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Dedikation

Denne	kogebog	-	Mad med livskraft -	tilegnes	med	kærlighed	og	glæde	min	mand	Jørgen	og	mine	to	
sønner,	Mikkel	og	Rasmus.

Bogen	er	skrevet	til	jer,	fordi	I	altid	elsker	den	mad,	jeg	laver,	og	har	opfordret	mig	gentagne	gange	at	
skrive	denne	bog.

Bogen	er	også	en	hyldest	til	en	viis,	dejlig	dame	-	der	fra	åndeligt	plan	ser	til	os	alle	og	fryder	sig,	når	
vi	har	det	godt.	Tak,	mormor,	fordi	du	gav	os	glæden	ved	livet,	ved	maden	og	fik	os	til	at	forstå,	at	
livsglæden	ligger	i	kærlighedens	rum	i	familien	og	mellem	venner.	Den	ligger	i	respekten	for	og	glæ-
den	ved	hinandens	gensidigt	givende	og	inspirerende	forskelligheder,	humor,	latter	-	og	ikke	mindst	
-	i	samværet	omkring	et	veldækket	bord	med	masser	af	god,	livgivende	mad.

Jeg	ved,	du	læser	disse	ord	over	min	skulder,	mens	jeg	skriver	dem.
Tak.

Denne	nye	udgave	er	også	omskrevet	som	en	hyldest	til	mine	rødder,	til	alle	de	mødre,	der	er	gået	
forud	for	mig	-	og	til	Moder	Jord.

Til	dig	kære	læser,	disse	ord:

Denne	kogebog	har	et	vigtigt	budskab	om,	hvad	sund	mad	er.	Måske	det	er	lokkende	at	gå	direkte	til	
opskrifterne,	men	jeg	vil	gerne	opfordre	dig	til	at	læse	de	indledende	kapitler	først.	Det	er	nemlig	ikke	
lige	meget,	hvilken	kartoffel	man	bruger	eller	hvilken	fløde,	man	køber.	Det	er	råvarernes	høje	og	
giftfrie	kvalitet,	der	giver	den	bedste,	sundeste	og	mest	velsmagende	mad.	Ganske	enkelt.

Du	skal	vide,	at	denne	bog	er	skrevet	helt	uden	sponsorer.
Det	har	jeg	valgt,	for	at	du	ikke	skal	være	i	tvivl	om,	at	det	kun	er	min	mening	og	forståelse	for	sund-
hed,	jeg	udtrykker	på	siderne	i	bogen.

Det	kan	ellers	være	svært	at	gennemskue	i	disse	tider,	hvor	økonomiske	interesser	fletter	og	snor	sig	
ind	i	hinanden,	så	man	kan	komme	i	tvivl	om,	hvem	der	styrer	hvem.	Styrer	vi	pengene,	eller	styrer	
de	os...	væk	fra	sundheden	for	alle?

Det	er	mit	håb,	at	du	her	vil	føle	dig	inspireret	til	at	lave	sund	mad	til	dig	og	dine.

www.forlaget-livskraft.dk

Tak,	fordi	du	læser	min	bog

Dorthe Lis Lindgaard-Thomsen
Forfatter,	klog	kone	og	billedkunstner

www.dorthes-galleri.dk			-			www.dorthe-l-thomsen.dk	-		www.center-for-livskraft.dk
Den	kloge	kones	Husapotek	på	facebook

5

http://www.mad-med-livskraft.dk
http://www.dorthes-galleri.dk
http://www.dorthe-l-thomsen.dk
http://www.center-for-livskraft.dk
http://www.facebook.com/denklogekoneshusapotek


Indholdsfortegnelse
Alle	opskrifter	er	til	4	sultne	personer,	medmindre	andet	angives

Artikler og forord
Forord,	om	mad,	spiritualitet	og	sundhed	...................	 side	8
Familiens	fundament	.................................................	 side	11
Rigtig	mad	fra	den	rene	jord	......................................	 side	13
4	enkle	skridt	til	rigtig	mad	........................................	 side	15
Historien	om	en	sundhedsrevolution	........................	 side	16
Pengene	og	økologien	..............................................	 side	18
Stress	og	mad	...........................................................	 side	20
Sukkerchokket,	fedt	og	overvægt	..............................	 side	21
Kolesterol,	en	knivskarp	forklaring	...........................	 side	24
Medicin	eller	mad	-	kan	man	spise	sig	rask?	............	 side	25
Balancen	-	hvad	er	mad	og	hvad	er	luksus	...............	 side	26

Brød, tang og krydderier
Krydderier,	den	subtile	vej	til	sundhed	....................	 side	27
Udvalgte	opskrifter	med	krydderier	.........................	 side	29
Tang	-	sådan	bruger	du	tang	i	mad	..........................	 side	33
Udvalgte	opskrifter	med	tang	..................................	 side	34
Livets	brød	-	og	opskrifter	på	brød	..........................	 side	36

Opskrifter ( links er angivet med sort skrift - under hver del er der flere links til opskrifterne)
1.	del:	Morgenmaden	...................................	 side	44
2.	del:	Småretter	til	frokosten	........................	 side	51
3.	del:	Aftensmaden	......................................	 side	57
	 Hakket	kød	og	de	klassiske	retter	..............	 side	57
	 Vintersimre-retter	.....................................	 side	66
	 Andre	traditionelle	kødretter	....................	 side	69
	 Mit	sydlandske	hjørne	..............................	 side	76
	 Fisk	og	skaldyr	..........................................	 side	89
	 Tærter	og	pandekager	..............................	 side	96
	 Grønt	og	godt	...........................................	 side	100
	 Supper	til	hele	året	...................................	 side	113
4.	del:	Det	søde	punktum	...................................	 side	120
5.	del:	Frugterne	i	haven	.....................................	 side	133
6.	del:	juleopskrifter	............................................	 side	137
Teknikker	i	køkkenet	...........................................	 side	151
Bilag	1:	Årstidernes	råvarer	.................................	 side	154
Bilag	2:	Krydderier	og	deres	anvendelse	.............		 side	157
Bilag	3:	Chokolade,	spis	bare	løs	........................	 side	161
Alfabetisk	liste	over	opskrifter	-	med	links	.............	 side	162
Forkortelser	...........................................................	 side	169

6



Mad med livskraft - af Dorthe Lis Lindgaard-Thomsen

7

Disse fotos er af den gamle opskriftsbog, jeg arvede 
efter min mormor. Den er fyldt med skriblerier både fra 
hendes hånd, min mors og mostres - der er udklip og 
tilføjelser og mindst 10 opskrifter på Brune Kager, op-
kaldt efter dem, de fik opskriften af. Sådan er det med 
opskrifter. De går i arv, gives videre og gøres bedre 
efter egen smag - hele tiden.

Det handler om kærlighed. Kærlighed til 
livet, til maden, til naturen - og til sig selv 
og sine.

Det handler også om respekt. Om nok 
respekt for ens egen plads i naturens 
kredsløb til at forstå vigtigheden af en 
sund balance.

Uden løftede pegefingre, men med 
glæde. Masser af glæde.

Herunder foto af spinattærte, se opskrift 
på side 98.



Forord af forfatteren
Mad,	spiritualitet	og	sundhed

Mad	med	Livskraft,	4.	udgave,	2016,	er	den,	du	sidder	med	lige	nu.	Der	er	løbet	en	del	vand	i	åen,	
siden	jeg	første	gang	udgav	bogen	som	e-bog	i	2012.	De	indledende	kapitler	er	skrevet	på	ny,	og	der	
er	kommet	et	vigtigt	afsnit	med	om	tang	i	maden	-	samt	nye	opskrifter	og	anvisninger	-	herunder	
hvordan	du	pasteuriserer	dine	egne	æg.	
I	denne	udgave	skriver	jeg	også	selv	forordet.
Dette	for	indledningsvis	at	tilføje	en	viden	om	mad	og	sundhed,	som	jeg	synes,	er	meget	vigtig	at	få	
med	-	nemlig	det	spirituelle	aspekt	i	form	af	kærlighed	og	den	tankes	kraft,	vi	bevidst	eller	ubevidst	
lægger	ind	omkring	vores	mad.

