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Har du glutenallergi  
- uden at vide det?
Mavesmerter, diarré eller træthed. Måske har du glutenallergi?

Foto: Scanpix
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Eksperter skønner, at 50.000 dan-
skere har glutenallergi - de fleste 
uden at vide det. Kun en skrap diæt 
uden gluten sikrer, at de ikke får det 
dårligt.

I Danmark ved man med sikkerhed, at 
10.000 har glutenallergi, der er en syg-
dom, hvor gluten nedbryder tarmene. 
Men tallet er meget højere, vurderer 
overlæge og professor ved Odense Uni-
versitetshospital, Steffen Husby. Ifølge 
professoren, der bygger sit skøn på tal 
fra finske og svenske undersøgelser, bør 
man gange det danske tal med fem.

Hvis du har symptomer som luft i ma-
ven og tynd afføring, efter du har spist for 
eksempel franskbrød, er du måske en af 
de mange danskere, som ikke ved, at de 
har glutenallergi, som i fagsprog hedder 
cøliaki. Sygdommen kan give vægttab, 
ledsmerter og tristhed, hvis den ikke 
bliver behandlet med en glutenfri kost. 
Nogle har mange af symptomerne, mens 
andre næsten ingen symptomer har. 
Steffen Husby fortæller, at det er vigtigt 
at gå til lægen, hvis du har mistanke om, 
at du måske har glutenallergi. Du må 
ikke ændre kostvaner, før du er testet, 
fordi det gør det svært at måle korrekt.

Glutenallergi er ikke en sygdom, man 
skal spøge med. Tarmen bliver langsomt 
nedbrudt, hvis man indtager gluten, og 
kroppen kan ikke optage næringsstof-
ferne i kosten. Derfor må patienten holde 
sig til en streng glutenfri diæt, som er 
den eneste måde at helbrede tarmen på.

Gluten er et protein, som man finder 
i mange madvarer. Kornsorterne hvede, 
rug og byg indeholder alle gluten, og man 
finder også spor af gluten i kiks, ketchup 
og kartoffelprodukter. Proteinet er vig-
tigt for kroppen, men det kan godt lade 
sig gøre at spise en sund og varieret 
kost på trods af allergien. Ifølge flere er-
næringseksperter findes der en række 
glutenfrie produkter som for eksempel 
rugbrød, og kroppen kan godt få vigtige 
proteiner fra andre kilder som kød-, mæl-
keprodukter og bælgfrugter og dermed 
klare sig uden gluten.

Glutensensitive danskere
Glutenallergi er den alvorligste lidelse, 
der relaterer sig til gluten, men ikke den 
eneste. En række mennesker er ‘sensi-
tive’ over for gluten og kan få irritabel 
tyktarm ved glutenindtag, som kommer 
til udtryk ved forskellige maveproblemer. 
Det varierer meget fra person til person, 
hvor følsomme de er over for gluten, og 
så bliver tarmen ikke decideret nedbrudt 
som hos en person med glutenallergi.

Ifølge professor Steffen Husby er det 
svært at spå om, hvor mange danskere 
der findes i gruppen af glutensensitive, 
som altså ikke skal forveksles med glu-
tenallergi. Ifølge formanden for Dansk 
Cøliaki Forening, Casper Pihl Rasmus-
sen, er der måske tale om et sekscifret 
tal.

Voldsomt glutenhysteri
Ifølge cand. scient. i human ernæring 
Per Brændgaard er der dog på det sene-
ste kommet for negativ fokus på gluten. 
Gluten er blevet en »moderne djævel«, 
som flere udelader fra kosten uden en 
lægelig grund, fordi det angiveligt giver 
alle mennesker problemer. Per Brændga-
ard maner derfor til besindighed. Gluten 
er nemlig ikke skadeligt for andre end de 
personer, som ikke kan tåle det.

- Det er hysterisk, når man siger, at 
ingen skal spise gluten. Gluten bliver 
ikke farligt for alle andre, fordi der er en 
meget lille del af befolkningen, som ikke 
tåler det, siger han.

