
guide
April 2015

Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

FÅ MERE 
OVERSKUD 
OG ENERGI

SUPER
MINERAL



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

2 SUPER-MINERALET JERN

PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk 
Web: www.bt.dk/plus og www.b.dk/plus,
Ansv. chefredaktør: Olav Skaaning Andersen. Redaktør: Mette Bernt Knudsen,
Bemærk: Der kan være omtalt forhold, der ikke længere er gældende.
Se udgivelsesdato på forsiden af publikationen. Forsidefoto: Iris

SIDE 8

INDHOLD

PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk 
Web: www.bt.dk/plus og www.b.dk/plus,
Ansv. chefredaktør: Olav Skaaning Andersen. Redaktør: Mette Bernt Knudsen,
Bemærk: Der kan være omtalt forhold, der ikke længere er gældende.
Se udgivelsesdato på forsiden af publikationen. Forsidefoto: Iris

Du kan forebygge jernmangel ved at spise for-
nuftigt. Her får du en række råd, så du kan se, 
hvad du skal spise samt, hvad den anbefalede 
dagsdosis for jern er.

SIDE 4
For mange kvinder er i underskud af jern, som 
medfører blodmangel og mindre energi, viser 
en ny rapport om danskernes kostvaner.

SIDE 7
En udmarvende træthed. Hyppige anfald af 
svimmelhed. Ingen energi overhovedet. Lou-
ise Rotbøl er kun 24 år og skulle have været 
sprængfyldt med livsglæde og virkelyst. Men 
der kan gå dage og uger, hvor hun dårligt har 
kræfter til at stå ud af sengen eller rejse sig fra 
sofaen.

SIDE 11
Vitaminer og mineraler er afgørende for 
en sund og stærk krop. Her får du en stor 
vitamin- og mineral-oversigt, så du får nok 
vitaminer.
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3SUPER-MINERALET JERN

FÅ NOK AF DET LIVS-
VIGTIGE MINERAL 

Heidi Pedersen, hped@bt.dk og Torben 
Bagge, bagge@bt.dk

Er du træt og uden energi? Har du hoved-
pine og mere behov for søvn? Så mangler 
du måske det livsvigtige mineral jern, der 
bl.a. styrker immunforsvaret, ilter blodet 
og har betydning for hjernens udvikling. 
Er du i underskud, kan du let få sympto-
mer som svimmelhed, hjertebanken og 
udbrændthed, fortæller eksperter. 

De danske kvinder skal blive bedre til at sæt-
te tænderne i en stor rød bøf eller hælde flere 
bønner på tallerknen. I hvert fald hvis man 
skal tro den nylige rapport fra DTU Fødeva-
reinstituttet om danskernes kostvaner. Her 
kan man bl.a. læse, at 40 procent af de dan-
ske kvinder, der stadig menstruerer, lider af 
jernmangel. Det er bekymrende, mener chef-
konsulent i Landbrug & Fødevarer Grethe 
Andersen, der blandt andet har undersøgt 
danskernes kødvaner. 

For mange kvinder er i underskud af jern, som medfører blodmangel og mindre energi, 
viser en ny rapport om danskernes kostvaner

Louise Rotbøls jernmangel betyder, at hun altid er træt og har måttet opgive sin uddan-
nelse for en tid.          Foto: Uffe Weng
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4 SUPER-MINERALET JERN
»Jern indgår i det røde farvestof hæmoglo-

bin i vores blod, der fører ilt rundt i kroppen, 
og når vi så mangler det mineral, betyder det, 
at vi bliver mere sløve og trætte. Er man i un-
derskud, vil man typisk opleve, at man hel-
lere vil sove end at lave noget fysisk aktivt. 
Bare det at cykle til og fra arbejde kan virke 
uoverskueligt. Det kan give stærkt forringet 
livskvalitet, at man ikke har nogen energi i det 
daglige, og det er både skidt for den enkelte 
og for vores generelle produktivitet i samfun-
det,« siger hun. 

Mændene får nok
I rapporten kan man læse, at 75 procent af 
de 18-35-årige kvinder har et jernindtag på 
under under 10 mg, selvom de i virkelighe-
den burde have 15 mg. Mændene derimod er 
godt med, fordi de er bedre til at spise kød, 
som er rigt på jern, og fordi de ikke menstu-
erer. Faktisk spiser danske mænd i gennem-
snit 861 gram kød om ugen, mens kvinderne 
nøjes med 498 gram. 

»Vi ved ikke, hvorfor kvinder spiser mindre 
kød end mænd, men det er jo typisk kvinder, 
der reagerer på diverse sundhedsbudskaber 
om at skære ned på kødet,« siger Grethe An-
dersen, der opfordrer kvinderne til at spise 
mere kød:   

»Selvom der er jern i en lang række føde-
varer som f.eks. broccoli, mandler og æg, 
er kød den nemmeste kilde til at få jern fra 
kosten, fordi kroppen lettere optager det. 
Samtidig øges optagelsen, hvis man til hvert 

hovedmåltid spiser 50 gram kød, fisk eller 
fjerkræ i kombination med f.eks. grøntsager, 
« siger hun.  

Undgå de firbenede
Man bør dog ikke spise alle typer kød og i 
overdrevne mængder, advarer Kræftens Be-
kæmpelse. Sidste år sammenholdt nogle af 
Danmarks førende kræftforskere med spe-
ciale i kost således deres egne og andres vi-
denskabelige studier fra de seneste 20 år. De 
kom frem til, at det især gælder om at undgå 
firbenet kød, det vil sige kød, der stammer 
fra f. eks. okse, svin og lam. Denne type kød 
øger nemlig risikoen for især kræft i tyk-og 
endetarmen - en af de hyppigste kræftformer 
herhjemme.

»Vi regner med, at 30 pct. af alle kræft-
tilfælde hænger sammen med den mad, vi 
spiser,« sagde forskningsleder i Kræftens 
Bekæmpelse Anne Tjønneland i forbindelse 
med udgivelsen sidste år. I stedet bør man 
hellere spise kylling og fisk, som også inde-
holder jern. Og holde sig til 500 gram kød om 
ugen. 

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man mang-
ler jern eller ej, kan man få det undersøgt 
hos sin læge, der via en blodprøve måler, 
om man er i underskud. Man må nemlig ikke 
uhæmmet begynde at tage jern som tilskud, 
da for meget jern kan øge risikoen for kræft 
og problemer med hjertet. Det siger Else 
Molander, der er kontorchef for Ernæring i 
Fødevarestyrelsen: 

»Vi ved, at lægerne er gode til at tjekke, 
om kvinderne er i jernmangel, og ofte kan 
problemet afhjælpes ved almindeligt kosttil-
skud, som vi ved rigtig mange danskerne har 
glæde af,« siger hun.

» Vi ved, at lægerne er gode 
til at tjekke, om kvinderne 

er i jernmangel, og ofte kan 
problemet afhjælpes ved almin-
deligt kosttilskud

Else Molander, kontorchef for 
Ernæring i Fødevarestyrelsen
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5SUPER-MINERALET JERN

 ● Jern er et livsvigtigt mineral. For 
lidt jern medfører blodmangel, dårlig 
ilttransport, svækkelse af immunsyste-
met og ringere udvikling af intelligen-
sen hos børn.

 ● En tredjedel af jernet findes i krop-
pens jerndepoter i lever, milt og 
knoglemarv. To tredjedele af jernet 
bruges aktivt. Det findes blandt andet 
i de røde blodceller, der transporterer 
ilt fra lungerne og ud i kroppen, mens 
det i muskelvævet binder ilten som en 
reserve ved kraftig muskelaktivitet. 

 ● 40 procent af alle kvinder har jern-
mangel, så længe de har menstruatio-
ner.

 ● Mens kvinder får underskud af jern 
ved menstruationer, ses jernmangel 
hos mænd især ved blødning fra ma-
ven og tarmene.

 ● Halvdelen af børn i et-års alderen 
mangler også jern. Ligesom mange 
teenagere.

 ● Det er vigtigt at vide, at man kun 
må tage jern som tilskud, hvis man 
med sikkerhed mangler mineralet. Det 
afslører en blodprøve hos lægen.

 ● Forskning peger på, at for meget 
jern i kroppen måske øger faren for 
kræft og problemer med hjertet og 
kredsløbet. 

FAKTA OM JERNMANGEL

SYMPTOMER PÅ JERNMANGEL
 ● Træthed
 ● Muskelsvaghed
 ● Hjertebanken
 ● Hovedpine
 ● Svimmelhed
 ● Åndenød

ADVARSEL !
VÆR FORSIGTIG - GÅ TIL LÆGE

Tag ikke ekstra jern, før lægen har 
undersøgt, om du eller dit barn lider 
af jernmangel. En blodprøve giver 
svaret. 
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6 SUPER-MINERALET JERN

’JEG ORKER INGENTING’
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7SUPER-MINERALET JERN
Torben Bagge og Heidi Pedersen

En udmarvende træthed. Hyppige anfald 
af svimmelhed. Ingen energi overhovedet. 
Louise Rotbøl er kun 24 år og skulle have 
været sprængfyldt med livsglæde og vir-
kelyst. Men der kan gå dage og uger, hvor 
hun dårligt har kræfter til at stå ud af sen-
gen eller rejse sig fra sofaen.