Jeg	arbejder	til	daglig	som	klog	kone;	det	er	sådan	en,	der	kan	sit	fadervor	og	lidt	til.	Mine	sønner	
siger	med	et	drillende	smil,	at	jeg	er	en	heks,	og	hvis	en	heks	er	en,	der	arbejder	for	sundhed	i	krop,	
sind	og	ånd	og	for	balancen	i	helheden	såvel	som	for	den	enkelte,	så	passer	den	betegnelse	meget	
fint	på	mig.	
Jeg	arbejder	også	med	at	at	videregive	den	viden,	jeg	har	om	sundhed	-	blandt	andet	på	Facebook,	
hvor	jeg	har	en	side,	der	hedder:	Den	kloge	kones	husapotek	-	men	især	via	mine	foredrag,	kurser	og	
uddannelse,	som	du	kan	læse	om	på	mine	websider.

I	bogens	første	kapitler	kan	du	læse,	hvad	jeg	helt	håndgribeligt	mener	om	mad.	Hvad	rigtig	mad	er.	
Hvad	der	er	godt	at	spise	og	hvilke	retningslinjer,	jeg	selv	lever	efter.
I	pressen,	på	de	sociale	medier	og	i	ugebladene,	får	du	også	en	hel	masse	informationer	om	kure	og	
sundhed,	om	kartofler	eller	ej,	om	ost	og	mælk	eller	ej,	om	glutenfri	mad	og	vegetarisk/vegansk	kost	
-	og	kurene	bliver	på	skift	fremstillet	som	den	korrekte	måde	at	leve	på.	Lidt	som	vi	har	fænomenet	
”politisk	korrekthed”,	kan	vi	også	tale	om	en	strømning	i	retning	af	”sundhedskorrekthed”.

Når	du	så	bladrer	gennem	denne	kogebog,	bliver	du	måske	overrasket,	for	jeg	er	meget	”sundheds-
ukorrekt”.	Her	er	også	min	families	opskrift	på	både	hakkebøf	og	frikadeller	-	det	er	ikke	lige	de	
røster,	man	ellers	hører	i	andre	medier.	Her	er	en	opskrift	på	opbagt	sovs	med	både	fløde	og	smør.	
Kødretterne	har	sit	helt	eget	kapitel.	
Jamen,	så	er	det	vel	bare	at	spise,	som	vi	plejer??	Eller	hvad?	Nej,	der	er	en	kæmpe	forskel.
Forskellen	ligger	i	ingrediensernes	indhold	af	næring,	i	bevidst	at	vælge	råvarer	der	er	dyrket,	opdræt-
tet	og	fremstillet	i	balance	og	respekt	med	og	for	naturen	-	uden	gift	og	kemi.	Forskellen	ligger	også	i	
indstillingen	til	maden.	I	hvad	du	tænker	og	føler,	mens	du	laver	den.	Derom	mere	lige	om	lidt.	Først	
et	afsnit	om	kødet.
Kød	fra	dyr,	der	har	haft	et	sundt,	økologisk/biodynamisk	liv,	har	en	helt	anden	smag,	struktur	og	næ-
ringsværdi,	end	kød	fra	dyr,	der	har	levet	i	stalden	som	sild	i	en	medicineret	tønde	med	andre	dyr.	
Kødet	har	en	anden	fedtsyrebalance.	Der	er	nok	omega	3	i	kødet,	fordi	dyrene	har	fået	græs/hø,	og	
omega	3	er	en	balancerende	modvægt	til	kødets	arachidonsyre,	som	ellers	virker	inflammationsfrem-
mende	og	på	den	måde	stressende	for	kroppen.	Dermed	bliver	kød	fra	dyr,	der	har	haft	det	godt,	rig-
tig	gode	næringskilder	og	en	vigtig	kilde	til	især	to	aminosyrer:	L-carnitine	og	tyrosine,	som	er	endog	
meget	vigtige	for	vores	stofskifte	og	svært	at	få	nok	af	gennem	plantekilder.	
Dernæst	er	der	kærligheden	i	kødet.	Kærlighed	er	en	størrelse,	vi	alle	kender	i	følelsen,	men	den	er	
også	en	regulær	energifrekvens,	som	påvirker	dem	og	det,	den	berører.
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Det,	som	ikke	kan	måles	og	vejes	endnu	af	gode	tanker	og	omsorg	for	helheden.	
Dyr,	der	har	haft	det	godt,	har	haft	et	gladere	liv.	Nogle	er	blevet	kløet	bag	ørerne	af	landmænd,	der	
ikke	ser	på,	hvordan	resultatet	bliver	billigst,	men	hvordan	det	bliver	bedst.	
Resultatet	er	kød,	som	smager	himmelsk,	er	mere	mørt	og	behageligt	at	tygge	i.	Resultatet	bliver	kød	
med	livskraft.	Rigtigt	kød	ER	sundt.	Det	er	blot	ikke	nødvendigt	at	spise	det	i	store	mængder	hver	dag.	

Nogle	dage	om	ugen	kan	sagtens	være	uden	kød.
Balance	er	alt.	Vi	har	brug	for	varieret	næring	fra	alle	næringsgrupper,	og	den	bør	helst	komme	så	
direkte	fra	jorden,	som	muligt.
Problemet	for	mange	-	et	problem,	som	jeg	også	selv	havde	for	år	tilbage,	er,	at	jeg	troede,	min	mad	
kom	fra	købmanden	eller	supermarkedet.	Jeg	var	fikseret	på	at	tjene	penge	til	at	købe	mad	for	i	stedet	
for	at	se	på,	hvad	jeg	kunne	dyrke	selv.	Jeg	så	ikke	alle	de	gaver,	som	naturen	tilbød	lige	udenfor	min	
dør.	Men	Moderen,	Moder	Jord,	er	vores	fundament,	og	det	er	fra	hende,	vi	får	alt	det,	vi	behøver.	
Det	har	mange	glemt.	Mange	har	også	glemt	at	sende	gode	ting	tilbagde	til	Jorden,	som	kartoffel-
skræller	og	andet	organisk	ugiftigt	køkkenaffald.	Og	adskillelsen	fra	det	naturlige	kredsløb	gør	ondt.

En	af	naturens	gaver	er		de	vilde	urter	til	både	mad	og	medicin,	og	her	hører	ikke	mindst	tangen	til.	
Tang	er	en	vigtig	kilde	til	de	mineraler,	som	vores	jord	er	meget	fattig	på	her	i	landet	-	af	den	grund	
blev	der	blandt	andet	tilsat	jod	til	bordsalt	for	år	tilbage.	Afsnittet	om	tang	er	også	nyt	i	denne	udgave	
af	bogen.	Du	kan	på	side	33	læse	meget	mere	om	tangs	næringsindhold	samt	tips	til,	hvordan	du	bru-
ger	det	i	maden.

