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Glutenfri
Mini guide, hvad gor jeg?

Mit Budskab

Vigtigst af ALT - Du er din egen kostekspert !

LYT til din krop - Den taler til dig

l
En miniguide til at komme godt igang, med glutenfri kost
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Lidt om mig
Jeg hedder Mette og er ved at uddanne mig, som ernæringsterapeut på CET 
i København. 

Jeg har en stor passion for kost og ernæring og er DYBT fascineret af, 
kostens betydning for krop og sjæl. 

Derudover er jeg er meget optaget af, at prøve at finde selve ÅRSAGEN til 
de symptomer, der kommer fra kroppen, med kost som et alternativ til 
medicin. 

Symptomer fra kroppen er tegn på ubalancer i kroppen. Jeg tror på at mad 
er vores medicin og at vi kan spise os ud af de fleste sygedomme. 
Kroppen har nemlig en fantastisk evne til at 
helbrede sig selv. 

Min helt store passion er at inspirere og hjælpe 
andre mennesker, til at vælge en sundere livsstil.

Mette Andersen

DET MED SMÅT:
ALT INDHOLD ER FRA DENNE MINIGUIDE BRUGES PÅ EGET ANSVAR OG ER IKKE SAMMENSAT FOR AT ERSTATTE 
LÆGEBESØG. UDVIKLER KAN IKKE HOLDES TIL ANSVARLIG FOR BRUGERENS RESULTATER. ALT INDHOLD ER LAVET AF: 
SUNDBEVIDSTHED V/ METTE ANDERSEN.   
      
2015, ALL COPYRIGHTS TO:  
SUNDBEVIDSTHED: V/ METTE ANDERSEN.

SundBevidsthed
v/ Mette Andersen
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Glutenfri - hvad gør jeg?
JEG HAR LAVET DENNE MINIGUIDE, SOM JEG HÅBER, KAN VÆRE MED TIL AT HJÆLPE DIG 
GODT I GANG, MED EN GLUTENFRI KOST

Kroppen har en 
fantastisk evne 
til at helbrede sig 

selv.

Mad er din 
medicin, så spis 
dig ud af de fleste 
sygdomme. 

Det kan i starten være en udfordring, at skulle undgå gluten, da der er 
gluten i rigtig mange fødevarer. Det kan derfor virke uoverskueligt, at 
starte op på en glutenfri kost. Men når først rutinen er der, vil det hele 
blive meget nemmere. 

Der kan være mange forskellige årsager til, at vælge at undgå gluten. 
Det kan være årsager som:

• Fødevareallergi. Hvor gluten indgår, som det man ikke kan tåle, hvis 
du har et problem med gluten.

• Fødevareintolerance/overfølsomhed – overfor bestemte fødevare, 
hvor det ikke er cøliaki.

• Glutensensitiv – Nogle reagerer alligevel på gluten og får det bedre 
ved at udelukke gluten.  

• Fordøjelsesproblemer - Gluten kan være en medvirkende faktor 
for fordøjelses problemer.

• Cøliaki - Er en mere alvorligste form for gluten reaktion, som er en 
arvelig, kronisk tarmlidelse.

• Egen lyst til at prøve at leve en glutenfri, for at se om det kan være 
en årsag til dine helbredsproblemer.

Den eneste måde du kan finde ud af, om du tåler gluten, er ved at 
udelukke det 100 % fra din kost i min. en periode på mindst 2-4 uger. 
Ved cøliaki kan det tage op til 2 mdr. 

Symptomer:

Har du nogle af følgende 
symptomer, så test dig selv for, 
om du er glutensensitiv. De mest 
almindelige symptomer der ses, 
hvis du har svært ved at tåle/
reagerer på gluten er:

• Oppustet mave

• Eksem/hudkløe

• Væskeophobninger

• Luft i maven

• Diarre

• Forstoppelse

• Træthed

• Tristhed

• Uren hud

• Svært ved at optage 
vitaminer fra kosten

Gluten kan være en medvirkende 
spiller og derfor vil det være en 
god ide at finde ud af om gluten, 
kan være årsagen til symptomer 
og gener i kroppen.



Hvad er gluten
GLUTEN ER EN SAMLEBETEGNELSE FOR ET PROTEIN DER 
FINDES I HVEDE, RUG, BYG, SPELT, EMMER OG SOM 
FORURENING I HAVRE

Gluten har bl.a. den egenskab at det får brødet til at hæve. 

