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Søvnproblemer kender de fleste til. De kan skyldes flere ting, og de opleves 

på forskellige måder. Nogle lider konstant under manglende søvn, andre i 

perioder, mens andre igen sover tungt og godt, uanset om de propper sig 

med alverdens stimulerende ting og huset er ved at brase ned om ørerne på 

dem. Faktum er dog, at søvnløshed og dårlig nattesøvn ikke nødvendigvis 

er noget, som du behøver affinde dig med. Ofte kan lidt kostjusteringer klare 

skærene for dig.

Alt for mange danskere sover for lidt, og det kan få voldsomme hel-

bredsmæssige konsekvenser. Her taler vi ikke kun om almindelig træthed 

den efterfølgende dag, men om alvorlige helbredstrusler, såsom fedme, 

sukkersyge, hjerte-kar-sygdomme, stress og mange andre dårligdomme. 

Søvnforskerne anslår, at de fleste mennesker har behov for 7-8 timers søvn, 

men antallet af timer er i bedste fald en grov rettesnor. Kvantiteten af din søvn 

betyder reelt meget mindre end kvaliteten, for du kan ligge nok så mange 

timer i sengen ; hvis du ikke sover dybt og roligt, vil du stadig være mærket 

af søvnunderskud, når vækkeuret ringer den næste morgen. Apropos væk-

keuret, så er selve behovet for et sådan det første tegn på, at du med fordel 

kan optimere din søvn. Sat en smule på spidsen sover du nemlig kun (godt) 

nok, hvis du vågner frisk og veludhvilet af dig selv, inden vækkeuret ringer. 

Eller hvis du som minimum føler dig helt og aldeles klar til at springe ud af 

fjerene, når uret giver sin første lille tone til kende. Ligger den beskrivelse 

langt fra din virkelighed, og befinder du dig langt oftere i en situation, hvor 

du kæmper dig ud af søvnen og er presset på energi og overskud de første 

vågne minutter, så indikerer det, at du slet ikke var udhvilet, da uret ringede, 

og at du blev vækket, mens du befandt dig langt nede i en søvncyklus, hvor 

kroppen var fuldt beskæftiget med at restituere hjernen. I det tilfælde er din 

søvn ikke fyldestgørende og fortjener derfor ekstra opmærksomhed.

Mens det for manges vedkommende primært handler om at komme 

lidt tidligere i seng, så det bliver muligt at nå igennem det nødvendige antal 

Prolog
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søvncykler, inden det er tid til at stå op, så vil det for andre være nødvendigt 

at arbejde med nogle af de faktorer, som spænder ben for muligheden for at 

falde hurtigt i søvn eller realisere en god, dyb nattesøvn. Stress, bekymringer, 

snorken, søvnapnø og manglende evne til at “koble fra” kan alt sammen 

være medvirkende årsager til dine søvnmæssige udfordringer. Forskningen 

afslører dog, at det i lige så høj grad kan være dine kost- og drikkevaner, der 

spolerer søvnen. Det, du indtager i løbet af dagen – og i særlig grad det, du 

spiser eller forsømmer at spise, i aftentimerne – går beviseligt direkte ind og 

påvirker din søvn i den ene eller anden retning. Tænk blot på de irriterende 

toiletbesøg, som for mange krus te i aftentimerne trækker med sig, uroen 

og den irriterende vågenhed, der følger oven på et koffeinchok, og det tunge 

hoved, der møder dig, når du er gået i seng på lidt for meget rødvin. Men 

også på, hvor godt du sover på dage, hvor du har fået en lækker aftensmad 

med fisk og grønt. Eller hvordan et glas varm mælk med chokolade får dig 

til at synke smilende ind i drømmeland. 

Dagligdagens ernæring gemmer på en hel stribe råvarer, der gavner din 

søvn. Nogle virker akut, mens andre skal indtages gennem længere tid for at 

udfolde deres fulde potentiale. Et af de stoffer, der har størst betydning for en 

