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1 Din individuelle resultatrapport

Navn

Født den

Vægt

Max Mustermann 

29.01.1999

99 kg

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Prøvenummer

Prøve modtaget

Resultat tilgængelig

 TRBP5K

 29.01.2018

 29.01.2018

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Kære Max Mustermann , 
Som du har bedt om, har vi analyseret dit blod for tilstedeværelsen af specifikke
antistoffer mod bestemte fødevarer. 
De fødevarer, som du er testet positiv for, kan allerede have givet symptomer eller
over tid beskadige din tarm. En forstyrret tarm kan have øget gennemtrængelighed
for kostbestanddele. Hvis dette er tilfældet, kan antistoffer i blodet bindes til disse
næringsstoffer og udløse en række symptomer via inflammatorisk-lignende
reaktioner.

Du finder dine resultater for en klassisk allergitest (IgE-test) og en individuel intolerance (IgG4)
på de følgende sider. Du får også bemærkninger og tips til håndtering af dine resultater.

Bemærk venligst, at levnedsmiddelallergi eller en intolerance kun kan måles, hvis du tidligere
har indtaget levnedsmidlet!

Hvis du ønsker en personlig konsultation angående dine testresultater eller måske ønsker at
søge hjælp til at følge en bestemt diæt, er du velkommen til at bestille næringsrådgivning fra
vores ernæringseksperter. Vi støtter dig også, hvis du søger en passende kost eller forfølger et
bestemt mål (som f.eks. vægttab) på grund af allergi eller intolerance.
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2 Dette har vi testet for dig

2.1 IgE-Test
Vi har undersøgt, om din krop viser tegn på IgE-sensibilisering overfor næringsmidler,
som er blandt de vigtigste allergitriggere i Europa. Sensibilisering betyder her, at din
krop har udvist en reaktion i immunsystemet efter første kontakt med allergenet. Det
skal bemærkes, at ikke alle sensibiliseringer absolut fører til symptomer.

Hvad er IgE?
„lg“ står for immunglobuliner: Disse er antistoffer, der består af proteiner. De
produceres af kroppen som en forsvarsreaktion overfor stoffer, som den genkender
som fremmede, f.eks. bakterier, vira eller blomstersporer hos patienter med høfeber.
Disse antistoffer kan vi påvise i blodserummet. Der findes forskellige typer af
immunglobuliner. Gruppe „E", som er undersøgt her, repræsenterer en
forsvarsreaktion i form af en allergi. Derudover er det en allergiform af type 1 - også
kaldet øjeblikkelig reaktion - fordi de ledsagende symptomer opstår umiddelbart efter
kontakt med allergenet.

2.2 lgG4-test
Udover IgE-testen har vi undersøgt dit blod for tilstedeværelse af specifikke
IgGA-antistoffer. Dette er en individuel intolerance, der kan føre til en række
besværligheder. Intolerance er ikke synonym med en allergi, selvom de ofte bruges i
samme forstand i daglig tale. I modsætning til allergier forsinkes reaktioner ved
intolerancer. Ofte opdages symptomer på sygdom først timer eller dage efter, at
fødevaren er blevet fordøjet. Men selv ved ikke-forekommende symptomer skal
kroppen bruge energi til at producere antistofferne. Dette kan påvirke kroppens
ydeevne.
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3 Dit IgE-resultat
Navn Max Mustermann .............................................................................. Prøvenummer TRBP5K..............................................................................

Målt parameter                                                                      Reaktionens styrke                                        

Kød, fjerkræ, æg

Kødblanding (oksekød, svinekød, kylling, lam)

Æggehvide

Fisk, skaldyr

Torsk

Laks

Rejer

Krebs

Mælkeprodukter

Mælk

Korn

Hvede

Ris

Kartoffel

Nødder og frø

Hasselnød

Jordnød

Mandel

Sennep

Frugt

Æble

Appelsin

Jordbær

Kiwi

Fersken

Grøntsager

Tomat

Gulerod

Selleri

Soja

Godt at vide:
Reaktionsstyrken er angivet med røde cirkler (1 rød cirkel = let sensibilisering, 6 røde cirkler = stærk sensibilisering).
Ved angivelsen: "ingen reaktion" har vi ikke kunnet måle sensibilisering.
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4 Betydningen af dine IgE-resultater

Hvis vi har registreret type E-immunglobuliner (lg) i dit blod,
foreligger der en sensibilisering overfor fødevaren. Din krop
udviser derefter et øget beredskab overfor allergiske
reaktioner. Dette er den klassiske kostallergi, der forårsager
symptomer umiddelbart efter at have spist (eller op til 2
timer senere). 
Hvis akutte symptomer er forbundet med de her målte
reaktioner, skal du undgå den tilsvarende fødevare og gå til
en diætist, der har erfaring med allergidiagnostik.