Det er - ifølge ernæringseksperten - 
vigtigt at skelne mellem glutenallergi 
(cøliaki), glutensensitivitet og almindelig 
forskrækkelse over for gluten. Han adva-
rer mod en placeboeffekt, hvor du bilder 
dig selv ind, at du ikke kan tåle gluten 
uden at have lægens ord for det. Samtidig 
er en glutenfri diæt også tit en fuldkorns-
fri diæt, og det er en usund kost, mener 
Per Brændgaard.



6

Gluten giver hovedpine

Foto: Scanpix
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Gluten giver hovedpine Cecilie Ea Mathson er allergisk over 
for gluten, og det er noget, som giver 
udfordringer i hverdagen. Det mindste spor 
af gluten gør, at hun bliver dårlig og får 
hovedpine.

Det er frokosttid i det indre Kø-
benhavn. 19-årige Cecilie Ea 
Mathson åbner en pose med rod-
frugter, drejer på vandhanen og 
tager en skræller i hånden lige så 
naturligt, som en tømrer bruger 
sin hammer. Hendes glutenaller-
gi gør, at hun laver rigtig mange 
af sine måltider fra bunden.

Problemet for Cecilie Ea Math-
son er ikke, at hun skal skrælle sine 
egne rodfrugter, lave sin egen salat 
eller bage sit eget brød med gluten-
frit mel. Hun er ikke doven. Proble-
met er, at hun altid skal være på vagt 
over for gluten, og det er noget, som 
kræver meget af hendes opmærk-
somhed.

- Det er besværligt, for sygdom-
men gør, at jeg er nødt til at planlæg-
ge mine måltider hver eneste dag, 
siger Cecilie Ea Mathson.

Hun lægger rodfrugterne fra sig 
og trækker forsigtigt en stor køk-
kenskuffe ud. Skuffen bugner af 
emballager, poser og kasser, der 
alle indeholder glutenfrie produk-
ter. Glutenfrit kikærtemel, glutenfri 
pasta og glutenfrit brød, som ifølge 
hende selv er mere tørt end sandpa-
pir. Supermarkederne tilbyder i dag 
flere glutenfrie produkter, som hun 
og andre allergikere køber, og det 
løser selvfølgelig en del af hendes 
problemer. Den største udfordring 
ved hendes allergi er desværre no-
get sværere at løse.

- En glutenallergiker føler sig ofte 
til besvær. Når jeg skal ud at spise, 
så er jeg nødt til at spørge tjeneren 
på restauranten eller mine veninder, 
som jeg spiser hos, hvad der præcis 

er i maden, siger hun. Hun fortæller, 
at hendes omgangskreds er gode til 
at tage hensyn.

Cecilie Ea Mathson får det dår-
ligt, hvis hun får det mindste spor af 
gluten, og derfor skal hun være helt 
sikker på, at hendes mad er gluten-
fri. Hun læser også alle varedeklara-
tioner grundigt, når hun handler ind, 
men nogle gange kan det være ret 
svært at gennemskue, om der er glu-
ten i en vare. Proteinet gluten sniger 
sig nemlig ind i en række blandings-
produkter, som kan være svære at 
undgå, men det får store konsekven-
ser, hvis hun indtager gluten.

- Jeg mærker det tydeligt dagen 
efter, hvis jeg har spist gluten. Jeg 
får hovedpine og mavesmerter lige 
fra morgenstunden af, siger Cecilie 
Ea Mathson.

Hun ønsker ikke at vende tilbage 
til dengang, hvor hun dagligt fik 
gluten. I flere år levede hun med 
symptomer som oppustethed, ondt i 
maven og hovedpine. Hun var træt 
og uoplagt. Det var svært at finde 
overskud til at gøre rent, vaske tøjet 
eller dyrke motion. Alt sammen fordi 
hun fik gluten i sin kost.

I oktober sidste år fik hun så stillet 
den endelige diagnose af sygeplejer-
sken, og siden den dag har hun holdt 
sig fra glutenholdige fødevarer. Nu 
mærker hun tydeligt, hvor meget 
det betyder for hendes helbred, at 
hun holder en glutenfri diæt.