Det	giver	en	enorm	glæde	at	gøre	noget	godt	ud	af	maden.
Det	pudsige	er,	at	maden	bliver	både	sundere	og	mere	velsmagende,	når	vi	bevidst	vælger	glæden	
ind	i	stedet	for	”trælsheden”.
Det	er	der	en	forklaring	på	-	i	hvert	fald	en	begyndende	forklaring	-	og	den	er	at	finde	indenfor	kvan-
tefysikkens	verden	kombineret	med	celleforskning	og	esoterisk	forståelse.
Kort	fortalt	er	alt	i	dette	univers	frekvens	eller	energi.	
Atomerne	-	grundstofferne	i	vores	verden	-	består	af	et	kæmpe	tomrum	af	energi/spænding	mellem	
kernens	protoner/neutroner	og	de	kvantehoppende	elektroner,	der	suser	om	kernen	som	planeter	om	
en	sol.	
Faktisk	består	et	atom	kun	af	0,00001	procent	fast	stof.	Resten	er	energi	-	eller	tomrum,	som	nogle	vil	
kalde	det.	Det	er	alt	omkring	dig	og	i	dig,	der	er	bygget	op	af	atomer	med	et	”tomrum”,	eller	-	som	
jeg	ser	det	-	et	forbundet	energihav	af	forskellige	frekvenser	-	muntert	kvantehoppende	bølger	og	par-
tikler	af	lys.	Vi	er	alle	lys	og	ånd.	Frekvens	og	energi.
I	en	menneskekrops	atomers	”tomrum”	befinder	vores	tanker,	følelser	og	sjælelige	lag	sig	-	både	dem,	
vi	er	bevidste	om,	og	dem	vi	ikke	aner,	at	vi	rummer.	En	ting	er	sikkert.	Der	er	kommunikation	mel-
lem	alle	lag	i	os.	Alle	celler	”snakker”	sammen.

På	samme	måde	er	der	en	fintfølende	kommunikation	på	ubevidste	plan	mellem	alting	i	naturen	og	i	
de	forskellige	økosystemer.	Alting	hænger	sammmen.	Verden	er	langt	mere,	end	vi	aner,	og	vi	er	kun	
lige	begyndt	at	kradse	i	overfladen	af	en	meget	spændende	viden	om,	hvordan	universet	er	skruet	
sammen,	og	hvordan	alt	i	naturen	helt	ned	til	de	enkelte	celler	fungerer.	Og	ikke	mindst,	ift	hvad	det	
vil	sige	at	være	menneske.	
Her	er	lidt	af,	hvad	vi	ved:	På	celleplan	findes	en	masse	receptorer.	De	fungerer	som	et	nøglehul	for	
næringsstoffer,	enzymer,	ilt	og	hvad	cellen	ellers	har	brug	for	-	samt	det	du	vænner	cellen	til	at	have	
brug	for.	På	en	enkelt	celle	kan	der	på	cellemembranen,	som	i	øvrigt	er	skabt	som	flydende	krystal,	
sidde	op	til	200.000	receptorer.	
De	er	-	som	mennesker	-	bedst	i	stand	til	at	tage	det	ind,	de	kender.	Og	det,	de	kender,	er	mest	over-
leveret,	og	kun	en	lille	del	er	tillært.	Vi	optager	med	andre	ord	bedst	næring	fra	den	mad,	som	er	
traditionel	for	det	land,	vi	kommer	fra.	Lyset	og	kroppens	signalstoffer	”dirigerer”	celler	til	at	optage	
de	byggesten,	som	maden	giver	-	derfor	siges	det,	at	vi	bliver	det,	vi	spiser.



Et	andet	mirakel	er,	at	op	mod	halvdelen	af	cellens	receptorer	ikke	søger	efter	fysiske,	målbare	stoffer,	
men	vender	sig	mod	følelser	og	tanker.	Mod	sjæl	og	ånd.	De	drager	impulser	derfra	ind	i	cellen.	Dine	
celler	hører,	hvad	du	tænker	og	føler.	De	næres	både	af	den	mad,	du	spiser	og	de	tanker,	du	tæn-
ker	-	og	de	påvirkes	også	af	den	følelse/tankefrekvens,	der	er	lagt	ind	i	dyrkningen	og	fremstilllingen	
af	maden.	Så	bondens	tanker	påvirker	både	planter,	dyr	og	jord,	og	kokkens	tanker	påvirker	maden	
i	køkkenet.	Dine	tanker	om	din	mad	påvirker	også,	om	du	optager	den	godt	eller	skidt,	så	hvis	du	
tror,	dit	brød	er	usundt,	vil	dine	celler	reagere	derefter	og	enten	svække	brødets	sunde	virkning	eller	
forstærke	dens	eventuelle	negative	påvirkning	på	din	krop.	
Man	må	øve	sig	på	at	være	glad,	når	man	laver	mad.

Celler	deler	sig	og	fornyr	sig	hele	tiden.	I	løbet	af	syv	år	er	alle	celler	i	en	menneskekrop	udskiftet	
med	nye	-	så	udover	de	miljømæssige	påvirkninger,	så	vil	det,	du	spiser	og	tænker,	føler	og	rummer	
i	dag,	blive	dine	cellers	virkelighed	nu,	i	morgen	og	om	syv	år	i	synlig	grad.	Er	det	negative,	nedbry-
dende		påvirkninger,	så	reagerer	dine	celler	på	et	tidspunkt	med	ubalance,	er	det	positive	opbyggen-
de	påvirkninger,	så	vender	billedet.	Det	er	din	virkelighed.
Hvis	du	tror,	du	ikke	har	et	valg,	så	tro	om.	Før	kan	du	ikke	arbejde	på	at	ændre	det.	Men	det	vil	tage	
tid.	Du	kan	ikke	tvinge	dig	til	at	tænke	bevidst,	realistisk	og	positivt	fra	dag	1,	men	du	kan	vælge	det	
til	hver	dag	og	gradvist	blive	bedre	til	at	vende	mørke	tanker	til	lyse.	Forstå,	hvad	de	vil	dig	og	øve	
dig	på	at	tænke	kærligt	om	dig	selv	og	dine	medmennesker.	Få	øje	på	naturens	kærlige	overflod.	
Tænke	kærligt	om	din	mad.	Elske	at	lave	maden.	Arbejde	med	dig	selv,	så	du	bedre	kan	rumme	kær-
ligheden.	Lære	at	give	og	modtage	den	i	en	smuk	balance	med	ærlighed,	omsorg	og	gensidighed	for	
og	med	dine	medmennesker.
For	vore	tanker,	følelser	og	sindstilstand	er	en	del	af	det	vibrererende	energihav,	vi	befinder	os	i.	Der	
er	en	gensidig	påvirkning	hele	vejen	rundt.	Både	hunden,	hønen	og	gulerødderne	kan	mærke	det,	
når	du	har	det	godt.	Det	kan	du	selv	og	dine	nære	også.
Kærligheden	er	vejen	frem	-	herunder	kærligheden	til	det	mirakel,	der	er	dig.	Til	livets	fortsatte	even-
tyr,	for:	”Der findes ingen vej til lykke. Lykken ER vejen” Citat: Buddha.
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Fra et billede af månen med en regnbue omkring til den smukkeste rose i haven, til en nærende 
urtesuppe lavet af forårets friskplukkede brændenælder, ramsløg og skvalderkål.
Naturens	magi	til	din	glæde,	kærlighed	og	sundhed.	Det	hele	gør	mig	lykkelig	-	selv	midt	i	en	
kaotisk	verden	kan	jeg	skabe	min	egen	oase	af	fred	og	glæde.	Ikke	fordi	jeg	traller	mig	fra	det,	der	
skal	løftes	og	ændres.	For	noget	skal	vi	kæmpe	imod,	som	gift	i	naturen	og	os.	Som	krig,	ondskab	
og	ødelæggelse.	Men	hvad	nu	hvis	vores	stærkeste,	mest	effektive	våben	er	vores	egen	personlige	
udvikling	hen	imod	at	rumme,	være	og	udtrykke	kærlighed?	I	maden,	ordene	og	vore	handlinger.	
Med	nærvær,	vågen	bevidsthed	og	balance	med	naturen	i	os	og	omkring	os.	Skridt	for	skridt	med	
større	og	større	bevidsthed	om,	at	vi	er:	Lys.	I	sind,	sjæl	og	krop	-	i	følelse	og	handling.

