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SPIS SUNDT SOM
TYPE 2 DIABETIKER
Kosten er meget vigtig for din sundhed, for at få energi og have det godt fysisk.
Meget af den mad, vi spiser, bliver nedbrudt til sukker, som går over i blodet. Vores
blodsukkerværdier må ikke blive for høje eller for lave, og for at regulere det,
producerer vores bugspytkirtel insulin. Hvis du har type 2-diabetes, ved du, at din
bugspytkirtel ikke producerer nok insulin, eller at insulinet ikke gør sit arbejde godt
nok. (Hvis du har type 1-diabetes, producerer din krop slet ikke insulin).
Det er vigtigt for alle at spise sundt, men hvis du har type 2-diabetes, er det helt
afgørende for dig, at du får en sund kost. Hvis du vælger den rigtige kost, er du selv
med til at styre, hvordan du har det, og du kan mindske risikoen for at få andre
helbredsproblemer som følge af diabetes. En forskningsundersøgelse har vist, at
personer med type 2-diabetes gennemsnitligt kunne mindske deres blodsukkerværdier med 25 procent alene ved at følge en enkel diæt, som minder om den, vi

Gulerods-ingefærsuppe (side 74)
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INTRODUKTION

Sommer-pudding (side 314)

anbefaler i denne bog. Man taler tit om sund og usund mad, men faktisk findes der
slet ikke god og dårlig mad, det vigtige er, at der er en balance i det, du spiser i
løbet af dagen.

SÅDAN HJÆLPER BOGEN DIG
Opskrifterne i denne bog er lavet, så du får en sund og afbalanceret kost med
fuldkorn, en lav GI-værdi (GI = glykæmisk indeks, et system, der måler, hvor
meget og hurtigt en fødevare påvirker ens blodsukker, se også side 18), magre
proteiner, kostfibre, fedtfattige fødevarer og masser af grønt og frugt. Og der er
ikke ret meget salt og sukker i opskrifterne. Alt det giver en rigtig god og sund
diætkost, som alle kan have glæde af, uanset om man har
INDEHOLDER PR. PORTION
diabetes. Bogen går videre ved at give dig nogle retningslinjer
GI
for, om opskrifterne har en ret høj GI-værdi og et højt indhold
af kalorier, mættede fedtsyrer og salt (tre prikker), et middelKALORIER
højt indhold af disse ting (to prikker) eller et lavt indhold (en
MÆTTEDE FEDTSYRER
prik) – se til højre. Det er de fire vigtigste ting, du skal holde øje
SALT
med i kosten, når du har type 2-diabetes. På side 53 kan du
læse om, hvordan du laver en afbalanceret kostplan.

Salat med chorizo, kikærter og mango (side 146)

Solsikkebrød med tørrede frugter (side 340)

SPIS SUNDT SOM TYPE 2 DIABETIKER
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FIRE MÅL FOR EN SUND KOST

HAV STYR
PÅ DIN VÆGT

1

Det er vigtigt for dig, at du
holder den rigtige vægt, så du
har de bedste chancer for at
have kontrol over din type
2-diabetes og undgår nogle af
de helbredsmæssige problemer, der kan
komme som følge af din diabetes. Hvis
overvægtige taber sig, kan de bedre
styre deres diabetes, sænke deres
blodtryk og reducere fedt- og
kolesterol-procenten. De to vigtigste
faktorer, når man skal holde den rigtige
vægt, er, at man spiser sundt og er
fysisk aktiv. Denne bog hjælper dig med
at få nogle gode kostvaner og
kontrollere dit kalorieindtag, så du kan
se, hvor meget energi du skal bruge på
fysisk aktivitet. Læs mere om et sundt
vægttab på siderne 34-37.
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FÅ BALANCE I DINE
BLODSUKKERVÆRDIER

2

For at kunne styre din
diabetes er det helt grundlæggende, at du sørger for at
have sunde blodsukkerværdier. Hvis der er for meget
sukker i blodet i længere tid ad gangen,
kan det skade blodkarrene, som forsyner
livsvigtige organer med blod, f.eks.
hjertet, nyrerne, øjnene og nerverne.
Den vigtigste faktor i kosten for
blodsukkerværdierne er, hvilken slags
og hvor mange kulhydrater du spiser.
Langsomme kulhydrater holder
blodsukkeret stabilt, men kulhydrater,
der bliver fordøjet hurtigt, får blodsukkerværdierne til at stige for meget.
Du kan læse mere om kulhydrater på
siderne 16-17 og om det glykæmiske
indeks (GI) på siderne 18-19.

Hvis du har diabetes, skal du prioritere disse fire sundheds-faktorer højt.
Det hjælper dig med at have din tilstand under kontrol og nyde livet fuldt ud.

PAS PÅ
DIT HJERTE

3

Hvis du har diabetes, er der
fem gange så stor risiko for, at
du får en hjertekarsygdom
eller en blodprop. Derfor er
det meget vigtigt, at du gør
noget for at holde hjertet sundt. Det gør
du først og fremmest ved at spise færre
mættede fedtsyrer. Mættede fedtsyrer
får kroppen til at producere kolesterol,
og på samme måde, som hårdt vand kan
tilstoppe vandrør og maskiner med
kalkaflejringer, kan kolesterol tilstoppe
blodkarrene og få dem til at indsnævre,
så blodet ikke kan strømme frit til
hjertet og hjernen. Læs mere om fedt på
siderne 20-21. Andre veje til et sundt
hjerte er at holde op med at ryge, dyrke
motion og undgå at få forhøjet blodtryk.

HAV KONTROL
OVER DIT BLODTRYK

4

Et forhøjet blodtryk øger
risikoen for hjertekarsygdomme, blodpropper og
problemer med nyrerne. Hvis
man får for meget salt i maden,
er der større risiko for at udvikle et for højt
blodtryk (se på siderne 22-23, hvordan du
kan reducere dit saltforbrug). Men det
handler ikke kun om salt. I USA er der lavet
en undersøgelse – det såkaldte DASHstudie - som viser, at mennesker, der ikke
indtog ret meget natrium, men fik mere
kalium, kalcium og magnesium ved at spise
masser af frugt, grøntsager og fedtfattig
mad, nedsatte deres blodtryk væsentligt
mere end dem, der udelukkende skar
ned på natrium-indtaget. Bed jævnligt
din læge om at tjekke dit blodtryk.

FIRE MÅL FOR EN SUND KOST
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KOSTPLAN MED FEM PUNKTER
For at have styr på din
diabetes er det meget
vigtigt, at du vælger den
rigtige kost. En sund
kost hjælper dig med at
være herre over dine
blodsukkerværdier, dit
blodtryk og din vægt.
Det vil også give dig
mere energi, forbedre
din fordøjelse og styrke
dit immunforsvar. De
gode nyheder er, at det
hverken er kedeligt eller
svært at spise rigtigt, når
man er diabetiker, og du
behøver ikke at give
afkald på det, du godt
kan lide. Du kan booste
din sundhed og dit
velbefindende ved
at lave nogle små
ændringer inden
for fem områder af
kosten. Lær mere
ved at læse om dem
på de følgende
sider.