Gluten kan være et problem i dit fordøjelsessystemet, hvis du har svært ved 
at nedbryde gluten. Nogle mennesker kan ikke tåle proteinet i gluten, de 
ufordøjede proteiner kan så gøre skade på tarmslimhinden.

Derved kan tarmslimhinden blive mere gennemtrængelig, hvis det reagerer 
specifikt på gluten, som derfor kan give problemer i dit fordøjelsessystem.

Bliver tarmslimhinden gennemtrængelig, kan det give en øget 
tarmpermeabilitet (leaky gut, hullet tarm). De ufordøjede proteiner kan 
derved komme ud i blodbanen og gøre immunforsvaret sensitivt.

Øget tarmpermeabilitet kan dermed være medvirkende til at skabe 
bl.a. inflammation, cøliaki, autoimmune sygdomme og spille en rolle i 
psykiskesygdom, som b.la. depression. 

Op til 80 % af immunforsvarets celler befinder sig omkring tarmen, derfor 
er det meget vigtig at vores tarmslimhinde ikke bliver gennemtrængelig. 
Tarmslimhinden kan heles op igen, ved bl.a. en glutenfri kost.

Kan jeg tåle gluten?
START MED AT FINDE UD AF, OM DU KAN TÅLE DEN 
GLUTEN, SOM ER I DEN MAD DU SPISER 

Det tester du ved, at gennemføre en eliminationsdiæt. Udeluk gluten i 
en periode på 4-6 uger, helst 6 uger. Derved finder du ud af  om du har 
problemer med at tåle gluten.

Vær tålmodig, det tager tid at opnå en forbedring, da tarmslimhinden har 
været belastet af gluten. Det vil ofte tage noget tid, før tarmslimhinden bliver 
normaliseret igen og der vil ofte ske en glidende bedring hen ad vejen.

Men, undgå gerne gluten i en længere periode, gerne i helt op til 3 mdr. 
Derefter vil du forhåbentlig tydeligt kunne mærke, om det er gluten du ikke 
tåler og om det gør en forskel at leve glutenfri.
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En provokation er en afprøvning, af de glutenholdige fødevarer du 
har undgået i en periode, for at se hvilke reaktioner, symptomer, du 
evt. får når du indtager de pågældende fødevarer igen. Start med at 
indføre de glutenholdige fødevarer en efter en.

Har du mistanke om alvorlige reaktioner, skal en provokation 
selvfølgelig foregå i samråd med din læge.

Provokation - Start med at afprøve de udeladte fødevarer en efter en. 
Noter derefter symptomer ned, efter indtagelse af hver fødevare i op 
til 36 timer efter indtagelsen, det kan også tage lægere tid.

Bemærk - du kan godt have forstyrrelser i din fordøjelse i 1-2 uger 
efter du har indtaget en fødevarer, som du reagerer på. Hvilket 
kræver en længere pause før næste provokation.

1. dag afprøves:  - Symptomer:

4. dag afprøves:  - Symptomer:

7. dag afprøves  - Symptomer:

Hvad er en 
provokation

En eliminationsdiæt er en udelukkelse af gluten fra bestemte 
fødevarer. Det er en måde at teste om dit immunsystem reagerer 
uønsket på din daglige kost. Test om din fordøjelse, dit immunsystem 
og krop tåler gluten.

Derefter gennemføres der en efterfølgende provokation, med de 
fødevarer, du har udelukket fra din kost. 

Hvad er en 
Eliminations-
diæt?

Du kan også efter en eliminationsdiæt  på 4-6 uger, vælge at måle 
din puls, for at se om du reagerer på de forskellige fødevarer, som 
indeholder gluten. 

Du tager du din puls inden, du spiser en fødevarer, som du tror  du 
ikke kan tåle. 

• Hold fingeren på din puls på halsen, og tæl slagene i 1 min. 

• Spis fødevaren.

• Mål derefter din puls igen, lige efter og efter 15 min og igen efter 
30 min.

• Stiger eller falder pulsen med mere end 10 slag, har du en 
umiddelbar reaktion på den pågældende fødevare.

Pulsmåling: 
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Der er også mulighed for at få taget en blodprøve/test hos lægen for 
at se om du reagerer på gluten. 

Men uanset testens udfald vil jeg opfordre til, at starte med at gå på 
en eliminationsdiæt. Mærk på din egen krop, hvilke symptomer gluten 
evt. viser dig.