Kærlige, sunde hilsner til dig fra Dorthe, klog kone, forfatter til Mad med Livskraft



Mad med livskraft - af Dorthe Lis Lindgaard-Thomsen

Familiens fundament

Min	mormor	var	en	kærlig,	klog	dame	med	begge	ben	på	jorden.	Hun	boede	sammen	med	min	
morfar	og	deres	otte	børn	i	en	etværelses	med	kammer	i	et	arbejderkvarter	i	Randers,	toilettet	lå	
på	bagtrappen,	og	køkkenet	var	smalt	og	lille.	

Fra	vinduet	i	køkkenet	og	kammeret	her	i	lejligheden	på	1.	sal	til	venstre	kunne	man	trække	i	en	
række	snore	og	på	den	måde	hænge	vasketøjet	ud.	Det	var	ret	sindrigt,	og	man	skulle	bruge	hove-
det,	så	man	ikke	kom	til	at	hænge	underbukserne	yderst	og	dermed	til	skue	for	de	andre	hjemme-
gående	husmødre	i	byhusenes	indre	gårde.	

Mormor	var	klog	kone	med	forstand	på	fjernelse	af	vorter	med	tankens	kraft,	og	morfar	var	meka-
niker	på	en	togfabrik.	Han	tilhørte	arbejderklassens	nedre	del,	og	det	var	ikke	altid	lige	nemt	at	få	
det	hele	til	at	løbe	rundt	og	sætte	mad	på	bordet	til	de	mange	sultne	maver.

Det	var	en	helt	anden	tid	end	i	dag.	Omstændighederne	var	anderledes,	moralen	var	strengere,	og	
der	var	mangel	på	meget,	for	det	var	i	årene	lige	efter	besættelsen	under	2.	verdenskrig.	På	trods	
af	løftede	pegefingre	valgte	min	mormor	at	undlade	at	gifte	sig	med	min	morfar,	der	tidligere	var	
blevet	enkemand	med	to	små	børn,	og	han	havde	brug	for	mormors	hjælp	til	at	klare	hverdagen	
midt	i	sorgen.	
Det	gik,	som	det	måtte	gå;	de	blev	partnere	for	resten	af	livet,	men	uden	præstens	velsignelse.	
Mormor	gik	mod	strømmen	og	påpegede	-	nok	en	anelse	humoristisk	-,	at	hvis	hun	nu	giftede	sig	
med	ham,	så	var	det	jo	ham,	der	fik	børnepengene,	og	ikke	hende.

Set	fra	et	barnebarns	perspektiv	-	20	år	senere	i	60’erne	og	70’erne	-	var	der	ingen	økonomiske	
problemer	i	Dr.	Lassensgade	11,	og	der	var	altid	god	og	nærende	mad	på	bordet.	Min	morfar	var	i	
mine	øjne	lige	så	fantastisk	som	min	mormor.	Jeg	elskede	dem	begge	meget	højt,	og	kærligheden	
gik	begge	veje.

Det,	jeg	ved	om	min	mors	og	hendes	søskendes	barndom,	ved	jeg	især	fra	min	mor,	onkler	og	
mostre.	Jeg	ved,	at	min	mor	fik	en	skoleuddannelse,	fordi	hun	havde	evnerne	til	det,	og	fordi	sko-
leinspektøren	troppede	op	hjemme	hos	min	morfar,	der	ellers	ville	have	sendt	hende	ud	at	tjene	i	
stedet	for	at	lade	hende	få	en	realeksamen.	Jeg	ved	fra	min	mor,	at	min	mormor	satte	maden	hø-
jere	end	alt	andet,	fordi	hun	vidste,	at	sundheden	er	det	stærkeste	fundament,	man	kan	give	sine	
børn.	

Er	de	sunde	og	stærke	i	sind	og	krop,	så	skal	de	nok	klare	det,	som	livet	end	måtte	byde.

Og	de	oplevelser,	min	mormor	gav	mig,	de	ting,	hun	fortalte	mig	om	mad	og	sundhed,	hænger	
smukt	sammen	med	de	ting,	min	egen	mor	lærte	mig.

Vi	taler	i	dag	om,	at	vi	lever	i	en	brydningstid,	men	dengang	var	det	også	en	brydningstid	-	faktisk	
er	det	altid	en	såkaldt	”brydningstid”	-	måske	fordi	vi	glemmer	et	sted	i	sindet,	der	elsker	status	
quo,	at	forandring	og	udvikling	er	konstant.

For	hver	dag	sker	der	nye	ting,	som	udvikler	os	som	mennesker.	Intet	er	konstant,	forandringen	
er	det	eneste,	der	er	sikkert.	For	hver	dag	udvikles	vores	viden	som	en	boble,	hvis	flade	mod	det	
ukendte	dermed	bliver	større.	På	trods	af	den	stadige	udvikling	forbliver	så	meget	det	samme,	
fordi	udvikling	tager	længere	tid,	end	vi	selv	tror,	men	også	fordi	vi	mennesker	har	ret	svært	ved	at	
ændre	gamle	vaner.
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Det,	som	består	gennem	mange	tider,	er	den	arv,	som	gives	videre	fra	generation	til	generation.	En	
arv,	som	i	nogle	familier	er	gode	og	nærende	rødder	fyldt	med	livsvisdom,	kærlighed	og	glæde.	
Mellem	dem	finder	man	kun	enkelte	ukrudtsplanter	-	og	hurra	for	dem,	for	de	kan	også	bruges.	I	
andre	familier	er	der	ikke	andet	end	et	morads	af	ukrudtsplanter,	som	det	kan	være	svært	at	skelne	
det	brugbare	i	-	ud	over	den	fantastiske	styrke,	som	det	giver	at	bruge	et	liv	-	eller	måske	flere	liv	-	
på	at	luge	dem	ud.	
Det	er	dog	en	anden	historie	end	den,	jeg	her	vil	fortælle.
Dette	er	en	historie	om	mad.	Om	den	substans,	der	giver	os	næring	og	livskraft,	glæde	og	sund-
hed.	Om	det	fællesskab	om	bordet,	som	gør	os	glade,	fordi	smagen	og	retterne	vækker	minder	til	
live	og	giver	os	en	følelse	af	at	være	en	del	af	et	stærkt	fællesskab	gennem	flere	generationer.	
Med	stærke,	dybe	rødder	-	det	er	sådan,	livstræet	skal	være,	for	at	dets	krone	kan	folde	sig	smukt	
og	grønt	ud	og	på	skift	give	skygge	og	læ,	næring	og	tryghed,	udsyn	og	visdom.

I	familien	snakker	vi	ofte	om	en	episode	i	min	mormors	liv.	Det	skete	dengang,	hun	var	ret	ung	og	
havde	forholdsvis	små	børn.	Hendes	svigerfar,	der	ifølge	familielegenden	var	en	anelse	nærig	og	
nok	mente,	ting	kunne	bødes	(=	repareres)	mere	end	én	gang,	gav	engang	følgende	spareråd	til	
min	mormor:

”Du	kunne	jo	også	nøjes	med	at	give	de	børn	en	halv	frikadelle	hver,	Gerda.”
Hun	så	hvast	på	ham,	kneb	øjnene	sammen	og	svarede:	”Det,	du	sparer	på	kosten,	kan	du	give	ud	
på	apoteket!”

Det	lukkede	munden	på	svigerfar,	som	derefter	ikke	turde	give	min	mormor	flere	råd	…
Det	er	derfra	undertitlen	til	første	udgave	af	denne	bog	kommer.	Det	er	ikke	en	løftet	pegefinger,	
men	derimod	en	protest	mod	moderne	plastikindpakkede	energidrænende	e-nummercocktails	og	
snærende,	begrænsende	tanker	om	at	spare	på	kosten.
Det	var	klogt	sagt	og	så	sandt,	som	noget	kan	være.