1

SPIS FLERE
FRUGTER OG
GRØNTSAGER

Frugt og grøntsager
er hjørnestenene i
en sund diabeteskostplan. De giver
vitaminer, mineraler
og sunde plantestoffer, som
bl.a. har den fordel, at de er
med til at holde dit hjerte
sundt og dine øjne sunde.
Og de indeholder kalium,
som hjælper med at sænke
dit blodtryk, og kostfibre,
som styrker dit
fordøjelsessystem.

VÆLG DE
RIGTIGE
KULHYDRATER

2

Kulhydrater bliver
omdannet til sukker,
som får blodsukkerværdierne til at stige.
Hvor meget de stiger, og
hvor længe, afhænger af, hvor
mange kulhydrater du spiser.
Nogle kulhydrater er længere tid
om at blive fordøjet end andre og
holder blodsukkerværdien stabil
og bevarer det samme energiniveau. Nøglen til at kunne leve
godt til trods for diabetes er, at
man forstår, hvilken betydning
kulhydrater har for ens
blodsukkerværdier.

ERSTAT
DÅRLIGE
FEDTSTOFFER

3

Spis mindre ”dårlige
fedstoffer”, dvs.
mættede fedtsyrer
og transfedtsyrer,
som øger risikoen
for hjertekarsygdomme. Spis
flere ”gode fedtstoffer”, f.eks.
umættede
olier, som
styrker immunforsvaret
(se siderne
20-21).

ERSTAT SALT
MED GODE
KRYDDERIER

4

Meget salt i maden
har sandsynligvis
stor betydning for,
om man får
forhøjet blodtryk,
og det er der i forvejen
større risiko for, når man har
diabetes. Forskere har
beregnet, at hvis man
mindsker sit saltindtag, så
man kun får 6 gram om
dagen, kan det reducere
risikoen for blodpropper
med en fjerdedel. Prøv at
give maden smag på en
anden måde end ved at salte
den (se siderne 22-23).

SPIS
MINDRE
SUKKER

5

Sukker er det, man
kalder ”tomme
kalorier” – kalorier,
som ikke indeholder nogen
proteiner, kostfibre, vitaminer
og mineraler og derfor ikke
har nogen sundhedsmæssig
værdi. Hvis man spiser meget
sukker, får det ens blodsukkerværdier til at stige, og
på længere sigt tager man på.
Man behøver ikke at holde
sig helt fra sukker, man skal
bare skære så meget som
muligt ned på det og prøve at
få lidt af det søde på andre
måder (se siderne 24-25).

1
SPØRGSMÅL
& SVAR
ER NOGLE FRUGTER
OG GRØNTSAGER
SUNDERE END
ANDRE?
Undersøgelser viser, at de
fleste fødevarer ikke
længere indeholder
uacceptable mængder af
pesticider. Men de, der går
ind for økologisk landbrug,
mener, at det er umuligt at
forudse, hvilken virkning
det har på vores helbred at
indtage forskellige
pesticider over længere tid.
Forskning har vist, at der
er så store og afgørende
sundhedsmæssige
gevinster ved at spise
masser af frugt og
grøntsager, at de langt
overstiger en eventuel
risiko ved at indtage de
rester af pesticider, der
måtte være i disse
fødevarer.

SPIS FLERE FRUGTER
OG GRØNTSAGER
SUNDE MADVANER
En af de nemmeste måder at forbedre sin kost på er at spise
flere grøntsager. Det ideelle er, at ca. halvdelen af ens
måltider består af grøntsager. Man skal ikke kun opfatte
grøntsager som tilbehør, de skal også være hovedingrediensen i nogle af ens yndlingsretter.
Grøntsager er ikke alene kaloriefattige og har mange
kostfibre, de er også en fantastisk god kilde til antioxidante
vitaminer, mineraler og sunde plantestoffer og kan hjælpe
med at mindske risikoen for mange af de helbredsproblemer, der kan være forbundet med diabetes.
Frugt er også en rigtig god kilde til vitaminer og mineraler
og kan nedsætte risikoen for hjertekarsygdomme, bestemte
kræftformer og problemer med fordøjelsen. Men frugt
indeholder også naturligt sukker, som kan påvirke dine
blodsukkerværdier, så du skal passe på ikke at spise for
meget frugt på én gang. Det er især tørret frugt, der har en
stor koncentration af dette sukker. Og sukkeret i frugtsaft
bliver frigjort meget hurtigt i blodet, så alt i alt er det bedst
at spise hele friske frugter.

6 OM DAGEN
Det anbefales, at du følger kostrådet om at spise mindst 6
grøntsager og frugter om dagen. Man siger, at én grøntsag
eller frugt skal veje ca. 100 g – du kan knytte din hånd, så
har du nogenlunde en rettesnor for, hvor meget det er. Det
skal du altså spise mindst seks af hver dag, men jo flere du
kan klemme ind i din kostplan, jo sundere bliver du. Sørg
for at spise mange forskellige grøntsager og frugter.

10 NEMME MÅDER AT SPISE MERE GRØNT OG FRUGT PÅ
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Tilsæt en håndfuld grøntsager. Bland hakkede
grøntsager som gulerødder og peberfrugter i
kødsovsen, lasagnen eller frikadellerne.
Giv salaten et boost med frugt. Tilsæt æble,
ananas eller pære i en grøn salat. Kom nogle
rosiner, granatæblekerner eller hakkede tørrede
abrikoser i risen, bulguren eller couscoussen.

Lav ekstra topping på pizzaen. Kom en masse
grøntsager på pizzaen, f.eks. frisk spinat,
peberfrugter, artiskokhjerter og champignoner.

Servér sunde snacks til fester. I stedet for chips
kan du stille stave af gulerod, peberfrugter,

bladselleri og blomkål hen til gæsterne.

3

Servér ovnstegt græskar i stedet for ovnstegte
kartofler. Ovnsteg græskar skåret i større stykker,
pensl dem med lidt olie, og steg dem i ovnen i 30-40
minutter på 200°.

8

4

9

5

10

Spis god morgenmad. Smør moset banan i stedet
for marmelade på brødet. Tilsæt nogle hakkede
abrikoser eller en håndfuld friske bær i myslien.

Servér kød eller fisk med en krydret salsa. Bland
finthakket rødløg, chili og tomater med avocado.
Eller lav en salsa af løg, chili, mango og agurk.

Hav en skålfuld frugt stående på dit arbejdsbord.
Så har du altid sund snack lige ved hånden, det
kan holde dig fra at spise slik og kiks.

Tag en grøntsagssuppe i stedet for din
sædvanlige sandwich til frokost. Gør det ekstra
nærende ved at komme nogle bønner og ærter i.

Vælg sunde snacks. Hav en plastikboks eller
lukket plastikpose med vaskede og udskårne
grøntsager stående i køleskabet.

