
I stedet kan du koncentrere dig om simple 
ændringer, der gør en stor forskel. Det er ikke 
et spørgsmål om alt eller intet. Det drejer sig 
om at ændre sit liv og sine vaner gradvist og 
efterhånden blive sundere, gladere og 
grønnere. Derfor giver vi dig her tips til, 
hvordan du kan fokusere på de dele af dit liv, 
hvor små ændringer har tilbøjelighed til at 
gøre store fordele.  

Køb økologisk hvor  
det betyder noget
I en perfekt verden ville al den mad vi spiser 
være 100 procent pesticid-fri. Men da de 
færreste af os har råd til at købe alt økologisk, 
kan det betale sig at vide, hvilke økologiske 
produkter, der virkelig gør en forskel. De 
frugter og grønsager, der bliver mest sprøjtet, 
og som du derfor bør købe økologiske, er 
ferskner, æbler, peberfrugter, selleri, 
nektariner, jordbær, kirsebær, grønkål, salat, 
vindruer, gulerødder og pærer. Produkter, der 
ikke i samme grad er sprøjtede, er løg, 
avocado, frosne sukkermajs, ananas, mango, 
asparges, frosne søde ærter, kiwier, kål, 
auberginer, papaya, vandmelon, broccoli, 
tomater og kartofler. 

Opgrader
DIT LIV 

At tage beslutningen om at leve et sundere, gladere 
og grønnere liv er ikke nogen lille ting. Det betyder, 
at man må kigge med nye briller på hver enkel del 
af sig selv og sit hjem, for at få et overblik over, 
hvad der skal ændres. Men lad ikke det store over-
blik skræmme dig. Du behøver ikke at gå fra, hvor 
du er i dag, til hvor du gerne vil være, på én gang.  
 

Af Bodil Andersen 

Gå efter fuldkorn
En af de mest effektfulde ændring, du kan gøre for dit helbred, er at skifte til 
fuldkorn. Fuldkornsprodukter fylder meget både på tallerkenen og i maven. 
Men fuldkornsprodukter er også relativt fattige på energi. Det betyder, at man 
ikke så let kommer til at spise for meget, hvis fuldkorn har en vigtig plads i 
den daglige kost. Netop det, at vi spiser for meget, og dermed bliver 
overvægtige, er en af de største trusler mod vores helbred i Danmark. Når 
fuldkorn er så godt for vores sundhed, er det derfor uden tvivl fordi, at en kost 
rig på fuldkornsprodukter nedsætter risikoen for at blive overvægtig. 

Kigger man på livsstilssygdomme som hjerte-kar sygdomme, 
diabetes og selv kræft, så kan fuldkorn hjælpe med at forebygge 
disse lidelser. De unikke fibre i fuldkorn fungerer som en svamp, 
der suger kolesterol og giftstoffer, stabiliserer blodsukker niveauet 
og hjælper på fordøjelsen.

Undgå hvede
Nogle gange drejer en positiv ændring i ens liv sig om et fravalg, 
hvilket er tilfældet med hvede. Hvede kunne være en rigtig næringsrig 
råvare. Hvedekornet, der fra naturens side er fyldt med sunde 
fedtstoffer og naturlige næringsstoffer, dyrkes ofte under brug af såvel 
vækstfremmere som rigeligt med sprøjtemidler. I melproduktionen 
fjernes såvel klid som kim gennem hårdhændet raffinering. Herved 
fratages melet stort set al næring. Fedstoffer, proteiner, fibre og 
vitaminer og mineraler raffineres bort. Ved at raffinere kornet og fjerne 
disse næringsstoffer, forlænges melets holdbarhed markant. Tilbage 
har vi hvedemel, der anvendes i en lang række fødevarer, men som er 
totalt blottet for næring og fibre, og derved virker som sukker i 
kroppen. 

En anden problematik er det høje indhold af gluten i dansk hvede. 
Gluten er et proteinstof, der bl.a. øger melets hæve evne. Gluten er 
vanskeligt fordøjeligt, og derfor er det tårnhøje glutenindhold i dansk 
og udenlandsk hvede et stort problem for rigtig mange. Det kan i 
bedste fald give fordøjelsesproblemer og oppustet mave. I værste fald 
gluten allergi eller intolerance. Se derfor kritisk på dit indtag af 
hvedeprodukter, f.eks. brød og pasta. 

