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kapitel 11

Træningstabellen

Du behøver ikke at købe nogen eksotiske fødevarer for at følge 
stenalderkost for sportsfolk. Uanset om du bor i en storby eller 
på landet, er kostens grundelementer (frisk kød, fisk, frugt og 
grøntsager) næsten altid til at få i din lokale fødevarebutik eller 
supermarked. Kapitel 9 indeholder en omfattende liste over de 
fødevarer, du bør begrænse eller udelukke fra din kost. I dette 
kapitel vil vi vise dig alle de lækre, sunde valg, som du kan tillade 
dig at spise. Vi vil også give dig nogle praktiske fif til, hvordan 
du gennemfører en stenalderkost i det enogtyvende århundrede.

Din prioritet: friske fødevarer

Når du bliver sulten, er det nemt at få fat i noget at spise fra 
det nærmeste supermarked, tankstation, fastfoodrestaurant el-
ler døgnkiosk. Men ved du hvad? Men samtlige steder skal man 
lede længe og grundigt efter ’rigtig’ mad, som ikke er blandet op 
med sukker, salt, raffinerede korn og transfedtsyrer. Den utroli-
ge overflod og lette tilgængelighed af forarbejdede fødevarer kan 
let forpurre flotte planer om at forbedre sin kost, især når man 
er skrupsulten og har brug for mad nu og her.

En af nøglerne til ’Stenalderkost FOR SPORTSFOLK’ er fri-

Stenal_Sports_v1.indd   206 15/08/12   03.07

2B

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.

L
B.DK/PLUS



207

ske fødevarer. Jeg gentager: friske fødevarer! De er virkelig så 
meget bedre end konserves, forarbejdede, frosne og forpakkede 
modstykker, at der ingen sammenligning er. Ferskner i sukker-
lage på dåse kan ikke hamle op med friske ferskner, hverken i 
smag eller næringsindhold. En fedtet hotdog med dens tilsatte 
salt, sukker og konserveringsmidler, uanset om det kommer fra 
rester af svin eller okse, har meget lidt tilfælles med frisk svine-
mørbrad eller oksebøf.

Som atlet ved du, at små, men mærkbare ekstraindsatser un-
der træningen, dag ind og dag ud, sæson efter sæson, betaler sig 
i det lange løb. At presse det sidste interval til det maksimale gør 
ondt, men ved at gøre det jævnligt vil du komme i bedre form 
og blive stærkere, og din præstationsevne vil forbedres, måske 
kun med 1-2 procent, men som vi påpegede i kapitel 8, kan den 
umiddelbart meget lille forskel vokse sig stor, når det gælder 
konkurrencer. Det samme princip gælder for de fødevarer, du 
spiser. Ved metodisk at spise friske, sunde fødevarer, når og hvor 
du kan, vil din kosts samlede sporstoftæthed (vitaminer, minera-
ler og fytokemikalier) til sidst forbedres. Og som tidligere under-
streget er der et bjerg af videnskabelig evidens, der viser, at vores 
immunsystem fungerer bedre, når vi er bedre næringsdækket. 
Et sundt immunsystem kan bedre afværge sygdom og hjælpe 
dig med at komme dig hurtigere efter skader. Det vil dermed 

Tabel 11.1
Sammenligning af økologisk versus konventionelt dyrkede plantefødevarer. Pro-
centdel af undersøgelser, hvor økologiske planter har øget, det samme eller mind-
sket indhold af næringsstoffer sammenlignet med de konventionelt dyrkede.

Næringsstof Øget Det samme Mindsket 
Antal under-

søgelser

C-vitamin 58,3 33,3 8,3 36
Beta-karoten 38,5 38,5 23,0 13
Zink 25,0 56,3 18,7 16
B-vitamin 12,5 75,0 12,5 16
Kalcium 44,7 42,5 12,8 47
Protein 100 0 0 3
Magnesium 37,7 53,3 8,0 45
Nitrat 12,5 25,0 62,5 40
Jern 42,9 40,0 17,1 35

Stenal_Sports_v1.indd   207 15/08/12   03.07

3B

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.

L
B.DK/PLUS



208

muliggøre træning på højere niveau. Gør dig selv den tjeneste at 
spise frisk frugt, grøntsager, magert kød og fisk og skaldyr, når 
det overhovedet er muligt.

Hvis du er som de fleste amerikanere, optager frisk frugt og 
grønt kun en lille skuffe i køleskabet, hvor de bliver visne, bløde 
og brune, og de ender oftere med at blive smidt ud end med at 
blive spist. Dette vil ændre sig med din nye kost, og her er nogle 
praktiske råd, der kan hjælpe dig til at få flere friske frugter og 
grøntsager ind i din kostplan.