SPIS EN REGNBUE
De forskellige farver på grøntsager og frugter indeholder forskellige vitaminer,
mineraler og plantestoffer. De holder dig alle sund på hver sin måde, så sørg for at
spise mindst én slags frugt eller grøntsag fra hver farve om dagen.
RØD

ORANGE

GUL

GRØN

BLÅ/MØRKEBLÅ/LILLA

jordbær,
hindbær,
æbler,
vandmelon,
rød
peberfrugt,
tomater

gulerødder, græskar,
appelsiner, mangoer,
papaja, abrikoser

bananer, meloner,
ananas, grapefrugt

broccoli, spinat, ærter,
kiwier, grønkål,
spidskål, bladselleri,
grønne bønner,
grøn blomkål

auberginer, blåbær,
solbær, svesker, rødkål,
blommer, rødløg,
rødbeder

Bliv mæt
SPIS KALORIEFATTIG MAD, SOM MÆTTER MERE
Hvis du prøver at tabe dig ved at spise mindre, kan det være svært ikke at føle sig
sulten. Fornemmelsen af, at man har spist nok, og man er mæt, afhænger af, hvad
man har spist. Rent teknisk er der et bestemt system til at måle fødevarers evne til
at mætte – det kaldes mæthedsindeks. Men det handler også ganske enkelt om,
hvor meget du spiser af de enkelte fødevarer. Vær bevidst om det – hvis du spiser
ost som mellemmåltid, skal du nøjes med at tage en lille smule, da ost indeholder
mange kalorier. Det synes sikkert ikke, det mætter lige så meget som frugt og
grøntsager, for de indeholder langt færre kalorier, og det betyder, at du kan tygge
dig igennem meget større mængder.
I de følgende eksempler sammenlignes forskellige fødevarer, som indeholder lige
mange kalorier. Som du kan se, kan du nyde meget mere mad, hvis du vælger de
sunde frugter og grøntsager til højre, og samtidig føle dig mæt til næste måltid.

DET RIGTIGE VALG: SNACKS
Hvis du spiser snacks, kan du tage meget større mængder,
hvis du vælger grøntsagsstave med en sund dip til.

=
50 g (½ dl) OST
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150 g (1½ dl) TZATZIKI, 100 g (1 dl) GULERØDDER,
100 g (1 dl) PEBERFRUGT, 75 g (¾ dl) ASPARGES

DET RIGTIGE VALG: SALAT
Når du laver en salat, får du måske lyst til at komme nogle
hakkede peanuts i. Men hvis du gerne vil lave en større
salat, er det bedst at springe peanuttene over og i stedet
komme cherrytomater i.

=

15 g (1 spsk) PEANUTS

450 g (4½ dl) CHERRYTOMATER

DET RIGTIGE VALG: MORGENMAD
Måske synes du, at et glas æblejuice er
forfriskende til morgenmaden, men mætter det
lige så meget som to hele æbler?

=
250 ml (2½ dl) æblejuice

2 ÆBLER (100 g/1 dl pr. stk.)

DET RIGTIGE VALG: SNACKS
En mindre portion tørrede frugter er udmærket snack, men
hvis du vælger frisk frugt i stedet, kan du spise meget mere
med det samme antal kalorier.

=
30 g (2 spsk) ROSINER

140 g (1¼ dl) VINDRUER

BLIV MÆT
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VÆLG DE RIGTIGE
KULHYDRATER
HVAD ER KULHYDRATER?
Kulhydrater er en grundlæggende energikilde i din kost.
Denne fødevaregruppe kan opdeles i to hovedtyper: stivelse
og sukkerarter. Stivelse indbefatter brød, kartofler, pasta, ris
og gryn. Sukkerarter består af sakkarose (rørsukker og
roesukker), laktose (sukker i mælkeprodukter) og fruktose
(sukker i frugt).

SPØRGSMÅL
& SVAR
FEDER
KULHYDRATER?
Selv om kulhydrater siges
at fede, f.eks. i form af
brød og kartofler, er de
fedtfattige og indeholder
relativt få kalorier. De er
kun kalorierige, hvis man
spiser dem sammen med
en masse fedt – det kan
være pasta med en fed
sauce, friturestegte
kartofler, chips eller brød
med masser af smør på.
Kulhydrater er en vigtig del
af en velafbalanceret kost.
Prøv at lade en tredjedel af
det, du spiser på en dag,
bestå af kulhydrater, og
spis mindst én af disse
fødevarer til hvert måltid.

Stivelse kan deles op i to grupper – simple/raffinerede
kulhydrater såsom hvidt brød, hvid ris og fødevarer med
hvidt mel; og komplekse/uraffinerede kulhydrater som
fuldkornsbrød og brune ris.

KULHYDRATER I ARBEJDE
Raffinerede kulhydrater frigiver hurtigt deres energi og kan
få blodsukkerværdierne til at stige brat. Uraffinerede
kulhydrater frigiver derimod deres energi langsomt og
holder blodsukkerværdierne stabile. Når man har diabetes,
skal man have en kost med mange langsomme kulhydrater,
som er en god kilde til energi og næringsstoffer. Nogle
kulhydrater er også bedre end andre til at mætte én længe
efter, man har spist.
Det glykæmiske indeks (GI) er en måde til at måle en
fødevares virkning på blodsukkerværdierne. Kulhydrater
med en lav GI omdannes kun langsomt til sukker og frigiver
derfor sukkeret i blodet ganske gradvist. De giver altså
ingen pludselige stigninger i blodsukkerværdierne, og det
er bedst for dit helbred. Læs mere om det glykæmiske
indeks på siderne 18-19.

LANGSOMME ELLER HURTIGE KULHYDRATER
Nedenstående kurve viser, hvordan dit blodsukker kan svinge i løbet af dagen afhængig af, om du har spist
langsomme eller hurtige kulhydrater. Den mere stabile virkning af langsomme kulhydrater er bedst for dit helbred
og giver dig mest energi.
Langsomme

BLODSUKKERVÆRDIER

Hurtige

Morgenmad
08:00

Formiddags-snack
09:00

10:00

11:00

Frokost
12:00

13:00

Eftermiddags-snack
14:00

15:00

16:00

17:00

Aftensmad
18:00

19:00

TID

HVORFOR FULDKORN ER DET RIGTIGE VALG
Vi bør spise flest kulhydrater i form af stivelse og fra frugt og grøntsager, og også
nogle mælkeprodukter. Når man gerne vil spise sundt, skal man gå efter fuldkornsproduk-ter, som er langt de bedste kulhydrater med stivelse. Korn, der bliver raffinerede, mister kostfibre, vitaminer og mineraler. Hvis du
spiser raffinerede kulhydrater, går du glip af flere af
disse vigtige næringsstoffer. Fuldkorn kan blive
malet til mel, som man f.eks. kan lave brød og pasta
af. Fibrene i fuldkornsprodukter forhaler omdannelsen af stivelse til sukker, og det er med til at
stabilisere blodsukkerværdierne.
Kostfibre er også med til at
fremme dit fordøjelsessystem. Fuldkornsprodukter
nedsætter også risikoen for
hjertekarsygdomme og kræft.

VÆLG DE RIGTIGE KULHYDRATER
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GI og GL
HVAD ER DET GLYKÆMISKE INDEKS?

»

Kirsebær har
en lav GI-værdi
og indeholder
mange vitaminer
og kostfibre.

