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Velkommen

Jeg har gennem mange år interesseret mig for fedt, ikke mindst 

for kvaliteten af det fedt, der sælges som mad i Danmark. De-

batten om sundt fedt kontra usundt fedt er væsentlig for vores 

viden om, hvad sund mad er, og hvor meget maden kan gøre 

for os i forhold til bevarelse af indre sundhed og forebyggelse 

af sygdom. I særlig grad når vi taler gigt, hjertekarsygdomme 

og andre inflammatoriske sygdomme. Dine daglige valg af godt 

fedt kan således have betydning for graden af inflammation i 

kroppens væv.

Forholdet imellem indtaget af omega 6 og omega 3 fedtsyrer er 

desværre tippet hos mange danskere. De fleste får alt for store 

mængder inflammationsfremmende omega 6 fedtsyrer i form 

af for eksempel raffinerede planteolier, margariner, færdigretter, 

kød, kødpålæg og mælkeprodukter. De får også alt for få sund-

hedsgavnlige uforarbejdede omega 3 fedtsyrer. Fedtstoffer, der 

ikke blot er vigtige – men livsnødvendige. Desværre mangler de 

danske kostråd fuldstændig disse altafgørende nuancer.  

Gode fedtstoffer, blandt andet uforarbejdede omega 3 fedtsy-

rer, beroliger generelt, styrker immunforsvaret og kan imødegå 

den inflammatoriske proces og virke dæmpende på den. Omega 

3 fedtsyrer får du fra hørfrø, hampefrø eller økologiske fede fisk 

som laks eller ørred, alternativt fra alger eller plankton. At kun-

ne navigere klogt og effektivt i junglen af fedtstoffer kræver, at 

du sætter dig ind i problematikken og er kvalitetsbevidst, derfor 

får du denne bog som en hjælp på vejen.  
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Kend dit fedt

Fedt har igennem mange år fået skyld for en stor del af de dår-

ligdomme, som er særligt velkendte i vores vestlige del af ver-

den. Beskyldningerne er heldigvis grundigt tilbagevist, for visse 

fedtstoffer er ganske enkelt livsnødvendige for os mennesker. 

En historisk undersøgelse har afsløret, at sukkerindustrien si-

den 60’erne har betalt forskere og læger for at nedtone sukkers 

betydning i forbindelse med udvikling af hjertekarsygdomme og 

i stedet sætte fokus på fedt som synderen. Studiet redegør for 

sukkerindustriens betydelige rolle i forbindelse med financierin-

gen af studier, der igennem årene har afledt opmærksomheden 

fra sukkers potentielt skadelige rolle i forbindelse med udvikling 

af hjertekarsygdomme og for høje kolesteroltal. Undersøgelsen, 

der afslører den store løgn om sukker, er publiceret i det aner-

kendte tidsskrift JAMA. Læs mere HER

Derfor handler det i højere grad om at lære ar vurdere kvalite-

ten, fremfor kun at se på kvantiteten af de fedtstoffer, vi hver 

dag vælger at spise.

Det kan derfor virkelig betale sig at sætte sig ind i fedtproblema-

tikken. Vær kræsen og kritisk og erstat dårlige, raffinerede olier 

med uraffinerede jomfruolier. Her i denne lille bog kan du hente 

lidt mere viden om fedtstoffer og få inspiration til, hvordan du 

integrerer dem i din daglige madlavning. Du er også velkommen 

til at se videoen om fedtstoffer side 9. For når det gælder fedt, 

handler det i højere grad om kvalitet fremfor kvantitet

Du finder 
opskriften
på lækker 

Kernemysli 
HER

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2548255
https://www.madforlivet.com/opskrifter/sund-morgenmad/kerne-mysli-opskrift-paa-kernemysli/
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Det handler 
om fedtbevidsthed 

Visse fedtstoffer er livsvigtige, og vores kroppe skal bruge de 

sunde fedtstoffer, også kaldet cellefedt, for at fungere optimalt. 

Forestil dig, at du består af 70% vand, der holdes sammen af 

fedt, knogler og muskler. Det er et ganske fornøjeligt billede at få 

frem på nethinden, og det hjælper også til forståelsen af, at det 

ikke er ligegyldigt, hvilken kvalitet fedt du tilbyder din krop. Alle 

de mange milliarder celler i din organisme er omgivet af en mem-

bran, der består af fedt. Blandt andet derfor er typen og kvalite-

ten af det fedt du spiser, afgørende for din sundhedstilstand.

Det kræver en lille indsats at sætte sig ind i sammenhængene 

omkring fedt og fedtkvaliteter, det lader sig ikke sige med tre 

ord, men kvalitetsfedt er vigtigt for dine celler, dit helbred, hu-

mør og hjerne og meget mere. Derfor kan man med sindsro sige, 

at den, at den indsats, det kræver at lære at navigere i fedtjung-

len, er minimal i forhold til det potentielle udbytte. Den viden 

du kan tilegne dig via denne e-bog og video, vil sætte dig i stand 

til at udskifte dellefedt med cellefedt, og til hver dag at vælge 

det rigtige og gode fedt, som er fremmende for stort set alle 

kropslige balancer og signalleringsprocesser.

