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Når læger og andre sundhedsforskere bliver bedt om at udpege den helt 

store synder i forbindelse med udviklingen af livsstilssygdomme, er svaret 

klokkeklart: Sukkersyge, gigt, åreforkalkning, overbelastningsskader og en 

lang stribe andre dårligdomme opstår alle sammen i kølvandet på det, man 

med en faglig term kalder inflammation. Her er, lidt forsimplet, tale om en 

steril betændelse, som umiddelbart er af det gode, men som ved et sam-

menfald af uheldige omstændigheder kan udvikle sig til en tikkende bombe 

under dit helbred. Forstuver du eksempelvis foden, er det helt naturligt og 

yderst hensigtsmæssigt, at din krop reagerer med varme og hævelse, der 

tilsammen beskytter det læderede område og sætter skub i reparations-

processerne. Det samme gør sig gældende, hvis en infektion er ved at 

sætte sig i kroppen. Her aktiveres immunforsvaret også for at bekæmpe 

angriberne for fulde sejl. Så længe inflammationen kun er  kortvarig, er den 

et effektivt værn mod sygdom. Problemet opstår, hvis inflammationen går 

hen og bliver kronisk, for så begynder den at blive en farlig modstander, 

som på længere sigt kan bære ved til flammende sygdomme, som raser 

i din krop. Blodprøver kan afsløre inflammationsmarkører i kroppen, men 

ofte vil du også selv kunne mærke inflammationen i form af ømhed i led-

dene, opblussende eksem, unormal træthed og andre tegn på, at kroppen 

er presset. 

Noget af det bedste, du kan gøre for at beskytte dig mod kronisk inflam-

mation, er at føre en decideret antiinflammatorisk livsstil. Denne inkluderer 

fokus på strømlinede kostvaner, en god søvnhygiejne, balancerede mo-

tionsvaner, stresshåndtering og flere andre elementer. Jo mere du skruer 

på de forskellige parametre, jo stærkere bliver kroppen, og resultatet er en 

bomstærk fysik, der nedbringer inflammationen på rekordtid. 

Undersøgelser viser, at den mad, vi spiser, har afgørende indflydelse på, 

om inflammationen får lov at sætte sig, eller om den lukkes ud ad bagdøren. 

Jo bedre du ernærer dig, jo stærkere bliver du. Længere er den ikke, for 

Prolog
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omega-3-fedtsyrer fra fede fisk, plantestoffer fra kraftfuld kål og vitaminer og 

mineraler fra en lang stribe madvarer er alle med til at tilføre din krop masser 

af antiinflammatorisk styrke. Det samme er blodsukkervenlige kulhydrater, 

tarmstyrkende kostfibre fra fuldkorn og grove grøntsager samt fravalget af 

nogle af de værste kostmæssige aggressorer, hvortil blandt andet regnes 

flere umiddelbart harmløse planteolier. Resultatet af en antiinflammatorisk 

livsstil er en lavere risiko for livsstilssygdomme og et markant større over-

skud i hverdagen. Døjer du med overbelastningsskader fra din motion el-

ler slitage fra ugunstige arbejdsbevægelser på jobbet, kan du glæde dig 

over, at også disse lindres af en antiinflammatorisk kost. Den fede fisk er 

det bedste eksempel på, hvor kraftfuldt maden kan gå ind og understøtte 

kroppens styrke. Fisken er rig på fiskeolie, såkaldte omega-3-fedtsyrer, som 

i talrige forsøg har vist sig at virke ekstremt antiinflammatorisk. Rent fysio-

logisk foregår det gennem en lang stribe komplekse mekanismer, som er 

knyttet til såkaldte eicosanoider. Men blæse være med det, for det er blot 

tør teori. Det er langt mere interessant for dig, at du ved at sætte fed fisk på 

menukortet vil kunne opleve mærkbare forbedringer. Løbere oplever efter få 

uger, at deres betændte akillessener holder op med at smerte, personer med 

slidgigt i knæene glæder sig over, at bentøjet begynder at fungere bedre. 

