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Kost og livsstil ved 
underlivssmerter og 
blødningsforstyrrelser



For at skabe mindre inflammation i 
kroppen og skabe en mere blid meno-
pause, evt. forsøge at udsætte meno-
pause, skal man spise sundt, varieret og 
antiinflammatorisk.

Man skal jo spise både fedt, proteiner og 
kulhydrater - gerne fordelt ca. således: 
   • fedt ca. 25-35%
   • proteiner ca. 20-25% og 
   • kulhydrater ca. 45-55%

Af fedt skal man sørge for at spise mest 
af det gode ’cellefedt’ - umættet fedt - 
herunder omega-3, som hovedsageligt 
findes i fisk, og bl.a. skaldyr, koldpres-
sede olier, kokosolie, mandler/nødder, 
frø og kerner, avocado, oliven og tang. 
Undgå for meget af det usunde, mæt-
tede fedt - ’dellefedt’ , som vi får fra 
fastfood, friturestegt mad, slik, chips 
og købekager, fede mejeriprodukter 
samt produkter med hvedemel, som 
desuden også indholder mange kalorier 
og minimal næring. Man må ikke være 
fedtforskrækket, for vi har brug for fedt 
for at kroppen fungere optimalt og for 
at skabe en stabil og sund vægt, det skal 
bare være den gode/sunde af slagsen.

Af proteiner skal man spise æg, fisk, 
fjerkræ, lidt kød og supplere med 
kikærter, bønner, linser samt naturlige 
sojaprodukter. Undgå for meget kød 
fra 4-benede dyr - anbefalingen er max 
500 g. rødt kød om ugen. Proteiner er 

kroppens byggeklodser, som opbygger 
vores muskler, organer, kirtler, knogler, 
tænder, hud, hår, og negle m.m. Prote-
iner giver et stabilt blodsukker, så det 
stiger langsomt og mætter desuden 
meget.

Af kulhydrater skal man spise løs af 
grøntsager og holde sig til fuldkorn, 
som også har antioxidative egenskaber 
og derfor virker antiinflammatorisk på 
kroppen (som bonus mætter fuldkorn 
også meget). Fuldkorn er rugbrød, rug-, 
byg og havregryn samt perlebyg og 
perlerug fx. Undgå for meget hvidt brød 
og andre hurtige kulhydrater fra mor-
genmadsprodukter, kager og lign.
Alle former for kål har en inflammati-
onsdæmpende effekt på kroppen og er 
fiberrige og kalorielette, så det kan man 
også spise løs af. Damp, svits eller bag 
kålen eller brug den rå i salater.

Derudover er alle krydderier og kryd-
derurter, specielt gurkemeje, hvidløg 
og ingefær, antiinflammatoriske - og er 
desuden sundere og mindre kaloriehol-
digt end salt, så smag maden til med 
krydderier for samtidig at skære ned på 
saltforbruget. 

Endvidere indeholder alle bær antioxi-
danter og er derfor antiinflammatoriske, 
og desuden meget få kalorier, så spis 
gerne masser heraf.
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Pas på med at drikke kalorierne, man 
skal som udgangspunkt holde sig til 
vand, the og andre drikkevarer uden 
kalorier.

Vores mad skal være så naturlig 
som mulig, fordi jo tættere på sin 
oprindelse en fødevare er, desto bedre 
næringsindhold, herunder indhold 
af essentielle fedtsyrer, vitaminer og 
mineraler m.m. 

Vi skal kunne: 
• plukke/samle (fx frugt, bær) 
• dyrke (fx grøntsager) og 
• fange (dyr - kød) vores fødevarer 

Sørg for at alle måltider indeholder de 
fem grundsmage: sur, sød, salt, 
bitter og umami, som er afgørende for 
at et måltid opleves som godt (=tilfreds-
stillende) og mættende.

De fem grundsmage:
Surt: fx citron/lime, kapers, balsamico, 
vin og cremefraiche. 
Sødt: fx pære, honning, frugtsafter og 
chutney. 
Salt: fx salt, bacon, peanuts, sojasauce, 
tang og fiskesauce. 
Bittert: fx krydderurter, rå løg, øl, gra-
pefrugt, kaffe, mørk chokolade, rucola, 
oliven og valnødder. 
Umami: fx lufttørret skinke, modne to-
mater, svampe, lagrede oste, sojasauce, 
tang, skaldyr og asparges. 