1. Vask dine grøntsager grundigt og læg dem i fryseposer 
eller bøtter, før du lægger dem i køleskabet. Disse simple 
trin vil forhindre udtørring, forlænge holdbarhed og 
mindske forurening.
2. Køb ikke mere frugt og grønt end til 5-7 dage. Det er 
bedre at få friske forsyninger mindst en gang om ugen.
3. Hvis tid til madlavning er et problem, kan du købe en 
masse frugt og grøntsager, der er pakket og klar til brug 
med lidt eller ingen forberedelse. Eksempler er revet sa-
lat og salatmiks, forskårne broccolibuketter, babyspinat-
blade, vaskede og skrællede babygulerødder, forskårne 
stykker melon, ananas og andre frugter og knækkede 
nødder. Men husk, at du kommer til at betale en del 
mere for bekvemmeligheden.
4. Lav en meget stor blandet salat i begyndelsen af ugen, 
og put det i en stor forseglet bøtte. Tag portioner ud efter 
behov i løbet af ugen.

Økologisk frugt og grøntsager

Hvad med økologiske frugter og grøntsager, er der nogen fordele 
ved det? Skulle du betale den højere pris? Tabel 11.1 er konstrue-
ret på basis af resultaterne af en undersøgelse, der samlede utal-
lige publikationer, der sammenlignede næringsindhold af øko-
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logisk versus konventionelt dyrkede frugter og grøntsager. Data 
herfra og andre omfattende undersøgelser af litteratur konklude-
rede, at bortset fra et lidt højere C-vitaminindhold og formentlig 
protein i økologiske grøntsager (men ikke frugt), var der ikke 
nogen forskelle for andre mineraler. Så hvis du overvejer at købe 
økologisk frugt og grønt af hensyn til den større næringsværdi, 
kan det ikke betale sig.

Bemærk, at niveauet af nitrat i økologisk dyrkede frugter og 
grøntsager er konsekvent lavere end i de konventionelt dyrkede. 
Både Verdenssundhedsorganisationen WHO og miljøbeskyt-
telsesagenturet Environmental Protection Agency (EPA) i USA 
har sat grænser for dagligt nitratindtag (1,6 mg/nitrat/kg krops-
vægt). Generelt ligger både konventionelle og økologiske frugter 
og grøntsager under den accepterede grænse. På samme måde 
har nogle undersøgelser påvist reduceret mængde pesticider i 
økologisk frugt og grønt. Forhøjet udsættelse for både nitrat og 
pesticider er forbundet med øget risiko for at udvikle bestemte 
kræftformer. Hvis du bekymrer dig om nogle af de faktorer, så 
skal du købe økologisk.

Friske grøntsager

Kartofler har en høj glykæmisk load og bør derfor kun spises 
umiddelbart efter træning i post-exercise window, se kapitel 4. 
Hvis du har en autoimmun sygdom, bør du være varsom med 
kartofler, da de indeholder antinæringsstoffer, der øger tarmgen-
nemtrængeligheden, et vigtigt trin i autoimmunitet.

Majs er et kornsort og bør derfor undgås. De fleste af os har 
aldrig smagt kassavarødder, men de bør også undgås på grund 
af deres høje glykæmiske load. Ellers er alle andre friske grønt-
sager acceptable: asparges, pastinak, radisser, broccoli, salat, 
svampe, mælkebøtteblade, sennepsblade, brøndkarse, portulak, 
løg, forårsløg, gulerødder, persille, squash i alle varianter, alle 
peberfrugter, artiskok, tomat, blomkål, hvidkål, rosenkål, blad-
selleri, agurk, tomatillo (mexikanske grønne tomater), bladkål, 
sølvbede, julesalat, rødbedeblade, rødbeder, majroe, kålroe, glas-
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kålrabi, grønkål, aubergine, græskar, søde kartofler, roeblade, 
spinat, tang, yams.

Friske frugter

I lighed med grøntsager er alle de friske frugter, du kan få fat 
i, acceptable, bortset fra hvis du er overvægtig eller har en eller 
flere symptomer på stofskiftesyndrom (diabetes 2, hypertension, 
for højt kolesteroltal eller hjertesygdom). I det tilfælde bør du føl-
ge anbefalingerne, vi har beskrevet i kapitel 9. For sportsfolk er 
den eneste undtagelse tørrede frugter (rosiner, dadler og figner), 
der ligesom kartofler har en høj glykæmisk load og bør begræn-
ses til post-exercise window. Gå efter disse frugter når som helst: 
æble, appelsin, pære, fersken, blommer, kiwifrugt, granatæble, 
vindruer, vandmelon, netmelon, honningmelon, kassavamelon, 
ananas, guava, nektarin, abrikos, jordbær, brombær, hindbær, 
avokado, stjernefrugt, jamaicaæble (cherimoya), kirsebær, grape-
frugt, citron, lime, litchifrugt, mango, papaya, passionsfrugt, 
daddelblommer, mandarin, stikkelsbær, boysenbær, tranebær, 
rabarber.