Og de kredsløbsramte individer, ja, de kan måske ikke ligefrem mærke, 

at kolesteroltallet forandrer sig til det bedre, men til gengæld kan de lune 

sig ved deres nye viden om, at videnskaben for længst har slået fast, at 

omega-3-fedtsyrer er det rene guf for kredsløbet. Dette fastslog forskere 

allerede for mange år siden, og dokumentationen er blot blevet stærkere 

med årene. Næste gang du skal tjekke op på dit kolesteroltal, er der derfor 

en god chance for, at lægen vil nikke anerkendende til de  fremskridt, du har 

opnået via ændringerne i din kost.

En interessant krølle på de antiinflammatoriske kostvaner er, at det ikke 

kun handler om, hvad du spiser, men i høj grad også om, hvad du IKKE spiser.  
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Undersøgelser viser blandt andet, at et stort indtag af omega-6-fedtsyrer 

øger graden af inflammation i kroppen. Dermed ikke sagt, at omega-6-fedt-

syrer i sig selv er usunde. Tværtimod, for de er decideret livsnødvendige. 

Men når indtaget bliver for stort, går det galt, og desværre ser man, at de 

fleste danskere får alt for mange omega-6-fedtsyrer. Det er ekstra skadeligt, 

hvis indtaget af omega-3-fedtsyrer er lavt, og derfor er det en særdeles god 

idé at skrue op for de gode kilder til omega-3-fedtsyrer. Kan du samtidig 

komme til at skrue en kende ned for de største kilder til omega-6-fedtsyrer, 

har du gjort ganske meget for at give kroppen bedre arbejdsvilkår. Kilder 

til omega-6-fedtsyrer er blandt andet solsikkeolie, tidselolie og vindrueker-

neolie. Tjek dine madvarers deklaration for forekomsten af disse, og vælg 

gerne alternativer. Det gælder fx tun i olie, der ofte ligger i solsikkeolie, men 

godt kan fås i en langt sundere olivenolie. Eller mayonnaise, remoulade og 

pesto, som både findes med rapsolie og/eller olivenolie, men absolut også 

med masser af de skadelige – og billige – olier. Står der blot ”vegetabilsk 

olie” på deklarationen, vil produktet med stor sandsynlighed indeholde en 

af de dårlige olier.  

Kulhydraterne er et andet område, hvor du kan gøre en stor indsats. 

Kraftige blodsukkerstigninger stresser kroppens celler og kan på sigt kaste 

massiv inflammation af sig. Din kost bør derfor altid være sammensat så 

blodsukkervenligt, som muligt. Et særdeles effektivt skridt i den retning er 

at reducere kulhydratmængden, så du simpelthen spiser mindre pasta, ris, 

kartoffel og brød. For slet ikke at tale om slik, sodavand og saftevand. Det 

vil potentielt have den afledte effekt, at du taber dig. Slæber du rundt på 

for mange kilo, er det faktisk en af de største inflammationsprovokatører. 

Det gælder især, hvis fedtet sidder på maven, og her vil en reduktion i kul-

hydratindtagelsen have gunstig indvirkning på kroppens sammensætning. 

Ud over at reducere kulhydratmængden kan du med fordel vælge grovere 

varianter og pakke dem ind i andre næringsstoffer. Undersøgelser viser,  
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at blodsukkerpåvirkningen bliver markant mildere, når en kulhydratkilde 

indtages sammen med fedt og protein. Af samme årsag er alle opskrifter i 

denne bog optimeret, så en lav til moderat mængde kulhydrat får følgeskab 

af en masse proteiner og passende mængder fedt. 

