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Mageproblemer er veldig vanlig i Norge. Mellom 15 og 20 prosent av befolkningen opplever
mageplager som ikke kan forklares med sykdom. Selv om mange av oss i perioder har problemer med magen, er det få som snakker om
det. Julianne Lyngstad forteller at målet med
hennes bok er å bryte tabuet og ufarliggjøre
mageproblemer gjennom å spre kunnskap.
– Etter utallige runder med legebesøk og
ulike prøver fikk jeg etter hvert diagnosen

Denne boka er veien til en ny hverdag med
mindre mageplager og mer energi. Du blir
ledet steg for steg gjennom forberedelser
og gjennomføring av dietten. Finn ut hva du
tåler og ikke tåler, og oppdag et kosthold
som passer for akkurat deg.

Har du prøvd å bli kvitt mageplane før, er
du kanskje blitt overveldet av lange lister
over matvarer du skal unngå. Denne boka
viser deg at det ikke trenger å være så vanskelig. FODMAP-vennlig mat er både
velsmakende og enkelt å lage!

Jeg har selv slitt med mageplager i mange
år og vet hvordan forstoppelse, oppblåst
mage, gass og mageknip tapper deg for
energi. Jeg vet hvilke utfordringer du kan
møte når du skal legge om kostholdet. Jeg
vet hvor frustrerende det er å ikke finne
årsak til plagene.

Boka er basert både på min faglige bakgrunn som ernæringsfysiolog og egne
erfaringer med lav FODMAP-kostholdet.
Den er resultatet fra hundrevis av timer på
kjøkkenet, samtaler og erfaringer fra andre
jeg har hjulpet og et uttall eksperimenter for
å finne maten som både smaker godt og er
magevennlig.

LavFODMAP-kostholdet har gitt meg kveldstiden tilbake. Før ble ettermiddagene tilbrakt på sofaen med lite energi og oppblåst
mage. Nå har jeg mindre mageplager og
overskudd til å trene og være mer sosial.

Dette er mine beste tips, råd og oppskrifter
samlet! Her får du alt du trenger for å redusere mageplagene dine. Nå er det bare opp
til deg å gjøre endringene som skal til!

Julianne Lyngstad er IBS-pasient, ernæringsfysiolog
og kanskje Norges fremste apostel for lavFODMAPdietten. Gjennom nettstedet Lyngstad Ernæring
inspirerer og hjelper hun andre til få et bedre liv
med mindre mageplager...

Slik får du

SUNN MAGE
Har du en sensitiv mage, kan et kosthold basert på lavFODMAP være
løsningen for deg. Her får du oppskriften på hvordan du finner din diett.
Av Marianne Palmberg Foto: Frisk forlag
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jeg tilfeldigvis kom over en artikkel om IBS
og en ny diett kalt «the low FODMAP diet».
Kostholdet var utarbeidet for sånne som meg
– folk med IBS.
Julianne sier at dietten har gitt henne hverdagen tilbake. Nå har hun mindre og sjeldnere mageplager, og har fått overskudd til
både å trene og være sosial på kveldstid.
– Da jeg selv opplevde en stor lindring av
mine problemer gjennom lavFODMAP
kostholdet, bestemte jeg meg får å fortelle
min historie og vise åpenhet rundt det
tabubelagte temaet. Tanken min var at jo
større åpenhet, desto større er sjansen for
at andre med mageplager kan få den hjelpen de trenger.

Ernæringsfysiolog Julianne Lyngstad

LAVFODMAP
En komplett håndbok for deg med sensitiv mage
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Julianne Lyngstad ble ernæringsfysiolog etter å ha slitt med mageproblemer i mange år. Nå har hun funnet frem til
hvilke matvarer som passer for henne. Hun ble så inspirert at hun skrev en bok for å hjelpe seg selv og andre.

Hvem
passer
dietten
for?