Her kan 
du læse mere 
om fordelene 

ved en god 
olivenolie

https://www.madforlivet.com/sund-inspiration/en-god-olivenolie/
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Cellefedt eller Dellefedt

Cellefedt er alt det fedt, som din krop har så stor brug for. Det 

bliver brugt til andet og mere end forbrænding. Det bliver an-

vendt overalt i vore celler, til beskyttelse, signallering, transport 

og meget andet. Det er afgørende vigtigt for blandt andet:

• Hjerne
• Hjerte
• Immunforsvar
• Hormonbalance
• Nervesystem

• Humør
• Fertilitet
• Øjne
• Hud, hår og negle

Dellefedt er alt det fedt, der ikke fremmer sundhed og balance. 

Det er raffinerede olier og margariner samt alt det dårlige fedt, 

der blandes i en lang række fødevarer.

Her kan du se en udsendelse fra DK4, hvor jeg fortæller, hvilke fedtstoffer der er gode at 

spise, og hvilke du med fordel kan gå i en stor bue udenom. Udsendelsen varer 28 minutter.

https://www.youtube.com/watch?v=KmutH41pmX4&t=17s
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Dellefedt findes i

Hærdede og raffinerede fedtstoffer, der sælges som olier i klare 

flasker (for eksempel vindruekerneolie, majs- eller solsikkeolie, 

eller i form af margariner). 

Hærdede og raffinerede fedtstoffer, der blandes i forskellige 

fødevarer eksempelvis i færdigretter, mayonaisesalater (karrysa-

lat, russisk salat etc.), margariner såvel smørbare som flydende, 

kager, kagemix og andet bagerbrød. Ses sågar i børnemad. 

Deklareres som vegetabilsk fedt eller hærdet, vegetabilsk fedt.

Færdigretter, grillmad, fastfood og junkfood, herunder 

friturestegt mad og chips.

Fedtstoffer, også olier, der bliver varmet for hårdt op eller 

opbevaret forkert.  
 

Harsk eller dårligt fedt.

Cellefedt findes i

Koldpressede, økologiske jomfruolier som hørfrøolie, hampefrø-

olie, valnøddeolie, græskarkerneolie, rapsolie og olivenolie. Disse 

olier tåler som udgangspunkt ikke opvarmning. Olivenolie kan 

anvendes til stegning, såfremt kvaliteten er tilstrækkelig høj. 

En god ekstra jomfruolivenolie kan anvendes til svitsning af for 

eksempel grønsager, men de andre olier bør ikke opvarmes. 

Hørfrø, græskarkerner, sesamfrø, solsikkekerner, mandler og 

valnødder

Avocado og grønne grøntsager

Fisk. Specielt fede fisk er rige på omega 3 fedtsyrer. Spis de 

små fede fisk eller økologiske fisk og tilbered dem nænsomt, så 

bevarer du flest muligt af de helbredende fedtsyrer.

Gammeldags kærnet smør eller jomfrukokosolie er optimalt til 

stegning og bagning.

Økologisk, gammeldags kærnet smør er en god kilde til mættet 

fedt og er velegnet i mindre mængder som erstatning for 

mættet fedt fra kød, kødpålæg og andre mælkeprodukter.
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Det rette fedt i kurven

Det kræver en opmærksom og selektiv forbruger at købe de aller-

bedste olier. Gå målrettet efter ekstra jomfruolier og gerne økolo-

giske i mørke flasker, så er du godt hjulpet. Sådanne olier er nemlig 

med garanti koldpressede og uraffinerede. Desværre er det tilladt 

i Danmark at efterbearbejde eller raffinere koldpressede olier og 

stadig kalde dem koldpressede. Derfor er betegnelsen »ekstra 

jomfru« din eneste garanti for, at olien er presset under 50 grader 

og ikke efterfølgende raffineret ved højere temperaturer. 

Vær også opmærksom på, hvordan olierne opbevares, for det 

er ikke kun forarbejdningsmetoden, der er afgørende. Olier skal 

også opbevares i forsvarligt beskyttende emballage, det vil sige 

mørkt, køligt og ilttæt. Derfor bedst i mørke glasflasker eller 

bag in box. Flydende olier egner sig ikke til opbevaring i klare 

glas- eller plastflasker, som jo i butikkerne dagligt står i bragen-

de neonlys og lapper ilt og lys til sig, hvorved de sarte fedtsyrer 

kan harskne og ødelægges.

Frø, kerner eller nødder er også rige på det sunde fedt, og det er 

sundt at spise en lille portion af disse hver eneste dag. Det er 

blandt andet godt for hjertesundheden, og du kan med fordel 

drysse hakkede eller kværnede økologiske frø, kerner eller nød-

der over morgenmaden eller aftenens salat eller grønsager. 

På den næste side kan du læse mere om de tre forskellige typer 

fedtsyrer, som vi skal have lidt af hver dag. Det drejer sig om de 

mættede, de monoumættede og de flerumættede fedtsyrer. Vi 

har brug for at spise lidt fra hver gruppe hver eneste dag. 

1 · Mættet fedt

De mættede fedtsyrer finder vi særligt i kød, mælkeprodukter 

samt i kokosolie. Mættede fedtsyrer er kendetegnet ved, at de 

forbliver faste ved stuetemperatur og udmærker sig ved, at de 

er meget varmestabile og derfor tåler højere temperaturer end 

de andre fedtsyrer. Det mættede fedt er temmelig udskældt og 

har været udråbt som den helt store skurk blandt andet i for-

hold til for høje kolesterolniveauer. Rent faktisk har indtag af 

mættet fedt ikke voldsom stor betydning for det samlede kole-

steroltal. Derimod provokerer et højt indtag af sukker og hvidt, 

raffineret hvedemel samt ødelagte og raffinerede olier leveren 

til dannelse af det såkaldt »lede« kolesterol LDL. Uspolerede 

essentielle fedtsyrer samt ekstra jomfruolivenolie hjælper deri-

mod – sammen med sund mand og motion – kroppen med at 

holde balance i kolesteroltallene.

