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Efter en lang årrække med fedtforskrækkelse kom tiden for nogle år siden 

til kulhydraterne. Fra at være hyldet for deres evne til at forsyne hjerne og 

muskler med brændstof blev de med ét trukket ned i smudset, konfronteret 

med tungtvejende beskyldninger om at forårsage alt lige fra gammelmands-

sukkersyge til mavefedme, eksem og dårlig energi. Som med så meget 

andet på kostområdet er sandheden om et næringsstofs sundhedsmæs-

sige betydning langt mere nuanceret end som så, hvilket kulhydraterne er 

et fremragende eksempel på. Der er ingen tvivl om, at visse kulhydratkilder 

er noget værre skrammel. Men andre er til gengæld yderst sunde, så længe 

de indtages i afstemte mængder. Årsagen til denne spændvidde er, at kul-

hydrater forekommer i en masse vidt forskellige sammenhænge. Der er de 

tomme af slagsen i form af sukker, som indeholdt i sodavand, slik og kager 

er af det onde. Og så er der de sunde, naturligt forekommende kulhydrater 

i gode sager som grove grøntsager, frugt og fuldkorn. Skær derfor ikke kul-

hydraterne over én kam, for det er først og fremmest det synlige og skjulte 

sukker, du skal passe på. Sukkeret giver dig ikke andet end brændstof, som 

tilmed rammer blodet i voldsomme kaskader, der medfører enorme udsving 

i blodsukkeret og får energien til at ryge i kulkælderen. Mæthedsværdien er 

samtidig lav i de nævnte sukkerbomber, og derfor kommer du meget nemt til 

at indtage alt for mange kalorier, hvilket potentielt udmønter sig i, at dellerne 

vokser og vokser. Ovre i den sunde lejr er situationen en helt anden. Her led-

sages kulhydraterne bl.a. af en masse vitaminer og mineraler, som din krop 

higer efter at få indenbords. En del af kulhydraterne optræder tilmed i form 

af fibre; mere eller mindre ufordøjelige kulhydrater, der holder maven i gang, 

fungerer som næring for din tarmflora og får maden til at mætte fremragende. 

Fibrene forekommer udelukkende i planterigets kulhydratleverandører 

og er et af de vægtige argumenter for at tænke sunde kulhydratkilder ind i 

kosten. Som nævnt er de karakteriseret ved, at vi har svært ved at fordøje 

dem. Det er godt, for de genstridige planterester sørger for at få bugt med 

Prolog 
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en stoppet mave og sikrer en jævn transport af affaldsstoffer gennem krop-

pen. Undersøgelser indikerer, at netop etableringen af en mere velfungerende 

tarm er årsagen til, at en fiberrig kost mindsker risikoen for at udvikle kræft 

i tarmene. Den fordøjelsesfremmende funktion bunder primært i, at kost-

fibrene giver tarmindholdet fylde og herved sætter gang i de rytmiske sam-

mentrækninger, der skubber maden gennem systemet. Fibrene giver også 

bedre vækstforhold til de sunde bakterier, der koloniserer tarmen. Herved 

fortrænges sygdomsfremmende bakterier, og maven bliver stærkere. Efter-

som en stor del af kroppens immunforsvar er knyttet til tarmfloraen, bliver du 

stærkere og sundere. Også mætheden fremmes, når der står fibre på me-

nuen. Dels fordi der skal tygges mere på de fiberrige madvarer, og dels fordi 

et fiberrigt måltid fylder nede i mavetarmsystemet. Rent kredsløbsmæssigt 

er fibrene hamrende relevante, fordi de i den nederste del af tarmen omdan-

nes til særlige fedtsyrer, der via blodbanen drøner til leveren og nedsætter 

dens produktion af kolesterol. Ifølge de nordiske næringsstofanbefalinger, 

der udarbejdes af førende ernæringsforskere i Norden, bør voksne dagligt 

få 25-35 gram kostfibre fra en varieret kost. Det lever de færreste desværre 

op til, men med afsæt i denne guide skal du nok komme deropad. 

