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Få gode råd til hvordan du kan blive sund 
uden at spise gluten

Bliv klogere på hvilke madvarer, som inde-
holder gluten og få et opskrift på et nemt 
grovbrød naturligt fri for gluten.

SIDE 4
Lider du af gluten-intolerance? 
Læs om hvordan gluten gør 
50.000 danskere syge, og 
hvad  det indebærer at lide af 
gluten-intolerance.
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GLUTEN GØR OVER 
50.000 SYGE
Mindst 50.000 danskere lider af tarmsygdom-
men cøliaki (også kaldet gluten-intolerance, 
red.). Det er 10 gange så mange som hidtil 
antaget. Sådan lyder konklusionen i en ny 
undersøgelse fra Forskningscenter for Fore-
byggelse og Sundhed og Gentofte Hospital. 

“Vi har screenet 2.300 deltagere, og de, 
der bonnede ud med en positiv blodprøve, 
fik tilbudt yderligere undersøgelser. De tal, 
vi er nået frem til, når vi sammenligner med 
allerede tilgængelige data fra de nationale 
sygdomsregistre, viser en ti gange større 
hyppighed end hidtil kendt,” siger Jüri Johan-
nes Rumessen, der er overlæge, dr. med og 
forskningschef på Gentofte Hospital og en af 
hovedkræfterne bag undersøgelsen.

De mange uopdagede cøliaki-patienter får 
eksperterne til at kræve mere fokus.

“Uopdaget cøliaki giver nedsat livskvalitet og 
kan på langt sigt kan give forskellige kompli-
kationer, som forringer livskvaliteten. Det er 
derfor vigtigt at praktiserende læger, special-
læger og alle hospitalslæger er opmærksom-
me på denne sygdom som en mulig forklaring 
på ellers uforklarede symptomer. Vi regner 
med, at højst 10-20% af alle cøliakipatienter 
i Danmark er diagnosticeret. Da sygdommen 
findes hos mindst 0,5% af befolkningen, har 

mange tusinde personer sygdommen uden 
at vide det, siger Jüri Johannes Rumessen.

Lars Johansen, der er formand for Dansk 
Selskab For Almen Medicin, synes, det er 
godt med øget fokus på dette område, da 
diagnosen kan være svær at stille. 

Det er vigtigt at få mistanken. Mange klager 
over eksempelvis ondt i maven, men der er 
mange andre sygdomme, der har lignende 
symptomer, og det handler i høj grad om at 
spørge præcist ind til patienten, og sådan 
noget som afføringsmønsteret, for at få et så 
præcist billede som muligt, siger Lars Johan-
sen, der understreger, at det kræver mere 
end en konsultation hos den praktiserende 
læge at stille diagnosen. 

Selv om jeg tænker, at det lyder som cøliaki, 
kræver det stadig en tur omkring en special-
afdeling og en biopsi at få stillet den endelige 
diagnose, siger Lars Johansen, der dog al-
lerede den dag i dag har cøliaki med i sine 
overvejelser, når han sidder overfor en pa-
tient. På linje med andre mulige sygdomme, 
det kunne dreje sig om. 
 
Cøliaki  giver overfølsomhed over for de pro-
teiner, der findes i korn. Og disse kornprotei-
ner eller gluten, som de også kaldes, findes 

En  ny undersøgelse viser, at langt flere end hidtil antaget bliver syge af at spise glu-
tenholdig mad. Lægerne bør ifølge forskerne fokusere mere på sygdommen, der for-
ringer de ramtes livskvalitet og øger risikoen for bla. knogleskørhed.

Af Dorthe Brøker Kristensen

ifølge Mette Borre, der er klinisk diætist på 
Aarhus Universitetshospital i kornsorterne, 
rug, hvede og byg. Sygdommen øger risiko-
en for knogleskørhed og fejlernæring.
Der findes ingen medicinsk behandling, men 
ifølge Jüri Johannes Rumessen kan man 
med præcise kostomlægninger blive helt 
rask.

Symptomerne på cøliaki kan for eksempel 
være træthed, diarre, mavesmerter, ildelug-
tende afføring eller uro i maven, hvilket kan 
gøre det svært at stille diagnosen. Ubehand-
let cøliaki kan føre til fejlernæring og forringet 
livskvalitet, ligesom din risiko for at få knog-
leskørhed øges. 