Få fedtsyrebalancen rigtig

Som du efterhånden ved, er en rigtig fedtsyrebalance afgørende 
i kopieringen af stenalderkosten med moderne fødevarer. For 
vores stenalderforfædre var det pærelet. Fordi deres eneste fø-
devalg var vilde planter og dyr, faldt fedtbalancen altid inden for 
sunde grænser. Ved at følge vores simple råd om at spise frisk 
kød, fisk og skaldyr sammen med sunde olier behøver du heller 
ikke give det ekstra opmærksomhed.

Animalske fødevarer

Vælg altid frisk kød, helst fra fritgående dyr eller græsfodret. Næ-
sten alle udskæringer af okse, svin, fjerkræ er gode valg. Som 
nævnt i kapitel 9 kan de mere fedtholdige udskæringer også in-
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kluderes i din kost, uden at du øger risikoen for hjerte-kar-syg-
domme. Men vid, at fedtholdigt kød indeholder mindre protein 
end de magre udskæringer, og det er derfor ikke så nærings-
stoftæt som magert kød. En god økonomisk strategi er at kigge 
efter tilbud og købe dit kød i store mængder og fryse det ned.

Æg er en fødevare med et højt indhold af protein, vitaminer 
og mineraler, som du bør inkludere regelmæssigt i kosten. Se 
efter æg fra fritgående høns eller omega-3-berigede æg. Stort set 
alle nyere humane undersøgelser understøtter, at indtagelse af 
æg ikke vil øge din risiko for hjerte-kar-sygdomme.

Indvoldskød, bortset fra marv og hjerne, fra kommercielt pro-
ducerede dyr er meget magert. Men lever og nyrer, der renser 
og afgifter dyrets krop, indeholder ofte høje koncentrationer af 
miljøforurenende stoffer. Vi anbefaler kun at spise kalvelever, 
fordi næsten ingen kalve, der slagtes i USA, har fundet vej til 
det giftige feedlot-miljø endnu. De er alle opfodret på græsmark. 
Hjerne indeholder høje koncentrationer af omega-3-fedtsyrer og 
var værdsat af vores stenalderforfædre. Men på grund af den lille 
risiko for mund- og klovsyge anbefaler vi, at du ikke at spise hjer-
ne fra nogen dyr, uanset om de er tamme eller vilde. Kolesterol-
sænkende, monoumættede fedtsyrer er dominerende (omkring 
65 procent) i marv og tunge, begge er sunde og smager godt. 
Okse-, lamme- og svinebrisler spises sjældent, men indeholder 
sunde fedtsyrer.

Kød fra græsfodrede og fritgående dyr

Hvis du kan få fat i det, vil kød fra græsfodrede eller fritgående 
dyr altid være et bedre valg end kød fra tamokse, -svin og -fjer-
kræ. Det skyldes, at det er rigere på de sunde omega-3-fedtsyrer, 
højere i protein (som vilde dyr), og der er mindre sandsynlighed 
for, at det er forurenet med hormoner og pesticider. Tabel 11.2 
viser forskellene i fedtsyreindhold for forskellige dyr.

Du kan ofte finde økologisk produceret oksekød og andre 

Stenal_Sports_v1.indd   211 15/08/12   03.07

7B

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.

L
B.DK/PLUS



212

kødtyper i fødevarebutikker og på landbrugsmarkeder. Men øko-
logisk kød og græsfodret kød er ikke altid det samme. Ofte er det 
økologiske okse- eller bøffelkød fedet op med økologisk produce-
rede kornsorter, der giver den samme dårlige ratio af omega-6 til 
omega-3 som hos feedlot-dyr.

Kommercielt tilgængeligt vildtkød  
og andre eksotiske kødtyper

I de fleste lande er salg af jaget vildt forbudt, men det kan købes 
hos nogle slagtere og særlige vildtforretninger. Generelt er dette 
kød langt bedre end feedlot-produkter, men det er ikke altid så 
magert eller så sundt som vilde dyr. Det er ikke en ualmindelig 
praksis at fodre elg og bøffel med kornsorter for at fede dem op 
inden slagtningen.