Hun lider af svær jernmangel, som har foran-
dret hendes hverdag på alle måder. Under-
skuddet af det vigtige mineral har ikke kun 
sat sig spor i form af et skrantende helbred. 
Det har også gjort, at hun for en periode har 
måttet opgive sin uddannelse.

»Jeg er vedvarende i underskud med jern, 
selv om jeg hele tiden tager jern i pilleform, 
og det gør mig simpelthen så træt og ukon-
centreret, at jeg ikke kan følge med i under-
visningen. Jeg har derfor valgt for en tid at 
sætte min pædagog-udannelse  på stand-by. 
Jeg orker ingenting,« siger Louise Rotbøl, 
der bor sammen med sin kæreste i en lejlig-
hed i den nordsjællandske by Slangerup.

Den 24-årige studerende er som ca. 40 
procent af danske kvinder i den fødedygtige 
alder i underskud med det livsvigtige mineral 
jern, der bl.a. har betydning for immunforsva-
ret og hjernens udvikling.

I en helt ny rapport fra DTU Fødevarein-
stituttet slår forskere alarm om den udbredte 
jernmangel, som udover især kvinder også 
kan være et problem hos børn, bl.a. en hel 
del teenagere.

Louise Rotbøls jernmangel skyldes ifølge 
lægen hendes meget kraftige menstruatio-
ner.

» Jeg var 12 år, da jeg fik min første men-
struation, og jeg har hver eneste gang blødt 
helt utrolig meget. Selv om jeg bruger hele 
tre bind samtidig, er det ikke nok til at optage 
al blodet. Blodprøver viser, at min krops jern-
depoter er helt i bund efter hver periode, og 
jeg når slet ikke at komme op i nærheden af 
det normale niveau mellem menstruationer-
ne,« siger Louise Rotbøl, hvis hele hverdag 
er præget af problemet. 

Magter ikke motion længere
I en periode dyrkede hun en del motion, 

bl.a. stavgang, men det føler hun nu slet ikke, 
at hun magter. Ligesom hun på et tidspunkt 
forsøgte at spise en kost, der var sund og rig 
på bl.a. jern. Men efterhånden som træthe-
den er blevet værre, bliver det mest til noget 
tilfældig hurtigmad.

Jernmanglen har medført blodmangel, og 
det har forstærket symptomerne:

»Der er dage, hvor jeg er så træt, at jeg 
kun kan være vågen i tre timer ad gangen. 
Min energi daler med raketfart. Oveni er jeg 
er begyndt at besvime. Flere gange er jeg 
dejset om og har måttet en tur på hospitalet. 
Heldigvis er jeg sluppet fra det uden kvæstel-
ser. For nogle måneder siden mistede jeg 
pludselig håret, der faldt af i små totter. Så 
jeg valgte at klippe mig helt skaldet, Men det 
gjorde mig rigtig trist, forfængelig som man jo 
er. Heldigvis er det vokset ud igen,« fortæller 
Louise Rotbøl, som hver dag drømmer om at 
slippe helt af med sit jernunderskud.

« Min energi daler med 
raketfart. Oveni er jeg be-

gyndt at besvime. Flere gange 
er jeg dejset om og har måttet 
en tur på hospitalet

Louise Rotbøl
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8 SUPER-MINERALET JERN

SÅDAN FÅR  DU NOK JERN

Stor
guide
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9SUPER-MINERALET JERN

SPIS JERNRIGT
Man kan selv gøre meget for at forebygge 
jernmangel ved at spise fornuftigt.

Det er dog sådan, at kroppen kun optager 
en lille del af den jern, som maden indehol-
der. Det kan være under en tiendedel, som 
optages. Men hvis du er i underskud med 
jern, kan kroppen faktisk øge optagelsen af 
jern fra maden med op til næsten 20 procent. 
Det samme er tilfældet, hvis ens jernbehov 
vokser. Børn og ikke mindst teenagere har 
ekstra behov for jern, fordi de vokser. Det 
samme gælder gravide, fordi også barnet i 
maven har behov for jern. Ligesom kvinder, 
der menstruerer, mister jern og dermed har 
behov for mere jern.

JERN FINDES I:
 ● Kød

 ● Fisk

 ● Fjerkræ

 ● Kornprodukter

 ● Grøntsager

 ● Frugt

GODE MADVARER
BROCCOLI
Den populære grøntsag er godt forsynet med 
mineralet.

RØDT KØD
De røde typer kød er gode jernkilder - okse- 
og kalvekød f.eks.

HUSK KORN
Spis rigeligt af forskellige grove kornproduk-
ter. F.eks. i form af langtidshævet brød (sur-
dej) eller brød, hvor kernerne har ligget i blød 
inden bagningen. 

LÆR AT ELSKE LEVER
Blandt kødprodukterne er også lever en rigtig 
god kilde til jern.

KÅL PÅ TALLERKENEN
Kål i bred forstand er gode jernkilder.

KLIP LIDT PERSILLE
Stort indhold af mineralet.

GØR SOM SKIPPER SKRÆK
Skipper Skræks livret - spinat -  er ’power-
food’, hvis du er i underskud.

BRUNE BØNNER
Pænt højt jernindhold. Optages fint i krop-

pen.

C-VITAMINER
Fødevarer rige på C-vitamin – 
f.eks. appelsin og citron -  er med 
til at sikre en god jernoptagelse i 
et måltid, hvor man f.eks. samti-
dig spiser rødt kød.

HOLD IGEN MED TE OG KAFFE
Det er vigtigt, at man ikke drikker 
te og kaffe til de mest jernholdige 
måltider. Drikkene mindsker jern-

optagelsen fra maden.
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10 SUPER-MINERALET JERN

KOSTTILSKUD
Ved jernmangel vil et kosttilskud ofte være 
nødvendigt. Men gå forsigtigt frem (blod-
prøve kan afsløre, om du virkelig har behov 
for piller). Forkning peger på, at for meget 
jern kan øge risikoen for åreforkalkning og 
måske kræft hos mænd. Mænd uden påvist 
jernmangel bør derfor ikke tage kosttilskud, 
der indeholder mere jern end en almindelig 
vitamin-mineral-pille.

OBS! Bivirkninger ved jerntilskud er kvalme, 
forstoppelse og mavesmerter. Afføringen får 
sort farve.

Tager du for meget, kan det give mavesmer-
ter, diarré, opkastning. Over 30-60 mg jern 
per kg. legemsvægt per dag kan være farligt. 

Den anbefalede dagsdosis varierer en del 
efter køn og alder. For mænd og ikke-men-
struerende kvinder anbefales 9 mg pr. dag. 

Drenge og piger bør have henholdsvis 11 
og 15 milligram. Menstruerende kvinder an-
befales en dagsdosis på 15 milligram.

Hvis du tager jerntilskud på grund af blod-
mangel, kan tilskud af C-vitamin øge jern-
optagelsen. Derimod kan samtidig indta-
gelse af calcium eller mangan nedsætte 
optagelsen af jern. 

KVINDER
Kvinder i den fødedygtige alder, specielt 
kvinder der menstruerer kraftigt, har ofte 
behov for jerntilskud for at undgå jernman-
gel. Ca. 40 pct. af de fødedygtige kvinder er 
i underskud.

BØRN
Mindre børn og børn i kraftig vækst kan 
også risikere jernmangel. 

GRAVIDE
Ikke mindre end en femtedel af alle danske 
kvinder oplever jernmangel under gravidi-
teten. Lægen anbefaler derfor ofte at tage 
jerntilskud forebyggende  fra ca. 10. gravi-
ditetsuge - et dagligt tilskud på 40-50 mg. 
Det tages mest hensigtsmæssigt i form af 
et særligt vitaminpræparat, som er udviklet 
til gravide, hvor også andre særlige behov 
(som folinsyre) er tilgodeset. Bloddonorer 
kan også have behov for et ekstra jerntil-
skud. En enkelt blodtapning medfører et 
jerntab på cirka 200 milligram.

Kilder: Netdoktor.dk, altomkost.dk o.a.

SÅ MEGET
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11SUPER-MINERALET JERN

VITAMIN-GUIDE

SPIS VITAMINER 
OG MINERALER

– OG HOLD DIG RASK
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12 SUPER-MINERALET JERN
� Vitaminer og mineraler Flere guides på www.bt.dk/plus �

A-vitamin  
(retinol)
Anbefalet daglig dosis: Mænd og 
kvinder: 1 mg.

Nødvendigt for: Synet. Vækst, 
appetit og smag er andre proces-
ser, som A-vitamin deltager i.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Natteblindhed, øget modtage-
lighed for infektioner, nedsat 
vækst, acne, tør og skællet hud. 
Mangel findes dog stort set ikke i 
den vestlige verden.

