 g 1 g 22 g
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Tips til opskriften:

Jordbær kan udskiftes med andre bær, 
fx blåbær. Kan serveres til amerikanske 
pandekager (se opskrift side 203) eller 
som fyld i krumkager side 215.

Sådan gør du:

1) Sæt sukker, citronsaft og vand til at 
koge op i en gryde.

2) Når blandingen koger tages gryden 
af varmen og sukkeropløsningen 
stilles til afkøling.

3) Når opløsningen er kølet helt af, 
blendes den sammen med yoghurt 
og jordbær.

4) Hæld blandingen i en form, som 
kan tåle at komme i fryseren og sæt 
den på frost.

5) Rør jævnligt i isen for at undgå 
krystallisering, og fortsæt med 
dette til massen har en passende is-
konsistens. 

Ingredienser:
giver ca. 1 liter is
 - 1 dl sukker
 - Saften af ½ citron
 - 1 dl vand
 - 5 dl laktosefri yoghurt
 - 500 g jordbær, frost

Denne is er lavet som et laktosefrit alternativ.

Jordbæris

Kager og desserter



Næringsindhold

Energi Kulhydrat (66 E%) Fibre Fedt (19 E%) Protein (15 E%)

Pr. 100 g 179 kcal/752 kJ 28 g 6 g 3,6 g 6,2 g

Pr. stk. 185 kcal/777 kJ 29 g 6,2 g 3,8 g 6,4 g
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Tips til opskriften:

Fiberindholdet er 6,0 g pr. 100 g brød. Det er muligt at lave dejen dagen 
i forvejen – benyt blot 15 g gær i stedet, sæt dejen på køl til dagen efter, 
form bollerne, lad dem hæve 30 min. og bag dem derefter ved 200 grader. 
Sesamfrø og hørfrø kan udskiftes med andre kerner som fx græskarkerner 
eller solsikkekerner, men sesamfrø og hørfrø er de mest fiberholdige.

Sådan gør du:

1) Rør fiberHUSK® og vand sammen 
til geleagtig konsistens.

2) Tilsæt gær, sukker, salt og surdej.
3) Bland kartoffelmos og kerner i. 
4) Bland derefter spelt- og quinoa-

melet i til dejen er jævn. Den skal 
være lidt klistret. 

5) Lad dejen hæve natten over.
6) Næste dag formes dejen til ca. 12 

mellemstore boller.
7) Lad bollerne hæve i 1⁄2 time under 

et viskestykke.
8) Bages ved 200 grader i 20-24 min. 

Ingredienser:
ca. 12 mellemstore boller
 - 20 g fiberHUSK®
 - 4,5 dl vand
 - 15 g gær
 - 1 tsk. sukker
 - ½ tsk. salt
 - 1 dl surdej (kan købes færdig 

eller som brev fra fx Tørsleff)
 - 200 g kartoffelmos
 - 80 g hørfrø
 - 350 g fuldkornsspelt
 - 100 g quinoamel

Hvis man har en rest kartoffelmos, kan den med fordel bruges til en portion boller. De bliver saf-
tige og kan holde sig friske i flere dage.

Boller på kartoffelmos

Brød og boller
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Brev til forlaget fra low FODMAP diet-bruger:

Jeg er en ung kvinde på 26 år der for 4-5 år siden fik konstateret irriteret 
tyktarm.

Lægernes besked var at man måtte lære at leve med smerterne, og 
selv finde ud af hvad man fik mavesmerterne af. Mit sociale liv kunne 
ikke fungere ... en tur i biffen var bandlyst, lange middagsselskaber 
såsom familiefester var frygtelige. 

Jeg så en søndag i marts 2013 en artikel i BT om irriteret tyktarm, 
og måtte bare se hvad det var.

Jeg købte efterfølgende bogen der bliver nævnt i artiklen, og prøvede 
diæten ”low FODMAP diet”. Man undgår i diæten 4 forskellige kul-
hydrater der kan være svære for maven at nedbryde, og som resulterer 
i større eller mindre grad af mavesmerter og diarré.

Det anbefales at leve 100 pct. efter diæten i min. 6-8 uger. Jeg har nu 
været på diæten i 14 uger, og jeg har fået det helt fantastisk!

For mig er det vigtigt at få den danske befolkning til at få øjnene op 
for denne diæt, da der som før nævnt som regel ikke er hjælp at hente 
hos egen læge. Dette er meget frustrerende, da man kan blive ret isoleret 
pga. mavesmerterne. 

Så vidt jeg er informeret og har læst mig til, har ca. 50 pct. af dan-
skerne irriteret tyktarm, nogen dog mere end andre.

 Jeg har ikke haft det bedre i 8 år. Jeg er ikke i tvivl om at jeg kom-
mer til at bruge denne diæt resten af mit liv. Det er svært til at starte 
med, men nu er det sådan min livsstil er. 

Jeg vil gerne takke forfatterne til bogen for at de har givet mig og 
forhåbentlig mange andre chancen for at få det godt med sig selv igen. 

Maria R 

(Forlaget har brevskriverens fulde navn)

241



Uddrag fra anmeldelser  
Low FODMAP diet 1 – Grundbog:

❤ ❤ ❤ ❤ ❤
Diætisterne har gjort sig umage med hensyn til at variere indholdet i 
maden så man får dækket sine næringsmæssige behov og så man ikke 
bliver ensidigt afhængig af én madvare. Jeg har prøvet mange af opskrif-
terne efterhånden og vennerne siger, at den kulinariske standard her i 
huset er højnet betydeligt. Man ville aldrig gætte på, at det var diætmad.

Køb den nu. Køb den til familien og vennerne, så I trygt kan invitere 
jer selv til at spise. Den burde være en fast del af pensum for landets 
diætister, speciallæger, og madteknologer. Desuden burde den blive 
tvangslæsning for alle TV-kokkene og madjournalister. Jeg håber den 
bliver en bestseller.

Nadya Gawadi, Colitis-Crohn Foreningen

Forfatterne har skrevet et godt og detaljeret afsnit om irriteret tyktarm, 
hvor årsager, symptomer og behandling beskrives grundigt.

Læseren introduceres herefter til selve low FODMAP diet – udeluk-
kelsesdiæten af 4-8 ugers varighed, samt til udførlige og let anvendelige 
lister over hvilke fødevarer, der kan spises, og hvilke, der skal udelukkes 
på low FODMAP diet.

Det kan helt klart anbefales, at både personer med diagnosen irriteret 
tyktarm samt fagpersoner investerer i bogen Low FODMAP diet.

Fagbladet Diætisten
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Low FODMAP diet 2 – Basiskøkkenet:

Efterfølgeren til Low FODMAP diet 1 – Grundbog. Bogen har en prak-
tisk tilgang til diæten og rummer masser af spændende forslag til hvilke 
lækre og velsmagende madvarer, du kan have i dit basiskøkken, hvis 
du følger low FODMAP-diæten. Derudover giver bogen dig en række 
nyttige tip til hvordan du løser forskellige praktiske hverdagsproblemer i 
forbindelse med diæten, og du får stribevis af opskrifter på nem og læk-
ker mad, der gør det nemt for dig at følge denne fantastiske diæt, der er 
resultatet af de seneste landvindinger inden for forskningen på dette felt.

Stine Junge Albrechtsen, Mette Borre, Lisbeth Jensen,  
Marianna Lundsteen Jacobsen & Cæcilie Gamsgaard Seidel

LOWFODMAPDIET

Basiskøkkenet og flere opskrifter 

giver ro i maven 2

muusmann forlag
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