Andet eksotisk kød, du måske kunne få lyst til at inddrage, er 
kænguru, hjort, elg, alligator, rensdyr, fasan, vagtel, moskusand, 
gås, vildsvin, struds, emu, afrikansk springbok (antilope), new-
zealandsk cervena (hjort), due, vild kalkun, karibu (nordameri-
kansk rensdyr), bøffel, kanin og ged.

Fisk og skaldyr

Vi lever ikke længere i et sundt, uberørt og uforurenet miljø. 
Pesticider, tungmetaller, kemikalier og andre giftige forbindelser 
finder ofte vej ind i vores fødekæde. Ingen ved præcis, hvor lidt 

Tabel 11.2
Sammenligning af dyrs fedtsyrekoncentration i muskelvævet  
(mg fedtsyre/100 g kød).

Fedtsyre Elg Hjort Antilope Græskalv Kornkalv

SAT 610 989 895 910 1.909
MUFA 507 612 610 793 1.856
PUFA 625 746 754 262 341
Omega-3 PUFA 178 225 216 61 46
Omega-6 PUFA 448 524 536 138 243

SAT = total mættede fedtsyrer; MUFA = total monoumættede fedtsyrer, PUFA = total poly-
umættede fedtsyrer
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der skal til af disse toxiner for at påvirke helbredet gennem et 
helt liv. Det er klogt at prøve at undgå at blive udsat for giftige 
stoffer, når det overhovedet er muligt. Men det umuligt helt at 
undgå miljøgifte, da de nu bevæger sig så langt som til Antark-
tis. Fisk kan ofte indeholde høje koncentrationer af kviksølv og 
pesticider. For at minimere risikoen for at spise forurenede fisk, 
så undgå at spise ferskvandsfisk fra søer og floder, især fra indu-
strialiserede områder. Undgå også langtidslevende fisk som for 
eksempel sværdfisk, tun og haj, fordi deres kød har en tendens 
til at indeholde kviksølv.

Fisk og skaldyr er nogle af de sundeste animalske fødevarer, 
du kan spise, og de repræsenterer fundamentet i ’Stenalderkost 
FOR SPORTSFOLK’, fordi de er rige kilder på de helbredende 
langkædede omega-3-fedtsyrer kendt som EPA og DHA. Fede 
fisk som laks, makrel, sardiner og sild er specielt rige på begge 
disse langkædede omega-3-fedtsyrer. Sørg for at spise fisk tre 
gange om ugen.

For omkring 20 år siden blev folk med hjertesygdomme rådet 
til at undgå skaldyr, fordi man troede, at de indeholdt for meget 
kolesterol. Det er rigtigt, at skaldyr indeholder meget kolesterol, 
men den gode nyhed er, at vi ikke behøver at undgå dem. Det 
viste sig nemlig, at kostens kolesterol har en meget lille effekt 
på blodkolesterol, når fødevarens totale indhold af mættet fedt er 

Tabel 11.3
Kolesterol- og fedtindhold i skaldyr (100 gram portioner).

Fødevarer Kolesterol (mg) Mættet fedt (g) 
Total fedt (procent 

total energi)

Rejer 200 0,4 15
Krebs 114 0,2 11
Hummer 95 0,2 9
Søøre 85 0,2 7
Konk 65 0,03 3
Krabbe 59 1 10
Østers 50 0,5 26
Muslinger (små) 34 1 12
Kammusling 33 0,1 8
Blåmuslinger 28 0,4 23
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lav. Tabel 11.3 viser, at skaldyr har et meget lavt indhold af både 
mættet fedt og totalt fedtindhold, på trods af at de har relativt 
høje kolesterolkoncentrationer. Vi opfordrer dig til at spise så 
mange skaldyr, som du har lyst til.

Her er en liste med fisk og skaldyr, der er vigtige elementer i 
enhver nutidig variation af stenalderkosten:

Fisk
 • Bars
 • Blåbars
 • Torsk
 • Rødfisk
 • Ål
 • Fladfisk
 • Havaborre
 • Kuller
 • Helleflynder (hellefisk)
 • Sild
 • Makrel
 • Havtaske
 • Multe
 • Gedde
 • Orange savbug
 • Aborre
 • Rød snapper
 • Rødfisk
 • Laks
 • Kuller

 • Haj
 • Havaborre
 • Brasen
 • Tilapia
 • Ørred
 • Tun
 • Pighvar
 • Gedde
 • Alle tilgængelige fisk
 •

Skaldyr
 • Søøre
 • Blæksprutte, tiarmet,  

ottearmet
 • Krabbe
 • Krebs
 • Hummer
 • Muslinger
 • Østers
 • Kammuslinger
 • Rejer

Ud over at være rige kilder på EPA og DHA repræsenterer fisk 
og skaldyr en af de bedste højproteinfødevarer. Det høje prote-
inindhold i stenalderkost er centralt for mange af dens præsta-
tionsfremmende fordele. Protein hjælper dig med et hurtigere 
vægttab, da det fremmer stofskiftet, samtidig med at det dæmper 
din sult. Desuden sænker protein dit totale blodkolesterol, da 
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det samtidig øger det gode kolesterol, som skaffer dig af med 
overskydende kolesterol. Protein stabiliserer også blodsukkeret 
og sænker risikoen for for højt blodtryk, slagtilfælde, hjerte-kar-
sygdomme og bestemte former for kræft.

