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– Michelin-stjernekokk 
og Paleo-entusiast!

Thomas Rode Andersen

KUNNSKAP, INSPIRASJON OG PRODUKTER FOR BEDRE HELSE 0313

Høstkurs med Soma  Nytt om idrettsutøvere  Høstnyheter
Strømsgodset Fotballklubb - på toppen av tabellen!  Epler til hverdag og fest

Boost It
– Kan du drikke det, 

kan du «booste» det! 

Alger og
god kvalitet

– ny økologisk 
krydderserie

Spice up 
your life!
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I forrige Soma News (nr 2/2012) presenterte vi en skala som viser «skrøpeligheten» til de 
mest kjente fl erumettede fettsyrene, det vil si hvor lett de oksiderer og skades ved industriell 
bearbeiding og oppvarming. I teksten under «skrøpelighetsskalaen» ble sårbarheten, eller 
rettere sagt harskningssensitiviteten, til omega-3-fettsyren alfalinolensyre satt til 10, mens det 
skal være 25: altså ikke det samme som omega 6-fettsyrene linolsyre som har verdi 10. 
Omega-3-fettsyrene EPA/DHA har på samme skala skrøpelighet 90, og formålet var å illus-
trere Udo Erasmus’ poeng om at jo mer fl erumettet (skrøpelig) en fettsyre er, desto viktigere er 
det å beskytte oljene mot oksygen, lys og varme ved produksjon, og desto viktigere er det å 
oppbevare fettsyrene i kjøleskap.

Vi korrigerer

Kokosnøttolje mot hodelus
Å få «lusa» inn i familien kan være et mareritt for enhver familie. Legemidler mot 
problemet virker ikke like effektivt som før fordi lusa har utviklet resistens. I en klinisk 
studie publisert i European Journal of Pediatrics i 2010 sammenlignet forskerne 
effekten av en lotion basert på luse-legemiddelet Permitrin og en spray av kokosnøtt- 
og anisolje. Konklusjonen var at den alternative kokosnøttolje-sprayen var betydelig 
mer effektiv i å kurere luseproblemer enn legemiddelet.* Forskerne forklarer effekten 

av kokosnøttolje ved at oljen legger seg som 
en tynn fi lm rundt lusa og eggene, og rett og 
slett kveler disse ved å forhindre respirasjon. 
En luse-kur som benytter seg av samme effekt, 
og som bruker eplesidereddik som forbe-
handling, kan du fi nne på denne linken: 
http://coconutoil.com/natural-head-lice-
treatment-with-coconut-oil-and-apple-cider-
vinegar/

*Ian F. Burgess et al, Eur J Pediatr (2010) 169:55–62
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Soma Nordic AS 
Kunnskap, inspirasjon og produkter for bedre helse

BOOST IT! Det vil 
du forhåpentligvis 
høre mye frem-
over. Vi i Soma 
Nordic AS er 
klare for å booste 
hele Norge med 
vår nye stolthet; serien Boost It. 

Dette har vi jobbet lenge med og 
resultatet er serien som består av fi re 
kosttilskudd, som er sammensatt med 
et formål: Å «booste» tilførselen av 
essensielle næringsstoffer i kosten, og 
tilføre planteekstrakter og bær med 
spesielle funksjonelle egenskaper for: 
Bedre hverdagshelse, mer energi, 
styrket immunforsvar og vektreduksjon. 
Kan det blir bedre?

Vi i Soma har planlagt høsten, og 
din første mulighet til å treffe oss, er 
på seminar-turne med Thorun og Lars 
som denne gang også har med seg 
juiceterapeut Carina Hultin Dahlmann. 
I høst er det syv byer som får besøk av 
oss, og denne gang, i forbindelse med 
lanseringen av Boost It serien, tar vi opp 
viktigheten av vitaminer og mineraler og 
ulike funksjonelle ingredienser fra plante-
riket. Vi gjentar også suksessen fra 2012 
med idrettsseminar og inviterer i tillegg 
til fordrag med Dr. Randall Merchant. 
Les mer om temaene og meld deg på før 
det blir fulltegnet.

Vi har pratet med Thomas Rode Andersen. 
Da han innførte Paleo, eller steinalderkost, 
på restauranten Kong Hans Kælder i 
København, tvilte kritikerne på om de ville 
klare å beholde Michelin-stjernen sin. De 
endte opp med en stjerne til! 

Er du glad i epler? Thorun har «badet» 
i epler den siste tiden og laget fl ere dei-
lige og spennende oppskrifter som hun 
deler med deg i bladet. 

Som alltid følger det gode tilbud med 
bladet, benytt muligheten nå til å gjøre 
gode kjøp!

God lesing!! 

Vennlig hilsen 
Anne Hegbo
Redaktør

Soma Nordic
Vitamin D3-dråper
– Nå på alle landets helsestasjoner!
Soma Nordic har fra høsten 2013 inngått en avtale med Helsedirektoratet 
om utdeling av D-vitamindråper til spedbarn med ikke-vestlig innvandrer-
bakgrunn. Målet er at ingen barn skal ha så lavt innhold av D-vitamin i 
blodet at de utvikler rakitt. Alle foreldre med spedbarn med ikke-vestlig 
innvandrerbakgrunn skal derfor få utdelt en gratis fl aske med Soma Nordic 
Vitamin D3-dråper på helsestasjonen. 
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Du kunne kanskje tenke deg å spise sunnere, men synes det er vanskelig å legge om hele 
kostholdet? Ønsker du å redusere sukkerforbruket? Kunne du tenke deg å innta mer av de 
sunne, essensielle fettsyrene, eller det sunne kokosfettet? Eller ønsker du rett og slett bare 
forslag til enkle, gode måltider som er sunnere enn de vanlige alternativene? 
Denne appen er laget til deg!

•  Legg ingrediensene du mangler i en egen handleliste
• Lagre favoritt-oppskriftene dine
• Les alt om spesialproduktene som brukes
•  Nye produkter og oppskrifter blir lagt til kontinuerlig, uten at du må laste ned en ny versjon
•  Appen vil alltid være gratis, og du vil aldri trenge å betale for nye oppskrifter

LittSunnere inneholder oppskrifter som gjør det enkelt å gjøre 
måltidene, søtsakene og smoothiene sunnere og mer 
næringsrike på en rask og enkel måte, uten at det går utover 
smaken. Sunn og næringsrik mat skal og bør smake godt!

LittSunnere
– iPhone-app med sunne oppskrifter

Instagram
Vi har lenge vært til stede på Facebook – og stikker frem hodet i ny og ne på 
Twitter – og nå står Instagram for tur. Vi har ikke nødvendigvis et ønske om å 
være i alle de trendy sosiale medie-kanalene, men Instagram tror vi passer oss 
godt. Her vil vi dele mange av de fl otte oppskriftene våre, «bak kulissene»-
bilder fra arrangementer og foredrag, produktnyheter og andre ting vi tror vil 
interessere dere. (Instagram er en app til iPhone og Android og kan lastes ned 
GRATIS fra App Store og Google Play).

Du fi nner oss under aliaset @somanordic

Facebook
Dersom du «liker» sidene våre på Facebook vil du 
få med deg nye oppskrifter, informasjon om kurs 
og foredrag, nye produkter, artikler om helsekost 
og mye annet interessant. Vi annonserer også 
for konkurranser vi kjører på nettsidene våre – så 
her er det bare å følge med. Dette er en fi n 
måte å holde seg oppdatert på hva som skjer i 
Soma-verdenen!

Du fi nner oss på www.facebook.com/SomaNordic

3



Alle foredragene starter klokken 1800 og varertil ca klokken2100

Sykdommer og helseplager kan komme snikende på enhver, men det er mye du selv 
kan gjøre for å forebygge helseplager og holde deg sunn og frisk. Hva du inntar av 
mat hver dag er det første steget. En meget god investering man kan gjøre for å fylle 
opp sunnhetskontoen sin er å bli en «juicer»!

Høstens seminar
Er du klar for å 
bli en «juicer»?

Norges første juice-terapeut, Carina Hultin Dahlmann, vil fortelle oss alt om hva det betyr, 
og gi en praktisk innføring med mange spennende oppskrifter på fersk presset juice. 

I forbindelse med lanseringen av Boost It serien tar vi opp viktigheten
av vitaminer og mineraler og ulike funksjonelle ingredienser fra planteriket.

•  Hva er juicing? – Et historisk tilbakeblikk
• Utstyr, råvarer og oppskrifter
• Gerson- og Hippocrates-klinikkene
• Hvetegressets hemmeligheter
• Naturlige vs syntetiske vitaminer
• Mineraler fra havalger
•  Kosttilskudd for energi, immunforsvar og bedre vektkontroll

Carina Hultin Dahlmann
Forfatteren av bestselger boken «Juicy! Sunn og slank med ferskpresset juice» er Norges 
første juiceterapeut med bakgrunn også som personlig trener og ernæringsrådgiver. Både 
personlig og profesjonell erfaring har gitt henne et godt utgangspunkt for å hjelpe andre 
mennesker med å endre sin egen livsstil til det bedre. Se www.juicydrops.no

PÅMELDING:
Meld deg på via Billettservice sin nettside: www.billettservice.no.
Søk på by eller dato og foredraget kommer opp.

By Dag Dato Sted Adresse

Ålesund Mandag 23. sept Clarion Hotel Bryggen Apotekergaten 1-3, Ålesund

Molde Tirsdag 24. sept Quality Hotel Alexandra Storgata 1-7, Molde

Trondheim Onsdag 25. sept Quality Hotel Augustin Kongensgate 26, Trondheim

Bergen Onsdag 2. okt Radisson Blu Hotel Norge  Nedre Ole Bulls Plass 4, Bergen 

Kristiansand  Onsdag 16. okt  Hotel Norge Kristiansand Dronningensgate 5, Kristiansand

Tønsberg Torsdag 17. okt Kompetansebyggeren  Fjordgata 2, 3126 Tønsberg

Oslo Tirsdag 22. okt Håndverkeren kurs og konf. Rosenkrantzgt.7, Inng. Kristinan IV gt.

PRIS OG MERVERDI
Vi har satt en liten prislapp på foredraget 
på kun kr 120,-. Din merverdi er at du får 
Soma-produkter til en verdi av ca kr 200,– 
og ellers te/kaffe og gode smaksprøver.

Soma-produktene deles ut i en gavepose på 
foredraget. Vår merverdi er at denne ordnin-
gen gjør det lettere å planlegge mht lokaler, 
fordi påmeldingen blir mer bindende. 

Vi snakker vinn vinn!

Foto: Kevin C
. Bæ

kkevold
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Seminarserie med 
Dr. Merchant!
I uke 45 inviterer vi til kurs med Dr. Randall 
E. Merchant – verdens ledende Chlorella-
forsker! Dr. Merchant 
er professor i anatomi 
og nevrokirurgi ved 
et av USAs fremste 
forskningsuniversiteter,
Virginia Common-
wealth University 
(Richmond, Virginia). 
Her har han undervist 
tannlege- og 
medisinstudenter i 
30 år, og har dessuten vært aktivt involvert i 
laboratorisk og klinisk forskning knyttet til nye 
behandlingsmetoder for pasienter med akutt 
traumatisk hjerneskade, slag eller ondartet 
hjernesvulst. Så tidlig som i 1986 ble han 
oppmerksom på Chlorella-algens potensiale, 
og han har opparbeidet seg en betydelig 
autoritet på dette området i løpet av de siste 
26 årene – både gjennom egen forskning 
og ved å studere andres arbeid. 

Sett av datoene, for dette blir spennende! 
Nærmere informasjon om tid og sted kom-
mer får du på Facebook og våre nettsider.

Kunnskap skal være 
inspirerende og praktisk, og 
vi stiller med vårt populære 
foredrags par Lars og Thorun 
Ranes sammen med Carina. 

Vel møtt til en berikende 
aften – til å bli klok av!

NYTT IDRETTSSEMINAR!
Idrettsseminaret vi arrangerte i vinter på Norges Idrettshøgskole endte opp som en 
vellykket dag med variert faglig innhold, en ektravagant Baker Hansen-lunch og 
beintøff avsluttende ro-konkurranse ledet av Olaf Tufte. Vi kan nå avsløre at vi ønsker 
å gjenta suksessen. Vi tar med oss alt det vi lykkes med forrige gang, samtidig som vi 
akter å forbedre de punktene vi fi kk tilbakemeldinger på i etterkant. Vi samler nok en 
gang et utvalg av de dyktigste folkene vi kjenner som har sin ekspertise i krysningen 
idrett/kosthold, og satser på en like variert dag, en minst like god lunch – og selv-
sagt enda fl ere deltakere.

Seminaret fi nner sted 20. november på dagtid, også denne gangen i Auditorie 
D på Norges Idrettshøgskole. Dersom du tror dette er noe du vil være interessert 
i å delta på, tegn deg på vårt månedlige nyhetsbrev på soma.no eller lik oss på 
Facebook – da kan du være sikker på at du får med deg informasjon om påmelding 
og foredragsholdere.

Vi gleder oss,
og det håper vi du gjør også!

Møt opp
og bli 

inspirert!
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Vi introduserer en serie som er sammensatt med ett formål: Å «booste» tilførselen av essensielle 
næringsstoffer i kosten, og tilføre planteekstrakter og bær med spesielle funksjonelle egenskaper for 
bedre hverdagshelse, mer energi, styrket immunforsvar og vektreduksjon.

– Kan du drikke det, kan du «booste» det!

Å «booste»
Det engelskspråklige ordet «boost» kan 
oversettes med å øke og berike, og det er det 
vi snakker om: å øke mengden av essensielle 
og funksjonelle næringsstoffer som vi lett går 
glipp av, eller får for lite av, i et såkalt vanlig 
norsk kosthold. For å få en virkelig «boost» 
av utvalgte næringsstoffer er mengde et 
poeng: våre «boostere» kommer derfor ikke i 
tabletter eller kapsler, men som pulver i boks, 
og kun med vitaminer fra naturlige kilder 
med høy biotilgjengelighet. Alle tilskuddene 
i serien kan lett tilpasses en travel hverdag 
som en naturlig del av kostholdet. De har lite 

karbohydrater, er gode på smak og forsiktig 
søtet med Steviosa.

Vi har ikke brukt kunstige smaks- og aroma-
stoffer eller andre syntetiske ingredienser, men 
har lagt tid og ressurser i å tilby deg et mest 
mulig naturlig produkt. Vi har eksperimentert 
med krydderurter, friske bærsmaker og stevia-
søtning. Resultatet er et rent og næringsrikt 
produkt med gode, naturlige smaker som 
enkelt kan tilsettes vann, smoothies, juice, 
shaker, yoghurt, eller hva det måtte være. Kan 
du drikke det, kan du «booste» det!

Før vi omtaler innholdet i hvert enkelt produkt 
hver for seg, vil vi gi en punktvis oppsumme-
ring av formålet med de fi re kosttilskuddene i 
Boost-It serien:
•  Basis-formel: for deg som vil ha et 

komplett multi-vitamin-mineral-tilskudd i en 
matbasert form, og en god kilde til vege-
tabilske proteiner, samt nyttige fi berstoffer.

•  Energi-formel: for deg som er
litt slapp og trett 

•  Immun-formel: for deg som vil
ruste opp immunforsvaret

•  Figur-formel: for deg som ønsker
å gå ned i vekt

Boost It
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Vitaminer ble oppdaget i første halvdel av 
forrige århundre, og deres betydning for 
kroppen er grundig dokumentert gjennom 
tusenvis av studier. Av mange årsaker er det 
mindre vitaminer i maten i dag enn for bare 
50 år siden: Intensivt jordbruk (kunstgjødsel 
og sprøytemidler), næringsfattig jordsmonn, 
og ikke minst moderne matindustri som 
bearbeider og varmebehandler maten for å 
skape langtidsholdbar mat. Vi vil snakke mer 
om nytteeffekten av de enkelte vitaminene i et 
senere nummer av Soma News, og konsentre-
rer oss her om å omtale de naturlige kildene 
vi har valgt, samt mengde i forhold til kjente 
og anbefalte kilder i maten. %-tallet foran ADI 
angir mengde i forhold til Anbefalt Daglig 
Inntak, som fungerer som referanseverdi for 
kosttilskudd.