Blodprøve
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Symptomer:
Din krop taler til dig, 
hører du ikke efter i 
første omgang, kan 
symptomerne føre til 
sygdomme i kroppen.

Årsag
DER KAN VÆRE MANGE FORSKELLIGE ÅRSAGER TIL, AT VI IKKE TÅLER GLUTEN. DET KAN 
VÆRE ÅRSAGER SOM

• Glutenallergi – Type 1 reaktion, er en immunreaktion, hvor immunforsvaret har 
dannet antistoffer (IgE), imod bestemte proteiner, som så får dit immunforsvar til at 
gå i aktion, når du indtager det, du ikke kan tåle. Reaktionstid: Straks,1min - 2 timer 
og kan være voldsom.

• Glutenintolerance/overfølsomhed - Ved intolerance overfor fødevarer, kan en anden 
gruppe af antistoffer (IgG) medvirke. Begrebet dækker over symptomer der opstår ved 
indtagelse af bestemte fødevarer. Din krop har fået for meget af et en bestemt stof.  
Reaktionstid: Straks eller senreaktion 1-72 timer.

• Cøliaki - Er en arvelig og en kronisk tarmlidelse, hvor gluten ikke tåles. Denne 
reaktion gør at tyndtarmens fimrehår (villi) nedbrydes. Nedbrydes villi, mistes 
evnen til at optage vigtige næringsstoffer . Der kan også forekomme andre former 
for lidelser i kroppen, som inflammation, hashimoto ś (kronisk betændelse i 
skjoldbruskkirtlen), knogleskørhed, kronisk leddegigt og mange andre sygedomme. 
På en diæt, fri for gluten, bliver slimhinden normal igen, det vil sige rask. Diæten bør 
følges livslangt. 

• Glutensensitiv – Nogle reagerer alligevel på gluten og får det bedre ved at udelukke 
gluten fra deres kost. 
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Har du nogle af 
disse symptomer, kan 
gluten være årsagen, 
så test dig selv for 
glutensensivitet.

Der ses symptomer som:

• Oppustet mave 

• Luft i maven

• Hudkløe

• Eksem

• Mavesmerter 

• Diarre

• Forstoppelse

• Opkast 

• Knogle og ledsmerter

• Træthed

• Uren hud

• Ildelugtende sved

• Migræne

• Dvaskhed

• Væskeophobninger

Psykiske symptomer:               

• Angst

• Irritabilitet 

• Nedtrykthed

• Depression

• Søvnløshed

• Nærtagenhed

• Svimmelhed

• Indre uro
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Step 1 - Eliminer gluten
DU STARTER MED AT OMLÆGGE DIN KOST, HOLD DIG VÆK FRA 
ALLE GLUTENHOLDIGE MADVARER DER INDEHOLDER GLUTEN

• Rugmel

• Byg

• Hvede

• Bulgur

• Hvedemel

• Hvedeprotein

• Mannagryn

• Couscous

• Durummel

• Emmermel

• Malt

• Semulje

• Kamutmel

• Speltmel

• Fuldkornshvedemel

• Grahamsmel

• Hvedefibre

• Hvedekerner

• Hvedeklid

• Enkorn

• Sigtemel

• (Havre)

Derefter starter du med at gå dit køleskab igennem, tjek på etiketten om der er gluten i den 
pågældende fødevare.

Vær tålmodig: Giv dig selv god tid til at vende dine smagsløg til at tilpasse sig, til de nye glutenfrie 
mel typer. De lugter og smager anderledes, så vær tålmodig. Trangen til hvede- rug-byg- havre 
skal nok passere med tiden, det lover jeg dig.

Gå på opdagelse

Derefter går du på opdagelse i supermarkedet, læs på ingredienslisten, om produktet indeholder 
gluten. Det er rigtig vigtigt, for at være helt sikker på, at den pågældende vare ikke indeholder 
gluten.

PAS PÅ: Gluten findes i rigtige mange fødevarer: Brød, bagværk, leverpostej, industri færdiglavede 
madretter, pølser, supper, færdigpålæg, færdiglavet kødfars, fiskefars, medisterpølse, pasta, 
spaghetti, rasp, ristede løg, remoulade, kager, müesli, tomatketchup, saucer, salatdressinger, 
jævningspulvre, pulversupper, sennep, dressinger, slik, kager, nudler, middagsretter, frikadeller, 
bagværk, pizza, øl, kiks, pizza, listen fortsætter..

