
 

 

 

Binyrer i form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tips til din binyresundhed 
 
 
 
 

 



 

Kostforslag 

Kosten er meget vigtig i forbindelse med behandling af binyretræthed, da stress 
dræner kroppen for rigtig mange af de livsvigtige vitaminer og mineraler, som derfor 
skal tilføres gennem kosten og kosttilskud for at kroppen kan yde optimalt igen. 

En optimal kost ved binyretræthed bør bestå af: 

 40-50% grøntsager 
 5-10% frugt 
 10-20% animalske fødevarer 
 10-15% bønner, nødder og frø 
 30-40% hele korn fx quinoa, brune ris, hirse, byg, havre og boghvede 

 

 

 

Forslag til kosttilskud 

For at støtte binyrerne og kroppens energiproduktion kan du med fordel supplere 

din sunde kost med disse tilskud: 

 C-vitamin til tarmgrænsen 

 B-complex 

 Fiskeolie 

 E-vitamin med blandede tokoferoler 

 Magnesium/calcium 1:1 

 Q10 



 

Der findes desuden rigtig mange gode urter, som både virker beroligende, styrkende 

og opbyggende ved binyretræthed. Du kan udvælge 2-3 forskellige af disse urter 

som led i din behandling: 

 Adaptogene urter 

 Centella asiatica 

 Citronmelisse 

 Sibirisk Ginseng 

 Tempeltræ (Ginkgo Biloba) 

 Grøn te 

 Lakridsrod 

 

Gode kostvaner i øvrigt: 

 Spis varieret af de ovennævnte fødevarer 

 Fedtstof, protein og kulhydrat skal indgå i hvert måltid 

 Tyg maden mindst 30 gange 

 Brug fedtstoffer som smør, palmeolie, kakaosmør, jordnøddeolie, sesamolie 

eller olivenolie i madlavningen 

 Indtag essentielle olier ved at hælde dem over kød og grøntsager lige inden 

serveringen 

 Undgå friture 

 Undgå kager, tærter, wienerbrød, småkager og andre fødevarer, der 

indeholder hvidt mel, sukker og chokolade 

 Undgå kaffe, cola, alkohol, sort te og varm kakao 

 

 

Behandlingen af binyretræthed kan vare op til 2 år, hvor energien kan svinge op og 

ned. Faren er man ofte bliver så glad for at få mere energi, at man straks kaster sig 

over fysisk aktivitet, hvorefter al energien forsvinder med det samme. 

Det er derfor vigtigt, at du bruge energi til at lade dig selv helt op først, så du undgår 

at gå ned med stress igen. 

 

I det følgende får du forslag til nogle sunde opskrifter og kostsammensætninger til 

dine måltider. 

 



  
MORGENMAD 

 
Om morgenen går kroppens forskellige hormonproduktioner i gang, og hertil er der 
behov for tilstrækkelige mængder af protein og gode fedtstoffer.  
Protein er også med til at sætte gang i forbrændingen og medvirker desuden til 
serotoninproduktionen. 
 
Der skal derfor allerede fra morgenstunden sættes ind med proteinholdige 
fødevarer sammen med kulhydraterne, der hjælper ved omdannelsen til serotonin. 

 

Forslag til morgenmad:  

Smoothie bestående af: 
1 kop Blandede bær 
1 spsk. Mandler 
1 spsk. skyr 
1 spsk. hørfrøolie 
 
Smoothien kan også tilsættes forskellige 
andre gode sager, fx proteinpulver 
(hampprotein), chiafrø, hybenpulver, 
tørret brændenælde, lecithingranulat, 
frosne spinatkugler m.m. 

Omelet/blødkogt æg med forskellige 
grøntsager, fx spinat, tomat, asparges 
samt lidt kød/fisk 
 

En portion skyr/creme fraiche 
(Løgismose) med en god müsli, ekstra 
mandler og evt. friske bær. 

Råkost med 1 spsk. olie og kerner samt 
hårdkogt æg, kylling/kalkun eller fisk, fx 
laks, tun eller rejer. 

 
OBS. Frosne bær skal koges op i ca. 1 minut for at undgå bakterier. 



 

 MELLEMMÅLTIDER 
 

Ved at indtage 2-3 mellemmåltider i løbet af dagen holdes gang i forbrændingen.  
 
Samtidig holdes blodsukkeret stabilt dagen igennem, så du undgår at gå 
”sukkerkold” og falde i med uhensigtsmæssige kulhydrater, der får blodsukkeret til 
at stige i en fart og give hurtig energi med efterfølgende fald og trang til mere. 
 
Når du spiser et mellemmåltid, der indeholder både fedt og protein sammen med 
kulhydratrige fødevarer som fx frugt og gulerødder, undgår du den hurtige 
blodsukkerstigning, du får en større mæthedsfølelse, og sammensætningen er 
samtidig optimal i forhold til produktionen af serotonin. 
 