Denne	kogebog	er	baseret	på	min	mormors	livsfilosofi,	som	er	familiens	arv	-	og	hendes	hvasse	og	
(k)ærlige	bemærkninger	et	udtryk	for	snusfornuftig	logik,	jeg	savner	en	smule	i	vor	tids	sundheds-
debat,	hvor	først	det	ene	er	sundt,	så	skadeligt	-	og	den	næste	dag	er	det	noget	andet.
Det	er	jo	til	at	blive	rundforvirret	af,	når	man	den	ene	dag	kan	læse	om	en	videnskabelig	undersø-
gelse,	som	siger	mælk	er	skadeligt	-	og	dagen	efter	kommer	en	anden	artikel	-	også	videnskabeligt	
funderet	-	som	siger,	det	er	sundt	at	drikke	mælk.
Men	der	stikker	mere	under	artiklerne	og	”sundheds”	budskaberne,	end	du	aner	-	læs	mine	artik-
ler	om	dette	fra	side	16.

Det	er	min	sandhed,	at	vi	ikke	skal	underkende	sundheden	i	at	have	kontakt	med	vores	madrød-
der.	Vores	celler	har	vænnet	sig	til	en	bestemt	kost,	kender	maden	som	rigtig	mad,	som	byggesten,	
kroppen	kan	bruge.	En	frikadelle	lavet	af	rigtig	kød	uden	medicinrester	og	smertefrekvens	fra	en	
ulykkelig	gris,	er	sundhed	for	os.

Dansk	mad	med	alle	vore	traditioner	-	lige	fra	kål	til	sild	til	leverpostej	-	er	sundere	for	os,	end	du	
aner.	Det	vigtigste	er,	hvilke	råvarer	vi	bruger,	og	hvilken	kærlighed	vi	lægger	i	vores	mad.
Når	du	steger	og	spiser	en	frikadelle,	som	din	kærlige	mor	lavede	den,	så	husker	dine	celler	kær-
ligheden	fra	dengang.	Og	de	bliver	trygge	og	glade.	

Det, vi sparer på kosten, kan vi give ud på apoteket.
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Mad med livskraft - af Dorthe Lis Lindgaard-Thomsen

Rigtig MAD fra den rene jord

Rigtig	mad?	tænker	du	måske	undrende	nu.	Ja,	men	jeg	spiser	da	rigtig	mad	hver	dag.
Uanset,	hvor	vi	køber	maden,	eller	om	vi	dyrker	den	selv	i	større	eller	mindre	omfang,	så	burde	
rigtig	mad	ikke	kunne	gradbøjes.	

Mad	burde	være	mad;	sund,	nærende	og	givende	for	krop,	sjæl	og	livsglæde.	Uden	pesticider,	
medicinrester,	kemiske	substanser	og	tungmetaller.

Desværre	findes	der	meget	skrammelmad,	der	bliver	solgt	og	markedsført,	som	om	det	er	sundt	og	
nærende.	Duften	er	ikke	i	selve	varen,	men	i	indpakningen,	så	du	rigtig	kan	få	narret	din	sanser.		
De	samme	varer	er	oftest	proppet	med	kunstige	sødemidler,	allergifremkaldende	farvestoffer	og	
andre	suspekte	tilsætningsstoffer,	som	ingen	rigtig	kender	virkningen	af	-	hverken	nu	eller	på	sigt.	
Kunstige	sødemidler	til	eksempel	narrer	vores	blodsukker	og	fedtforbrænding	samt	skaber	en	kun-
stig	hurtig	sult.	Læs	mere	om	det	i	afsnittet	om	overvægt	på	side	24.

Tilsætningsstofferne	bliver	rask	væk	godkendt	og	tilsat	for	at	gøre	produkterne	billigere	og	mere	
holdbare	-	samt	måske	også	mere	indbydende	i	forhold	til	den	farve,	vi	som	forbrugere	synes,	så-
dan	noget	skal	have,	for	at	det	ser	lækkert	ud.	Skinker	skal	fx	være	lyserøde	og	struttende.	
Så	ergo	bliver	de	billigste	af	slagsen	fyldt	med	salt	og	vand	og	røde	farvestoffer	for	at	tilfredsstille	
forbrugernes	krav.	

Grøntsager	og	frugter	bliver	plukket,	mens	de	er	umodne	og	transporteret	over	lange	afstande.	De	
bliver	sprøjtet	for	at	øge	holdbarheden	og	se	skinnende	og	indbydende	ud.	Andre	produkter	igen	
bliver	udsat	for	en	form	for	bestråling,	som	uskadeliggør	svampe	og	bakterier	fx	i	skiveskåret	brøds	
overflade,	så	det	kan	holde	sig	på	køkkenbordet	i	lang	tid	selv	i	25	graders	varme.
Nogle	har	glemt,	at	vi	lever	i	symbiose	-	altså	balance	-	med	naturens	mange	mikroorganismer	-	
og	at	vores	sundhed	stammer	derfra.

Problemet	er	efter	min	mening	større,	end	vi	regner	med,	fordi	de	mange	skadelige	stoffer	fra	
sprøjtningen	af	afgrøder	til	forarbejdning	hober	sig	op	i	vores	kroppe	side	om	side	med	stoffer	fra	
luft-	og	vandforurening.	Dette	har	på	langt	og	kort	sigt	konsekvenser,	vi	endnu	ikke	kender	det	
fulde	omfang	af.	
Hvorfor	ser	vi	ikke,	hvor	ufornuftigt	og	ulogisk	det	er	at	blive	ved	med	at	lave	handleplaner,	grad-
vise	overgangsordninger	og	give	dispensationer	for	giftige	midler	til	mad	og	jord?	

Når	det	hele	kunne	laves	om	den	dag	i	dag	-	og	det	vil	ikke	kun	være	godt	for	os,	men	også	for	
både	dyr,	landmænd,	jord	og	planter.	Ja,	faktisk	vil	det	også	være	godt	for	vores	klima,	fordi	jord,	
der	dyrkes	efter	biodynamiske	principper	er	med	til	at	skabe	balance	i	CO2.

Argumentet	med,	at	vi	er	nødt	til	at	sprøjte	for	at	kunne	brødføde	jordens	befolkning,	giver	ingen	
mening,	når	størstedelen	af	afgrøderne	bruges	til	dyrefoder	(	til	udpinte	dyr	på	samlebånd)
Desuden	bliver	meget	lagret	for	at	kontrollere	markedspriserne	og	når	slet	ikke	de	sulte	børn.	Så	
landmænd,	der	tror	på	argumentet,	bliver	enten	narret	eller	presset	af	dem,	der	sælger	både	pesti-
cider	og	gmo-korn.

Faktum	er,	at	der	er	større,	forholdsmæssigt	udbytte	ved	en	mindre	økologisk/biodynamisk	gård,	
end	ved	de	store	industribrug	(	som	også	ødelægger	vores	vandmiljø)
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En	dag,	jeg	var	ude	at	handle,	blev	jeg	tiltrukket	af	en	bakke	blommer,	som	så	solmodne	og	lækre	
ud.	På	siden	af	bakken	stod	følgende	advarsel:	Blommerne	er	sprøjtet	med	XX.	Det	frarådes	at	
bide	i	dem.		Jamen,	hov	…	hvis	man	ikke	må	bide	i	en	blomme,	hvordan	skal	man	så	spise	den?

Der	er	også	noget	unaturligt	ved	tomater,	som	kan	ligge	på	køkkenbordet	i	3	uger	(hovsakøbt	og	
hovsaglemt,	som	det	skete	for	mig)	-	og	stadig	se	friske	ud.	Jeg	tør	ikke	tænke	på,	hvad	det	gør	ved	
vores	indre	tarmflora	og	mikrobalance,	når	vi	spiser	sådanne	”	grøntsager”.