Invester i rustfrit stål
Det er den bedste måde at fjerne potentielle 
sundhedsrisici – herunder nyre, hjerne og knogle 
forgiftning – forbundet med madlavning med 
aluminium (anodiseret eller lignende) og Teflon. 
Aluminium er under mistanke for at øge risikoen 
for Alzheimers, og det bør aldrig bruges til at 
koge eller opbevare fødevarer med et højt 
syreindhold (som f.eks.  tomat-baserede saucer). 
Teflon kan også være problematisk, især når det 
anvendes ved høj varme. Stegepander med 
teflon kan afgive giftige dampe ved høje 
temperaturer. På trods af at amerikanerne for 
længst er i gang med at udfase produktet, går 
det trægt herhjemme. Desuden kan overfladen 
med tiden krakelere og revne. 
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Opbevar smartere
Plastic har fået et dårligt ry af gode grunde: Nylige undersøgelser har vist, 
at visse plastmaterialer indeholder bisphenol A (BPA), et kemikalie, der 
kan forstyrre de normale funktioner fra de endokrine og neurologiske 
systemer – især hos spædbørn og børn.  Så lad være med at bruge plast til 
opbevaring af fødevare og brug i stedet glas eller blyfri keramik. Men du 
kan godt beholde din Tupperware uden risiko, hvis du bruger det på køl. 
Brug aldrig plastic beholdere i mikrobølgeovnen, da varmen kan forårsage, 
at kemikalier kommer ind i maden. 

Rens ud i toiletartiklerne
Det varme, dampende miljø fra bruseren 
åbner porerne og gør din hud sårbar overfor 
toksiner, der lurer i din shampoo, balsam, 
barbercreme eller bodywash. Kig derfor efter 
produkter, der hovedsageligt er plantebase-
ret, med ingredienser, du kan udtale. To 
ingredienser, du skal være særligt på vagt 
overfor, er parabener og phthalater, som 
begge er associeret med flere sundhedsrisici. 

Spis fiskeolie
Fiskeolie, og de omega-3 fedtsyrer de indeholder, burde være alles 
daglige tilskud. Omega-3 fedtsyrer, som er hovedbestanddelen i 
fiskeolie, har vist sig at kunne reducere blodets indhold af triglyceri-
der, som er den type af blodfedt, der kan fremme risikoen for 
åreforkalkning. Hermed kan du, ved at indtage fiskeolie, reducere 
risikoen for at udvikle åreforkalkning og også hjertesygdomme. 
Derudover tyder det på, at fiskeolie kan have en positiv effekt på 
betændelsestilstande i kroppen og lette smerterne ved kronisk 
leddegigt. 

Omgiv dig med planter
Almindelige stueplanter er nogle af de mest effektive luftrensere. 
Frodige og levende planter øger den personlige velvære, øger 
luftfugtigheden, mindsker statisk elektricitet og giver bedre akustik
Så hvis du vil gøre noget god for dit indeklima, så omgiv dig med 
stueplanter i hele huset. 

Gør din seng økologisk 
Da du tilbringer en tredjedel af dit liv i sengen, så sørg 
for at det miljø, der omgiver dig, er ugiftigt. Start med 
at opgradere til økologisk sengetøj. Konventionel 
dyrket bomuld er en af de mest pesticidholdige 
afgrøder. Vi investerer i økologiske fødevarer, men det 
kan være lige så vigtigt at investere i økologisk 
sengetøj, så du ikke absorbere og indånder toksiner, 
mens du sover. Anskaf organiske puder og også 
madras, hvis det er muligt.

Gør dine rengørings- 
midler grønnere
Alt, hvad der er kunstigt parfumeret, forurener dine 
omgivelser. Ordet ”duft” på en etiket kan maskere op 
til 100 forskellige kemikalier, og syntetiske dufte har 
vist sig at udløse migrænehovedpine og astmaanfald. 
Køb i stedet naturlige rengøringsmidler, der ikke 
indeholder giftige tilsætningsstoffer

Skru ned for lyset
Mange lider af søvnunderskud, og problemet kan til 
dels skyldes for meget lys om aftenen. Blåt lys, især 
fra glødepærer, computer- og tv-skærme, er den 
primære synder. Prøv derfor at slukkee for tv og 
computer en til to timer før sengetid. 

Drop vækkeuret
Har du et stort larmende digitalt vækkeur, så gør dig 
selv en tjeneste og smid det ud. Når vi lader vække-
uret vække os, snyder vi os selv for vores søvn. Prøv 
at klare dig uden, og lad dine naturlige biorytmer stille 
din vågen og sove cyklus; sover du for meget eller for 
lidt, så flyt dine sengetider, så det passer til dine 
behov. Hvis et vækkeur er en absolut nødvendighed, 
så vælg et der vækker dig blidt. 

Dyrk dine egne grønsager
Bidrag positivt til økosystemet ved at anlægge en lille have eller 
plante grønsager i din altankasse. Når du dyrker din egen mad, 
smager det bedre og er meget sundere, end alt andet du kan købe i 
butikkerne. Er du ny indenfor havearbejde, så start med noget let 
som for eksempel kartofler, gulerødder, radiser, salat, spinat, løg og 
krydderurter. Eller endnu bedre plant et frugttræ og hjælp klimaet. 
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