 
 
 

Sådan får du det:
Kød, æg og mejeriprodukter. Des-
uden orange og mørkegrønne 
grøntsager som gulerødder og 
spinat.

Den daglige dosis kan være: 25 
g leverpostej eller ca. 100 g ål, 
enten rå eller røget. Eller ca. 1,5 
dåse tun i vand. 

B1-vitamin  
(tiamin) 
Anbefalet daglig dosis: Mænd: 1,4 
mg. Kvinder: 1,1 mg. Ved gravi-
ditet og amning stiger behovet 
med 0,5 mg.

Nødvendigt for: Omdannelsen af 
kulhydrater til glukose, som er 
vigtigt for bl.a. hjernen, hjertet og 
musklers funktion. Har betyd-
ning for nervesystem, fordøjelse, 
muskler og hjerte. Anvendes ved 
alkoholisk nervebetændelse. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Appetitløshed, træthed, vægttab, 
nedsat muskelkraft. Koncentrati-
onsbesvær, depression, irritabi-
litet, mavesmerter, øjensmerter, 
hjertebanken.

Sådan får du det: 
Kornprodukter, bælgfruger og 
linser. Desuden magert kød og 
mejeriprodukter.

Den daglige dosis kan være: 
Mænd og gravide eller ammende 
kvinder skal spise ca. 150 g svi-
nemørbrad, kvinder skal spise 
ca 100 g. En håndfuld paranød-
der (130 g for mænd og gravide 
og ammende kvinder, 100 g for 
kvinder) kan også dække det 
daglige behov. 

B2-vitamin 
(Riboflavin)
Anbefalet daglig dosis: Mænd: 1,7 
mg. Kvinder: 1,3 mg. Ældre kan 
nøjes med henholdsvis 1,5 og 1,2 
mg. Gravide: 1,6 mg. Ammende: 
1,7 mg.

Nødvendigt for: Vækst, hud, 
negle, hår, læber og tunge samt 
synet.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Sår ved mundvige og næse. 
Manglende vækst hos børn. Stor 
lysfølsomhed, blodskudte øjne, 
spaltede negle, eksem.

 
 
 
 

Sådan får du det: 
Mejeriprodukter, fuldkornspro-
dukter, kød, salat, bælgfrugter 
og fisk. 

Den daglige dosis kan være: 
Mænd: 100 g roquefort-ost eller 
anden ost, 100 g mandler og en 
dåse torskerogn. Kvinder og 
ældre kan nøjes med en smule 
mindre. 

B3-vitamin  
(Niacin)
Anbefalet daglig dosis: Mænd: 
16 -20 mg, kvinder 15 mg, 1-2 mg 
mindre som ældre. Gravide: 17 
mg. Ammende: 19 mg. 

Nødvendigt for: Omsætningen 
af proteiner, fedt og kulhydrater 
til energi i kroppen kræver B3-
vitamin.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Diarré, søvnbesvær, hovedpine 
eller migræne, uren hud, eksem.

 
 
 
 
 
 

Sådan får du det: 
Kød, fisk, fjerkræ og fuldkorns-
produkter.

Den daglige dosis kan være: Med 
100 g peanuts om dagen er dit 
B3-vitaminbehov dækket, men 
du kan også spise en dåse tun i 
vand eller olie. 150 g kylling eller 
fasan er også tilstrækkeligt.

B5-vitamin  
(Pantotensyre)
Anbefalet daglig dosis: Mænd og 
kvinder: 4-7 mg.

Nødvendigt for: Omdannelsen 
af maden til energi. Gavner 
desuden nervesystemet og 
produktionen af hormoner.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Kronisk træthed, hårtab, ned-
trykt sindstilstand, irritabilitet, 
svimmelhed, muskelsvækkelse, 
hudlidelser og søvnløshed.

 
 
 
 
 

 

Sådan får du det: 
Kød, fuldkornsprodukter, 
broccoli, ærter og bønner er de 
bedste kilder. Derudover mælk, 
æg, lever og bælgfrugter.

Den daglige dosis kan være: En 
laksebøf eller to på ca. 200 g er 
en god kilde til pantotensyre. 
Drikker du en liter skummet-
mælk om dagen, er du også 
tæt på det daglige behov. 200 g 
kyllingebryst giver også den an-
befalede mængde. Supplér med 
tørrede jordnødder og et æg.

B6-vitamin  
(Pyridoxin)
Anbefalet daglig dosis: Mænd: ca. 
1,5 mg. Kvinder: 1,2 mg.

Nødvendigt for: Omdannelse 
og udnyttelse af protein og fedt 
samt dannelse af arvemateriale. 
Forebygger hud- og nerveproble-
mer og kramper. Omsætningen 
af proteiner og kulhydrater 
kræver B6-vitamin. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Forandringer i hud- og hjerne-
funktion, blodmangel og depres-
sioner. Mangel ses især hos 
småtspisende. 

 
 
 

Sådan får du det: 
Magert kød, grøntsager, fuld-
kornsprodukter og mælk.

Den daglige dosis kan være: 100 g 
tørristede pistacienødder om da-
gen giver nok B6-vitamin. 200 g 
makrel. 150 g kikærter sammen 
med 150 g brune bønner er også 
dækkende.
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A-vitamin  
(retinol)
Anbefalet daglig dosis: Mænd og 
kvinder: 1 mg.

Nødvendigt for: Synet. Vækst, 
appetit og smag er andre proces-
ser, som A-vitamin deltager i.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Natteblindhed, øget modtage-
lighed for infektioner, nedsat 
vækst, acne, tør og skællet hud. 
Mangel findes dog stort set ikke i 
den vestlige verden.

 
 
 

Sådan får du det:
Kød, æg og mejeriprodukter. Des-
uden orange og mørkegrønne 
grøntsager som gulerødder og 
spinat.

Den daglige dosis kan være: 25 
g leverpostej eller ca. 100 g ål, 
enten rå eller røget. Eller ca. 1,5 
dåse tun i vand. 

B1-vitamin  
(tiamin) 
Anbefalet daglig dosis: Mænd: 1,4 
mg. Kvinder: 1,1 mg. Ved gravi-
ditet og amning stiger behovet 
med 0,5 mg.

Nødvendigt for: Omdannelsen af 
kulhydrater til glukose, som er 
vigtigt for bl.a. hjernen, hjertet og 
musklers funktion. Har betyd-
ning for nervesystem, fordøjelse, 
muskler og hjerte. Anvendes ved 
alkoholisk nervebetændelse. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Appetitløshed, træthed, vægttab, 
nedsat muskelkraft. Koncentrati-
onsbesvær, depression, irritabi-
litet, mavesmerter, øjensmerter, 
hjertebanken.

Sådan får du det: 
Kornprodukter, bælgfruger og 
linser. Desuden magert kød og 
mejeriprodukter.

Den daglige dosis kan være: 
Mænd og gravide eller ammende 
kvinder skal spise ca. 150 g svi-
nemørbrad, kvinder skal spise 
ca 100 g. En håndfuld paranød-
der (130 g for mænd og gravide 
og ammende kvinder, 100 g for 
kvinder) kan også dække det 
daglige behov. 

B2-vitamin 
(Riboflavin)
Anbefalet daglig dosis: Mænd: 1,7 
mg. Kvinder: 1,3 mg. Ældre kan 
nøjes med henholdsvis 1,5 og 1,2 
mg. Gravide: 1,6 mg. Ammende: 
1,7 mg.

Nødvendigt for: Vækst, hud, 
negle, hår, læber og tunge samt 
synet.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Sår ved mundvige og næse. 
Manglende vækst hos børn. Stor 
lysfølsomhed, blodskudte øjne, 
spaltede negle, eksem.

 
 
 
 

Sådan får du det: 
Mejeriprodukter, fuldkornspro-
dukter, kød, salat, bælgfrugter 
og fisk. 

Den daglige dosis kan være: 
Mænd: 100 g roquefort-ost eller 
anden ost, 100 g mandler og en 
dåse torskerogn. Kvinder og 
ældre kan nøjes med en smule 
mindre. 

B3-vitamin  
(Niacin)
Anbefalet daglig dosis: Mænd: 
16 -20 mg, kvinder 15 mg, 1-2 mg 
mindre som ældre. Gravide: 17 
mg. Ammende: 19 mg. 

Nødvendigt for: Omsætningen 
af proteiner, fedt og kulhydrater 
til energi i kroppen kræver B3-
vitamin.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Diarré, søvnbesvær, hovedpine 
eller migræne, uren hud, eksem.

 
 
 
 
 
 

Sådan får du det: 
Kød, fisk, fjerkræ og fuldkorns-
produkter.

Den daglige dosis kan være: Med 
100 g peanuts om dagen er dit 
B3-vitaminbehov dækket, men 
du kan også spise en dåse tun i 
vand eller olie. 150 g kylling eller 
fasan er også tilstrækkeligt.