A-vitamin som provitamin A i form av betaka-
roten fra soppekstrakt, tilsvarende innholdet av 
betakaroten i 100 gram gulrot - 100 % av ADI.

B-kompleks fra ekstrakter av økologisk 
dyrket guava, basilikum og sitron, komple-
mentert med B-vitamin-ekstrakt fra ølgjæren 
S. Cerevisia – også en god kilde til immunstyr-
kende betaglukaner. Slik oppnås et tilnærmet 
optimalt naturlig B-kompleks, som inneholder 
3,5 ganger mer B-vitaminer enn ½ kg av 
«fem om dagen» (eple, pære, appelsin, 
gulrot og brokkoli1), like mye B-vitaminer som 
i 8 skiver (a 50 g) sammalt hvete1, og mer 
B-vitaminer enn i 25 g ølgjær (ca 2 ss) – totalt 
75-250 % av ADI for de ulike B-vitaminene.

C-vitamin fra ekstrakt av det røde bæret ace-
rola (Barbados-kirsebær) tilsvarende samme 
mengde som i en og en halv appelsin (a 105 
g spiselig del), og litt mer enn i en kiwifrukt 
(65 g) – 100 % av ADI.

D-vitamin (D3/kolekalsiferol) er den mest 
biotilgjengelige formen av vitamin D, og kilden 
er lanolin (saueull). Inneholder like mye D3 som 
i enten to ts tran, 100 gram laks eller 8 porsjo-
ner (a 25 g) makrell i tomat – 200 % av ADI.

E-vitamin (d-alfa-tokoferol) er ekstrahert fra 
planteoljer, og tilsvarer E-vitamin-innholdet i 3 
håndfuller mandler (a 35 g), 10 avokado eller 
57 eggeplommer – 250 % av ADI. 

Mineralene må vi heller ikke glemme. De er 
nødvendig for tusenvis av enzymstyrte funk-
sjoner i kroppen, de fungerer som elektrolytter 
(ioner) som regulerer kommunikasjon og trans-
port av stoffer inn og ut av cellene våre, inngår 
som såkalte ko-faktorer i kroppens enzymsys-
temer, er viktig for syre og base-balansen og 
avgjørende for benbygningen. Her er en kort 
beskrivelse av kilde og mengde:

Kalsium fra den marine rødalgen Lithothamnion 
gir ikke bare en biotigjengelig kilde til kalsium, 
men er en liten multimineralpille i seg selv. I 
sin levetid absorberer algen hele spekteret av 
havets spormineraler (74 stk) – de samme som 
vi fi nner i blodet vårt – og høstes fra havbun-
nen, hvor alger som har avsluttet sitt livsløp 
sedimenteres. Innholdet på 200 mg kalsium 
per dagsdose er mer enn du får i et glass melk 
(1,5dl/170 mg), eller et beger yoghurt (150 
g/180 mg). 200 mg organisk kalsium er også 
det du får ved å spise 80 mandler eller 
3 porsjoner spinat (a 25 g). 

Magnesium omtales som det nye supermine-
ralet, og i basis-formelen får du biotilgjengelig 
magnesium fra den samme røde marine algen 
som gir oss kalsium. En dagsdose på 200 mg 
(67 % av ADI) tilsvarer vanlig dosering i rene 
magnesiumtilskudd, og er like mye som du får 
ved å spise en kilo banan, eller to og et halvt 
brokkolihode (0,8 kg).

Andre viktige mineralforbindelser
Boost It Basis inneholder fra 50-100 % av 
anbefalt daglig inntak (ADI) for mineralene 
sink, kopper og mangan, som i formelen 
inngår som «salter» av organiske syrer som fi n-
nes i frukt og bær: sitrater eller glukonater, og 
ellers anerkjente og veldokumenterte mineral-
forbindelser som krompicolinat (50 % av ADI) 
og selenmethionin (100 % av ADI).

Vegetabilske proteiner: Erteprotein er det 
eneste proteinpulveret som er alkalisk (ph 7,5), 
det er lett opptakelig og fordøyelig og en 
proteinkilde som de fl este tolerer. Det har en 
potent og balansert aminosyreprofi l, er en 
spesielt god vegetabilsk kilde til den essen-
sielle aminosyren lysin, men noe lav på den 
svovelholdige og essensielle amino syrene 
metionin samt cystein. For risprotein er det 

omvendt: rikere på metionin og cystein og lite 
lysin. Ved å bruke forholdet 2 til 1 mellom erte- 
og risprotein gir vår basisformel en enestå-
ende kombinasjon av vegetabilske proteiner 
som matcher de essensielle amino syrene til 
komplette og 100 % fullverdige proteinkilder 
som egg (+/- 1 %). Dagsdosen tilsvarer også 
den proteinmengden du får ved å spise ett 
egg (7,5 gram). 

Fiberstoffer: Vår fi berblanding inneholder 
både rene prebiotiske fi ber, som FOS fra 
agavefi ber, og blandingen av løselige og 
ikke-løselige fi ber som du fi nner i linfrø. De 
løselige fi brene er også generelt ansett som 
god mat for tarmens gode bakteriefl ora, mens 
de ufordøyelige ikke-løselige fi brene er viktig 
for tarmens motorikk.

Boost It Basis-formel
Anbefales for alle, som et komplett tilskudd av vitaminer og mineraler – din daglige multi – og en kombinasjon av 
vegetabilske proteiner som gjør det til en komplett proteinkilde. Den inneholder også fi berstoffer for en god mage- 
og tarmfunksjon. La oss ta en nærmere titt:

Boost It
Basis-smoothie
1 person

1½ dl blåbær
½ banan
1 dose Boost It Basis-formel

1 ss (15 ml) Udo’s Choice olje

2-3 dl vann

Kjør alle ingrediensene i en blender. 

Juster konsistensen med mer/mindre 

vann.

Foto: Kevin C
. Bæ
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Ginseng-ekstrakt (panax) er en velkjent 
energi-urt fra Asia som har vunnet stor 
utbredelse og popularitet på det vestlige 
kontinentet i de siste årene. Fortellingene 
sier at ginseng var det hemmelige våpenet 
til Djengis Khans mongolske soldater, som 
red i fl ere dager i strekk på sine lange 
krigstokt på det enorme asiatiske kontinen-
tet. Flere studier konkluderer med at urten 
bidrar til å opprettholde den mentale og 
fysiske kapasiteten i tilfeller av svakhet, 
tretthet og utmattelse, og er gunstig for 
konsentrasjonen (150 mg, aktivt virkestoff: 
8 % ginsengoider).

Rosentrot-ekstrakt (150 mg) gir energi og 
minsker stress og tretthetsfølelse, øker fokus 
og forbedrer prestasjonsevnen. I følge 
litteraturen er den «rasktvirkende». Den 
er utmerket i perioder hvor man opplever 
mentalt anstrengende arbeid og har vært et 
svært populært kosttilskudd i Skandinavia 
i de siste årene. Aktivt virkestoff: (150 mg, 
aktivt virkestoff: 3 % rosaviner).

Shisandra-ekstrakt: Urteleger i østasiatiske 
land og russisk folkemedisin har verdsatt 
planten for sine styrkende egenskaper. Kjent 
for å øke kroppens motstandskraft mot stress 
(adaptogen), og benyttes i behandlingen 
av fysisk utmattelse. Virker i likhet med 
Yerba Mate både beroligende og oppkvik-
kende og har renomme som et afrodisiakum 
(150 mg, aktivt virkestoff: 2 % shisandriner).

Yerba Mate-ekstrakt: Guarani-indianerne i 
Argentina, Paraguay og Uruguay har druk-
ket denne teen i fl ere århundrer og introdu-
serte den så for den moderne sivilisasjonen. 
De aktive komponentene i Yerba Mate er 
veldig lik grønn te, men Yerba Mate er mer 
næringsrik og en av naturens mest balan-
serte stimulanter – den virker stimulerende 
uten å eksitere sinne. Den gir økt motstands-
kraft mot mental og fysisk tretthet. (150 mg)

Magnesium er viktig for elektrolyttbalansen, 
musklenes og nervenes normale funksjon, 
og dokumentert effektiv mot tretthet og 

utmattelse. Kilden er marine alger som er 
en svært biotilgjengelig form av mineralet, i 
kompaniskap med hele spekteret av spormi-
neraler fra havet. (150 mg, 50 % av ADI)

Q10. Koenzym Q10 er et vitaminlignende 
stoff som fi nnes naturlig i kroppens cel-
ler. Det er viktig for forbrenningen, fordi 
mangel gir ufullstendig energiproduksjon. 
Forskning viser at mengden Q10 i kroppen 
synker ved aldring, og man har beregnet at 
ved fylte 40 år har man kun 1/3 av Q10 
igjen i kroppen. (30 mg).

Selen: Det har lenge vært kjent at kroppen 
trenger Q10 i aktiv form, og for at det 
skal være aktivt trengs selen, som er en av 
kroppens aller viktigste antioksidanter. Selen 
er også nødvendig for dannelsen av det 
hormonet som styrer kroppens stoffskifte/
forbrenning (trijodthyronin (T3)). (55 mcg, 
100 % av ADI).

B-kompleks: B-vitaminer er viktig for de pro-
sessene som omdanner mat (karbo hydrater, 
fett og proteiner) til energi, og et B-kompleks 
er derfor et allment kjent ernæringsråd mot 
slapphet. Kilden til B-vitaminene er et unikt 
plantebasert B-kompleks (B1, B2, B3, B5, 
B6 og B9) fra ekstrakter av økologisk dyrket 
guava, basilikum og sitron. (15-140 % av 
ADI av B1-B19, f.eks. biotin). 

Andre ingredienser
Kokosnøttvann kalles gjerne for «naturens 
egen sportsdrikk» fordi det er rikt på elek-
trolytter (ioner) og har den samme rehydre-
rende effekten. 

Krydderurter som kanel, ingefær og chili 
er tilsatt for en liten «touch av hot» og for 
god blodsukkerbalanse, og har ellers gode 
terapeutiske renomméer.

Boost It Energi-formel
For alle som kan trenge litt ekstra tilskudd av energi og mental klarhet i hverdagen, men ønsker å unngå 
energidrikker basert på sukker, koffein og andre sentralstimulerende stoffer. Produktet er basert på velkjente 
adaptogene urter – de som understøtter kroppens behov. Inneholder vitaminer og mineraler som er spesielt viktige 
for kroppens energiproduksjon, samt Yerba Mate-ekstrakt. Alt i en base av potente og lettfordøyelige vegetabilske 
proteiner med en komplett aminosyreprofi l.

n).

se
s gjerne for «naturens
di det er rikt på elek-

den samme rehydre-

som kanel, ingefær og chili
or en liten «touch av hot» og ffor

odsukkerbalanse, og har ellers gode
apeutisk

Boost It 
Energi Smoothie
1 person

3 dl vann
1 dose Boost It Energi-formel

3 aprikoser (ferske) eller litt mango

½ banan
1 skive ananas
1 ss (15 ml) Udo’s Choice Oljeblanding

1 ss (15 ml) Cocosa Extra Virgin

Kjør alle ingrediensene i en blender. 

Juster konsistensen med mer/mindre 

vann.

Foto: IStockphoto
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Betaglukaner har i økende grad befestet 
sin posisjon som en veldokumentert aktiv 
stimulant av vårt eget immunforsvar. Vi 
har valgt Wellmune WGP® betaglukaner 
(1,3/1,6) som har patenterte strenger fra 
en spesiell type gjær, og som aktiverer 
den største populasjonen av immunceller 
i kroppen. De er dokumentert effektive i 
kliniske studier, på en dose på 2,5 mg per 
kg. Vi har derfor valgt standarddoseringen 
til betaglukan preparater, som ligger på 
250 mg daglig.

D-vitaminer (D3/kolekalsiferol). Det 
begynner å bli allmenn enighet om at vi 
har for lite D-vitaminer på våre nordlige 
breddegrader, og det er en overveldende 
mengde forskning som viser at det er 
knyttet til sykdom og kortere livslengde. 
De best dokumenterte egenskapene er på 
immunforsvaret, og derfor har vi like mye 
D-vitaminer per dagsdose i vår immun-
formula som det er i 2 ts tran (10 mcg, 
200 % av referanseverdi).

C-vitamin er kanskje det mest kjente rådet 
mot forkjølelse og infeksjoner. Vår formel 
har like stor mengde naturlig vitamin C fra 
kirsebæret acerola, som du fi nner i 100 
gram appelsiner (spiselig del), per dags-
dose (62 % av ADI).

Vitamin A bidrar til at immuncellene 
spesia liserer seg som de skal, og er viktig 
for slimhinnenes barrierefunksjon, ved å 
motvirke uttørring, og for at de skal kunne 
skille ut antistoffer som hindrer at uønskede 
mikrober slipper inn i kroppen. Kilden er 
500 mcg betakaroten (provitamin A) fra 
soppekstrakt, 63 % av ADI.

Sink er en viktig antioksidant, og minera-
lets betydning for immunsystemets funksjon 
er godt dokumentert. Mineralet forkorter 
varigheten og graden av symptomer pro-
porsjonalt med sinkinntaket, samt reduserer 
hvor ofte du blir forkjølet. Du får derfor 10 
mg sink i vår immunformel, 66 % av ADI.

Selen har en stimulerende effekt på immun-
forsvaret, og er nødvendig for kroppens 
viktigste antioksidant, glutation peroxidase. 
Studier har vist at selen-innholdet i normalt 
kosthold har blitt redusert med ca. 50 % i 
løpet av de siste 20-30 årene (55 mcg, 
100 % av ADI).

Svarte hyllebær (Sambucus nigra) er 
generelt immunstyrkende, og har dokumen-
tert antivirale egenskaper. Disse spesielle 
bærene er svært rike på antocyaniner, som 
er blant de mest potente naturlig forekom-
mende antioksidanter tilgjengelig. Siruper 
basert på ekstrakter fra svarte hyllebær er 
et populært remedie i vinterhalvåret, og 
selges både i helsekost og på apotek. 
(200 mg 10:1 ekstrakt).

Propolis: Til tross for at det er 60 000 bier 
i en bikube, og de ofte utsettes for angrep 

fra bakterier og virus, er det lite sykdom 
i en bikube. Forskere mener det skyldes 
propolis, som er et naturlig antiseptisk har-
pisklignende stoff som biene tar med seg 
fra trær og planter. Propolis inneholder mer 
enn 400 sporstoffer, inkludert fl ere viktige 
mineraler og vitaminer, og har naturlige 
antibiotiske egenskaper. Studiene viser at 
det øker organismens naturlige motstands-
kraft og fremmer dannelsen av antistoffer. 
Det er mye brukt både forbyggende og 
lindrende ved infeksjoner i hals og luftveier. 
(30 mg 1,5 – 2:1 ekstrakt).

Boost It Immun-formel
De veldokumenterte immunstyrkede betaglukanene er sentralt, i tillegg til vitaminer og mineraler som er kjent 
for sin store betydning for immun forsvaret. Propolis og svarte hyllebær (sambucol) er også en viktig del av 
denne resepten, som gjør at du kan gå høst og vinter tryggere i møte. Her følger en kort omtale av de aktive 
ingrediensene.

ge motstands-
lsen av antistoffer. 

e forbyggend
ner i hals og luftveier. 
trakt).

Boost It 
Immun Juice
1 person

Lag juice i en juicemaskin av: 

1 grapefrukt (uten skall)

1 eple
1 gulrot
1-3 cm fersk ingefærrot

Rør inn en dose med Boost It 

Immun-formel

Dersom du ikke har juicemaskin, kan 

du få kjøpt annen ferskpresset juice

Foto: Kevin C
. Bæ

kkevold
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Konjakrot (glucomannan) har en enestå-
ende evne til å absorbere vann – hele 
200 ganger sin egen vekt – og danner 
en glatt og geleaktige masse når du 
rører den ut i rikelig med vann. Når du 
drikker dette før måltid, økes metthets-
følelsen. Dette er den eneste fi bertypen 
som EUs vitenskapelige komité har 
godkjent helsepåstander på for vektre-
duksjon. Dokumentasjonen som ligger til 
grunn forutsetter at man inntar 1 gram 
 glucomannan 3 ganger daglig, utrørt i 
et stort glass vann. Dette drikkes før 3 
av dagens måltider – gjerne 30 minutter 
før.

