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Low FODMAP diet går ud på at begrænse en gruppe af kulhydrater, de såkaldte 
FODMAPs (Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyoles), der ofte giver 
problemer, når man lider af irritabel tarm (irritable bowel syndrome eller IBS). Ved 
at følge Low FODMAP diet vil de fleste med IBS reducere oppustethed, have  færre 
mavesmerter, mindre maverumlen og luftudvikling. 

Denne bog er nummer tre i rækken af de populære bøger Irritabel tarm – Low 
FODMAP diet – giver ro i maven. Low FODMAP diet følger man normalt i 4-6 uger, 
hvorefter fødevarer med et højt indhold af FODMAPs reintroduceres eller genind-
føres. Denne bog giver dig enkle og brugbare redskaber til, hvorledes man bedst 
følger diæten og efterfølgende reintroducerer de enkelte FODMAPs. Man kan herved 
danne sig et overblik over, hvilke fødevarer der tolereres, og i hvilke mængder. 

Bogen giver mange gode råd om livsstil og andre behandlingsformer ved IBS 
baseret på den nyeste forskning og forfattergruppens mangeårige erfaring og viden 
om behandling af IBS. Ved at følge de mange råd i bogen kan man selv bidrage 
til at opnå en bedre livskvalitet (self-care), selvom man har IBS. Low FODMAP diet 
henvender sig først og fremmest til personer med diagnosen irritabel tarm, men 
også pårørende og fagfolk, der vejleder patienter med diagnosen, kan med fordel 
anvende bogen. 

  

Low FODMAP diet findes som app til smartphone
Appen ”FODMAP diet” indeholder en udførlig fortegnelse over egnede og ikke 
egnede fødevarer, til brug hvis man lider af irritabel tarm. De enkelte fødevarer er 
illustreret med billeder. Desuden findes der i appen beskrivelse af diætprincipperne 
for Low FODMAP diet. 
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 
Give a man a fish and he will feed himself for a day 
– teach a man to fish and he will feed himself for life

Når IBS-patienter læser den 3. bog i rækken af den succesrige bogserie om low 
FODMAP diet (LFD), bliver de guidet til af følge LFD i 2-6 uger og herefter til 
reintroduktion af FODMAPs. Patienten udfordres i begrebet “Self-Care”, som 
hand ler om at tage ansvar for egen helbredssituation. World Health Organization 
(WHO) har defineret begrebet for alle mennesker med eller uden sygdomme, og det 
defineres som: “Selvansvarlighed … er, hvad folk gør for sig selv for at etablere og 
vedligeholde helbredet, forebygge sygdomme og håndtere sygdomme.”

Det er et bredt begreb, som rummer:
•  Hygiejne (generel og personlig)
•  Ernæring (type og kvaliteten af maden)
•  Livsstil (sportsaktiviteter, fornøjelser etc.)
•  Miljøfaktorer (livsbetingelser, sociale vaner etc.)
•  Socioøkonomiske faktorer (indtægtsniveau, kulturel forståelse etc.)
•  Selvmedicinering   

I år blev den første danske low FODMAP eHealth ph.d. forsvaret (den kan downloades 
gratis på www.danmedbul.dk). Resultaterne af behandling af IBS* og IBD** med IBS 
viste, signifikant reduktion i indtaget af FODMAPs, og at patienterne fulgte diæten 
efter diætistens undervisning. Symptomvurdering viste, at 60-80 % havde effekt af 
diæten og opnåede signifikant bedring af livskvaliteten. 

Det første low FODMAP-symposium i Europa introduceres i Prato, Italien den 
2.-3. november 2015 med IBS-eksperter fra hele verden. Der er her fokus på effekten 
og introduktionen af diæten via diætister eller apps. Nærværende bog anbefaler en 
app, som vejleder om indhold af FODMAPs i fødevarer. 

Læseren får i bogen et redskab til introduktion af low FODMAP-diæten og rein-
troduktion af FODMAPs.

http://www.danmedbul.dk
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I en dansk undersøgelse af 200 IBS-patienter og morbus Crohn- og colitis ulce-
rosa-patienter med IBS fulgte man patienterne i op til 6 år og i gennemsnit i mere 
end 1,3 år. Henholdsvis 54 % og 64 % i begge patientgrupper fortsatte LFD med 
reintroduktion i mere end et år. Louise Maagaard publicerer dette i WJG 2015. 
Artiklen kan downloades frit i Pubmed.com: “Long-term adherence and response 
in patients with inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome treated 
with low FODMAP diet”.

Følges bogen, har IBS-patienten fået en vejledning og “lært at ernære sig selv for 
resten af livet”.

Pia Munkholm, professor, overlæge, dr.med.