Det glykæmiske indeks måler, hvor hurtigt kulhydrater
omdannes til sukker i kroppen, og hvor meget de påvirker
dine blodsukkerværdier. Fødevarer med en høj GI-værdi (70
eller derover) nedbrydes meget hurtigt, og det giver en
hurtig stigning af blodsukkeret – og det skal man jo undgå,
når man har diabetes. Fødevarer med en lav GI-værdi (55 og
derunder) optages langsommere i blodet, og det giver en
mere stabil og kontrolleret stigning af ens blodsukkerværdier.

BEREGNING AF GLYKÆMISK LOAD

SPØRGSMÅL
& SVAR
HVORDAN PÅVIRKER
FORARBEJDNINGEN
AF FØDEVARER DERES
GI-VÆRDI?
Alle forarbejdningsprocesser af fødevarer påvirker
deres GI-værdi, da disse
processer gør det nemmere
for fordøjelsessystemet at
nedbryde kulhydraterne.
Derfor har forarbejdede
fødevarer en højere GI end
uforarbejdede fødevarer.
Dåsetomater har f.eks. en
højere GI end friske
tomater, og kartoffelmos
har en højere GI end nye
kartofler med skræl.

18
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Glykæmisk load (GL) er baseret på nogle af de samme
oplysninger som GI, men medregner også kulhydraternes
fulde kvalitet i maden. Hvis man ganger GI-værdien med
mængden af kulhydrater i en portion, får man GL-værdien.
Selv om man bruger GI mere, kan GL-værdierne i nogle
tilfælde være en bedre rettesnor for, hvordan en fødevare
påvirker ens blodsukkerværdier. Gulerødder og chokolade
har f.eks. begge en GI-værdi på 49 – men man behøver ikke
være ernæringsekspert for at vide, at gulerødderne er det
sundeste for én. I dette tilfælde bekræfter de to fødevarers
GL-værdier, at gulerødderne er det sunde valg.

HVORFOR ER KOST MED EN LAV GI-VÆRDI
SUND?
Lav-GI-diæt er blevet udviklet for at hjælpe diabetikere med
at få bedre kontrol over deres blodsukkerværdier, men det
har også vist sig, at denne kost kan være med til at mindske
risikoen for hjertekarsygdomme og hjælpe med at få kontrol
over ens vægt, da den kan styre appetitten og forhale sulten.

SEKS NEMME MÅDER TIL AT SÆNKE GI- OG GL-VÆRDIERNE I DIN KOST

1

4

2

REDUCÉR PÅVIRKNINGEN AF MAD MED HØJ
GI-VÆRDI Hvis du spiser mad med høj GI-værdi,
f.eks. bagt kartoffel, skal du kombinere det med mad
med lav GI-værdi, f.eks. bønner.
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KOG IKKE PASTA FOR LÆNGE Spis pasta al dente
– det har en lavere GI-værdi end blød pasta, fordi
fordøjelsesenzymerne i lidt hårdere pasta er længere
tid om at nedbryde kulhydraterne.

VÆLG RIS MED OMHU Basmatiris har en GI-værdi
på 57. Det kan man sammenligne med langkornede hvide ris, der har en Gi-værdi på 72, og
jasminris, der har en GI-værdi på 89.

BRUG BALSAMICODRESSING I STEDET FOR
MAYONNAISEDRESSING Det er fedtfattigere, og
balsamicoens syreindhold gør fordøjelsen
langsommere og sænker måltidets GI-værdi.
SPIS IKKE FOR STORE PORTIONER Jo større
mængder med kulhydrater, jo mere vil dine
blodsukkerværdier stige, uanset GI-værdierne.
VÆLG SÅ LIDT FORARBEJDET MAD SOM MULIGT
Jo mindre forarbejdet mad er, jo lavere GI-værdi
har det. Tænk over, hvilken mad du køber, og
hvordan du tilbereder den.
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INDEHOLDER
MARGARINE MINDRE
FEDT END SMØR?
Margarine og smør
indeholder lige store
mængder fedt og lige
mange kalorier – ca. 37
kalorier pr. teske. Men der
er forskel på, hvilken slags
fedt de indeholder. Smør
hører under de mættede
fedtsyrer. Margarine fås
som enkeltumættede og
flerumættede fedtsyrer.
Smørprodukter med lav
eller reduceret fedtprocent
indeholder mindre fedt og
færre kalorier end
margarine.

ERSTAT DE DÅRLIGE
FEDTSTOFFER
KEND FEDTSTOFFERNE
Ernæringsvejledere skelner mellem to hovedtyper af
fedtstoffer: mættede fedtsyrer og umættede fedtsyrer.
Umættede fedtsyrer består af enkeltumættede og
flerumættede fedtsyrer; flerumættede fedtsyrer kan
yderligere opdeles i omega-3 og omega-6 fedtsyrer. Og
herudover findes der også transfedtsyrer.
Det fedt, du vælger at spise, kan påvirke dit helbred, derfor
skelnes der ofte mellem ”dårlige fedtstoffer” og ”gode
fedtstoffer”. En kost, der består af mange mættede fedtsyrer
og transfedtsyrer – dårlige fedtstoffer – stimulerer kroppen
til at producere kolesterol, som kan tilstoppe blodkarrene
og pulsårerne og øge risikoen for hjertekarsygdomme og
blodpropper. Flerumættede og monoumættede fedtsyrer
ses som gode fedtstoffer. Monoumættede fedtstoffer er med
til at reducere mængden af kolesterol. Omega-3 fedtsyrer
beskytter hjertet, da de forhindrer blodet i at størkne,
sænker blodtrykket, styrker musklerne ved at beskytte
arterievæggene, som bliver afspændte, og de øger
blodtilstrømningen til hjertet. Det er vigtigt at have en
balance mellem omega-3 og omega-6 i kosten. De fleste af
os spiser for mange omega-6 fedtstoffer og ikke nok
omega-3 fedtstoffer.
Selv om der er sundhedsmæssige fordele ved umættede
fedtsyrer, er der dobbelt så mange kalorier i alle former for
fedt som i proteiner og kulhydrater, så man skal kun spise
begrænsede mængder fedt – og det gælder også af de gode
fedtstoffer.

GODE FEDTSTOFFER
MONOUMÆTTEDE FEDTSYRER De findes hovedsageligt i olivenolie, nødder og avocadoer.
FLERUMÆTTEDE FEDTSYRER Omega-6 fedtsyrer findes i planteolier og margariner, f.eks. i solsikkeolie, tidselolie, majsolie og
sojabønneolie. Omega-3 fedtsyrer findes hovedsageligt i fede fisk
som laks, frisk tun, sild og makrel. Plantekilder til omega-3 fedtsyrer
er hørfrø og hørfrøolie, rapsolie, sojabønneolie og valnøddeolie.

DÅRLIGE FEDTSTOFFER
MÆTTEDE FEDTSYRER De findes i fuldfede mælkeprodukter
(ost, yoghurt, mælk, fløde), svinefedt, flydende smør, kødpålæg,
kødprodukter som pølser og burgere, wienerbrød, kager, kiks,
kokosolie og palmeolie.
TRANSFEDTSYRER De findes naturligt
i mindre mængder i kød og mælkepro« Valnøddedukter, men de produceres også genolie er en let
olie og en god
nem fedthydrering, som er en proces,
kilde til
fødevareproducenter bruger til at omomega-3
fedtsyrer.
danne planteolier til halvfast fedt. Selv
om transfedtsyrer rent kemisk er
umættede, fungerer de som mættede
fedtsyrer i kroppen. Nogle undersøgelser tyder faktisk på, at de er
usundere end mættede fedtsyrer.