Sunde olier, nødder og frø

Tabel 11.4 giver dig den information, du behøver for at vælge de 
sundeste olier. Olier til madlavning skal være stabile og resistente 
over for de oxiderende effekter af varme, hvorimod de, du bruger 
til salater, ikke behøver at være det. Mættede fedtsyrer (SAT) er 
de mest stabile og varmeresistente efterfulgt af monoumættede 

Tabel 11.4
Fedtsyrefordeling i procent i salat- og stegeolier.

Oiletype
Omega-

6:omega-3
Mufa Pufa Sat

Hørfrø 0,24 20,2 66,0 9,4
Canola 2,00 58,9 29,6 7,1
Valnød 5,08 22,8 63,3 9,1
Macadamia 6,29 77,7 2,0 15,9
Soyabønne 7,5 23,3 57,9 14,4
Hvedespire 7,9 15,1 61,7 18,8
Avokado 13,0 67,9 13,5 11,6
Oliven 13,1 72,5 8,4 13,5
Risklid 20,9 39,3 35,0 19,7
Havre 21,9 35,1 40,9 19,6
Tomatfrø 22,1 22,8 53,1 19,7
Majs 83,0 24,2 58,7 12,7
Sesam 137,2 39,7 41,7 14,2
Bomuldsfrø 258 17,8 51,9 25,9
Solsikke 472,9 19,5 65,7 10,3
Vindruekerne 696 16,1 69,9 9,6
Birkes høj* 19,7 62,4 13,5
Hasselnød høj* 78 10,2 7,4
Jordnød høj* 46,2 32 16,9
Kokosolie høj* 5,8 1,8 86,5
Palmeolie høj* 11,4 1,6 81,5
Mandel høj* 70 17,4 8,2
Abrikossten høj* 60 29,3 6,3
Tidsel høj* 14,4 74,6 6,2
MUFA = monoumættede fedtsyrer, PUFA = polyumættede fedtsyrer, SAT = mættede fedtsyrer, 
*meget høj, ingen omega-3
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fedtsyrer (MUFA) og til sidst polyumættede fedtsyrer (PUFA). 
Dit valg af madlavningsolie bør være høj i MUFA og relativ lav 
i PUFA. Til prisen er olivenolie den bedste olie til madlavning. 
Alle olier, uafhængig af fedtsyresammensætning, oxiderer under 
opvarmning. Derfor bør du ikke stege ved høje og svidende tem-
peraturer, sauter (svits) ved lave til middelvarme temperaturer 
og steg i kortere perioder.

Stabiliteten af olien er bestemt af både dens relative ratio 
SAT:MUFA:PUFA og af typen af PUFA. Omega-3-PUFA er skrø-
beligere end omega-6-PUFA på grund af placeringen og antallet 
af dobbeltbindinger i fedtsyremolekylet. Hørfrøolie og valnød-
deolie bør ikke bruges til madlavning på grund af deres høje 
indhold af PUFA og omega-3-PUFA. Men begge olier er gode 
valg som salatolier. Hørfrøolie er den rigeste vegetabilske kilde 
til omega-3-fedtsyrer. Hæld det over dampede grøntsager, eller 
bland det i marinader til kød og fisk og skaldyr efter tilbered-
ning. Begge strategier er gode måder at inddrage flere omega-
3-fedtsyrer i din kost.

På grund af deres høje indhold af MUFA og lave indhold 
af PUFA er oliven-, macadamia- og avokadoolier gode valg til 
madlavning og tilfører en vidunderlig smag til enhver ret. Men 
macadamia- og avokadoolier er dyre og svære at finde. Bemærk, 
at kokosolie også kan bruges til madlavning på grund af dets 
høje indhold af SAT og lave PUFA-indhold. Det er også en høj-
koncentreret kilde til en fedtsyre, der hedder laurinsyre, der har 
helbredende effekter på tarmbakteriefloraen. Utallige undersø-
gelser af indfødte, traditionelle øsamfund på øerne i Stillehavet, 
før de blev vestliggjort, bekræfter, at kokosindtag ikke har nogen 
skadelige effekter i forhold til hjerte-kar-sygdomme.