Krom er viktig for forbrenningen av 
karbohydrater, fett og proteiner. Det er et 
velkjent og veldokumentert hjelpemiddel 

for å holde blodsukkeret stabilt, og gjør 
at vi blir mindre fysne på søtsaker. (120 
mcg, 300 % av ADI).
Epleeddik. Som andre organiske syrer 
bidrar den til å forsinke tømmingen av 
magesekken, og øker dermed metthets-
følelsen. Det er en populær ingrediens i 
kosttilskudd for bedre vektkontroll. (150 
mg).

Yerba Mate-ekstrakt. De aktive kom-
ponentene er veldig lik grønn te, men 
Yerba Mate er mer næringsrik og en av 
naturens mest balanserte stimulanter. På 
det latinamerikanske kontinentet ble teen 
brukt for å holde sulten unna i perioder 
med hungersnød. Studier viser at Yerba 
Mate er gunstig for fettforbrenningen. 
(150 mg)

Andre ingredienser
Chili er en av de mest kjente matingre-
diensene med termogenetisk effekt. 
Termogenese betyr varmeproduksjon, og 
varmen kommer som følge av at forbren-
ningen øker. 
Kanel har en gunstig effekt på 
blodsukkeret ved å fremme bedre 
insulinfølsomhet. 

Referanser: 
www.nutritiondata.com

Boost It Figur-formel
Boost It Figur-formel er basert på den godt dokumenterte effekten av 
konjakk rot, som øker metthetsfølelsen når vi inntar den før måltid. 
Den inkluderer også andre velkjente ingredienser i kosttilskudd som er 
formulert for å lette vektkontroll: Mineraler, krydderurter, organiske syrer 
og planteekstrakter. 

Boost It 
Figur Juice
1 person

Lag juice i en juicemaskin av:

1 rødbete (fjern skallet)

2 gulrøtter
1 eple
½ sitron

Rør inn en dose med Boost It Figur-

formel og husk å drikke med en gang 

slik at du oppnår den rette effekten.

Bruker du Boost It Figur før hvert 

måltid som anbefalt, er det lettest 

å kun røre ut i vann og drikke 

med en gang.

Foto: Kevin C
. Bæ

kkevold
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Soma har lenge jobbet med idrettsutøvere som er genuint oppatt av sammenhengen mellom riktig 
kosthold og gode prestasjoner på idrettsarenaen. Vi presenterer her et knippe nyheter om noen 
av våre idrettsprofi ler.

Tone Ilstad Hjalmarsen er maratonløper 
på elitenivå og løper for klubben SK 
Vidar, hvor hun trenes av Jack Waitz. 
Tone har en lang merittliste bak seg og 
er blant annet norgesmester på 10 000 
m (2008, 2011, 2012). Hun har gull 
i nordisk mesterskap i terrengløp, fl ere 
EM-deltakelser og har hatt den beste og 
nest beste tiden på halv maraton i Norge de 
siste 2 årene (1:12:43). I år debuterte hun 
i maraton på tiden 2:35 (Internasjonalt er 
VM-kravet 2:43) og kvalifi serte seg dermed 
til EM 2014. For sine prestasjoner mottok 
Tone gullskoen i 2011 for beste norske 
langdistanseløper. 

Tone er utdannet ernæringsfysiolog (hun har 
studert i USA i 5 år ved OSU, Dietetics and 
Exercise). Ved siden av løpingen skriver 
hun kostholdsartikler for Runner’s World og 
jobber privat med kostholdsveiledning, samt 
at hun innimellom holder foredrag (alene 
og sammen med trener Jack Waitz) om 
trening og kosthold for bedrifter. Vi i Soma 
Nordic gleder oss til å starte samarbeidet 
med Tone, og Tone gleder seg til å starte 
opp med fl ere av produktene våre.

En knallstart på ro-sesongen!
Årets første internasjonale ro-regatta gikk av 
stabelen i Sevilla i begynnelsen av juni, og 
våre fantastiske roere tok meg seg 2 med-
aljer hjem. Våre Udo´s Choice-drikkende 
helter Nils Jakob Hoff og Kjetil Borch tok 
bronse i Dobbelsculler, og Are Strandli 
og Kristoffer Brun tok meg seg edelt sølv i 
Dobbelsculler Lettvekt. Ikke siden sesongen 
99 og 2000 har Norge tatt 2 medaljer i 
World Cup eller mesterskap. Vi gratulerer 
alle fi re så masse!

Hva er optimal intervalltrening?
Vi har spurt Kristin Lie om hva som er 
optimal intervalltrening for en som ønsker 
å komme i bedre løpeform så fort som 
mulig. Kristin Lie er Norges beste triathlet 

og norgesmester i hele fi re forskjellige 
idrettsgrener; maraton, duathlon, triathlon 
og vintertriathlon.

– Med «optimal» tenker jeg at det ikke 
skal være en økt man gruer seg til – man 
skal ikke tenke «aldri mer». Da vil jo ikke 
hensikten oppnås! Dragene skal være korte 
nok til at god teknikk kan opprettholdes og 
totallengden på økten skal være lang nok til 
å gi effekt. 

Etter oppvarming, kjør ca 10 minutter med 
lett løp, tøying i 2 minutter og løp deretter 
20-25 x 1 minutt med 30 sekunders jogg/
gange i pausen. Løp kontrollert fort hele 
veien, det vil si samme fart på første del av 

draget som siste del. De siste intervallene 
skal være slitsomme, men siden dragene er 
så korte, klarer du å holde fokuset. Lykke til!

Holder krampene unna med Urbase
Martin Thømt Jensen har tatt steget fra 2 divi-
sjonsklubben Moss over til Eliteserie-klubben 
Sarpsborg 08. Med seg på fl yttelasset har 
han Urbase. I mange år har han slitt med 
kramper når han har spilt kamp. Martin har 
prøvd alle typer behandlinger, blant annet 
spesialsåler, for å unngå å få kramper. Først 
da han startet med Urbase klarte han en hel 
kamp uten kramper. Nå tar han Urbase hver 
dag og på kampdag tar han ekstra dosering 
– «Dette har gjort at jeg nå er helt «krampe-
fri» og holder kampen ut», sier Martin.

sutø
id

vere som er genuint

Nytt om 
idrettsutøvere

Martin Thømt Jensen Are Strandli og Kristoffer Brun Kristin Lie

Tone Ilstad Hjalmarsen

11



Eple er en frukt kjent fra så langt tilbake som steinalderen, og fi nnes i dag i et ukjent antall 
varianter.

 
til hverdag og fest!
Opprinnelig kommer eplet fra Asia og fruk-
ten kjenner vi jo godt fra bibelhistorien, der 
Eva frister Adam med en frukt fra kunnska-
pens tre. Eple har et tynt spiselig skall som 
kan ha grønn, gul, gulrød, rød eller kombi-
nasjoner av dette som farge. Fruktkjøttet er 
fast, og i midten av eplet er det et kjernehus 
som fjernes når eplet skal brukes til mat-
laging. Her i landet var det munkene som 
først startet med fruktdyrkingen. De forsto fort 
at Hardanger var et velegnet sted for dette, 
og siden har det blitt dyrket epler helt opp til 

Møre og Romsdal. Det fi nnes mange tusen 
forskjellige eplevarianter fremavlet i forskjel-
lige produksjonsland, tilpasset de lokale 
dyrkningsforholdene. 
De viktigste norske sortene er Summerred, 
Aroma, Rød Gravenstein, Rød Aroma, 
Julyred, Åkerø, Discovery, Rød Prins/
Kronprins, Lobo og vanlig Gravenstein.*

Epler spises hele året, og det blir også 
importert kjente utenlandske epler som 
Golden Delicious og Red Delicious-epler, 

som er milde og søte, mens Pippin og 
Granny Smith er friske og syrlige. 

Epler kan brukes til så mangt! Blant annet 
i fruktsalater eller til ost, de kan stekes eller 
bakes, og vi kan bruke epler til å lage 
eplegrøt og eplemos. For ikke å snakke 
om eplepai og eplekake! Eplene kan også 
presses, og saften kan brukes i drikker som 
eplemost, cider, calvados og juice.

*  http://www.frukt.no/oppskrifter/epler/norske-epler/epler/
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Her får du noen klassiske oppskrifter 
med epler – søtet med Steviosa sukker!

Eplemos
Glutenfri, melkefri
Ca. 7 dl ferdig mos

700 g epler uten skall og kjerne
1 liter vann
4 ts Steviosa sukker
2 ss presset sitronsaft
(kanel eller annet krydder)

Skjær eplene i biter og kok de opp i ca. 5 min til de er møre. 
Sil av vannet å ha de i en bolle. Rør sammen Steviosa sukker 
og sitron. Bland alt sammen og mos med en stavmikser til du 
får den konsistensen du ønsker. Dersom du ønsker det kan du 
tilsette smak av krydder; 
bland f.eks. inn kanel 
(1/2 ts kanel til ca. 200 g 
mos). Fyll på glass, avkjøl 
og oppbevar kjølig. Den 
er kun holdbar i 2-4 dager
 i kjøleskap, så frys gjerne 
ned i passe porsjoner og
 ta opp etter behov. 

Enkel epledessert
Glutenfri

Del 1:
100 g mandelmel (eller mal mandler fi nt med kvern)
100 g mykt smør
1 ss Steviosa sukker
4 ss Cocosa Sukker

Del 2:
4 epler
50 g hasselnøtter
50 g valnøtter
Kanel

Rør sammen alle ingrediensene i del 1. Skjær eplene i biter/båter 
og hakk nøttene grovt. Ha eplebitene i en liten langpanne eller 
små ildfaste porsjonsformer. Fordel mandelmassen over eplebitene i 
«klumper». Strø over med nøtter og kanel. Stek på 200 grader i ca. 
15-20 min. Server lunken med litt krem, is eller yoghurt.

Eplekake
Glutenfri

100 g smør 
      (romtemperert)
2 ss Steviosa sukker
2 ss Cocosa Sukker
2 egg
1 dl  eplemos 
   (mos eventuelt biter 
   av et eple med 1 ts 
   Steviosa sukker)
2 dl melk
4 dl (180 g) mandelmel
1 dl (60 g) Cocosa mel
1 ts bakepulver
3 ts fi berhusk
1 ts kanel
Ca.  2 store epler

(gjerne Granny Smith uten skall)
Kanel og Cocosa Sukker til å strø på toppen

Visp sammen smør, Steviosa sukker og Cocosa Sukker. 
Tilsett så ett og ett egg. Visp inn eplemos og melk vekselvis 
med det tørre. Ha deigen i en rund form på ca. 22 cm 
med, bakepapir i bunn. Skjær opp eplene i biter/båter 
som du trykker tett og godt ned i deigen. Strø kanel og 
Cocosa Sukker på toppen og stek på 175 grader i ca. 
45 min. Avkjøl og server gjerne med litt pisket krem.
Kaken kan fryses.

Foto: Kevin C
. Bæ
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Grønt er sunt, det er alle enige i, men det hjelper ikke hvis du ikke får det i deg, helst hver dag, 
og fra økologiske kilder.
Med lanseringen av Himmelsk Hvetegress 
kan du nå velge mellom de ypperste kildene 
til grønt fra lands og til vanns: Hvetegress, 
Sun Chlorella og Opti Green – alle produ-
sert av produsenter som er kompromissløse 
på kvalitet i alle ledd (se betydningen av 
kvalitet i Chlorella-artikkelen i dette  bladet). 
Kosttilskuddene kan benyttes hver for seg, 
vekselsvis for variasjonens skyld eller kombi-
neres for å ha fl ere kilder til grønt i kostholdet. 
Hver har sin unike næringssammensetning og 
spesialitet. Alle fungerer også bra hver for seg, 
som en helhetlig kilde til mer grønt i kostholdet 
– det er det viktigste. Her følger en oversikt:

Hvetegress
Hvetegress troner høyt på toppen av pyra-
miden for mørkegrønne bladgrønnsaker. En 
dagsdose på 8 gram hvetegresspulver (eller 
5 g juicepulver) matcher lett næringsverdien 
til 50 gram rå spinat, som tilsvarer ca ½ liter 
oppskårne spinatblader, og representerer en 
god porsjon mørkegrønn bladsalat. En por-
sjon hvetegresspulver inneholder mer av både 
protein, jern, fosfor, sink, C-vitamin og fl ere av 
B-vitaminene (B2, B3; B5 og B6)*. I tillegg 
får du alle de andre fytokjemikaliene som har 
bidratt til hvetegressets høye anerkjennelse 
som supermat. Hvetegress er heller ikke dyrt 
sammenlignet med bladgrønt som spinat: 50 
gram babyspinat koster ca 14 kr i dagligva-
ren, hvilket vil si 420 kroner for en måneds 
forbruk hvis du spiser det hver dag – langt 
dyrere enn 30 porsjoner (a 8 g /5 g) av våre 
to hvetegress-varianter. Du har altså to gode 
alternativer å velge i:

Boost It Himmelsk HVETEGRESS 100 % Pulver: 
Hvis du ikke er spesielt sensitiv til fi ber i kosten 
er det å anbefale å spise «helt» hvetegress, 
hvor en dagsporsjon på 8 gram inneholder 
3 gram fi ber. Hvetegress-pulveret kan sam-
menlignes med en «klorofyll-klut» som renser 
tarmen på sin vei til endetarmen, samtidig som 
næringsstoffene absorberes – det setter både 
magen og de gode tarmbakteriene pris på. 
Rør pulveret ut i drikke eller strø det på den 
lysegrønne og hurtigvokste salaten du får kjøpt 
i dagligvare, for å berike den med klorofyll og 
andre næringsstoffer.

Boost It Himmelsk HVETEGRESS 100 % 
Juicepulver: Hvis du har infl ammatoriske tilstan-
der i  tarmen, dårlig fordøyelse/næringsopptak 
og/eller er generelt sensitiv til fi ber er juicepul-
ver en ypperlig måte å få i seg mørkegrønn 
næring på. Rør ut i smoothies, juice, vann, 
shake, eller annen favorittdrikk.

Sun Chlorella
Den grønne ferskvannsalgen Chlorella 
Pyrenoidosa er den rikeste kilden til avgiftende 
klorofyll som er kjent, og rik på essensielle 
aminosyrer og nukleotider som fornyer cel-
lene våre. Her snakker vi om en kombina-
sjon av detox og høy konsentrasjon av de 
næringsstoffene som er kjent fra mørkegrønne 
bladgrønnsaker.

Sun Chlorella pellets/tabletter: Anbefalt dags-
dose på 3 gram. 15 Chlorella-pellets er enkelt 
å svelge, og gjør det lett å få i seg en liten por-
sjon supergrønt når du er i farten, og ikke har 
tid til å røre ut grøntpulver i hverken smoothies 

eller ferskpresset juice. Det passer også godt 
for deg som ikke liker smaken av konsentrerte 
grøntkilder som alger og hvete gress. Ha gjerne 
tablettene med deg når du er ute og reiser. 
Tablettene kommer i en hendig og lufttett pose i 
esken, som gjør de lett å få med seg. 

Sun Chlorella Pulver: Sun Chlorella porsjons-
pakker på 3 gram pulver er ypperlig for bruk i 
all slags drikke/væske.