Hvis der ikke er symptomer ved indtagelse, skal fødevaren ikke fjernes fuldstændigt
fra diæten. En fuldstændig afståelse over en længere periode og derefter
genindførelse i kosten kan forårsage mere alvorlige reaktioner (læs mere om de
respektive reaktioner).

„Ingen reaktion“
Vi kunne ikke påvise nogen sensibilisering overfor fødevaren i dit blod. En klassisk
fødevareallergi af type 1 (umiddelbar reaktion umiddelbart efter indtagelse af
fødevaren) er derfor ikke sandsynlig. 
 
Bemærk venligst: 
Hvis du har undgået en bestemt fødevare i de sidste tre måneder, kan vi ikke måle
antistoffer i dit blod, selvom der er allergi!

Reaktion af styrke 1 eller 2
Vi har kunnet finde svag til lille sensibilisering for den pågældende fødevare. Alle
mennesker reagerer forskelligt. Derfor kan der forekomme en fødevareallergi selv ved
lave sensibiliseringer/uklare resultater. 
Sørg for at være opmærksom på symptomer som: 
• en pelset følelse / hævelse i munden, 
• Mave-tarm ubehag eller 
• hudreaktioner, 
som forekommer straks eller senest 2 timer efter indtagelse. Hvis du bemærker
sådanne symptomer, anbefales lægerådgivning og allergibehandling. Desuden bør du
undgå de berørte fødevarer.

Reaktion af styrke 3 eller 6
Vi har påvist stærk sensibilisering for fødevaren i dit blod.  Dette alene betyder ikke,
at der er en allergi, men at din krop viser et øget beredskab til at være allergisk. Som
med reaktioner 1 eller 2 giver det mening at være opmærksom på symptomer, der
opstår umiddelbart efter at have spist fødevaren. Hvis symptomer kan være
forbundet med nogle af de nævnte fødevarer, bør du undgå dem i din kost.
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Reaktion blev målt, men der er ingen symptomer?
Hvis du reagerer i IgE-testen, men ikke føler nogen symptomer, kan det være et tegn
på, at din krop har opbygget selvbeskyttelse (immuntolerance). I dette tilfælde bør du
ikke helt fjerne fødevaren fra din kost, da dette kan forårsage en større reaktion på
fødevaren på et senere tidspunkt. Prøv derfor at reducere forbruget af fødevaren. Det
anbefales kun at spise fødevaren hver 4. dag. Dermed udsættes dine tarme ikke for
risiko for skade. 

En anden mulighed er, at en krydsreaktion med inhalerende allergener er den
egentlige årsag til den målte reaktion. 

IgE-facit 
Hvad skal jeg gøre?
1.	Undgå fødevarer, hvor der er målt
reaktioner og som forårsager symptomer. 

2.	Spis kun fødevarer, der har ført til
reaktioner i testen hver 4. dag og som ikke
udløser nogen symptomer hos dig.
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5 Dit IgG4-resultat
Navn

Født den

Max Mustermann 

29.01.1999

..............................................................................

..............................................................................

Prøvenummer

Prøve modtaget

TRBP5K

29.01.2018

..............................................................................

..............................................................................

 
IgG4
Stärke der
Reaktion

Gemessener Parameter

Kød, fjerkræ, æg.................................................................................................................................................................................................................
Kødblanding (oksekød, svinekød)

Fjerkræblanding (kylling, kalkun)

Hønseæg (hele æg)

Fisk, skaldyr.................................................................................................................................................................................................................
Blanding af torsk, alaskasej, laks, tun, rejer

Mælkeprodukter.................................................................................................................................................................................................................
Mælkeblanding (komælk, fåremælk, gedemælk)

Kasein

Korn.................................................................................................................................................................................................................
Spelt

Majs

Ris

Glutenholdig kornblanding (byg, rug)

Glutenfri kornblanding (amarant, quinoa)

Gær.................................................................................................................................................................................................................
Bagegær

Bælgfrugter, nødder.................................................................................................................................................................................................................
Sojabønne

Jordnød

Nøddeblanding (valnød, hasselnød)

Mandel

Frugter.................................................................................................................................................................................................................
Ananas