god nattesøvn, er aminosyren tryptofan, der i hjernen danner grundlag for en 

øget produktion af serotonin og melatonin. Her er tale om henholdsvis lykke-

fremmende og afslappende hormoner, der får os til at sove fredeligt, og hvis 

mængde i hjernen kan påvirkes via de rette kostmønstre. Ud over at gøre det 

lettere at falde i søvn, har melatonin også vist sig at fremme den dybe søvn, 

som er vigtig for en optimal restitution af både kroppen og hjernen. Flere 

madvarer indeholder masser af tryptofan og påvirker ad den vej din hjernes 

kemi. Andre indeholder ligefrem melatonin, altså selve det hormon, som vi 

producerer, når hjernen trænger til hvile og det er på tide at få søvnen til at 

indfinde sig. Atter andre indeholder det ene eller det andet stof, der udfolder 

gunstig virkning på søvnoplevelsen. Så summa summarum : Maden, du spi-
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ser, kan blive til decideret hjernekemi ved at påvirke din hormonproduktion i 

gunstig retning, og den har derfor stor betydning for din søvn. 

Erkendelsen af, at vores madvarer både direkte og indirekte understøt-

ter en god søvn, er så småt ved at gå op for forskerne på verdens førende 

universiteter, og resultatet er en spirende, men særdeles spændende, forsk-

ning på området. Det har allerede nu afstedkommet en stribe spændende 

konklusioner, hvoraf mejeriproteinet kaseins betydning for den gode, præ-

stationsfremmende nattesøvn er en af de mest interessante. Undersøgelser 

viser, at du simpelthen kan sove kroppen fit, hvis du går i seng med protein 

i maven. Hvis du skal have fuldt udbytte af dit proteinoptag, er det dog af-

gørende, at proteinet primært består af kasein. Hemmeligheden bag kasein, 

der primært gemmer sig i mejeriprodukter som hytteost, skyr, parmesan og 

mælk, er at det optages langsomt. Den videnskabelige betegnelse er “slow 

release protein”, og som navnet indikerer, så dækker det over, at kaseinet 

nedbrydes langsomt og stille og roligt lader sin mindre bestanddel, amino-

syrerne, sive ud i blodet. Dette gør, at kroppen oven på et kaseinrigt måltid 

modtager en konstant strøm af byggesten, som den kan arbejde med, og 

det er noget, som den virkelig har gavn af. Forskerne bag en sammenfat-

tende undersøgelse publiceret i det prestigefulde American Journal of Clinical 

Nutrition fastslog således allerede i 2009, at der var solid dokumentation 

for, at personer, der spiser en kaseinrig kost, opnår større fedttab og bedre 

bevarelse af muskelmassen, når de taber sig. Som en sidegevinst kan du se 

frem til en 33 procent større mæthedsfølelse på grund af kaseinet, fastslår 

hollandske forskere fra universitetet i Maastricht, samtidig med at de doku-

menterer, at din forbrænding også er markant forhøjet, mens du sover, hvis 

du spiser masser af kasein. I en undersøgelse publiceret i det anerkendte 

videnskabelige tidsskrift British Journal of Nutrition konkluderer forskerne 

blandt andet, at du ved at indtage en god portion kasein før sengetid sætter 

ekstra skub i din forbrænding. I forsøget fandt man således, at hvilestofskiftet 
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om morgenen var signifikant højere i proteingruppen sammenlignet med en 

kontrolgruppe, som modtog samme kaloriemængde fra kulhydrater. Andre 

undersøgelser viser desuden, at forbrændingen ikke blot stiger, men at den 

i større grad består af gunstig fedtforbrænding, som kommer dellerne til livs. 

Også kredsløbssundheden vil potentielt nyde godt af, at du indtager 

ekstra mange kaseinrige madvarer. Det er i hvert fald konklusionen på en 

dansk undersøgelse, hvor man studerede effekten af, at teenagere indtog 

enten en liter skummetmælk, en liter vand, valleprotein eller kasein. Det viste 

sig, at det diastoliske blodtryk blev forbedret hos dem, der fik kaseintilskud, 

hvorimod valleproteinerne havde den stik modsatte effekt. 

Kasein er som nævnt kun én af mange komponenter i den daglige ernæ-

ring, som har en spændende indvirkning på vores søvn. På de næste sider 

bliver du introduceret til en lang stribe andre madvarer, der har potentiale til 

at gøre underværker for din søvn, hvis de bliver anvendt rigtigt. Den gode 

mad kan dog ikke stå alene. Optimal søvnhygiejne handler også om at få 

ryddet op i nogle af de elementer, der spænder ben for en god nattesøvn. 

Nedenunder finder du en god håndfuld forskellige elementer, som det kan 

være relevant at arbejde med.