IBS*: Irritable bowel syndrome/Colon irritabile/Irriteret tarm
IBD**: Inflammatory bowel disease (morbus Crohn og colitis ulcerosa)

Under 3 måneder

6 % 4 %

 IBD-ISB

 ISB

32 %
36 %

8 %

19 %

46 % 45 %

3-12 måneder Følger stadig diætenOver 12 måneder

http://Pubmed.com
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INDLEDNING
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Vi ved i dag, at mave-tarm-kanalen, tynd- og tyktarm, spiller en meget vigtig rolle 
med hensyn til at opretholde et godt helbred. Den primære funktion for mave-tarm- 
kanalen er nedbrydning og fordøjelse af næringsstoffer fra den mad, vi spiser. 

Der er en række sygdomme, der kan påvirke en “sund fordøjelse”. Det drejer sig 
om cøliaki, inflammatoriske tarmsygdomme (IBD = morbus Crohn og colitis ulce-
rosa), “irritable bowel syndrome” (IBS), eller på dansk irritabel tarm, forstoppelse 
samt andre lignende tilstande.

Ved IBS er det vigtigt, at man har udelukket alvorlige sygdomme som IBD og 
cøliaki, før der iværksættes en diæt. Personer med IBD og cøliaki kan have de 
samme symptomer som personer med IBS, og derfor kan mange informationer i 
denne bog også anvendes, hvis man har IBD, men diæt kan ikke erstatte den me-
dicinske behandling. 

Low FODMAP diet (LFD) helbreder ikke IBS, men lindrer symptomer hos 
mere end 75 procent af de, der følger diæten. Low FODMAP diet er ikke en “No 
FODMAP diet”, det vil sige, at små diætbrud er i orden og tole reres som regel, 
når hovedparten af FODMAPs i øvrigt er undladt. Det kan måske endda være en 
fordel, når de første uger er gået, og der er ro på symptomerne. En low FODMAP 
diet deler sig i to perioder : 

1. Diætperioden, hvor diæten følges strikt, og alle fødevarer med et højt indhold 
af FODMAPs udelades. 

2. Reintroduktionsperioden, hvor fødevarer forsøges genindført én fødevare ad 
gangen. 

Når diætperioden er overstået efter 2-6 uger, og der forhåbentlig er bedring af tilstan-
den, anbefaler man at reintroducere tidligere “forbudte” fødevarer. Det kan man føle 
er grænseoverskridende og forkert, når det nu går godt på LFD. Alligevel anbefaler 
man at reintroducere fx rugbrød og æbler, så man derved påvirker eller genopret-
ter tarmfloraen i en gunstig retning. Ved at reintroducere finder man også sin egen 
tolerance over for de enkelte FODMAPS og finder ud af, hvilke fødevarer der kan 
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anvendes. Bogen her giver gode råd og grundig vejledning til reintroduktion, men 
kan også med fordel bruges af “nybegyndere” i diæten. 

LFD mere end halverer symptomer hos personer med IBS, uanset om man har 
forstoppelse, luftafgange, oppustethed eller tynde afføringer. Hvis man alligevel ikke 
oplever at være kommet helt i mål, selvom man holder diæt, kan denne bog også 
give gode råd og andre løsningsforslag til at afhjælpe symptomerne. Vi anbefaler 
dog, at man begynder med LFD, inden man fx iværksætter anden behandling med 
mælkesyrebakterier eller pebermynteolie, og at man ikke starter flere former for 
behandling på samme tid.

Vores formål med bog 1 og 2, og nu nr. 3, er at guide og hjælpe til, at man trods 
svære symptomer kan få en tålelig hverdag. Desuden håber vi at medvirke til, at 
der vises accept af en tilstand, der fortsat er et tabuemne. IBS negligeres ofte af 
omverdenen og betragtes fortsat af mange som en tilstand eller psykisk lidelse, der 
rammer hypokondere. IBS er desværre hverdag for rigtig mange. 

Rådet 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.

Vi håber, at vi med denne, samt vores tidligere bøger, kan hjælpe endnu flere 
med IBS. Desuden håber vi at udbrede kendeskabet til IBS og low FODMAP diet 
til fagpersoner som læger, diætister og sygeplejersker.

Hvis man sammensætter LFD korrekt, er der ikke risiko for mangel på mikro- og 
makronæringsstoffer. Det er en god idé at søge vejledning hos en klinisk diætist, 
som er uddannet i diæten. Det gælder også i perioden med reintroduktion.
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Billede (I må gerne komme med forslag)
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KORT OM IBS 
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Hvad er IBS ?
Irritabel tarm, eller “Irritable Bowel Syndrome” (IBS), er en hyppig mave-tarm- 
lidelse. Diagnosen IBS stiller man på baggrund af helt klassiske symptomer. Kende-
tegnende for IBS er mavesmerter eller maveubehag, fx luft og oppustethed, opstående 
samtidig med :
• En ændring i antallet af daglige afføringer
• En ændring i konsistensen af afføringen
• Lindring af mavesmerterne eller maveubehaget ved afføring