De fleste danskere har ikke problemer med at få tilstrække-

ligt med mættet fedt, der blandt andet indgår i dannelsen af 

kønshormoner, kolesterol og hjælper kroppen til at danne D vi-

tamin ud fra solens stråler. Mange kan dog med sundhedsfordel 

skære ned på indtaget af kød og kødpålæg. 

God gammeldags kærnet smør (eksempelvis fra Naturmælk) er 

faktisk en rigtig god kilde til det mættede fedt, vi skal have hver 

dag, hvis bare det indtages i mindre mængder. Smør indeholder 

blandt andet smørsyre, der er en fedtsyre, der er befordrende 

for flere fordøjelsesmæssige funktioner. Det er også fint og sta-

bilt at anvende til stegning og bagning.
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2 · Monoumættet fedt

Det monoumættede fedt adskiller sig fra det mættede fedt ved 

at have en enkelt dobbeltbinding. Det gør denne type fedt mere 

sart overfor ilt, varme og lys.

Monoumættet fedt findes særligt i olivenolie, rapsolie, mandler, 

valnødder og avocado. En god ekstra jomfruolivenolie udmær-

ker sig ved at have en kolesterolafbalancerende virkning og er 

kendetegnet ved, at den på køl bliver halvfast og svær at få ud 

af flasken. Olivenolien er på grund af det store indhold af en-

keltumættet fedt ikke så sart som de flerumættede olier, men 

kvaliteten er afgørende for, om den tåler opvarmning. Køb en 

økologisk, ekstra jomfruolivenolie på mørk flaske eller i bag in 

box, den kan du både bruge med rund hånd over grønsager og 

salater men også til stegning og bagning.

Rapsolie kan på grund af et rimeligt højt indhold af flerumæt-

tede fedtsyrer ikke anbefales til opvarmning. Derimod kan en 

økologisk, uraffineret rapsolie være glimrende til dressinger, 

pestoer og kolde saucer.

Mandler, valnødder og avocado kan ligeledes med fordel an-

vendes i dagens måltider og de gode monoumættede fedtsyrer 

hjælper kroppen til en bedre kolesterolbalance samt er befor-

drende for både tarmen og huden.

Du kan læse mere om min foretrukne olivenolie HER

https://www.madforlivet.com/sund-inspiration/en-god-olivenolie/
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Omega 3

Visse omega 3 og 6 fedtsyrer kan vi mennesker ikke selv danne, 

dem skal vi have igennem mad eller kosttilskud. De kaldes også 

for essentielle fedtsyrer, for de er afgørende for kropslig sund-

hed og balance. Alt for mange mennesker i den vestlige verden 

mangler faktisk de livgivende omega 3 fedtsyrer. Det kan derfor 

have stor helbredsmæssig og positiv betydning at prioritere 

sunde kilder til omega 3 fedtsyrerne, da de indgår i en lang ræk-

ke helbredende og beskyttende processer i kroppen:

• De dæmper betændelsestilstande overalt i kroppen (som 

inflammationstilstande ved eksempelvis gigt)

• De har betydning for hjerte og kar systemet

• De har betydning for nervesystemet, hormonsystemet og 

immunforsvaret

• De virker beroligende

• Og så er de en væsentlig komponent i sunde cellemembraner

Gode kilder til omega 3 fedtsyrer: 

er primært kværnede hørfrø, koldpresset hørfrøolie, hampefrø, 

hampefrøolie, chiafrø, fede fisk, fiskeolie og plankton. Men 

omega 3 findes også i mindre mængder i valnødder, græskarker-

ner, jomfru rapsolie og i ganske små mængder i grønne salat-

blade som portulak, spinat og vårsalat.

3 · Flerumættet fedt 

Det flerumættede fedt er den tredje og yderst vigtige gruppe af 

fedt. Flerumættet fedt kan igen inddeles i to familier: Omega 3 

og omega 6. Det er her vi finder gruppen af essentielle fedtsyrer. 

De flerumættede fedtsyrer spiller en helt afgørende og nødven-

dig rolle i forbindelse med cellernes opbygning og funktion, idet 

de udgør en væsentlig del af vores mange milliarder cellemebra-

ner. De essentielle fedtsyrer er også forløbere for en slags urhor-

moner, de såkaldte eicosanoider, der er signalstoffer, der koder 

for kropslig sundhed og balance – eller det modsatte, afhængig 

af, hvilke fedtstoffer, vi vælger at spise. 

De flerumættede fedtsyrer har flere dobbeltbindinger i kæden. 