LavFODMAP er
for mennesker med
sensitiv mage/irritabel
tarm. Dietten er utviklet
for å redusere IBS-symptomer. Den kan være
til stor hjelp for personer som lider av
ulcerøs kolitt, Crohns sykdom og cøliaki og
som i tillegg til sykdommen opplever IBSsymptomer.

Hva er FODMAP?
FODMAP er et engelsk ord satt sammen
av begynnelsesbokstavene til bestemte
sukkerarter i maten som suges dårlig opp i
tynntarmen. FODMAP er visse kortkjedede karbohydrater som kan trigge IBSsymptomer. De absorberes dårlig i
tynntarmen og passerer derfor videre
ufordøyd til tykktarmen, hvor tykktarmsbakteriene bidrar til gassdannelse. Økt
gassdannelse kan både gi smerter, oppblåst mage og forstyrret avføringsmøn-

ster. Dietten handler om å redusere
inntaket av matvarer med høyt innhold av
FODMAPs, og spise mer av matvarer med
lavt innhold av FODMAPs. Å endre kostholdet vil gi mindre gassdannelse og dermed redusere mageplagene. Begrepet
FODMAP ble lansert for rundt 10 år siden,
av de australske forskerne Sue Shepherd
og Peter Gibson. De argumenterte for at
disse stoffene kan utløse symptomer hos
mennesker med irritabel tarm.

▲
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Og ikke minst er hun rasende flink til å lage sunn,
god og magevennlig mat!

ISBN 978-82-998851-9-5

LAVFODMAP: En komplett håndbok for deg med sensitiv mage

For å lykkes med LavFODMAP trenger du mer enn bare oppskrifter!

IBS, eller irritabel tarmsyndrom på norsk.
Dette er en diagnose som blir satt når man
har mageplager som ikke kan forklares med
sykdom. Tilstanden kan være svært ubehagelig og plagsom.
Høsten 2009 startet Julianne på ernæringsstudiet. Hun skrev bacheloroppgave om
IBS og effekten av melkesyrebakterietilskudd.
– I underbevisstheten bar jeg nok på et håp
om å finne en løsning på egne mageproblemer. Jeg var mye dårlig i løpet av studietiden,
og det til tross for at kostholdet aldri hadde
vært bedre. Det virket nesten som om mageplagene ble verre jo sunnere jeg spiste. Det var
ikke før jeg startet på en mastergrad i 2012, at
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Middag:

Juliannes forslag til en
dagsmeny:

Glutenfri squashlasagne

Frokost: Havregrøt med chiafrø, blåbær og valnøtter + en kopp kaffe.
Mellommåltid: En banan eller en
håndfull lavFODMAP-nøtter.
Lunsj: Variert salat med kokte egg,
omelett eller middagsrester fra dagen
før.
Middag: Rent kjøtt eller fisk med salat/
grønnsaker, ris eller poteter.
Kvelds: Cottage cheese og laktosefri
yoghurt med litt lønnesirup og valnøtter + en appelsin.

Dette er en supersunn lasagne hvor vi bytter
ut lasagneplater med squash og den klassiske hvite sausen med cottage cheese. Merk
deg at squashlasagne blir mer flytende i
konsistensen enn originalen fordi den ikke
inneholde lasagneplater som kan trekke til
seg væske fra sausen.
Lavt innhold av laktose
3 personer 45 min.
Dette trenger du:
Olje + 1 fedd hvitløk
400 g kjøttdeig
½ paprika, skåret i biter
1 boks (400 g) hermetiserte tomater
1 ts oregano
1 ts tørket timian
1 klype kajennepepper
Salt, pepper og sukker
1 stor squash
1 boks cottage cheese
0,5 dl melk/fløte (laktosefri)
½ ts muskat
Salt
Revet hvitost til gratinering

Oppskrifter
fra boka

Frokost:

Cottage cheeselapper
med gulrot og kanel
Lavt innhold av laktose
7 stk. 30 min.
Dette trenger du:
2 egg
2 store ss cottage cheese
4 ss havregryn (glutenfri)
2 dl raspet gulrot (ca. 2 små gulrøtter)
1 klype salt
½ ts kanel
½ ts bakepulver
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Hvordan komme i gang?
En gradvis reduksjon av det som irriterer
er den enkleste måten å komme i gang
med et lavFODMAP-kosthold. Det er ikke
bare det du spiser som kan trigge symptomer. Hvordan du spiser, kan også påvirke
om du opplever mageplager.
• Spis regelmessige måltider, og unngå å
bli skrubbsulten.
• Ikke overspis, spis sakte og nyt måltidet.
• Varier måltidene dine i løpet av dagen.

• Unngå overdrevet inntak av koffein og
alkohol.

• Begynn med å redusere på de største
kildene til FODMAPs i ditt kosthold.

• Kanskje du oppdager at du spiser vel-

dig mye brød? Da vil det være en løsning å bytte ut et av brødmåltidene
med annen mat.

etter fire squashskiver og et lag med cottage
cheese-saus. Cottage cheese-sausen er litt
tykk, så smør den ut så godt du kan. Deretter fortsetter du med kjøttsaus, squash og
cottage cheese-saus i to omganger. Til slutt
topper du lasagnen med revet hvitost. Stekes midt i ovnen i omtrent 20 min. til osten
er gyllen.

ÅRSAK: Ukjent. IBS regnes som en
eksklusjonsdiagnose som innebærer at
andre sykdomstilstander må utelukkes.
Symptomer: Magesmerter, luftplager
med rumling og oppblåsthet, forstoppelse eller diaré (ofte vekslende), slim i
avføringen. Forekomst: Mellom 10 og
15 % nordmenn lider av irritabel tarm
Kilde: Apotek 1, Norsk
syndrom.
Helseinformatikk

Slik gjør du: Start med kjøttsausen. Ha i
olje og hvitløk i en stekepanne og stek hvitløken på svak varme i noen min. Fjern hvitløken fra stekepannen, skru opp varmen og
stek kjøttdeigen. Tilsett biter av paprika,
hermetiserte tomater, tomatpuré, oregano,
timian og eventuelt litt kajennepepper.
Smak deretter til med salt, pepper og sukker. Skru ned varmen til lav temperatur og la
sausen koke i minst 10 min. Jo lenger den
koker, desto bedre blir den.
I mellomtiden skjærer du opp squash til
”lasagne-plater”, omtrent 0,5 cm tykke. Jeg
deler squashen i to – deretter skjærer jeg
hver halvpart i seks skiver på langs slik at jeg
til slutt ender opp med tolv squashskiver.
Lag deretter cottage cheese-sausen. Bland
cottage cheese og fløte. Bruke en stavmikser
eller en visp til å mose cottage cheese-bitene
slik at du får en glattere saus. Tilsett muskat
og smak til med salt.
Sett stekeovenen på 200 grader. Ta fram
en liten ildfast form. Før du starter, pass på
at du fordeler sausen slik at du har nok til tre
lag med kjøtt, squash og cottage cheese.
Start med å legge et lag med kjøttsaus, der

▲

Slik gjør du: Riv gulrøtter med rivjern og ha
alle ingrediensene i en bolle. Bruk en stavmikser/blender og kjør blandingen til en
tykk og jevn røre. La blandingen svelle i 10
min. før du setter i gang med stekingen.
Stek små lapper på medium varme i stekepannen. Vær forsiktig når du snur dem, de
kan falle fra hverandre hvis du ikke behandler dem med kjærlighet. Spis dem som de er,
med litt godt pålegg eller slik jeg liker det:
med laktosefri kesam, litt lønnesirup og hakkede valnøtter. Sunt, godt og mettende.