Kaffe : Årsagen til at en almindelig kop kaffe er så herligt forfriskende, er, at 

dens koffein sætter turbo på nervesystemet. Desværre hæmmer den også 

melatoninproduktionen, og derfor er det en god idé at styre uden om kaffe 

og andre koffeinholdige drikke i aftentimerne. Sagen er en helt anden, når 

vi taler om koffeinfri kaffe. Selve kaffebønnen indeholder nemlig melatonin 

og formår at øge hjernens koncentration af det søvnfremmende hormon. Så 

lidt som en enkelt kop kaffe er nok til at give et målbart løft.

Alkohol : Mange vil nok skrive under på, at man sover godt på et glas rødvin 

eller to. Men søvnforskerne er lodret uenige, for de finder, at indtagelsen af 
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selv få genstande alkohol påvirker søvnen, så den bliver mere overfladisk. I 

praksis vil det derfor være særdeles hensigtsmæssigt at gemme vinen – og 

andre former for alkohol – til weekenden, hvor der er mulighed for at sove 

længe, og dermed kompensere for vinens negative søvnpåvirkning. Drikker 

du den derimod i hverdagene, hvor det for de fleste mennesker er svært at 

snuppe en ekstra time på øjet, bliver konsekvensen en mangelfuld restitution, 

både fysisk og psykisk.

Kosttilskud og krydderier : Guarana, ginseng og B-12-vitamin er blot 

nogle af de kosttilskud, som gennem deres opkvikkende virkning kan have 

en negativ indflydelse på din søvn. Den lette løsning er at tage dem om mor-

genen. Kraftigt krydret mad med chili, hvidløg, sennep, peberrod og karry 

sætter gang i stofskiftet og gør dig derfor alt for vågen og kampklar. Det er 

ikke optimalt, hvis programmet lyder på søvn og hvile. 

Hård træning : Hvis du har prøvet at deltage i en spinningtime, løbet in-

tervaller eller på anden måde trænet hårdt i aftentimerne, så kender du 

med garanti til træningens opkvikkende egenskaber, der gør det umuligt at 

falde i søvn. Årsagen er, at både endorfiner og stresshormoner skyller rundt 

i kroppen, der typisk har brug for et par timer for at falde ned igen. Det er 

dobbelt ærgerligt, fordi hård træning øger dit søvnbehov. Det kan være 

særdeles godt at motionere sig til øget energi, men du har langt større gavn 

af at placere den intensive træning i morgentimerne, før frokost eller sidst 

på eftermiddagen, hvor det er skønt med lidt ekstra overskud. 

Lys : Skarpt lys er gift for søvnhormonerne, der effektivt fortrænges, når vi 

bader lokalerne i lys, stirrer ind i en skærm eller på anden måde kaster lys 

ind i hovedet. Har du problemer med at falde i søvn, er det særdeles vigtigt, 

at du arbejder med lyshygiejnen de sidste timer før sengetid og f.eks. afhol-
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der dig fra at se på en tv- eller computerskærm, dæmper lyset og generelt 

skaber “hulestemning” omkring dig. Det er især det kunstige blåhvide lys, 

der er noget skidt, så fyr roligt op for stearinlysene og brændeovnen. Insi-

sterer du på at se på computerskærm, tablet eller smartphone, så overvej 

at installere den smarte gratis-app f.lux. Den toner skærmlyset over i søvn-

venlige orange toner, når solen går ned, og minimerer dermed udraderingen 

af melatonin. Mens du er i gang med at afdække hjemmets lyskilder, så tjek 

også lige soveværelset for lysdioder, utilstrækkeligt dækkende gardiner og 

andre kilder til unødig lysforurening.

Stress : Der er ingen tvivl om, at massiv psykisk stress har en negativ ind-

virkning på din søvn. Men selv hvis den er mere mild, vil enhver form for psy-

kisk overstimulering påvirke dig og afgøre, hvorvidt du falder i søvn og sover 

igennem uden at vågne i løbet af natten. En af de giftige rutiner, som mange 

har indført i en travl hverdag, er tjek af e-mails umiddelbart før sengetid eller 

sågar liggende i sengen, efter at lyset er slukket. Ud over at skærmlyset i sig 

selv er søvnens fjende, ligger der et kæmpe problem i konfrontationen med 

mere eller mindre alvorlige beskeder. Af indlysende årsager er det svært, for 

ikke at sige umuligt, at gøre noget ved en oprørende besked, som dukker 

op i displayet lige før sengetid. Konsekvensen er, at du meget nemt trækker 

de stressfyldte tanker med ind i drømmeriget og får en langt mere urolig og 

overfladisk søvn, end kroppen – og knoppen – har brug for.
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Råvarer
– der gavner din søvn 
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Derfor er den sund : Tunen er rig på vitamin B6, som hører til familien af 

