


Mad og kolesterol 
Klinisk diætist Lotte Juul Madsen  

 



 Hvorfor får vi hjertekarsygdom ? 

Arv, alder 

Diabetes, forhøjet blodtryk og højt 

kolesterol 

Overvægt 

Rygning, manglende motion, mad  



Hvad er kolesteroltal? 

Fedt fra maden går i blodet 

Bundet til små partikler af fedt, kolesterol og 
protein 

Ses i blodprøven som:  

Totalkolesterol, LDL, HDL og Triglycerid 

 

Det handler om fedt  

- og IKKE om kolesterol fra maden. 

 



Hjerteforeningen anbefaler 

    Totalkolesterol  < 5 mmol / l 

    LDL               < 3 mmol / l 

    (Højrisiko, LDL < 1,8 mmol/l) 

    HDL            mænd > 1,0 mmol / l 

             kvinder >1,2 mmol / l 

    Triglycerider  <1.7mmol / l  

   

             

 



Åreforfedtning 

LDL sætter sig i årens karvæg 



Hvorfor sænke kolesterol? 
 

o For hver 1 mmol/l, som LDL-kolesterolet sænkes, 

nedsættes risikoen for udvikling i hjertekarsygdom 

med 25%  

 

  
    

 

 

 

 Kilde: Europæisk Kardiologisk Selskab (ESC). 



Hvad kan du gøre? 

Forebyggelse / behandling: 

Sund kost 

Røgstop 

Vægttab 

Mere motion 



De officielle kostråd 

9 



         Umættet fedt (sundt)                       Mættet fedt (usundt) 

•    

Typer af fedtstof 

Mættet fedt: 

Øger totalkolesterol og øger LDL 

Umættet fedt: 

 Sænker LDL og øger HDL en smule 



Hjertesunde fedtstoffer 

ENKELTUMÆTTET 

Rapsolie 

Olivenolie 

Marcipan 

Kransekage 

Avocado 

Nødder 

Mandler 

Oliven 

BEGRÆNS VÆLG  

FLERUMÆTTET 

Solsikkeolie 

Vindruekerneolie 

Plantemargarine 

Fisk (omega 3) 

Nødder 

Frø 

Mayonnaise 

Remoulade 

Smør, margarine 

Blandingsprodukter 

Fede oste 

Fede mælkeprod. 

Fede kødprodukter 

Friture stegt mad 

Kiks, kager, is 

Fastfood, kokos 

MÆTTET, TRANS 

 



Diætprincipper i praksis 

Aktuel kost: 

Smør på brødet 

 

 

Bacontern i salaten 

 

 

Småkager og kiks 

 

 

Kød og kødpålæg 

 

 

Erstat med: 

Hummus, mayonnaise, 
remoulade på brød 

 

Oliven, avokado, kerner, 
krydderolier i salaten 

 

Nødder og mandler som 
snack 

 

Fisk og fiskepålæg 

 



Begræns mættet fedt 



Tidligere stort fokus på kolesterol  
 
DK:  Ingen anbefaling vedr. kolesterol, 
        Der er ikke belæg for at begrænse,   
        men alt med måde. 
 
Du må derfor gerne spise: 
Æg, rejer, rogn, indmad  
 
                                                                                      Kilde: Nordiske Næringsstof Rekommandationer og Danskernes kostvaner 2011-2013 

 
  

Hvad med æg? 



Find din vej 

• Udskift de fede varianter med magert 

• Vælg lidt, men godt – og ikke så tit 

• Erstat det usunde fedt med det sunde umættet fedt 



Fisk og hjertet 

• Fisk fortynder blodet og mindsker risiko for sammenklumpning.  

• Sænker blodtrykket. 

• Modvirker forhøjede triglycerider 

 

Fisk indeholder meget D-vitamin, mineralerne jod og selen.  

 

 

FED FISK HAR ET HØJT INDHOLD AF OMEGA – 3 FEDTSYRER 



HVOR MEGET FISK PÅ EN UGE? 