Anti-inflammatoriske fødevarer:
• fisk, skaldyr og tang
• mandler/nødder
• frø og kerner
• avocado
• oliven
• koldpressede planteolier
• grønne grøntsager
• fuldkornsprodukter
• naturlige sojaprodukter (fx tofu og 
edamamebønner)
• bønner og linser
• krydderurter
• krydderier, specielt gurkemeje
• ingefær
• frugt
• bær
• D-vitaminer (gerne som tilskud i vin-
terhalvåret okt.-apr., da den største kilde 
til D-vitamin er solen)
 
Inflammatoriske fødevarer:
• fastfood
• friturestegt mad
• slik
• chips
• købekager 
• fede mejeriprodukter
• produkter med hvedemel, fx hvidt 
brød og pasta
• produkter med sukker og kunstige 
sødestoffer
• (rygning, stress, dårlig og/eller mang-
lende søvn)



Dag 1:

Morgen:
Omelet med spinat (2 pers.)
3 æg og 2 æggehvider 
Salt, peber og evt. lidt tørret chili
2 tsk. olie 
1 fed hvidløg 
1 skalotteløg 
100 g. spinatblade 
• Pisk æg og æggehvider med salt og peber. 
• Hak/knus hvidløg og hak skalotteløget fint.
• Varm olien på en pande og sauter hvid- og 
skalotteløg samt spinatblade. Krydr m. chili. 
• Hæld æggemassen over og bag omeletten 
ved jævn varme. Løft æggemassen med en 
spatel rundt i kanten og lad den stivne.

Formiddag:
Overnight oats (2 pers.)
100 g. grovvalsede havregryn
100 g. mælk eller mandelmælk
2 spsk. yoghurt naturel/skyr
Topping:     50 g. valgfri bær
     ca. 12-15 valgfri nødder
• Bland havregryn, mælk og yougurt/skyr 
sammen i en tætsluttet beholder dagen før.
• Rør grøden godt igennem og top den med 
bær og hakkede nødder inden servering.

Frokost:
Avocado med æg, spinat, hytteost og 
sorte sesamfrø (2 pers.)
2 store æg
1 avocado og citron
4 spsk. hytteost
2 tsk. sorte sesamfrø

10 spæde spinatblade
• Kog æggene hårde, smilende i ca. 8 min.
• Del avocadoen i to og gnid med citron.
• Anret ægget på højkant i den halve avoca-
do, og fyld efter med hytteost, sesamfrø og 
finthakket spinat.

Eftermiddag:
- Hørfrøkiks m. grøn proteindip
Hørfrøkiks (større portion)
2½ dl. vand 
1 tsk. grøntsagsbouillon 
2 dl. hørfrø 
½ dl. chiafrø 
1 dl. revet parmesan eller pecorino 
1 fed hvidløg 
2 spsk. soja 
• Rør vand m. bouillon, så bouillonen opløses.
• Bland bouillonvandet med hørfrø, chiafrø, 
parmesan/ pecorino og fintrevet hvidløg. 
• Smag til med soja til den er salt nok og 
lad massen trække i 10 min. 
• Smør ’dejen’ ud på bagepapir på to bage-
plader og bag i en forvarmet ovn ved 200 g. 
i ca. 30 min. (byt gerne pladerne rundt 1-2 
gange undervejs), til kiksene virker sprøde. 
• Sluk ovnen, sæt ovnlågen på klem, og lad 
dem tørre helt færdige. 
• Knæk de afkølede kiks i grove stykker og 
opbevar dem tørt og tildækket. 

Grøn proteindip (større portion)
200 g. edamamebønner uden bælg 
3 spsk. skyr 
2 spsk. vand 
1 fed hvidløg 
Salt og peber

Opskrifter



• Overhæld bønnerne med kogende vand 
og hæld vandet fra efter 5 min.
• Pres hvidløget og kom det i en skål sam-
men med bønner, skyr, vand, salt og peber. 
• Blend alle ingredienser og justér evt. med 
vand/skyr for at opnå ønsket konsistens 
(kan opbevares i beholder på køl 4-5 dage). 

Aften:
Rød linsesuppe med kikærter og 
mandler (2 pers.)
2 porrer 
1 tsk. stødt gurkemeje 
6 spsk. røde linser 
40 g. kikærter 
3 kviste koriander 
½ løg 
2 gulerødder
3 spsk. ekstra jomfru olivenolie 
½ tsk. tørret chili  og ½ tsk. gurkemeje 
8 dl. grøntsagsbouillon 
2 dl. mosede tomater 
2 spsk. tomatpuré 
10 stk. mandler 
Havsalt og peber 
• Skær løg og gulerødder i tern samt porrer 
i skiver. 
• Steg løgene bløde og blanke i 2 tsk. olie. 
Tilføj gurkemeje og evt. harissa eller chili. 
• Spæd med bouillon og lad suppen simre 
i 10 min. 
• Blend suppen med 2 spsk. olie - den skal 
have en passende konsistens, så supplerer 
med bouillon. Tilsæt mosede tomater, 
tomatpuré og linser, og lad suppen simre i 
10 min. til linserne er al dente. 
• Rist mandler og kikærter på en tør pande 

og hak efterfølgende mandlerne groft. 
• Smag suppen til med salt, peber og chili. 
• Anret med kikærter, mandler og koriander. 