Maden gør det ikke alene

Dine kostvaner har afgørende indflydelse på inflammationen i din krop. Det 

er dog ikke nok at du spiser eksemplarisk. Vil du komme overdreven inflam-

mation til livs, er der andre vigtige aspekter at tage hånd om: 

Søvn: Sørg for at passe din sengetid. Det gælder i al almindelighed, men 

særligt når din krop er under fysisk eller psykisk belastning. I en sammen-

fattende artikel om søvnmanglens indvirkning på immunforsvaret sætter 

mexicanske forskere fra Universidad Autónoma Metropolitana en fed streg 

under vigtigheden af at få sovet. Forsømmer du søvnen, skaber det inflam-

mation i din krop, hvilket blandt andet ses på en øget koncentration af in-

flammationsmarkører i blodet. Hvor længe du skal sove, beror på en masse 

forhold, men de fleste mennesker har behov for 7-8 timers kvalitetssøvn. 

Vågner du frisk og udhvilet om morgenen, er det en god indikation af, at 

søvnmængden og -kvaliteten er på plads. Føler du derimod, at vækkeuret 

flår dig ud af drømmeland, og har du svært ved at komme op i omdrejnin-

ger fra morgenstunden,  er der absolut grundlag for at optimere søvnen. Et 

simpelt tiltag kan være at gå lidt tidligere i seng. Det er dog mindst lige så 

vigtigt, at du skaber optimale forudsætninger for at du kan sove tungt og 

godt. Noget af det bedste, du kan gøre, er at slukke lyset. I bogstaveligste 

forstand, for undersøgelser viser, at lyset fra din computerskærm, tablet 

og smartphone hæmmer hjernens melatoninproduktion. Melatonin er men-

neskets søvnhormon, og vi producerer det, når vi skal til at sove. Kigger 

vi ind i skærmlys, eller render vi rundt under skarpe pærer, modvirker det 
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vores melatoninproduktion, hvilket er særdeles smart, hvis der skal knokles,  

men uhensigtsmæssigt, hvis målet er at falde i søvn. En god og hensigts-

mæssig søvnrutine indebærer reduceret lyspåvirkning de sidste par timer  

inden sengetid. Undlad også at ophidse sindet ved at tjekke potentielt stress- 

fremkaldende arbejdsmails. Og snup den koffeinfri variant, hvis du har lyst 

til en kop kaffe i aftentimerne.   

Stresshåndtering: Psykisk stress kan skabe inflammation i kroppen ved 

at svække immunforsvaret. Det er særdeles veldokumenteret, og det er den 

kedelige baggrund for, at mennesker, der lider af psykisk stress, kan udvikle 

et væld af fysiske sygdomme. En antiinflammatorisk livsstil indebærer derfor 

nødvendigvis også en udredning af de faktorer, som måtte forårsage stress i 

tilværelsen. Det kan være urimelige krav til indsatsen på jobbet; både egnes 

og andres forventninger bør afklares og administreres på et niveau, hvor det 

hænger sammen for dig. Problemer i parforholdet, sygdom i den nærmeste 

familie og mange andre faktorer kan ligeledes være på spil, og det er langt fra 

altid helt indlysende, hvad der er livets største udfordringer. Til tider kræver 

det professionel assistance at komme helt ind til kernen af problemet. Det 

er på ingen måde nemt, men belønningen i form af et markant større over-

skud og minimeret inflammationsrisiko er til gengæld stor. Når du er i gang 

med at afdække årsager til psykisk stress, så kig også gerne på de fysiske 

stressprovokatører. Rygning og større mængder alkohol er to faktorer, der 

skaber fysisk stress i hver eneste celle i din krop. Kan du reducere omfanget 

af disse uvaner, har du derfor gjort dig selv en kæmpe tjeneste.

Motion: Motion er et tveægget sværd. Dyrker du for lidt, fører det poten-

tielt til et svækket immunforsvar og en øget inflammationsrisiko. Hvis du 

omvendt presser for hårdt på, kan det ligeledes øge inflammationsgraden. 