B5-vitamin  
(Pantotensyre)
Anbefalet daglig dosis: Mænd og 
kvinder: 4-7 mg.

Nødvendigt for: Omdannelsen 
af maden til energi. Gavner 
desuden nervesystemet og 
produktionen af hormoner.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Kronisk træthed, hårtab, ned-
trykt sindstilstand, irritabilitet, 
svimmelhed, muskelsvækkelse, 
hudlidelser og søvnløshed.

 
 
 
 
 

 

Sådan får du det: 
Kød, fuldkornsprodukter, 
broccoli, ærter og bønner er de 
bedste kilder. Derudover mælk, 
æg, lever og bælgfrugter.

Den daglige dosis kan være: En 
laksebøf eller to på ca. 200 g er 
en god kilde til pantotensyre. 
Drikker du en liter skummet-
mælk om dagen, er du også 
tæt på det daglige behov. 200 g 
kyllingebryst giver også den an-
befalede mængde. Supplér med 
tørrede jordnødder og et æg.

B6-vitamin  
(Pyridoxin)
Anbefalet daglig dosis: Mænd: ca. 
1,5 mg. Kvinder: 1,2 mg.

Nødvendigt for: Omdannelse 
og udnyttelse af protein og fedt 
samt dannelse af arvemateriale. 
Forebygger hud- og nerveproble-
mer og kramper. Omsætningen 
af proteiner og kulhydrater 
kræver B6-vitamin. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Forandringer i hud- og hjerne-
funktion, blodmangel og depres-
sioner. Mangel ses især hos 
småtspisende. 

 
 
 

Sådan får du det: 
Magert kød, grøntsager, fuld-
kornsprodukter og mælk.

Den daglige dosis kan være: 100 g 
tørristede pistacienødder om da-
gen giver nok B6-vitamin. 200 g 
makrel. 150 g kikærter sammen 
med 150 g brune bønner er også 
dækkende.
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B8-vitamin  
(Biotin)
Anbefalet daglig dosis: 225 
mikrogram.

Nødvendigt for: Biotin er et 
hjælpeenzym, som hjælper 
ved omsætningen af fedt og 
kulhydrater. Biotin hjælper også 
ved produktion af urinstof og på 
omsætningen af aminosyrer.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Tør hud, svage eller smertende 
muskler, appetitmangel.

 
 
 
 
 
 

 

Sådan får du det: 
Æg, mælk, Frugter, nødder og 
kornprodukter. Biotin findes i de 
fleste levnedsmidler, og det er 
derfor sjældent, at man kommer 
i biotinunderskud.

Den daglige dosis kan være: Knap 
200 g peanuts. Men ellers kan et 
solidt måltid bestående af 100 
g champignoner, 200 g grønkål, 
100 g kalvelever og to  leverpo-
stejsmadder til frokost dække 
behovet.

B9-vitamin  
(Folsyre eller folat)
Anbefalet daglig dosis: Mænd og 
kvinder: 300 mikrogram. Dog 
kvinder mellem. 18 og 30 år: 
400 mikrogram. Gravide og am-
mende: 500 mikrogram.

Nødvendigt for: Produktionen 
af røde blodlegemer. Folinsyre 
har betydning for kroppens 
celledeling. Da dannelsen af røde 
blodlegemer kræver mange cel-
ledelinger, kan folinsyremangel 
give mangel på røde blodlege-
mer, det vil sige blodmangel. 

Eksempler på mangelsympto-
mer: Blodmangel i form af for 
store røde blodlegemer.  Ufrivillig 
abort, hudlidelser, hårtab, træt-
hed, nedtrykt sindstilstand.

Sådan får du det: 
Bælgfrugter, grønne grønsager 
og lever. Desuden kornproduk-
ter, frugt og mælkeprodukter.

Den daglige dosis kan være: Spis 
50 g kalvelever, og så er det 
daglige behov dækket. 150 gram 
spinat eller grønkål har samme 
effekt.

B12-vitamin  
(Cyanocobalamin)
Anbefalet daglig dosis: Mænd og 
kvinder: 2 mikrogram. Ammen-
de: 2,6 mikrogram.

Nødvendigt for: Omsætning af 
fedt og aminosyrer til protein, 
hvilket er vigtigt ved celledeling. 
Vedligeholder nerverne. Er 
nødvendig for produktionen af 
røde blodlegemer og nervernes 
nydannelse. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Kronisk træthed, følelsesløshed 
og stivhed i muskler, nedsat 
mental energi og koncentrations-
besvær. Blodmangel. 

 
 
 
 

Sådan får du det: 
Magert kød og fisk samt æg og 
mejeriprodukter.

Den daglige dosis kan være: Ved 
at spise 100 g tun i olie eller ca. to 
æg er kroppens behov for B12-
vitamin dækket. 

C-vitamin  
(Askorbinsyre)
Anbefalet daglig dosis: Mænd og 
kvinder: 75 mg. Gravide: 85 mg. 
Ammende: 100 mg.
Behovet for C-vitamin er øget 
ved fysisk stress og tobaksryg-
ning. 

Nødvendigt for:  Kroppens im-
munforsvar, der blandt andet 
beskytter mod vira og bakterier. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Hyppige forkølelser og infek-
tioner, følsomme og blødende 
gummer, langsom sårheling.

 
 
 
 
 

Sådan får du det: 
Citrusfrugter, bær, tomater, blom-
kål, kartofler og grønne salater.

Den daglige dosis kan være: 125 
g blomkål dækker behovet for 
C-vitamin, du kan også spise en 
stor appelsin eller en kiwi.

D-vitamin  
(Kalciferol)
Anbefalet daglig dosis: Mænd 
og kvinder: 7,5 mikrogram. 
Ældre, gravide og ammende: 10 
mikrogram. 

Nødvendigt for: Kroppens 
omsætning af kalk og fosfat, så 
du har stærke knogler og tænder. 
Øger optagelsen af calcium fra 
tarmsystemet og er nødvendigt 
for knoglernes og tændernes 
omsætning af calcium og fosfat. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Børn: Engelsk syge (rachitis), 
bløde og deforme knogler. Man-
gelfuld dannelse af tandemaljen. 
Voksne: Knogleskørhed, stivhed 
eller smerter i leddene, rygsmer-
ter, depressioner, træthed. 

 
Sådan får du det: 

Æg, fede fisk og fede mælke-
produkter. Desuden kan man 
opholde sig i solen i ca. 15. min 
om dagen om sommeren, så 
bliver der produceret nok D-
vitamin i huden. I vinterhalvåret 
lider mange danskere dog af 
D-vitaminmangel.

Den daglige dosis kan være: 75 
g sild, 75 g makrel eller 150 g 
hornfisk.

E-vitamin
Anbefalet daglig dosis: Mænd: 10 
mg. Kvinder: 8 mg. Gravide: 10 
mg. Ammende: 11 mg.

Nødvendigt for: Beskytter krop-
pens celler mod nedbrydning. 
Kan stimulere immunsystemet. 
Er en stærk antioxidant, som kan 
medvirke til at bevare en ung-
dommelig hud, da den mindsker 
cellernes forældelsesproces på 
grund af iltning. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Ødelæggelse af røde blodle-
gemer, manglende sexlyst, 
træthed, langsom sårheling, 
trætte muskler.

 
 
 

 
Sådan får du det: 

Fedtstoffer, kornprodukter, æg, 
ost og mælk.

Den daglige dosis kan være: 100 g 
mandler dækker behovet, men 
også ca. 100 g torsk vil være 
godt. 
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B8-vitamin  
(Biotin)
Anbefalet daglig dosis: 225 
mikrogram.

Nødvendigt for: Biotin er et 
hjælpeenzym, som hjælper 
ved omsætningen af fedt og 
kulhydrater. Biotin hjælper også 
ved produktion af urinstof og på 
omsætningen af aminosyrer.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Tør hud, svage eller smertende 
muskler, appetitmangel.

 
 
 
 
 
 

 

Sådan får du det: 
Æg, mælk, Frugter, nødder og 
kornprodukter. Biotin findes i de 
fleste levnedsmidler, og det er 
derfor sjældent, at man kommer 
i biotinunderskud.

Den daglige dosis kan være: Knap 
200 g peanuts. Men ellers kan et 
solidt måltid bestående af 100 
g champignoner, 200 g grønkål, 
100 g kalvelever og to  leverpo-
stejsmadder til frokost dække 
behovet.

B9-vitamin  
(Folsyre eller folat)
Anbefalet daglig dosis: Mænd og 
kvinder: 300 mikrogram. Dog 
kvinder mellem. 18 og 30 år: 
400 mikrogram. Gravide og am-
mende: 500 mikrogram.

Nødvendigt for: Produktionen 
af røde blodlegemer. Folinsyre 
har betydning for kroppens 
celledeling. Da dannelsen af røde 
blodlegemer kræver mange cel-
ledelinger, kan folinsyremangel 
give mangel på røde blodlege-
mer, det vil sige blodmangel. 

