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Low FODMAP diet går ud på at begrænse eller helt undgå en gruppe af kulhydrater, de så-
kaldte FODMAPs (Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyoles), der giver proble-
mer når man lider af irritabel tarm. Ved at følge low FODMAP diet vil de fleste opleve mindre 
oppustethed, færre mavesmerter, mindre maverumlen og mindre luftudvikling i tarmen.

Denne bog er en efterfølger til grundbogen ”Low FODMAP diet - giver ro i maven”. Hvor 
der i den første bog er lagt stor vægt på principperne bag diæten, er der i denne bog anlagt en 
mere praktisk tilgang til diæten. Dette er gjort i form af kapitler med konkrete produktforslag til 
basiskøkkenet, hvordan man forholder sig i forhold til forskellige problematikker, og en række 
hverdagsprægede opskrifter som tilberedt på normal vis vil indeholde for mange FODMAPs.

Bogen henvender sig først og fremmest til personer med diagnosen irritabel tarm, men 
også pårørende og fagfolk der vejleder personer med diagnosen, kan finde inspiration og 
svar på spørgsmål omkring diæten low FODMAP diet.

Low FODMAP diet som app til Smartphone
App’en ”FODMAP diet” indeholder udførlig fortegnelse over egnede og uegnede fødevarer, 
når man lider af irritabel tarm. 
Kan købes gennem App Store FODMAP diet og Google Play FODMAP diet

www.muusmann-forlag.dk

https://itunes.apple.com/dk/app/fodmap-diet/id694067354?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=muusmannsforlag.dk.FODMAPdietAndroid&hl=da
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FORORD 
“For with slight efforts
How should one ever obtain any results?
It is foolish even to desire it!”
                                Euripides 400 f.kr. 

Med denne anden bog om den australske eksklusionsdiæt low FODMAP diet, hvor 
man undgår fermenterbare oligo-, di-, mono-sakkarider og (and) polyoler (FOD-
MAP), har de fem kliniske diætister yderligere tilføjet madopskrifter samt fokuseret 
på den praktiske tilgang til diæten.

Diæten kræver stor compliance og ildhu. Indkøb hertil kan være dyrere og lidt 
mere udfordrende at tilberede end vanlig dansk kost. En app, der illustrerer, hvilke 
fødevarer der kan anvendes, og hvilke der skal udelukkes, er udviklet. Denne kan 
gøre indkøb lettere og er nem at medbringe. 

Siden første bog på dansk om den australske eksklusionsdiæt low FODMAP diet 
kom på gaden, har forskergruppen ved Herlev Universitetshospital ved eHealth lod-
trækningsforsøg på 123 IBS-patienter nu fået evidens for, at diæten virker.

I alt er ca. 1000 IBS-patienter og IBS-IBD-patienter blevet behandlet. Af de tre 
IBS-typer, man har klassificeret, IBS-D (diarre), IBS-A (diarre vekslende med forstop-
pelse) og IBS-C (forstoppelse), har forskningsforsøgene i et eHealth ph.d.-studie vist, at 
henholdsvis 80 %, 70 % og 50 % bliver symptomfri efter 6 ugers low FODMAP diet.

Evidensen for effekten af diæten er nu på det fornemste niveau, 1a (iht. Oxford- 
kriterierne), idet Peter Gibson og Sue Shepherd netop har offentligtgjort et placebo-
kontrolleret lodtrækningsstudie i Gastroenterology 2014. 
 
Sygehistorien om en ung kvinde på 28 år, som i web-app-systemet fra ConstantMed 
ApS laver ugentlige selv-registreringer i hjemmet gennem 12 uger, er visualiseret i 
følgende graf. IBS-SSS, Colon irritabile severity scoring system, er 5 spørgsmål på 
VAS (visuel analog skala), som patienten registrerer hjemmefra.

De første 6 uger var patienten på sin vanlige diæt. Efter undervisning udelukkede 
patienten de følgende 6 uger FODMAPs. 
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På Herlev Universitetshospital tilbydes nu low FODMAP diet til de indlagte med 
IBS. 50-80 % af IBD-patienter (Crohn og colitis ulcerosa) har desuden IBS.

2. udgave er som 1. udgave skrevet af de 5 kliniske diætister Stine Junge Albrechtsen 
(Guided by Stine), Lisbeth Jensen (Herlev Universitetshospital), Mette Borre (Aarhus 
Universitetshospital og www.diaetist-metteborre.dk), Marianna Lundsteen Jacobsen 
(Sygehus Sønderjylland, Sønderborg) og Cæcilie Gamsgaard Seidel (DiætistCentret og 
Aleris-Hamlet Hospital).   

Bogen indeholder 5 hovedemner: 1) Beskrivelse af sygdommene gluten- og lakto-
seintolerans, Colon irritabile (IBS), Mb Crohn og colitis ulcerosa (IBD), fruktosein-
tolerans og irritabel tarm; 2) Kostfibre og fuldkorn; 3) Beskrivelse af low FODMAP 
diet; 4) FODMAPs i fødevarer; 5) low FODMAPs-opskrifter.

Opskrifterne er lækre og ægger patienten til at kokkerere og fremstille low FOD-
MAP mad til hele familien og venner og bekendte, der måtte komme på besøg. 

IBS-patienter har nu fået deres egen patientforening, idet CCF, Colitis-Crohn For-
eningen fra foråret 2013 optager IBS-patienter. Der afholdes allerede og planlægges 
flere foredragsaftener i foreningen.  

Pia Munkholm, professor, overlæge, dr.med.