Som med så meget andet i livet gælder det derfor om at finde den helt  
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rigtige balance. Hvor meget motion dette indebærer, beror på en lang stribe 

af omstændigheder, hvor især din aktuelle form, træningens intensitet og 

valg af motionsform spiller en rolle. Har du aldrig tidligere løbetrænet,  er 

det fx vigtigt at gå forsigtigt til værks, for selv en lille tur i roligt tempo vil 

sætte mærkbare spor i din krop. Årsagen er, at din krop reelt overbelastes, 

hvilket under mikroskopet kommer til udtryk i form af mikroskopiske øde-

læggelser af muskelfibrene, slitage på senerne og irritation af de slimsække, 

som senerne løber hen over ved blandt andet knæleddet. Alle disse små 

overbelastninger trækker en inflammation med sig. Denne er en naturlig 

følge af din træning og som sådan ønskværdig. I kølvandet på denne ind-

ledende overbelastning bliver din krop nemlig stærkere. Det er dog kun en 

akut og kortvarig inflammation, der skal ses på med milde øjne. Bliver den 

hængende, er det noget skidt, for så begynder ømheden at hæmme dig i 

din træning, skaderne risikerer at melde sig, og inflammationen kan tilmed 

svække resten af din krop. Gode motionsvaner forudsætter derfor altid en 

god balance mellem belastning og hvile – og ikke mindst understøttende 

kostvaner, der holder inflammationen i ave.
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Råvarer
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Derfor er den sund: På listen over antiinflammatoriske madvarer placerer 

laksen sig som en af de absolutte topscorere. Det skyldes blandt andet indhol-

det af flere centrale stoffer, men i altoverskyggende grad laksens store indhold 

af fiskeolier, de såkaldte omega-3-fedtsyrer. Der foreligger solid dokumentation 

for, at en kost, der er rig på omega-3-fedtsyrer, formår at stimulere din krops 

immunforsvar til øget modstandskraft. Resultatet er, at spirende inflammation 

slås ned, inden den for alvor når at få fodfæste. Rigtig mange løbere har på 

egen krop erfaret fiskeoliens magi, hvis de i en periode med ømme knæ er 

begyndt at tage tilskud af fiskeoliekapsler. Inden for kort tid aftager smerterne 

markant, og i mange tilfælde forsvinder de helt. Hvorfor så ikke bare tage kaps-

ler i stedet for at bøvle med selve fisken? Først og fremmest fordi du fra laksen 

og andre fede fisk får mere end blot omega-3-fedtsyrer. Fisken er en vigtig 

kilde til D-vitaminer, som både styrker immunforsvaret og knoglerne, selen, 

som er en kraftig antioxidant, der er med til at holde inflammationen nede, og 

ikke mindst muskelopbyggende proteiner. Samtidig er det sundt at spise fisk, 

hvilket ikke ubetinget kan siges om større mængder rødt kød og kødpålæg.

Så meget skal du spise af den: Gennemsnitsdanskeren spiser alt for 

lidt fisk til at kunne opnå en solid effekt. De fleste vil have gavn af at spise 

50-75 gram fed fisk om dagen. Det svarer til en halv laksesteak. Mindre end 

dette er også sundt, men ikke fyldestgørende. 

Gode alternativer: Alle former for fed fisk er fantastiske kilder til omega-

3-fedtsyrer. Du kan derfor sagtens variere mellem at spise laks, makrel, sild, 

ørred og hellefisk. Det er lækkert med et stykke frisk fisk fra fiskehandleren, 

men rent ernæringsmæssigt er det helt fint at ty til pålægstyper, såsom 

marineret sild og makrel i tomat. Ud over den fede fisk er også skaldyr 

interessante. Muslinger, hummer og rejer indeholder hver især kraftfulde 

omega-3-fedtsyrer, om end i mindre koncentration end den fede fisk.

Laks
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Tilberedning:

1.   Kog quinoaen i letsaltet vand efter 
emballagens anvisning. Lad den 
afkøle i en sigte.

2.   Skær avocadokødet i fine både,  
og dryp disse med citron.

3.   Skyl spinat og salat rene, og slyng 
dem tørre.

4.   Gør tomaterne i stand, og del dem  
i halve.

5.   Varm rigeligt vand op i en mellemstor 
gryde, kom eddike i. Lad vandet stå 
lige under kogepunktet. Pisk nu i 
vandet, så der opstår en hvirvel. Når 
hvirvlen er ved at lægge sig, læg da 
et æg ned i midten af hvirvlen, og 
lad ægge pochere i 3 minutter. Læg 
ægget på en lille tallerken med køk-
kenrulle. Gentag processen med æg 
nr. 2 – eller kør med 2 gryder. 