« Avocadoolie
indeholder sunde
umættede fedtsyrer.

« Udnyt de
gode
fedtstoffer så
meget som
muligt ved at
lave lækre
salatdressinger
med dem. Brug
olier som
olivenolie og
avocadoolie og
græskarkerner.
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ER HAVSALT BEDRE
END STENSALT?
Selv om havsalt indeholder
spor af mineraler som
magnesium, kalcium og
kalium – som ikke findes i
almindelig (sten-)salt – er
det så lidt, at det ikke gør
nogen forskel i din kost.
Mange kokke foretrækker
havsalt, fordi de mener, at
det har en bedre smag end
stensalt, men i forhold til
en diæt og rent
sundhedsmæssigt er der
ingen reel forskel på de to
typer salt.

ERSTAT SALT MED
GODE KRYDDERIER
HVORFOR SKAL MAN SKÆRE NED PÅ SALTET?
Hvis du har diabetes, har du større risiko end de fleste
mennesker for at få en hjertekarsygdom eller en blodprop.
Det er vigtigt, at du mindsker denne risiko ved at styre dit
blodtryk. En af de vigtigste måder er at skære ned på dit
saltindtag. Salt er sammensat af natrium og klorid. Natrium
er den del, der er skadelig for helbredet. Det meste natrium i
kosten kommer fra salt, men noget af det kommer også fra
tilsætningsstoffer, f.eks. smagsforstærkere og konserveringsmidler.
Natrium forekommer også naturligt i små mængder i mange
fødevarer, det gælder f.eks. fisk, grøntsager og selv frugt.
Selv om det vil reducere vores saltindtag, at vi salter vores
mad mindre, når vi tilbereder den, og vi bruger mindre salt
ved bordet, får vi 75 procent af saltet gennem forarbejdede
fødevarer. Tjek produkternes varedeklaration, om de har et
højt saltindhold, inden du køber dem. Men du skal være
opmærksom på, at man ofte kun nævner indholdet af natrium
og ikke af det samlede saltindhold. Omregn tallet for natrium
til den reelle saltmængde ved at gange med 2½.

MINDRE SALT BETYDER IKKE MINDRE SMAG
Mange mennesker spiser mere salt end de anbefalede 6 g om
dagen. Jo mere salt du spiser, jo mindre følsomme bliver dine
smagsløg over for det. Men du kan godt lære at nyde mad
med mindre salt. Hvis du gradvist reducerer mængden af salt
i dine måltider, vil dine smagsløg tilpasse sig, og saltreceptorerne på tungen vil igen blive mere følsomme. Der vil nok
gå 2-3 uger. Eksperimentér med andre smagstilsætninger
end salt. Du kan starte med ideerne på modsatte side.

NEMME MÅDER AT GIVE MADEN MERE SMAG PÅ
KANEL
Prøv kanel i kødretter,
f.eks. i wokmad og
gryderetter. Det kan
også være med til at
regulere dit blodsukker.

SENNEP
Kom grov sennep i
kartoffelmosen eller en
smule sennepspulver i
ostesaucen for at give
den mere smag.

PEBERROD
Revet peberrod giver
en frisk smag i
kartoffelmos. Hvis man
blander det med
mayonnaise, kan man
også bruge det i
sandwich.

INGEFÆR

CITRUSFRUGTER
Smagen fra citrusfrugter får kylling og
fisk til at smage af
mere. Tilsæt citronskal
fra en usprøjtet citron i
ris eller grøntsager.

KARDEMOMME
Kom knuste kardemommefrø i risretter som
pilaf eller risengrød;
eller smag æblegrød til
med knuste
kardemommefrø.

MUSKATNØD
Har en sød, krydret
smag. Kom lidt
friskrevet muskatnød i
ostesauce, frugtgrød
eller risengrød.

CHILI

Kan bruges i wokmad,
salatdressinger eller
salsa. Det passer også
godt til kød, fisk og
skaldyr.

Chilier kan både være
ret milde og meget
stærke. Prøv at komme
lidt finthakket frisk chili
i tomatsauce eller
tomatsalsa.

PEBERKORN

KOMMENFRØ

Der findes mange
forskellige slags, prøv
røde, grønne og
sichuanpeber – og de
almindelige sorte.

Tilsæt en smule i en
kartoffelsalat eller
coleslaw; passer også
godt til ost, grøntsager
og i brød.

STJERNEANIS

CITRONGRÆS

Den varme anis-agtige
smag kan friske en
frugtsalat op. Man kan
også tilsætte lidt knust
stjerneanis i stegte
grøntsager.

Knus eller ”stød” denne
asiatiske urt, og brug
den som smagsforstærker i gryderetter,
karryretter, risretter,
supper og marinader.

ERSTAT SALT MED GODE KRYDDERIER
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HVAD ER FORSKELLEN
PÅ NATURLIGT
SUKKER OG
SUKKERTILSÆTNING?
Sukker kan deles op i to
grupper – naturligt sukker,
såsom sukker i frugt, og det
sukker, vi tilsætter i vores
fødevarer. Kroppen
reagerer ens på de to
former for sukker.
Du skal prøve at reducere
mængden af
sukkertilsætninger i din
kost. Du kan jo begynde
med at lade være med at
komme sukker i drikke og
med at strø det over
myslien.
Nyd mad med naturligt
sukker, f.eks. frisk frugt, for
her får du også glæde af
andre næringsstoffer som
vitaminer og mineraler.
Tørret frugt er også
udmærket, hvis man ikke
spiser for meget af det.

SPIS MINDRE
SUKKER
LIDT SUKKER – IKKE NUL SUKKER
Der findes to myter: Hvis man spiser for meget sukker, kan
man få diabetes, og mennesker med diabetes skal undgå alle
former for sukker. I virkeligheden er det mængden og
måden, du spiser sukker på i kombination med, hvad du
spiser sammen med det, der afgør, hvordan det påvirker
dine blodsukkerværdier.
Mennesker med diabetes skal lade være med at spise store
mængder af mad, som er en koncentreret kilde til naturligt
sukker. Det kan f.eks. være frugtjuice og tørret frugt. Mindre
mængder af sukker er udmærket, især når de indtages
sammen med fiberholdige fødevarer (de hjælper også med
til, at sukkeret bliver optaget langsommere i blodet).
Desserter, kiks, kager og konditorvarer er ikke forbudt, men
disse ting skal spises med måde, da de som regel indeholder
mange kalorier, fedt og sukker, og man som diabetiker skal
passe på sin vægt. Hvis de ikke indeholder noget eller kun
lidt sukker, kan du godt spise dem.

SØDE ALTERNATIVER
Nogle gange kan man ikke undgå, at der skal sukker i en ret,
almindeligt sukker eller andre kalorierige sødemidler som
honning eller frugtsukker. Det er der ofte i opskrifter, hvor
sødestoffet skal give retten en fylde og karakter og ekstra
smag. Men hvis du bare skal give en ret den sødlige smag,
kan du gøre det uden denne fylde og i stedet bruge et
sødemiddel, som ikke indeholder nogen eller ret mange
kalorier. Se på skemaet modsatte side, hvilke muligheder
der er.