Man kan inddele IBS i grupper afhængigt af den dominerende afføringsform : 
• Irritabel tyktarm med forstoppelse (IBS-C)
• Irritabel tyktarm med diarre (IBS-D) 
• Irritabel tyktarm med vekslende afføring (IBS-M) 

Symptomer på IBS-C
• Mavesmerter eller maveubehag
• Forstoppelse : hård afføring mere end 25 % af tiden 
• Pressen for at komme af med afføringen
• En følelse af ikke at være udtømt efter afføring
• Oppustethed, der typisk forværres i løbet af dagen

Symptomer på IBS-D
• Mavesmerter eller maveubehag
• Diarre : tynde afføringer mere end 25 % af tiden 
• Oppustethed, der typisk forværres i løbet af dagen

Symptomer på IBS-M
• Mavesmerter eller maveubehag
• Diarre : tynde afføringer mere end 25 % af tiden 
• Forstoppelse : hård afføring mere end 25 % af tiden 
• Oppustethed, der typisk forværres i løbet af dagen
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Bristolskala
Det er et tabuemne at tale med andre om afføring, og hvad der her er normalt. Til at 
illustrere, hvad der er normal afføring, kan man med fordel anvende Bristolskalaen, 
som er kendt og benyttet af både læger, sygeplejersker og diætister. Skalaen viser 
med billeder eller tegninger, hvor forskellig afføring kan være, og viser meget tyde-
ligt eksempler på fx forstoppelse eller diarre. Skalaen kan derfor også være meget 
nyttig, hvis man ikke bryder sig om at drøfte det med andre. Mange tror, at de har 
normal afføring, men da de jo aldrig har hørt om andres, har de måske i virkeligheden 
forstoppelse eller diarre. Bristolskalaen, som nedenfor er illustreret som tegninger 
af afføring i alle variationer. En normal fordøjelse vil give afføringen et normalt 
vandindhold og vil derfor ligne type 3 eller 4. Type 1 og 2 er tegn på forstoppelse, 
type 5, 6 og 7 er tynd afføring eller diarre og kan medføre mavesmerter og ubehag. 

Type 1 : Separate hårde klumper, som nødder 
 (svære at klemme ud)

Type 2 : Pølseformede med buler

Type 3 : Som en pølse, men med sprækker i overfladen

Type 4 : Som en pølse eller en slange, jævn og blød

Type 5 : Bløde klumper med tydelige kanter 
 (lette at klemme ud)

Type 6 : Luftige småstykker med ujævn overflade, grødet 
 konsistens

Type 7 : Vandet og uden substans, fuldstændig flydende
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Med type 1 tager det ca. 100 timer (forstoppelse), med type 7 cirka 10 timer (diarre) 
for føden at passere igennem. Type 4 anses for normalt, da den er kendetegnet ved 
et normalt forhold mellem vandindhold og fast indhold fra føden. 

Hvordan stilles diagnosen IBS ?
I langt de fleste tilfælde vil lægen kunne stille diagnosen ud fra sygehistorie og få, 
enkle spørgsmål. Det kaldes en positiv diagnose, og det betyder, at man undgår tests 
og undersøgelser, der ellers skal udføres blot for at bekræfte, at man er rask. Siden 
2006 har man internationalt anvendt Rom III-kriterierne :

• Lindres smerten ved afføring ?
• Er smerten ledsaget af ændring i konsistens af afføring ?
• Er smerten ledsaget af ændring i hyppigheden af afføringer ?

Kan man svare ja til 2 ud af 3 spørgsmål, er der mavesmerter minimum 3 dage om 
måneden, og har det stået på i mere end 6 måneder, opfylder man kriterierne for IBS. 

Case – fokus på IBS er øget 
“I juni måned var jeg hos diætist grundet maveproblemer. Vi blev enige om, at jeg 
skulle afprøve low FODMAP-diæten, hvilket jeg gik i gang med.
Jeg er nu helt symptomfri, når jeg holder mig til diæten. Jeg har fået meget mere 
overskud og livsglæde tilbage i hverdagen. Det er tydeligt at mærke på min mave, 
når jeg har fået noget, den ikke er så glad for. Så jeg vil bare sige tusind tak for 
hjælpen, og jeg er simpelthen så glad for, at der er ved at komme mere fokus på IBS 
og low FODMAP-diæten.” 

Er IBS almindeligt ?
Ja, hver tiende dansker har IBS i en eller anden sværhedsgrad. For langt hovedparten 
vil IBS vise sig at være en kronisk lidelse, som derfor kan få en stor indflydelse på 
livskvaliteten. Det er karakteristisk for IBS, at symptomerne svinger, således at man 
oplever bedre og dårligere perioder. 
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Hvorfor får man IBS ?
Endnu kender vi ikke årsagen til IBS, men noget tyder på, at flere faktorer kan være 
i spil :

• Et ændret bevægelsesmønster i tarmen
• En øget følsomhed i hele mave-tarm-kanalen 
• En ændret regulering af kommunikationen mellem hjernen og tarmen

Case – Vigtigheden af grundig udredning
“Efter besøget hos diætist har jeg fået foretaget en blodprøve for cøliaki. Den er 
heldigvis negativ. 