Nyeste	indenfor	GMO-korn	og	pesticider,	er	korn,	som	selv	producerer	pesticiderne	i	deres	indre	
-	og	i	øvrigt	fortsætter	med	processen	i	tarmsystemet,	at	de	er	blevet	spist.	Pesticider	er	alle	som	
en	nervegifte,	der	skaber	kaos	i	vores	indre	hormonbalance	-	hvilket	du	kan	få	bekræftet	ved	et	
opslag	på	diverse	kemi-sider	på	nettet.	

Så	velbekomme,	siger	jeg	bare	-	og	må	spørge:	Sover	du,	eller	er	du	vågen?

Sover	du,	bliver	du	måske	narret.	Jeg	er	sikker	på,	det	ikke	er	dit	ønske	inderst	inde,	men	faktum	
er,	at	det	er	lettere	for	mennesker	at	blive	i	en	illusion	end	at	indrømme	og	forstå,	at	de	er	blevet	
ført	bag	lyset	af	makedsføringsfolk.	Og	hvis	man	ikke	er	vågen	for	virkelighedens	beskaffenhed,	
kan	man	hurtigt	blive	det.	Narret.		
Selv	om	man	i	sit	hjerte	egentlig	blot	ønsker	det	bedste	-	så	er	det	også	vigtigt,	at	man	er	vågen.
Måske	er	min	bog	her	dit	vækkeur.	Det	ville	glæde	mig,	selvom	du	måske	først	bliver	sur	på	mig.

For	nogle	er	det	en	svær	kamel	at	sluge	at	skulle	betale	100	kr.	for	en	økologisk,	rendyrket	og	
rigtig	kylling	i	stedet	for	at	kunne	nappe	3	vandfyldte	spækhaner	med	brækkede	knogler	og	blå	
mærker	for	en	halvtredser.	
Uden	at	nævne	et	ord	om	dyrevelfærd	er	der	så	mange	positive	sidegevinster	i	form	af	rigtig	
næring,	sundhed,	glæde	og	god	smag	ved	den	økologiske	kylling	med	rigtigt	kød	på	benene,	i	
stedet	for	papsmag,	papkød	og	en	lurende	sultfornemmelse	i	ens	celler,	som	slet	ikke	har	fået	den	
næring,	de	skulle	bruge.	Man	kan	jo	spørge	sig	selv,	hvor	meget	ens	sundhed	er	værd.

I	denne	kogebog	vil	du	støde	på	to	begreber,	jeg	bruger	for	at	skelne	i	madens	kvalitet	og	
dyrkning/oprindelse:	Rigtig mad kontra snydemad.	Lad	dig	ikke	længere	snyde	af	den	fristende,	
lyserøde	skinke,	blommer,	du	ikke	må	bide	i	-	og	kemiglinsende	tomater,	men	forføre	rent	
smagsmæssigt	og	sundhedsmæssigt	af	den	rigtige	skinke,	der	smager	af	kød,	så	man	kan	høre	
englene	synge.
De	synger	i	øvrigt	også	en	del	i	denne	bog.

Lær	at	vælge	de	sunde,	rigtige	råvarer	-	der	er	i	harmoni	med	både	naturen	og	dine	cellers	
inderste	balance	og	sundhed.	For	det	er	i	sidste	ende	det,	det	handler	om:	
at	kroppen,	dine	celler,	dit	energisystem	i	kroppen	får	det	brændstof	og	den	næring,	den	skal	
bruge	for	at	kunne	fungere	optimalt.
Vi	har	brug	for	proteiner,	vitaminer	og	mineraler,	vi	har	brug	for	rigtig	fedt	og	kulhydrater,	
ja,	vi	har	endda	brug	for	sukker	af	den	af	slags,	der	findes	naturligt	i	kosten.	Vi	har	brug	for	
plantefytoner	-	det	er	nogle	næringsstoffer	i	planterne,	som	ikke	er	så	kendte	endnu	-	og	for	alt	det	
lys	og	den	energi,	som	planter	optager	fra	solen	og	jorden.	Alle	de	næringsstoffer,	som	vi	endnu	
ikke	har	opdaget	også	er	der.	(For	vi	ved	ikke	det	hele	endnu)
Vi	har	brug	for	livskraft.	Vi	har	brug	for	det	hele	på	en	balanceret	måde,	så	vi	får	lidt	af	alting	-	
ikke	for	meget	og	ikke	for	lidt	af	det	hele.

For lidt og for meget fordærver alting
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4 enkle skridt til rigtig mad
 - tag et ansvar for din egen sundhed

1. Køb kun rene råvarer,	du	ved,	er	dyrket	og	avlet	i	og	på	en	ren	jord	på	en	ordentlig	måde	uden	
gift.	Eller	dyrk	dem/fang	dem/saml	og	skyd/slagt	dem	selv	-	på	den	måde	undgår	du	potentielt	
farlige	tilsætningsstoffer,	kemi	og	anden	gift.

2. Lav så meget som muligt fra bunden selv -	bag	dit	eget	brød,	drop	færdigretter	og	halvfabrikata.	
(Det	ER	muligt	at	indrette	sin	tid	efter	det,	hvis	man	ønsker	at	prioritere	den	rigtige	mad).

3. Smid mikroovnen ud.	Der	er	noget	fundamentalt	unaturligt	ved	at	bestråle	maden. 
Uanset	hvad	industrien	og	andre	siger	om	ufarligheden,	så	er	der	lavet	en	del	videnskabelige	
undersøgelser,	som	påviser,	at	det	er	sundhedsskadeligt.	Undersøgelser,	der	påviser	både	en	indre	
bestråling	og	ødelæggelse	af	næringsstoffer	og	enzymer	i	maden.	
De	resultater	er	blot	ikke	kommet	så	meget	frem,	som	de	andre,	men	det	er	nok	til,	at	jeg	lader	
dem	komme	min	sundhed	til	gode.	
Og	hånden	på	hjertet,	hvor	er	smagen	i	den	bestrålede	mad?

Er	du	i	tvivl,	om	noget	er	sundt	eller	ej,	så	lad	være.	Jeg	har	ofte	hørt	argumentet	om,	at	”hvis	det	
var	farligt,	så	var	det	nok	ikke	tilladt.”	
Den	udtalelse	bygger	på	en	dyb	(blind?)	autoritetstro,	som	ligger	modsat	min	tilgang	til	livet.	For	
hvis	nogen	kan	tjene	penge	på	det,	så	bliver	det	i	mange	tilfælde	tilladt,	uanset	om	det	er	sundt	
eller	ej.	Det	viser	både	historien	og	nutidens	mange	skandaler	om	fødevaresikkerhed.		Derfor	er	vi	
nødt	til	selv	at	begynde	at	skelne	og	tage	et	ansvar.	Blive	vores	egen	autoritet	med	fornuften	som	
fundament.	

4. Drop slik, chips, sukker og sukkererstatninger, sodavand og alkohol - i hvert fald til daglig. 
Man	taler	så	meget	som	sukker	som	værende	den	store	synder,	men	kroppen	har	brug	for 
kulhydrater,	så	man	skal	heller	ikke	skære	det	hele	væk.	
Jeg	går	selv	efter	at	holde	balancen	i	tingene,	således	at	det	sukker,	jeg	indtager,	primært	
forekommer	naturligt	i	maden	-	i	frugt	og	brød	fx	-	og	så	bruger	jeg	økologisk	rørsukker,	florsukker	
og	meget	sjældent	hvidt	sukker	til	de	kager,	som	i	mit	hus	mest	bliver	bagt	til	hyggeweekender	og	
særlige	lejligheder.	