*IBS – Irritable bowel syndrome/Colon irritabile/Irriteret tarm  

**IBD- Inflammatory bowel disease (Morbus Crohn og colitis ulcerosa).
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Som diætist er det en stor udfordring og samtidig en meget stor glæde at hjælpe og 
samarbejde med personer, der har irritabel tarm, også kaldet IBS. Vores erfaring er, 
at personer med IBS ofte har følt sig overset, og at deres symptomer ikke er aner-
kendte. Der har indtil for nylig ikke kunnet tilbydes en god behandling til at bedre 
de ofte invaliderende symptomer. 

Rådene har ofte blot været: ”spis flere fibre”, ”prøv dig frem” eller ”lær at leve 
med det”. De råd, der er givet, har ikke været veldokumenterede, og de kan have 
gjort problemet værre. I de mange møder, vi har haft med personer med IBS, har 
der været stor frustration, bekymring og nedsat livskvalitet.

Med denne samt vores tidligere bog, ”Low FODMAP diet – giver ro i maven”, 
håber vi at kunne hjælpe endnu flere med IBS samt at få udbredt kendskabet til 
IBS og low FODMAP diet til fagpersoner som læger, diætister og sygeplejersker.

Denne bog giver ideer til, hvilke produkter det vil være praktisk at have i sit 
”Basiskøkken”. Bogen beskriver kort fruktosemalabsorption, laktoseintolerance og 
cøliaki samt polyoler og IBS med diætbehandling heraf. Ved ønske om vægtøgning 
eller vægttab gives der eksempler på dagskost hertil. Bogens sidste del består af 
inspirerende opskrifter. 

Den tidligere bog ”Low FODMAP diet – giver ro i maven” beskriver grundlæg-
gende, hvad low FODMAP går ud på, med en beskrivelse af irritabel tarm, low 
FODMAP diet med udførlige lister over, hvilke fødevarer der har et lavt indhold 
af FODMAPs, og hvilke der har et højt indhold. Endelig giver bogen også ideer til 
spændende opskrifter og forslag til dagskost. 

Low FODMAP diet er for de fleste uden bivirkninger. Diæten afprøves i ganske 
kort tid, nemlig fire-otte uger.

Hvis low FODMAP diet sammensættes korrekt, er der ikke risiko for mangel på 
mikro- og makronæringsstoffer. Det er en god ide at søge vejledning hos en klinisk 
diætist, som er uddannet i diæten. 

Der kan være økonomiske udgifter forbundet med diæten grundet brug af ek-
sempelvis specialvarer og laktosefri produkter. De økonomiske udgifter reduceres, 
i forbindelse med at flere fødevarer genindføres efter 4-8 uger, og udvalget af pro-
dukter dermed bliver større.
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Low FODMAP diet er udviklet i Australien og har vist gode resultater på symptomer 
som oppustethed, udspilethed, mavesmerter, maverumlen og luftudvikling i tarmen. 
Diæten kan være vanskelig at overholde og kræver motivation fra den, der skal følge 
diæten. Ved kvalificeret vejledning fra en erfaren klinisk diætist bedres forståelse for 
diæten, og det sikres, at diæten sammensættes korrekt. 

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 betegnelse for kulhydrater med mellem to og op til 10 
     molekyler (enheder).
 D isakkarider – en betegnelse for kulhydrater, der består af to molekyler.
 M onosakkarider – er en betegnelse for kulhydrater, der består af et enkelt 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. 

I low FODMAP diet begrænses eller undgås de ovennævnte kulhydrater, som i un-
dersøgelser har vist at give symptomer ved irritabel tarm. 

Hvad er kulhydrat?
Kulhydrater er, sammen med fedt og protein, en af kostens grundlæggende 
bestanddele. Kulhydrater består af kemiske forbindelser, som indeholder store 
mængder kulstof samt ilt og brint. Kulhydrater er uundværlige. De har indfly-
delse på kroppens energistofskifte og bidrager med brændstof til både muskel- 
og hjernearbejde.

I low FODMAP diet begrænses ovennævnte kulhydrater, men ikke fedt og protein.

Det er vigtigt at vide, hvad de enkelte FODMAPs hedder, så de kan genkendes 
eksempelvis i en varedeklaration. I skemaet på næste side gennemgås eksempler 
på de enkelte FODMAPs for at give overblik, over hvilke fødevarer der indeholder 
FODMAPs.
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Kulhydrat Mono-sakkarid:
Fruktose

Di-sakkarid:
Laktose

Oligo-sakkarider:
Fruktaner (Frukto-oligo-sakkarider)
Galaktaner (Galakto-oligo-sakkarider)

Polyoler:
Isomalt (E 953), Mannitol (E 421),
Maltitol (E 965), Sorbitol (E420), Xylitol (E 967)

Hvad er det? Fruktose er frugtsukker. Laktose er mælkesukker. Fruktaner er en kæde af molekyler 
og optræder i hvede, rug og byg.

Galaktaner er også kæder af moleky-
ler, fx galaktose, fruktose og glukose, 
og findes typisk i bælgfrugter, linser 
og kikærter.

Polyoler kaldes sukkeralkoholer, 
og mange af polyolerne har også endelsen  
-ol i  navnet.