Jeg fulgte diæten, og efter en uges tid slap jeg for mavekneb. 
Nu har vi lige været på ferie, og her blev diæten ikke overholdt. Det resulterede 

straks i fornyet maverumlen og ustabilitet. 
Det gode er, at jeg nu ved, hvad der skal til. Jeg vil straks ‘rette ind’ og spise efter 

low FODMAP diet, for det er helt sikkert den rigtige vej.”
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HVAD ER
low FODMAP diet ?
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Diæten low FODMAP diet (LFD) er udviklet i Australien på Monash University. 
LFD strækker sig over to perioder, diætperioden og reintroduktionsperioden. Diæt-
perioden, som strækker sig over 2-6 uger, går ud på at udelukke fødevarer med et 
højt indhold af FODMAPs. Reintroduktionsperioden går ud på at genindføre de 
udelukkede fødevarer for at kortlægge, hvilke man tolererer.

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. 

Det er rart at vide, hvad de enkelte FODMAPs hedder, så de kan genkendes eksempel-
vis 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 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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Fruktose
Fruktose kaldes i daglig tale frugtsukker. Fruktose optages bedst sammen med glukose 
(“druesukker”). Både glukose og fruktose findes naturligt i frugt. I low FODMAP 
diet kan de frugter indgå, der indeholder lige dele glukose og fruktose, eller mere 
glukose end fruktose, men de frugter, der har “overskud” af fruktose i forhold til 
glukose, udelukkes. Dog er store mængder fruktose ikke en god idé, og derfor bør 
man maksimalt spise to til tre frugtportioner à 80-100 gram pr. portion pr. dag. 
Portionerne skal også helst fordeles over flere måltider og ikke spises på én gang.

Laktose
Laktose er mælkesukker og består af to molekyler kaldet glukose og galaktose. Disse 
skal “skilles ad” i tarmen for at blive optaget, og til dette formål skal man bruge 
enzymet laktase, hvilket nogle mennesker mangler. Hvis man ikke selv producerer 
laktase, forhindrer det, at laktosen bliver nedbrudt og optaget, hvilket ofte giver 
symptomer som diarre og oppustethed. En laktosefri diæt er dog ikke mælkefri, da 
mange mælkeprodukter, fx ost og smør, kun indeholder spor af laktose og derfor fint 
kan indgå i en low FODMAP diet.

Oligosakkarider : Fruktaner og galaktaner
Man kan nemt tro, at en diæt uden hvede og rug er en glutenfri diæt, men en low 
FODMAP diet handler ikke om gluten, som er et protein, men om fruktaner. Fruktaner, 
der er en kæde af molekyler, optræder i hvede, rug og byg. Fruktaner optræder typisk 
i kornprodukter og grøntsager, hvorimod galaktaner primært findes i bælgfrugter som 
bønner, ærter, kikærter og linser. 

Polyoler
Polyoler kendes ofte som sødemidler i fx tyggegummi, pastiller og proteinpulver, men 
de forekommer også naturligt i en række frugter og grøntsager. Mange fødevarer, der 
er tilsat polyoler, er påsat en advarsel om, at “overdrevent brug kan virke afførende”, 
og polyoler i store mængder giver de fleste maveproblemer.
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FODMAPs i fødevarer
Informationer omkring indhold af FODMAPs i fødevarer er svært tilgængelige, da 
fødevarer i Danmark eksempelvis ikke testes for indhold af fruktaner. Vi er derfor 
nødt til at benytte database samt artikler fra Monash University i Australien, da de 
på nuværende tidspunkt er de førende inden for indsamling af data om FODMAPs. 
Listerne udvides i takt med, at der skaffes midler til at undersøge flere fødevarer. 
De testede fødevarer er typisk australske og kun meget få danske, hvilket betyder, 
at eksempelvis danske frugter som hyben, havtorn og hyldebær ikke er testet. Dog 
har forfatterne til denne bog sendt danske fødevarer som solbær, danske havregryn 
og enkorn til test i Australien, og det forventes, at flere bliver testet i fremtiden. Er 
fødevaren ikke testet, kender vi derfor ikke indholdet af FODMAPs, og det anbefales 
at udelade denne fødevare i testperioden. 

På de følgende sider findes lister over de fødevarer, som på nuværende tidspunkt 
kan spises, eller som skal udelukkes på low FODMAP diet. Ved nogle fødevarer 
er der angivet en begrænsning. Vælg som udgangspunkt kun én fødevare med be-
grænsning pr. måltid, ellers øges risikoen for symptomer. 