6.   Pisk cremefraiche med 1 spsk.  
citronsaft og lidt revet citronskal, 
smag den til med lidt salt. 

7.   Anret spinat, salater, avocado, quinoa 
og tomater, dryp med dressing, og 
top med æg, purløg og friskkværnet 
peber.

Avocado

Ingredienser:

Til 2 personer

∙   50 g lys quinoa
∙   havsalt
∙   1 avocado
∙   1 økologisk citron
∙   50 g spinat
∙   50 g let bitter salat: frisée,  

alternativt hjertesalat
∙   150 g cherrytomater
∙   1 spsk. hvidvinseddike
∙   2 æg
∙   4 spsk. cremefraiche, 18 % 
∙   havsalt
∙   2 spsk. fintskåret purløg 
∙   friskkværnet sort peber

Tip:

Del en avocado, ”hug” en skarp kniv 
ned i stenen, og træk stenen ud. På 
denne måde fjerner du stenen uden 
at beskadige avocadokødet. Dryp 
straks avocadokødet med citron 
– på den måde undgår du, at det 
bliver brunt.

Næringsindhold pr. person:

∙   Energi: 373 kcal
∙   Protein: 14,2 g
∙   Fedt: 22,1 g
∙   Kulhydrat: 33,3 g
∙   Kostfibre: 6,6 g

med pocheret æg, quinoa, 
spinat og purløg
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Tilberedning:

1.   Blend alle ingredienser med 3 ister-
ninger.

2.   Hæld smoothies på afkølede glas – 
kort tid i fryseren eller længere tid i 
køleskabet.

Solbærsmoothie

Ingredienser:

Til 1 person

∙   100 g solbær
∙   1 dl ufiltreret æblemost
∙   2 dl A38 med 3,5 % fedt
∙   1 spsk. quinoaflager
∙   1 tsk. fin peanutbutter
∙   1 tsk. fintrevet ingefær
∙   1 tsk. fint lakridspulver

Tip:

Spis nationalt, regionalt – lokalt.  
Og efter årstiden. Uden for den 
danske årstid kan solbær findes i 
frostdisken i velassorterede super-
markeder. Og det er solbær, der er 
høstet og frosset i sæsonen. Det 
kan også være, at du selv har et 
lager fra årstiden i fryseren. Så de 
fejler ikke noget, og da slet ikke i 
en smoothie, hvor man således får 
leveret isterningerne via bærrene.

Næringsindhold pr. person:

∙   Energi: 321 kcal
∙   Protein: 11,6 g
∙   Fedt: 11,8 g
∙   Kulhydrat: 45,5 g
∙   Kostfibre: 6,7 g

med ingefær, quinoa, peanutbutter 
og lakrids
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Tilberedning:

1.   Skær skalotteløg i ultrafine tern, og 
skær hvidløg i helt fine skiver, gerne 
på snittejern. 

2.   Steg de to slags løg i 1 spsk. oliven-
olie, mens du skyller spinaten grun-
digt og lægger den i et dørslag.

3.   Steg spinaten med på panden nu,  
og vend godt.

4.   Skær tomaterne i halve, og find et  
lille område på panden, hvor de kan 
ligge og få lidt varme. Spinaten er 
reduceret en hel del nu. Giv det hele 
et drys salt. 

5.   Imens koges blomkålsbuketter op i 
letsaltet vand med dryp af rapsolie –  
i en gryde eller i en pande – i et par 
minutter. 

6.   Imens steges laksen i den anden 
spiseskefuld olivenolie, med skind-
siden opad. Steges ved forholdsvis 
høj varme, så man kan følge kernen, 
filetens midte, og se, når den er gen-
nemstegt. Krydr fisken med salt og 
peber, når du anretter den.