Opti Green Pluss
Med 36 ingredienser fra havet og land jorden 
er Opti Green Pluss tilskuddet for deg som 
vil ha litt av alt – den er full av vitaminer, 
mineraler og antioksidanter i sin mest biotil-
gjengelige form, fra grønne bladgrønnsaker, 
grønnsaker, frø og urter. Den er rik på løselige 
og uoppløselige fi ber, som stimulerer en god 
tarmfunksjon. Hvis du foretrekker å gi magen 
noe å jobbe med, samtidig som du nyter et 
næringsrikt minimåltid, kan du med andre ord 
trygt blande ut en spiseskje (8 g) Opti Green i 
drikken din. Konsumer den enten umiddelbart, 
eller etter noen minutter for fyldigere konsistens 
og god metthets følelse; fi brene absorberer 
vann og gir det mannen bak produktet, dr. 
Udo Erasmus, kaller en real porsjon «bulp». 
Ypperlig som mellommåltid.

*  Steve Meyerowitz, Wheatgrass – Natures Finest 
Medicine, tabell/ analyse s 55, 2006

Vår supergrønne 

«paraply»
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Uansett om du spiser mye eller lite, lavkarbo 
eller fi berrike karbohydrater, gjelder det 
å få i seg de essensielle næringsstoffene: 
Proteiner, fett, vitaminer og mineraler, som 
alle hører sammen. Inntar du disse nærings-
stoffene fra kilder av høy kvalitet vil du 
sannsynligvis oppleve å få mer energi og 
en metthetsfølelse som varer. Opti Green 

Pluss gjør det såre enkelt. Den gir deg en 
solid og bredspektret dose næringsstof-
fer – polyfenoler og andre antioksidanter, 
sporstoffer, vitaminer og mineraler – fra urter, 
grønnsaker, alger, spirer og frø. Noen av 
oss varierer kanskje ikke frukt og grønt-fatet 
så mye som vi burde, og frukt og grønt inne-
holder heller ikke så mye mineraler som det 

gjorde før i tiden, på grunn av industrialisert 
jordbruk og kunstgjødsel. Da kan det være 
lurt å berike maten med «supernæring» som 
Opti Green Pluss – da får du alle «brikkene» 
på plass i kostholdet. Den inneholder nå 
også enzymer, som understøtter fordøyelsen 
av hele måltidet.

Start alltid dagen med i få i deg et så bredt næringsspekter som mulig! Noen spiser gjerne en 
typisk norsk frokost med brød og melk, andre tar kun noe å drikke. De fl este av oss har dårlig tid, 
så det kan være lurt å ha noen lettvinte og sunne oppskrifter å ty til – eller ha noe klart.

Thorun Ranes

Opti Green Pluss gjør dagen fi n!

Opti-kuler
Glutenfri, melkefri

30 g tørkede tranebær/gojibær

30 g tørkede aprikos
50 g (ca. 6 stk) dadler (ta ut sten)

3 ss hempfrø uten skall
50 g valnøtter
30 g mandler (skivede eller uten skall)

2 ss Opti Green Pluss
2 ss kakaopulver
1 ts Steviosa sukker
2 ss Cocosa Extra Virgin

Ha alle ingrediensene i en kjøkkenmaskin med kniv og kjør det 

til en jevn masse. Form ca 20-25 kuler med hendene. Rist de i 

en pose med din favoritt-topping slik at de blir jevnt dekket.

Topping 1: 1 ss kakaopulver, 1 ts kanel, ½ ts vaniljepulver 

og ½ ts Steviosa sukker
Topping 2: 1 dl tørkede bringebær som er knust i biter

Topping 3: 1 dl hempfrø uten skall

Frokostblanding med
Opti Green Pluss
Glutenfri, melkefri
Ca. 1 liter blanding, 470 g

Del 1:
1 dl hirsefrø 
2 dl vann
200 g hasselnøtter
½ dl solsikkefrø
½ dl sesamfrø
2 ts Steviosa sukker
2 ss Cocosa Sukker
2 ts vaniljepulver

Del 2:
1 dl (60 g) hempfrø uten skall
2 ss kakaopulver
2 ss Opti Green Pluss
1 ts Steviosa sukker
1/2 ts kanel og vaniljepulver
(litt tørkede tranebær) 

La hirsefrøene først få et raskt oppkok, og sil deretter av 
vannet. Kok de så opp igjen med 2 dl vann på svak varme 
i ca. 10 min. Kjør så massen sammen med alle ingredien-
sene i del 1 i en kjøkkenmaskin til du får en jevn masse. 
Fordel massen over på et stekebrett med en slikkepott/tre-
sleiv og «hakk» den i småbiter. La den stå i stekeovnen på 
130 grader i ca. 60 min, og rør litt i blandingen underveis. 
Sjekk at alt er tørt før du tar ut av ovnen og avkjøler. Bland 
alle ingrediensene i del 2 sammen og rør inn den avkjølte 
massen fra del 1. Oppbevar blandingen i en tett boks. 
Frokostblandingen kan spises som den er, eller med yog-
hurt, melk, cottage cheese, Kesam eller juice.

Foto: Kevin C
. Bæ

kkevold

Foto: Kevin C
. Bæ

kkevold
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Alle er enig i at vi bør spise mer bladgrønnsaker. Hvetegress er et godt valg
– økologisk hvetegress som har vokst i mineralrik jord og modnet vinteren over.

Av Lars Ranes

– En god porsjon bladgrønt og en liten porsjon mystikk

Hva er hvetegress?
Hvetegress er som navnet sier det unge 
gress-stadiet til hveteplanten, før planten 
utvikler seg til frøbærende hveteaks som gir 
oss hvetemel. Mens hvetemel assosieres med 
stivelse, høy glykemisk indeks og gluten-
problematikk er hvetegress en lavglykemisk 

glutenfri bladgrønnsak av aller beste sort. 
– En dagsporsjon bestående av 8 gram 
hvetegresspulver matcher lett innholdet av 
protein, vitaminer og mineraler i en god por-
sjon rå spinat (50 g), som tilsvarer to kopper 
(a 2,5 dl) med oppskårne ferske spinatbla-
der. Hvetegresspulver er derfor en utmerket 

måte å få i seg en god porsjon mørkegrønn 
bladsalat på.

Bibelske referanser
Det unge gresset til hveteplanten ble nytt 
som en delikatesse allerede for fl ere tusen 
år siden, i vår sivilisasjons vugge langs 

Hvetegress

Det unge gresset til hveteplanten ble nytt 
som en delikatesse allerede for fl ere tusen 
år siden i Midtøsten. Det er kjent for sin 
bittersøte smak, og ble beskrevet i poetiske 
vendinger i religiøse tekster.
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Middelhavet i Midtøsten der den var kjent 
for sin bittersøte smak. I følge Daniels 
bok i det gamle testamentet spiste kong 
Nebuchadnezzar utelukkende hvetegress 
i hele syv år, og i følge skriftene hjalp det 
han til å gjenvinne sin mentale styrke og 
klarhet, slik at han kunne fortsette å styre sitt 
rike. I Esséernes evangelium, som inngår i 
de berømte dødehavsrullene som ble funnet 
på 1940-tallet, utrykkes stor ærbødighet og 
verdsettelse av livskraften i ungt hvetegress. 
I poetiske vendinger beretter skriftene: 1

«Vit også at luftens engel dveler i gresset, 
for alt som lever og er grønt er hjemmet for 
luftens engel... og vi kan spise av de sarte 
bladene til ungt gress, slik at styrken til den 
gudommelige mor kan tilføre oss kraft». 

Gjenoppdagelsen av hvetegress
På 1930-tallet søkte et forskerteam i Kansas 
i USA etter gode næringsemner som kunne 
styrke husdyrs utvikling, produktivitet og 
helse. Etter gjentatte forsøk med frøspirer 
som alfalfa og ulike kombinasjoner av både 
grønnsaker, ølgjær, hvetekimolje og lever-
ekstrakter oppdaget de til slutt hvetegress. 
Om denne oppdagelsen har lederen for 
forskningsteamet, kjemikeren dr Charles F. 
Schnabel, uttalt (sitert fra boken Wheatgrass 
– Nature’s Finest Medicine1): «Jeg vil aldri 
glemme den dagen i juli 1930, da jeg 
samlet inn 126 egg fra 110 høns. Min 
første tanke var, hvor lenge vil det gå før 
vitenskapen kan forklare dette?». At høner 
la fl ere egg, med sterkere skall og friskere 
avkom, når hvetegress utgjorde 10 % av 
foret, var en av oppdagelsene forskerteamet 
gjorde.1,2

Den mystiske gressfaktoren
Til tross for mange forsøk, og oppdagelsen 
av vitaminene og mineralenes virkning, 
lykkes hvetegressforskerne hverken med 
teorier eller studier for å forklare de positive 
effektene av hvetegress. Isteden snakket 
man om den noe uforklarlige «gress-juice-
faktoren». I dag vet vi at den trolig inkluderer 
de 80 enzymene som er påvist i hvetegress, 
blodbyggende klorofyll, antioksidanter 
som karotener og biofl avonider, veksthor-
moner, cellefornyende nukleotider (RNA/
DNA), aminosyrer, essensielle fettsyrer og 
vekstfaktorer for de gode tarmbakteriene 
våre. Pionerene i forskningen kartla sys-
tematisk alle forhold ved dyrking, høsting 

og prosessering, som hadde betydning for 
næringsinnholdet. Studier viste at dehydrert 
hvetegresspulver var like effektivt som ferskt 
hvetegress, bare det ble produsert på riktig 
måte. Hvetegresspulver ble derfor 1930-åre-
nes vitaminpille, og foreskrevet av leger ved 
ernæringsmangler.2

Jordsmonn og vekstvilkår
Som andre planter kan heller ikke hvetegress 
produsere mineraler selv, og slår relativt 
dype røtter for å suge opp mineraler fra 
jordsmonnet. Ved å la det unge hardføre 
gresset modne langsomt over vinteren før 
det høstes, vil det absorbere maksimalt 
med mineraler. God modning gjør også 
at de enkle sukkerstoffene som lett dannes 
i fotosyntesen omdannes mer fullstendig 
til komplekse næringsstoffer: Proteiner, 
enzymer, vitaminer, antioksidanter og andre 
fytokjemikalier. Det spesielle jordsmonnet og 
de kjølige vintrene som fi nnes fl ere steder i 
Midtvesten og nordlige områder av USA er 
ideelt for hvetegressdyrking. Det er rikt på 
mineraler grunnet isbreers enorme aktivitet i 
siste istid og området har lave nattetempe-
raturer, som gir næringstett og potent gress 
som motstår nattefrost.

Høstes når næringsinnholdet
er på sitt høyeste
Hvetegresset bør høstes om våren når 
næringsinnholdet er på sitt aller høyeste. 
Hvis dyr spiser av gresstråene på denne 
tiden skyter det raskt ut nye blader på grunn 
av næringstettheten. I neste stadium utvikler 
gresset seg til en fullvoksen kornplante med 
stiv stilk som produserer korn. Hvis dyr spiser 
av planten på dette tidspunkt vil planten dø, 
fordi næringen har blitt brukt til å danne 
stamme og frø/korn. Analyser viser at 
innholdet av klorofyll, fl ere B-vitaminer og 
vitamin C faller hele 300 % bare i løpet av 
en periode på 2 uker når det unge gresset 
passerer det som kalles «the jointing stage», 
og tar skrittet mot fullvoksen kornplante.2

Pottegress er bra, 
men ikke helt det samme
Å drikke ferskpresset hvetegress som dyrkes 
i hjemmet i potteplanter er en god helse-
vane. Det følger tradisjonen fra de kjente 
Hippocrates-klinikkene som ble etablert på 
1970-tallet i USA, hvor ferskpresset hvete-
gressjuice står sentralt på menyen. Det er 
mange beretninger om mennesker som har 

gjenvunnet sin friskhet ved å ta et opphold 
på disse klinikkene.3 Ungt hvetegress som 
har modnet og styrket seg over vinteren 
skårer likevel langt høyere på de fl este 
næringsstoffene: mer proteiner, åtte ganger 
mer vitamin C og 14 ganger mer betakaro-
ten (provitamin A). Høyere næringstetthet og 
klorofyll kjennetegnes av den mørkegrønne 
fargen til åkergress, i motsetning til den 
lysegrønne fargen til pottegress, som kun 
næres med vann og høstes etter 7-12 dager 
(se bilde nedenfor).2

Fra vitaminpille til trendy helsekost
Selv om forskningen frem til 1950-tallet 
avdekket kroppens behov for de ulike 
vitaminene og mineralene, og hvetegress ble 
et folkelig og populært kosttilskudd, tok etter 
hvert den kjemiske og farmasøytiske indus-
trien over produksjonen av både mat og 
kosttilskudd. Næringsfattig mat ble beriket 
med syntetiske vitaminer, og både medisiner 
og syntetiske vitaminpiller hadde større mar-
kedskrefter bak seg enn idealistiske bønder 
som fremstilte hvetegresspulver fra gress som 
hadde vokst langsomt på sunn åkerjord. 
Pendelen har nå snudd igjen, og stadig fl ere 
vender seg bort fra industrielt bearbeidet og 
næringsfattig mat, og supplerer kostholdet 
med tilskudd bestående av grøntpulver fra 
gress og alger.

En god porsjon bladgrønt og 
en liten porsjon mystikk
Produsenter som fremstiller langsomt-
voksende og usprøytet hvetegress etter de 
dokumenterte protokollene som ble etablert 
på 1930-tallet, gjør ikke så mye fancy av 
det i forhold til begreper som supermat og 
nye helsekosttrender ledet an av kjendiser, 
men sammenligner i stedet en daglig porsjon 
av hvetegresspulver ganske enkelt med en 
solid porsjon mørkegrønne bladgrønnsaker. 
De som også lar seg inspirere av religiøse 
teksters poetiske beskrivelse av hvetegressets 
spirituelle krefter kan også legge en smule 
mystikk i det.

Referanser
1.  Steve Meyerowitz, Wheatgrass – Natures Finest 

Medicine, 2006
2.  Ronald L. Seibold, Cereal Grass – What’s in it for 

you, 1990
3. David Snadowal, The Green Foods Bible, 2008
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Boost It Himmelsk Hvetegress 
kommer i to varianter:

Boost It Himmelsk Hvetegress
– 10 poenger som gjør det lett å velge:

1. Vokser i mineralrik jord, såkalt «glacial soil», i hardført klima
2. Økologisk jordbruk som sikrer re-mineralisering av jordsmonnet
3. 200 døgns modningstid – blant annet gjennom kalde vintre 
4   Innhøsting en gang årlig: på våren, når næringsinnholdet er 

på sitt aller høyeste
5.  Høstes med spesialutstyr som motvirker enhver form for 
    tilsmussing av gresset
6. Benytter kun den øverste og mest næringstette delen av gresset
7.  Skånsom dehydrert for å bevare enzymer og andre skjøre 

næringsstoffer
8. Malt langsomt på steinkvern ved lave temperaturer
9.  Pakket på oksygenfrie (nitrogenfylte) forbrukerpakninger av 

mørkt glass og med lufttett metallokk for å unngå oksidasjon 
10. Produsert med en stor porsjon idealisme og sans for kvalitet

Himmelsk Hvetegress-juice 
Hvetegress har en søtlig smak og smaker litt «grønt». Hvis du ikke ønsker å lage 
deg en hvetegress-shot kan hvetegresspulver også tilsettes i ferskpresset juice. 
Sammen med epler og sitron får du en frisk smak som både smaker godt samtidig 
som den gjør godt. Boost din juice med hvetegress!

2 epler
2 cm ingefær
1/3 sitron med skall
1/5 ananas
1 ts Himmelsk Hvetegress 100 % Pulver

Slik gjør du: Juice alle råvarene i en juicemaskin og rør inn hvetegresset med en 
skje, alternativt tilsett alt i en blender eller en shaker for å blande det godt sammen. 

Himmelsk Hvetgress-shot 
– så godt som fersk
Å drikke en ferskpresset hvetegress-shot hver dag gjør godt for kropp og sjel, men 
det er ikke så lett å få tak i ferskt hvetegress, og heller ikke så lett å dyrke selv i en 
travel hverdag. Et godt alternativ er å lage en smakfull og sunn hvetegress-shot ved 
å juice appelsin og tilsette 100 % Juicepulver 

½ appelsin uten skall
1 ts Himmelsk Hvetegress 100 % Juicepulver

Slik gjør du: Juice appelsinen i en juice maskin. Hell juice over i en shaker og 
tilsett 1 ts hvetegresspulver. Rist til det er godt blandet og hell over i et lite glass. 
«Shottes» med en gang.