Bananer

Kiwi

Andet.................................................................................................................................................................................................................
Gluten

Godt at vide:
Reaktionsstyrken er repræsenteret ved trafiklysfarverne. Resultaternes betydning findes på de følgende sider.
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6. Instruktioner til håndtering af lgG4-resultater

1.	Efter at have overvejet resultaterne af IgE-testen i din
kost, kan du fokusere på resultaterne af IgGA-testen. 
 
2.	Resultaterne af IgG4-testen er kun af interesse for
personer, der på trods af en negativ reaktion i IgE-testen
lider af symptomer eller som fortsat har symptomer efter at
have taget hensyn til resultaterne af IgE-testen.

3.	De intolerancer overfor fødevarer, der skal afsløres i IgGA-testen, forekommer
ikke straks, som ved en allergi, men med en forsinkelse. Således forårsager de
berørte fødevarer først ubehag efter få timer til dage - hvilket gør det sværere at
afdække disse fødevarer. 
 
4.	IgG4-testen bør hjælpe dig med at opdage mulige fødevarer, der kan føre til en
række besværligheder. 
 
5.	Du må ikke samtidig afholde dig fra alle fødevarer i din kost, som har udvist
reaktioner, ellers kan det føre til fejl- og underernæring. 
 
6.	I stedet bør du kun undgå en berørt fødevare i et stykke tid. Hvis symptomerne
er forbedret eller symptomerne vender tilbage, når de genindføres i kosten, er der
meget sandsynligt et forhold mellem fødevaren og en intolerance.

7. Betydningen af dine IgG4-resultater

„Ingen reaktion“
Vi har ikke registreret nogen antistoffer overfor denne fødevare i dit blod.

Har du besvær, og der er ikke blevet målt nogen reaktioner?
Har du ubehag efter at have spist mejeriprodukter, men i denne test udviser du ikke
nogen reaktion? Så lider du måske af laktoseintolerance. I dette tilfælde kan sukkeret
indeholdt i mælk ikke spaltes fuldstændigt og føre til meget alvorligt ubehag. Dette
kan let bestemmes af en åndedrætstest. 
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Andre intolerancer, som ikke er bestemt af IgGA-antistofferne i blodet, kan være
årsagen til dine besværligheder. Lad os her nævne: Glutenintolerance (cøliaki),
fructoseembryoabsorption, sorbitolintubation og histaminintubation. Afhængigt af
hvilket fødemiddel du oplever besværligheder ved, anbefales en af disse tests. 
 
Vi svarer gerne på, hvilken test der passer bedst til dig enten via en e-mail til
support@cerascreen.dk eller via vores support-hotline: +49385 48592233.

Betydningen af de forskellige farver

Grøn
Vi har registreret ubetydelig mængde antistoffer overfor denne fødevare i dit blod.

Procedure:
Fødevaren kan stadig forbruges, medmindre du har andre intolerancer.

Gul
Ved denne fødevare har vi registreret nogle antistoffer i dit blod.

Procedure:
Hvis du har mistanke om en forbindelse mellem dine symptomer og de berørte
fødevarer, bør du ikke indtage dem hver dag. En såkaldt rotation af fødevaren
anbefales. At afstå fra fødevarer fra den samme fødevaregruppe i fire dage
aflaster din tarm. For mere information om de forskellige fødevaregrupper og
hvilke fødevarer du skal rotere personligt i din kost, se kapitel 11. Hvis du
stadig har besværligheder, er det dog bedst at følge proceduren under „Rød“,
selvom fødevaren indtages sjældnere.

Rød
Vi har registreret et øget antal antistoffer overfor denne fødevare i dit blod. 

Procedure:
Du bør ikke længere spise nogen berørte fødevarer hver dag i store mængder. 
Vi anbefaler følgende procedure:

1.	trin: Bestem forholdet mellem fødevare og symptomer
Undgå at udelukke alle de berørte fødevarer på én gang, da dette kan føre til
mangeltilstande. I stedet bør du altid kun udelukke én fødevare i flere uger.
Hvis symptomerne er forbedret eller symptomerne vender tilbage, når de
genindføres i kosten, er der meget sandsynligt et forhold mellem fødevaren og
en intolerance. 