Undgå derfor 
fødevarer som:

∙ Artiskok
∙ Asparges
∙ Frugt fra dåse
∙ Honning
∙ Juice
∙ Pære
∙ Sukkerærter
∙ Tørret frugt – fx svesker og abrikoser 
∙ Vandmelon
∙ Æble

∙ Fløde
∙ Flødeskum
∙ Is
∙ Kakaomælk
∙ Kondenseret mælk
∙ Mælk (både fra ko, ged og får)
∙ Myseost
∙ Syrnede mælkeprodukter

∙ Byg
∙ Cikorie
∙ Hvede
∙ Hvidløg
∙ Inulin
∙ Kikærter
∙ Linser
∙ Løg
∙ Pistacienødder
∙ Porre
∙ Rug

∙ Abrikos
∙ Blomme
∙ Blomkål
∙ Brombær
∙ Kirsebær
∙ Sukkerfri pastiller 
∙ Sukkerfrit tyggegummi
∙ Svampe
∙ Svesker
∙ Vandmelon



19 1918

Kulhydrat Mono-sakkarid:
Fruktose

Di-sakkarid:
Laktose

Oligo-sakkarider:
Fruktaner (Frukto-oligo-sakkarider)
Galaktaner (Galakto-oligo-sakkarider)

Polyoler:
Isomalt (E 953), Mannitol (E 421),
Maltitol (E 965), Sorbitol (E420), Xylitol (E 967)

Hvad er det? Fruktose er frugtsukker. Laktose er mælkesukker. Fruktaner er en kæde af molekyler 
og optræder i hvede, rug og byg.

Galaktaner er også kæder af moleky-
ler, fx galaktose, fruktose og glukose, 
og findes typisk i bælgfrugter, linser 
og kikærter.

Polyoler kaldes sukkeralkoholer, 
og mange af polyolerne har også endelsen  
-ol i  navnet.

Undgå derfor 
fødevarer som:

∙ Artiskok
∙ Asparges
∙ Frugt fra dåse
∙ Honning
∙ Juice
∙ Pære
∙ Sukkerærter
∙ Tørret frugt – fx svesker og abrikoser 
∙ Vandmelon
∙ Æble

∙ Fløde
∙ Flødeskum
∙ Is
∙ Kakaomælk
∙ Kondenseret mælk
∙ Mælk (både fra ko, ged og får)
∙ Myseost
∙ Syrnede mælkeprodukter

∙ Byg
∙ Cikorie
∙ Hvede
∙ Hvidløg
∙ Inulin
∙ Kikærter
∙ Linser
∙ Løg
∙ Pistacienødder
∙ Porre
∙ Rug

∙ Abrikos
∙ Blomme
∙ Blomkål
∙ Brombær
∙ Kirsebær
∙ Sukkerfri pastiller 
∙ Sukkerfrit tyggegummi
∙ Svampe
∙ Svesker
∙ Vandmelon
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Kulhydrat Mono-sakkarid:
Fruktose

Di-sakkarid:
Laktose

Oligo-sakkarider:
Fruktaner (Frukto-oligo-sakkarider)
Galaktaner (Galakto-oligo-sakkarider)

Polyoler:
Isomalt (E 953), Mannitol (E 421),
Maltitol (E 965), Sorbitol (E420), Xylitol (E 967)

Hvad er det? Fruktose er frugtsukker. Laktose er mælkesukker. Fruktaner er en kæde af molekyler 
og optræder i hvede, rug og byg.

Galaktaner er også kæder af moleky-
ler, fx galaktose, fruktose og glukose, 
og findes typisk i bælgfrugter, linser 
og kikærter.

Polyoler kaldes sukkeralkoholer, 
og mange af polyolerne har også endelsen  
-ol i  navnet.

Undgå derfor 
fødevarer som:

∙ Artiskok
∙ Asparges
∙ Frugt fra dåse
∙ Honning
∙ Juice
∙ Pære
∙ Sukkerærter
∙ Tørret frugt – fx svesker og abrikoser 
∙ Vandmelon
∙ Æble

∙ Fløde
∙ Flødeskum
∙ Is
∙ Kakaomælk
∙ Kondenseret mælk
∙ Mælk (både fra ko, ged og får)
∙ Myseost
∙ Syrnede mælkeprodukter

∙ Byg
∙ Cikorie
∙ Hvede
∙ Hvidløg
∙ Inulin
∙ Kikærter
∙ Linser
∙ Løg
∙ Pistacienødder
∙ Porre
∙ Rug

∙ Abrikos
∙ Blomme
∙ Blomkål
∙ Brombær
∙ Kirsebær
∙ Sukkerfri pastiller 
∙ Sukkerfrit tyggegummi
∙ Svampe
∙ Svesker
∙ Vandmelon
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Fruktosemalabsorption 
Fruktosemalabsorption, også tidligere kaldet fruktoseintolerance, betyder nedsat evne 
til at optage fruktose (frugtsukker). Fruktosemalabsorption er ingen sygdom, men 
en tilstand med store individuelle variationer, og den ses blandt andet hos personer 
med IBS. Fruktose tåles normalt i moderate mængder, og der ses kun symptomer 
ved indtagelse af fødevarer med højt indhold af fruktose, eller hvis der indtages flere 
eller mange fruktoseholdige fødevarer på én gang. Glukose (druesukker) hjælper til, 
at fruktose optages. Hvis fruktose ikke optages ordentligt fra tyndtarmen, forgæres 
fruktose i stedet af bakterier i tyktarmen.

Symptomer og diagnose
Fruktosemalabsorption giver symptomer i form af diarre, oppustethed, luft og ma-
vekneb. Symptomerne minder meget om irritabel tarm. 

Metoder til at afsløre fruktosemalabsorption er usikre, og det er således ikke 
nødvendigt at undersøge, om der er tale om fruktosemalabsorption.

En diæt med et lavt indhold af fruktose, fx low FODMAP diet, kan derfor iværk-
sættes uden yderligere undersøgelser.

Diætbehandling
I low FODMAP diet begrænses indtagelsen af fruktose til maksimalt tre portioner 
frugt af 80-100 gram pr. dag, og fødevarer med et højt indhold fruktose, fx frugtjuice 
og honning, udelades helt i diæten. Det er således ikke nødvendigt at ophøre med 
indtagelse af fødevarer med fruktose.