Juice laget av Carina Hultin Dahlmann. 
Fotograf: Carina Hultin Dahlmann

1.  Himmelsk Hvetegress 100 % 
Pulver. Original-versjonen av 
dehydrert hvetegress som inklude-
rer gressets gunstige fi berstoffer, 
og den versjonen vi vil anbefale 
for de aller fl este. 

    Dagsporsjon: 8 gram pulver.

2.  Himmelsk Hvetegress 100 % 
Juicepulver. Ypperlig alternativ 
med konsentrert pulver fra 
dehydrert juice av ferskpresset 
hvetegress. For deg med svak 
fordøyelse eller spesielle tilstander 
i mage/tarm som gjør at du bør/
ønsker å unngå fi ber i kostholdet. 

   Dagsporsjon: 5 gram pulver.
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Spice up your life!
Vi i Soma elsker litt krydder i hverdagen! Fordi vi er opptatt av minst mulig bearbeidet mat og 
uovertruffen smak, har vi tatt frem våre helt egne ubestrålte og økologiske krydderblandinger. 
Det er bare å glede seg, snart kommer de på hylla!

Somas krydderhistorie begynte for fl ere år 
siden. Vi hadde besøk av den kjente ameri-
kanske urtemedisineren Bev Maya i forbin-
delse med lanseringen av et nytt produkt. 
Bev er en utrolig kunnskapsrik medisiner, 
og vet blant annet mye om giftstoffene som 
omgir oss i det daglige: I maten vår, i luften 
og til og med i klærne vi har på. Hun ga oss 
et tips vi bet oss spesielt merke i:

- « Hvis du bare skal velge noen få øko-
logiske varer, så velg kaffe og krydder! 
Disse avlingene er dyrebare, og sprøytes 
derfor gjerne ekstra godt for å beskytte 
dem mot bakterier, sopp og virus. Det 
er heller ikke mulig å «vaske av» noe av 
giften i etterkant, slik man kan med frukt 
og grønnsaker.»

Da Greenpeace testet for rester av plante-
vernmidler i krydder i 2009 fant de giftrester 
i 1 av 4 produkter. Verstingene var paprika-
krydder og karri, hvor de fant rester fra opp 
til 20 ulike kjemikalier, inkludert nervegiften 
DDT som har vært forbudt i Norge siden 
1970! Som om ikke dette i seg selv er grunn 
nok til å velge økologisk kan vi fortelle at det 

meste av krydder som selges i dagligvare i 
Norge er bestrålt med radioaktive gamma-
stråler som kan bidra til endret vitamin- og 
næringsinnhold. Dette tillates ikke på øko-
logiske varer.

Da vi gikk på jakt etter gode økologiske 
krydderblandinger i norske butikker, måtte 
vi rett og slett gå tomhendte hjem. Sånn kan 
vi ikke ha det! Vi besluttet derfor å lage vår 
egen serie, som vi mener innehar en optimal 
kombinasjon av helse og smak. Her er de 
5 blandingene vi tilbyr:

Chili: Smaken av Sør-Amerika. Akkurat 
passe hot! Perfekt i marinader, supper, gryter 
og chiliretter. Inneholder blant annet chili, 
oregano, kummin og hvitløk.

Taco: Fredagskrydder med ingredienser selv 
bestemor har hørt om! Det «vanlige» tacokryd-
deret er proppfullt av smaksforsterkere (MSG) 
og stivelse, mens du her får et helt naturlig 
krydder med deilig smak. Krydderet er litt hot-
tere enn det du kanskje er vant med, så det 
kan være lurt å bruke litt mindre til å begynne 
med. Dette kommer til å bli en favoritt! 

Sjømat: Gjør hele familien til fi ske-elskere. 
Utmerket til skalldyr og annen sjømat. Denne 
kryddermiksen gir en deilig piff og består av 
hvitløk, løk, anis, dill, fenikkel, pepper, salt 
og sitronskall. 

Mild karri: Krydder som passer til alt, til 
og med sild! Karri passer til både fi sk, fugl 
og kjøtt. Perfekt i marinader og dressinger, 
dessuten smaker det veldig godt i linse-
suppe – se oppskriften på siste side i bladet. 
Kryddermiksen inneholder også gurkemeie, 
som blant annet er kjent for sine betennelses-
dempende egenskaper. 

Garam Masala: Smaken av Bollywood! 
Gir indisk piff til linser, kjøttdeig, marinader, 
grønt, ris og kjøtt. Består av laurbærblad, 
nellik, muskat, pepper, kanel, kummin, 
koriander og kardemomme. 

Krydderne vil være tilgjengelig på 
lager fra ca 1. oktober. 

Kilder: http://www.thelocal.de/
national/20091029-22897.html 
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Da Thomas Rode Andersen begynte å innføre Paleo, eller steinalderkost, på restauranten Kong 
Hans Kælder i København, tvilte kritikerne på om de ville klare å beholde Michelin-stjernen sin. 
De endte opp med en stjerne til. CrossFit- og Paleo-entusiasten forteller i dette intervjuet hva Paleo 
består av og forfekter, og vi får et innblikk i hva som ligger bak ønsket om å spise som en 
vaskeekte steinaldermann.

Kan du forklare hva Paleo går ut på 
og består av?
Homo Erectus’ (det oppreiste mennesket) sin 
utviklingshistorie startet for ca 2.5 millioner 
år siden. For ca 40.000 år siden stod 
mennesket slik vi kjenner det i dag «ferdig», 
og vi har stort sett ikke endret oss genetisk 
siden den gang – faktisk under en halv %. 
Med paleo-livsstilen/steinalderkost prøver 
man å etterleve den måten vi er designet til 
å leve på, i det minste så godt man klarer i 
vårt moderne samfunn. Prinsipielt sett ligger 
fokuset på å spise den type mat som var 
tilgjengelig den gang, selv om råvarene har 
endret beskaffenhet. Det aller viktigste er å 
spise mat mennesket har tuklet med så lite 
som mulig, og det er i tillegg et stort fokus 
på animalske kilder til protein og fett. Kort 
sagt skal vi for alt i verden unngå industrielt 
fremstilt mat. Sukker har en uhensiktsmessig 
virking på kroppen din, også de typer som 
vi tidligere har blitt fortalt er «sunne» (hon-
ning, fruktsukker m.m). Det samme gjelder 
alle former for stivelse – ris, korn, mais og 
poteter. Verdens befolkning baserer ca 65 % 
av sitt daglige kosthold på disse tingene, 
som vi ikke er designet for å spise. Vi må 
ikke glemme at fullkorn er stivelse, og at 
stivelse til syvende og sist er sukker når det 
tas opp i kroppen. Vi ønsker også å unngå 
dårlige og ødelagte fettstoffer, som gjennom 
en form for kjedereaksjon ødelegger det 
gode fettet kroppen har så god bruk for.

På hvilke måter har din egen helse 
og velvære forandret seg etter at du 
begynte å spise Paleo?
Meg og min kones drivkraft for å spise Paleo 
ble katalysert av det fysiske velbefi nnende vi 
på kort tid oppnådde ved å kaste oss over 
fysisk trening. Vi hadde fått det fysisk og 
mentalt bedre, men slet fortsatt med de store 
energisvingningene stort sett alle mennesker 
på konvensjonell kost opplever. På restau-
ranten spiser personalet mat kl 16:30 og 
åpner for gjestene kl 18:00. Da rekker man 
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å fordøye en spagetti med kjøttsaus og få 
en liten energiboost mens man gjør alt klart 
for gjestene, men når dørene åpner og man 
virkelig har bruk for all energien sin ender 
man opp med å bli ufattelig slapp. Med 
paleokosten holder vi et konstant energinivå 
hele dagen gjennom, klarer oss mye lengre 
på de måltidene vi spiser og slipper å måtte 
småspise hele tiden for å holde blodsukkeret 
i balanse. 

Jeg har nylig foretatt en grundig test av 
kroppen min i forbindelse med oppfølgeren 
til «Tilbake til røttene» og ble meget positivt 
overrasket over resultatet. Kritikere av stein-
alderkosten roper ofte ut om hvor farlig det 
er å innta store mengder protein og umettet 
fett, som pirret lysten til å sjekke hvordan det 
egentlig så ut. Resultatene var forbløffende 
positive.

Kan du si litt om hvorfor vi bør holde 
oss unna sukker?
Sukker forvirrer og stresser kroppen vår. Det 
skaper uorden og kickstarter noen  prosesser 
som ellers kun brukes i situasjoner hvor krop-
pen blir utsatt for sult og knapphet på føde. 
Det gir oss kortvarig glede og ringvirknin-
gene er katastrofale, som vi tydelig ser her i 
den vestlige verden. Det er mye vanskeligere 
å slutte å spise sukker enn det er å slutte å 
røyke, blant annet fordi sukker inngår i så 
mange sosiale situasjoner. Kroppen tilpasser 
seg lynraskt til å fokusere på sukker som det 
primære brennstoffet og vil dermed alltid 
fokusere på å forbrenne sukker fremfor fett 
hvis begge deler er tilstede. Forbrenner 
kroppen sukkeret først, har den ikke bruk for 
fettet, som først blir lagret i leveren (inntil den 
ikke orker mer) og deretter sendes videre ut 
i kroppen – med alvorlige livsstilsykdommer 
til følge.

I hvor stor grad har du klart å kutte 
sukker fra menyene på Kong Hans 
Kælder?
Jeg vil helst skjære sukkeret helt vekk, men 
ettersom vi driver en virksomhet må vi dess-
verre velge kompromisser som ikke alltid er 
helt i min ånd. Når det er sagt, er det fullt 
mulig å spise fra menyen vår uten å få i seg 
noe sukker. I det salte kjøkkenet unngår vi 
alkohol, tilsetningsstoffer, kjemikalier, sukker, 
stivelse og til dels også melkeprodukter, 
som vi forsøker å bruke i en så fet en form 
som mulig, og i så begrenset omfang som 
mulig. Når vi kommer til ostebordet er det 
riktignok slutt på å spise den strengeste 

paleo-varianten, som ikke tillater melkepro-
dukter, men vi har også to desserter som 
kommer i sukkefrie versjoner.

Hvilken rolle spiller fett i ditt eget 
kosthold og maten dere serverer på 
Kong Hans Kælder?
Jeg forsøker å bruke så godt fett som mulig. 
Som jeger-samlere er vi skapt til å bruke fett 
som hovedbrennstoff, og da snakker vi om 
at ca 20 til 40 % av vårt daglige nærings-
inntak består av fett, alt ettersom hvor vi 
lever og hva vi lager. Jeg spiser som sagt 
forholdsvis mye fett, men har allikevel en 
BMI på under 10. Jeg har kuttet de stivelses-
holdige karbohydratene fullstendig ut av den 
daglige kosten min og inntar brød, pasta og 
poteter meget sjeldent, og utelukkende av 
sensoriske årsaker.

Fett er sinnssykt viktig, ikke minst det å bruke 
de riktige, gode oljene – kaldpressede 
og av høy kvalitet. På restauranten har vi 
sluttet helt med å bruke dårlig plantefett i 
tilberedningen av rettene. Vi har det siste 
halvåret vendt oss til å kun bruke animalsk 
fett og Cocosa kokosolje (som for øvrig er 
helt fantastisk, og det eneste plantefettet 
som kan tåle høye temperaturer) til å steke 
i. Tidligere skilte vi fettet vekk fra kraften og 
kastet det, for så å bruke dårlig olje i tilbe-
redningen. Nå tar vi vare på fettet, sikter det 
og bruker det til å steke i. Det tåler de høye 
temperaturene og smaker i tillegg fantastisk. 
I det kalde kjøkkenet bruker vi fortsatt masse 

olivenolje av høy kvalitet, og har langsomt 
skiftet ut de billige og særdeles skadelige 
oljene som vindruekjerneolje, maiskimolje, 
soyaolje o.l.

Hvordan og hvor ofte bruker du 
kokosolje i matlagingen din?
Jeg har nettopp kommet i gang med å fi nne 
ut hvordan jeg kan implementere det i måten 
vi lager mat på. Cocosa kokosolje er sinns-
sykt bra ettersom det har et høyt brennpunkt 
uten at det ødelegges. Når jeg har brukt 
det til å for eksempel sautere muslinger har 
jeg lurt på hvorfor det ikke smaker mer enn 
det gjør, og gleder meg over den nøytrale 
smaken. Kokosolje er supersunt for kroppen 
og ikke minst hjernen, som reagerer utrolig 
godt på det som brennstoff.

Hva vil du si helt til slutt?
Jeg mener at det gir god mening å se litt 
bakover i tid. Å se på hva som skal til for 
å få oss til å fungere på den måten vi er 
skapt til, med utgangspunkt i det vi hadde til 
rådighet. Hvis du ønsker å være den beste 
versjonen av deg selv, den beste ekteman-
nen, den beste forelderen, den beste ven-
nen, den beste kollegaen eller den beste 
kokken, så må du selv sørge for å behandle 
kroppen din på den måten den er designet 
til å behandles.

Dette utgjorde ca 2/3 av intervjuet, som 
kan leses i sin helhet på soma.no.

Thomas har nylig lansert den 
danske bestselgeren ”Tilbake 
til røttene” på Forlaget Lille 
Måne. I boken kan du lese om 
Thomas’ bakgrunn og inntre-
den i Paleo-verdenen, og stør-
stedelen av boken består av 
oppskrifter – små, mellomstore 
og store retter til frokost, lunsj, 
mellommåltider og middag, i 
tillegg til «fete» salater, alskens 
tilbehør, sauser, desserter og 
«brød». Anbefales!

Boken får du kjøpt i nett-
butikken vår på 
www.soma.no eller hos 
Lille Måne: www.lillemaane.no.
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Det er fl ere komplekse faktorer som bidrar til 
tørr, fl assende hud, hvor noen faktorer er knyttet 
til omgivelsene våre, mens andre er relatert til 
individuelle genetiske variasjoner. Det er de 
individuelle genetiske faktorene som avgjør 
hvorvidt man er disponert for å utvikle tørr hud 
eller ei.1 Et tørt klima preger også en tørr hud, 
og i Norge er vanligvis vinteren tørr og kald. 
Det er heller ikke bare kulden i seg selv som 
påvirker huden, det er også de mange over-
gangene mellom kald vinterluft og et tørt, varmt 
inneklima. I tillegg sliter vinden på det øverste 
fettlaget i huden.

Årsaken til tørr hud er at huden ikke klarer 
å holde på den naturlige fuktigheten. Selve 
strukturen på det ytterste laget av huden er av 
størst betydning om man utvikler tørr hud, og 
når det oppstår. Det ytre laget danner en barri-
ere for skadelige mikroorganismer og toksiner 
som kan skade kroppen hvis de får anledning 
til å passere gjennom huden. Mellomrommet 
mellom hudcellene er fylt med en substans som 
er den primære barrieren mot vanntap, og 
sammensetningen av denne substansen er en 
viktig faktor i å beskytte mot tørr hud. Det er 
hovedsakelig 3 viktige komponenter i denne 
substansen – ceramider, kolesterol og fettsyrer 
– og det er den totale mengden, samt sam-
mensetningen av de 3 komponentene, som er 
viktig i en optimal funksjon av hudbarrieren. 
Ceramider er den mest avgjørende komponen-
ten og består av voksaktige fettmolekyler som 
er funnet i høye konsentrasjoner i cellemem-
branen.2 Ceramidene danner kjeder av ulik 
lengde, hvor de lange kjedene av ceramider 
gir en bedre vannbarriere enn de korte. 
Mennesker med tørr hud og hudsykdommer 
har for mange kortkjedede ceramider og for 
få langkjedede. Hvis du i tillegg ikke har nok 

av den beskyttende lipidsubstansen, vil hudbar-
rieren være åpen og fuktigheten vil fordampe 
fra huden din.