FORSKELLIGE SØDESTOFFER
ALMINDELIGT SUKKER
(F.EKS. RØRSUKKER OG DEMERARA)

En spiseskefuld sukker indeholder 59 kalorier, så det er vigtigt at holde øje med, hvor
meget man spiser af det. Men sukker gør mere end bare at give en ret en sødlig smag,
så man kan ikke altid erstatte det med et andet sødestof.

HONNING

Rent sundhedsmæssigt er der ikke de store fordele ved at bruge honning i stedet for
almindeligt sukker. Da honning er tykkere, indeholder den lidt flere kalorier pr.
skefuld, men den er også lidt sødere, så du ikke bruger så meget af den.

AGAVESIRUP

Den er lavet af sydamerikanske kaktusplanter. Den er ca. 30 procent sødere end
sukker og honning, så du skal bruge en tredjedel mindre af den. Hvis du bruger den i
opskrifter, skal du bruge ca. 25 procent mindre væske og sætte ovntemperaturen 10
grader ned.

ACESULFAM K

Det er et forholdsvis nyt sødestof uden kalorier. Søder ca. 200 gange mere end
almindeligt sukker. Det har lavere GI-værdier end almindeligt sukker, og du skal bruge
meget små doser af det for at få den samme søde smag.

SAKKARIN

Dette kaloriefrie sødemiddel er varmestabilt, så det kan bruges i retter, der skal
tilberedes ved høje temperaturer. Men det har ikke de samme egenskaber som
almindeligt sukker og skal bruges i meget mindre mængder (det er ca. 300 gange
sødere), så man kan ikke anvende det som sukkererstatning i bagværk.

SUKRALOSE

Det er lavet af almindeligt sukker, men kroppen reagerer ikke på det som på sukker,
da dette kaloriefrie sødemiddel ikke påvirker blodsukkerværdierne. Det er ca. 600
gange sødere end almindeligt sukker, og er utroligt varme- og kuldestabilt og
anvendeligt til både frosne desserter og varme retter.

(F.EKS. ATWEL OG PERFECT FIT)

(F.EKS. ATWEL)

ASPARTAM

Det er ca. 200 gange sødere end almindeligt sukker og bruges derfor i så små
mængder, at det næsten ikke indeholder nogen kalorier. Det bliver nedbrudt ved
meget høj opvarmning og mister sin søde smag, så det skal ikke bruges til retter, der
kræver høje temperaturer.

(F.EKS. CANDEREL)

Rørsukker har »
det samme
kalorieindhold
som
almindeligt
hvidt sukker.

Acesulfam K»
er meget
sødere end
almindeligt
sukker, så
brug mindre
af det.

«

Muscovadosukker er ikke
helt så sødt,
men næringsværdien er
den samme
som i almindeligt sukker.

I bagning
kan man
erstatte
noget af
sukkeret
.med
honning.

»

«

Sukralose
kan bruges af
diabetikere, da
det ikke sætter
blodsukkerværdierne op.

«

Når man
bruger agavesirup, skal man
huske, at det er
meget flydende.

FYLD INDKØBSKURVEN MED
SUND MAD

FRUGT OG GRØNTSAGER
Køb et stort udvalg af frugt og grøntsager, så får
du mange forskellige vitaminer, mineraler og
plantestoffer. Friske, frosne og tørrede – de kan
alle bruges, så du kommer op på 6 om dagen.

Prøv at se kritisk på indholdet af din
indkøbskurv. Ved at lave nogle små
forandringer – du kan f.eks. købe mælk
med lavere fedtprocent og skifte
hvedemelet ud med fuldkornsmel – kan
du faktisk gøre det meget sundere, og
det hjælper dig med at håndtere din
diabetes.

VÆR KRITISK, NÅR DU KØBER IND

1
2

Vær kritisk, når du nærmer dig butikkens områder
for de meget forarbejdede varer.

Sammenlign varedeklarationerne på de
forarbejdede fødevarer for at se, hvilke der
indeholder mindst fedt, salt og sukker og har flest
kostfibre. Se på tallene pr. 100 g og ikke pr. portion.

3
4
5
6

Køb friske fødevarer, og f.eks. fuldkornsprodukter
og juice, der består 100 procent af frisk frugt.
Prøv at undgå fødevarer med store mængder salt
eller sukker; du kan selv tilsætte det i mindre doser.

Jo længere listen af tilsætningsstoffer er, jo
mindre sund er varen som regel.

Glem ikke frosne grøntsager – de sparer tid, fordi
de allerede er tilberedte, og ofte indeholder de
flere vitaminer end friske grøntsager.
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OLIE
Brug umættede olier som olivenolie, rapsolie, valnøddeolie, avocadoolie, hørfrøolie og sojabønneolie
for at få omega-3 og omega-6 fedtstoffer.

ÆG

MYSLI

Hvis du ikke spiser fede fisk, kan du tage
æg i stedet, som indeholder rigtig meget
omega-3 fedt. Æg er også en god kilde til
jern.

Køb fuldkornsmysli til morgenmad, uden
tilsat sukker og med mindst 3 g kostfibre pr.
portion. Du kan også selv lave din mysli af
havregryn, frø, nødder og tørrede frugter.

MÆLKEPRODUKTER
Du kan få et godt
tilskud af proteiner
og kalcium fra
mælkeprodukter.
Køb så fedtfattige
produkter som muligt.

RIS
Vælg basmati eller
brune ris, som har
lavere GI-værdier end
langkornede hvide ris.
De er også en god
kilde til B-vitaminer.

FEDE FISK
Fede fisk som makrel,
laks og frisk tun
indeholder omega-3
fedtstoffer, som er
med til at holde
hjertet sundt. Spis
fisk mindst tre gange
om ugen; vælg
forskellige fisk.

FJERKRÆ OG MAGERT KØD

DÅSEBØNNER

BRØD

Køb kylling og magert kød i stedet for kød med
fedt. Lav ikke for store portioner – 100-140 g er
rigeligt til én person.

Der er mange kostfibre i bønner, og de har lave
GI-værdier. Køb dem, der ikke er tilsat salt eller
sukker. Ligger de i en saltlage, skal de skylles.

Køb fuldkornsbrød, det er
mere næringsrigt end hvidt
brød og har lavere GI-værdier.

MAD
I FARTEN

FROKOST

Det kan ikke undgås, at man nogle gange må
købe frokost eller snack, når man er på farten.
Hvis der er varedeklaration på maden, skal du
læse den, inden du køber produktet, så kan du
sikre dig, at det er så sundt som muligt.

VALG 1

GROV-SANDWICH »
Hvis du vælger sandwich, så køb
en med grovbrød, kernebrød eller
rugbrød. Og fyldet skal være
magert og proteinrigt, det kan
f.eks. være kylling, fisk, skaldyr
eller hummus, og der skal også
være salat eller grøntsager i.

Mængderne i varedeklarationerne er angivet pr. 100 g eller
100 ml af produktet. Sammenlign disse tal med nedenstående
tal, der viser mad med for høje eller lave doser.