Eksempler på mangelsympto-
mer: Blodmangel i form af for 
store røde blodlegemer.  Ufrivillig 
abort, hudlidelser, hårtab, træt-
hed, nedtrykt sindstilstand.

Sådan får du det: 
Bælgfrugter, grønne grønsager 
og lever. Desuden kornproduk-
ter, frugt og mælkeprodukter.

Den daglige dosis kan være: Spis 
50 g kalvelever, og så er det 
daglige behov dækket. 150 gram 
spinat eller grønkål har samme 
effekt.

B12-vitamin  
(Cyanocobalamin)
Anbefalet daglig dosis: Mænd og 
kvinder: 2 mikrogram. Ammen-
de: 2,6 mikrogram.

Nødvendigt for: Omsætning af 
fedt og aminosyrer til protein, 
hvilket er vigtigt ved celledeling. 
Vedligeholder nerverne. Er 
nødvendig for produktionen af 
røde blodlegemer og nervernes 
nydannelse. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Kronisk træthed, følelsesløshed 
og stivhed i muskler, nedsat 
mental energi og koncentrations-
besvær. Blodmangel. 

 
 
 
 

Sådan får du det: 
Magert kød og fisk samt æg og 
mejeriprodukter.

Den daglige dosis kan være: Ved 
at spise 100 g tun i olie eller ca. to 
æg er kroppens behov for B12-
vitamin dækket. 

C-vitamin  
(Askorbinsyre)
Anbefalet daglig dosis: Mænd og 
kvinder: 75 mg. Gravide: 85 mg. 
Ammende: 100 mg.
Behovet for C-vitamin er øget 
ved fysisk stress og tobaksryg-
ning. 

Nødvendigt for:  Kroppens im-
munforsvar, der blandt andet 
beskytter mod vira og bakterier. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Hyppige forkølelser og infek-
tioner, følsomme og blødende 
gummer, langsom sårheling.

 
 
 
 
 

Sådan får du det: 
Citrusfrugter, bær, tomater, blom-
kål, kartofler og grønne salater.

Den daglige dosis kan være: 125 
g blomkål dækker behovet for 
C-vitamin, du kan også spise en 
stor appelsin eller en kiwi.

D-vitamin  
(Kalciferol)
Anbefalet daglig dosis: Mænd 
og kvinder: 7,5 mikrogram. 
Ældre, gravide og ammende: 10 
mikrogram. 

Nødvendigt for: Kroppens 
omsætning af kalk og fosfat, så 
du har stærke knogler og tænder. 
Øger optagelsen af calcium fra 
tarmsystemet og er nødvendigt 
for knoglernes og tændernes 
omsætning af calcium og fosfat. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Børn: Engelsk syge (rachitis), 
bløde og deforme knogler. Man-
gelfuld dannelse af tandemaljen. 
Voksne: Knogleskørhed, stivhed 
eller smerter i leddene, rygsmer-
ter, depressioner, træthed. 

 
Sådan får du det: 

Æg, fede fisk og fede mælke-
produkter. Desuden kan man 
opholde sig i solen i ca. 15. min 
om dagen om sommeren, så 
bliver der produceret nok D-
vitamin i huden. I vinterhalvåret 
lider mange danskere dog af 
D-vitaminmangel.

Den daglige dosis kan være: 75 
g sild, 75 g makrel eller 150 g 
hornfisk.

E-vitamin
Anbefalet daglig dosis: Mænd: 10 
mg. Kvinder: 8 mg. Gravide: 10 
mg. Ammende: 11 mg.

Nødvendigt for: Beskytter krop-
pens celler mod nedbrydning. 
Kan stimulere immunsystemet. 
Er en stærk antioxidant, som kan 
medvirke til at bevare en ung-
dommelig hud, da den mindsker 
cellernes forældelsesproces på 
grund af iltning. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Ødelæggelse af røde blodle-
gemer, manglende sexlyst, 
træthed, langsom sårheling, 
trætte muskler.

 
 
 

 
Sådan får du det: 

Fedtstoffer, kornprodukter, æg, 
ost og mælk.

Den daglige dosis kan være: 100 g 
mandler dækker behovet, men 
også ca. 100 g torsk vil være 
godt. 
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K-vitamin
Anbefalet daglig dosis: Mænd: 
0,08 mg. Kvinder: 0,065 mg.
 
Nødvendigt for: Blodets størk-
ningsproces samt dannelsen af 
vigtige proteiner.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Blødninger, nedsat vitalitet.

Sådan får du det: 
Mørkegrønne grøntsager som 
avocado, broccoli, kål, spinat og 
vindruer. Derudover lever, nyre, 
mejeriprodukter, kornprodukter, 
kød og frugt. 

Den daglige dosis kan være: Blot 
100 g broccoli, og så har du fået 
nok K-vitamin på en dag. 100 g 
frosne ærter eller 50 g selleri er 
også tilstrækkeligt.

Ifølge læge og foredragsholder 
Jerk W. Langer er det næsten 
umuligt at spise sig til nok D-
vitamin i vinterhalvåret. Derfor 
kan man tage en multivitamin-
pille, gerne suppleret med 20 
mikrogram D-vitamin dagligt. 
Det er dog ikke kun i vinterhalv-
året, at vi mangler D-vitamin.
- Undersøgelser fra England 
viser, at rigtig mange også 
mangler D-vitamin om som-
meren, selvom det blot kræver 
15 minutters sol formiddag og 

eftermiddag på arme og ben at 
danne nok D-vitamin i huden. 
Forklaringen er, at mange 
tilbringer sommeren indendørs 
foran tv og computer. Selvom 
sommeren i år har været 
overskyet og regnfyldt, har 
solen faktisk skinnet rigeligt til 
at opbygge vores depoter. Men 
altså kun hvis man har været 
udenfor. Ellers ligger man nok 
lavt på D-vitamin allerede i 
efteråret, siger Jerk W. Langer.

Få nok D-vitamin uden sol

Calcium
Anbefalet daglig dosis: Børn og 
unge: 900 mg. Voksne: 800 mg. 
Gravide og ammende: 900 mg.

Nødvendigt for: Giver knoglevæ-
vet styrke. Derudover har det 
stor betydning for muskelsam-
mentrækninger, impulsledning 
i nerverne, størkning af blodet, 
blodtryk og måske vægtregu-
lering. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Børn: Engelsk syge (rachitis) 
dvs. bløde og deforme knogler. 
Voksne: Osteoporose eller knog-
leskørhed.

Sådan får du det: 
Mejeriprodukter som mælk og 
ost samt i grove grønsager som 
broccoli, bønner, små fede fisk 
og kål.

Den daglige dosis kan være: Prøv 
at spise 50 g cheddarost, eller 30 
g revet parmesan, så har du ind-
taget den anbefalede dosis. 100 
g bladselleri eller 200 g spinat er 
også gode kilder til calcium.

Zink
Anbefalet daglig dosis: Mænd: 
9 mg. Teenagedrenge: 12 mg. 
Kvinder: 7 mg. Teenagepiger: 9 
mg. Gravide: 9 mg. Ammende: 
11 mg.

Nødvendigt for: Stofskiftets 
omsætning. Har stabilise-
rende virkning på arveanlæg 
og cellemembraner. Vigtig for 
dannelse og vækst af væv og 
organer samt for sårheling.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Vækststandsning. Blodmangel 
(anæmi). 

Sådan får du det: 
Kød, ost, mælk, fuldkornspro-
dukter.

Den daglige dosis kan være: For 
at få den daglige dosis zink 
kan man spise 100 g krabbe-
kløer. Man kan også spise 200 
g cashewnødder eller ca. 200 g 
oksekød.

Jern
Anbefalet daglig dosis: Mænd og 
ikke menstruerende kvinder: 9 
mg. Drenge: 11 mg. Piger og men-
struerende kvinder: 15 mg.

Nødvendigt for: Jernet er an-
svarlig for, at ilten transporteres 
rundt i kroppen og er derfor 
livsvigtigt.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Træthed, bleghed, uoplagthed. 
Jernmangel kan ses hos kvinder 
med kraftig menstruation. 

 
 
 

Sådan får du det: 
Kornprodukter, kød (bl.a. lever), 
frugt og grønt (bl.a. broccoli). 

Den daglige dosis kan være: Hvis 
du er til svine- eller kyllingelever, 
kan du med fordel prøve at spise 
det. Ca. 100 g bør være nok. 50 
g soltørrede tomater sammen 
med 100 g hvedeknækbrød dæk-
ker også behovet.

Susanne Bügel er lektor og studieleder ved Institut for Human 
Ernæring på LIFE på Københavns Universitet. Hun fortæller om 
vitaminernes to funktioner:
- Der er den primære funktion, som er, at vi dør, hvis ikke vi får 
vores vitaminer. Vitaminerne har altså en livsvigtig funktion.
- Den sekundære funktion er, at man på længere sigt kan udvikle 
sygdomme, hvis man ikke får nok vitaminer.