Laktoseintolerance
Laktoseintolerance betyder manglende evne til at fordøje laktose (mælkesukker). 
Laktoseintolerance er ingen sygdom og er en normal tilstand for 75 % af jordens 
befolkning, og der ses kun symptomer ved indtagelse af fødevarer med laktose. Lak-
toseintolerance kan opstå som en komplikation til eksempelvis ubehandlet cøliaki, 
morbus Crohn eller colitis ulcerosa (IBD).

Symptomer og diagnose
Ved laktoseintolerance ses symptomer i form af diarre, oppustethed, udspilethed, luft 
og mavekneb. Symptomerne minder meget om irritabel tarm. På grund af sympto-
merne ophøres der ofte med at drikke mælk. Ved en gentest kan det påvises, om der 
er genetisk risiko for laktoseintolerance. En normal gentest udelukker ikke, at nogle 
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personer med IBS reagerer med symptomer ved indtagelse af laktose. Low FODMAP 
diet kan derfor iværksættes uden forudgående test.

Diætbehandling
I low FODMAP diet anvendes laktosefri fødevarer, der indeholder kalk og protein, 
og som uden ernæringsmæssige problemer kan erstatte almindelige laktoseholdige 
fødevarer. Efter 4-8 uger på diæt kan det afprøves, om almindelige laktoseholdige 
mælkeprodukter tolereres. 

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

Mælkesyrebakterier
Mælkesyrebakterier kaldes også probiotika og er forskellige former for bakte-
rier, fx bifidobakterier og lactobaciller. Undersøgelser med anvendelse af mæl-
kesyrebakterier har givet meget forskellige resultater, både  positive, negative 
eller ingen effekt hos personer med IBS. Der forskes fortsat i dette område, og 
nye undersøgelser afventes. Før mælkesyrebakterier anvendes, er det vigtigt, at 
deklarationen læses grundigt. Nogle produkter tilsættes også FODMAPs som 
fructooligosakkarider (FOS), galactooligosakkarider (GOS) og inulin. Syrnede 
mælkeprodukter indeholder også mælkesyrebakterier, men med langt lavere ind-
hold end i kapslerne. Det er usikkert, hvorvidt bakterier fra fx yoghurt overlever 
nedbrydning i mave-tarm-kanalen.

Mælkesyrebakterier
• findes i syrnede mælkeprodukter
• kan købes som kapsler indeholdende mælkesyrebakterier
• der er ingen entydige resultater ved brug af mælkesyrebakterier
• kan være tilsat FODMAPs som FOS, GOS og inulin.

Cøliaki 
Cøliaki er en kronisk tarmsygdom, hvor proteinet gluten i hvede, rug og byg ikke 
tåles. Sygdommen skyldes en overfølsomhed over for gluten. Denne reaktion får 
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tyndtarmens slimhinde til at miste sine fimrehår (villi), og dermed reduceres evnen 
til at optage næringsstoffer. 

Symptomer og diagnose
De typiske symptomer er diarre, vægttab, træthed, ledsmerter og dårligt humør. Der 
ses ofte tynde afføringer og meget luft i maven, altså symptomer, der minder om 
irritabel tarm. Ved cøliaki ses mangel på vitaminer og mineraler, fx jern og folat.

Ved cøliaki stilles diagnosen med en blodprøve, der viser forhøjet koncentration af 
transglutaminase, og en vævsprøve (biopsi) fra tyndtarmen. På en diæt fri for gluten 
bliver slimhinden normal. Fortsættes med at indtage gluten, kan det give komplika-
tioner i form af mangel på vitaminer og mineraler, afkalkning af knoglerne og øget 
risiko for kræft i tarmen. Denne risiko forsvinder, når gluten undgås.

Diætbehandling
Cøliaki behandles ved en diæt fri for gluten, og diæten bør følges livslangt. Gluten 
er en del af protein i hvede, rug og byg. Spelt (urhvede) og emmer er hvede og kan 
ikke indgå i en glutenfri diæt. 

Det er normalt en god ide, at cøliaki udelukkes, før low FODMAP diet påbegyn-
des. Low FODMAP diet er ikke en glutenfri diæt.

Ikke cøliaki – men glutensensitiv
”Ikke cøliaki, men glutensensitiv” er en tilstand, hvor der ses en reaktion på hvede og/
eller gluten, selv om der ikke påvises cøliaki eller hvedeallergi. Der ses luft i maven, 
tynde afføringer og mavesmerter. Der findes ingen blodprøver eller undersøgelser, 
hvormed tilstanden kan påvises. Tilstanden minder meget om irritabel tarm. Årsagen 
kendes ikke, men måske er det kulhydraterne (fruktanerne) i hveden og ikke gluten, 
der reageres på.   

Forskel på glutenfri og low FODMAP
I low FODMAP diet udelukkes rug, byg og almindelig hvede. Det vil derfor være 
naturligt at vælge glutenfri fødevarer, da de er uden hvede, rug og byg. Desværre 
indeholder mange glutenfri fødevarer FODMAPs og kan derfor ikke anvendes. Ske-
maet på næste side viser, hvilke ingredienser/fødevarer der kan indgå i en glutenfri
diæt og/eller low FODMAP diet:
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Ingredienser/fødevarer Glutenfri Low FODMAP diet

Amarant Ja Nej

Bønnemel Ja Nej

Cider Ja Nej

Cikorie Ja Nej

Cornflakes Nej, kun hvis  
specialfremstillet (renset)

Ja, i små mængder 
(15 g pr. måltid)