FODMAPs er kulhydrater
Det er vigtigt at huske, at FODMAPs er en gruppe af kulhydrater. Kød, fjerkræ, 
fisk, fedtstof og æg indeholder ingen FODMAPs og indgår ikke på listerne over 
fødevarer.
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Fødevarer med lavt indhold af FODMAPs. Følgende fødevarer er testet og kan 
derfor indgå i kosten : 

Frugter Monosakkarid

Fruktose

Disakkarid

Laktose

Oligosakkarider 

Fruktaner      Galaktaner

Polyoler

Mannitol      Sorbitol

Ananas
Appelsin
Avocado (maks. 40 g pr. portion) •
Banan
Blåbær (maks. 60 g pr. portion) •
Cantaloupemelon 
(maks. 160 g pr. portion)

•

Carambole (stjernefrugt)
Citron
Citronsaft
Dragefrugt
Durian
Granatæble 
(maks. 40 g pr. portion)

•

Hindbær 
(maks. 90 g pr. portion)

•

Honningmelon 
(maks. 135 g pr. portion)

•

Jordbær
Kaktusfrugt
Kiwi
Klementin
Longanfrugt
(maks. 15 g pr. portion)

• •

Lime
Mandarin
Papaja
Passionsfrugt 
(maks. 100 g pr. portion)

•

Rabarber
Rambutan (maks. 30 g pr. portion) •
Vindrue, blå og grøn
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Fødevarer med et højt indhold af FODMAPs. Følgende fødevarer er testet, og i ske-
maet kan ses, hvilke fødevarer der bør undgås, samt hvilke FODMAPs de indeholder :

Frugter Monosakkarid

Fruktose

Disakkarid

Laktose

Oligosakkarider 

Fruktaner      Galaktaner

Polyoler

Mannitol      Sorbitol

Abrikos, frisk • •
Avocado 
(mere end 40 g pr. portion)

•

Blomme • •
Blåbær 
(mere end 60 g pr. portion)

•

Boysenbær •
Brombær •
Cantaloupemelon
(mere end 160 g pr. portion)

•

Daddel, frisk •
Fersken •
Fersken, hvid • •
Figen, frisk •
Granatæble 
(mere end 40 g pr. portion)

•

Grapefrugt •
Honningmelon 
(mere end 135 g pr. portion)

•

Hindbær 
(mere end 90 g pr. portion)

•

Kaki •
Kirsebær • •
Longanfrugt
(mere end 15 g pr. portion)

• •

Lycheefrugt •
Mango •
Nektarin • •
Passionsfrugt 
(mere end 100 g pr. portion)

•

Pære, alle sorter • •
Rambutan 
(mere end 30 g pr. portion)

•

Sharonfrugt •
Solbær •
Tamarillo (trætomat) •
Vandmelon • • •
Æble, alle sorter • •
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OPSKRIFTER
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Opskrifterne i denne bog er dels sammensat og udarbejdet på baggrund af data om 
tilladte fødevarer på diæten, og dels ud fra erfaringer fra møder og samtaler med 
personer med IBS.

Hensigten med opskrifterne er at vise forskellige typer af retter, hvoraf mange 
har det til fælles, at de er enkle og overkommelige at tilberede – og kan medvirke 
til at gøre hverdagen enkel og let, selvom man følger en svær diæt. I alle opskrifter 
er der givet forslag til, hvorledes man reintroducerer nye fødevarer, så man gradvist 
kan vende tilbage til tidligere “forbudte” fødevarer.

Opskrifterne er inddelt i syv grupper :
•  Morgenmad
•  Lette retter til frokost
• Hovedretter
• Salater og tilbehør
• Saucer, dip og dressinger
• Bagværk
• Kager og desserter

Opskrifterne er forsøgt tilpasset en travl og sund hverdag, men hvor der også er plads 
til dejlige kager og gode desserter.

Mængderne er overvejende angivet i husholdningsmål, det vil sige skefulde og 
deciliter. Der er valgt gram-angivelse i flere af opskrifterne på kager og brød for at 
sikre et godt bageresultat, samt at de tilladte mængder FODMAPs ikke overskrides.

Alle opskrifter er næringsberegnede med angivelse af energi i kilojoule / kcal, fedt, 
kulhydrat og protein pr. 100 gram samt pr. portion eller pr. stk. I brødopskrifterne 
er der desuden angivet kostfiberindhold. Alle beregninger er angivet i afrundede tal. 
Næringsberegninger tager ikke højde for de foreslåede ændringer af opskrifterne 
for reintroduktion.

I nogle af retterne er der anvendt fødevarer, der kun kan indkøbes i specialforret-
ninger, men vi har forsøgt at minimere anvendelsen heraf.

Vi anbefaler olivenolie eller rapsolie i flere opskrifter. Rapsolie er smagsneutral 
og derfor egnet, når olien anvendes til brød og boller samt i mange af de varme 
retter og hvor det er væsentligt, at olien ikke kan smages. I salater er der eventuelt 
givet forslag til andre olier, men der kan anvendes en olie efter eget valg. I opskrifter 
indeholdende sukker kan sukkeret erstattes af rørsukker eller ahornsirup.