Vitaminer er livsvigtige
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K-vitamin
Anbefalet daglig dosis: Mænd: 
0,08 mg. Kvinder: 0,065 mg.
 
Nødvendigt for: Blodets størk-
ningsproces samt dannelsen af 
vigtige proteiner.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Blødninger, nedsat vitalitet.

Sådan får du det: 
Mørkegrønne grøntsager som 
avocado, broccoli, kål, spinat og 
vindruer. Derudover lever, nyre, 
mejeriprodukter, kornprodukter, 
kød og frugt. 

Den daglige dosis kan være: Blot 
100 g broccoli, og så har du fået 
nok K-vitamin på en dag. 100 g 
frosne ærter eller 50 g selleri er 
også tilstrækkeligt.

Ifølge læge og foredragsholder 
Jerk W. Langer er det næsten 
umuligt at spise sig til nok D-
vitamin i vinterhalvåret. Derfor 
kan man tage en multivitamin-
pille, gerne suppleret med 20 
mikrogram D-vitamin dagligt. 
Det er dog ikke kun i vinterhalv-
året, at vi mangler D-vitamin.
- Undersøgelser fra England 
viser, at rigtig mange også 
mangler D-vitamin om som-
meren, selvom det blot kræver 
15 minutters sol formiddag og 

eftermiddag på arme og ben at 
danne nok D-vitamin i huden. 
Forklaringen er, at mange 
tilbringer sommeren indendørs 
foran tv og computer. Selvom 
sommeren i år har været 
overskyet og regnfyldt, har 
solen faktisk skinnet rigeligt til 
at opbygge vores depoter. Men 
altså kun hvis man har været 
udenfor. Ellers ligger man nok 
lavt på D-vitamin allerede i 
efteråret, siger Jerk W. Langer.

Få nok D-vitamin uden sol

Calcium
Anbefalet daglig dosis: Børn og 
unge: 900 mg. Voksne: 800 mg. 
Gravide og ammende: 900 mg.

Nødvendigt for: Giver knoglevæ-
vet styrke. Derudover har det 
stor betydning for muskelsam-
mentrækninger, impulsledning 
i nerverne, størkning af blodet, 
blodtryk og måske vægtregu-
lering. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Børn: Engelsk syge (rachitis) 
dvs. bløde og deforme knogler. 
Voksne: Osteoporose eller knog-
leskørhed.

Sådan får du det: 
Mejeriprodukter som mælk og 
ost samt i grove grønsager som 
broccoli, bønner, små fede fisk 
og kål.

Den daglige dosis kan være: Prøv 
at spise 50 g cheddarost, eller 30 
g revet parmesan, så har du ind-
taget den anbefalede dosis. 100 
g bladselleri eller 200 g spinat er 
også gode kilder til calcium.

Zink
Anbefalet daglig dosis: Mænd: 
9 mg. Teenagedrenge: 12 mg. 
Kvinder: 7 mg. Teenagepiger: 9 
mg. Gravide: 9 mg. Ammende: 
11 mg.

Nødvendigt for: Stofskiftets 
omsætning. Har stabilise-
rende virkning på arveanlæg 
og cellemembraner. Vigtig for 
dannelse og vækst af væv og 
organer samt for sårheling.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Vækststandsning. Blodmangel 
(anæmi). 

Sådan får du det: 
Kød, ost, mælk, fuldkornspro-
dukter.

Den daglige dosis kan være: For 
at få den daglige dosis zink 
kan man spise 100 g krabbe-
kløer. Man kan også spise 200 
g cashewnødder eller ca. 200 g 
oksekød.

Jern
Anbefalet daglig dosis: Mænd og 
ikke menstruerende kvinder: 9 
mg. Drenge: 11 mg. Piger og men-
struerende kvinder: 15 mg.

Nødvendigt for: Jernet er an-
svarlig for, at ilten transporteres 
rundt i kroppen og er derfor 
livsvigtigt.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Træthed, bleghed, uoplagthed. 
Jernmangel kan ses hos kvinder 
med kraftig menstruation. 

 
 
 

Sådan får du det: 
Kornprodukter, kød (bl.a. lever), 
frugt og grønt (bl.a. broccoli). 

Den daglige dosis kan være: Hvis 
du er til svine- eller kyllingelever, 
kan du med fordel prøve at spise 
det. Ca. 100 g bør være nok. 50 
g soltørrede tomater sammen 
med 100 g hvedeknækbrød dæk-
ker også behovet.

Susanne Bügel er lektor og studieleder ved Institut for Human 
Ernæring på LIFE på Københavns Universitet. Hun fortæller om 
vitaminernes to funktioner:
- Der er den primære funktion, som er, at vi dør, hvis ikke vi får 
vores vitaminer. Vitaminerne har altså en livsvigtig funktion.
- Den sekundære funktion er, at man på længere sigt kan udvikle 
sygdomme, hvis man ikke får nok vitaminer.

Vitaminer er livsvigtige

VITAMINER - OVERSIGT MINERALER - OVERSIGT



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

18 SUPER-MINERALET JERN
1� Vitaminer og mineraler Flere guides på www.bt.dk/plus 1�

Jod
Anbefalet daglig dosis: 150 
mikrogram.

Nødvendigt for: Dannelsen af 
hormon fra skjoldbruskkirtlen, 
som medvirker til regulering af 
kroppens stofskifte. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Struma (skjoldbruskkirtlen 
svulmer op).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sådan får du det: 
Stort set alle føde- og drikkevarer 
indeholder små mængder jod, 
men de dagligvarer, der indehol-
der mest jod, er: fisk og skaldyr 
samt mel æg og grøntsager.

Den daglige dosis kan være: 100 
g muslinger dækker behovet for 
jod. Men også 100 g fiskefrikadel-
ler med to glas hvidvin vil dække 
behovet.

Fosfor
Anbefalet daglig dosis: Børn og 
unge: 700 mg. Voksne: 600 mg. 
Gravide: 700 mg. Ammende: 900 
mg.

Nødvendigt for: Energiomsætnin-
gen i kroppen. Vores arvema-
teriale, dna, er opbygget af 
blandt andet fosfatbindinger. Det 
bruges af kroppen til at nedbryde 
sukker (glucose) til energi og 
indgår i cellemembraner som 
fedtsyre.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Muskelsvaghed, da ATP er 
nødvendig i sammentrækningen 
af muskler. Nedsat appetit samt 
ildebefindende. Afkalkning af 
skelettet hvis fosformanglen 
fortsætter over længere tid.

Sådan får du det: 
Mejeriprodukter, kornprodukter, 
kød og grøntsager.

Den daglige dosis kan være: For 
at få de mellem 700 og 900 mg 
fosfor kan man med fordel spise 
forskellige oste. 100 g smelteost 
dækker behovet. Du kan sup-
plere med forskellige frø. 100 
g sesamfrø eller birkes. 200 g 
hvide bønner er også nok.

Magnesium
Anbefalet daglig dosis: Drenge og 
mænd: 350 mg. Piger og kvinder: 
280 mg.

Nødvendigt for: Stofskiftet, samt 
for at vi kan bruge vores muskler 
på normal vis, og at hjertet funge-
rer normalt.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Væksthæmning, kramper i 
muskler, muskelsvaghed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sådan får du det: 

Kornprodukter, mælk og grøntsa-
ger. Især salater, krydderurter og 
mandler er rige på magnesium.

Den daglige dosis kan være: I 
kosten kan man få den daglige 
mængde magnesium ved at 
spise ca. 120 g mandler. 200 g 
marcipan indeholder 280 mg 
magnesium. Der er 120 mg mag-
nesium i 100 g chokolade. 

Kobber
Anbefalet daglig dosis: Mænd og 
kvinder: 1,2 mg per dag.

Nødvendigt for: Dannelse af 
hormorner og signalstoffer til 
brug i hjerne, nerver og binyrer. 
Beskytter mod frie radikaler, der 
er skadelige affaldsprodukter fra 
cellernes stofskifte. Godt for jern-
omsætning i røde blodlegemer. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Blodmangel, knoglesygdomme, 
forstyrrelser af nervefunktion, 
hårtab, åndedrætsbesvær.

 
 

Sådan får du det: 
Indmad (specielt lever), 
fuldkornsprodukter, nødder og 
skaldyr.

Den daglige dosis kan være: 100 g 
hasselnøder, valnødder, pistacie-
nødder eller pecannødder dæk-
ker kroppens daglige behov for 
kobber. Ellers dækker 100 g kogt 
hummer også behovet, ligesom 
1 kg fersken.

Krom
Anbefalet daglig dosis: Man ken-
der ikke behovet for krom, men 
et indtag på 20-200 mikrogram 
pr. dag menes at være tilstræk-
keligt.

Nødvendigt for: Krom er hjælpe-
stof til insulin og fremmer suk-
keroptagelsen i cellerne. Dette 
hjælper til at holde blodsukkeret 
nede.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Irritabilitet, infektioner, hjerte-
lidelser, for meget kolesterol i 
blodet.