Dextrin Ja, men kan indeholde spor 
af hvede*

Ja

Dextrose Ja Ja

Fruktose Ja Nej

Honning Ja Nej

Inulin Ja Nej

Kikærtemel Ja Nej

Lupinmel Ja Nej

Maltodextrin Ja, men kan indeholde spor 
af hvede*

Ja

Mandelmel Ja Nej

Oligo-fruktose Ja Nej

Tørret frugt Ja Nej, kun tørret banan og 
tranebær i små mængder

Rødbedepulver Ja Nej

Sojasovs Ja, men kan indeholde spor 
af hvede*

Ja

Ærtefibre  
(glutensubstitutionsmidler)

Ja Nej

Æblefibre Ja Nej

Øl Nej, indeholder gluten Ja

*Der må gerne være spor af gluten i en glutenfri diæt
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Polyoler og IBS
Polyoler er sukkeralkoholer som fx sorbitol og mannitol. Polyoler optages normalt 
i tyndtarmen. I befolkningen er der kun meget få, som er i stand til at optage mere 
end 10 gram sorbitol, uden at der udvikles luft og oppustethed, men sjældent smerter. 
Der udvikles flere symptomer hos personer med IBS, fx mavesmerter, end hos raske. 
Polyoler findes ikke kun som tilsatte sødestoffer, men er naturligt forekommende i 
fødevarer som fx svampe, stenfrugter og sukkerærter.

Diætbehandling
I low FODMAP diet reduceres eller udelades fødevarer med polyoler. 

Sødestoffer
Sukker kan erstattes helt eller delvist af forskellige sødestoffer, hvilket især er relevant 
ved ønske om vægttab.

Tilsatte sødestoffer kan opdeles i to grupper, FODMAP-venlige og ikkeFODMAP-
venlige sødestoffer. I skemaet illustreres, hvilke sødestoffer som kan anvendes på 
low FODMAP diet, og hvilke som skal undgås. Alle tilsatte sødestoffer har E-numre 
og er testet og godkendt til fødevarebrug.

FODMAP-venlige IkkeFODMAP-venlige

Acesulfarm K (E 950)
Aspartam (E 951)
Cyklamat (E 952)
Sakkarin (E 954)
Sucralose (E 955)
Thaumatin (E 957)
Neohesperidin DC (E 959)
Steviol Glycosid (E 960)
Erythritol (Sukrin)

Sorbitol (E 420)
Mannitol (E 421)
Isomalt (E 953)
Maltitol (E 965)
Xylitol (E967)

Bemærk, at mange sødestoffer indgår i kombination med ikkeFODMAP-venlige 
komponenter, fx inulin, oligofruktose og polydextrose. Læs derfor altid varedekla-
rationen grundigt.
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Kvinde, 55 år
Jeg er en kvinde på 55 år, som i mange år har haft problemer med maven. 

Efter adskillige undersøgelser med slanger oppe- og nedefra, mange forskellige 
diæter, tarmskylninger, motionsformer, urtemedicin, almindelig medicin og meget 
andet havde jeg faktisk nærmest opgivet at få ændret min situation.

Ved et tilfælde læser jeg om low FODMAP på nettet og begynder på diæten. På 
det tidspunkt er jeg på en anden diæt, som er yderst restriktiv, så det er nærmest en 
lettelse at kunne spise al den lækre mad, der er muligt i low FODMAP. Jeg aftaler 
en tid med en af denne bogs forfattere, som hjælper mig med at finjustere diæten. 
Jeg kan straks mærke en forbedring. Har ikke ondt i maven, hæver kun lidt og føler 
mig rigtig godt tilpas.

Min mand og jeg rejser kort efter opstart af diæten på 14 dages ferie i Græ-
kenland. Jeg medbringer brød, pasta og diverse andre fødevarer, jeg kan spise, 
og nyder ellers den gode græske mad i det omfang, det er muligt. Sidst på ferien 
begynder jeg dog at få det mærkeligt. Jeg sover uroligt, har mareridt og føler mig 
træt og trist. 

Jeg starter hos en psykolog, som arbejder med LOW FODMAP og IBS set i 
sammenhæng med de traumer, der måtte have været i løbet af livet. Jeg får det dog 
tiltagende dårligere og ender med at blive sygemeldt med en depression. Det skal 
dog siges, at maven forbliver nogenlunde rolig, da jeg stadig holder diæten.

I skrivende stund er jeg efter godt 2 måneders sygemelding og intenst arbejde 
med psykologen ved at komme videre i mit liv. 

Undervejs har jeg tænkt meget over, hvad der egentlig skete.
Efter så mange år med tiltagende problemer med maven fandt jeg endelig en diæt, 

der kunne hjælpe mig, og som jeg stadig følger. Pludselig bryder en underliggende 
depression ud, som jeg ”set i bakspejlet” har haft og levet med i mange år. 

Min konklusion er, at jeg har lagt mine traumer (og dem er der en del af) ned i 
min mave. Mit fokus har derefter været på ondt i maven, mad og tanker om, hvorfor 
jeg havde så ondt, uanset hvad jeg spiste og gjorde. Undervejs har jeg udviklet IBS, 
og da der blev taget hånd om den del, der handlede om maden, kunne jeg endelig 
komme i gang med den egentlige årsag, nemlig behandling af traumer igennem livet.

Jeg fortæller min historie, fordi jeg håber, det kan hjælpe andre, som ligeledes 
bærer rundt på traumer og ubearbejdede oplevelser, som de har ”placeret” i maven, 
til ikke at blive utrygge og nervøse over det, der kan ligge gemt nede under diverse 
fødevareintolerancer. I værste fald at opgive diæten i den tro, at den er årsagen til 
ændring af den psykiske tilstand.
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Jeg er ikke i mål, men jeg er på vej. Jeg får stadig ondt i maven, når jeg ikke er 
i følelsesmæssig balance, er træt eller overanstrengt, men nu ved jeg, at jeg ikke 
spiser mad, der er dårligt for mig. Nu er min mave blevet min vogter over, hvor 
meget jeg kan og skal byde mig selv.