 
Mellemmåltider er små næringsrige måltider, der fx kan sammensættes således: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
* Se vedhæftede opskrifter 
 

2 gulerødder  
½ rød peber  
5 mandler  

 

 1 æble  
¼ rød peber  
5 mandler 

¾ dl skyr  
15 g müsli 

 

 1 stk. kerneknækbrød * 
1 spsk. hytteost  
1 tomat 

10 mandler  
15 g rosiner 

 

 Smoothie bestående af: 
75 g blandede bær/frugt 
10 mandler 
vand 

15 g mørk chokolade 70% 
5 mandler 

 

 1 müslibar * 



 

FROKOST 
 
Frokosten kan i princippet bestå af det samme som morgenmaden, blot i lidt større 
mængde. 
Du kan også selv sammensætte måltidet ud fra tallerkenmodellen med fødevarer fra 
de forskellige grupper. 
Husk det ”grønne drys” i form af karse, persille, purløg og andre krydderurter. 
 

 
 
 

Forslag til frokost: 
 

Avocado m. hytteost 
Æg 
Tunsalat (fx tun rørt med skyr, hakkede løg og rød peber) eller makrel 
Tomat 

Salat af bl.a. spinatblade, rød peber, broccoli, oliven m.m. med fisk fx røget laks 
eller rejer. Drysses med fx solsikkekerner og 1 spsk. olie. 

Råkost af hvidkål, gulerod eller andre rodfrugter m. græskarkerner, 1 spsk. 
olivenolie og kyllingestykker. 

Stenalderbrød med humus eller torskerogn 
Æg og rejer 
Rød peber 
Gulerødder  
Grønne sojabønner (Edamame) 

 
 



 
 

AFTENSMAD 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aftensmaden kan sammensættes ud fra ovenstående. 
 
Tænk på mængden af dit måltid. 
 
Mavesækken kan kun indeholde og bearbejde føde, der svarer til den mængde, dine 
hænder kan rumme, dvs. ca. 1 tallerkenfuld. 
 
Ved at spise langsomt fordøjer du maden bedre og opnår hurtigere en 
mæthedsfølelse.  
Læg derfor bestikket fra dig efter din første portion, hold en pause og mærk efter, 
om du har brug for mere. Hvis du stadig er lidt sulten, så nøjes med at spise ekstra 
grøntsager. 
 

 

 

 

 



 
Kerneknækbrød 20 stk. 
 

 
 
 
Ingredienser: 
1 dl hirseflager 
1 dl risflager/quinoaflager 
½ dl hørfrø 
½ dl sesamfrø 
½ dl solsikkekerner 
½ dl kokosmel 
1 spsk. tørret brændenælde 
1 spsk. olivenolie 
3 dl vand 
 
 
Fremgangsmåde: 
Det hele røres sammen og trækker to timer på køkkenbordet. 
Rulles derefter ud mellem to lag bagepapir, så det bliver tyndt og lægges på en 
bradepande. Rids forsigtigt med en kniv, så brødet efter bagning lettere kan 
brækkes i 20 stykker. 
Bages ca. 30 min ved 180 grader, vendes og bages yderligere 10-15 min. 
Hvis knækbrødet bliver for mørke, er ovnen for varm. Knækbrødet skal være helt 
sprøde før det er færdigt. 
 
Når brødet er afkølet, brækkes det i stykker. 
 
 
 

 



Müslibar, 32 stk. 
 

 
 
Ingredienser: 
200 g grovvalsede havregryn/ruggryn 
40 g rørsukker (eller sukrin uden kcal) 
2 tsk kanel 
½ tsk salt 
50 g fuldkornsrismel 
50 g rugmel 
50 g solsikkekerner 
50 g græskarkerner 
50 g mandler/hasselnødder (groft hakkede) 
50 g kokosmel 
100 g rosiner 
25 g tørrede tranebær 
1 æble revet 
1/2 dl honning 
½ dl olivenolie 
2 æg 
 
Fremgangsmåde: 
Bland havregryn, sukker, kanel, salt og mel i en stor skål og bland det grundigt. 
Tilsæt kerner, kokosmel, rosiner og tranebær og bland igen. 
Kom revet æble i skålen. Pisk honning, olie og æg sammen og hæld det i massen og 
bland grundigt, indtil al væden er opsuget (Massen må ikke være for ”tør”). 
Pres massen  i en form (32 cm x 22 cm) beklædt med bagepapir. 
Bag müslibarerne i en forvarmet ovn ved 175 grader varmluft i ca. 25 min. Tag dem 
ud og lad dem køle en smule. Skru ovnen ned til 125 grader. 
Tag müslibarerne ud af formen og skær dem ud med en stor kniv, inden massen 
bliver helt kold. Sæt dem på en rist og bag dem i ca. 15  min. ved 125 grader. 
 



 

Stenalderbrød 
 

 
 

Brødet er glutenfrit! 

 

Ingredienser: 

100 g mandler 

100 g græskarkerner 

100 g solsikke kerner 

100 g valnødder 

100 g hørfrø 

100 g sesamfrø 

5 æg 

½-1 dl ekstra jomfru olivenolie 

2 tsk Læsø eller Himalayasalt 

 

Brug gerne økologiske varer for bedre smag og mindre kemi. 

 

Fremgangsmåde: 

Mandlerne males i en foodprocessor eller kværn og blandes med de øvrige kerner. 

Æg, olie og salt piskes og røres sammen med frø- og nøddeblandingen. 

Tilsæt evt. proteinpulver fx hampprotein, tørret brændenælde og/eller chiafrø for 

ekstra næring. 

Mandlerne kan også kommes i hele. 

 

Hæld massen i en form - smurt eller beklædt med bagepapir (svanemærket). 

Brødet bages i forvarmet ovn på 160 gr. i 70 min. 