- SOM KOLDT OG  VARMT MÅLTID 
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350 gram fisk om ugen 

Heraf: 

300 g fed fisk til alle med 

hjertesygdom. 

200 g fed fisk til alle andre 



Fede fisk 



Tips til mere fisk 
 

Sæt fiskekonserves i et skab du åbner tit. 

Sæt røget laks, sild i køleskabet i øjenhøjde 

 

Rugbrød med 50 g fisk til frokost hver dag 
giver 350 g fisk om ugen 

Aftensmåltid med 175 g fisk 2 gange om ugen 
giver 350 g fisk om ugen 

 

 



Grønt og hjertet 

• Nedsætter risikoen for hjertekarsygdom  

• Forbedre blodtrykket 

• Mindsker risikoen for slagtilfælde 
 

 

Vægt i balance: 

• Lavt indhold af kalorier  

  
 



600 g frugt og grønt 

Mindst 300 g fra grøntsager 

Grove grøntsager er bedst 

Juice tæller kun som 1 af de 6. 

 

 

Tørret frugt, nødder, kartofler tæller ikke med 



En dag med 6 om dagen 

TV-snack 

 

Aften 

 

Eftermiddag 

 

Frokost 

 

Formiddag 

 

Morgen 

    FIBERRIG     FIBERFATTIG 



Vælg den rigtige model 

Normal vægt Vægttab 



Vælg den rigtige tallerken 

• Vælg den lille 

tallerken 

• Øs op i køkkenet 

• Spis langsom 

• Mærk efter før du 

tager næste portion 

 



Tips til mere grønt i hverdagen 

• Sæt frugt synligt 

• Hav snack grønt klargjort ved sofaen 

• Læg grønt i øjenhøjde 



Mandler og nødder 
 

Anbefaling: 30 gram nødder om dagen 

 

Nedsætter risikoen for hjertesygdom med 25%. 

Tendens til at kunne sænke LDL-kolesterol 

Nødder indeholder en række vigtige næringsstoffer: Protein, fibre, 
plantestenoler, kalium, E-vitamin, magnesium og sunde fedtsyrer.  

 

 

Men højt kalorieindhold, så hold øje med vægten 
 

 

 
 

 

 



Tips til nødder i hverdagen 
 

Erstat fetaosten i salat med nødder 

Byt slik og kage ud med nøddemix 

 

 

 

 



 

Fibre og fuldkorn 

 



Hvorfor fuldkorn? 

Nedsætter risikoen for hjertekarsygdom 

God effekt på diabetes (type 2) 

Nedsætter risiko for overvægt  

Mindsker risiko for kræft 

 

http://www.altomkost.dk/NR/rdonlyres/4CDC576E-58CF-4405-A80D-9E2D80A64438/0/Fuldkornslogo_165x165.jpg


Anbefaling: 

75 g fuldkorn hver dag 



Salt en risikofaktor for hjertekarsygdomme 

 Salt indeholder natrium, som binder vand 

 Når salt binder væske øges blodtrykket. Det 

kan påvirke hjertet, hjernen og nyrerne. 

 Salt belaster hjertets muskulatur 

 

 

 



 Mænd 9–11 g pr. dag  

 Kvinder 7–8 g pr. dag 

 

Anbefaling: 5-6 g dagligt 

 

 

Vi spiser for meget salt 



SÅDAN GØR DU 
 

• Skær ned på brugen af salt i din madlavning og på din mad. 

 

• Smag på maden, før du salter. Både når du laver mad og ved spisebordet. 

 

• Vi har vænnet os til at spise meget salt, men vores smagsløg kan også vænne 

sig til mindre. 