Det er bedst at skrive ned, hvordan timer og dage efter at have spist en testet
fødevare føles. 
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2.	trin: Eliminering af inkompatible fødevarer
Hvis et forhold mellem en fødevare og symptomerne bekræftes ved at gøre
dette, bør du undgå fødevaren i 6 måneder, før den genindføres i kosten.
Erfaringer fra holistiske læger viser at ved at give midlertidig afkald på den
forårsagende fødevare og en målrettet behandling for tarmregenerationen
(som f.eks. ved en tarmhærdning), resulterer det i en aflastning og
symptomlindring. Tarmene kan genoprettes, og fødevaren kan i nogle tilfælde
endog tolereres.

3.	trin: Genindfør fødevarer efter 6 måneder
Hvis du har undgået to fødevarer på samme tid, bør du sætte dem ind i din
kost igen med mindst en uge i mellem. Giv din krop 4 dage til at vænne sig til
fødevaren. Se, hvordan du kan tolerere produktet. Hvis symptomerne ikke
vender tilbage, kan du sætte fødevaren tilbage i din kost. I tilfælde af nye
besværligheder eller som en forebyggende foranstaltning kan en ny test være
nyttig efter ca. et år.

Reaktion blev målt, men der er ingen symptomer?
Hvis der ifølge din rapport er fundet en øget koncentration af IgG4 mod en fødevare,
så forårsager det ikke nødvendigvis problemer for dig. 

Denne reaktion indikerer, at dit immunsystem i tyndtarmen i stigende grad
beskæftiger sig med fødevarer og frigiver antistoffer. Dette kan skyldes både, at du
ikke kan tolerere den fødevare, du spiser, og at du har spist den ofte på det seneste.
Derfor er det vigtigt, at du prøver, om fødevaren udløser en intolerance hos dig eller
ej (se procedure for rød).

lgG4-facit 
Hvad skal jeg gøre?
1.	Find ud af, om en fødevare er relateret til
symptomer. Begynd med stærke (røde)
reaktioner, og find en fødevare der, og afstå fra
at spise den i mindst to uger. Symptomer
bedre? Genindfør derefter fødevaren, og
observer symptomer. Undgå identificeret
fødevare i 6 måneder, og integrer den derefter
langsomt i kosten.

2.	Alternativ (i tilfælde af flere reaktioner): Indtag kun den berørte fødevare hver 4.
dag og få derved aflastet tarmene. Denne rotationsdiæt bliver diskuteret i kapitel 11.
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8.	Fra resultat til kostændring

Hvis vi har påvist reaktioner i lgE- og IgG4-testene, er det ingen grund til at hænge
med hovedet: Tænk på det som en begyndelse til at tage dit helbred i dine egne
hænder og gøre noget for dit velvære! 

Det er klart, at det er en stor ændring i starten, når du pludselig ikke kan forberede
dine daglige retter, fordi du måske er intolerant overfor noget i dem. Men i det lange
løb vil din krop takke dig med højere effektivitet. 

For at hjælpe dig på vej til en problemfri fremtid tilbyder vi ernæringsmæssige råd
eller endda opskrifter og ernæringsplaner, der er skræddersyede til dine spisevaner
og indkøbsvaner, allergier og intolerancer. Vi lader dig ikke stå alene med dine
resultater og udfordringer!
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9. Oplysninger til dig om uforenelige fødevarer

Kødblanding (oksekød, svinekød)
Oksekød fås i en række forskellige former: Der er hakket kød, filet, bøf eller endda
pølser. 

Svinekød er det mest konsumerede kød i Europa. Filet har et lavt fedtindhold, mens
bugstykket indeholder meget fedt. 

Kød kan gemme sig i færdige produkter, saucer, konserves og bouillon. Kødproteiner
anvendes også til fremstilling af lægemidler og vacciner. 

Rødt kød er den største kilde til vitamin B12 og jern. Vitamin B12 er indeholdt i
animalske produkter. I tilfælde af en reaktion på oksekød og svinekød kan du søge
efter andre kilder til B12, såsom æg, mælk og fisk. 
Jern er mere lettilgængelig for mennesker fra animalske fødevarer. I mangel af kød
skal der tages hensyn til vegetabilske fødevarer. Broccoli, spinat, rødbeder, havregryn
og soja indeholder meget jern. Det skal dog bemærkes, at vegetabilsk jern skal
optages sammen med en syre, såsom C-vitamin, for at gøre den mere tilgængelig for
menneskekroppen. For eksempel kan du drikke et glas appelsinsaft sammen med et
måltid indeholdende jern.

Fjerkræblanding (kylling, kalkun)
Kyllingekød har et lavt fedtindhold og højt proteinindhold. 
Kalkunkød har et meget lavt fedt- og kalorieindhold. 