- Jeg har det meget bedre i dag. 
Selvom det er blevet lidt mere be-
sværligt det hele, så er jeg rigtig glad 
for, at jeg har opdaget allergien, siger 
Cecilie Ea Mathson.
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Cøliaki bliver på www.netdoktor.dk og andre steder på internettet omtalt som en allergi, hvor 
man ikke tåler gluten. I følge formanden for Dansk Cøliaki Forening, Casper Pihl Rasmussen, 
er det mere retvisende at omtale tarmsygdommen som en glutenintolerance. På grund af be-
grebsforvirringen arbejder han sammen med overlæger på området på at lave en oversigt, der 
slår fast, hvad der kan defineres som en allergi, og hvad der kan defineres som en intolerance.
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Symptomer på glutenallergi kan være meget varierende og individuelle fra person til person. 
Nedenfor står de typiske.

 ● Øget tarmluft, mavesmerter, tynd afføring, diarré og forstoppelse.

 ● Træthed og almen utilpashed, der fører til trist- og træthed.

 ● Vægttab og blod- og vitaminmangel.

Kilde: Dansk Cøliaki Forening

SYMPTOMER
Foto: Scanpix
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Gluten er en  
“moderne djævel”
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Ernæringseksperter mener ikke, at der er grund til 
at undgå gluten, med mindre man ikke kan tåle det. 
Alligevel fravælger flere, blandt andet i sportsverdenen, 
proteinet, som man finder i fødevarer som brød og 
pasta.

Har du hørt så meget skidt 
om gluten, at du overvejer 
at skære det helt ud af din 
kost? Med mindre du har 
allergi over for gluten, så 
kan det være en dum løs-
ning for dig.

Over de seneste år er der 
kommet meget hysteri om 
gluten, mener cand. scient. i 
human ernæring Per Brænd-
gaard. Han hører ofte om si-
tuationer, hvor folk udelader 
gluten fra kosten, fordi de 
angiveligt har læst eller hørt, 
at gluten giver problemer for 
kroppen.

Men det er hysterisk. Så 
kontant er Per Brændgaards 
melding, når det kommer til 
folk, der mener, at ingen skal 
spise gluten. Ifølge ernærings-
eksperten er gluten er nemlig 
ikke spor farligt for andre end 
dem, som har glutenallergi. 
Hvis du udelader gluten i ko-
sten, så fravælger du en række 
kornprodukter. Det gør, at du 
måske ikke får det samme 
indhold af kostfibre, vitaminer 
og mineraler, og derfor er det 
ifølge ernæringseksperten en 
dum idé.

Cykler uden gluten
Når den danske cykelrytter 
Michael Mørkøv suser op af 
bjerge i Tour de France og drø-
ner hen over de danske lande-
veje, så kører han uden gluten 
i kroppen. På hans cykelhold 
Team Saxo-Tinkoff, der har 
Bjarne Riis som ejer, har ryt-
terne fået lavet en omfattende 
test, hvor Michael Mørkøv slår 
meget lidt ud på proteinet glu-
ten. Selvom han ikke oplever 
symptomer som ondt i maven 
som en glutenallergiker, når 
han spiser pasta og andre fø-
devarer med gluten, fravælger 
han det alligevel under cykel-
sæsonen. Men han ved ikke, 
om det fremmer hans præsta-
tion på cyklen.

- Det er en af de ting, som 
godt kan være frustrerende for 
en professionel cykelrytter. 
Vi prøver en masse ting for at 
opnå de berømte få procenter, 
men det meste af det er ikke 
noget, som man kan se i sine 
resultater, siger Michael Mør-
køv.

Ifølge rytteren er det blevet 
en dille i cykelverdenen at fra-
vælge glutenholdige fødevarer. 
Det har den bonuseffekt for 
ham, at han får lettere ved at 
styre sin græsallergi og tabe 
overflødige kilo, når cykelsæ-
sonen ruller, fortæller han.

Intet videnskabeligt 
grundlag
Cand. scient. i human ernæ-
ring Preben Vestergaard Han-
sen er enig med sin kollega Per 
Brændgaard. Hvis man har 
allergi, skal man selvfølgelig 
ikke spise gluten - heller ikke 
selvom man er cykelrytter og 
har brug for en masse energi, 
når man tramper rundt i pe-
dalerne. Det bliver svært at 
komme igennem en etape med 
mavesmerter og tynd mave, 
men hvis man ikke er aller-
gisk, så ser han ingen grund til 
at udelade det.

- Der er ingen beviser for, 
at det fremmer en idrætsud-
øvers præstation, men hvis det 
virker for ham, så er det fint 
nok, siger Preben Vestergaard 
Hansen.