Jo flere dobbeltbindinger, desto sartere er olien overfor varme, 

lys og luft. Når de mange dobbeltbindinger udsættes for varme, 

lys og luft, ødelægges de og danner skadelige substanser, også 

kaldet frie radikaler, peroxider eller anisidiner, som forårsager 

harskning, også i vore celler, hvis vi indtager disse olier. Det be-

tyder, at alle olier med højt indhold af flerumættet fedt under 

ingen omstændigheder må opvarmes, hverken under udvinding 

eller madlavning i køkkenet. De skal opbevares mørkt, koldt og i 

lufttæt emballage.

https://www.nyborggaard.dk/
https://nordfolk.dk/
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Omega 6

Omega 6 fedtsyrerne kan vi få fra forskellige kilder, og deres 

effekt i organismen er som nat og dag.

Omega 6 fedtsyrer fra vegetabilske kilder finder vi primært i: 

• Græskarkerner, solsikkekerner, sesamfrø samt i olier heraf, 

ligesom rapsolie også er rig på omega 6 fedtsyrer. Tidselolie 

og sojaolie indeholdeer også omega 6, men dem kan det ikke 

anbefales at indtage. Husk også at sikre dig, at rapsolien du 

anvender er økologisk og uraffineret. 

Vegetabilske omega 6 fedtsyrer fra blandt andet græskarkerner 

og sesamfrø har som hovedregel en god og opbyggende effekt 

i kroppen, såfremt de er ubehandlede og nænsomt tilberedt og 

opbevaret. De indgår i lighed med omega 3 fedtsyrerne i flg. 

processer:

• De har betydning for nervesystemet, hormonsystemet og 

immunforsvaret

• De virker opbyggende og beroligende

• Og så er de en væsentlig komponent i sunde cellemembraner

Du kan også få omega 6 fedtsyrer fra animalske kilder som:

• Mælkeprodukter

• Rødt kød som okse- og kalvekød

• Skaldyr som rejer, krabber og muslinger samt i blæksprutter

De har modsat effekt. Omega 6 fedtsyrer fra disse kilder kaldes 

arachidonsyre, og det kan i for store mængder lave en del bal-

lade i kroppen. De er forløbere for nogle hormonlignende stof-

fer, som kan fremme inflammation eller betændelsestilstande. 

De kan også øge følsomheden, det vil sige, at du måske lettere 

reagerer allergisk overfor visse fødevarer eller andet, som du 

normalt ikke ville reagere på. For højt et indtag af disse fedtsy-

rer kan have flg. virkninger i kroppen:

• De kan øge inflammationsgraden og dermed risikoen for 

sygdom.

• De kan undertrykke immunforsvaret

• De kan øge risikoen for allergiske reaktioner 

Dine valg af fedt kan således have temmelig stor betyd-

ning for din krops balancer og sundhed. Balance i fedt-

stofindtaget er et nøgleord, for det handler om:

• At undgå for store mængder dårligt og ødelagt fedt 

fra raffinerede olier, margariner og andet 

• At undgå for store mængder fedt fra mælkeprodukter 

og rødt kød som oksekød og kødpålæg

• At erstatte dit indtag af dårligt fedt med et dagligt 

indtag af gode ekstra jomfruolier, kerner, mandler, 

avocado, små fisk eller andre gode omega 3 kilder, 

alternativt et omega 3 tilskud fra plankton.

https://nordfolk.dk/
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Et mix af fedt

Det er selvfølgelig aldrig en god ide at overdrive indtaget af 

hverken mættet fedt eller umættet fedt. Det handler også her 

om balance og kvalitet, men fedt skal der til. Det er en stor 

misforståelse helt at undgå fedt, for din krop har brug for fedt i 

lige så høj grad som for sunde grøntsager, fuldkorn og gode pro-

teiner. Det handler i højere grad om kvalitetsbevidsthed; hvilke 

fedtstoffer du vælger at spise. 

En mere detaljeret oversigt over de vegetabilske oliers indhold 

af de forskellige fedtsyrer fremgår af nedenstående skema. 

Som du kan se, så indeholder mange af disse råvarer en varia-

tion af de forskellige former for fedtsyrer. Flerumættede fedt-

syrer er opdelt i omega 3 og omega 6.

Opskriften 
på En suveræn 
basisdressing 

finder du 
HER

https://www.madforlivet.com/opskrifter/sunde-salater/dressing-opskrift-paa-den-bedste-basisdressing-med-omega-3/
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Hvad påvirker kvaliteten? 

Udvinding, behandling og opbevaringsforhold er afgørende for 

de forskellige fedtstoffers kvalitet, og dermed for, hvilke kon-

sekvenser de pågældende fedtstoffer får for din sundhed. De 

livsvigtige fedtsyrer er nemlig utroligt sarte og udsættes de for 

hårdhændet behandling, kan de harskne og de positive egen-

skaber kan derved ødelægges.

Der skelnes mellem såkaldt cellefedt og dellefedt. Cellefedt 

er fællesbetegnelsen for de sundhedsgavnlige fedtstoffer, der 

kommer fra olier skånsomt udvundet uden brug af kemikalier 

og høje temperaturer. De kan uden problemer bygges ind i cel-

lemembranerne og bruges til mange af kroppens vigtige funk-

tioner.

