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Derfor skal du spise  
(meget mere)  

FRUGT OG GRØNT
Sunde bryster, stærkt hjerte, glade tarme – der er grunde nok til at 

spise plantebaseret. Maria Felding fortæller, hvordan du nemt kan 

blive 100 procent sundere ved at spise grønt.
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FOR DIT HJERTE
Frugt og grøntsager, særlig de grove, har 
positiv effekt på din hjertesundhed. I flere un-
dersøgelser er der faktisk påvist en omvendt 
sammenhæng mellem indtaget af frugt og 
grøntsager og risikoen for forskellige former 
for hjerte-kar-sygdomme. Masser af frugt og 
grønt holder blodtrykket sundt, gavner kole-
steroltallet og er med til at udvide og holde 
dine blodårer sunde og elastiske, og man ved, 
at risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdom 
simpelthen falder, jo flere grøntsager du 
indtager. Faktisk viser forskning, at for hver 
100 gram grøntsager du spiser, reduceres din 
sygdomsrisiko med op til 10 procent.

Sådan gør du: 
Kostfibre er et af de stærkeste våben, hvis 
du vil sænke dit kolesteroltal, og særlig grove 
grøntsager som kål, bælgfrugter og rodfrug-
ter indeholder masser af fibre. Vil du forkæle 
dit blodtryk, bør du f.eks. spise rucola, spinat, 
rødbeder, rabarber, selleri, radiser og kinakål, 
da disse grøntsager er rige på nitrat (ikke at 
forveksle med det nitrat, du finder i kødpå-
læg, dvs. det, som tilsættes for at hæmme 
bakterievækst og for at give den flotte 
lyserøde farve i pølser og postejer …), der er 
med til at udvide blodkarrene og dermed få 
blodtrykket til at falde.

FOR DINE TARME
Dine tarme skal ikke bare fordøje den mad, 
du spiser. De har også stor betydning for dit 
velvære og din sundhed, og ved at skabe en 
sund bakterieflora i tarmene sætter du bl.a. 
skub i fordøjelsen, styrker immunforsvaret, 
hæmmer inflammation i kroppen og beskyt-
ter dig mod en række alvorlige sygdomme 
herunder tarmkræft. Afhængig af hvad du 
spiser, er du med til at fodre de bakterier, der 
enten arbejder med eller imod dig. De gode 
bakterier i tarmen lever nemlig af kostfibre, 
og nogle af tarmens livretter er de præbioti-
ske fibre, der er med til at sikre god balance i 
tarmens bakterieflora. Jo flere fibre og særlig 
præbiotisk mad du spiser, jo bedre balance – 
og jo gladere tarme.

Sådan gør du: 
Særlig porrer, løg, artiskokker, hvidløg og kål 
indeholder store mængder præbiotika, som er 
med til at fremme fordøjelsen og nære tarm- 

slimhinden. Også mælkesyregærede grønt-
sager som den koreanske syrnede kål kimchi, 
japansk sojabønnepasta, miso og kombucha 
(fermenteret te) er superkilder til gavnlige 
mikroorganismer og har ifølge eksperter en 
nærmest magisk effekt på fordøjelsen og 
dermed også på dit immunforsvar.

Vidste du forresten, at …

De mennesker, der levede  
i palæotiden, faktisk spiste 
100 gram fibre dagligt mod 
vores sølle gennemsnitlige  
22 gram i dag?

FOR DINE ØJNE
Man siger, at grønt er godt for øjnene, og 
særlig frugt og grønt i rigelige mængder er en 
effektiv måde at bevare et stærkt og sundt 
syn på. Både frugt og grønt er nemlig rige på 
vigtige stoffer som karotenoider – naturlige 
plantepigmenter – samt lutein og zeaxantin, 
der virker som antioxidanter og beskytter 
øjet mod skader fra de frie radikaler og virker 
cellebevarende. Faktisk viser undersøgelser, 
at veganere har 40 procent lavere risiko for at 
udvikle grå stær i forhold til kødspisere.