“Lider du af cøliaki, og spiser mad, der in-
deholder gluten, for eksempel en pizza el-
ler et stykke franskbrød, svarer det til at give 
græsplænen Round Up. Den visner. Du kan 
sammenligne slimhinden i tyndtarmen med 
en græsplæne eller et ryatæppe. Den skal 
gerne være langhåret, blød og dejlig og fyldt 
med enzymer til at fordøje maden. Men glu-
ten gør den flad, og maden suser lige igen-
nem. Alle de vigtige næringsstoffer som jern 

og B-vitamin bliver ikke optaget men ryger 
direkte ud i den anden ende,” forklarer Mette 
Borre, der vurderer, at gluten virker som gift, 
hvis du lider af cøliaki. Derfor efterlyser hun 
også mere fokus fra de læger, der som de 
første møder patienter med skrantende hel-
bred.

Hun forklarer, hvordan du i et mikroskop ty-
deligt kan se, hvordan slimhindens overflade 
bliver skadet og ødelagt. 

Når du lider af cøliaki, sker der ifølge Jüri Jo-
hannes Rasmussen det, at immunsystemet 
reagerer og udløser en betændelsestilstand, 
når du indtager gluten. Dette medfører en for-
andring i tyndtarmens slimhinde, der simpelt-
hen bliver nedbrudt. Den fungerer ikke, som 
den skal og ikke kan optage vigtige nærings-
stoffer som vitaminer, sporstoffer, mineraler, 
fedt, proteiner og kulhydrater, og kroppen bli-
ver så at sige underernæret indefra. 
 
Der er derfor al mulig grund til at være op-
mærksom, hvis du kan nikke genkendende til 
symptomerne.
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GUIDE:  
SPIS SUNDT  
UDEN GLUTEN

 ● Indholdet af fibre i den glutenfri kost er lavt, hvis den indeholder mange pro-
dukter lavet af stivelse. Vælg derfor fiberrige madvarer som for eksempel frugt 
og grønt, bælgfrugter, kartofler, brune og røde ris samt specialfremstillet hav-
re. Det er desuden en god idé at tilsætte hjemmebagt brød fx tørret frugt, nød-
der, revne gulerødder, kartoffelfibre, ærtefibre, loppefrø- skaller og lignende.  

 ● Har du fået stillet diagnosen cøliaki, kan du basere kosten på både glutenfri  
hvedestivelse og naturligt glutenfri produkter.

SPIS VARIERET

Gode råd

Tyndtarmen er alfa og omega i fordøjel-
sen af vores mad, men lider du af cøliaki 
fungerer den ikke, som den skal. 

Lider du af træthed, manglende energi, 
humørsvingninger, mavesmerter, tilba-
gevendende diarre, vægttab og luft i ma-
ven er alt sammen symptomer, der kan 
indikere, at du lider af cøliaki.

Den eneste kur er en radikal kostæn-
dring, hvor du fjerner al gluten fra din 
kost, og det kan være en stor belastning, 
ikke mindst hvis du godt kan lide en piz-
za eller et godt stykke franskbrød, men 
holder du ud, vil du til gengæld kunne 
mærke en bedring allerede efter få uger.

Desuden har de glutenfri produkter frem-
stillet af for eksempelvis stivelse sjældent 
det samme næringsindhold som almin-
deligt rugbrød, franskbrød, pasta osv. For 
at dække kroppens behov er det derfor 

særlig vigtigt, at du sørger for, at den øvri-
ge kost er varieret sammensat. Tal jævn-
ligt med lægen eller en klinisk diætist om 
sammensætningen af kosten og even-
tuelt tilskud af vitaminer og mineraler. 

Cøliaki er en permanent tilstand, og den 
glutenfri mad skal derfor spises hele li-
vet. 

Det kan tage år, før tyndtarmen er nor-
mal. Derfor skal du være tålmodig og 
ikke miste modet, selvom symptomerne 
ikke forsvinder helt på en glutenfri diæt. 