Han fortæller, at Michael 
Mørkøv næppe får lettere ved 
at tabe sig, fordi han ikke spi-
ser gluten. Han mener i stedet, 
det er fordi, han udelukker be-
stemte fødevarer med gluten 
i. Ifølge ernæringseksperten 
kan man godt blive fuldt ernæ-
ret på en glutenfri kost, men 
det kræver stor planlægning 
og viden.
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Tjener penge 
på glutenfrie 
produkter

De danske supermarkeder mærker en stigende 
interesse for glutenfri mad.
Kasseapparaterne klinger i landets ind-
købsbutikker. SuperBest, Dansk Super-
marked og Coop oplever alle, hvordan ef-
terspørgslen på glutenfrie varer er steget 
over de seneste år.

Hos SuperBest har man netop oprustet ved at 
udbyde flere glutenfrie produkter. Projektchef  
Søren Berg Ebbesen anerkender, at der er en 
forretningsmæssig idé i at udbyde flere varer 
uden gluten, men der ligger mere bag overvejel-
serne end at lokke flere kunder til.

- Vi ønsker at hjælpe personer med glutenal-
lergi, fordi det er en overset kundegruppe, og vi 
forsøger at nå så fair en pris som muligt, siger 
han.

Han oplyser, at 900 gram glutenfri surdejs-
brød koster 49,95 kroner hos SuperBest. Til 
sammenligning koster et kilo almindelig Amo 
surdejsbrød med gluten 23,50 kroner. De glu-
tenfrie produkter er dyrere, fordi råvareprisen 
er højere og produktionskravene skærpede, op-
lyser projektchefen.

Informationschef i Coop, Jens Juul Nielsen, 
fortæller, at butikker som Kvickly, SuperBrug-
sen og Irma længe har solgt glutenfrie produk-
ter. Den større efterspørgsel betyder, at man 
arbejder på at øge udvalget i fremtiden.

Også Bilka og Føtex mærker interessen fra 
kunderne og vil i det nye år udvide sortimentet 
af glutenfrie produkter, fortæller Maia Lind-
strøm Sejersen, kommunikationskonsulent i 
Dansk Supermarked.
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Gluten findes i:

 ● Hvedemel, durumhvede, grahamsmel, fuldkornshvedemel, 
sigtemel, hvedeklid, hvedekim, hvedekerner, mannagryn, se-
mulje, bulgur, couscous, spelt, urhvede, emmer, enkorn.

 ● Rugmel, rugkerner.

 ● Havregryn, havremel, havremix, mysli, havreklid, havrekager - 
med mindre det er lavet af specialfremstillet havre.

 ● Byggryn.

 ● Brød, kager, pasta, panering (rasp), vafler, kiks, biskuits, bage-
blandinger.

 ● Madlavningsfløde.

Gluten kan findes i:

 ● Mange morgenmadsprodukter.

 ● Farsvarer, paté, pølse, pålægsvarer, færdige middagsretter, 
stuvning, sovs, bouillon.

 ● Sennep, ketchup, mayonnaise, remoulade, karry  
og andre krydderiblandinger.

 ● Fyldt chokolade, lakrids, lakridskonfekt, vingummi, karameller.

 ● Frosne kartoffelprodukter, chips, ristede løg.

 ● Øl.

Fødevarer naturligt fri for gluten:

Fødevarerne på denne liste indeholder sjældent gluten. For at 
være på den sikre side bør man alligevel altid læse varedeklara-
tionen.

 ● 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 mælkeprodukter (uden mysli), ost.

 ● Margarine, smør, olie, minarine.

 ● Saft, juice, sodavand, vin, spiritus.

Fakta om gluten
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Mel naturligt fri for gluten

Majsmel, majsstivelse, kartoffelmel, boghvedemel, rismel, sojamel, tapioka, quinoa, polenta, 
kikærtemel, hirsemel.

Gryn og kerner naturligt fri for gluten

Ris, boghvedegryn, majsgryn, hirseflager, sagogryn, sesamfrø, birkes, solsikkekerner, græskar-
kerner, loppefrøskaller, hørfrø, kokosmel.