Selv om der står glutenfri på en varer, skal du være opmærksom på, at det kan indeholde 
hvedestivelse. Disse produkter skal også undlades. 

Selv om produktet er glutenfrit, er det ikke i sig selv et kvalitetsstempel. Mange færdige produkter 
er nemlig ofte baseret på hvedestivelse og er alt for højglykæmiske og næringsfattige.
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Step 2 - Spis
DU KAN BRUGE FØLGENDE TYPER MEL

• Majsmel

• Quinoa

• Glutenfri havre

• Kastaniemel

• Boghvedemel

• Boghvedegryn

• Boghvedeflager

• Amaranth

• Hirsemel

• Hirsegryn

• Hirseflager

• Rismel

• Risflager

• Kikærtemel

• Kokosfibermel

• Jyttemel

• Kartoffelmel

Lav e.v.t din egen mel af:

• Mandler

• Frø 

• Kerner

• Nødder



Majs 
Kartofler

Brune ris     
Hirse

Boghvede                                                                 
Quinoa

Amaranth

Tofu
Bønner
Linser

Kød
Fjerkræ

Sojamælk
Æg

Fisk

Hørfrø
Sesamfrø 

Jordnøddesmør
Solsikkefrø, mandel

Hasselnød, valnød 
cashewnød, Pnjekerner

macadamia, oliven
Avocado, græskarkerner

Pesto, koldpressede olier

Hvidløg
Frugt

Pastinak
Rødbede

Persillerod
Grønne ærter
Bær
Gulerod
Porre
Peberfrugt
Kål
Græskar
Løg

Broccoli
Grønne bønner

Tomat
Salat

Squash
Spinat

Radise
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Tallerkenmodellen
OPBYG DIN TALLERKEN, SKAB EN BASE AF GODE PROTEINER, 
STIVELSE, FEDT OG MASSER AF GRØNTSAGER I ALLE REGNBUENS 
FARVER.

Stivelse

GrøntProtein

Fedt

Sund fedt kan være:

• Avocado olie

• Økologiske koldpressede olier (100% 
Fedt)

• Macadamia olie

• Nødder/frø

• Hørfrøolie

• Kokosolie

• Fiskeolie, omega 3

• Nødder/kerner

• Fede fisk, sardiner, markral og vild 
laks

• Hampefrø olie

• Økologisk smør

• Økologisk ÆG

• Økologisk kød

• Økologisk syrnede mejeriprodukter



Økologisk glutenfri mel:  
Rismel, risflager, majsmel, maizena, boghvede, Quinoa, hirsemel, havre,  kartoffelmel, kokos, kikærtemel, 
amaranth, boghvedemel, knækket boghvede, hvedeflager, hirsemel og hirseflager. 

Tunge meltyper:  
Amarant, Quinoa, mandelmel, kokosfibermel og kastanjemel.

Melerne kan ikke udskiftes 1:1. 

Lav din egen mel: 
Mandler, nødder, kerner og frø.

Fibre:  
Loppefrøskaller, fiberhusk, eller psylliumfrøskaller (Husk), hjælper med til at binde glutenfrit bagværk 
sammen. De har et højt fiberindhold og suger væske.

Ønsker du at bage: 
Glutenfrit bagepulver, natron eller lidt gær er også ting der er gode at have på lager. Kakao - vanilie - kanel.

Glutenfri basislager
NÅR DU SKAL I GANG MED AT BAGE GLUTENFRIT ER DET EN GOD IDE ALTID AT HAVE ET 
GLUTENFRIT BASISLAGER

HUSK: 
Ha fokus på ALT 
det du MÅ spise.
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Sødme til bagværk:  
Kokossukker, carob eller agavesirup tilfører sødme til kager og bagværk.

Sukker:  
Hvis man vil undgå sukker helt i sit bagværk kan der bruges dadler, abrikoser, rosiner eller morbær, som 
tilfører sødme til bagværk. Der er også mulighed for at bruge stevia - som er et naturligt sødemiddel.

Fedtstoffer:  
Jomfrukokosolie, ekstra jomfru olivenolie, gammeldages kværnet smør eller ghee er alle gode og 
anvendelige fedtstoffer, der tåler bage temperaturer.

Fibre og næring: 
Glutenfrie havregryn, hampemel, hørfrøspirer, græskarkerner, hørfrø, sesamfrø, solsikkekerner, valnødder, 
cashewnødder og mandler, som tilfører brødet fibre og næring.