De sundhedsskadelige fedtstoffer kaldes under ét for del-

lefedt. Det er fedtstoffer, der ødelægges industrielt gennem 

raffinering, kemisk ekstrahering, kunstig afblegning og deso-

dorisering (opvarmning til temperaturer ofte over 200 grader), 

hydrogenering (opvarmning til temperaturer over 280 grader), 

sminkning og berøvelse af smag og lugt. Disse fedtstoffer, her-

under margarine i alle afskygninger, har en skadelig virkning på 

cellemembranerne. Membranerne, der udgør de omsluttende 

hinder på vores celler, skal helst være fleksible og elastiske. Ved 

indtag af ødelagte og manipulerede fedtstoffer kan de i stedet 

blive sprøde og usmidige, og det kan føre til øget sårbarhed og 

nedsat modstandsdygtighed.
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Et paradoks

At spise flerumættet fedt hver dag er en forudsætning for et 

godt helbred. Men hvis de flerumættede olier eller kerner opvar-

mes, enten i industrien under udvinding til spiseolie eller hjem-

me i køkkenet, kan olierne harskne og de gavnlige fedtsyrer kan 

transformeres til at være direkte sundhedsskadelige (bl.a. frie 

radikaler, der kan måles som peroxider, anasidiner samt poly-

merer).

Vi indtager i dag flere vegetabilske og flerumættede fedtsyrer 

end tidligere, og det gør vi, fordi vi tror, at de er sundere. Det 

kunne de også være, problemet er blot, at mange af de produk-

ter, som indeholder flerumættet fedt netop forarbejdes og øde-

lægges på en så uhensigtsmæssig måde, at de gode fedtsyrer 

ødelægges.

Vi spiser også rigtig meget kød og kødpålæg og indtager store 

mængder mælkeprodukter. Disse fødevarer indeholder omega 6 

fedtsyren arachidonsyre, der i for store mængder kan virke in-

flammationsfremmende.

Det handler om balance, og en god kombination af årstidens 

økologiske grønsager, sunde proteiner og godt fedt til hvert 

eneste af dagens måltider, tilfører ikke alene det, kroppen har 

brug for, det stabiliserer også blodsukkeret og gør os hurtigere 

mætte.
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Ekstra fokus på omega 3

Mennesker, der er helbredsmæssigt udfordrede, kan med fordel 

ofre indtaget af omega 3 fedtsyrer særlig stor opmærksomhed. 

Ofte er der nemlig tale om mangel på disse væsentlige fedtstof-

fer og muligvis endda ubalance i forhold til andre typer fedt-

stoffer, i særlig grad omega 6.

Vi kan spise os til omega 3, som primært findes i hørfrø og ham-

pefrø samt i fede fisk, fiskeolie, alger og plankton, men som 

sagt, så er det slet ikke ligegyldigt, fra hvilke kilder vi får dem, 

og hvordan vi behandler og eventuelt tilbereder dem. For mig er 

det væsentligt, at de gode omega 3 fedtstoffer integreres som 

noget helt naturligt i den daglige madlavning, du kan se mine 

forslag her:

• I løbet af ugen kan du supplere din mad med små fisk som 

sardiner, ansjoser, sild, rødspætter eller økologiske laks 

og ørreder. Det er de fede fisk, der har det højeste indhold 

af omega 3 fedtsyrer, men det er også de fede fisk, der i 

fedtvævet opbygger de højeste niveauer af tungmetaller og 

dioxiner og andre kemiske stoffer fra de forurenede verdens-

have. Derfor skal også indtaget og udvælgelsen af fisk nøje 

overvejes og prioriteres. 

• Spis lidt kværnede hørfrø hver dag i myslien eller bland en 

god hørfrø- eller hampefrøolie i smoothien, i salatdressin-

gen eller i yoghurten. Sidstnævnte form kan være særligt 

velegnet, hvis man er udfordret af kræft. Det er væsentligt 

at holde sig for øje, at anvendes der kværnede hørfrø og hør-

frø- eller hampefrøolie, så skal der spises større mængder af 

disse olier, end hvis det er fiskeolie eller omega 3 fra plank-

ton, der er de foretrukne kilder. Der skal cirka fem gange 

så store mængder hørfrø og hampefrø til i forhold til fisk, 

fiskeolie eller plankton for at opnå samme gode effekt. Det 

er ikke hensigtsmæssigt at indtage så store mængder hørfrø 

og hampefrøolie, derfor er en kombination med fisk eller 

plankton det optimale. Eksempelvis Nordfolk omega 3 eller 

Nordic Natural cod liver oil og hørfrøolie.

• Disse fedtsyrer kan også med fordel ledsages af en daglig 

multivitamin/mineral pille af høj kvalitet, eksempelvis Na-

ture’s Own CoQ10 multi , Nani eller Terra Nova multi eller 

i pulverform som Life drink. Det fremmer dannelsen af de 

enzymer, der indgår i kroppens omdannelse og anvendelse af 

fedtsyrerne. 

 

Hvorfor skal hørfrø kværnes?

Hvis du ser på, hvordan hørfrø er konstrueret, så vil du 

opleve, at skallen på det lille frø er så kraftig, at selv din 

mavesyre ikke kan opløse den. Det siger lidt om, hvor 

sarte de fedtstoffer, der befinder sig i frøets midte, er. 