Dag 2:

Morgen:
Chiagrød m. rismælk (2 pers.)
3 dl. rismælk 
100 g. bær, fx jordbær
1 tsk. vaniljepulver 
1 dl. chiafrø
Topping:    50 g. valgfri bær 
     ca. 12 stk. mandler 
• Blend rismælk, bær og vaniljepulver til en 
ensartet masse. 
• Hæld massen over chia-frøene, rør rundt 
og stil det i køleskabet i min. et par timer - 
gerne natten over. 
• Server kold m. bær og hakkede mandler.

Formiddag:
Stærke kikærte-snacks (stor portion)
2 dåser kikærter 
2 spsk. ekstra jomfru olivenolie 
½ tsk. chilipulver 
½ tsk. røget paprika 
½ tsk. hvidløgspulver 
¼ tsk. spidskommen 
½ tsk. havsalt
¼ tsk. friskkværnet peber 
• Skyl kikærterne og lad dem dryppe af i et 
dørslag eller på et rent viskestykke. 
• Fordel kikærterne på en bageplade med 
bagepapir og bag i en forvarmet ovn ved 
190 g. i 30-45 min. - indtil kikærterne er 
helt sprøde (må ikke være bløde indeni). 



• Lige efter kikærterne tages ud af ovnen, 
blandes de med olivenolie og krydderier - 
server enten varme eller lune. 
• De kan opbevares i en lufttæt beholder i 
op til 4 dage, men smager bedst ’friske’.

Frokost:
Æggewrap m. laks og avocado (2 pers.)

4 æg
Salt og peber 
3 spsk. friskost naturel, max 11% fedt 
2 skiver gravad laks (30 g.) 
1 avocado 
• Pisk æggene sammen med salt og peber. 
• Varm en non stick-pande op ved medium 
varme og steg æggemassen som en pan-
dekage på begge sider - lad efterfølgende 
wrappen køle lidt af.
• Smør wrappen med flødeost, læg en ski-
ve laks på og slut af med skiver af avocado. 
• Rul wrappen forsigtigt sammen og skær 
evt. i skiver på tværs inden anretning. 

Eftermiddag:
Grøn smoothie (2 pers.)
2 store pærer 
10 blade savoykål 
8 dl. nøddemælk/plantemælk 
3 spsk. chiafrø 
• Fjern pærens kernehus og blend alle 
ingredienser. Nyd med det samme.

Aften:
Fyldt peberfrugt m. quinoa (4-5 pers.)
2 dl. quinoa 
1 terning grøntsagsbouillon 
1 dåse røde kidneybønner (drænet 252 g.) 

1 dåse majs (drænet 140 g.) 
1 rødløg 
6 cherrytomater 
6 spsk. spicy tomatsalsa 
1 fed hvidløg, knust 
½ tsk. stødt chili 
2 tsk. stødt spidskommen 
1 tsk. paprika 
5 små peberfrugter 
En smule olivenolie
• Kog quinoaen efter anvisning, tilsæt grønt- 
sagsbouillonen i vandet, quinoaen koges i. 
• Bland bønner, majs, rødløg (finthakket), 
cherrytomater (finthakket), salsa og kryd-
derier i en skål. Når quinoaen er færdig, 
tilsættes denne og røres godt sammen. 
• Del peberfrugterne i to og fjern frø. Placér 
peberfrugterne i et fad smurt med lidt 
olivenolie, og smør også peberfrugterne 
let med en smule olivenolie indvendigt. 
• Tilsæt fyldet til peberfrugterne, dæk fadet 
med stanniol og bag dem ved 175 g. i en 
forvarmet ovn i ca. 45-50 min., til peber-
frugterne er blevet møre (gerne let brune). 
• Servér evt. m. frisk koriander og rødløg.

Dag 3:

Morgen:
Bagt avocado (1 pers.)
1 moden avocado 
2 æg 
salt og peber 
Topping - fx purløg, parmesan, tørstegt 
røget kalkunbacon, cheddarost, chili m.m.
• Del avocadoen i to og fjern stenen. 
• Placer avocadoerne på et fad eller i en 



muffinform, så de står stabilt. 
• Slå et æg ud i hver avocado - er hullet i 
avocadoen ikke stort nok, så slå det ud i en 
skål. Løft blommen over i avocadoen og 
hæld æggehvide over, til den er fyldt. 
• Bag i ovnen ved 200 g. i 20 min. eller ind-
til ægget er, som ønsket (blødt, medium). 
• Krydr med salt og peber og evt. valgfri 
topping - og server. 