 

• Du kan nemt skære dit saltforbrug ned ved at lave maden selv og gå efter 

Nøglehulsmærket, når du køber ind. 
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• Køb lidt, men godt 

•  Sluk for automatpiloten 

•  Gør vejen til slik besværlig 

•  Hellere 4 små poser fremfor 1 stor 

•  Vælg kun én type slik 

•  Nyd og smag på hver en bid 

Gode råd om søde sager 



Tom slikhylde 

Gør det usunde valg besværligt 



 

• Du kan ikke tage en hel håndfuld 

guldkarameller og komme dem i 

munden på en gang. 

 

• Slik i papir er ofte karameller eller 

bolsjer. Slik som holder længere i 

munden end f.eks. labre larver.  

 

• Slikpapir skaber skrald  

      og skrald skaber opmærksomhed.  

Skrald skaber opmærksomhed 



 
 
 



Facts eller myter? 
Fiskeolier 

Røde gærris 

Plantesteroler  

Fibertilskud 

Hvidløg 

Chokolade 

Kaffe  

Alkohol 

Kosttilskud 

Naturmedicin 



Fiskeolier 

 

 

 

Sænker triglycerid (fedt i blodet).  

Lille sænkning af blodtryk 

Blodfortyndende effekt 

 



Røde gærris 

• Indeholder det naturlige statinlignende 

stof Monacolin K 

 

• Virker som statin og hæmmer 

dannelsen af kolesterol:                                 

10 mg Monacoli K = 20 mg Lovastatin 

 

• Kan overvejes efter grundig lægefaglig 

vurdering til patienter, som ikke tåler 

statin. 

 



Plantesteroler og -stenoler 

2 gram dagligt kan sænke totalkolesterol ca.  5 %   
                   og LDL ca.10 % 

Gennemsnitskost indeholder ca. 0.3 g / dgl. 

 

 

2 gram kan fås fra: 

12½ kg gulerødder, 5 kg broccoli eller 8 kg appelsin  

30 g Becel pro-activ fedtstof / 1 drikkeyoghurt 



Fibertilskud 

Guarmin (guar gum) 15 g dgl.  

    kan sænke kolesterol  

 

HUSK (psyllium) 10 g dgl.  

    kan sænke kolesterol og LDL   

 

Betaglucare 3 g dgl.  

    Kan sænke LDL-kolestrol      



Hvidløg 

Studier med hvidløg viser:  
 

Der ses en lille, men gavnlig effekt af hvidløg    på 
totalkolesterol, LDL og blodtryk. 
 
I hvidløg er mange virksomme stoffer, men uvist hvilke der 
har effekt. En egentlig anbefaling er derfor ikke mulig 

 

  

    



Chokolade 

Flavonoler i kakao og chokolade har positiv effekt på 

risikofaktorerne blodtryk og karvæg, men ikke på 

kolesterol. 

Kun i mørk chokolade med højt kakaoindhold på 

minimum 70% 

Men alt med måde… 



Kaffe 

Bryggemetoden er afgørende: 

Ufiltreret kaffe øger LDL-kolesterol – dvs stempelkaffe, 

espressokaffe og pulverkaffe. 

Filterkaffe og pulverkaffe påvirker ikke kolesterol. 



Alkohol  

              1. Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred 
 
2. Drik ikke alkohol for din sundheds skyld 

 
3. Du har en lav risiko for at blive syg på grund af 
alkohol ved et forbrug på:  

                           max 7 genstande om ugen for kvinder  
     max 14 genstande for mænd 

 
4. Alkohol øger triglycerid i blodet  

 
5. Stop før fem genstande ved samme lejlighed 
 
 
 



  Vitamin og mineral tilskud 

Tilskud anbefales kun ved mangel 

For høje niveauer er ikke sundt 

Undersøgelser viser at raske danskerne ofte  

mangler D-vitamin og kvinder jern   



Kosttilskud  

og naturmedicin 

Flere af virkemidlerne er giftige i høj dosis  

Vi kender ikke optimal dosis 

Langtidsvirkningerne er ukendte 

Mangelfuld dokumentation for effekt 

Alligevel tager 10 % af danskerne naturmedicin 



  
 

 

 

 

 