De er fra naturens side beskyttede mod netop ilt, lys og 

varme. For at få gavn af de sunde indholdsstoffer, må du 

derfor nødvendigvis kværne hørfrøene.
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Mere om hørfrø

De essentielle fedtsyrer er, som det fremgår af ovennævnte, 

sarte. Det vil sige, at de let kan ødelægges, hvis de udsættes 

for lys, ilt og varme. Det er derfor hørfrøene fra naturens side 

er beskyttet af så kraftig en skal, at selv mavesyren ikke kan 

gøre kål på den. Hørfrø er en af vore rigeste kilder til omega 3 

fedtsyrer, men også til stoffet SDG, der kan være befordrende 

for kvinders hormonelle balancer. Hvis du spiser hele hørfrø, så 

ryger de ufordøjede igennem systemet. Du får glæde af fiber-

effekten men ikke gavn af de sunde og helbredende fedtsyrer 

indeni frøene. Ønsker du, at kroppen skal have glæde af dem, og 

de mange andre gavnlige og beskyttende plantenæringsstoffer 

hørfrø indeholder, skal hørfrøene kværnes i en lille kaffemølle. 

Det kan eksempelvis være en god investering at kværne cirka to 

spsk. hørfrø dagligt og blande dem i en mysli eller som drys på 

en frugtsalat, det smager himmelsk.

Hvis ikke du kan spise frisk kværnede hørfrø dagligt, kan du i 

stedet anvende en god økologisk og koldpresset hørfrøolie eller 

hampefrøolie. De kan ligeledes blandes i en morgen smoothie 

eller kommes på salaten som dressing. Du kan sagtens spise 2 

spsk. olie dagligt, det svarer til omega 3 indholdet i fem spsk. 

hørfrø. Olien skal stå i køleskab.

Hvis du har spørgsmål til mængden af hørfrø, som du kan spise 

hver dag eller til hørfrø’s indhold af lignaner med mere, så kan 

du læse den udførlige artikel om emnet HER
Find 

opskriften på 
stenalderbrød 

HER

https://www.madforlivet.com/viden-og-forskning/hoerfroe/
https://www.madforlivet.com/opskrifter/sundt-broed/stenalderbroed/
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Historien om transfedt

For cirka 60 år siden, fik vi danskere indprentet, at det var sun-

dere at spise margarine end smør. Pengene var små dengang i 

50’erne og 60’erne, og danskerne var autoritetstro, så margari-

ner i alle afskygninger holdt deres indtog i danske køkkener på 

bekostning af smørret. 

»Mættet fedt er farligt - margarine er sundt«, sådan lød man-

traet. Problemet var blot, at der ikke var skyggen af videnska-

beligt belæg for disse påstande. Anbefalingen af margarine i 

stedet for smør  har været fatal for danskernes liv og helbred. 

Margarine blev dengang fremstillet ved at man tog de sarte, 

flydende, vegetabilske olier, hydrogenerede dem ved høje tem-

peraturer, og dermed ændrede deres form, så de blev faste i 

konsistensen frem for flydende. På denne måde var de mere 

praktiske for industri og supermarkeder at opbevare og hånd-

tere, i stedet for de upraktiske, sarte og flydende olier. 

Processen gjorde bare desværre margarinerne livsfarlige at 

spise. Det viste sig nemlig, at indtag af de kunstigt fremstillede 

transfedtsyrer mangedoblede risikoen for hjerte-kar sygdomme 

blandt kvinder. Det var Walter Willett fra Harvard University, 

der i sit Nurse Health Study fandt frem til det i 1994. Danske 

forskere arbejdede videre, og i 2002 fremlagde professor Sten 

Stender og co. så overbevisende forskning om transfedtsyrers 

negative indvirkning på helbredet, at Danmark valgte at gå 

enegang, og i 2004, som det første land i verden, indføre et 

forbud mod industrielt fremstillede transfedtsyrer i mad. De er 

hovedsageligt blevet erstattet af mættet fedt. Siden er hjerte-

dødeligheden i Danmark faldet markant, og mange andre lande 

har  fulgt trop.  

Harvard School of Public Health har udarbejdet et review om 

transfedt syrer, der konkluderer, at introduktionen af trans-

fedtsyrer er den største industri elle fødevareskandale i USA 

nogensinde. Industrielt fremstillede transfedtsyrer betegnes i 

dag som verdens farligste fedtstof, og som et kuriosum kan det 

oplyses, at transfedtsyrer i margariner, færdigretter, chokolade, 

Kinder mælkesnit ter, børnemad, bagemix, bagerbrød og meget 

andet, lige siden 2002 hovedsageligt har været erstattet af 

mættet fedt som kokos- eller palmeolie. Forbuddet har siden 

2004 reddet cirka 15,000 danske liv. 

Det betaler sig at være fedtbevidst, så hold dig fra frituremad, 

fastfood og raffinerede omega 6 planteolier. Vælg istedet det 

sunde fedt. 
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Sådan får du 
det bedste fedt

Cellefedt får vi ved at indtage gode, uspolerede fedtstoffer fra 

hver af de tre fedtstofgrupper hver dag.

Mættet fedt: Erstat for eksempel dit indtag af mættet fedt fra 

kød, kødpålæg og mælkeprodukter med lidt økologisk, gammel-

dags kærnet smør, der også er velegnet til opvarmning. 

Monoumættet fedt: Brug en god, økologisk ekstra jomfruoliven-

olie hver dag over salaten, over grønsagerne eller hvis kvaliteten 

er tilstrækkelig høj, også til nænsom opvarmning. Suppler med 

økologiske mandler, valnødder og avocado. Kan du finde en øko-

logisk, koldpresset ekstra jomfru rapsolie, så kan du også med 

fordel bruge den koldt i dressinger eller over grønsagerne, men 

den egner sig ikke til opvarmning på grund af rapsoliens høje 

indhold af flerumættede fedtsyrer.