Vi anbefaler olier fra hørfrø, valnød, avokado, macadamia, ko-
kosnød og oliven. Selv om soyabønne- og hvedekimolier synes 
at have en acceptabel fedtsyrebalance er de begge koncentrerede 
kilder til antinæringsstoffer kendt som lektiner. Hvedekimolie er 
den højeste kilde til lektinen hvedekimagglutinin (WGA, wheat 
germ agglutinin), og soyabønneolie indeholder soyabønneagglu-
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tinin (SBA). I dyreforsøg har begge lektintyper vist at have ska-
delig virkning på tarmsystemet og immunforsvaret. På lignende 
måde med jordnødder, der ikke er nødder, men bælgfrugter. 
Jordnøddeolie er en koncentreret kilde til lektintypen jordnød-
deagglutinin (PNA).

Hvad er der galt med  
jordnøddeolie og jordnødder?

Hvis du ser på fedtsyresammensætningen af jordnøddeolie i 
tabel 11.4, vil du se, at næsten 80 procent af det udgøres af ko-
lesterolsænkende monoumættede og polyumættede fedtsyrer. 
Derfor ser det umiddelbart ud til, at jordnøddeolie vil hjælpe 
med at forebygge den blodpropdannende proces, aterosklerose 
(åreforkalkning), der ligger bag hjerteinfarkt. Den opfattelse er 
ikke meget anderledes, end hvad ernæringseksperter troede, 
altså indtil de fandt ud af at teste jordnøddeolie på forsøgsdyr. 
Forskere fandt, startende i 1960’erne og ind i 1980’erne, at jord-
nøddeolie var uventet aterogenisk, og det forårsagede arteriel 
plaques hos kaniner, rotter og primater, kun en enkelt undersø-
gelse konkluderede anderledes. Jordnøddeolie er så aterogenisk, 
at det fortsat bliver givet til kaniner for at stimulere aterosklerose 
for at studere selve sygdommen.

Først var det ikke klart, hvordan en umiddelbart sund olie 
kunne være så giftig i en bred variation af dyr. Derefter viste Da-
vid Kritchevsky, ph.d., og kolleger ved Wistar Instituttet i Phi-
ladelphia i en serie af eksperimenter, at det var jordnøddeolie-
lektin (PNA), der mest sandsynligt var ansvarlig for åreforkalk-
ningsegenskaberne. Lektiner er store proteinmolekyler, og de 
fleste ernæringseksperter havde antaget, at fordøjelsesenzymer i 
tarmene ville nedbryde dem til aminosyrer, så det intakte lektin-
molekyle ikke ville være i stand til at komme ind i blodbanen og 
gøre dets beskidte arbejde. Men de tog fejl. Det viste sig, at lek-
tin var meget resistent over for tarmsystemets proteinklippende 
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enzymer. Et forsøg udført af dr. Wang og kolleger og publiceret i 
det prestigefyldte medicinske tidsskrift The Lancet, afslørede, at 
PNA på kort tid trænger ind i blodbanen intakt, 1-4 timer efter at 
deltagerne spiste en håndfuld ristede, saltede peanuts. Selv om 
koncentrationen af PNA var ganske lav, var det koncentrationer, 
som i forsøg var kendt for at forårsage aterosklerose i forsøgsdyr. 
Lektiner er som superlim, der skal ikke meget til. Fordi disse 
proteiner indeholder kulhydrater, kan de binde sig til en bred 
vifte af celler i kroppen, inklusive vægcellerne i arterierne. Det 
blev påvist, at PNA gjorde dets skade på arterierne ved at binde 
sig til en specifik sukkerreceptor. Så den praktiske pointe her er, 
at du skal holde dig fra både peanuts og jordnøddeolie. Der er 
langt bedre valg.

Hvad med rapsolie?

Siden den første udgivelse af ’Stenalderkost FOR SPORTSFOLK’ 
i 2005 har jeg skiftet mening om rapsolie, og jeg kan ikke læn-
gere anbefale, at det spises. Lad mig forklare hvorfor. Rapsolie er 
ekstraheret fra frøene af rapsplanten (Brassica rapa eller Brassica 
campestris), der er medlem af en familie sammen med broccoli, 
hvidkål, blomkål og grønkål. Mennesket har utvivlsomt spist kål 
og dets botaniske slægtninge før historisk tid, og jeg anbefaler 
stadig indtagelse af disse sunde grøntsager. Men den koncentre-
rede olie fra rapsfrø er en helt anden historie.