Kød kan gemme sig i færdige produkter, saucer, konserves og bouillon. Kødproteiner
anvendes også til fremstilling af lægemidler og vacciner.

Hele æg
Æggehviden er det hvide i hønseæg. Allergener i æggehviden er ovomucin,
ovalbumin, ovomucoid og lysozym. Protein indeholder næsten intet kolesterol.
Æggehvide findes i fødevarefarvestoffer, stabilisatorer, skummemidler og
saucebindemidler. De bruges ofte i bagværk, færdige produkter, is, mælkepulver, vin,
mayonnaise, slik, dej- og pølsevarer. 

Æggeblommen er blommesækken i hønseæg. Æggeblomme består af 50 % vand, 16
% protein, 32 % fedt og små mængder kulhydrater. Sammenlignet med æggehvide
indeholder æggeblomme flere proteiner. Saucer, supper, kage- og dejvarer, slik og is
indeholder æggeblommer. 
Ved køb skal du være opmærksom på bemærkningerne „kan indeholde spor af æg“,
„protein“, „ovoprotein“, „æggehvide“. Alle disse er tegn på, at æg er blevet forarbejdet
i produktet.  
Bananer, hørfrø, chiafrø, johannesbrødkernemel, æggeerstatningspulver, sojamel og
æblesauce er alternativer til æg under bagning.
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Fisk og skaldyr (torsk, alaskasej, laks, tun, rejer)
Torsk er betegnet som en ikke-seksuelt moden torskefisk. Kødet er meget magert og
spises ofte i de sydlige lande. Navnet alaskasej anvendes ved røget torsk. Torskelever
er meget eftertragtet som fødevare. 

Alaskasej er relateret til torsk og indeholder en masse protein. Alaskasejens kød
anvendes ofte i fiskepinde, fiskeburgere og andre færdigretter. 

Atlanterhavslaks indeholder vitamin D, B6, B12, niacin, folsyre, jod og mange
umættede fedtsyrer. Derfor er det vigtigt at få næringsstoffer fra andre fødevarer, der
bedre tolereres ved en intolerance eller allergi over for disse fødevarer. 

Tunfisk tilhører makrelfamilien og er populære spisefisk. Kødet har et relativt højt
proteinindhold og indeholder mange vigtige mineraler, vitaminer og sporstoffer. 

Rejer indeholder meget protein, indeholder natrium, kalium, calcium, fosfat og vitamin
A. Rejer er betegnelsen, når der skal bruges 200 dyr til et kilo. En anden betegnelse i
handelen er bare rejer.

Mælkeblanding (ko, får og ged)
Mælk bruges til at lave ost, yoghurt, hytteost og
fløde. Mælk findes f.eks. i brød, kager,
kødprodukter, fiskevarer, saucer, drikkevarer,
slik, chokolade, karamel, sennep, mayonnaise og
vegetariske smørepålæg. 
Derfor skal du altid kontrollere ingredienslisten
for fødevarer for følgende begreber:
lactalbumin, lactoglobulin, laktose, valleprotein,
vallepulver, valleprotein, sød valle, mælkeprotein
og mælkepulver. 
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Disse er alle ingredienser, der kan udvindes fra mælk, hvorfor det er muligt for dig at
reagere på dem. 
 
I tilfælde af en reaktion på valleprotein er UHT-mælk tilladt, fordi valleproteinet
ødelægges ved høje temperaturer. Der er mulige krydsreaktioner med oksekød. 

Fåremælk er den mest kalorierige mælk fra pattedyr. Det ligner i sammensætningen
komælk og kan derfor ikke anvendes som en komælkserstatning. 

Gedemælk er derimod bedre at fordøje end komælk ifølge undersøgelser. 
Alternativer er vegetabilsk mælk fra soja, havre, ris, kokosnødder, quinoa og mandel. 

Mejeriprodukter er vigtige kilder til calcium. For at sikre tilstrækkelig calciumforsyning
anbefales andre fødevarer i tilfælde af intolerance. Blandt andet er grønkål, bladbede,
spinat, broccoli og calcium-berigede fødevarer gode alternativer for at undgå
calciummangel.