 

Flerumættet fedt: Her er økologiske, kværnede hørfrø i sær-

klasse gode. Hørfrø indeholder fra naturens side en optimal 

fordeling af omega 3 og omega 6 fedtsyrer, og så indeholder de 

stoffet SDG, der kan være befordrende for kvinders hormonelle 

balancer. Hørfrøolie, hampefrø og hampefrøolie er også rige på 

omega 3 fedtsyrer, og i kombination med valnødder, græskar-

kerner, sesamfrø eller koldpressede olier heraf, tilfører de på 

naturlig vis disse vigtige fedtsyrer. Opvarm aldrig olier der er 

rige på flerumættet fedt. Økologiske ørreder, rogn og laks fås 

nu også i handelen. Husk skånsom tilberedning af fisk ved max. 

160 grader, så bevarer du flest af de gavnlige omega 3 fedtsyrer.

Læs mere om 
min foretrukne

 olivenolie 
HER

https://www.madforlivet.com/sund-inspiration/en-god-olivenolie/
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Omega 3 og inflammation

Det er et faktum, at alt for mange danskere går rundt med for 

høje inflammationsniveauer i kroppen, som ofte giver udfor-

dringer med helbredet. Omega 3 kan være med til at dæmpe 

denne inflammation, og derfor er et dagligt indtag af kvalitets 

Omega 3 fedtsyrer en af de bedste investeringer i din sundhed. 

Inflammation er en naturlig og vigtig del af immunsystemets 

reaktion på skader, sygdomme og infektioner, og forekommer 

derfor konstant i kroppen. Problemerne opstår, når vi har at 

gøre med den såkaldte low-grade inflammation samt en generel 

for høj grad af inflammation. Low-grade inflammation er, når 

kroppens fedtvæv frigiver cytokiner, der igangsætter immun-

forsvarets inflammationsproces.

Inflammation mærkes ofte i starten som hud- eller ledproble-

mer, men kan udvikle sig over tid til andre mere alvorlige lidelser 

som hjertekarsygdomme, for højt blodtryk, for højt kolesterol, 

insulinresistens, diabetes, kroniske nyresygdomme, samt over-

vægt og fedme.

Omega 3 modvirker og bekæmper den skadelige inflammation i 

kroppen. For omega 6 forholder det sig modsat, idet et højt ind-

tag af omega 6 fremmer inflammation i kroppens væv. 

For nyligt har forskerne kunnet konkludere, at omega 3 fedtsy-

rer er højpotente og antiinflammatoriske. I særlig grad viser fi-

skeolie og Calanus omega 3 fra plankton har antiinflammatorisk 

effekt, og olien fra Calanus plankton har i forsøg vist sig i stand 

til effektivt at kunne afhjælpe de potentielle gener, som særligt 

en høj grad af inflammation i kroppens væv fører til.

Gode kilder til Omega 3 er: hørfrø, hørfrøolie, hampefrø, valnød-

der tang, alger, ansjoser, sardiner, makrel, økologisk laks og ør-

red samt omega 3 fra plankton og alger.

For at sikre et tilstrækkeligt dagligt indtag af kvalitets Omega 

3 vil jeg anbefale et dagligt tilskud af en god og stabil omega 3 

olie. Jeg tager personligt Nordfolks Omega 3 udvundet af Ca-

lanus plankton, som har en høj optagelighed i kroppen. Fra tid 

til anden supplerer jeg med Nordic natural cod liver oil, der er 

effektiv og rig på A vitamin og den eneste levertran, som jeg vil 

anbefale.

Uanset hvilket Omega 3-tilskud, du vælger, så er det fornuftigt, at 

du ser dig rigtigt godt for, undersøger kvaliteterne til bunds, da 

alt for mange produkter på markedet er af alt for ringe kvalitet.

Gode vaner

Vil du yderligere bidrage til bekæmpelsen af inflamma-

tion kan du med fordel lukke ingefær, gurkemeje, kål og 

hvidløg ind i din kost, motionere, minimere stress, prakti-

sere let faste samt sørge for en stabil og god søvnrytme. 

Sørg også for at få nok D3-vitamin og supplér gerne med 

en daglig multivitaminpille af god kvalitet, for eksempel 

Nature’s Own CoQ10 multi, Nani eller Terra Nova. 

https://nordfolk.dk/
https://bidro.dk/collections/fiskeolie/products/arctic-cod-liver-oil-flydende?variant=39820559941741
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Lidt om fisk

Fisk er rige på sunde omega 3 fedtstyrer. Det er dog væsentligt 

også her at være kvalitetsbevidst i sit indtag. Mange fisk inde-

holder desværre store mængder methylkviksølv, dioxiner, PCB 

og andre miljøgifte. Toxiske stoffer, der har forurenet vores ver-

denshave og nu også fiskene. Det er også toxiske stoffer, som vi 

meget nødigt vil have ind i kroppen, ganske enkelt fordi de kan 

skade os. Særligt børn og fostre er sarte, men vi er alle sammen 

udsatte for de giftige påvirkninger, særligt fra methylkviksølv, 

verdens farligste tungmetal. 

Det er via fede fisk, at du får flest af de livgivende omega 3 fedt-

syrer, men det er også de store fede rovfisk som tun, haj, smør-

fisk, havtaske, sandart, rokke og laks, der har det højeste indhold 

af methylkviksølv og dioxiner. Du kan derfor med fordel i stedet 

spise de fisk, der har de laveste indhold af disse toksiske stoffer. 