Sådan gør du:
Særlig grønne blade som spinat, bønner, 
sølvbede, forskellige kålsorter og sprøde 
spirer er sund øjenmad. Bær, særlig blåbær og 
brombær og også tranebær og gojibær, der er 
spækket med C-vitaminer og antioxidanter, 
menes at styrke de blodkar, der fører blod og 
næring til øjnene.

FOR DINE BRYSTER
Kost fra planteriget menes at beskytte mod 
brystkræft. Det drejer sig om en række 
fødevarer, der, når vi spiser dem, nedbrydes til 
enterolacton – et planteøstrogen, som dannes 
i tyktarmen. Desuden tyder forskning på, at 
soja – i modsætning til den gængse opfat-
telse – muligvis kan have en positiv effekt på 
brystkræft. Det er særlig planteøstrogener 
(isoflavoner), der menes at kunne reducere 
blodets østrogenniveau, hvilket er meget 
fordelagtigt i forhold til hormonfølsomme 

kræftformer, såsom brystkræft. Ifølge World 
Cancer Research Fund er højere indtag af soja 
efter brystkræftdiagnose muligvis forbun-
det med bedre overlevelseschancer, nedsat 
dødelighed og reduceret risiko for, at kræften 
vender tilbage. Desuden er der noget, der ty-
der på, at hvis du allerede starter med at spise 
soja i de unge år, vil din risiko for at udvikle 
brystkræft senere i livet være lavere.

Sådan gør du:
I moderate mængder er soja en næringsrig og 
sundhedsfremmende fødevare. Edamame-
bønner og også tofu og tempeh (fermentere-
de sojabønner) har et meget højt indhold af 
både kostfibre, antioxidanter og fytokemikali-
er (planteøstrogener).

Tip! Prøv at blende blød tofu 
(silken) med avocado, dadler 
og kakao til den lækreste (og 
sundeste) dessert.

FOR DIN VÆGT
Grøntsager og frugt indeholder relativt 
få kalorier, og særlig de grove grøntsager 
indeholder masser af mættende kostfibre. Og 
selv om du måske har fået tudet ørerne fulde 
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med, at du skal holde igen med frugt, fordi det 
indeholder store mængder sukker, så kan du 
roligt gå bananas i frugtskålen – særlig hvis du 
vil smide nogle overflødige kilo, for så undgår 
du at gå amok i slik, kager og søde sager, fordi 
frugtsukkeret stiller din sukkertrang.

Sådan gør du:
Selv om alle frugter bugner af sundhed, er 
bær ekstra gode. De bugner nemlig  af C-vita-
miner og antioxidanter. Bananer er et andet 
godt bud. Bananer er ofte er blevet udråbt 
som den usunde og fedende frugt, og det skyl-
des, at bananer adskiller sig fra andre frugter 
ved at have et højere indhold af kulhydrater 
og kalorier. Det betyder dog ikke, at bananer 
på nogen måde er usundt. Tværtimod – bana-
ner mætter mere end f.eks. æbler, og derfor 
spiser du typisk mindre. Og så er de fyldt med 
masser af gode næringsstoffer. Spis bananer 
blendede, frosne eller som sund snack inden 
træning. Bananer og friske bær smager også 
godt på grød eller i pandekager.

FOR HUMØRET
Grønt er ikke kun godt for øjnene – det er 
også godt for humøret. Din evne til at føle 
glæde og velbehag hænger sammen med en 
række impulser i hjernen, og denne kommuni-
kation er blandt andet afhængig af, at hjernen 
kan danne feel-good-hormoner som sero-
tonin og dopamin, hvoraf særlig serotonin 
er med til at regulere humøret. Visse typer 
frugt og grønt indeholder netop serotonin og 
tryptofan – en type protein, som kroppen om-
danner til serotonin. Så ved at spise mere af 
netop disse grønne lækkerier kan du faktisk 
spise dig glad(ere).