 

Sådan får du det: 
Kød, ost, nødder, mørk choko-
lade, fuldkornsprodukter, ølgær, 
skaldyr. 

Den daglige dosis kan være: Ved 
at spise 50 g dadler får man 40 
mikrogram krom. Det samme 
gør man ved 100 g figenpålæg 
eller lakridskonfekt. 100 g okse-
mørbrad er også rigt på krom.

Mangan
Anbefalet daglig dosis: Behovet 
for mangan er ikke kendt, men et 
indtag på 2,5 - 5,0 mg menes at 
være tilstrækkeligt til at dække 
alles daglige behov.

Nødvendigt for: Deltager i stof-
skiftets omsætning af kulhydra-
ter og fedtstoffer ved neutralise-
ring af frie radikaler. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Kostbetinget mangel forekom-
mer ikke. 
 
 
 
 

Sådan får du det: 
Fuldkornsprodukter, nødder, 
grøntsager og frugt. Desuden i te 
og kaffe. 

Den daglige dosis kan være: Til 
morgenmad kan man spise 
100 g havregryn, så er behovet 
dækket. Ellers kan du spise 100 
g knækbrød eller to portioner 
brune ris (150 g) til middagsmål-
tidet.
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Jod
Anbefalet daglig dosis: 150 
mikrogram.

Nødvendigt for: Dannelsen af 
hormon fra skjoldbruskkirtlen, 
som medvirker til regulering af 
kroppens stofskifte. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Struma (skjoldbruskkirtlen 
svulmer op).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sådan får du det: 
Stort set alle føde- og drikkevarer 
indeholder små mængder jod, 
men de dagligvarer, der indehol-
der mest jod, er: fisk og skaldyr 
samt mel æg og grøntsager.

Den daglige dosis kan være: 100 
g muslinger dækker behovet for 
jod. Men også 100 g fiskefrikadel-
ler med to glas hvidvin vil dække 
behovet.

Fosfor
Anbefalet daglig dosis: Børn og 
unge: 700 mg. Voksne: 600 mg. 
Gravide: 700 mg. Ammende: 900 
mg.

Nødvendigt for: Energiomsætnin-
gen i kroppen. Vores arvema-
teriale, dna, er opbygget af 
blandt andet fosfatbindinger. Det 
bruges af kroppen til at nedbryde 
sukker (glucose) til energi og 
indgår i cellemembraner som 
fedtsyre.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Muskelsvaghed, da ATP er 
nødvendig i sammentrækningen 
af muskler. Nedsat appetit samt 
ildebefindende. Afkalkning af 
skelettet hvis fosformanglen 
fortsætter over længere tid.

Sådan får du det: 
Mejeriprodukter, kornprodukter, 
kød og grøntsager.

Den daglige dosis kan være: For 
at få de mellem 700 og 900 mg 
fosfor kan man med fordel spise 
forskellige oste. 100 g smelteost 
dækker behovet. Du kan sup-
plere med forskellige frø. 100 
g sesamfrø eller birkes. 200 g 
hvide bønner er også nok.

Magnesium
Anbefalet daglig dosis: Drenge og 
mænd: 350 mg. Piger og kvinder: 
280 mg.

Nødvendigt for: Stofskiftet, samt 
for at vi kan bruge vores muskler 
på normal vis, og at hjertet funge-
rer normalt.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Væksthæmning, kramper i 
muskler, muskelsvaghed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sådan får du det: 

Kornprodukter, mælk og grøntsa-
ger. Især salater, krydderurter og 
mandler er rige på magnesium.

Den daglige dosis kan være: I 
kosten kan man få den daglige 
mængde magnesium ved at 
spise ca. 120 g mandler. 200 g 
marcipan indeholder 280 mg 
magnesium. Der er 120 mg mag-
nesium i 100 g chokolade. 

Kobber
Anbefalet daglig dosis: Mænd og 
kvinder: 1,2 mg per dag.

Nødvendigt for: Dannelse af 
hormorner og signalstoffer til 
brug i hjerne, nerver og binyrer. 
Beskytter mod frie radikaler, der 
er skadelige affaldsprodukter fra 
cellernes stofskifte. Godt for jern-
omsætning i røde blodlegemer. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Blodmangel, knoglesygdomme, 
forstyrrelser af nervefunktion, 
hårtab, åndedrætsbesvær.

 
 

Sådan får du det: 
Indmad (specielt lever), 
fuldkornsprodukter, nødder og 
skaldyr.

Den daglige dosis kan være: 100 g 
hasselnøder, valnødder, pistacie-
nødder eller pecannødder dæk-
ker kroppens daglige behov for 
kobber. Ellers dækker 100 g kogt 
hummer også behovet, ligesom 
1 kg fersken.

Krom
Anbefalet daglig dosis: Man ken-
der ikke behovet for krom, men 
et indtag på 20-200 mikrogram 
pr. dag menes at være tilstræk-
keligt.

Nødvendigt for: Krom er hjælpe-
stof til insulin og fremmer suk-
keroptagelsen i cellerne. Dette 
hjælper til at holde blodsukkeret 
nede.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Irritabilitet, infektioner, hjerte-
lidelser, for meget kolesterol i 
blodet.

 

Sådan får du det: 
Kød, ost, nødder, mørk choko-
lade, fuldkornsprodukter, ølgær, 
skaldyr. 

Den daglige dosis kan være: Ved 
at spise 50 g dadler får man 40 
mikrogram krom. Det samme 
gør man ved 100 g figenpålæg 
eller lakridskonfekt. 100 g okse-
mørbrad er også rigt på krom.

Mangan
Anbefalet daglig dosis: Behovet 
for mangan er ikke kendt, men et 
indtag på 2,5 - 5,0 mg menes at 
være tilstrækkeligt til at dække 
alles daglige behov.

Nødvendigt for: Deltager i stof-
skiftets omsætning af kulhydra-
ter og fedtstoffer ved neutralise-
ring af frie radikaler. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Kostbetinget mangel forekom-
mer ikke. 
 
 
 
 

Sådan får du det: 
Fuldkornsprodukter, nødder, 
grøntsager og frugt. Desuden i te 
og kaffe. 

Den daglige dosis kan være: Til 
morgenmad kan man spise 
100 g havregryn, så er behovet 
dækket. Ellers kan du spise 100 
g knækbrød eller to portioner 
brune ris (150 g) til middagsmål-
tidet.
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Molybdæn
Anbefalet daglig dosis: Behovet 
for molybdæn er ikke kendt, men 
det menes at ligge på omkring 75 
mikrogram per dag. På grund af 
usikkerheden er anbefalingerne 
dog noget højere, 75-250 mikro-
gram/dag til voksne. 

Nødvendigt for: Vigtig i svovl- og 
urinsyrestofskiftet og kan mulig-
vis nedsætte risikoen for huller i 
tænderne. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Molybdænmangel har i enkelte 
tilfælde vist sig ved langvarig 
kunstig ernæring, hvor symp-
tomerne viser sig som bevidst-
hedsforstyrrelser.

Sådan får du det: 
Findes i mælke- og kornproduk-
ter. 

Den daglige dosis kan være: 50 
g hvedekim, 350 g kartofler, 
nudler eller ris, eller 3 æg er alle 
muligheder for at få dækket det 
daglige behov.

Selen
Anbefalet daglig dosis: Mænd: 50 
mikrogram. Kvinder: 40 mikro-
gram. Gravide og ammende: 55 
mikrogram.

Nødvendigt for: Dannelse af 
hormoner, som holder stofskiftet 
oppe. Kan også virke som antio-
xidant, der beskytter cellerne 
mod ødelæggelse. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Hjertesygdomme, gigtlidelser, 
hudproblemer, svækket syn.

Sådan får du det: 
Kød (især i lever og nyre), fisk, 
skaldyr, mælk, ost og æg, samt 
visse nødder, især paranødder.

Den daglige dosis kan være: 100 
g muslinger, 100 g hummer 
eller 75 g rødtunge eller tun. 
50 g paranødder dækker også 
behovet. Hvis man ikke er til fisk 
og skaldyr, kan man spise 100 g 
kyllinge- eller svinelever. 

Kalium
Anbefalet daglig dosis: 2.000-
4.000 mg.

Nødvendigt for: Virker sammen 
med natrium for at opretholde 
væskebalancen og elektrolytba-
lancen, for at holde en regelmæs-
sig hjerterytme og et normalt 
blodtryk. Kalium er essentielt for 
overførsel af alle nerveimpulser.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Træthed, hudproblemer, vand-
ladningsproblemer.

Sådan får du det: 
Kalium findes i grøntsager, kar-
tofler med skræl, frugt, særligt 
bananer og appelsiner, bær, bøn-
ner og linser, nødder og frø samt 
mælkeprodukter. 

Den daglige dosis kan være: 100 g 
tørrede tomatergiver den anbe-
falede dosis. 200 g hvide bønner 
eller pistacienødder opfylder 
også behovet. 

Natrium
Anbefalet daglig dosis: ca. 1.600 
mg.