Ud over mængden er variationen vigtig, for der findes forskellige typer 

fibre, der gavner kroppen på lidt forskellig vis. Helt overordnet skelner man 

mellem to typer fibre: De opløselige og de uopløselige. Førstnævnte danner 

geler med vand og kan binde op til 15 gange deres egen vægt. Vandbin-

dingen gør maden mere fyldig. Det sænker mavens tømningshastighed og 

øger madens opholdstid i tyndtarmen. Til gengæld virker de smørende på 

tyk- og endetarmen og letter afføringens passage i denne del af kroppen. 

De uopløselige fibre kan, som navnet antyder, ikke opløses i vand. Modsat 

de opløselige fibre øger de uopløselige fibre madens passagehastighed i 

tarmkanalen, fordi de prikker til tarmvæggene og giver fylde til tyktarmen. 

Resultatet er en velfungerende fordøjelse, men en knap så mættende effekt. 
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Derfor er den sund: Savojkål er eventyrligt sund, hvilket skyldes en stribe 

spændende kvaliteter. Forskere har bl.a. dokumenteret, at den hører til plan-

terigets bedste leverandører af styrkende plantestoffer, som stiver dit im-

munforsvar af og herigennem holder sygdomme stangen. En del af magien 

ligger i antioxidanternes evne til at beskytte kroppens celler mod at blive iltet. 

Det er dog langt fra den eneste kompetence, for der er undersøgelser, som 

viser, at kålen gemmer på stoffer, der aktiverer kroppens stamceller i en grad, 

så kræftceller ligefrem kan gå i sig selv igen. Kalorieindholdet i savojkål er 

yderst lavt, så spis bare løs af kålen. Det er ikke den, du kommer til at tage 

på af. Nærmere tværtimod, for med sin solide konsistens giver den kæberne 

noget at arbejde med, og dette er i sig selv et væsentligt skridt mod en solid 

mæthed. Fibrene har også gavnlig indflydelse på mæthedsoplevelsen nede 

i mavesækken, så her giver savojkålen et ekstra plus, ligesom fibrene er 

særdeles relevante ud fra et generelt sundhedsperspektiv.

Optimal anvendelse: Anne og jeg er generelt helt fjollede med savojkål og 

andre typer af samme slags, både fordi kålen giver retterne et smagsmæs-

sigt pift, men så absolut også, fordi kål hører til noget af det sundeste, du kan 

fylde indenbords. Du må hjertens gerne tænke flere hundrede gram kål ind 

i din daglige ernæring, og det sker lettest, hvis du åbner op for repertoiret, 

både når det gælder anvendelsesmulighederne, men også typen af kål, du 

gør til din egen. Savojkål er absolut en af de mest kraftfulde typer, men der 

findes mange andre, der ligeledes byder sig til. Hertil hører palmekål, sortkål, 

broccoli, blomkål, rødkål, grønkål og mange andre. Spis dem som tilbehør 

til kødet, bland dem i pastaen, hak eller snit dem til salater, blend dem til 

smoothies eller find på en helt femte anvendelsesmulighed. Kun fantasien 

sætter grænser.

Savojkål 
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Tilberedning:

1. Gør kålen i stand: fjern midterstren-
gen på kålbladene og lidt af bunden. 
Skær bladene i mindre stykker. Skyl 
disse grundigt og slyng dem tørre. 

2. Steg bacon på bagepapir i ovnen  
ved 200 °C, til det er gyldent – ikke 
mørkt, blot lige præcis så gyldent, at 
det bliver sprødt, når det kommer ud 
og bliver lagt på fedtsugende papir. 
Ca. 7 minutter tager det, afhængigt  
af skivernes tykkelse. Brug din mad-
pincet, hvis du har sådan en. 

3. Steg kålen i to teskefulde olivenolie 
på en stor pande, i kort tid og ved 
god varme. Smag den til med salt 
undervejs. 

4. Steg æggene på en slip-let-pande i 
de sidste to teskefulde olivenolie. 

5. Anret kålen med æg, bacon og frisk-
kværnet sort peber. Server med ristet 
rugbrød.

Næringsindhold pr. person:

∙  Energi: 472 kcal
∙  Protein: 24,1 g
∙  Fedt: 30,3 g
∙  Kulhydrat: 30,3 g
∙  Kostfibre: 7,2 g

Æg 

Ingredienser: 

Til 1 person

 ∙ 50 g sortkål/palmekål, grønkål 
eller savojkål (nettovægt)