Jeg er meget glad for, at jeg ”opdagede” low FODMAP, så jeg kunne få ryddet 
op i både krop og sjæl.





BASISKØKKENET
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I dette kapitel gennemgås forskellige fødevarer, som kan indgå i low FODMAP diet. 
Med basiskøkkenet dannes der et godt grundlag for at kunne spise en sund og vari-
eret kost på low FODMAP diet. På billederne vises kun fødevarer, som kan indgå i 
diæten. Der findes yderligere information om egnede og uegnede fødevarer, opstillet 
som lister, i bogen ”Low FODMAP diet – giver ro i maven” eller i applikationen 
(app) ”FODMAP Diet” til tablet eller smartphone.

Low FODMAP diet indkøbsliste  
– nu som app til smartphone
App’en ”FODMAP diet” indeholder en udførlig fortegnelse over egnede og uegnede 
fødevarer for folk, som lider af irritabel tarm. 
Kan købes gennem App Store FODMAP diet og Google Play FODMAP diet

https://itunes.apple.com/dk/app/fodmap-diet/id694067354?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=muusmannsforlag.dk.FODMAPdietAndroid&hl=da




117Salater

Fuldkornsris med friske 
krydderurter og citrus

Ingredienser
2 portioner
 - 1 ½ dl rå fuldkornsris
 - Fintrevet skal fra ½ citron
 - 1 spsk. citronsaft
 - 2 dl friske krydderurter, for 

eksempel persille, basilikum, 
timian, koriander og mynte

 - 2 spsk. ahornsirup
 - ½ spsk. eddike, for eksempel 

balsamicoeddike
 - Salt og peber

Sådan gør du

1) Kog ris efter anvisning på pakken.
2) Vask og riv den halve citron.
3) Pres ca. 1 spsk. saft fra citronen.
4) Vask og hak de friske krydderurter.
5) Tilsæt krydderurter, citronskal, ci-

tronsaft, ahornsirup og balsamico-
eddike.

6) Smag til med salt og peber.
7) Serveres lun.

Tip til opskriften

Serveres lun, men kan også spises kold 
til frokost, for eksempel med hakket æg 
eller rejer.

Et anderledes og dejligt tilbehør serveret for eksempel til laks eller kylling. Retten giver et godt 
tilskud af fuldkorn.

 Næringsindhold: 
  Energiindhold (kcal/kJ) Kulhydrat (g) Kostfibre (g) Protein (g) Fedt (g)
 Pr. 100 g 247/1.037 50 3,8 7,1 1,4

 Pr. portion 260/1.092 52 3,9 7,4 1,5



Tip til opskriften

Hvis tærten skal benyttes som tilbehør til andet mad, kan kylling undlades, og der 
kan fyldes op med mere spinat.

 Næringsindhold: 
  Energiindhold (kcal/kJ) Kulhydrat (g) Kostfibre (g) Protein (g) Fedt (g)
 Pr. 100 g 252/1.058 8,8 3,3 13 18

 Pr. portion 469/1.970 25 49 16 33
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Kyllingetærte

Ingredienser til dej
8 portioner 
(tærtefad diameter 24 cm)
 - 125 g smør
 - 165 g majsmel
 - 50 g sesamfrø
 - 1 tsk. salt
 - 3 spsk. FiberHUSK
 - 1 æg

 
Ingredienser til fyld
 - 2 stk. kyllingebryst
 - 180 g babyspinat
 - 80 g ricottaost
 - 100 g frisk parmesan 
 - 80 g pinjekerner
 - 6 æg
 - 1 tsk. salt 
 - ½ tsk. peber

Sådan gør du

1) Bland majsmel, sesamfrø, Fiber-
HUSK og salt sammen.

2) Smuldr smørret i blandingen.
3) Tilsæt til sidst ægget, og ælt, til de-

jen er ensartet.
4) Rul derefter dejen ud mellem to 

stykker bagepapir med en kage-
rulle.

5) Læg dejen i et tærtefad, prik huller 
i bunden med en gaffel. Forbages i 
12 minutter ved 180 grader.

6) Gennemsteg kyllingebrysterne, og 
skær dem ud i mindre stykker.

7) Skyl spinaten grundigt, og slyng 
den i en salatslynge, eller dup den 
tør med et rent viskestykke.

8) Hak spinaten groft.
9) Rist pinjekerner gyldne på en tør 

stegepande.
10) Pisk æggene, og bland kyllinge-

stykker, spinat, ricottaost, parme-
sanost, pinjekerner, salt og peber i.

11) Hæld fyldet i den forbagte tærtedej, 
og sæt den igen i ovnen ved 180 
grader i 30 minutter.

Tærten er kraftig og fyldig i smagen grundet de to forskellige slags ost. Den sprøde bund med 
sesamfrø i kombination med pinjekerner giver fed og sød smag. Tilsæt ikke mere ricottaost end 
beskrevet i opskriften, da der er begrænsninger på denne på low FODMAP diet.
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Rødspættefilet med grønkål 
og gulerødder

 Ingredienser
4 portioner
 - 500 g kogt, hakket frossen 

grønkål
 - 500 g rødspættefilet
 - 150 g revet gulerod
 - ½ dåse kokosmælk light 

(200 ml)
 - 1 citron
 - Salt, peber, rapsolie

Sådan gør du

1) Optø den frosne grønkål. 
2) Grønkålen fordeles i et ildfast fad 

smurt med rapsolie.
3) Fordel kokosmælken i grønkålen.
4) Krydr fileterne med salt og peber.
5) Rul fileterne med revet gulerod.
6) Filterne placeres oven på grønkålen 

i fadet.
7) Bages i ovnen ca. ½ time ved 200 

grader.
8) Skær citronen i skiver.
9) Pynt hver rødspættefilet med en 

citronskive.