Sådan gør du:
Særlig grønne bladgrøntsager som spinat, 
salat og broccoli virker effektivt på humøret, 
da de har et højt indhold af B- og C-vitaminer 
samt folinsyre, der er med til at skabe balance 
i serotoninniveauet. Men også de mange 
forskellige kålsorter som grønkål, blomkål og 
rosenkål er gode humørboostere.

FOR DINE KNOGLER
Mens du er ung, opbygges din knoglemasse, 
så knoglerne bliver stærkere og tættere. Når 
du har toppet med maksimal knoglemasse 
midt i 30’erne, begynder knoglerne grad-
vist og langsomt at afkalke, så du derved 
begynder at miste mere knoglemasse, end 
du danner, og knoglerne bliver mere porøse. 
Heldigvis er der en række ting, du kan gøre 
for at holde dine knogler stærke og sunde, og 
her spiller blandt andet kosten en vigtig rolle, 
fordi den tilfører byggesten til at danne nyt 
knoglevæv.

Sådan gør du:
Helt overordnet skal du sørge for at spise 
rigeligt med frugt og grønt, da det er vigtigt 
for at beskytte knoglerne. Derudover er det 
særlig vigtigt at spise de grøntsager, der 
er ekstra rige på bl.a. calcium, K-vitamin, 
C-vitamin og magnesium. Her er særlig grove 
og grønne grøntsager et super valg, da de har 
et naturligt højt indhold af knogleopbyggende 
næringsstoffer. F.eks. indeholder grønkål 
dobbelt så meget calcium som mælk og der-
udover en række andre stoffer, knoglerne har 
brug for. Tang indeholder 6 gange så meget 
som mælk! Nyd samtidig sommersolens 
stråler, da de giver dine knogler D-vitamin, der 
er super vigtigt for knoglernes sundhed. 

FOR MILJØET
Det, du vælger at putte i munden, har også 
stor indflydelse på den globale opvarmning. 
Forskere har faktisk påvist, at en gennemsnit-
lig amerikansk kødspiser hvert år er ansvarlig 
for at lukke en mængde drivhusgasser ud, der 
svarer til 1½ ton mere CO2 end en gennemsnit-
lig veganer. Det svarer til forskellen på udslip-
pet fra en stor benzinslugende firhjulstrækker 
og en meget miljøvenlig hybridbil.

Sådan gør du:
Undersøgelser fra DTU Fødevareinstituttet 
viser, at du kan spise sundere og reducere 
madens klimabelastning ved at spise mindre 
kød og flere grøntsager, f.eks. ved at ændre på 
forholdet mellem kød og grøntsager i den en-
kelte ret eller ved at spise vegetarretter én til 
to gange om ugen. Du kan også begrænse dit 
klimaaftryk ved at vælge sæsonens danske 
frugter, grøntsager og frilandsprodukter, som 
ikke kræver opvarmning i drivhus.  •

BEVAR BIDDET I GRØNTSAGERNE
Når du spiser grønne sager, så sørg for, at du enten spiser dem rå eller ikke tilbereder dem 
for hårdt, så alt det sunde – og den gode smag – forsvinder. Hvis du skamkoger dine grønt-
sager, risikerer du nemlig, at alt for mange af de gode næringsstoffer går tabt. Desuden 
indeholder rå frugt og grønt masser af fordøjelsesfremmende enzymer, der hjælper dig 
med at fordøje maden. 

Sådan holder du bedst på næringsstofferne ved tilberedning:
• Kog eller damp grøntsager, så de er ”al dente”.
• Genbrug kogevandet fra grøntsagerne til f.eks. sovs.
• Undgå at blende grøntsager og frugt. De vigtige antioxidanter, som menes at beskytte 

mod bl.a. kræft, kan påvirkes ved iltning. Når du blender frugt og grønt, ”smadrer” du 
dem og pisker masser af ilt til næringsstofferne. Tabet af især C-vitamin og antioxidan-
ter kan derfor være betydeligt.

• Spis af årstidens frugt og grønt. De indeholder nemlig mange flere vitaminer og vigtige 
næringsstoffer.
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