Glutenfri specialvarer

I handelen findes en række glutenfri specialvarer, fx pasta, brød, knækbrød, kiks og bageblan-
dinger. Disse produkter er enten naturligt fri for gluten eller lavet af glutenfri hvedestivelse, 
dvs. hvedemel renset for protein.

Kilde: www.foedevareallergi.dk (Sundhedsstyrelsen)

Foto: Scanpix
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Glutenfri  
opskrifter fra 
Lene Hansson

Foto: Lene H
ansson
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Ægte stenalderbrød – 1 stort brød

 ● 25 g sojamel

 ● 50 g fedtreduceret mandelmel (eller 50 g mandler eller almindelig mandlemel)

 ● 50 g solsikkekerner

 ● 50 g hørfrø

 ● 50 g sesamfrø

 ● 25 g psyllium frø

 ● ¼ tsk salt

 ● ½ dl olivenolie

 ● 2 dl vand

 ● 2 æg

 ● 25 g gær (kan undværes)

Vælger du hele mandler, blendes disse til fint mandelmel, eller blot halvdelen af mandlerne 
blendes fint og resten groft. Kerner ligeledes, halvdelen blendes til mel, den anden halvdel 
blendes til fint mel. Begge dele blandes og tilsættes frøene, olie, salt, vand, æg og gær. Dejen 
stilles til hævning et lunt sted i ca. 45 minutter og bages ved 160 grader i ca. 55 minutter.

Brødet er meget kompakt kan bruges som et rugbrød. Du kan vælge at smøre det pålæg på 
som du finder her i bogen.

Foto: Lene H
ansson
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Rodfrugtbrød – 2-3 små brød

 ● 150 g solsikkekerner

 ● 200 g mandler

 ● 150 g sesamfrø

 ● 150 g græskarkerner

 ● 100 g revet sød kartoffel

 ● 60 g revet pastinak

 ● 100 g revet rødbede

 ● 4 æggeblommer

 ● 1 dl vand

 ● 2 spsk olivenolie

 ● 1 tskhimmalayasalt

NB: grønsagerne kan også være bagte, der skal du tilsætte lidt mere vand.

Halvdelen af alle nødder og kerner blendes fint til mel, den anden halvdel blendes meget groft. 
Alt blandes sammen med kartoffel, pastinak, rødbede, æggeblommer, vand, olie og salt. Bages 
i en form v. 160 grader i ca. 45 – 60 minutter, afhængigt af form (smørres med fedtstof). Mærk 
når brødet er hårdt hele vejen igennem.

Du kan vælge at tilsætte gær, så skal brødet hævet et lunt sted i ca. 45 minutter og derefter 
bages.

Foto: Lene H
ansson
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Smagsfuld hummus

 ● 500 g  kogte kikkærter

 ● Saft fra en citron

 ● 1-2 fed hvidløg

 ● 50 g solsikkekerner

 ● 1 tskhimmalayasalt eller all round krydderi

 ● 2 spsk olivenolie

 ● 1 spsk sorte sesamfrø

 ● 2 tsk spidskommen

 ● ½ rød chili (uden kerner)

 ● 3 spsk persille

 ● 1 spsknoritang (kan undlades)

Kikærterne lægges i blød i rigeligt vand natten over. Dagen efter koges de i frisk vand ca. 45 
min. Lad dem køle godt af, skyl dem evt. i koldt vand. Kom kikærter og resten af ingredienser-
ne i en blender og blend godt. Du bestemmer selv om den skal være fin eller grov.

De kogte kikærter, blendes med citronsaft, hvidløg uden skræl, kerner, salt, olie, frø, spidskom-
men, fint hakket chili, fint hakket persille og evt. noritang. Tilsæt evt. mere citronsaft, olie eller 
vand, hvis massen er for fast.

Kan spises på brød, alene som mos eller som tilbehør til en frokost eller middagsret.
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Grov ”leverpostej”

 ● 150 g solsikkekerner

 ● 150 g mandler

 ● 1 løg, skåret i stykker

 ● 1 tskhimmalayasalt

 ● 1 tsk all round krydderi

 ● 3 spsk olivenolie (tilsæt gerne lidt mere hvis du ønsker og for at få konsistensen mere 
flydende)

Kerner og mandler lægges i vand så det dækker, natten over i et køleskab (eller mindst i 12 
timer). Næste dage tages vandet fra og begge dele lægges i en foodprocessor eller blender 
og blendes med løg, salt, krydderi og olie.Hvis du ønsker postejen mere flydende, så kan du 
komme til grønsagsboullion og olie i, evt. lidt vand.Ved servering kan du drysse med hvide og 
sorte sesamfrø

Tilvalg:

Du kan nu tilsætte dine favoritter, f.eks.