Før agronomer forædlede planten genetisk, producerede 
rapsplanten en frøolie, der indeholdt høje niveauer (20-50 pro-
cent) af erucicsyre (en monoumættet fedtsyre, 22:1n9), der er 
giftig og kan forårsage vævsskade i mange organer i forsøgsdyr. 
I 1970’erne udviklede canadiske planteforskere en stamme af 
rapsplanten, der producerede mindre end 2 procent erucicsyre 
(deraf det engelske navn canola oil). Erucicsyrekoncentrationen 
af rapsolie, du kan købe i butikkerne, er gennemsnitligt 0,6 pro-
cent. Der er stadig flere eksperimenter fra 1970’erne, der viste, 
at selv ved lave koncentrationer (2,0 procent og 0,88 procent) 
forårsagede rapsolie små hjerteskader, der vurderet som patolo-
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giske, når det blev givet til rotter. En række nye rotteundersøgel-
ser, der undersøgte rapsolie med lave koncentrationer af erucic, 
udført af dr. Ohara og kolleger ved Hatano Research Institute 
i Japan rapporterede om nyreskader, øgning i blodnatrium og 
uregelmæssige ændringer i et hormon (aldosteron), der kontrol-
lere blodtrykket. Andre skadelige effekter af rapsolie er påvist, 
når det indtages af dyr i en koncentration på 10 procent af ka-
lorierne. Disse inkluderede mindre kuldstørrelse, adfærdsmæs-
sige ændringer og leverskade. Et antal humane undersøgelser 
af rapsolie udført af dr. Poiikonen og kolleger ved Tempere Uni-
versitet i Finland indikerede, at det var en potent allergen hos 
voksne og børn, der forårsager allergiske krydsreaktioner fra an-
dre miljøfaktorer. På basis af disse spritnye fund for både men-
nesker og dyr, foretrækker jeg at være på den sikre side, og jeg 
kan ikke længere anbefale rapsolie som en del af den moderne 
stenalderkost.

Tabel 11.5
Fedtsyrebalance for nødder og frø, fordeling i procent.

Nød
Omega-6: 
omega-3 

Mufa Pufa Sat

Valnødder 4,2 23,6 69,7 6,7
Macadamianødder 6,3 81,6 1,9 16,5
Pekannødder 20,9 59,5 31,5 9
Pinjekerner 31,6 39,7 44,3 16
Cashewnødder 47,6 61,6 17,6 20,8
Pistacienødder 51,9 55,5 31,8 12,7
Sesamfrø 58,2 39,5 45,9 14,6
Hasselnødder (dyrkede) 90 78,7 13,6 7,7
Græskarkerner 114,4 32,5 47,6 19,9
Paranødder 377,9 36,2 38,3 25,5
Solsikkefrø 472 9 20 69 11
Mandler høj* 66,6 25,3 8,1
Kokosnød høj* 4,4 1,3 94,3
Jordnødder  høj* 52,1 33,3 14,6
MUFA = monoumættede fedtsyrer, PUFA = polyumættede fedtsyrer, SAT = mættede fedtsyrer, 
*meget høj, ingen omega-3
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Nødder og frø

Bortset fra jordnødder anbefaler vi alle nødder og frø som sunde 
elementer i ’Stenalderkost FOR SPORTSFOLK’. Mange menne-
sker har fødevareallergi, og nøddeallergi er en af de mere almin-
delige typer. Lyt altid til din krop, hvis du ved eller mistænker, at 
nødder ikke dur for dig, så lad være med at spise dem. Dette råd 
gælder for alle fødevarer, inklusive skaldyr, der også ofte forår-
sager allergi. I tabel 11.5 kan du se fedtsyrebalancen for alminde-
ligt tilgængelige nødder. Læg mærke til, at bortset fra valnødder 
og macadamianødder indeholder alle andre nødder høje ratioer 
af omega-6:omega-3. Den ideelle ratio i din kost bør være 2:1 el-
ler en anelse lavere. Fordi nødder er så kalorietætte, kan de nemt 
afspore den bedst planlagte kostplan. Hvis du spiser nødder som 
hovedingrediens i stedet for magert kød, fisk og skaldyr og frisk 
frugt og grøntsager, er der risiko for, at du ikke får nok omega-
3-fedtsyrer i din kost. Nyd nødder, men med måde.

Snyderi

’Stenalderkost FOR SPORTSFOLK’ er ikke en diæt, men nær-
mere et livslangt spisemønster, der ud over at forbedre sports-
præstationen vil normalisere kropsvægten og reducere risikoen 
for hjerte-kar-sygdomme, kræft og knogleskørhed. Kosten spiller 
også en signifikant rolle i behandling af diabetes, forhøjet blod-
tryk, for højt blodkolesterol, betændelsestilstande i tarmsystemet 
og bestemte autoimmune sygdomme. De positive sundhedsef-
fekter er grundigt forklaret i ’The Revised Paleo Diet’ (2010) og 
’Stenalderkost KUREN’ (2012).