Opskrifterne kan også tilpasses forskellige typer af vegetarer. Her anbefales det 
at erstatte kød, fisk og skaldyr med æg, tofu eller quorn (svampeprotein).
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MORGENMAD
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 - Drænet yoghurt med bær
 - Grød med havre og hirse
 - Køleskabsgrød
 - Mysli med havre, quinoa og tranebær
 - Quinoagrød med bær
 - Syrlig smoothie
 - Tomat med æggefyld
 - Æg i ramekin



Næringsindhold

Energi Kulhydrat (61 E %) Fedt (18 E %) Protein (21 E %)

Pr. 100 g 59 kcal/248 kJ 8,6 g 1,2 g 2,9 g

Pr. portion 218 kcal/916 kJ 32 g 4,3 g 11 g
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Tips til reintroduktion

•  Udskift laktosefri yoghurt med samme mængde almindelig yoghurt  
(laktose-test).

•  Udskift blåbær med samme mængde brombær (sorbitol-test).

Sådan gør du
1)  Hæld yoghurt til afdrypning i et kaffefilter i 

mindst 30 minutter.
2)  Skyl bær og lad dem dryppe af. 
3)  Skær jordbær i kvarte.
4)  Skrab yoghurten ud af kaffefiltret og rør den 

evt. sammen med vaniljekorn.
5)  Fordel yoghurten i to glas og top op med bær 

og ahornsirup.

Ingredienser 
 - ½ liter laktosefri yoghurt 

naturel
 - 125 g jordbær
 - 75 g blåbær
 - 2 spsk. ahornsirup
 - Evt. ¼ stang vanilje eller 

½ tsk. vaniljepulver

Drænet yoghurt med bær

Morgenmad

2 portioner

Den drænede yoghurt kan bruges som alternativ til skyr, da konsistensen kan minde herom. Dog 
er proteinindholdet lavere og smagen knap så syrlig.
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SALATER OG
TILBEHØR
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 - Appelsin med oliven og fløde
 - Bagte rodfrugter med birkes
 - Bagt knoldselleri med citron og persille
 - Grøn salat med jordbær og mormordressing
 - Grøntsagspletter
 - Gulerødder med krydderurter
 - Klassisk tomatsalat
 - Melonsalat med ingefærdressing
 - Quinoarösti
 - Quinoa med grillede grøntsager



Næringsindhold

Energi Kulhydrat (73 E %) Fedt (20 E %) Protein (7 E %)

Pr. 100 g 56 kcal/235 kJ 11 g 1,3 g 1 g

Pr. portion 130 kcal/546 kJ 25 g 3,1 g 2,4 g
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Tips til reintroduktion

•  Erstat laktosefri madlavningsfløde med almindelig madlavningsfløde 
(laktose- og fruktan-test, hvis der er hvedemel i madlavningsfløden).

•  Tilsæt 5 spsk. finthakket løg eller rødløg (fruktan-test).

Sådan gør du
1)  Pil skrællen af appelsinerne og skær dem i 

tynde skiver.
2)  Fjern evt. kerner og fordel skiverne på et fad.
3)  Giv olivenerne et tryk, så stenene er lettere at få 

ud. Fjern stenene og skær olivenerne i mindre 
stykker.

4)  Hæld den laktosefri madlavningsfløde over 
appel sinskiverne, drys med salt, fordel oliven 
og chili over.

Ingredienser 
 - 1 kg søde appelsiner
 - 50 g græske kalamata- 

oliven med sten (evt. uden 
sten)

 - 3 spsk. laktosefri madlav-
ningsfløde

 - Finthakket rød chili efter 
smag, eller 1 lille rød  
peberfrugt

 - Salt 

Appelsin med oliven og fløde

Salater og tilbehør

5 portioner

Et rigtig godt tilbehør til tunge retter, fx and eller svinekød. 
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HOVEDRETTER
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 - Andebryst i krydret sauce
 - Auberginetimbale
 - Asiatisk wok
 - Blåmuslinger med selleri og fennikel
 - Karrysuppe med rejer og ananas
 - Kartoffelsuppe med selleri og ingefær
 - Krydrede oksefrikadeller
 - Kyllingefilet med ahornsirup og rosmarin
 - Lam med mynte og pastinakpuré
 - Ovnæggekage med kartoffel og tomat
 - Rødspætte med kiwi og appelsinsauce
 - Salat med quorn
 - Tofu og grøntsager i kokosmælk og rød karry
 - Tærte af kyllingefars med grøntsager



Næringsindhold

Energi Kulhydrat (12 E %) Fedt (36 E %) Protein (52 E %)

Pr. 100 g 91 kcal/382 kJ 2,7 g 3,5 g 11 g

Pr. portion 253 kcal/1063 kJ 7,5 g 9,8 g 32 g
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Tips til reintroduktion

• Server 120 g rosenkål (6 stk.) pr. person til retten (sorbitol-test).
• Server 70 g savoykål pr. person til retten (fruktan-test).