Kasein
Kasein er et mælkeprotein. Det er svært opløseligt og varmestabilt. Mens mælk,
kærnemælk, surmælk, yoghurt og kefir indeholder hele mælkeproteinet, indeholder
kvark og ost næsten kun kasein. Hvis der er en intolerance overfor kasein, gælder
dette for alle mælketyper og også for laktosefri mejeriprodukter. 
Kontroller altid ingredienslisten for angivelser såsom lactalbumin, lactoglobulin,
laktose, valleprotein, vallepulver, sød valle, mælkeprotein og mælkepulver. Hvis du
ikke er sikker på en fødevare, er det bedst at kontakte producenten direkte og undgå
fødevaren, indtil spørgsmålene besvares.

Spelt
Spelt er en kornart tæt relateret til hvede. Det er også kendt under navnet
schwabenkorn. Grøn spelt er en forarbejdet form af spelt. Et højt vitamin- og
mineralindhold gør spelt mere populært. Det høje proteinindhold er en anden fordel
ved spelt. 

Spelt kan findes i brød, rundstykker, kager, småkager, pasta og müsli. Derfor skal du
altid være opmærksom på ingredienslisten for at sikre dig, at den ikke indeholder
spelt. 
Alternativer omfatter andre korn såsom byg, rug, havre, quinoa, amarant, hirse, majs
og ris.

Majs
Majs kan f.eks. købes som majsmel, majsstivelse, majsolie, majsgryn, cornflakes,
polenta, popcorn, puffede majs, jordnøddeflips eller tortillas. Det findes også ofte i
brød, kager, desserter, færdigretter, müsli, supper og saucer. Glukosesirup er også
fremstillet af majs. Dette er meget almindeligt i slik. Derfor skal du altid være
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opmærksom på ingredienslisten.

Ris
Ris er en af de grundlæggende fødevarer i verden og bruges meget ofte, især i Asien. 
Ris findes i mange sorter såsom hvide ris, brune ris, langkornede ris, rundkornede ris,
basmatiris, duftende ris, risbudding og risottoris. 
Ris anvendes til retter som paella, risotto og sushi. Desserter, færdigretter, kager,
sushi, sake-risvin, risvin og asiatiske øl indeholder også ris. 
Alternativer til ris er amarant, bulgur, hirse, couscous, quinoa og boghvede.

Glutenholdig kornblanding (byg, rug)
Byg bruges til grød, byggryn, gryn, supper, babymad, bygkaffe, whisky eller bygmel.
Derudover er maltning lavet af maltbyg. 

Rugmalt anvendes ofte som sødemiddel i ølproduktion. Rug findes mest i blandet
brød, schwarzbrot eller pumpernickel. Pas på rugforekomster, især i bagerprodukter,
men også i forarbejdede fødevarer, desserter og alkoholholdige drikkevarer. 

Hvis du ikke har reageret på glutenfri korn, er alternativer til glutenholdigt korn, ris
eller majsmel, men også quinoa, amarant, boghvede og hirse. Desuden kan kastanje-
/ kastanje-, soja-, banan-, guarkerne- eller johannesbrødkernemel anvendes som et
alternativ. Glutenfri brød, pasta og slik kan også findes i mange velassorterede
supermarkeder. 

Glutenholdig mel giver dig fiber. Hvis disse produkter skal undgås, er gode
fibreholdige fødevarer: amarant, quinoa, hørfrø og chiafrø, tørret frugt, bælgfrugter
og nødder.

Glutenfri kornblanding (amarant, quinoa)
Amarant er en hirse-lignende fødevare og er velegnet til gryderetter, supper og
sammenkogte retter. Men findes også som flager i korn eller bagværk. Det høje
protein- og jernindhold gør amarant stadig mere populært i Tyskland. Det kan findes
i brød, kager, müsli, pasta, pølsevarer og færdigretter. 
 
Quinoa kan bruges til at lave glutenfri øl. Desuden kan bladene bruges som grøntsag
eller i salat. Quinoakornene kan tilberedes som ris samt i gryderetter, bøffer og
supper.

Bagegær
Bagegær anvendes som hævemiddel i dej, brød, kager og bagværk. 
Derudover findes gær i krydderiblandinger, drikkebouillon, bouillonterninger,
smørepålæg, krydderier og vitamintilskud. Derudover kan gær være til stede i
druemost og frugtsaft samt i vin og eddike. Selv nogle lægemidler indeholder gær.

Sojabønne
Soja er en populær erstatning for kød. Der er sojamel, sojabønneolie, sojamælk og
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sojasovs. Du kan også finde det i kager, müsli, desserter, margarine, færdigretter.
krydderiblandinger, sukkervarer, dressing, chokolade, diætprodukter, babymad og
kosmetik. 
Soja skal deklareres. Søg i listen over ingredienser for beskrivelser som: soja,
sojaprotein, sojabønne, glycin, bindemidler, vegetabilsk fedt / protein, sojalecitin,
lecitin, E322 eller kødsubstitutter.