B-vitaminer. Vitaminet sætter beviseligt gang i produktionen af hormonet 

melatonin, som får dig til at geare ned og fremmer hjernens dyk ned i de 

dybe restitutionsfremmende søvnfaser, som er afgørende for, at du vågner 

frisk og veludhvilet den efterfølgende dag. I et dyreforsøg fandt forskerne, 

at melatoninproduktionen steg med helt op til 35 procent ved daglig tilførsel 

af vitaminet. 

Så meget skal du spise af den : Nogle studier har vist, at et ret stort til-

skud, indtaget i aftentimerne, har akut indflydelse på melatoninproduktionen. 

Undersøgelser viser dog, at du opnår størst effekt, hvis du indtager masser 

af B6 vitamin over længere tid. Selv om tun på menuen gavner hjernekemien, 

opnår du den største effekt, hvis du dagligt – hen over en længere periode 

– tænker B6-rige madvarer ind i kosten, at du opnår en mærkbar effekt. I 

førnævnte dyreforsøg, der blev publiceret i Annals of the New York Academy 

of Sciences, fandt forskerne, at daglig B6-injektion øgede melatoninproduk-

tionen med 35 procent hen over en periode på to måneder. 

Gode alternativer : Krebs, pistacienødder, linser og tørrede bønner hører til 

de bedste kilder. Der skal dog en del til for at nå de terapeutiske mængder, 

som er anvendt i forsøgene. 

Tun
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Tilberedning :

1. Gør spinat i stand og skyl den. Lad 
den afdryppe i en sigte. 

2. Vend spinat i en gryde i 1 teskefuld 
olivenolie og et nip salt, til den er 
reduceret. Læg den til afdrypning i 
sigten.

3. Pisk æg med mælk og et nip salt.

4. Varm 1 teskefuld olivenolie op på 
en slip-let-pande. Hæld æggemas-
sen på, og steg omeletten stabil på 
den ene side. Vend den ved hjælp 
af et grydelåg, og steg den stabil på 
den anden side. Ryst panden et par 
gange undervejs. Mens den steger, 
kan du lægge et grydelåg hen over 
omeletten, så “rejser” den sig flot. Når 
omeletten er vendt, kommes den ene 
spiseskefuld parmesan på omeletten.

5. Anret omeletten foldet omkring spina-
ten, og kom den sidste spiseskefuld 
parmesan på og drys med brønd-
karse. 

Omelet

Ingredienser :

Til 1 person

 ∙ 100 g spinat
 ∙ 2 tsk. ekstra jomfruolivenolie, 

alternativt smør til stegning af 
omelet

 ∙ havsalt
 ∙ 2 store æg
 ∙ 2 spsk. minimælk, alternativt kan 

piskefløde benyttes
 ∙ 2 spsk. fintrevet parmesan
 ∙ brøndkarse
 ∙ friskkværnet sort peber

Tip :

Alle de steder, hvor jeg skriver spi-
nat, kan man anvende spæd spinat, 
der også går under navnet babyspi-
nat. Eller man kan anvende den helt 
almindelige spinat, som ofte kræver 
lidt mere trimning. Den er kraftigere 
og har også en kraftigere smag.

Næringsindhold pr. person :

∙   Energi : 362 kcal
∙   Protein : 25 g
∙   Fedt : 27 g
∙   Kulhydrat : 6,7 g
∙   Kostfibre : 2 g

med spinat og parmesan 
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Tilberedning :

1. Kog linserne efter emballagens anvis-
ning, og lad dem afkøle i en sigte.

2. Rist nødderne på en tør pande.

3. Gør alt det grønne i stand – skyl 
det og slyng det tørt. Snit kålen helt 
fint, f.eks. på et mandolinjern eller et 
juliennejern.

4. Skær pæren i fine skiver på langs og 
dryp dem med citron.

5. Pisk dressingen : Start med at piske 
eddike, sennep og et nip salt. Lad 
nu olien løbe i en afbrudt, tynd stråle, 
mens du pisker. Smag til med salt og 
peber. 