Sådan gør du
1)  Appelsinen skrælles tyndt med en kartoffel-

skræller.
2)  Skrællen skæres i strimler, og saften presses ud 

af appelsinen.
3)  Andebrysterne krydres med salt og peber og 

brunes i lidt fedtstof.
4)  Læg dem derefter i en sauterpande. 
5)  Tilsæt fond, ingefær, sojasauce, sherry, appel-

sinskal og appelsinsaft.
6)  Lad kødet simre i sauterpanden i 10 minutter.
7)  Jævn saucen med Maizena® rørt ud i koldt 

vand og lad saucen koge igennem.
8)  Smag saucen til med sennep.
9)  Server retten med grønne bønner og hasselback-

kartofler eller ovnstegte kartoffelbåde. Som va-
riation kan der serveres vilde ris og salat i stedet 
for grønne bønner og kartofler. 

Ingredienser 
 - 2 stk. andebryst à ca.  

265 g pr. stk. 
 - Salt og peber
 - 2 spsk. smør eller olie 
 - 1 stor appelsin, 200 g
 - 3 dl fond eller bouillon  

(uden løg og hvidløg)
 - 2 spsk. tør sherry
 - ½ tsk. stødt ingefær eller  

1 tsk. revet frisk ingefær
 - 1 tsk. sojasauce
 - 1 tsk. Maizena®
 - 1 spsk. dijonsennep

Andebryst i krydret sauce

Hovedretter

4 portioner

Andebryst er ikke kun en del af julemenuen. Kan i stedet for traditionel anretning med rødkål og 
brun sauce serveres med denne krydrede sauce og grønt, eksempelvis grønne bønner. Ønskes 
saucen cremet i konsistens og smag, kan den smages til med laktosefri fløde.
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BAGVÆRK
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 - 1-2-3-4 boller med revet gulerod
 - Bananbrød
 - Quinoaboller med kanel
 - Quinoa-speltboller med surdej
 - Squash- og græskarkernebrød
 - Speltboller med surdej, tranebær og chiafrø
 - Valnøddebrød
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Spelt
Spelt er en gammel hvedesort, der minder om traditionel hvede, men hvor indhol-
det af fruktaner er lidt lavere. Spelt tolererer man derfor lidt bedre end almindelig 
hvede. Brød bagt på spelt bør dog bages med en surdej, da indholdet af fruktaner 
derved bliver mindre. Spelt er ikke glutenfrit og tåles ikke ved cøliaki. Spelt har 
andre bagetekniske egenskaber end almindelig hvede. Hvis dejen æltes for grundigt 
bliver den blød og slap og strukturen ødelægges. Anvender man røremaskine, er 8-10 
minutter tilstrækkeligt. 

Hævemetoder
Hævemetoden er, ud over melet, det, der har størst betydning for smag og konsistens 
af et brød. Undervejs i hævningen foregår der en syrning af dejen, dette er uanset, 
om der anvendes gær, surdej eller koldhævning. Kornet nedbrydes af syrningen. Tid 
er i denne sammenhæng vigtig, idet dejen skal have tid til at udvikles. Samtidig skal 
dejen ikke stå for længe, da der derved dannes en meget sur smag, og dejen klasker 
sammen.

Der dannes mælkesyrebakterier, eddikesyrebakterier og gærceller fra mel og hæ-
vemiddel. Mælkesyrebakterier medvirker til at skabe flest smagsnuancer i brødet. 
Dannelse af mælkesyrebakterier fremmes ved, at der anvendes lang hævetid, eller ved 
at dejen tilsættes syrnede mælkeprodukter som fx laktosefri yoghurt eller allerbedst 
ved anvendelse af en surdej. 
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Surdej
Surdej er en af de ældste hævemetoder og laves normalt af rug, men kan også til-
beredes af spelt. Der kan købes færdigfremstillet surdej baseret på rug og hvede, 
fx som tørret surdej fra Tørsleff. Nogle enkelte helsekostbutikker fremstiller deres 
egen surdej af fx ris. Man kan anvende en surdej på rug, ca. 1 dl pr brød. Når dejen 
er færdigblandet tages en portion fra og opbevares i køleskabet. Den kan man så 
anvende til næste brødbagning.

Fordelen ved anvendelse af surdej er, at der opnås en karakteristisk god smag og 
øget holdbarhed. I en dej med speltmel reduceres indholdet af fruktaner yderligere 
ved anvendelse af surdej. Ulempen ved at anvende surdej er, at det tager længere 
tid, inden brødbagning kan påbegyndes. 

En dej, der fremstilles med surdej, hæver langsommere, end hvis der anvendes 
gær, og derfor skal dejen hæve natten over. Der kan tilsættes en lille mængde gær 
svarende til 10 g til dejen.

