Sara Dahl og Pia Brixved

Maveglad kickstart

muusmann forlag

Der findes ikke noget bedre end at starte på en frisk!
Ligesom dengang man gik i skole og åbnede sit kladdehæfte for første gang, og alle
sider var helt blanke og nye. Man lavede en stiltiende aftale med sig selv om, at man
altid skulle skrive med sin flotteste håndskrift! Hvis du har det ligesom os, gik det
rigtig godt i starten, mindre super i midten, og i slutningen af hæftet blev det sådan
lidt ’bob bob’ med den gode stil.
Hvis du føler dig tung, oppustet og forstoppet, ja, så er det tid til at tage ’hul på et
nyt kladdehæfte’ med bogen Maveglad kickstart. Den viser dig ikke bare en ny vej at
gå, men giver dig også redskaberne til, hvordan du uden besvær kan fortsætte i den
gode stil fremadrettet.
Flere og flere mennesker lider af irritabel tyktarm. Det er en diagnose, hvor symptomerne spænder vidt – lige fra mavesmerter, oppustethed og et ustabilt afføringsmønster til et generelt ubehag i kroppen. Det er en folkesygdom, hvor årsagerne
mest skal findes i vores livsstil – stress, medicin og fødevarer, der ikke er gode for
kroppen. Derfor er alle opskrifter i serien Maveglad mad uden gluten, laktose og raffineret sukker – de ingredienser som hyppigst forårsager generne.
Du behøver dog absolut ikke at have fået konstateret irritabel tyktarm for at få
glæde af bogens opskrifter. Klinisk diætist Sara Dahl har lavet en masse dejlige, velsmagende og sanselige opskrifter til alle tiders kickstart hen imod sundere madvaner.
Du vil hverken føle afsavn, sult eller gå amok i usund mad, da opskrifterne til fulde
tilgodeser dine smagsløg og gør dig både mæt og tilpas.
Rigtig god fornøjelse – og fordøjelse!
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Hvorfor er det nu så vigtigt
at have en god fordøjelse?

Når man har små børn og dyr, er fordøjelsen noget af det første, der fokuseres på, hvis der
opstår sygdom. Hvis lille Emil ikke har leveret i bleen i et stykke tid, går vi til lægen med
ham. Når vi opsøger dyrlægen med vores kæledyr, spørges der altid ind til, hvordan det
spiser, og hvordan dets afføring er. Bum! Når vi så bliver voksne, er det, som om vi ikke
behøver at give det så meget opmærksomhed – men her tager vi fejl.
Når vi i det daglige taler om, at vi har besvær med maven, er det rent faktisk den nederste del af fordøjelsessystemet – tyktarmen – der ofte er den egentlige skurk. Tyktarmen
ender ud i endetarmsåbningen og vupti, kroppens affald er væk.
Vores fordøjelsessystem kan sammenlignes med en tunnel, der går fra punkt A til B igennem snoede og bugtede stier. Et rørsystem på ca. 8 meters længde, og når der kommer
noget ind, skal der også gerne noget ud. En herlig tur, som ikke burde tage mere end 24-36
timer – også kaldet transittiden.
Fordøjelsessystemet har til opgave at spalte maden. Man kan sige, at selvom vi har puttet føden i vores rørsystem, så er det ikke ensbetydende med, at den er tilgængelig for
kroppen. Maden skal nemlig fragmenteres i mindre og mindre stykker, så den til sidst kan
transporteres over i blodet. Først da er den brugbar for os som brændstof og byggesten.
Den føde, vi indtager, starter sin rutsjebanetur i munden, hvor den bliver blandet med
spyt, som bl.a. indeholder fordøjelsesenzymer. Enzymerne har til opgave at fremme nedbrydningen af næringsstoffer som protein, kulhydrat og fedt, så vi kan få glæde af maden.
Efter munden går turen ned gennem spiserøret, hvorefter den lander i mavesækken.
Der bliver den i ca. 3 timer, hvor den som i en køkkenmaskine bliver æltet rundt og tilsat
den sure mavesyre og flere fordøjelsesenzymer – alt sammen for at få maden brudt ned i
mindre og mindre stykker, så kroppens celler til sidst kan gøre brug af den.
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Den delvist nedbrudte føde når nu tolvfingertarmen, som er det første stykke af tyndtarmen, og tilsættes yderligere fordøjelsesenzymer.
Herefter kommer det nu flydende tarmindhold til sidste del af tyndtarmen, så de herlige
næringsstoffer kan optages til blodet.
Resterne – det, kroppen i grove træk ikke har brug for – ender i tyktarmen. Her absorberes væske væk, hvilket giver afføringen sin form, hvorefter det bliver udskilt via endetarmsåbningen. What a ride.
Problemerne opstår, når rutsjebaneturen ændrer hastighed, springer en del af ruten over
eller medtager uønskede passagerer i form af dårlig kost. Så har vi balladen. For at skære ind
til benet handler en god fordøjelse om at komme af med sit affald uden for meget slinger i
valsen. Alle, der har prøvet at have problemer med fordøjelsen, ved, hvor altoverskyggende
det kan være – ikke kun fysisk, men også psykisk. Derudover befinder hele 70 procent af
immunforsvaret sig i vores tarmsystem, så der er god grund til at give fordøjelsen noget
mere opmærksomhed.
Fordøjelsen – ikke så sexet et emne, men giv det nu den respekt, det fortjener. Du vil i
sidste ende få rigtig meget glæde af det. En total win-win-situation.
11
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Chiagrød med mango