Disse	råd	følger	jeg	selv	med	glæde	og	fornuft,	og	de	er	hermed	givet	videre	med	denne	tilføjelse:

Mennesker er forskellige og har forskellig smag og behov

Det	er	min	teori, at	vi	selv	skal	lære	at	mærke	efter,	hvad	vores	egen	krop	har	brug	for	-	for	det	
er	forskelligt	fra	person	til	person,	og	ofte	forskelligt	fra	dag	til	dag,	fra	årstid	til	årstid	-	og	sørger	
man	så	for,	at	ens	råvarer	er	rigtig	mad,	så	er	det	lige	meget,	om	man	foretrækker	kokos	eller	
stegeflæsk.	Det	vigtigste	er,	at	vi	kan	nyde	maden	-	og	at	vi	ikke	er	bange	for	den.	Jeg	er	ikke	
bange	for	rigtig	mad,	men	løftede	pegefingre,	dårlig	samvittighed	og	fanatiske	sundhedsråd	kan	
ødelægge	meget	-	fordi	vore	overbevisninger	både	kan	gøre	os	syge	og	raske.	
Det	handler	også	om	psyken,	læs	mere	på	næste	side.

Det, du sparer på kosten, kan du give ud på apoteket
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Historien om en “sundhedsrevolution”
Livet	består	ret	beset	af	de	historier,	vi	går	rundt	og	fortæller	os	selv	og	hinanden.	Historiernes	
kraft	bestemmes	af,	hvilken	værdi,	vi	tillægger	dem.	Nogle	historier	får	så	megen	værdi,	at	
enkeltindivider	og	store	grupper	af	mennesker	mener,	de	er	værd	at	slå	ihjel	for.
Vi	kender	nogle	af	historierne,	lige	fra	historien	om	sekterne	og	religionerne	til	historierne	om	
‘ismerne,	til	historien	om	de	“dæmoniske	jøder”,	som	førte	til	den	sorteste	plet	i	Europas	historie	
(siden	hekse	og	kætterforfølgelserne):	Holocaust.

Historierne	får	os	til	at	handle	og	agere,	føle	og	tænke	på	en	bestemt	måde.
Igennem	alle	tider	har	tilhængere	af	en	ide	prøvet	at	få	andre	med,	for	derigennem	ville	de	
få	magt	(og	sikkert	også	få	andre	indre	uerkendte	behov	opfyldt	-	hvilket	man	kan	skrive	
psykologiske	bøger	om	i	alenvis).
Har	man	opmærksomheden,	får	man	på	mange	plan	en	lille	smule	af	andre	menneskers	livskraft	
-	og	det	er	meget	fint,	hvis	det,	man	giver	til	gengæld,	har	en	god	værdi	(men	værdien	afhænger	
naturligvis	også	af	den	historie,	der	fortælles	om	værdien	-	og	de	fleste	mennesker	tror	formentlig	
på	deres	egne	produkter)
	
Uanset	hvilken	historie,	vi	fortæller,	så	er	der	faktuelle	områder	af	livet,	vi	ikke	kommer	udenom:	
det	er	fx	en	lang	praktisk	byttehandel	med	penge-energi	og	tid	og	varer	-	med	det	formål,	at	vi	kan	
få	vore	menneskelige	behov	opfyldt.	Og	så	er	der	naturligvis	gaverne	-	dette	at	give	videre	-	uanset	
om	det	er	brugte	eller	nye	ting	-	eller	en	spand	druer	til	naboens	fryser.

Historierne	er	på	mange	måder	nødvendige	for,	at	vi	kan	føle	en	identitet	og	et	tilhørsforhold	-	
det	er	gennem	historierne,	at	vi	skaber	rammerne	for	vores	liv	-	og	samfundets	kvalitet	-	den	der	
historie,	der	siger,	om	det	er	i	orden	at	GIVE	druerne	til	naboen,	eller	om	han	bør	betale	for	dem.
Og	om	staten	skal	have	afgift	af	gaven.
Se,	der	er	mange	historiefortællere	i	verden,	som	gerne	vil	have	os	med	på	deres	ide	-	for	at	få	os	
til	at	købe	deres	produkter	eller	følge	deres	strøm.
Vi	har	så	valget:	om	vi	vil	tillægge	deres	historie	værdi	eller	ej.	Tilægger	vi	den	værdi,	vil	den	
få	betydning	for	vores	handlemåde,	væremåde	og	vaner.	Den	vil	få	indvirkning	på	vores	liv	og	
sundhed.
For	at	kunne	træffe	valget,	vi	er	nødt	til	at	lære	at	skelne	mellem	godt,	ondt	og	alt	det	grumsede	
imellem.	Indimellem	vil	vi	snuble	-	og	så	kan	vi	lære	at	rejse	os	op	igen	-	og	vi	blev	det	klogere.

I	vor	tid	bruger	virksomheder	(	og	andre)		massemedier	og	sociale	medier	til	at	markedsføre	
deres	egne	produkter	-	men	da	man	ikke	må	anprise	madprodukters	sunde	egenskaber,	hvis	
man	også	sælger	dem	-	er	man	nødt	til	at	finde	andre	veje	-	og	til	det	formål	har	man	heldigvis	
“videnskaben”,	og	så	kan	man	jo	få	en	artikel	ud	af	det,	som	ligner	en	nyhed	uden	at	være	det.	
Mange	hopper	på	det.	Det	er	næsten	som	om,	at	hvis	det	bare	er	“videnskabeligt	bevist”	så	passer	
det	-	i	en	grad,	så	man	helt	glemmer	den	sunde	fornuft.	

Måske	du	-	ligesom	jeg	-	har	lagt	mærke	til,	at	det	i	den	ene	uge	er	usundt	at	spise	kartofler,	mel,	
brød	og	gryn,	der	er	for	meget	gift	i	fisk	-	og	ugen	efter,	er	det	sundt	igen	-	og	det	hele	er	“baseret	
på	“videnskabelige	undersøgelser.”	Så	kan	du	godt	regne	med,	at	èn	af	artiklerne	-	eller	dem	
begge	-	er	skjult	markedsføring	af	et	bestemt	produkt,	idé	eller	branche.
En	klog	professor,	min	mor	kendte,	sagde	engang	tørt:	“	Ja,	giv	mig	nok	penge,	og	så	kan	jeg	få	en	
videnskabelig	undersøgelse	til	at	vise	hvad	som	helst”.

Dermed	skal	vi	ikke	blot	kaste	alle	undersøgelser	bort	-	men	før	vi	får	giften	og	kemien	ud	af	
kartoflen	(	og	maden	i	det	hele	taget)	-	kan	vi	ikke	videnskabeligt	måle,	om	mennesker	reagerer	på	
kartoflen	eller	kemien	-	Og	problemet	med	mange	“videnskabelige	undersøgelser”	er,	at	de	ikke	
skelner.	Imens	siger	min	fornuft	mig,	at	Guds	kartoffel	er	fin	nok	uden	giften.
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Et	godt	eksempel	er	historien	om	betacaroten	til	rygere		-	uha,	det	må	de	sørme	ikke,	fordi	en	
svensk	undersøgelse	viste,	det	var	farligt.	Undersøgelsen	blev	blot	lavet	med	syntetisk	betacaroten	
-	og	siger	intet	om,	hvordan	rygere	reagerer	på	naturligt	beta-caroten.
Betacaroten	er	forstadiet	til	A-vitamin.	A-vitamin	hjælper	kroppens	immunforsvar,	slimhinder	
mm	med	at	være	sunde	-	og	det	er	sandelig	noget,	rygere	kan	have	glæde	af,	da	deres	lunger	er	
belastede	af	mange	fremmede	partikler	-	og	vores	immunforsvar	og	slimhinder	reagerer	på	alt	det,	
der	er	fremmed	for	kroppen.