Fakta om HUSK 
HUSK og fiberHUSK er vandopløselige fibre, der består af pulveriserede psylli-
um-frøskaller. HUSK indeholder 85 % kostfibre. Ved at tilsætte HUSK til bagværk 
opnår man et højere fiberindhold, og brød samt kager får en bedre konsistens. Des-
uden holder det bedre på fugtigheden og holder sig derved friskt længere. HUSK 
kan købes som fiberHUSK og HUSK. Ved bagning anvendes de to typer i samme 
mængde i gram, men hvis der i opskriften står tsk. eller ml, skal man anvende det 
dobbelte af den almindelige HUSK. 



Næringsindhold

Energi Kulhydrat (59 E %) Fibre Fedt (30 E %) Protein (11 E %)

Pr. 100 g 177 kcal/743 kJ 26 g 2,8 g 5,8 g 4,6 g

Pr. stk. 217 kcal/911 kJ 32 g 3,4 g 7,2 g 5,7 g
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Sådan gør du
1)  Tænd ovnen på 200 grader.
2)  Anvend gerne røremaskine.
3)  Opløs fiberHUSK i vandet, pisk godt igennem 

og lad det blive til en gelé.
4)  De øvrige ingredienser tilsættes.
5)  Dejen røres godt igennem, indtil konsistensen 

er som en fast grød.
6)  Formes til boller med våde hænder eller evt. 

med en ske.
7)  Pensles med lidt olie og drysses med solsikke-

kerner.
8)  Sættes på en bageplade beklædt med bagepapir.
9)  Bag bollerne midt i ovnen i ca. 30 minutter ved 

200 grader eller 190 grader i varmluftsovn.

Ingredienser 
 - 6 dl vand, 40 grader
 - 20 g fiberHUSK
 - 100 g revet gulerod
 - 75 g solsikkekerner
 - 100 g majsmel
 - 100 g havregryn (evt. 

glutenfri)
 - 100 g quinoamel
 - 100 g rismel 
 - 1 spsk. ahornsirup eller  

sukker, fx rørsukker
 - 2 tsk. salt
 - 1 spsk. olie

1-2-3-4 boller med revet gulerod

Bagværk

10 stk.

Bollerne er uden gær og gluten og skal ikke hæve. FiberHUSK er en vigtig ingrediens med hen-
blik på at bevare fugtigheden i bollerne. Bollerne er rigtig gode på morgenbordet med ost eller 
pålæg, men er også fine blot med lidt marmelade eller som tilbehør til en suppe.

Tips til reintroduktion

•  Erstat quinoa og rismel med samme mængde hvedemel (fruktan-test).
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KAGER OG
DESSERTER
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 - Blåbærmuffins
 - Hindbærsnitter med kokos
 - Kanelsnegle
 - Lagkage med nøddebunde
 - Panna cotta med jordbærgelé
 - Rabarberkage med ingefær og kokos
 - Yoghurttrifli med kiwi og kokos



Næringsindhold

Energi Kulhydrat (45 E %) Fedt (50 E %) Protein (6 E %)

Pr. 100 g 347 kcal/1457 kJ 38 g 20 g 4,9 g

Pr. stk. 363 kcal/1524 kJ 40 g 19 g 5,2 g
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Sådan gør du
1)  Tænd ovnen på 180 grader.
2)  Pisk olie, smør og sukker.
3)  Tilsæt æggene et ad gangen.
4)  Tilsæt fiberHUSK og rør igen.
5)  Tilsæt de tørre ingredienser på skift med mælken.
6)  Hvis dejen er for tør, tilsættes lidt mere mælk.
7)  Vend forsigtigt bærrene i. Dejen skal være blød 

og delvis flydende.
8)  Fordel dejen i muffinforme, der evt. er penslet 

med lidt olie.
9)  Bag ved 180 grader i 15-20 minutter, indtil de 

er let gyldne.

Ingredienser 
 - 80 g smagsneutral olie,  

fx rapsolie
 - 150 g smør 
 - 250 g sukker 
 - 4 æg
 - 100 g rismel
 - 200 g majsmel, gerne  

fuldkorn
 - ½ dl laktosefri mælk,  

evt. lidt mere
 - 150 g blåbær
 - 2 tsk. bagepulver
 - 10 g fiberHUSK 

Blåbærmuffins

Kager og desserter

12 stk. 

En frisk og lækker muffin med en god konsistens og saftighed på grund af indholdet af fiber-
HUSK. Muffins kan varieres ved at tilsætte lidt hakket, mørk chokolade eller hakkede valnødder. 
Blåbær kan erstattes af andre FODMAP-venlige bær.

Tips til reintroduktion

•  Erstat rismel og majsmel med hvedemel (fruktan-test).
•  Erstat blåbær med samme mængde brombær (sorbitol-test).
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BØGER I SERIEN 
LOW FODMAP DIET
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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
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