6. Anret kål, salater og pære med linser, 
høvlet parmesan, valnødder og 2 
spsk. dressing pr. portion.

Tip :

Frisée og radicchio er lidt bitre salater, 
men de er bitre på den gode bitre måde, 
som matcher netop denne salat væl-
dig godt. De møder sødmen fra pære, 
umami fra parmesan og linser og salt fra 
parmesan og dressing. Denne salat kan 
nydes alene eller som tilbehør til kød, fisk 
eller fjerkræ. 

Kålsalat

Ingredienser :

Til 2 personer

 ∙ 4 spsk. grønne linser
 ∙ havsalt
 ∙ 12 halve valnøddekerner
 ∙ 100 g spidskål
 ∙ 75 g spæd spinat
 ∙ 75 g grøn salat, her er anvendt 

frisée, alternativt grøn egeblad, 
grøn krøl eller hjertesalat

 ∙ 50 g radicchiosalat
 ∙ 1 pære
 ∙ citron
 ∙ en lille håndfuld høvlet parmesan

Dressing :

 ∙ 0,5 dl hvidvinseddike
 ∙ 1 spsk. dijonsennep
 ∙ havsalt
 ∙ 1 dl valnøddeolie og 1 dl ekstra 

jomfruolivenolie, alternativt 2 dl 
ekstra jomfruolivenolie

 ∙ friskkværnet sort peber

Næringsindhold pr person :

∙   Energi : 402 kcal
∙   Protein : 12,5 g
∙   Fedt : 32,9 g
∙   Kulhydrat : 25,3 g
∙   Kostfibre : 7,6 g

med spinat, pære, linser,  
valnødder og parmesan
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Tilberedning :

1. Bag kartoflerne ved 190 grader i en 
time.

2. Rør yoghurt med fintrevet eller pres-
set hvidløg, smag til med salt, peber 
og lidt citronsaft. Gem skiver af citron 
til bøfferne. Skær agurken i meget 
fine skiver og vend dem i cremen. 

3. Skyl salaterne og slyng dem tørre. 

4. Form kødet til bøffer og hak dem med 
en kniv på begge sider, krydr med 
salt og peber. Steg bøfferne på en 
pande, grill dem – eller bag dem i ov-
nen ved 200 grader i ca. 15 minutter 
afhængig af tykkelsen. 

5. Pisk dressingen sammen, først sen-
nep og eddike, og herpå olie i en 
tynd, afbrudt stråle. Smag til med salt 
og peber.

6. Anret kødet med citronskiver, åbn 
kartoflerne med en kniv og fyld dem 
med cremefraiche og purløg. Anret 
salaten ved siden af med dryp af en 
spiseskefuld dressing pr. person. 
Suppler med de cremede agurker. 

Næringsindhold pr. person :

∙   Energi : 574 kcal
∙   Protein : 42,8 g
∙   Fedt : 22,5 g
∙   Kulhydrat : 52,8 g
∙   Kostfibre : 5,5 g

Plankebøf

Ingredienser :

Til 2 personer

 ∙ 2 mellemstore bagekartofler
 ∙ 2 dl yoghurt
 ∙ 1-2 fed hvidløg
 ∙ havsalt og friskkværnet sort peber
 ∙ 1 usprøjtet citron
 ∙ 1 agurk
 ∙ 100 g blandede salater, her den 

let bitre frisée og radicchio
 ∙ 300 g magert hakket kalve- eller 

oksekød
 ∙ 4 spsk. cremefraiche 18 %
 ∙ 2 spsk. fintskåret purløg

Dressing til salaten :

 ∙ 1 spsk. dijonsennep
 ∙ 0,5 dl hvidvinseddike
 ∙ 2 dl ekstra jomfruolivenolie
 ∙ havsalt og friskkværnet sort peber

Tip :

Tzatziki er den græske agurkesa-
lat med masser af hvidløg, hvor 
cremen er græsk yoghurt og hvor 
agurkeskiverne er drysset med 
salt, som trækker lidt, hvorefter 
de skylles og vrides i et klæde. De 
cremede agurker til retten her er en 
lidt anderledes, men også dejlig, 
version. Af cremede agurker. 

med bagt kartoffel og tzatziki med bladselleri



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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