 ∙ 2 skiver tyndt skåret bacon
 ∙ 4 tsk ekstra jomfruolivenolie
 ∙ havsalt
 ∙ 2 æg
 ∙ friskkværnet sort peber
 ∙ Tilbehør: en skive ristet rugbrød

Tip:

Bacon er virkelig kommet i skam-
mekrogen, og indtagelse af bacon 
er blevet sammenlignet med at 
være ryger. Køb altid bacon af god 
kvalitet, steg det ikke sønder og 
sammen, put det så i kategorien 
‘lidt, men godt’ og ‘kun en gang 
imellem’ og brug det i sammen-
hæng med en i øvrigt sund og 
velsmagende kost. 

med bacon og kål
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Tilberedning:

1. Kog, grill eller steg kyllingen. Riv eller 
skær den i strimler.

2. Kog quinoa iflg. emballagens anvis-
ning. 

3. Gør salatskålene i stand og sørg for, 
at de er slynget eller duppet tørre for 
skyllevandet. 

4. Skær rødkålen helt fint på et mando-
linjern. Vend den med vinaigretten. 

5. Skrub eller skræl gulerødder og skær 
nu krøller på mandolinjern eller med 
tyndskræller. 

6. Skyl mynte og pak den ind i køkken-
rulle. 

7. Anret salat med rødkål, quinoa, kyl-
ling, gulerodskrøller, syltede rødløg og 
mynte. 

Næringsindhold pr. person:

∙  Energi: 418 kcal
∙  Protein: 33,5 g
∙  Fedt: 14,7 g
∙  Kulhydrat: 41,1 g
∙  Kostfibre: 6,4 g

Rødkålssalat 

Ingredienser: 

Til 2 personer

 ∙ 2 spsk syltede rødløg, se Kål med 
kartofler, side 75

 ∙ 2 kyllingebrystfileter
 ∙ 1 dl rød quinoa
 ∙ havsalt
 ∙ 1 radicchiosalat, den aflange eller 

den runde, 8 blade/salatkurve
 ∙ 150 g rødkål
 ∙ 2 spsk vinaigrette, se Perlebyg-

salat, side 71
 ∙ 2 gulerødder
 ∙ en håndfuld mynte

Tip:

De friske krydderurter i mine ret-
ter er der først og fremmest for 
smagens skyld. De bidrager med 
smags noter, som forhøjer nydelsen. 
Men de er der også, fordi de er 
sunde. Brug alle de krydderurter, 
du kan lide, og dér, hvor du kan lide 
dem. Engang var der kun persille, 
som blev kaldt ‘det grønne drys’. 

med quinoa, kylling og radicchio 
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Tilberedning:

1. Kog risene iflg. emballagens anvisning 
i letsaltet vand.*

2. Skrub eller skræl guleroden og skær 
den i tern. Gør forårsløget i stand og 
skær det i fine skiver. 

3. Varm bouillonen op og tilsæt ris. Hvis 
de er kolde, skal de lige varmes op 
i bouillonen. Fyld med gulerodstern, 
som blot lige skal have lidt af varmen, 
så de stadig har crunch-effekt. Top 
med forårsløg og purløg. 

* Kog gerne en større portion ris, så du har 
et lager til senere. Stil risene på køl, maks. 
et døgn, eller frys ned i portioner, så er 
de lige ved hånden, hvis man spontant vil 
nyde dette mellemmåltid.

Tip: 

Det er den vildeste trend i USA og Eng-
land at koge sin egen bouillon – ‘broth’ 
– på noget med ben, så der frigives 
collagen, der styrker hud og led. 

Næringsindhold pr. person:

 ∙ Energi: 233 kcal
 ∙ Protein: 8,1 g
 ∙ Fedt: 6 g
 ∙ Kulhydrat: 39,6 g
 ∙ Kostfibre: 5,9 g

Bouillon 

Ingredienser:

Til 1 person

 ∙ 3 dl bouillon, vælg en af de to 
opskrifter nedenfor

 ∙ 25 g rå brune ris, svarer til 50 g 
kogte

 ∙ havsalt
 ∙ 1 gulerod, her den violette med 

orange indre
 ∙ 1 forårsløg
 ∙ en lille håndfuld tætskåret eller  

-klippet purløg

Kyllinge- og grøntsagsbouillon: 
Kog en kylling med suppevisk af et 
løg, en persillerod, en gulerod, en 
blok knold selleri, en buket timian, 
tre laurbærblade og 10 sorte peber-
korn i en time. Lad den trække i en 
halv time. Si bouillonen og frys den 
ned i portioner. 