2 PORTIONER
Ingredienser:
1 ds kokosmælk (ikke light)
2 spsk chiafrø
1 spsk honning
1 tsk vaniljeekstrakt, eller kornene
fra en vaniljestang
Mangotopping:
250 g mango, frossen eller frisk
(eller anden valgfri frugt)
1 dl mandelmælk
kokosflager til pynt (kan udelades)

Fremgangsmåde:
1. Bland alle ingredienserne til grøden godt
sammen.
2. Fordel blandingen i to glas med låg (alternativt kan du komme den i alm. glas
og lukke til med husholdningsfilm).
3. Stil grøden på køl til næste dag. Den skal
stå på køl i minimum 8 timer, før den
spises.
4. Om morgenen: Kom mango og mandelmælk i blenderen og blend, indtil du
opnår en cremet konsistens.
5. Fordel mangoblandingen på din grød og
pynt evt. med kokosflager.
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Daddeldrøm

TIL 2 PERSONER
Ingredienser:
2 dl mandelmælk
2 modne bananer
10 dadler, uden sten
1 nip salt
8 isterninger

Fremgangsmåde:
1. Skær dadlerne i mindre stykker.
2. Kom alle ingredienser i blenderen.
3. Blend, til du opnår en cremet og blød
konsistens.
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Chokolademousse med
avocado og brombær

TIL 2 PERSONER
Ingredienser:
3 modne avocadoer
4 spsk usødet kakaopulver
1 spsk mandelsmør,
eller peanutbutter
4 spsk honning
1 tsk usødet vaniljepulver
100 gram brombær
kokosflager til pynt

TIP:
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Fremgangsmåde:
1. Flæk avocadoerne i halve, fjern stenene
og tag kødet ud.
2. Pisk avocado, kakaopulver, mandelsmør,
honning og vanilje sammen med en
håndmikser. Pisk, til du opnår en blød og
cremet mousse.
3. Kom chokolademoussen i glas.
4. Pynt med brombær og kokosflager.
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Vintersalat

TIL 1 PERSON
Ingredienser:
100 g blomkål
2 gulerødder
1 håndfuld salat efter eget valg
1 spsk solsikkefrø
10 valnødder
2 figner
1 tsk god olivenolie

Fremgangsmåde:
1. Riv blomkålen fint.
2. Skræl gulerødder og skær dem i fine
strimler med en kartoffelskræller.
3. Skyl salat.
4. Anret blomkål, gulerodsstrimler og salat
på en tallerken eller et fad.
5. Drys med solsikkekerner og valnødder.
6. Del fignerne i halve og anret dem på
salaten.
7. Dryp med olivenolie.
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Laks med linsesalat

TIL 2 PERSONER
Ingredienser:
1 rødløg, skåret i tern
2 gulerødder, skrællet og
skåret i tern
1 stængel bladselleri, skyllet
og skåret i tern
2 dl linser, grønne eller røde
2 tsk olivenolie
1 lime, saft
2 laksefileter
2 håndfulde rucolasalat
salt og peber

Fremgangsmåde:
1. Opvarm ovnen til 175 °C (varmluft).
2. Kom en gryde med vand i kog.
3. Tilsæt løg, gulerødder, bladselleri og
linser, kog i ca. 25 minutter, til linserne
er møre.
4. Hæld vandet fra.
5. Tilsæt olivenolie og saften fra en lime.
6. Krydr med salt og peber.
7. Mens du koger linser og grøntsager:
Kom de to laksefileter i et ildfast fad.
8. Hæld en lille smule olivenolie over laksen
og krydr med salt og peber.
9. Dæk fadet til med stanniol og bag
fileterne i ca. 17-18 minutter.
10. Anret laksen ovenpå linsesalaten
og med rucola ved siden af.

INFO:
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Drikke, der booster
din fordøjelse
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Hawaiismoothie

TIL 1 PERSON
Ingredienser:
100 g ananas, frisk eller frossen
100 g mango, frisk eller frossen
1 frossen banan
1 håndfuld spinat
lidt mynteblade (kan udelades)
2 dl kokosvand eller mandelmælk
3-4 isterninger

Fremgangsmåde:
1. Kom alle ingredienser i en blender og
blend, indtil du opnår en cremet og blød
konsistens.
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