Fedt
Mættede fedtsyrer
Sukker
Salt
Kostfibre
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20 g el. mere
5 g el. mere
15 g el. mere
1,5 g el. mere
mere end 3 g

LAV
3g
1,5
5g
0,1
0,5

el. mindre
g el. mindre
el. mindre
g el. mindre
g el. mindre

VALG 4

HØJ

SALAT MED BRUNE RIS »

VALG 3

En varedeklaration indeholder oplysninger om vægt, netto og
brutto; ingredienser og anvendte tilsætningsstoffer. På mange
varedeklarationer er der også oplysninger om næringsstoffer
og energi, det kaldes næringsdeklaration. Den angiver, hvor
meget der er af de enkelte næringsstoffer i produktet, dvs.
proteiner, kulhydrater, sukkerarter, fedt, kostfibre, vitaminer og
mineraler. Du kan bruge disse oplysninger til at tjekke, om
produktet er afbalanceret i forhold til din diætkost. Hvis
produktet f.eks. giver meget fedt eller salt i et måltid, kan du
vælge noget mad resten af dagen, som kun indeholder små
mængder fedt eller salt.

VALG 2

HVORDAN MAN LÆSER VAREDEKLARATIONER

Hvis du gerne vil have lidt
afveksling fra sandwich, kan du
købe en salat, hvor der f.eks. er
brune ris, fuldkornspasta,
perlebyg eller quinoa i.

SNACKS

VALG 1

TRE TØRREDE ABRIKOSER »
En lille sund snack om
formiddagen og eftermiddagen
er med til at stabilisere dine
blodsukkerværdier og styre sulten.
Men der kan være meget sukker i
tørret frugt, så du skal ikke spise
for meget af det.

« BANAN

Suppe er sund og mættende, men
kan indeholde meget salt, så tjek
varedeklarationen. Køb en suppe
med bønner eller ærter, hvis det
kan lade sig gøre, og prøv at
undgå fløde eller kokosmælk –
det gør suppen meget kalorierig
og fed.

Sørg for, at du ikke bare får
stillet din sult med den snack,
du tager. Der skal også være
næring i, dvs. vitaminer og
mineraler og kostfibre. Bananer
er en fantastisk god kilde til
kalium, som er med til at holde
dit blodsukker under kontrol.

VALG 2

« SUPPE

VALG 3

FEDTFATTIG YOGHURT »
En lille skålfuld fedtfattig
yoghurt giver proteiner og
kalcium og er en god snack, der
stiller sulten. Det er også med
til at holde knoglerne sunde.

« KNÆKBRØD

Sørg for at få mindst én portion
frugt og én portion grøntsager til
frokost. En blandet bønnesalat
eller grøn salat er et godt skridt
på vejen til ”6 om dagen” og har
lave GI-værdier.

Tag et par skiver knækbrød
eller nogle grovkiks som en
snack – de indeholder masser
af fibre. Du kan komme
fedtfattig hummus, salsa eller
smøreost på.

VALG 4

« BØNNESALAT

MAD I FARTEN
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10 TIPS TIL AT SPISE UDE
TIP

HVORFOR?

1

UNDGÅ BUFFETMAD

Undersøgelser viser, at jo mere mad, der er at vælge imellem, jo
flere kalorier får vi sandsynligvis. Prøv at lade være med at
tage lidt af det hele, hvis du spiser buffetmad, nøjes med tre
eller fire af tingene.

2

SE, HVAD ANDRE
SPISER, INDEN DU
SELV BESTILLER

Hvis du er på en restaurant, hvor der serveres meget store
portioner, er det bedst at modstå fristelsen til at bestille en
kæmpe tallerkenfuld. Du kan f.eks. bestille to forretter eller to
gange tilbehør i stedet for en hovedret.

3

BED OM EN KANDE
VAND, SÅ SNART
TJENEREN KOMMER

Det er en god ide at få noget vand med det samme, inden du
spiser, det tager toppen af den værste sult. Hvis du husker at
drikke vand, vil du heller ikke drikke så meget alkohol.

4

SPØRG, HVAD
RETTERNE
INDEHOLDER, INDEN
DU BESTILLER

Det er ikke altid så gennemskueligt, hvor sund eller fedende en
ret er, så spørg tjeneren, hvad der er i, og hvordan det er
tilberedt, hvis du er i tvivl. Du skal ikke holde dig tilbage med
at bede om at få grøntsagerne uden smør eller fisken eller
kødet uden den fede sauce – sig helt præcist, hvad du vil have,
når du bestiller.

5

VÆR DEN FØRSTE,
DER BESTILLER

Man kan gå ind på en restaurant med de bedste intentioner om
at vælge det sundeste på menuen, men man bliver ofte påvirket
af dem, man er sammen med. Hvis du er den første, der
bestiller, kan du nemmere holde fast i din beslutning om at
vælge det sundeste.
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Du behøver ikke at blive sat på en hård prøve, når du spiser ude, du skal bare have en
klar strategi om at spise sundt. Følg disse tips om at holde fokus og nyd maden.

TIP

HVORFOR?

6

TAG FØRST EN SUPPE
ELLER SALAT

Suppe er med til at fylde maven lidt, så du ikke spiser for
meget af hovedretten. En undersøgelse har vist, at man får 20
procent færre kalorier ved et restaurantbesøg, hvis man spiser
suppe som forret. Om sommeren kan du starte med en salat
(med fedtfri dressing), som virker på samme måde.

7

BESTIL EKSTRA
GRØNTSAGER SOM
TILBEHØR

Ofte er der ikke så mange grøntsager i restaurantmad. For at
være sikker på, at du får vitaminer og mineraler nok, kan du
bestille en portion grøntsager som tilbehør eller supplere med
en salat.

8

LAD VÆRE MED AT
SPISE EN MASSE
BRØD, INDEN DU FÅR
DIN MAD

Hvis der bliver sat brød ind på bordet, og du ved, at du ikke
kan lade være med at spise af det, så bed tjeneren om at tage
det væk igen. Spørg evt., om du i stedet kan få nogle oliven at
nippe til.

9

LAD IKKE TJENEREN
FYLDE DIT VINGLAS,
FØR DU HAR TØMT
DET

Der er mange kalorier i alkohol, så du skal passe på med, hvor
meget du drikker. Hvis dit glas hele tiden bliver fyldt op, kan
det blive svært.

DU BEHØVER IKKE AT
SPRINGE DESSERTEN
OVER

Dessert behøver ikke at være helt forbudt, du skal bare vælge
klogt. Måske er der frugtdessert eller -is, eller du kan dele en
dessert med den, du spiser ude med. Undgå de meget fede og
kalorierige desserter med masser af fløde.

10

10 TIPS TIL AT SPISE UDE
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PEP OPSKRIFTERNE OP
TIP

HVORFOR?

1

TILSÆT DÅSEBØNNER
ELLER KOGTE LINSER

Bønner og linser er fyldt med kostfibre og har lave GI-værdier.
Kom dem i salater, supper og gryderetter. I retter med hakkekød
kan du erstatte halvdelen af kødet med samme mængde kogte
linser.