Nødvendigt for: Virker sammen 
med kalium for at opretholde 
væskebalancen og elektrolytba-
lancen og er essentielt for nerve-
funktioner og muskelfunktioner. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Mangel på natrium kan kun 
forekomme, hvis du har svedt 
ekstremt meget, kastet op eller 
haft diarré. Hvis dette er tilfældet, 
kan det medføre nedsat tørst og 
appetit, mentale forstyrrelser og 
muskelkramper.

Sådan får du det: 
I salt, saltet pålæg og noget fisk 
og ost.

Den daglige dosis kan være: Et par 
rugbrødsmadder med saltkød 
og gravad laks er nok til at få 
dækket det daglige behov. Og 
hvis man samtidig drysser lidt 
salt på æggemadden, så skulle 
det være sikkert, at man har fået 
den anbefalede dosis natrium. 
100 g røget skinke eller hellefisk 
dækker også behovet. 

Nikkel
Anbefalet daglig dosis: Der er ikke 
fastlagt et dagligt behov, men det 
menes at ligge på ca. 3 mg. Hvis 
forskerne har ret i denne formod-
ning, bliver vi underforsynet. 
Kosten indeholder kun 1/10.

Nødvendigt for: Kan svække 
effekten af adrenalin og øge 
effekten af insulin. Det øger fedt-
indholdet i blodet og stabiliserer 
arvematerialet.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Lave koncentrationer ses ved 
kronisk nyre- og leversvigt, men 
de nærmere sammenhænge er 
ikke klarlagt endnu. I dyreforsøg 
kan mangler forårsage lave jern-
koncentrationer og blodmangel.

Sådan får du det: 
Fuldkorn, nødder, frugt, grøntsa-
ger og østers.

Den daglige dosis kan være: Det 
er svært at få dækket det daglige 
behov i kosten, hvis forskerne 
har ret i, at man skal have ca. tre 
mg nikkel om dagen. 

MINERALER - OVERSIGT MINERALER - OVERSIGT

Kan vi 
bare spise 
en pille?
Tænker du på at tage den 
nemme udvej med en 
vitaminpille? Så overvej det 
lige igen. En af Danmarks 
førende vitamineksperter 
mener nemlig ikke, at 
vitaminpillen skal erstatte 
vitaminerne fra kosten.

- Vi  kan da sagtens få alle 
vores vitaminer og mine-
raler gennem en pille. Pro-
blemet er mere, at madens 
vitaminbomber også giver 
os en masse andre gode 
stoffer, som ikke findes i 
vitaminpillen. Det er  blandt 
andet kostfibre, fiskeolier, 
samt de meget store mæng-
der af plantestoffer, der 
blandt andet beskytter os 
mod blodpropper og kræft, 
siger Jerk W. Langer, læge 
og foredragsholder.

Ifølge Jerk W. Langer bør 
vitaminpillen altså ikke er-
statte kosten, men den kan 
fungere som et supplement 
og en forsikring for, at man 
får sine vitaminer.

MINERAL-OVERSIGT
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Molybdæn
Anbefalet daglig dosis: Behovet 
for molybdæn er ikke kendt, men 
det menes at ligge på omkring 75 
mikrogram per dag. På grund af 
usikkerheden er anbefalingerne 
dog noget højere, 75-250 mikro-
gram/dag til voksne. 

Nødvendigt for: Vigtig i svovl- og 
urinsyrestofskiftet og kan mulig-
vis nedsætte risikoen for huller i 
tænderne. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Molybdænmangel har i enkelte 
tilfælde vist sig ved langvarig 
kunstig ernæring, hvor symp-
tomerne viser sig som bevidst-
hedsforstyrrelser.

Sådan får du det: 
Findes i mælke- og kornproduk-
ter. 

Den daglige dosis kan være: 50 
g hvedekim, 350 g kartofler, 
nudler eller ris, eller 3 æg er alle 
muligheder for at få dækket det 
daglige behov.

Selen
Anbefalet daglig dosis: Mænd: 50 
mikrogram. Kvinder: 40 mikro-
gram. Gravide og ammende: 55 
mikrogram.

Nødvendigt for: Dannelse af 
hormoner, som holder stofskiftet 
oppe. Kan også virke som antio-
xidant, der beskytter cellerne 
mod ødelæggelse. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Hjertesygdomme, gigtlidelser, 
hudproblemer, svækket syn.

Sådan får du det: 
Kød (især i lever og nyre), fisk, 
skaldyr, mælk, ost og æg, samt 
visse nødder, især paranødder.

Den daglige dosis kan være: 100 
g muslinger, 100 g hummer 
eller 75 g rødtunge eller tun. 
50 g paranødder dækker også 
behovet. Hvis man ikke er til fisk 
og skaldyr, kan man spise 100 g 
kyllinge- eller svinelever. 

Kalium
Anbefalet daglig dosis: 2.000-
4.000 mg.

Nødvendigt for: Virker sammen 
med natrium for at opretholde 
væskebalancen og elektrolytba-
lancen, for at holde en regelmæs-
sig hjerterytme og et normalt 
blodtryk. Kalium er essentielt for 
overførsel af alle nerveimpulser.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Træthed, hudproblemer, vand-
ladningsproblemer.

Sådan får du det: 
Kalium findes i grøntsager, kar-
tofler med skræl, frugt, særligt 
bananer og appelsiner, bær, bøn-
ner og linser, nødder og frø samt 
mælkeprodukter. 

Den daglige dosis kan være: 100 g 
tørrede tomatergiver den anbe-
falede dosis. 200 g hvide bønner 
eller pistacienødder opfylder 
også behovet. 

Natrium
Anbefalet daglig dosis: ca. 1.600 
mg.

Nødvendigt for: Virker sammen 
med kalium for at opretholde 
væskebalancen og elektrolytba-
lancen og er essentielt for nerve-
funktioner og muskelfunktioner. 

Eksempler på mangelsymptomer: 
Mangel på natrium kan kun 
forekomme, hvis du har svedt 
ekstremt meget, kastet op eller 
haft diarré. Hvis dette er tilfældet, 
kan det medføre nedsat tørst og 
appetit, mentale forstyrrelser og 
muskelkramper.

Sådan får du det: 
I salt, saltet pålæg og noget fisk 
og ost.

Den daglige dosis kan være: Et par 
rugbrødsmadder med saltkød 
og gravad laks er nok til at få 
dækket det daglige behov. Og 
hvis man samtidig drysser lidt 
salt på æggemadden, så skulle 
det være sikkert, at man har fået 
den anbefalede dosis natrium. 
100 g røget skinke eller hellefisk 
dækker også behovet. 

Nikkel
Anbefalet daglig dosis: Der er ikke 
fastlagt et dagligt behov, men det 
menes at ligge på ca. 3 mg. Hvis 
forskerne har ret i denne formod-
ning, bliver vi underforsynet. 
Kosten indeholder kun 1/10.

Nødvendigt for: Kan svække 
effekten af adrenalin og øge 
effekten af insulin. Det øger fedt-
indholdet i blodet og stabiliserer 
arvematerialet.

Eksempler på mangelsymptomer: 
Lave koncentrationer ses ved 
kronisk nyre- og leversvigt, men 
de nærmere sammenhænge er 
ikke klarlagt endnu. I dyreforsøg 
kan mangler forårsage lave jern-
koncentrationer og blodmangel.

Sådan får du det: 
Fuldkorn, nødder, frugt, grøntsa-
ger og østers.

Den daglige dosis kan være: Det 
er svært at få dækket det daglige 
behov i kosten, hvis forskerne 
har ret i, at man skal have ca. tre 
mg nikkel om dagen. 

MINERALER - OVERSIGT MINERALER - OVERSIGT

Kan vi 
bare spise 
en pille?
Tænker du på at tage den 
nemme udvej med en 
vitaminpille? Så overvej det 
lige igen. En af Danmarks 
førende vitamineksperter 
mener nemlig ikke, at 
vitaminpillen skal erstatte 
vitaminerne fra kosten.

- Vi  kan da sagtens få alle 
vores vitaminer og mine-
raler gennem en pille. Pro-
blemet er mere, at madens 
vitaminbomber også giver 
os en masse andre gode 
stoffer, som ikke findes i 
vitaminpillen. Det er  blandt 
andet kostfibre, fiskeolier, 
samt de meget store mæng-
der af plantestoffer, der 
blandt andet beskytter os 
mod blodpropper og kræft, 
siger Jerk W. Langer, læge 
og foredragsholder.

Ifølge Jerk W. Langer bør 
vitaminpillen altså ikke er-
statte kosten, men den kan 
fungere som et supplement 
og en forsikring for, at man 
får sine vitaminer.
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Få meget mere indhold på
PLUS for 29 kr. per måned

Vi publicerer nye guider hver eneste 
dag året rundt om:

Sundhed

MotionPrivatøkonomi

Rejser

Slank

Se mere 
på bt.dk/plus 

eller 
b.dk/plus