Hvis du mod din vilje har tabt i vægt, in-
den diagnosen blev stillet, bør du spise 
mad, der er særligt rig på energi, prote-
in, vitaminer og mineraler, indtil vægten 
igen er normal. 

De fleste kan tåle brød lavet af melblan-
dinger baseret på glutenfri hvedestivelse.
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GLUTENFRIT BRØD
 ● Glutenfrit brød fremstillet af stivelse har sjældent det samme næringsindhold som 

almindeligt brød. Vær derfor opmærksom på, at den øvrige kost er varieret, hvis du 
vælger at spise brød lavet af stivelse.  

 ● Indholdet af fibre i den glutenfri kost er lavt, hvis den indeholder mange produkter 
lavet af stivelse. Vælg derfor fiberrige madvarer som for eksempel frugt og grønt, 
bælgfrugter, kartofler, brune og røde ris samt specialfremstillet havre. Det er des-
uden en god idé at tilsætte hjemmebagt brød fx tørret frugt, nødder, revne gulerød-
der, kartoffelfibre, ærtefibre, loppefrø- skaller og lignende.  

 ● Har du fået stillet diagnosen cøliaki, kan basere kosten på både glutenfri hvede-
stivelse og naturligt glutenfri produkter.  

 ● Hvis du er træt og synes, at den nye tilværelse med diætbehandlet cøliaki hos dig 
selv eller i familien virker uoverkommelig, skal du ikke bruge energien på opskrifter 
og hjemmebag, men købe færdigbagt glutenfrit brød.  

 ● Glutenfrit brød er ikke en absolut nødvendighed. Har du mulighed for at spise 
varm mad to gange om dagen, kan brød let erstattes med kartofler, ris m.v.  

 ● “Øvelse gør mester” – også når det gælder om at bage glutenfri brød og kager

PAS PÅ KNÆKBRØD
 ● Riskiks og knækbrød vejer mindre og indeholder bl.a. af den grund mindre kost-

fibre og energi. Derfor bør disse brødtyper ikke i længden bruges som erstatning for 
brød. En god erstatning kan være glutenfri havreknækbrød, hvor fiberindholdet er 
højere.

HOLD ØJE MED FEDTINTINDHOLDET
 ● En del glutenfrit færdig fremstillet brød har et højt fedtindhold. En tommelfinger-

regel er, at brød maksimalt må indeholde 7 g fedt pr 100 g.  

 ● Ved at spise og drikke energirigt og spise mange regelmæssige måltider hver 
dag, kan man få sin vægt til at stige, hvis det er nødvendigt.

DER GÅR NOGLE UGER
 ● Hos syge børn bør virkningen af den glutenfri mad kunne mærkes i løbet af nogle 

uger, både humørmæssigt og på afføringen. Hos voksne og børn med lette sympto-
mer kan det vare længere. Efter nogle måneders behandling ses også en virkning 
på børns vækst. Ved hudsygdommen dermatitis herpetiformis går der længere tid, 
før effekten af diætbehandlingen mærkes.
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MÆLK KAN GIVE MAVESMERTER
 ● Får du mavesmerter og diarré af 

mælk, kan du blive nødt til at nedsætte 
forbruget eller helt undgå mælk i nogle 
uger eller eventuelt nogle få måneder.  

 ● Årsagen kan være, at den skadede tarm 
i en periode ikke danner enzymet laktase, 
som er nødvendigt for at nedbryde mæl-
kesukker (laktose). Du kan fortsat spise 
ost og evt. syrnede mælkeprodukter.  
En anden mulighed er at købe laktase 
på apoteket, som kan tilsættes mælken, 
så mælkesukkeret nedbrydes, eller købe 
laktosefri/lactosereduceret mælk eller 
yoghurt.

Kilde: Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen, Mette Borre

 ● Forældre til børn med cøliaki bør smage på den glutenfri mad og følge 
med i, om barnet kan lide maden. Det kan være svært i starten.

HOLD ØJE MED DIT BARN

KOSTTILSKUD
 ● Så længe tarmen ikke er normal, kan den ikke optage alle næringsstoffer fuldt 

ud. Derfor kan du have behov for specielle tilskud, fx af B12-vitamin, D-vitamin 
og kalk. Rug og hvede er gode kilder til B-vitamin, E-vitamin, calcium og jern i en 
typisk dansk kost.