CoVera er fuktighetsbevarende på grunn av 
sitt høye fettinnhold av ferskpresset økologisk 
kokosolje og Sheabutter, og har da en viss 
okkluderende virkning på huden. Den redu-
serer fordampning og avkjøling av huden, 
som fører til en mindre tørr hud.6 En krem 
med høyt innhold av vann, altså en fl ytende 
krem eller lotion, vil over lang tids bruk tørke 
ut huden ytterligere. Vannholdige preparater 
øker fordampingen fra huden ved at det lindrer 
tørrhetsfølelsen ved påføring, men vil raskt 
fordampe og føre til at huden gir slipp på mer 
av sin egen fuktighet.7 Du er da inne i en ond 
sirkel som skaper en konstant tørrhetsfølelse, og 
du vil få et behov for smøre deg konstant. 

Selv om CoVera inneholder mye fett føles den 
ikke seig eller klissete. Kokosoljen absorberes 
raskt inn i huden på grunn av dens småmo-
lekylære oppbygging og hjelper til med å 
holde bindevevet sterkt og smidig. Fysiolog og 
biokjemiker Ray Peat, Ph.D. anser kokosolje 
som en antioksidant, og på grunn av sin stabi-
litet og motstand mot oksidasjon vil den bidra 
til å beskytte huden mot de aldrende effektene 
av frie radikaler.3 Aloe Vera, som er mest kjent 
for sine fuktighets givende og lindrende egen-
skaper, har også rikelig med antioksidanter 
som beskytter hudcellene mot oksidativ skade 
og aldring. Synergien av kokosoljen og Aloe 
Vera gir en optimal effekt på både beskyttelse 
og pleie.

Huden er omgitt av en oljeaktig hinne som i 
hovedsak består av nedbrutte celler og fettsyrer 
fra talg og svette. Hinnen blir ofte omtalt som 

hudens syrekappe fordi den har en pH-verdi 
på ca 5-5,5, og hindrer derfor bakterier i 
å gjøre skade og trenge igjennom. Denne 
hinnen holder huden smidig, hindrer for mye 
fuktighet i å fordampe fra huden og hindrer at 
væsker trenger inn utenfra.5 
Det er fl ere årsaker til at den naturlige syrekap-
pen forsvinner eller blir defekt, bl.a. for mye 
eller for sterk såpe, eksponering for sterke 
kjemikalier, normal aldringsprosess og visse 
hudsykdommer. Når det ytterste hud laget tørker 
kan det krympe, som kan føre til små sprekker. 
Dette eksponerer de underliggende hudlagene 
for irriterende stoffer og bakterier. Fettstoffene 
i CoVera føyer seg inn i syrekappen og er 
med å skape en beskyttende hinne på huden 
uten at det føles seigt, og kokosoljen, som er 
bakterie- og virushemmende, bidrar til å styrke 
hudens beskyttelse mot skadelige mikrober.4

CoVera er en utmerket krem å ta med seg 
gjennom årets kalde måneder, og kan brukes 
både i ansiktet og ellers på  kroppen. Det er 
en ypperlig nattkrem som rik og pleiende, og 
antioksidantene støtter opp om hudens egen 
regenerering. Husk og smøre de områdene 
som er spesielt utsatt for å bli tørre ekstra godt, 
slik som hender, føtter og albuer. 

Kilder:
1. http://www.isclinical.com/whitepapers/dry-skin.pdf
2. en.wikipedia.org/wiki/Ceramide
3. http://legemiddelhandboka.no/Legemidler/74315
4.  http://articles.mercola.com/sites/articles/

archive/2010/10/22/coconut-oil-and-saturated-
fats-can-make-you-healthy.aspx

5.  http://www.lilleborg.no/Kunnskap/Hudpleie/
Hudens-mange-oppgaver

6.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2772209/

7.  Arne Langøen: Huden – pleie, pleiemidler og 
sårbehandling. Universitetsforlaget as 1994

CoVera
– Lindring for tørr hud
Det er mange som opplever å ha tørr hud, og ubehaget som følger tilstanden. Tørr hud føles 
stram, som om den er et nummer for liten. Den fl asser lett, klør, er ofte sensitiv og reagerer lett på 
både ytre og indre påvirkning.
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Hovedfettsyren i Udo’s Choice, alfalinolensyre, er med 
på å redusere melkesyreproduksjon.
Kroppen kan produsere energi på to måter: Aerobt, som er med 
oksygen, og anaerobt, som er uten oksygen. Anaerob og aerob 
trening har tradisjonelt vært sett på som to alternative måter å lage 
energi på, mer eller mindre uavhengig av hverandre. Sluttproduktet 
av den anaerobe forbrenningen, melkesyre, forbindes gjerne med 
syreoverskudd, stivhet og muskeltretthet når man beveger seg på 
grensen av sin yteevne. Melkesyre er derimot ikke et avfallsprodukt 
som mange har hatt for vane å tro. Det kan gjendannes til sukker 
(glukose) i leveren og omsettes til energi i bl.a. hjertet, hjernen eller 
musklene. 
Oppdagelsen av disse sammenhengene har ført til en ny forståelse 
av anaerob og aerob energiproduksjon: Det er komplementære 
systemer som er direkte forbundet med hverandre, og samarbeider 
om å dekke kroppens energibehov under alle omstendigheter. 
Studier viser at omega-3-fettsyren alfalinolensyre (og i noe mindre 
grad omega-6-fettsyren linolsyre) stimulerer kroppens aerobe 
energiproduksjon. 
Når inntaket av alfalinolensyre har hjulpet til med å øke antallet 
muskelceller som har god aerob kapasitet, vil en større andel 
av melkesyren transporteres til nettopp disse cellene. Vi omsetter 

dermed store deler av melkesyren til energi – hele 70-75 % av 
den kan forbrennes aerobt. På bakgrunn av dette kan vi slå fast at 
inntak av Udo’s Choice, og alfalinolensyren den i hovedsak består 
av, resulterer i redusert melkesyreproduksjon og økt forbrenning av 
både fett og melkesyre.

Hva er viktig å vite om Udo’s 
Choice og fettforbrenning?
Du har kanskje hørt at inntak av essensielle fettsyrer understøtter kroppens fettforbrenning – og 
det er kanskje til og med vi som har fortalt deg det? I dette avsnittet forklarer vi kort et av 
poengene med hensyn til hvordan den essensielle omega-3-fettsyren i Udo’s Choice, 
alfalinolensyre, virker inn på forbrenning av fett og melkesyre i kroppen. 

Udo’s Choice til BABY
Alle ønsker vi det beste for barna våre og det er viktig at de fra 
starten får i seg rene, ferske og gode råvarer som ikke gir for 
store blodsukkersvingninger. 

Babyer og barn trenger fett av god kvalitet, 
og det aller beste er å bruke økologiske og 
ubearbeidede fettkilder. 

Udo’s Choice er en ypperlig kilde til 
de essensielle fettsyrene barnet trenger. 
Ettersom kilden til de essensielle fettsyrene 
er økologiske plantefrø kan du fi nt blande 
den i maten – være seg om det er hjem-
melaget mat eller ferdiglaget barnemat/
grøt. Gulping er historie med Udo’s Choice! 

Mange kvier seg for å gi omega-3 til barna 
da det ofte blir mye sur gulping. Med Udo’s 
Choice unngår du dette problemet. 

Udo’s Choice kan introduseres gradvis 
til babyen fra 6 ukers alder. Dosering til 
baby/barn er 5 ml (1 teskje) pr 7,5 kg 
kroppsvekt. Kombiner gjerne Udo’s Choice 
med Soma Nordic vitamin D3 for barn 
fra 0-2 år; da gir du barnet ditt den beste 
starten!

Kristin Lie
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Etter mange års utprøving på mennesker med typiske livsstilsproblemer, inkludert betennelse og 
smerte, kom dr Udo Erasmus fram til at en liten mengde omega-6 av høy kvalitet ga bedre effekt 
enn ingen omega-6 i Udo’s Choice – noe som er mest åpenbart for hudproblemer.

Det skyldes at de essensielle fettsyrene (alfali-
nolensyre og linolsyre) utnyttes best sammen. 
Det er kun 22,5 % omega-6 i Udo’s Choice, 
som er svært lite i en vegetabilsk olje. I linfrø-
olje, som regnes som en «ren» omega-3 olje, 
er det 14 % omega-6. Fettet i omega-3 rike 
chiafrø består av hele 40 % omega-6. Til 
og med fi skeoljer kan bestå av opptil 10 % 
omega-6.

Hva med betennelse på grunn
av for mye Omega-6?
Som fettsyreforskerne og troverdige 
kostholds eksperter som dr Fedon Lindberg 
påpeker om betennelse/smerte i forhold til 
fettsyrer: Det har kun med fettsyrebalansen 
å gjøre, det vil si mengdeforholdet mellom 
omega-3 og omega-6. Studier tyder på at 
kvinner kan være mer følsomme for denne 
balansen før menospausen. Uansett, for 
kvinner og menn i alle aldre betyr det i 
praksis at hvis man spiser mye omega-6 kan 
man fortsatt oppnå god balanse hvis man 
kompenserer med mer omega-3. I viltkjøtt og 
rapsolje, som begge regnes å ha en gunstig 
fettsyrebalanse, er det hhv 5 og 4 ganger 
mer omega-6 enn omega-3. I Udo’s Choice 
er det dobbelt så mye omega-3 som omega-
6, og man vil derfor skyve fettsyrebalansen 
i favør av omega-3 jo mer Udo’s Choice 
man inntar. Det er i tråd med 20 års positive 
brukererfaringer på mennesker med typiske 
betennelsesrelaterte problemer som leddgikt, 
muskelsmerter og eksem/psorasis.

Hvorfor omega-6 i det hele tatt?
Omega-6 er den dominerende fl erumettede 
fettsyren i vår evolusjonshistorie. Den er viktig 
for infeksjonsforsvaret, hjerte- og kretsløp, 
nyrer og lever, kognitive funksjoner, den 
motvirker uttørring av kjertler og bevarer 
hudens fuktighet. Fra omega-6 skapes 
også kraftige hormoner som reduserer 
smerte og betennelse. Best effekt oppnås 
med omega-6 av høy kvalitet, som i Udo’s 

Choice. Når omega-6 er i god balanse 
med omega-3 unngås de potensielt negative 
effektene av omega-6. Omega-6 er også 
en viktig «oksygenmagnet» i cellene våre, 
som øker forbrenningen og reduserer forsur-
ing av kroppen. Dette er grundig redegjort 
for i boken «The Hidden Story of Cancer», 
skrevet av fettsyreforskeren Brian Peskin.

Får vi ikke nok omega-6 
i maten?
Omega-6 er en essensiell fettsyre, 
som betyr at vi må få den tilført gjen-
nom maten (på samme måte som vita-
miner og mineraler).Omega-6 en viktig 
byggekloss i kroppen, og vi trenger 
mer av den enn av omega-3. 
Det er derfor viktig at vi spiser 
mat som inneholder naturlig og 
ubearbeidet omega-6. Dessverre 
har vi få kilder til omega-6 av høy 
kvalitet i kostholdet, mens mange 
av oss spiser for mye omega-6 
av dårlig kvalitet: Industrielt 
bearbeidede stekeoljer og 
margariner er verstinger, 
deretter majonessalater 
og dressinger. Det er 
disse matvarene som 
har gitt omega-6 sitt 
ufortjent dårlige rykte. 
Siden vi vet at inntak 
av omega-6 fettsyrer er 
livsviktig, og store deler 
av kroppen vår benytter 
den som byggekloss, vil 
kvaliteten på det vi inntar 
ha stor innvirkning på 
helsen vår.

Kan marine oljer erstatte
Udo’s Choice?
Siden de to essensielle fettsyrene i Udo’s 
Choice, alfalinolensyre (omega-3) og 
linolsyre (omega-6), har viktige selvstendige 
effekter uavhengig av fettsyrene EPA/DHA, 
kan oljen ikke erstattes av marine oljer. De 
som ikke oppnår tilfredsstillende effekter 
med Udo’s Choice alene, kan i følge Udo 
Erasmus ha nytte av å supplere med marine 
oljer (ferdigdannet EPA/DHA).

Helhetlig fremfor fragmentert 
kunnskap i helsekostfaghandelen
Fettsyrer er et svært komplekst tema med 

mange meninger. Hva som virker best 
i praksis har alltid vært det viktige for 
Udo Erasmus. At Udo’s Choice etter 

kort tid i markedet ble en bestselger, 
og fortsatt er populær etter 15 år, selv 
om oljen er 5-15 ganger dyrere enn 
en «vanlig» matolje, skyldes primært 

gode brukererfaringer i en befolk-
ning hvor mange har dårlig 

fettsyrebalanse, og inntar mye 
bearbeidet og dårlig fett. 
Økt fokus på omega-6 sine 
potensielt negative effekter 
er betimelig, men det å 
ensidig å «advare» mot 
omega-6, også for de som 
har betennelsesproblemer, 
er å gjøre kunden/pasien-
ten en bjørnetjeneste. Udo 
Erasmus’ livsmisjon er å 
fremme god helse med god 
fettsyrekvalitet og god fettsy-
rebalanse. Hans helhetlige 
budskap er verdt å videre-
føre, fremfor å opprettholde 
gamle myter om fett, som 
sier at mettet fett er skade-
lig, eller skape nye myter 

som sier at omega-6 
er «farlig».

man
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Fra januar 2006 har Kenn Hallstensen hatt 
ansvaret for kostholdet til Strømsgodsets 
fotballag i Tippeligaen, og vi har tatt en prat 
med ham.
– For å bli best mulig innen idrett handler 
mye om å trene mest og best mulig, men 
samtidig unngå å bli overtrent. Restitusjon 
står derfor sentralt. To av de viktigste fakto-
rene innen restitusjon er søvn og kosthold. 
Maten bør være rik på næringsstoffer, men 
samtidig gi en god blodsukker- og hormon-
balanse. Dette vil også bidra til bedre søvn, 
som er tiden da mesteparten av restitusjonen 
skjer.

Toppfotball betyr mye og hard trening, og 
det gir stor utskillelse av stresshormoner. 

Disse stresshormonene er viktige for tre-
ningseffekten, men samtidig må de og 
deres virkninger holdes under kontroll. Mer 
stresshormoner øker behovet for fl ere viktige 
næringsstoffer, deriblant basiske mineraler. 
Disse mineralene vil kunne motvirke de 
skadelige effektene av stresshormoner, og gi 
økt restitusjon gjennom blant annet dypere 
og bedre søvnkvalitet.
– Vi i Strømsgodset har valgt å bruke kost-
tilskuddet Urbase for å tåle mer trening 
gjennom bedre søvn og restitusjon. Vi erfarer 
at vi har oppnådd nettopp dette.

Øyvind Storfl or: 
– Før jeg begynte å bruke Urbase leste jeg 
meg litt opp på dette tilskuddet. Jeg fant 

fort ut at dette kunne ha noe for seg. Jeg 
har begynt å bli en voksen mann i fotball-
sammenheng, og jo eldre man blir, desto 
viktigere er det å ta vare på kroppen. Jeg 
føler at restitusjonen går bedre når jeg tar 
Urbase. 

Ola Kamara:
– Jeg er opptatt av å være en 24 timers 
utøver, og da er det viktig å gjøre de rette 
tingene også utenfor fotballbanen. Jeg trener 
mye og er derfor avhengig av god restitu-
sjon. Etter at jeg begynte med Urbase har 
jeg opplevd å bli tidligere trett om kvelden 
og jeg sover bedre. Jeg våkner gjerne 
tidligere om morgenen, men føler meg mer 
uthvilt og klar til en ny, hard treningsdag.

Fotball opplever en rivende utvikling verden over, og slik er det også i Norge. Den store 
interessen øker prestasjonskravet hos spillerne, noe som har ført til mer fokus på blant annet 
kosthold og restitusjon. Drammens fotballstolthet Strømsgodset er blant de fl inkeste i klassen på 
dette området. For å kunne hevde seg i toppen av fotball har de tatt kosthold og livsstil på alvor.