Tip til opskriften

Grønkålen kan evt. erstattes af spinat og 
lidt porretop.

Rødspætten er en lækker mager fisk, og her serveret med fiberrige grøntsager.

 Næringsindhold: 
  Energiindhold (kcal/kJ) Kulhydrat (g) Kostfibre (g) Protein (g) Fedt (g)
 Pr. 100 g 68/286 5,6 2,6 8,5 1,9

 Pr. portion  238/999 19 9,2 30 6,7
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Krydderurtedip

Ingredienser
1 portion
 - 2½ dl laktosefri yoghurt
 - 1 tsk. dijonsennep
 - 1 spsk. persille
 - 1 spsk. purløg
 - 2 spsk. basilikum
 - 1 tsk. friskpresset citronsaft
 - ½ tsk. groft salt
 - ½ tsk. friskkværnet peber

Sådan gør du

1) Dræn yoghurten gennem et  
kaffefilter.

2) Hak krydderurterne fint.
3) Rør den drænede yoghurt med 

krydderurterne og dijonsennep, og 
smag til med salt og peber og ci-
tronsaft.

Tip til opskriften

Rør dressingen i en skål. Hvis den 
røres på maskine, er der risiko for, at 
dressingen får en tynd konsistens.

Krydderurtedippen kan benyttes til snittede gulerødder og agurk eller som dressing til salater 
eller ovnbagte rodfrugter.

 Næringsindhold: 
  Energiindhold (kcal/kJ) Kulhydrat (g) Kostfibre (g) Protein (g) Fedt (g)
 Pr. 100 g 34/143 4,1 0,45 11 0,31

 Pr. portion 103/433 12 1,4 3,8 0,95
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6) Pak dejen i husholdningsfilm.
7) Læg dejen på køl i køleskabet i 

cirka 30 minutter. Det gør dejen 
nemmere at arbejde med.

8) Tænd ovnen på 175 grader (varm-
luft), og tag 2 bageplader ud. Be-
klæd bageplader med bagepapir.

9) Den afkølede dej rulles tyndt ud 
med kagerulle – jo tyndere, jo 
bedre.

10) Kiks kan nu udstikkes med små 
forme, glas, kopper eller bare skæ-
res i firkanter.

11) Kiksene lægges på bagepapiret og 
bages i den forvarmede ovn i cirka 
20 minutter. Bagetid varierer alt 
efter ovn. De er færdige, når de er 
gyldne.

12) Kiks afkøles efter bagning på 
en bagerist. Kiksene bliver først 
sprøde, når de er kolde.

Gulerodskiks fortsat

 Næringsindhold: 
  Energiindhold (kcal/kJ) Kulhydrat (g) Kostfibre (g) Protein (g) Fedt (g)
 Pr. 100 g 246/1.033 38 4,3 8,5 7,1

 Pr. stk. 39/164 6 0,7 1,3 1,1

Tip til opskriften

Kiks kan varieres i det uendelige med forskellige typer af væske og olie. 
Så der kan for eksempel anvendes yoghurt naturel i stedet for minimælk og 
solsikkeolie i stedet for rapsolie. Gulerødder giver sødme, men kan erstattes af 
squash eller anden fintrevet grøntsag.



 Næringsindhold: 
  Energiindhold (kcal/kJ) Kulhydrat (g) Kostfibre (g) Protein (g) Fedt (g)
 Pr. 100 g 238/1.000 41 5,6 6,8 4

 Pr. stk. 249/1.046 43 5,8 9 4,2
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Fuldkornsboller med hele kerner, 
surdej og hørfrø

Ingredienser
14 stk.
 - 1 portion surdej (1dl), se 

opskrift i begyndelsen af 
dette afsnit, eller anvend 
færdig surdej, for eksempel 
fra Tørsleff

 - 10 g gær
 - 2,5 dl laktosefri mælk
 - 2,5 dl vand
 - 1 ½ spsk. ahornsirup
 - 2 tsk. salt
 - 250 g speltmel
 - 350 g fuldkornsspeltmel
 - 75 g hørfrø
 - 125 g hele speltkerner  

(1 ¾ dl)
 - 1 spsk. olie
 - 20 g FiberHUSK

Sådan gør du

1) De hele speltkerner koges i vand i 
30 minutter.

2) Vandet hældes fra, og kernerne af-
køles.

3) Opløs gær i vandet. 
4) Tilsæt dernæst FiberHUSK, og lad 

det blive til en gele.
5) Tilsæt surdej og mælk under om-

røring.
6) Tilsæt hørfrø, sirup og salt.
7) Anvend evt. røremaskine, og rør 

melet i dejen lidt ad gangen.
8) Dejen sættes tildækket i køleskab 

til næste dag.
9) Dejen formes til boller. Der bliver 

ca. 14 boller.
10) Sættes på en bageplade beklædt 

med bagepapir og efterhæver i 
cirka 30 minutter.

11) Pensles med lidt vand tilsat lidt 
olie.

12) Bag bollerne midt i ovnen i cirka 
15 minutter ved 200 grader.