Kalvebouillon: Kog halvandet kilo 
kalveben med suppevisk som anvist 
ovenfor i op til 10 timer, spæd med 
mere vand undervejs. Si suppen og 
frys den ned i portioner.

For begge varianter gælder, at in-
gredienserne dækkes med vand, og 
der saltes med 2 spiseskefulde salt. 

med brune ris, gulerødder og forårsløg
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Tilberedning:

1. Skær top og bund af appelsinerne. 
Stil dem op og skær nu skallen af op-
pefra og ned, inkl. alt det hvide. Skær 
appelsinerne i tynde skiver. 

2. Pil løget og skær det i fine skiver på 
et mandolinjern.

3. Skyl mynten og pak den ind i køk-
kenrulle. 

4. Anret appelsinskiver med bønner, 
granatæble, løgringe og mynteskud. 

5. Gør radicchio i stand, skyl salatkurve 
og slyng dem tørre.

6. Steg eller grill kødet. Hvis det steges, 
sprayes eller pensles panden med 
olivenolie. Når den er varm, kom-
mes smør på. Lad det bruse op, og 
steg nu koteletterne 4-5 minutter på 
hver side. Hvis du griller, er det ikke 
så nødvendigt at spraye eller pensle 
med olie, da lammekoteletter har 
meget fedt med sig. 

7. Læg koteletterne på fedtsugende 
papir, inden de anrettes med radic-
chio og appelsinsalat. Giv kødet lidt 
citronsaft ved anretningen – eller lad 
retten ledsage af en citronbåd. 

Lammekoteletter 

Ingredienser:

Til 2 personer

 ∙ 2 dl udblødte og kogte hvide bøn-
ner, svarer til 1 dl rå

 ∙ 2 appelsiner
 ∙ 1 lille rødløg
 ∙ en håndfuld mynteskud
 ∙ 1 dl granatæblekerner (se tip side 

71)
 ∙ 1 radicchiosalat, enten den af-

lange eller den lille runde
 ∙ 2 lammekoteletter
 ∙ evt. ekstra jomfruolivenolie
 ∙ evt. 2 tsk smør
 ∙ havsalt og friskkværnet sort peber
 ∙ citron

Tip: 

Hvis man ikke er vild med det fede 
ved lammekoteletterne, kan man væl-
ge lammefilet eller lammemørbrad. 
Når det så er sagt, så er vi mange, 
der elsker lammekoteletter, og det er 
ikke nødvendigt at spise det synlige 
fedt – det skærer man fra. 

Næringsindhold pr. person:

 ∙ Energi: 622 kcal
 ∙ Protein: 28,7 g
 ∙ Fedt: 39,8 g
 ∙ Kulhydrat: 43,3 g
 ∙ Kostfibre: 9,2 g

med marokkansk appelsinsalat 
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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. 
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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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Proteinpower
Spis dig stærk og sund i grønne proteiner 

Martin Kreutzer fakta • Anne Larsen opskrifter

MUUSMANN
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Grove kulhydrater
Spis dig sund i fibre og kraftfulde antioxidanter

Martin Kreutzer fakta • Anne Larsen opskrifter
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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

Udkommer december 2015

Sundt fedt

12 fedtbomber, som du bare MÅ spise

Udkommer februar 2016



128

Den store
antiinflammatoriske
kostguide

• Opfølger på sommerens bestseller ”Antiinflammatorisk kost”.

• Giver svaret på, hvordan kosten påvirker kroppens inflammation.

• Værdifulde redskaber, der slukker branden i kroppen.

• 28 dages kostplan.

• Masser af lækre og velsmagende opskrifter.

Bogen Den store antiinflammatoriske kostguide styrker overskud, vitalitet 

og livsglæde.

Kan købes hos boghandlere over hele landet samt på internettet.

Bogens forfattere, Martin Kreutzer og Anne Larsen, er begge specialister 

med stor erfaring på området. De har med serien Muusmann´sundhed 

skrevet en række ernæringsfaglige bøger, der gør det nemmere at leve 

med hverdagens små og store skavanker.
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