Glutenintolerance er en autoimmun sygdom og må ikke forveksles med glutenallergi, 
selvom behandlingen af de to sygdomme er meget ens – nemlig at undgå den udlø-
sende fødevare. Forskellen ligger blandt andet i den måde, hvorpå immunforsvaret 
aktiveres på. Ved cøliaki stimulerer gluten immunforsvaret til at producere antistoffer, 
der angriber kroppens egne celler (her især tarmslimhinden). Ved allergi derimod er 
der i forvejen antistoffer mod et glutenprotein, der kan starte en betændelsesreak-
tion. Derudover skal man ved cøliaki undgå alle former for gluten, mens allergien kun 
er rettet mod et specifikt glutenprotein, for eksempel hvede eller rug.

Kilde: netdoktor

GLUTENINTOLERANCE

MADVARER MED OG UDEN GLUTEN
Gluten er en samlet betegnelse for protein, som findes i kornsorterne hve-
de, rug og byg. Gluten indgår i mange fødevarer med forskellige benævnelser.  
Der kan dukke nye produkter op, som du ikke umiddelbart vil forvente, indeholder gluten.  
 
Derfor er det vigtigt altid at læse varedeklarationen
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GLUTEN FINDES I:
Hvedemel, durumhvede, grahamsmel, fuldkornshvedemel, sigtemel, hvedeklid, hve-
dekim, hvedekerner, mannagryn, semulje, bulgur, couscous, spelt, urhvede, emmer, 
enkorn, kamut Rugmel, rugkerner. Havregryn, havremel, havremix, müsli, havreklid, 
havrekager – med mindre det er lavet af specialfremstillet havre. Byggryn, perlebyg. 
Brød, kager, pasta, panering (rasp), vafler, kiks, bisquits, bageblandinger, ristede løg. 
Madlavningsfløde, dog ikke i Cremefine.

GLUTEN KAN FINDES I:
Mange morgenmadsprodukter. Farsvarer, paté, pølse, pålægsvarer, færdige mid-
dagsretter, stuvning, sovs, bouillon. Sennep, ketchup, mayonnaise, remoulade, karry 
og andre krydderiblandinger. Fyldt chokolade, lakrids, lakridskonfekt, vingummi, ka-
rameller. Frosne kartoffelprodukter, chips. Øl og milkshake. Sojasauce.

FØDEVARER, NATURLIGT FRI FOR GLUTEN:
Fødevarerne på denne liste indeholder sjældent gluten. For at være på den sikre side 
bør du alligevel altid læse varedeklarationen. Kød (fersk, frossent, røget og saltet), 
fjerkræ, fisk, indmad, æg. Kartofler og grøntsager (friske og konserverede). Frugt 
(frisk, tørret, frosset eller konserveret), kokos, nødder, mandler. Mælk, syrnede mæl-
keprodukter (uden müsli), ost. Margarine, smør, olie, minarine. Saft, juice, sodavand, 
vin og spiritus. 

Kilde: Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen
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NEMT GROVBRØD  
NATURLIGT FRI FOR 
GLUTEN
Det skal du bruge (1stk): 

 ● 25 g gær 
 ● 9 dl lunkent vand 
 ● 5 spsk. olie 
 ● 2 spsk. salt 
 ● 100 g rismel 
 ● 150 g majsmel 
 ● 500 g Jyttemel (kan købes i mange 

supermarkeder)

Opløs gæren i det lunkne vand, og tilsæt olie og salt.  

Kom melet i, og rør dejen med håndmikser eller i en røremaskine mindst 5 min. 
 
Kom dejen i en slip let-form (størrelse ca. 3 liter), og lad den hæve i køleskabet i ca. 1 time.  

Sæt formen i en kold ovn, og bag brødet på næstnederste rille ved 200 grader i 1 
time.  
 
Vend brødet ud af formen, og bag det de sidste 15 min. uden form.  

Tip: Da brødet er bedst de første fire dage, kan man skæ-
re en del af det i skiver og lægge dem i fryseren i passende portioner.  
Optøs med fordel på brødristeren