Bollerne har en god konsistens og smag pga. surdejen. Indholdet af fuldkorn og fiber er højt pga. 
hele kerner, hørfrø, HUSK og anvendelse af fuldkornsspeltmel.
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Rabarberkonfektkage

Ingredienser:
16 skiver
Rabarberkompot
 - 1 dl vand
 - 150 g sukker
 - 300 g rabarber, snittet i styk-

ker af 1-2 cm, friske el. frosne
Dej til kagen
 - 150 g boghvedemel
 - 150 g fuldkornsrismel
 - 1 tsk. FiberHUSK
 - 1½ tsk. bagepulver
 - 1 tsk. natron
 - ½ tsk. salt
 - 2 tsk. vaniljesukker
 - 2 tsk. kanel
 - 2 dl rapsolie
 - 200 g sukker
 - 3 æg
 - 1 portion rabarberkompot

Sådan gør du:

1) Rabarberkompot: Kog en sirup af 
vand og sukker i cirka 20 minutter, 
hold øje med gryden.

2) Tilsæt de snittede rabarberstykker, og 
lad kompotten trække i 30 minutter.

3) Afkøles og skal gerne trække til 
næste dag.

4) Til kagedejen blandes alle de tørre 
ingredienser.

5) Tilsæt de våde ingredienser (und-
tagen rabarberkompot), og rør, det 
hele sammen med en håndmikser.

6) Tilsæt rabarberkompot, rør til den 
er blandet godt ind i dejen.

7) Hæld dejen i en springform, cirka 
25 cm, foret med bagepapir.

8) Bag ved 200 grader i cirka 60-70 
minutter.

Tip til opskriften

Rabarberkompot kan fryses, så den er 
klar til brug en anden dag. Kan også 
bruges oven på yoghurt naturel.

Kog først en rabarberkompot. Kog evt. dobbeltportion til en kage mere eller til servering til kagen. 
Det er en fordel at koge rabarberkompotten dagen før bagning af kagen.

 Næringsindhold: 
  Energiindhold (kcal/kJ) Kulhydrat (g) Kostfibre (g) Protein (g) Fedt (g)
 Pr. 100 g 322/1.352 45 1,6 3,3 15

 Pr. skive 282/1.184 39 1,4 2,9 13
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Jordbærkoldskål

Ingredienser
2 portioner
 - 2 pasteuriserede æggeblom-

mer
 - 3 spsk. sukker eller rørsuk-

ker eller ahornsirup
 - 3 dl laktosefri yoghurt natu-

rel, 1,5 % fedt
 - ½ dl laktosefri piskefløde, 

38 %
 - 100 g jordbær, friske eller 

frosne

Sådan gør du

1) Alle ingredienser blendes sammen.
2) Smag til med yderligere sukker, 

hvis det er nødvendigt.

Tip til opskriften

Jordbær kan erstattes af andre FOD-
MAP-venlige frugter og bær.

Koldskålen kan både drikkes af glas og spises af tallerken. Tilsæt lidt valnøddeknas fra opskriften 
på de følgende sider, hvis der skal være lidt bid i koldskålen.

 Næringsindhold: 
  Energiindhold (kcal/kJ) Kulhydrat (g) Kostfibre (g) Protein (g) Fedt (g)
 Pr. 100 g 113/475 12 0,3 3,5 5,6

 Pr. portion  297/1.247 31 0,8 9,1 15
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Chailatte

Ingredienser
1 kop 
 - 1 tsk. vaniljesukker
 - 1 tsk. stødt kanel
 - ½ tsk. friskrevet ingefær
 - 1 tsk. sort te
 - 1 dl laktosefri minimælk

Sådan gør du

1) Kog ½ dl vand.
2) Hæld friskrevet ingefær, stødt kanel 

og sort te i en tepose.
3) Sæt teposen i en kop, og hæld 

det kogende vand over, og lad det 
trække i 5 minutter.

4) Varm den laktosefri mælk i en 
mælkeskummer eller i en gryde.

5) Tag teposen op, og smelt vanilje-
sukker i den varme te.

6) Hæld derefter den varme mælk i 
teen.

7) Drys evt. lidt kanel på toppen før 
servering.

Tip til opskriften

Teposen kan også tilsættes andre krydderier, fx stjerneanis og mynte. Hvis teen 
ønskes mere sød, kan der tilsættes lidt sirup eller ekstra vaniljesukker.

Chailatte er en lækker varm, krydret mælkedrik.

 Næringsindhold: 
  Energiindhold (kcal/kJ) Kulhydrat (g) Kostfibre (g) Protein (g) Fedt (g)
 Pr. 100 g 63/265 11 2,1 3,4 0,58

 Pr. kop 69/290 12 2,3 3,7 0,64
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Bøger i FODMAP serien

Low FODMAP diet 1 – Grundbog

Bogen er fyldt med gode råd og vejledninger kom-
bineret med en lang række herlige opskrifter og 
nemme kostplaner. Henvender sig til personer med 
irritabel tarm.

Bestseller med mere end 23.000 trykte eksemplarer.

Udkom april 2013 – nu i 6. udgave

Low FODMAP diet 2 – Basiskøkkenet

Spændende ideer og forslag til, hvordan diæten 
enkelt og nemt kan implementeres og følges i hver-
dagen. Bogen har mange nye opskrifter. 

Bestseller med mere end 9.000 trykte eksemplarer.

Udkom februar 2014 – nu i 5. udgave

Low FODMAP diet 3 – Lev godt med IBS

Fortæller, hvordan man kan afprøve gradvist at 
komme tilbage til almindelig kost. Bogen har fokus 
på forskningsresultater og den nyeste viden om 
diæten. Med mange nye opskrifter.

Den nyeste i rækken af Low FODMAP diet best-
sellere.

Udkom august 2015



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)
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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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