Jordnød
Jordnødder findes i mange produkter: slik som kiks, granolabarer og chokolade,
bagværk, asiatiske retter og færdigretter og paneringer indeholder for eksempel dette
allergen. 
Jordnødder bruges til at lave jordnøddesmør, -creme, -puré og olie. Brug af
jordnødder skal være opført på ingredienslisten.

Nøddeblanding (valnød, hasselnød)
Vær altid opmærksom på ingredienslisten. 
Hasselnødder er frugten af hasselbuske. De er rige på vitaminer og mineraler. De
bruges til nougat, bagværk, slik, müsli og olier. 

Valnød bruges i dag til mange retter såsom gryderetter, slik, salater og supper.
Valnødden kan også findes i is, kager og smørepålæg. Det bruges også som et
farvestof, bejdse, tannin og til brandy-udtræk.

Mandel
Mandler indeholder en høj andel B-vitaminer. Mandelolie bruges i kosmetikindustrien
til mange hudplejeprodukter. Marcipan, mandelsmør, mandelpasta, korn, kiks og
likører er mandelprodukter.

Ananas
Det særlige ved ananas er, at det indeholder en masse vitaminer, vigtige mineraler og
aminosyrer samt enzymet bromelain. Det sælges som frugt, i syltetøj og marmelade
og findes i mange salater, desserter, slik og endda kødretter. Men det bruges også til
juice-, vin- og alkoholproduktion. Det bruges også som stabilisator og som garvesyre.

Bananer
Bananer spises enten rå eller i tørret form. De findes i bananmel, kager,
mejeriprodukter, slik, skysaucer, is og frugtpræparater. Bananer bruges også som en
vegansk ægerstatning. 
Krydsreaktioner er mulige med avocado, kastanjer, vandmelon, zucchini og selleri.

Kiwi
Kiwifrugten er meget C-vitaminholdig. Enzymet actinidin, som udvindes af kiwi,
anvendes som kødmørningsmiddel. 
Krydsreaktioner er mulige med æble, flaselnuss, valnød, fersken, kirsebær, gulerod,
rugmel, hvedemel, kartofler og latex.



.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
www.cerascreen.dk 18 / 20

Gluten
Gluten er en blanding af forskellige proteiner,
der findes i frøene i mange kornarter. Når der
tilsættes vand, danner det en elastisk masse og
giver dermed melet bageevne. Derfor omtales
gluten også som hvedegluten. 
Hvede, byg, spelt, rug og kamut er
glutenholdige. Derimod indeholder amarant,
boghvede, hirse, quinoa, majs og endda ris ikke
gluten. Disse korn kan anvendes som erstatning
for glutenholdige kornarter; ærtemel bliver også
ofte brugt som erstatning for korn, specielt i
glutenfrie produkter.

Glutenholdige korn og deres mel anvendes i mange retter og fødevarer som
ingredienser. Derfor må man også ved glutenfrie kostvaner søge efter skjulte kilder til
gluten. Gluten bruges f.eks. som bindemiddel til supper, saucer og færdigretter som
panering eller fyldstof i kartoffelprodukter (f.eks. kroketter, pommes frites,
kartoffelpandekager, kartoffelchips), kødprodukter (farsbrød, hotdogs, pølser) og slik
såsom is eller chokolade. Mælkeprodukter såsom friskostpræparater eller
frugtpræparater i yoghurt indeholder ofte glutenholdigt mel. En anden glutenkilde er
krydderiblandinger og kryddersaucer såsom ketchup eller sennep, og selvfølgelig er
der øl, der brygges af glutenholdige kornprodukter. Et resultat med forøgede
antistoffer ved glutenholdige korn og gluten kan være en vigtig indikation af
tilstedeværelsen af glutenintolerans. For at kunne diagnosticere eller udelukke disse
pålideligt er der dog behov for yderligere diagnostiske undersøgelser.  Det anbefales
at afgøre, om du har kronisk intolerance over for gluten - såkaldt cøliaki. Her
forårsager gluten betændelse i tarmslimhinden, hvorefter gluten skal udelukkes
fuldstændigt fra kosten.