 ● 2 spsk frisk koriander

 ● 2 spsk. persille

 ● 2 spskdijon sennep

 ● 2 spsk rød eller grøn pesto

 ● 2 spskpiquillo pesto (lavet af rød peberfrugt) - eller f.eks. nori tang og blende det hele sam-
men.

Foto: Lene H
ansson
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Foto: Scanpix
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Spansk tomatsuppe

 ● ½ kg modne tomater

 ● 1 fed hvidløg

 ● 1 tsk frisk rosmarin

 ● 2 spsk olivenolie

 ● ½ l grønsagsbouillon

 ● 4 dl tomatjuice

 ● Evt. all round krydderi eller 
salt

Pynt:

 ● ½ 1 skalotteløg

 ● ½ agurk

 ● 1 grøn peberfrugt

 ● ½ citron

Svits tomater, hvidløg og 
rosmarin i en gryde, sammen 
med olie og salt. Svits for høj 
varme i et par minutter, derefter 
tilsættes tomatjuice og boullion, 
der omrøres og suppen blendes 
med en blenderstav, til den er 
flydende.

Finhak agurk, grøn peber og løg. 
Pynt med disse tre ting i suppen 
og tilsæt saften af ½ citron. 
Spis gerne stenalderbrød eller 
glutenfrit brød til.
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Forret

Rispapirruller med grønt

 ● 10 – 12 rispapir (en pakke til 2 personer)

Rispapir lægges i lunkent vand og opblødes i et par minutter. Imens skæres de grønsager du 
vælger, i tynde stave. Er du længe om at skære grønsagerne, så er det en god ide at gøre det 
først og derefter lægge rispapirerne i bløde, et for et, for så at rulle dem sammen.

Du kan rulle dem som du kan lide dem, med f.eks. sukkerærter, rødbedespirer, løgspirer, gule-
rod, kinaradisse, agurk, avocado.

En god ide er at fugte rullen, når du har lukket den, så binder den bedre. Ved servering skæres 
rullen op skråt, så grønsagerne titter frem.

Foto: Lene H
ansson

Foto: Lene H
ansson
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Hovedret

Spaghetti med tomatsauce, 2 personer:

 ● 150 g glutenfri fuldkornsskruer

Sauce:

 ● 300 g modne tomater

 ● 1 løg

 ● 1 fedhvidløg

 ● 1 grønsagsboullion terning

 ● 1 spsk olivenolie

 ● 1 tsk all round krydderi

 ● 1 tskhimmalayasalt

 ● 1 tsk karry

 ● 2 kviste frisk oregano

 ● 1 håndfuld frisk basilikum

Pastaen koges efter anvisningen på pakken. Skylles og stilles tilside.

Tomaterne skære i mindre stykker og lægges i en blender, sammen med pillet løg i store 
tern, hvidløg, boullion, krydderier, karry m.m.

Lad det blende til en tyk masse, fortynd evt. med lidt vand. Den færdigkogte spaghetti, 
svitses på en stegepande i lidt kokosolie, saucen tilsættes, og det hele varmes op et par 
minutter, under omrøring.

Pyntes med lidt basilikum.
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Foto: Lene H
ansson
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Dessert eller forret/tilbehør

Kartoffelkager med sød kartoffel

 ● 400 g revet søde kartofler (uden skræl)

 ● 4 æggeblomme (ikke pasturiserede)

 ● 1 håndfuld hakket koriander

 ● 1 1/2 tsk All round krydderi

 ● 20 g rismel eller kikærtemel

Alt blandes og formes som små klatkager, der steges gyldne på en stegepande et par minutter 
på hver side, eller i ovnen på bagepapir i ca 7 – 10 minutter ved 160 grader.

Kan du ikke få kagerne til at hænge sammen, kan du blende dejen i en food processor.

Tip: steger du kagerne i kokosolie, er det en dejlig dessertagtig oplevelse du får.

Foto: Lene H
ansson