For de fleste mennesker, der skal foretage en livslang kostæn-
dring, kan det være nødvendigt med en række adfærdsteknikker. 
Når bestemte fødevarer skal opgives, klarer de fleste mennesker 
det bedre psykologisk, hvis de ved, at de ikke behøver fuldstæn-
dig og for altid at vrage nogle af deres yndlingsfødevarer. ’Sten-
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alderkost FOR SPORTSFOLK’ tillader det, vi kalder 85:15-reglen, 
der betyder, at det, du gør sjældent, vil have ringe indflydelse på 
de favorable effekter af det, du gør det meste af tiden.

De fleste mennesker spiser omkring enogtyve måltider om 
ugen plus mellemmåltider.

Det er fuldt ud acceptabelt, hvis to eller tre af disse målti-
der inkluderer den føde, du har lyst til, så længe frisk kød, fisk, 
skaldyr, frugt, grøntsager, sunde olier og nødder udgør cirka 85 
procent af balancen i dine ugentlige kalorier. ’Stenalderkost FOR 
SPORTSFOLK’ tillader moderat alkohol- og kaffeindtag eller lej-
lighedsvist chokolade, bagels eller hvad din favoritføde er. Sny-
deri og sidespring i ny og næ har stor følelsesmæssig fordel. Så 
længe de udgør 15 procent eller mindre i den samlede kost, vil 
det have ringe indflydelse på din præstationsevne og sundheds-
effekt. Denne anbefaling inkluderer ikke de ikke-palæofødeva-
rer, der spises lige før, under og efter nogle træningssessioner, 
se kapitel 2, 3 og 4.

Spise ude og på rejser

Mange restauranter servicerer vegetarer og et stigende antal til-
byder menuer for lavkulhydratspisere. Men til dato er der meget 
få, der tilbyder stenaldermåltider. Ved at bestille omhyggeligt 
kan du som regel nærme dig ’Stenalderkost FOR SPORTS-
FOLK’. Den bedste strategi er at bestille enten en æggeret eller 
en slags frisk kød sammen med en skål frisk frugt til morgen-
mad. Pocherede æg er et godt bud, fordi de ikke kan tilberede 
det med den forkerte slags fedtstof, der uvægerligt følger med 
omelet eller stegte æg. Der er også mindre sandsynlighed for, 
at pocherede eller hårdkogte æg indeholder oxideret kolesterol, 
et biprodukt ved stegte æg, der specielt fremmer åreforkalkning 
hos forsøgsdyr.

Frokost og aftensmad er som regel ikke noget problem. De 
fleste restauranter tilbyder en slags fisk, skaldyr eller magert kød 

kapitel 12

Træningstabellen

Kostens oprindelse
Under introduktionen til stenalderkonceptet tror mange men-
nesker, at der fandtes en enkelt universal kost, som alle stenal
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som forret til disse måltider. Husk, at nøglen er at få et stort styk-
ke animalsk protein som din hovedret. Stræb efter enkelthed: 
Opgiv smarte forretter lavet med komplicerede saucer til gen-
gæld for mere simple versioner. Bestil en salat (uden croutoner) 
for at udligne syreindholdet, og bed om dampede grøntsager i 
stedet for de obligatoriske kartofler. Til salatdressing, olie og ed-
dike, er især olie fint i nødstilfælde. Se, om du kan få frisk frugt 
til dessert.

Når du er på farten, så pak en køletaske med frugt, grøntsa-
ger, salat og eventuelle rester af kød, fisk eller skaldyr. En god 
strategi til aftensmaden er at tilberede to-tre gange så meget kød, 
fisk eller skaldyr, som du kan spise, og gem resten til morgen-
mad og frokost de næste par dage. For eksempel kan du grille 
en stor oksesteg til aftensmad en aften og sætte resten på køl, og 
den næste dag kan du skære tynde skiver til en blandet salat og 
hælde lidt hørfrøolie og citronsaft hen over. Voila! Og du har med 
det samme en stenalderfrokost. Hvis du ikke har en køletaske, 
kan du prøve delikatesseafdelinger i supermarkeder og se, om 
du kan få tilberedt kød eller rejer. Fortsæt til grøntafdelingen og 
tag noget friskt frugt, avokado og sprøde grøntsager. Hav altid en 
skarp kniv og nogle køkkenredskaber i bilen, så du ikke behøver 
at kæmpe med at skære kødet med en plastikkniv.
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