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Mål og vægt

Et nip, et lille drys eller lidt = Ca. 1 
knivspids/knsp. = ¼ ml

1 tsk. = 1 teske = 5 ml

1 spsk. = 1 spiseske = 15 ml

1 dl = 1 deciliter = 100 ml

 

Fødevarer i opskrifter

Æg er mellem æg på ca. 60 g

Bananer er mellemstørrelse bananer 
på ca. 100 g

Avocado er mellemstørrelse avocado 
og allerhelst af sorten Hass

Medmindre andet er angivet i 
opskriften
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Denne bog er tænkt som inspiration til alle, der lever eller skal til at leve mælkefrit 
og glutenfrit. Den kan ikke anvendes som erstatning for lægelig behandling eller 
diagnose. Har du længerevarende fordøjelsesproblemer eller allergisymptomer, 
bør du altid konsultere din læge.



Min passion for madlavning kommer fra min mor, som er køkkenleder og min 
mormor, som var landmandskone. 

Min mormor boede på en gård med grise og køer, høns, katte og hunde. Som 
landmandskone passede hun de daglige gøremål i stalden, haven og køkkenet. 
Desuden lavede hun al maden fra bunden. Ingredienserne var fra gården med 
æg fra hønsene, mælk fra køerne, hvede fra marken. Derudover blev der brugt 
meget sukker til syltning, i kagerne og i kaffen.

Efter hun døde fandt vi alle hendes kalenderbøger. Hvor tit havde hun ikke haft 
lungebetændelse, halsproblemer, forkølelser og sygdomme? Hun havde også 
diabetes-2, svært ved at trække vejret på grund af astma, gik og rømmede sig 
dagligt og led af svamp i og på kroppen.

I dag kan jeg se en sammenhæng mellem livet på gården, mælken, hveden og 
sukkeret og hendes mange lungebetændelser, hendes rømmen, hendes diabetes  
og svamp. Det var synd for hende, og muligvis kunne det hele have været 
anderledes, hvis hun havde lært om kost, sukker, mælk og hvede 20 år tidligere.

Min mor har også allergiske symptomer, som giver løbenæse, hæshed og 
rømmen. Hun har heldigvis lært lektien og holder sig nu fra alle mælkeprodukter. 
Både mælk i kaffen og ost til frokosten.

Jeg selv er mere eller mindre sygdomsfri, så længe jeg udelukker mælkeprodukter 
fra min kost. Men hvis jeg en dag får lidt ind alligevel, får jeg med det samme 
ondt i halsen, slim, influenzalignende symptomer og stoppet næse.

Mælken er helt sikkert den største udfordring for mig og min krop, men hvad så 
med hvede eller gluten? Jeg kan helt klart mærke forskel på min mave, når jeg 
undgår hvedeprodukter. Hvis jeg er fuldstændig gluten- og sukkerfri kan jeg se 
resultatet på min hud. 

Derfor er det også værd for mig at undgå hvede, sukker og gluten så vidt muligt.

Denne bog dedikerer jeg til min mormor, da jeg er sikker på, at hun ville have 
haft et andet forhold til mælk, hvede, gluten og sukker, hvis hun havde forstået, 
hvor meget disse fødevarer kunne påvirke hendes helbred. 

Med kærlig hilsen
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