Det er de små fisk nederst i fødekæden som ansjoser, sardiner, 

rødspætter og sild. Suppler gerne med økologisk laks og ørred. 

Ved at vælge økologisk opdrættede fisk, så undgår du uønsket 

kemi, får flere sunde omega 3 fedtsyrer og er samtidig med til 

at genoprette natur og miljø. Du kan læse mere om fiskekvalite-

ter og økologiske fisk HER

Undlad hård stegning eller grillstegning af fede fisk, det brænder 

fedtsyrerne af, men anvend i stedet let dampning eller tilbered-

ning i ovn ved max.160 grader, så bevarer du flest af de sunde 

fedtsyrer. Fisken skal bare have 10 min mere ved 160 grader end 

ved 200 grader. Du kan hente inspiration til opskrifter HER

Kvalitet er et nøgleord, når vi taler fedt!

https://www.madforlivet.com/viden-og-forskning/spis-fisk-vaelg-oekologiske/
http://www.madforlivet.com/sunde-opskrifter.html
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Det bedste til at stege i

Når der skal steges, så er det allerbedst at bruge jomfruko-

kosolie, eller gammeldags kærnet økologisk smør. Jomfruko-

kosolie er det bedste du kan stege og bage i, da det er stabilt og 

ikke danner de sundhedsskadelige stoffer ved opvarmning, som 

man ser ved hård stegning i andre fedtstoffer. 

Køber du en ekstra jomfruolivenolie af allerhøjeste kvalitet, 

så tåler den også opvarmning og kan anvendes til svitsning af 

grønsager eller anden tilberedning af maden.  

Smør adskiller sig fra andre mælkeprodukter, idet smør indehol-

der en række gode fedtsyrer, blandt andet smørsyre, der er be-

fordrende for vores tarmfunktion. Du kan derfor roligt spise lidt 

økologisk gammeldags kærnet smør, hvis du tåler det. Indtaget 

skal selvfølgelig ikke overdrives, men lidt mættet fedt skal vi 

helst have, da det har betydning for dannelsen af vore kønshor-

moner, af de vigtige D vitaminer, og det hjælper også til at vores 

celler kan anvende de flerumættede fedtsyrer. 

Du kan med fordel reducere dit indtag af mættet fedt fra ani-

malske kilder som kød, kødpålæg og mælkeprodukter og erstat-

te det med kværnede hørfrø, hørfrøolie, hampefrøolie, et par 

spiseskefulde ekstra jomfruolivenolie, valnødder, mandler og en 

lille smule gammeldags kærnet smør og jomfrukokosolie. 

En god økologisk, ekstra jomfruolivenolie på mørk flaske er ge-

nial altid at have i sit køkken. Brug den med rund hånd i madlav-

ningen. Ekstra jomfruolivenolie har en positiv regulerende effekt 

på kroppens kolesterolbalancer. Du kan læse mere HER

https://www.madforlivet.com/viden-og-forskning/olivenolie-og-stegning/
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Det sunde fedt har i mange år været min hjertesag, fordi jeg 

oplever manglende information og forståelig forvirring indenfor 

dette vigtige område. Jeg håber, at denne lille bog har kunnet 

hjælpe dig til større klarhed, så du kan sikre dig selv og dem, du 

holder af, de allerbedste og sundeste fedtstoffer. 

Jeg gør opmærksom på, at jeg er uvildig og uafhængig, jeg har 

ikke reklamer på min side, og jeg deltager ikke i monetære sam-

arbejder med producenter og virksomheder. Jeg har dog valgt, 

belært af erfaringer og mange modtagne spørgsmål, at linke til 

et par af de produkter, som jeg personligt har valgt at have i mit 

eget køkken. Men det er ikke noget jeg får penge for eller på an-

den måde samarbejder med virksomhederne om. Det er tænkt 

som min hjælp til dig, så du kan se, hvad jeg anvender. For viden 

om fedt og at finde de rette produkter kan være en sand jungle. 

Du er altid velkommen på min hjemmeside Madforlivet.com 

hvor du kan søge i næsten 2000 artikler og opskrifter. Du er 

også meget velkommen til at abonnere på mit nyhedsbrev, der 

er en gratis ugentlig service, som kan hjælpe dig med at være 

opdateret i relation til den seneste nye forskning om mad og 

sundhed, krydret med de mest aktuelle opskrifter. 

Du er velkommen og kan tilmelde dig HER 

 

Husk at klikke bekræftende i den e-mail, du modtager umiddel-

bart efter tilmelding, før da er du ikke tilmeldt. 

Alt godt til dig og dine 

Her finder du et lille udvalg af de mange e-bøger om forskellige 

emner, som du finder på Madforlivet.com 
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http://Madforlivet.com
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https://shop.madforlivet.com/
https://shop.madforlivet.com/product/antiinflammatorisk-madplan-e-bog/
https://shop.madforlivet.com/product/sund-aftensmad-ebog/
https://shop.madforlivet.com/product/knoglesund-hele-livet/
https://shop.madforlivet.com/product/glutenfri-julemad/ 


© Sophia Helse, 2022

Fotografer: Sara Galbiati, Lee Edwards

og Anette Harbech Olesen

Grafisk design: Finn Brohus

ISBN 978-87-997537-4-1

www.madforlivet.com