Pynt på kager:  
Kokosmel, kokosfibermel, kakaosmør, sukkerfri chokolade og frysetørrede bær.

Glutenfrie opskrifter: 
Mangler du inspiration kan du kikke på min hjemmeside på WWW.SUNDBEVIDSTHED.DK og 
blive inspireret af mine glutenfrie bageopskrifter. Ellers findes der rigtig mange sider på nettet, hvor 
du kan finde inspiration til glutenfrie opskrifter.
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• Fiskeolie, Nordic Naturals omega 3 

• Probiotika

• L- glutamin

• Zink

• B-vitamin,

• A – vitamin

• D-vitamin, hvis du mangler det.  
Hvis du ligger lavt på D-vitamin,  
kan din tarm ha svært ved at hele op.

TIL KROPPEN, HVIS OPTAG AF NÆRINGSSTOFFER HAR VÆRET DÅRLIG 

• Multivitamin pille

• D-vitamin

• B-vitamin

• C-vitamin

Kosttilskudsguide
TIL TARMSLIMHINDEN, HVIS DER HAR VÆRET ET PROBLEM MED GLUTEN

http://www.sundbevidsthed.dk


• Vær forberedt, vær altid et skridt foran. Det er så vigtigt. Det er her de fleste ”falder i” fordi der ikke er 
forberedt mad og snacks når sulten melder sig.

• Ha altid snittet salat i køleskabet.

• Bag en masse boller og brød og put det i fryseren. 

• Er du til søde sager, så sørg for at lave noget sundt guf, uden sukker, til at tilfredsstille den søde tand. 
Så det hele ikke bliver for surt.

• Husk på de dårlige symptomer, du e.v.t. får af at spise gluten, derved får du nemmere ved at holde ved 
din nye glutenfri kost.

• Spis varieret, og anret maden smukt.

• Det tager tid at ændre sine vaner og med tiden bliver ALT meget lettere.

• Fokuser altid på den gode fornemmelse du får i kroppen, ved at undlade gluten fra din kost.

• Lær at mærke hvad der sker i din krop, når du spiser gluten. 

• Se muligheder frem for begrænsninger. Husk at sætte fokus på ALT det du MÅ spise.

Step 3 - Forbliv Glutenfri 
HVAD SKAL DER TIL?

• Mærk hvad maden gør ved dig, få næring og nydelsen ind i livet. Tag ansvar, følg dit hjerte og din 
intuition. 

• Vær taknemmelig for at kroppen siger fra, ved at vise dig symptomer på, at den mad du spiser ikke er 
god for dig.  

• Giv din krop de bedste muligheder, for at ha det så godt, som overhovedet muligt.

• Køb økologiske/gode råvarer, vis kærlighed til din krop, det er en vigtig og god investering i dit liv og i 
din sundhed.

Mit budskab

• Spis rigtig mad, mindre forarbejdede fødevarer, få naturligt sødme fra sukker igennem bananer, 
rosiner, abrikoser, æbler, appelsiner og dadler. Spis fedt af god kvalitet. Spis økologisk kød fra dyr, der 
har gået på græs. Spis proteiner af god kvalitet, rejer, fisk, skaldyr. Spis nødder, frø eller kerner. Spis 
masser af grøntsager, frugt og bær. 

• Få min. 8 timers søvn.

• Drik nok vand, min. 2 liter pr. dag. 

• Motion, gå nogle lange ture og få masser af frisk luft.

• Gør noget der gør dig glad.

• Undgå stress. 

Pas på dig selv
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VIGTIGST AF ALT: 
DU ER DIN EGEN 
KOSTEKSPERT
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Fødevareregistrerings skema
EFTER ELIMINATIONS DIÆTEN ER DET ER GOD IDE AT REGISTRERE DE FØDEVARER OG 
SYMPTOMER DU FÅR I DETTE SKEMA:

Dato Fødevareindtagelse Symptomer



Glutenfrie opskrifter:

Mangler du 
inspiration kan 
du kikke på min 
hjemmeside på 

www.Sundbevidsthed.dk 

og blive inspireret 
af mine glutenfrie 

bageopskrifter. 

Tak , 

fordi du læste med. 
Jeg håber du 
kunne bruge min 
miniguide, som 
jeg har lavet, for 
at hjælpe dig i gang, 
med en glutenfri kost.

Mette
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