10. Anbefalinger til en sund tarm

I det følgende afsnit har vi skrevet nogle tips for
at hjælpe dig med at beskytte din tarm og gøre
noget godt for dig selv. 
•	•	Nyd alkohol med måde, da det påvirker
maveslimhinden og forhindrer den lokale
regenerering. 
•	For meget mad på en gang udfordrer vores
fordøjelsessystem. Foretræk flere små måltider.
•	Sørg for tilstrækkelig hydrering (mindst 2 liter vand om dagen (drik helst
mineralvand uden brus eller tynd urtete)). 
•	Hvis du har en følsom mave, så foretræk espresso i stedet for filterkaffe. Dette
indeholder mindre syre. 
•	Undgå færdigprodukter! Ingredienser bør altid være friske. Frosne varer er også
velegnede. 

https://www.cerascreen.de/collections/frontpage/products/zoeliakie-test
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•	Undgå at bruge saucer og paneringer (sukker og fedt er skjult her). 
•	Undersøg ingredienslisten for „skjulte“ allergener. 
•	Foretræk fortrinsvis let kogte retter. Disse beroliger fordøjelsessystemet og lindrer
symptomer som mavesmerter og diarré. Derudover bibeholder denne form for mad
de fleste sunde næringsstoffer og er let fordøjelige. 
•	Undgå fedtrige og sukkerholdige fødevarer, da disse kan angribe maveslimhinden. 
•	Tyg grundigt! Optagelse af maveindholdet i tarmen bliver lettere, og der er mindre
ubehag (forstoppelse, flatulens, halsbrand). 
•	Foretræk en kost med højt fiberindhold. Tarmaktiviteten stimuleres, afføringen
bliver løsere og flere forurenende stoffer udskilles. Derudover har den en gavnlig
effekt på vores vigtige tarmbakterier. 
•	Glem ikke de fem portioner af frugt og grøntsager om dagen! Udover vitaminer og
mineraler indeholder de desuden vand og fiber. 
•	Præbiotika og probiotika er essentielle. Præbiotika giver balance i tarmfloraen.
Cikorie, pastinakker, porrer og løg indeholder dette. Probiotika er vigtig for funktionen
af vores tarmbakterier og findes i yoghurt, mælk, surmælk og kefir.  
•	Bitterstoffer virker fordøjelsesfremmende. F.eks. grapefrugt, pomeios, artiskokker
og icebergsalat indeholder dette. 
•	Ekstern bevægelse er god for den indre bevægelse! Motioner! 
•	Tag din tid på toilettet. Hvis du tvinger dig til afføring, kan der opstå flere
problemer i tarmen. Men selv at holde på afføringen er dårligt, fordi forurenende
stoffer kan ende tilbage i kroppen.

11. Rotation af levnedsmidler

En rotationsdiæt handler om at have variation i din kost og aflaste din krop. Den
grundlæggende idé om rotation er kun at spise en inkompatibel fødevare og dens
nære slægtninge fra samme fødevarefamilie én gang hver fjerde eller syvende dag for
at aflaste tarmene. I det følgende viser vi dig, hvilke fødevarer og deres nære
slægtninge du kun bør spise hver 4. dag på grund af en intolerance, der findes her.
Dette gælder kun for de fødevarer, der er påvist under IgGA-testen. Hvis vi har påvist
en følsomhed overfor en fødevare i IgE-testen, så følg proceduren beskrevet i kapitel
7 afhængigt af graden af besværet. 

Fødevarer du kun skal spise hver 4. dag i henhold til vores IgGA-undersøgelse:
- Ananas

- Bananer

- Bagegær

- Spelt

- Jordnød

- Gluten
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- Hønseæg (hele æg)

- Kasein

- Kiwi

- Majs

- Mandel

- Ris

- Sojabønne

- Fisk og skaldyr (torsk, alaskasej, laks, tun, rejer)

- Mælkeblanding (komælk, fåremælk, gedemælk)

- Kødblanding (oksekød, svinekød)

- Fjerkræblanding (kylling, kalkun)

- Glutenholdig kornblanding (byg, rug)

- Glutenfri kornblanding (amarant, quinoa)

- Nøddeblanding (valnød, hasselnød)

Hvis du har spørgsmål om dit resultat eller
emnet uforenelighed, så tøv ikke med at
kontakte os på +49385/48592233 (mandag til
fredag kl. 09:00-17:00) eller via e-mail over
support@cerascreen.dk. Vi lader dig ikke stå
alene med dine resultater og støtter dig på vej
til et liv uden besværligheder. 
Dit Cerascreen team