Strømsgodset Fotballklubb
– På topp i fotball og kosthold!
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Den veldokumenterte ferskvannsalgen Chlorella troner høyt på supermat-toppen og det er mange 
merker å velge i. Men alt som ser grønt og delikat ut i elegante forpakninger av plast eller glass 
har ikke nødvendigvis den samme kvaliteten du bør forlange at «supermat» som Chlorella har.

Av Lars Ranes

Hva et enkelt mikroskopbilde kan avsløre om din

Kvaliteten på det som produseres
Mange har lagt merke til at saker og ting ikke varer så lenge som 
det gjorde før i tiden, da man la mer av sin sjel og yrkes stolthet i å 
lage gode og holdbare produkter. I dagens «bruk og kast»-samfunn 
settes det kanskje heller ikke så store forventninger til kvalitet. Ting 
skal helst være billig, og når noe går i stykker kjøper vi bare noe 
nytt. Unntaket er kanskje når vi kjøper en stor og dyr gjenstand 
som en bil – da ønsker vi at den skal vare i mange år, uten at vi til 
stadighet måtte ha den på verksted. Det er likevel verre å sluntre 
med kvaliteten på maten vi kjøper. Det er en sammenheng mellom 
matkvalitet og hvor ofte vi må ha kroppen på verksted (les: sykehus). 
Vi kan fortsatt ikke kjøpe en ny kropp, selv om reservedelsindustrien 
for kroppsorganer har kommet langt.

Hva med kvaliteten på kosttilskudd?
Apotekene er muligens mer opptatte av kvalitet i den forstand at 

du får nøyaktig det som står på etiketten til et kosttilskudd, selv om 
selve innholdet eller ingrediensene ikke ville være en naturmedisiners 
førstevalg. Helsekostbransjen er mer opptatt av at du får de beste vir-
kestoffene fra naturens apotek. Disse påvirkes i høy grad av produk-
sjonsmetode, og her kan det være grunn til å stille kritiske spørsmål til 
helsekostleverandørene for å være sikker på at du får det du betaler 
for. Den populære ferskvannsalgen Chlorella er et godt eksempel. I 
forrige nummer så vi på betydningen av at algen vokser i rene og 
solrike omgivelser, næret med mineralrikt og rent grunnvann. Nå vil 
vi se på betydningen av kvalitet på resten av produksjonslinjen.

Veien fra fersk alge
til tørt pulver/tablett
Skånsom og kvalitetssikret produksjon, med tanke på å optimalisere 
næringsverdien, gjelder alle ekstrakter og pulver fra planteriket, være 
seg urter, bær, frukt, grønnsaker, gresspirer eller alger. For Chlorella 

Produkt A: Det er tydelig at algens cellevegg er hel (uknust) og 
derfor bare halvparten så fordøyelig som Sun Chlorella. Vi ser 
også noen små brune fl ekker som tyder på oksidativ skade, enten 
fra dyrking , produksjon eller lagring.

Produkt B: Uknuste cellevegger og en forholdsvis stor proporsjon 
brune/denaturerte alger.
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Pyrenoidosa er kvaliteten på produksjonslinjen enda viktigere, 
fordi et sentralt punkt er behovet for å knuse/pulverisere algens 
tykke cellevegg, for å gjøre den lettere fordøyelig og dermed mer 
biotilgjengelig. Det er få produsenter som gjør dette på en vellykket 
måte, og noen bruker metoder som utsetter algen for både kjemika-
lier, enzymer og varme. Denne bearbeidingen kan gi forbedringer 
i fordøyelighet, men vil samtidig redusere næringsverdien. Andre 
produsenter knuser/pulveriserer ikke celleveggen i det hele tatt, slik 
det framgår av bildene under fra det norske Chlorella-markedet.

Utfordringen med å lage
grønne pulver
All mat reagerer med oksygen, både i «levende tilstand» før den høs-
tes og i raskt akselererende takt etter innhøstning. Drivkraften bak de 
kreftene som bryter ned og denaturerer organisk materiale i naturen 
inkluderer oksygen, lys, varme, næringsstoffenes egne enzymer og 
mikrober (sopp, mugg og bakterier) – og reaksjonsmediet er vann/
fuktighet. Rene væsker, som fersk pressede juicer av frukt og grønt, 
mister mange av sine antioksidanter i løpet av få dager, så juice bør 
drikkes fersk såfremt den ikke er fermentert. Samtidig som sterk varme 
fremskynder nedbrytningen kan man heller ikke bruke for lang tid på 
å tørke næringsstoffene, ettersom det vil føre til overdreven ekspone-
ring for luft og vann.

Hvordan har Sun Chlorella
løst utfordringen?
Det får man grundig fortalt og illustrert i boken «Chlorella – Gem of 
the Orient», skrevet av den legendariske ernæringsforskeren Bernard 
Jensen. Her forteller han om hvordan grunnleggeren av verdens stør-
ste Chlorella-produsent, Sun Chlorella, løste de store utfordringene 
algeproduksjon bød på allerede på 1970-tallet. Vi snakker her om 
livsgjerningen og pionerarbeidet til Hideo Nakayama, forretnings-
mannen som takket Chlorella-algen for at han overlevde livstruende 
sykdom som suksessrik og overarbeidet 50-åring på 1960-tallet. 
Han bestemte seg i etterkant for å produsere det optimale kosttilskud-
det av sin «livredder». Nakayama ble mot alle odds hele 85 år 

gammel, og lykkes å gjøre Chlorella-algen – under varemerket Sun 
Chlorella – til det mest populære og anerkjente kosttilskuddet i Japan.

Produksjonslinjen
Sun Chlorella vokser i rene og solrike omgivelser på Taiwan, i topp 
moderne produksjonsfasiliteter som klargjør algen for pakking på luft-
tette forbrukerpakninger. Sentrifuger fjerner det meste av fuktigheten 
etter innhøsting av algene fra ferskvannsbassengene. Rask men skån-
som dehydrering i et dyse-system minimerer eksponering for luft og 
vann etter innhøsting. Deretter gjennomføres DYNO Mill-prosessen, 
oppfunnet av Nakayamas forskerteam, som effektivt knuser/pulve-
riserer algens tykke cellevegg uten bruk av varme, kjemikalier eller 
enzymer – kun med trykkvariasjoner. Avanserte monitorer og data-
maskiner justerer produksjonen ved det minste avvik i fuktighet, pH 
(surhet) og farge. Sammen med en rekke andre tester og analyser i 
den avanserte og GMP-sertifi serte produksjonen sørger dette for at 
det lukter friskt og «grønt» når du åpner din lufttette forbrukerpakning 
med Sun Chlorella. På mikroskop-fotoene øverst ser du at kvaliteten 
på produksjon og lagring gjør en forskjell.

Elektronmikroskopbilde av Sun Chlorella: vi ser tydelig at 
algens cellevegg er knust/pulverisert , og vi fi nner ingen spor 
av skader eller denaturerte alger fra dyrking eller produksjon.

Oversikt over algens fordøyelighet avhengig av 
produksjonsmetode.
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«Overdosering» 
i sola?
Husk at bare 15 minutter i solen om somme-
ren gir ca 10,000 Internasjonale Enheter (IE) 
med D-vitamin, mens den normale dagsdose-
ringen på Vitamin D-dråpene kun gir ca 800 
IE. Det er med andre ord helt trygt å øke 
doseringen litt ekstra ved behov – som det jo 
ofte er her i Norge.

Men klarer vi å fylle opp reservene 
om sommeren?
For å fylle opp vinterreservene med D-vitamin 
trengs fl ere timer i solen hver dag sommeren 
gjennom dersom vi bare soler begrensede 
deler av kroppen (hender, ansikt). Det er 
med andre ord ingen dårlig ide å innta små 
mengder D-vitamintilskudd også på somme-
ren, spesielt på skyfulle dager, for å fylle opp 
lagrene før vinteren.

Praktisk å dosere
Med den praktiske pipetten i Vitamin 
D-fl askene våre er det enkelt å velge dose-
ring til barna dine – bare drypp ønsket 
mengde rett i munnen!

Gravid?
Undersøkelser viser at barnets bakteriefl ora i 
tarmen etter fødsel kan være viktig for utvik-
lingen av immunforsvaret – og at D-vitamin 
kan påvirke denne bakteriefl oraen i positiv 
retning.

Immunsykdommer
Immunsykdommer som ulcerøs kolitt og 
Crohns er størst hos pasienter med lav 
D-vitaminstatus. En fersk undersøkelse fra 
2013 viser også at graden av atopisk 
eksem er mer alvorlig hos de med lave 
D-vitaminnivåer. Forsterkning av immun-
forsvaret er med andre ord en av de viktigste 
grunnene til å innta D-vitamin.

Kilde: dagensmedisin.noedisin.no

Citrosept
– Forebygg forkjølelse og 
halsonde nå!

Det begynte med den berømte oppdagelsen 
til kjernefysikeren Jacob Harich på 1960-tal-
let: Han observerte at frøene til grapefrukten 
kunne ligge mange år i komposthaugen uten 
å råtne. Hva som er det aktive virkestoffet i 
frøene er fortsatt et mysterium. Antagelig snak-
ker vi om en synergi av mange ulike stoffer, 
fra svakt antiseptisk sitronsyre til vitamin C og 
ulike biofl avonoider. Grape frukt kjerneekstrakt 
utvinnes fra frøene og den gule membranen 
i grapefrukt, men variasjonen blant produkter 
er stor. De aller fl este er produsert fra det som 
blir igjen etter kommersiell (ikke-økologisk) 
pressing av grapefruktjuice, og ikke uvanlig 
inneholder de kun 33 % grapefruktkjerneek-
strakt, samt kunstige konserveringsmidler. 

Citrosept inneholder hele 84 % standardisert 
grapefruktkjerneekstrakt i en base av vege-
tabilsk glyserol, den er renset vann og er 
økologisk. Produktet er ikke «etsende» og kan 
trygt dryppes rett i halsen når du brygger på 
noe. Også gunstig å bruke forebyggende: 
15 dråper i litt juice/vann, 1-3 ganger 
daglig. 

Citrosept Forte
– Når høstforkjølelsen har meldt 
sin ankomst
Vi lanserer Citrosept Forte – en kraftigere 
variant av Citrosept, som også er beriket 
med C-vitamin fra acerola, E-vitamin og 
selen. Inntak av vitamin C og selen er 
spesielt viktig for immunforsvaret. C-vitamin 
fra acerola tas lett opp i kroppen, bidrar 
til å opprettholde et normalt immunforsvar 
og beskytter cellene mot oksidativt stress. 
Citrosept Forte kommer i kapselform, og 
doseringen er 1-2 kapsler per dag. Brukes 
når du kjenner høstforkjølelsen melde sin 
ankomst! Husk å konferere med lege før bruk 
dersom du bruker hjerte- eller blodtrykksmedi-
siner (dette gjelder både Citrosept dråper og 
Citrosept Forte).

Smarte 
høsttips
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HER ER EN OVERSIKT OVER ALLE VÅRE BROSJYRER:

UDO’S CHOICE 
PROBIOTIKA
Vårt varenr.: 9621
Varenr. Økogrossisten: 95677 
Varenr. Validus: 21129

D-VITAMIN

Vårt varenr: 9010
Varenr. Økogrossisten: 45239
Varenr. Validus: 20242

CITROSEPT

Vårt varenr.: 9040
Varenr. Økogrossisten: 45235
Varenr. Validus: 191890

BITTERSTERN

Vårt varenr: 9050
Varenr. Økogrossisten: 
Varenr. Validus: 11728

JUICING

Vårt varenr: 9622
Varenr. Økogrossisten: 95678
Varenr Validus: 21260

COVERA

Vårt varenr: 9012
Varenr. Økogrossisten: 95679
Varenr Validus: 21279

STEVIOSA

Vårt varenr: 9619
Varenr. Validus 20800
Varenr. Økogrossisten 45232

UDO’S CHOICE
– OPPSKRIFTER
Vårt varenr.: 9616
Varenr. Økogrossisten: 45233
Varenr. Validus: 221828

Boost it
Kan du drikke det kan du «booste» det!

Kosttilskudd som «booster» tilførselen av næringsstoffer i kosten, som vitaminer 
og mineraler, pulver av frukt, bær og grønt, i tillegg til planteekstrakter med 
spesielle funksjonelle egenskaper, fra urter, alger, sopp og gjær — for bedre
hverdagshelse, mer energi, styrket immunforsvar og vektreduksjon.

BOOST IT

Vårt varenr:  9624
Varenr Validus:  21374
Varenr Øko:

DRAKENS GRØNN TE

Vårt varenr.: 9007
Varenr. Økogrossisten: 
Varenr. Validus: 190155

UDO’S CHOICE
OPTI GREEN
Vårt varenr.: 9088
Varenr. Økogrossisten: 45230
Varenr. Validus: 18058

AÇAI-MAX 
– ANTIOKSIDANTER
Vårt varenr.: 9086
Varenr. Økogrossisten: 45229
Varenr. Validus: 18310

SUR HVERDAG?
(Urbase Extra)

Vårt varenr.: 9085
Varenr. Økogrossisten: 45221
Varenr. Validus: 17842

SUN CHLORELLA

Vårt varenr.: 9087
Varenr. Økogrossisten: 43152
Varenr. Validus: 197210

FLOR ESSENCE+

Vårt varenr.: 9613
Varenr. Økogrossisten: 45030
Varenr. Validus: 18766

COCOSA OPPSKRIFTER

Vårt varenr.: 9614
Varenr. Økogrossisten: 45229
Varenr. Validus: 19061

Brosjyrene kan bestilles fra grossist eller direkte fra oss ved å sende en e-post til info@soma.no

UDO’S CHO

NYHET!

UDO’S CHOICE HUD 
BROSJYRE
 
Vårt varenr: 9623
Varenr. Økogrossisten:  95680 
Varenr. Validus:  21355

UDO’S CHOI

NYHET!

UDO’S CHOICE
– FETT & OLJER
Vårt varenr.: 9300
Varenr. Økogrossisten: 45220
Varenr. Validus: 196097

Alt du trenger å vite om:

Fett & oljer

Få med deg hele historien om fett & oljer, fortalt av en av verdens ledende fettforskere; 
Dr. Udo Erasmus. Hva gjør de med kroppen? Når og hvordan bruker du dem? 
I følge Udo kan de riktige fettsyrene: • Øke forbrenningen • Smøre huden innenfra
• Gjøre musklene sterkere og mer utholdende, pluss mye, mye mer.
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Sunne fettsyrer

Antioksidanter, grønt og immunforsvar

Detox

Produkter for mage og tarm

HER FINNER DU EN OVERSIKT OVER VÅRE PRODUKTER, MED VEILEDENDE UTSALGSPRISER OG VARENUMMER

Produktstørrelse 250 ml 500 ml 90 kapsler

Vårt varenummer 1101 1106 1102

Varenr Validus: 144 824 144 832 144 840

Varenr Økogrossisten: 13430 13431 13432

Veil. utsalgspris: kr 199,- kr 299,- kr 269,-

Produktstørrelse 50 g 200 g

Vårt varenummer 3016 3015

Varenr Validus: 20 195 17 444

Varenr Økogr.: 13435 13423

Veil. utsalgspris: kr 149,- kr 369,-

Produktstørrelse 500 ml

Vårt varenummer 1121

Varenr Validus: 18726

Varenr Økogrossisten: 13441

Veil. utsalgspris: kr 349,-

Produktstørrelse 50 ml 10 ml

Vårt varenummer 3010 3011

Varenr Validus: 144 881 174 441

Varenr Økogrossisten: 13 444 13 443

Veil. utsalgspris: kr 299,- kr 99,-

Produktstørrelse 20 sticks

Vårt varenummer 1300

Varenr Validus: 221 857

Varenr Økogrossisten: 13 424

Veil. utsalgspris: kr. 249,-

Kraftig og bredspektret probiotika-
tilskudd tilpasset alle aldersgrupper. 
Udo’s Choice Probiotika forebygger 
fordøyelsesproblemer, bedrer 
opptaket av næringsstoffer og styrker 
immunforsvaret.