Formiddag:
Grøn energijuice (1 pers.)
15 cm. agurk 
1 stort grønkålsblad uden stilk 
1 stor håndfuld spinat 
1 knold frisk ingefær 
Saften af ½ citron 
2 isterninger 
1 dl. æblejuice (ikke fra koncentrat) 
• Kom alle ingredienserne i en blender og 
blend, til juicen er helt ’smooth’.

Frokost:
Edamamebrød med kylling (2 pers.) 
50 g. kogte edamamebønner (uden bælg)
50 g. blomkål
1 æg
salt, peber og timian
2 stk. kyllingefilet
En smule olivenolie
• Overhæld bønnerne med kogende vand 
og hæld vandet fra efter 5 min.
• Blend bønner, blomkål, æg, timian, salt 
og peber til en ensartet masse. 
• Steg små pandekagelignende brød på en 
pande af ca. en spiseskefuld bønnemasse 
ved svag varme. Steg derefter kyllingen.

• Server med kylling, salat og evt. agurk, 
tomat og andet grønt.

Eftermiddag:
- Low-carb knækbrød m. 1 skive ost
Low-carb knækbrød (større portion)
1 dl. hørfrø 
1 dl. vand 
½ dl. sesamfrø 
½ dl. solsikkekerner 
1 dl. græskarkerner 
½ tsk. salt 
• Kom hørfrø og vand i en skål og lad det 
stå og trække i minimum 45 min. - hørfrø-
ene danner slim, når de lægges i vand, og 
slimen gør at brødene kan klistre sammen, 
så de 45 min. er vigtige for konsistensen. 
• Kom frø, kerner og salt i en blender/food-
processor og blend det til fint mel. 
• Bland det finthakkede mel med hør-
frø-vandblandingen med en ske. 
• Kom dejen på bagepapir m. et stykke bage- 

papir ovenpå og rul det ud til en tynd dej. 
• Bag knækbrødene ved 175 g. i 30 min. 
• Afkøl på en rist, knæk i ønskede stykker 
og opbevar i en beholder/kagedåse. 

Aften:
Ærtesuppe (2 pers.)
1 spsk. olivenolie
1 bundt porrer
400 g. frosne ærter
600 ml. vand
1 tsk. salt og evt. friskkværnet peber
• Hak porrerne fint. 
• Kom ærter og porrer i en gryde med vand, 
olie og krydderier, og lad det koge i 15 min.



• Blend suppen til en ensartet, cremet   
masse. Smag til med salt og evt. peber.

Folderen er udarbejdet af Kirstine Rosenfeldt.

Opskrifterne er lavet med inspiration fra bl.a. 

Anne Larsen, Birgitte Nymann, Louise Lourang, 

iForm og FitLiving.

   Kirstine Rosenfeldt
Jeg er autoriseret ergoterapeut, 
kostvejleder, EHFA personlig træner, 
holdinstruktør, sundhedsrådgiver og 
sundhedsskribent. Derudover er jeg 
daglig leder af Aftenskolen Magnum 
Opus i Fredericia.

Jeg brænder for ergoterapi og livskva-
litet - og for sundhed og bevægelse. 
Dette er baggrunden for Sundergo. 

Jeg har altid været aktiv, i min barn-
dom og ungdom som svømmer på 
konkurrence- og eliteplan, og de sid-
ste 15 år som instruktør på flere hold 
samt som fitness-udøver.

Kost, ernæring og træning optager 
mig meget, da jeg har oplevet, hvil-
ken effekt det har på min krop, hvis 
jeg spiser med omtanke og yder en 
ekstra indsats - men jeg elsker samti-
dig god mad og ‘hygge’.

Jeg går ikke ind for forbud - der er 
som sådan ikke noget rigtigt og 
forkert. Det vigtigste er at se det i en 
helhed. Vil man tabe sig eller ændre 
sin livsstil, er det altafgørende at æn-
dre nogle vaner, som bliver en del af 
hverdagen og som man efterfølgende 
ikke vil være foruden. Det skal smage 
godt, også at ændre livsstil og evt. 
være på kur - sundhed kan ikke kun 
måles på badevægten.

Det vigtigste i dette er motivation - 
uden den, opnår man ikke resultater. 

Hvis du er interesseret i en udvidet og 
invididuel kostplan, kan du kontakte 
mig, så vil jeg skræddersy en plan til 
dig med dine ønsker og behov.

Pris for individuel kostplan: kr. 1.195,-

Kontaktinfo:
Telefon: 51 90 00 03
E-mail: kontakt@sundergo.dk
Web: www.sundergo.dk