Irritabel tarmsyndrom
(IBS)
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Bli kjent med matvarene
FODMAP (kan brukes)

FODMAP (bør begrenses)

Frukt: Bananer, blåbær, druer, grapefrukt, kiwi, sitrusfrukter, bringebær, jordbær
Grønnsaker: Gulrot, selleri, grønne salater, spinat, oliven, poteter
Kornprodukter: Ris, havre, polenta,
mais, spelt
Melkeprodukter: Laktosefri melk,
havre-, ris- og soyamelk, harde oster, brie,
camembert, laktosefri yoghurt, sorbet
Søtt: Sukker, glukose, sirup (små mengder), søtningsstoffer som ikke ender på
–ol.

Frukt: Epler, pærer, mango, hermetisk
frukt, vannmelon, honning, store mengder tørket frukt, fruktjuice, fruktose
Grønnsaker: Asparges, brokkoli, rosenkål, bønner, belgfrukter, kål, fennikel, løk,
hvitløk
Kornprodukter: Rug, hvete
Melkeprodukter: Melk, is, yoghurt,
bløte oster
Søtt: Sorbitol, mannitol, isomalt, xylitol,
honning
Kilde: Norsk helseinformatikk

Rask ostekake i glass

Lavt innhold av laktose
4 personer 30 min.
Bunn
100 g glutenfrie havredigestive (Semper)
40 g smeltet smør
1 ts kanel
Ostekrem
100 g kremost naturell
40 g melis

Dietten lar deg designe et kosthold som
magen din trives med. Dietten innebærer en eliminasjonsperiode på seks uker,
etterfulgt av reintrodusering av matvarene du eliminerte. Ved å gjennomføre
dietten, vil du kunne finne din
toleransegrense for de ulike FODMAPgruppene.
FASE 1: Eliminasjon.
Målet med eliminasjonsfasen er å bli
symptomfri før du begynner testingen av ulike FODMAPs. Alle matvarer
med høyt innhold fjernes fra kosten i
seks uker.
FASE 2: Reintroduksjon.
Reintroduksjon er litt som å leke detektiv. Ved reintroduksjon, skal du forsøke
å finne ut hvilke FODMAPs magen din
tolererer og hvilke som skaper trøbbel.

Dessert:

Denne desserten smaker nydelig, og ser lekker ut. Det tar heller ikke lang tid å lage
den! I denne oppskriften bruker jeg glutenfrie havredigestives, som er å få kjøpt i de
fleste dagligvarebutikker. Kremost har et
naturlig lavt innhold av laktose, og er derfor
klassifisert som lavFODMAP inntil 80 gram
per servering.

LavFODMAPdiettens tre faser

2 ss frisk saft fra en sitron eller lime
1,5 dl kremfløte (laktosefri)
Bær til topping
Slik gjør du:
Knus kjeksen ved hjelp av en blender eller
ha kjeksen i en dobbel pose og bank med et
kjevle eller lignende. Ha kjeksen i en bolle,
og bland i smeltet smør og kanel. Fordel de
knuste kjeksene i fire glass og sett dem deretter i kjøleskapet. I mellomtiden blander
du sammen kremost, melis og sitronsaft i en
liten bolle. Visp kremfløten til krem i en
annen bolle. Pass på at du ikke pisker kremen for lenge. Bland kremen forsiktig inn i
ostekremen og smak eventuelt til med litt
mer sitronsaft hvis du ønsker den syrligere.
Fordel kremen i glassene med kjeks og server med friske bær eller en spiseskje rørt
syltetøy.

FASE 3: Ditt personlige kosthold.
Etter at du har gjennomført reintroduseringen av FODMAPs, er det på tide å
sette sammen ditt personlige kosthold.

Les også:
Originalen: Den australske kostholdseksperten Sue Sheperd har cøliaki og skriver
bloggen sheperdworks.com.au. Hun har
utgitt mange bøker, bla. ”The Complete
low-FODMAP diet. (Amazon.com).
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CECILIE HAUGE ÅGOTNES driver bloggen
lavfodmap.no og har skrevet boken med
samme navn, lavFODMAP, God mat for
sensitive mager kr 349 (Aschehoug).
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