2

SNUP NOGLE EKSTRA
GRØNTSAGER, SÅ
SNART DER ER
MULIGHED FOR DET

Spæd retter som chili con carne og kødsovs til pastaen op med
grøntsager som majs, udskårne gulerødder og dybfrosne ærter.
Så behøver du ikke bruge så meget kød, og du får nogle flere
grøntsager. Du kan også tilsætte hakkede forårsløg, dampet
spinat, kål eller moset gulerod i kartoffelmosen.

3

ERSTAT NOGET AF
FEDTSTOFFET MED
PUREREDE SVESKER,
NÅR DU BAGER

Erstat op til 50 procent af smørret eller olien med purerede
svesker, når du bager f.eks. kiks, muffins og kager. Puréen laves
af 225 g udstenede svesker og 6 spsk varmt vand, som kommes
i en foodprocessor eller blender og blendes til en lind puré.

4

BRUG GROVMEL I
STEDET FOR
HVEDEMEL TIL
BAGNING

Hvis du ikke har prøvet at bage med grovmel, kan du starte
med at erstatte halvdelen af det hvedemel, der angives i
opskriften. Når du har prøvet det nogle gange, kan du erstatte
mere og mere af hvedemelet. Grovmel er noget drøjere end
hvedemel, så du skal tilsætte lidt mere væske med grovmel.

5

BRUG OLIESPRAY TIL
RETTER, HVOR MAN
SKAL STEGE MADEN
LET

Olie udvider sig, når det bliver varmet op, så når du skal svitse
løg eller grøntsager, behøver du ikke at bruge så meget, som du
måske tror. Det er nok med et enkelt sprøjt med oliesprayen,
som dækker panden med olie. På den måde sparer du på fedtet
og kalorierne.
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Du behøver ikke at undvære dine yndlingsretter, for med nogle enkelte udvidelser og
simple ændringer er det nemt at tilpasse dem til dine nye madvaner.

TIP

HVORFOR?

6

ERSTAT ALMINDELIGE
KARTOFLER MED
SØDE KARTOFLER

Søde kartofler har lavere GI-værdier end almindelige kartofler
og er en fantastisk god kilde til betakaroten. Du kan bruge dem
på nøjagtig samme måde som hvide kartofler. Du kan bage dem
med skræl eller skrælle og koge og mose dem sammen med lidt
smør og en anelse kanel.

7

BRUG FILODEJ I
STEDET FOR MØRDEJ

I filodej er der kun 3,5 g fedt pr. 100 g sammenlignet med 28 g
fedt i mørdej og 36 g i butterdej. Hvis du laver din egen filodej,
er det bedre at bruge planteolie end smeltet smør, når du skal
pensle dejpladerne.

8

TILSÆT NOGLE
DRÅBER CITRONSAFT

Citron reducerer behovet for salt. Den er også med til at forhale
nedbrydelsen af stivelse til sukker og sænker dermed madens
GI-værdi. Balsamico og lignende eddikeprodukter har samme
virkning.

9

BRUG RAPSOLIE I
MADLAVNINGEN

Olivenolie er en god kilde til monoumættede fedtsyrer, men kan
være ret dyr. Rapsolie har mange af de samme fordele og
koster kun en brøkdel af olivenolien. Den har en mild smag og
kan bruges til sautering, bagning og salatdressinger.

10

GØR DRESSINGER
LETTERE

Reducér fedtindholdet i opskrifter, hvor der skal piskefløde i
ved kun at tage halvdelen af den angivne mængde piskefløde
og erstatte den anden halvdel med græsk yoghurt. Vælg en
fedtfattig græsk yoghurt for at sætte antallet af kalorier endnu
mere ned.

PEP OPSKRIFTERNE OP
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FÅ STYR PÅ VÆGTEN
Hvis man er overvægtig, er det sværere at have diabetes, og der er større risiko
for, at der kommer flere komplikationer af ens diabetes, f.eks. en hjertekarsygdom.
Så hvis du er overvægtig, bør det være din førsteprioritet at tabe dig. For at finde
ud af, om du er overvægtig, kan nedenstående Body Mass Indeks (BMI) være en
hurtig vejviser for dig. Hvis du skal tabe dig meget, mister du måske helt modet,
og du kan ikke overskue, hvordan du skal komme ned på din idealvægt. Men hvis
du bare taber 5-10 procent, vil det allerede være et stort sundhedsmæssigt
fremskridt.
BODY MASS INDEKS (BMI)
ER DU NORMALVÆGTIG??
Body Mass Indekset (BMI) er forholdet mellem vægt og højde. Find ud af, hvor din højde og vægt krydser
hinanden på grafen nedenfor, så kan du se, om du er normalvægtig. Du kan også regne din BMI ud ved at
dividere din vægt i kilogram med kvadratet af din højde i meter.
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DIT TALJEMÅL
Dit BMI er bare en del af historien, når det handler om at fastsætte og styre din
vægt. Fedt omkring livet er med til at øge risikoen for hjertekarsygdom, for højt
blodtryk og diabetes. Du kan tjekke, hvor meget fedt du har på kroppen ved at
måle dig omkring taljen. Find dine nederste ribben og det øverste af dine hofter.
Mål omkredsen midt imellem disse to steder (for mange mennesker er det ud for
navlen). Sørg for, at målebåndet sidder parallelt med gulvet og bliver holdt helt
ind til kroppen uden at blive strammet. Træk vejret normalt ud, og mål, når du har
afsluttet denne vejrtrækning.
Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at mænd ikke skal have et
taljemål over 94 cm. Hvis det er mere, er der øget risiko for hjertekarsygdom,
forhøjet blodtryk og diabetes. Hvis en mand måler over 102 cm om livet, er han i
stor fare for at få disse ting. For kvinder er grænsen lavere: Et taljemål på 80 cm og
derover er en advarsel om øget risiko for de nævnte ting, og hvis taljemålet er 88
cm, ringer alarmklokkerne for alvor.
De forskellige etniske grupper varierer lidt i forhold til hinanden, det mest
iøjnefaldende er, at asiatiske mænd bør have en lidt smallere talje. For dem
indebærer et taljemål på 90 cm og derover en øget risiko for de nævnte
helbredsproblemer.

ENERGIBALANCEN
Din vægt bliver bestemt af et helt enkelt balanceforhold. For at holde vægten skal
du bruge den samme mængde energi (kalorier), som du indtager gennem din mad
og det, du drikker. Hvis du får flere kalorier, end din krop bruger, bliver
overskuddet lagret som fedt. Du skal bare spise en smule mere, end du har behov
for, så vil det øge din vægt langsomt, men støt. Hvis man f.eks. spiser bare 100
kalorier mere om dagen, end man har brug for (det svarer til 1½ digestivekiks om
dagen), øger det ens vægt med 4,7 kg på et år.
For at tabe dig skal du rykke balancen den anden vej, så du bruger flere kalorier,
end du indtager. Det får din krop til at trække på sine fedtreserver, så du får den
energi, du har brug for. Du kan tabe dig ved at skære ned på det antal kalorier, du
spiser, eller ved at øge det antal kalorier, du bruger gennem større fysisk aktivitet.
FÅ STYR PÅ VÆGTEN
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