7.   Anret fisken på tallerkenen med 
spinat og løg omkring, og top med 
tomater, blomkål, dild og ærteskud.

Stegt laks 

Ingredienser:

Til 2 personer

∙   1 skalotteløg
∙   2 fed hvidløg
∙   2 spsk. ekstra jomfruolivenolie
∙   200 g spinat
∙   8 cherrytomater
∙   havsalt
∙   200 g små blomkålsbuketter
∙   koldpresset rapsolie
∙   2 laksestykker a ca. 150 g
∙   friskkværnet sort peber
∙   en lille håndfuld dildspidser
∙   en lille håndfuld ærteskud

Tip:

Som alternativ til at stege laksen 
kan man bage den i ovnen. 200 
grader i 12 minutter. Og husk, når 
du bager laks, så er det altid en 
god idé at lave rigeligt, så der er til 
en salat, en sandwich eller et godt 
stykke smørebrød dagen efter.

Næringsindhold pr. person:

∙   Energi: 448 kcal
∙   Protein: 33,6 g
∙   Fedt: 30,3 g
∙   Kulhydrat: 14 g
∙   Kostfibre: 5,2 g

med spinat med to slags løg, 
tomater og blomkål



Om forfatterne

Anne Larsen 

Opskrifterne er komponeret af Anne Larsen, succesfuld madskribent, fore -

dragsholder og konceptudvikler. Bag sig har Anne Larsen en stribe koge-

bøger og et hav af opskrifter i magasiner, blade, aviser og tv. Aktuelt arbejder 

Anne Larsen med udvikling af opskrifter for discountkæden fakta og til maga-

sinet IForm.

Web: www.annelarsen.dk

Facebook: www.facebook.com/anne.larsen.906

Instagram: ANNEGULDLARSEN

Martin Kreutzer

Ernæringsteorien og råvareguiden i denne bog er skrevet af Martin Kreutzer, 

ernæringskonsulent, EH, og en af landets mest velrenommerede specialister 

inden for præstationsfremmende ernæring. Martin Kreutzer har været ansat 

ved Institut for Human Ernæring, KU, i 10 år, har et omfattende forfatterskab 

og er fast skribent ved flere forskellige medier. 

Web: www.martinkreutzer.dk

Facebook: www.facebook.com/martin.kreutzer.5

Instagram: martin_kreutzer

http://www.annelarsen.dk
http://www.facebook.com/anne.larsen.906
http://www.martinkreutzer.dk
http://www.facebook.com/martin.kreutzer.5
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Antiinflammatorisk kost 

Sluk branden, der hærger kroppen indefra

Udkom juni 2015

Martin Kreutzer fakta • Anne Larsen opskrifter

Antiinflammatorisk kost
Sluk branden, der hærger kroppen indefra

MUUSMANN
SUNDHED

MUUSMANN
SUNDHED

Drømmemad
Optimer din søvn med den helt rigtige koststrategi

Martin Kreutzer fakta • Anne Larsen opskrifter

MUUSMANN
SUNDHED

Fatburner
Madvarer der smelter fedtet af kroppen

Martin Kreutzer fakta • Anne Larsen opskrifter

Drømmemad

Optimer din søvn med den helt rigtige kost-

strategi

Udkom juli 2015

Fatburner

Madvarer, der smelter fedtet af kroppen

Udkom august 2015

Bøger i serien 
muusmann’sundhed
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MUUSMANN
SUNDHED

Proteinpower
Spis dig stærk og sund i grønne proteiner 

Martin Kreutzer fakta • Anne Larsen opskrifter

MUUSMANN
SUNDHED

Sundt fedt
12 fedtbomber som du bare MÅ spise

Martin Kreutzer fakta • Anne Larsen opskrifter

Proteinpower 

Spis dig stærk og sund i grønne proteiner

Udkom september 2015

Grove kulhydrater

Spis dig sund i fibre og kraftfulde  

antioxidanter

Udkom december 2015

Sundt fedt

12 fedtbomber, som du bare MÅ spise

Udkommer januar 2016
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