Videnskabelige	undersøgelser,	der	er	betalt	af	industrien	-	uanset	om	det	er	mad,	medicin,	
kosttilskud,	sundhedsbehandlinger	-	er	i	princippet	allerede	ulødige	-	for	de	sår	tvivl	om,	hvorvidt	
resultaterne	er	skabt	af	pengehensyn	eller	af	sundhedshensyn.	Så	hvad	er	op,	og	hvad	er	ned?
Spørgsmålet	er,	om	vi	nogensinde	får	svaret.

Det	er	derfor,	jeg	stædigt	har	holdt	fast	i	selv	at	finansiere	mine	udgivelser	-herunder	denne	bog.	
Du	skal	ikke	være	i	tvivl	om,	at	det	er	mine	ord,	du	hører,	og	ikke	betalte	ord.

“Sundhedsrevolutionen”	er	sovset	så	godt	ind	i	betalte	undersøgelser	og	reklamer	
maskeret	som	artikler,	at	man	ikke	længere	ved,	hvad	der	er	sandt	eller	falskt.	
Så	brug	fornuften.	Din	egen	fornuft.	Lyt	efter	den.	Tror	du,	det	er	sundt	at	spise	
nervegift?	At	spise	tilsætningsstoffer,	der	ikke	kommer	fra	naturen?

Sund	fornuft	er	vejen	frem	sammen	med	regulær	viden.	Man	skal	tænke	sig	godt	om	og	vide	
mere.	Jeg	er	alternativ	behandler	med	klarsyn.	I	gamle	dage	kaldte	man	en	som	mig	en	klog	kone.	
Mit	virke	omfatter	blandt	meget	andet	at	uddanne	alternative	behandlere.	Sådan	en,	som	andre	
mennesker	går	til	for	at	få	hjælp	og	vejledning.	Det	er	ikke	verdens	letteste	job,	men	fantastisk	at	
se	mennesker	få	det	bedre.
Når	alternative	behandlere	giver	kostråd,	er	det	nemt	at	falde	i	snubletråden	med	den	aktuelle	
“videnskabelige	eller	alternative	kasse”	og	give	diagnoser,	som	er	oppe	i	tiden:	Candida,	
Mælkeallergi,	Glutenallergi	-	og	de	mere	moderne	(medicinalskabte):	ADHD,	POTS,	Metabolisk	
syndrom,	højt	kolesteroltal,	depressioner	mv.

Mennesker	kan	sagtens	have	nogle	af	disse	lidelser	-	eller	have	symptomer,	der	putter	dem	i	den	
eller	hin	kasse	-	men	det	er	skræmmende,	hvor	mange	der	får	det,	når	det	enten	“er	på	mode”	
eller	ligger	i	tidsånden,	at	man	hellere	vil	tage	medicinen	end	at	ændre	sine	vaner	-	eller	bliver	
tvunget	til	at	tage	lykkepiller,	fordi	man	ellers	ikke	kan	få	sine	sygedagpenge.	Sanfundet	er	blevet	
en	medicinpusher,	hvor	en	læge	ovenikøbet	har	udskrevet	sovemedicin	til	en	baby.	Tror	du,	det	er	
fornuftigt?

Vi	skal	som	alternative	behandlere	-	som	mennesker	-	passe	på	med	ikke	at	hoppe	blinde	og	døve	
med	på	historierne	om	både	mad,	sundhed	og	medicin	-		men	i	stedet	lære	at	se	bagom	-	finde	
den	viden,	som	gemmer	sig	bag	-		fx	om	grunden	til	et	“højt”	kolesteroltal.	Se	side		24.	Så	vi	kan	
fortælle	den	historie,	der	ligger	tættest	på	sandheden	om	sundheden,	som	vi	kender	den	nu	(ingen	
kender	den	100%).

For	historien	skaber	vores	liv,	vores	opfattelse	af	egen	sundhed.	Tankerne,	følelserne,	uroen	-	eller	
freden	-	de	skaber,	kan	mærkes	helt	ind	i	cellerne,	der	reagerer	som	om,	historien	er	sand.

Det	kendes	også	som	placebo.
Placebo.	Ordet	siges	ofte	af	læger	med	foragt	i	stemmen,	fordi	det	er	den	store	joker	i	alle	deres	
dyre	dobbelte	blindforsøg	(hvor	kun	et	fåtal	er	klare	over,	at	forskerens	egen	forudfattethed	kan	
påvirke	resultatet	via	kvanteplanet...
Jeg	siger	det	med	ærbødighed,	for	placebo	er	beviset	på	vores	sinds	kraft.	Ikke	den	bevidste	tanke,	
men	sindets	frekvens	og	energi.	Det	er	troen	i	hjerte	og	sind,	der	flytter	bjerget.
Den	med	troen	møder	igen	megen	foragt	-	jeg	siger	det	igen	med	ærbødighed,	for	min	historie	er	
en	anden.	Du	bestemmer	din.
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Pengene og økologien

“Men	økologisk	mad	er	al	for	dyr”	-	den	protest	hører	jeg	tit.
Man	kan	for	det	første	spørge	sig	selv,	hvor	meget	ens	sundhed	er	værd,	gjort	op	i	penge.	Er	man	
først	blevet	syg,	vil	man	jo	gøre	hvad	som	helst	for	at	blive	rask	igen	-	hvorfor	så	ikke	prøve	på	at	
holde	sig	rask?
For	det	andet,	så	vil	man	med	øko-omlægning	i	hjemmet	spare	en	del	penge	på	sodavand	og	slik.
For	det	tredje,	så	strækker	den	økologiske	mad	længere,	fordi	den	mætter	bedre	-	og	når	man	har	
betalt	godt	for	en	vare,	så	vil	man	undgå	madspild	-	og	i	stedet	for	få	tingene	brugt	og	spist.

For	det	fjerde,	giver	det	fornuftsmæssigt	ingen	mening	at	sætte	penge	før	sundheden.	Det	er	et	
skråplan	af	format.	
Men	det	sker	hele	tiden	i	vore	dage.	Penge	bliver	i	vores	samfund	brugt	til	at	værdisætte	en	vare	
med,	og	igen	og	igen	hører	man,	hvordan	både	mennesker	og	samfund	vægter	penge	højere	end	et	
menneskes	sundhed	og	livskvalitet.	Det	er	en	vogn,	jeg	ikke	ønsker	at	være	med	på.

I	stedet	for	vil	jeg	slå	et	slag	for,	at	vi	sætter	vores	sundhed	øverst	i	bevidstheden	som	det	
allervigtigste.	En	sundhed,	som	vores	krop	derpå	selv	formår	at	opretholde,	fordi	den	hver	dag	får	
den	opmærksomme	kærlighed,	som	sund	kost	er.

Hyldetræ	i	fuldt	flor.	Blomsterne	bruger	jeg	til	
saft,	te	og	en	rigtig	”heksemarmelade”.
Ud	på	efteråret	bruger	jeg	bærrene	til	en	saft,	der	
er	rigtig	god	til	infektioner.

Æbleblomster	mod	blå	himmel.	I	min	familie	
spøger	vi	med:	at	et	æble	om	dagen	holder	læ-
gen	væk	...	hvis	man	kan	ramme	ham.
Æbler	er	fantastiske	frugter	til	mange	retter.	
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Gammeldags 
oksesteg med 
ovnbagte rød-
beder og hvid 
sovs. 

En herremid-
dag fyldt med 
kærlighed. 

Se opskrifterne 
side 67 og 104

Mormors
brune sirupskager 
til jul.

Her bagt med 
ekstra revet mu-
skat, ca 2 tsk samt 
75 g finthakkede 
mandler i stedet 
for pomeransskal

Opskrift på side 
147.