Bitterstern er en tinktur 
bestående av 17 
bitterurter som gjør 
godt for fordøyelsen. 
Gunstig mot 
oppblåsthet, uvelhet 
etter fete måltider eller 
ved såkalt feriemage.

Velsmakende og 
klinisk dokumentert 
kosttilskudd. Motvirker 
treg mage og under-
støtter en god fordøyelse 
og tarmhelse. Naturlig 
rik på fordøyelses-
enzymer fra 
papayafrukten.

Alle de sunne fettsyrene kroppen 
trenger i en blanding. Udo’s Choice 
inneholder en unik kombinasjon av 
9 nøye utvalgte oljer fra plantefrø. 
Passer for hele familien (0-100 år).

URBASE
— Rent tilskudd av 
basegivende mineraler

FLOR ESSENCE
— Velrenommert, dyptrensende 
urteblanding

Produktstørrelse 500 ml

Vårt varenummer 3030

Varenr Validus: 19942

Varenr Økogrossisten: 13422

Veil. utsalgspris: kr 399,-

Produktstørrelse 225 g

Vårt varenummer 1110

Varenr Validus: 155 416

Varenr Økogrossisten: 13437

Veil. utsalgspris: kr 389,-

OPTI GREEN PLUSS
— Supermat med greens, fi ber 
og enzymer

Organisk supermat fra 
36 næringsrike vekster. 
Proppfull av klorofyll, 
fi ber, essensielle fettsyrer, 
enzymer og andre nyttige 
næringsstoffer. Velegnet 
i smoothies og som 
mellommåltid.

Flor Essence understøtter alle 
nivåer av kroppens avgiftning, 
fra den enkelte celle til sirku-
lasjonssystemet, lever, nyrer 
og tarm, og gir en helhetlig 
og grundig rens. Egner seg 
godt i kombinasjon med Sun 
Chlorella og/eller Urbase.

Produktstørrelse 300 tab. 1500 tab. Pulver

Vårt varenummer 1200 1201 1202

Varenr Validus 112 524 173 617 18358

Varenr Økogrossisten 14 851 14 850 -

Veil. Utsalgspris Kr 349,- Kr 1 199,- Kr 299,-

Et komplett og naturlig nærings tilskudd laget 
av algen Chlorella Pyrenoidosa. Inneholder 
masse klorofyll og avgiftende fi berstoffer, 
som begge beskytter kroppen mot og hjelper 
den til å kvitte seg med avfallsstoffer og 
gifter vi utsettes for daglig. Sun Chlorella er 
en rik kilde til vitamin A, B12, D, K1, jern 
og fi ber, aminosyrer, sporstoffer og andre 
verdifulle mikronæringsstoffer.

Produktstørrelse 60 kapsler

Vårt varenummer 1215

Varenr Validus: 18264

Varenr Økogrossisten: 14854

Veil. Utsalgspris: Kr 199,-

ACAI-MAX
— Supermat fra regnskogen

Acai-Max inneholder høye 
doser med polyfenoler 
(antioksidanter) fra 
Acai-bærene. Acai er rik 
på essensielle fettsyrer, 
kostfi ber og fytosteroler 
som virker i synergi og er 
gunstig for hjerte/kar og 
fordøyelsessystemet.

Produktstørrelse Original
25 poser

Vårt varenummer 1260

Varenr Validus 164 897

Varenr Økogrossisten 13442

Veil. Utsalgspris Kr 89,-

DRAKENS GRØNNE TE
— Rensende grønn te (Yerba 
Mate) fra Sør-Amerika
Teen lages av bladene fra 
busken Ilex Paraguariensis, 
som er vel kjent på det latin-
amerikanske kontinentet for 
sine styrkende og nærende 
egenskaper. Rik på bitterstoffer og 
virker lett rensende og oppkvikkende.

UDO’S CHOICE
— Ferskpresset og økologisk omega 3, 6 og 9
for hud, helse og trening

Produktstørrelse 0-5 år 5-15 år 16-49 år 50+ Super 8 Super 5

Vårt varenummer 1150 1151 1154 1158 1124 1120

Varenr Validus: 18397 17018 1 7017 1 7015 1 7016 155 424

Varenr Økogrossisten: 12007 12 003 12 004 12 005 12 006 13 438

Veil. utsalgspris: kr 399,- kr 199,- kr 269,- kr 389,- kr 384,- kr 279,-

CARICOL
— Få fart på magen

GRANATEPLE-ELIKSIR
— Høykonsentrert eliksir 
med paradisisk smak

Hver fl aske inneholder juice 
og fruktkjøtt fra 50 solmodne 
granatepler – ferskpressede, 
skånsomt konsentrert og 
beriket med bioaktive, 
fermenterte polyfenoler (anti-
oksidanter) fra granateple.

Er du lei av å ikke ha noe å slå 
tilbake med når forkjølelses-
symptomene dukker opp, eller 
feriemagen er et faktum?

CITROSEPT
— Gjør godt for immunforsvaret

BITTERSTERN
— Det beste med en velfungerende 
mage er at du ikke tenker på den

PROBIOTIKA
— Melkesyrebakterier for 
fordøyelsen og en sunn tarm

SUN CHLORELLA
— Supermat som renser og nærer kroppen

Tilfører en god balanse av 
magnesium, kalsium, 
kalium, natrium og 
karbonater, som 
alle har en gunstig 
basegivende effekt. 
Uten tilsetningsstoffer 
eller fyllstoffer.

Stimulerer fettforbrenningen og gir 
energi som varer. Cocosa Extra Virgin 
inneholder en rekke vitaminer, mineraler 
og antioksidanter.

Produktstørrelse Extra Virgin 
200 ml

Extra Virgin 
500 ml

Extra Virgin 
1300 ml

Pure
500 ml

Vårt varenummer 1403 1401 1404 1410

Varenr Validus 20602 188 854 21021 188 847

Varenr Økogrossisten 12018 13429 12031 13428

Veil. Utsalgspris Kr 99,- Kr 199,- Kr 399,- Kr 129,-

COCOSA KOKOSOLJER
— Økologiske kokosoljer av ypperste 
kvalitet

Produktstørrelse 20 ml 50 ml
Vårt varenummer 2104 2105
Varenr Validus: 20420 20421
Varenr Økogrossisten: 12016- 12017-
Veil. utsalgspris: kr 189,- kr 299,-

Produktstørrelse 20 tabl.
Vårt varenummer 2105
Varenr Validus: 21370
Varenr Økogrossisten: -
Veil. utsalgspris: kr 159,-

Citrosept Forte:

20 ml 520 l



Andre kosttilskudd

Produktstørrelse 50 ml

Vårt varenummer 5010

Varenr. Validus 20830

Varenr. Økogrossisten 12026

Veil. utsalgspris: kr 175,-

Produktstørrelse 125 ml

Vårt varenummer 5006

Varenr Validus: -

Varenr Økogrossisten: -

Veil. utsalgspris: kr 259,-

Produktstørrelse 500 ml

Vårt varenummer 1206

Veil. utsalgspris: kr 1 399,-

Produktstørrelse 45 g

Vårt varenummer 5005

Veil. utsalgspris: kr 699,-

SUN CHLORELLA CREAM
— Naturlig og rensende

Anti-aldringskrem som er rik på cellefornyende 
nukleinsyrer (DNA/RNA). Fri for parabener og 
syntetiske konserveringsmidler. Drøy i bruk.

Produktstørrelse 30 ml opp 
til 2 år

30 ml
voksen

Vårt varenummer 3201 3200

Varenr Validus: 20240 20239

Varenr Økogrossisten: 12013 12014

Veil. utsalgspris: kr 99,- kr 99,-

Solskinnsvitaminet D-vitamin 
øker utnyttelsen av kalsium 
i hele kroppen, fremmer et 
sunt hjerte- og karsystem, 
er godt for skjelett og 
muskler og viktig for 
immunforsvaret. Enkel 
dosering: drypp ønsket 
mengde rett i munnen.

D3-VITAMIN
— Velsmakende D-vitamindråper 
fra en sunn og ren kilde

Produktstørrelse 1200
tabletter

Vårt varenummer 1205

Veil. utsalgspris: kr 299,-

Produktstørrelse 100 gram

Vårt varenummer 1450

Varenr Validus: 20514

Varenr Økogrossisten: 12019

Veil. utsalgspris: kr 39,-

REJUV-A-WAFERS
— Hold kjæledyret ditt friskt 
og sunt med alger

Rejuv-A-Wafers 
er en grønn, 
bredspektret 
næringsbombe 
som gir 
skinnende pels 
og et fornøyd 
kjæledyr. 
Gunstig for 
immunforsvaret.

URDEO
— Miljø- og hudvennlig,
naturlig og mild

Produktstørrelse 54 gr
Vårt varenr: 3301
Varenr Øko:
Varenr Validus: 21356
Veil. utsalgspris: 99,-

BOOST IT

Endelig en helsedeodorant 
som virker! UrDeo gir 
beskyttelse som varer, og 
inneholder utelukkende 
naturlige ingredienser som 
verken er skadelig for deg 
eller miljøet.

HVETEGRESS

ECUADOR ORGANIC 70%
— Økologisk, naturlig
og fantastisk god!

70 % mørk sjokolade 
med kun 3 ingredienser: 
kakaomasse, rårørsukker 
og kakaosmør. 
100 % økologisk og 
uten tilsetningsstoffer.
Og ikke minst: 
den smaker fantastisk!

Produktstørrelse 250 g
sukker

25 g 
pulver

300
tabletter

Flytende 
30 ml

Flytende 
vanilje 
30 ml

Flytende
karamell 

30 ml

Vårt varenr: 1472 1471 1470 1473 1474 1476

Varenr. Validus 20853 20799 20798 20911 20912 21061

Varenr. Økogrossisten 12027 12025 12024 12028 12029 52405

Veil Utsalgspris 89,- 129,- 99,- 69,- 69,- 69,-

Behold den søte smaken uten å 
ha dårlig samvittighet. Steviosa 
inneholder ikke energi (0 kcal), 
påvirker ikke blodsukkeret og er 
ikke skadelig for tennene.

STEVIOSA
— Naturens eget søtningsmiddel

Anbefales i perioder 
hvor du føler behov for 
litt ekstra vitalitet og 
energi, og en fornyelse 
av kroppens maskineri. 
Chiliekstrakt er tilsatt for 
fordøyelse og sirkulasjon, 
og den syrlige og søte 
sitronsmaken gjør den til 
enfornøyelse å innta.

SUN WAKASA GOLD PLUS
— «Antialdringseliksir»
av chlorella-ekstrakt

Produktstørrelse 500 gram

Vårt varenr: 1420

Varenr. Validus: 21062

Varenr Økogrossisten: 52430

Veil. Utsalgspris: 119,-

Produktstørrelse 500 gram

Vårt varenummer 1441

Varenr Validus: 20626

Varenr Økogrossisten: 12020

Veil. utsalgspris: kr 119,-

COCOSA SUKKER
— Like søtt, like godt, men mye 
sunnere enn vanlig sukker

Cocosa Sukker er 
naturlig og uraffi nert, 
og har en karamell aktig 
smak som ellers er svært 
likt sukker i både smak 
og bake egenskaper. 
Det har lav GI og er 
betydelig rikere på 
mineraler og vitaminer 
enn uraffi nert brun-
sukker/rårørsukker.

Cocosa Mel består kun av 
fruktkjøttet fra økologiske 
kokosnøtter, som er 
tørket opp ved lave 
temperaturer, avfettet og 
malt opp til et fi nt pulver. 
Et ypperlig glutenfritt 
mel-alternativ, rikt på 
kostfi ber og proteiner.

COCOSA MEL
— Et ypperlig glutenfritt
mel-alternativ, rikt på kostfi ber

TEST-
VINNER!

CoVera Ansikt & Kroppskrem er 
en økologisk krem med naturlige 
ingredienser, helt fri for parabener. 
Den er næringsrik, pleiende og 
ypperlig å bruke på en tørr og 
fuktighetsfattig hud. Kremen har en svak og behagelig duft 
av kokos og passer for begge kjønn.

COVERA
— Rik og nærende hudkrem

ami
um 
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in 

ØKOLOGISK KRYDDER MIX

CHILI

Produktstørrelse 65 gr
Vårt varenr: 3302
Varenr Øko:
Varenr Validus: 21357
Veil. utsalgspris: 99,-

SJØMAT

Produktstørrelse 71 gr
Vårt varenr: 3303
Varenr Øko:
Varenr Validus: 21358
Veil. utsalgspris: 99,-

TACO

Produktstørrelse 57 gr
Vårt varenr: 3304
Varenr Øko:
Varenr Validus: 21359
Veil. utsalgspris: 99,-

KARRI

Produktstørrelse 54 gr
Vårt varenr: 3305
Varenr Øko:
Varenr Validus: 21360
Veil. utsalgspris: 99,-

GARAM MASALA

Produktstørrelse 324 gr
Vårt varenr: 1601
Varenr Øko:
Varenr Validus: 21367
Veil. utsalgspris: 299,-

BOOST IT ENERGI-FORMEL

Produktstørrelse 525 gr
Vårt varenr: 1600
Varenr Øko:
Varenr Validus: 21366
Veil. utsalgspris: 349,-

BOOST IT BASIS-FORMEL

Produktstørrelse 277 gr
Vårt varenr: 1602
Varenr Øko:
Varenr Validus: 21368
Veil. utsalgspris: 299,-

BOOST IT FIGUR-FORMEL

Produktstørrelse 150 gr
Vårt varenr: 1603
Varenr Øko:
Varenr Validus: 21369
Veil. utsalgspris: 299,-

BOOST IT FIGUR-FORMEL

Produktstørrelse 169,8 gr
Vårt varenr: 1604
Varenr Øko:
Varenr Validus: 21371
Veil. utsalgspris: 399,-

BOOST IT 
HIMMELSK HVETEGRESS 100 % JUICEPULVER

Produktstørrelse 283 gr
Vårt varenr: 1605
Varenr Øko:
Varenr Validus: 21372
Veil. utsalgspris: 299,-

BOOST IT 
HIMMELSK HVETEGRESS 100 % PULVER



For mer informasjon om våre produkter, fagartikler eller oppskrifter, gå inn på: 
www.soma.no eller ring oss på telefon: 69 23 27 70

3 dl ttørø kede røde linsser
3 dl tørkedee røde linserr

ddd t ød n e

1,11 5 55 liter r grg ønnsaksbuljojong
1 lite grønnsaksbuljo
1 l tt k bit

2 ssss ss Cocoosa Extra Virgiinn/Pure

1 gugugul løk111 gull løkggggulll

222 hhhvitløøkksfedd2 hhvitløksfedddhhhvhvit

1 ts gguurkemeiet gurket
44 tts økologisk mild d kkarri kryddedermi
4 ts øko g sk mild rri krydd

2 ss garam masallaa kryddermixx
2 ss ggaram masala kkryddermix

sssss gg a r d

2 kanelstenggerer2 kanelstengerkkaann

1 boks mmooste/grovhakkedede tomater

10100 g bladspinat1100 g bladspinat1 00 ggg bb

1/2 dl sitronsafftt11/2 dl sitronsaft1 2 dddl s

1dl fløttee

2 ss revet ingefær22 ss revet ingefær2 ss ree æ

2 ss mango chutney (kan sløyfes)
22 ss mango chutnney (kan sløyfes)
2 sss mm nn k n

Salt og pepperS lt pperl

Slik gjør du:
1.  Finhakk løk og hvitløk og fres dette i Cocosa på svak varme. Tilsett 

karri pulver, gurkemeie og garam masala og la det surre i ca 1 
minutt.

2.  Skyll linsene. Tilsett buljong, tomater og kanelstenger og kok under 
lokk til linsene er myke (ca 15 minutter)

3.  Rør i reven ingefær, fl øte, sitron juice og spinat. Smak til med salt, 
pepper og evt litt mango chutney.

Indisk 
linsesuppe

Foto: Kevin C
. Bæ

kkevold
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