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Start gerne din morgen med at drikke et stort glas 
vand med saften fra en halv citron i. 

Det virker basisk i kroppen og sætter gang i 
udrensningen. 

Du skal huske, at morgenmaden er et hovedmåltid, 
så du skal spise efter kostfordelingen, hvor du 
spiser 1/3 protein og 2/3 kulhydrat. 
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MORGEN



Hæld olie over maden eller tag et olieshot. Du 
kan sammenligne dig selv med en bil, der skal 
have det rigtige brændstof. Du kan ikke køre på 
knallertolie, for din krop er ikke beregnet til det. 
Mange hælder forkert brændstof på deres krop, 
men kræver alligevel, at kroppen skal ”køre” hele 
dagen. Det siger sig selv, at det er et spørgsmål 
om tid, før den strategi giver bagslag. Din morgen-
mad afgør, om din eftermiddag bliver fyldt med 
energi og overskud, eller om du er udkørt, 
gnaven og råber ad ungerne klokken 17.

Du har lige fastet i over 8 timer, og din krop higer 
efter næring og energi. En almindelig morgen i dit 
Damore-Program vil være, at du vågner, suser på 
toilettet og har afføring og derefter er hundesulten 
og spiser dagens største måltid. Så ved du, at alt 
fungerer som det skal! Hvis du ikke er sulten om 
morgenen, er der noget galt. Kroppen er indrettet 
til at få dagens største måltid om morgenen. Her 
skal du lægge fundamentet til et stabilt blodsuk-
ker resten af dagen, så du kan have masser af 
energi eftermiddag og aften. Oplever du dyk i en-
ergi og humør i løbet af dagen, er det tydelige 
tegn på, at dit blodsukker er ustabilt, og det 
dræner og belaster din krop. 

Derfor skal du spise godt med protein, 
grøntsager og olie til morgenmad. 

Det eneste, du opnår ved at springe morgen-
maden over og derved nægte din krop dens vi-
tale energi og byggesten, er et lavt energiniveau 
dagen igennem og ekstrem sult og sukkertrang 
om aftenen. Og som negativ bonus stopper du 
din forbrænding og bliver fed! Kroppen har dagen 
igennem kæmpet med følgerne af de store 
udsving i blodsukkeret, og det tager simpelthen al 
din energi. Det er farligt for kroppen at have et for 
højt eller for lavt blodsukker. Derfor sætter den 

alle kræfter ind på at få styr på blodsukkeret ved 
skiftevis at kalde på sukker og producere en 
masse insulin. Derefter er der ikke flere kræfter til-
bage. Hvis du føler, du har svært ved at nå alt 
det, du skal, nytter det altså ikke, at du presser 
dig selv eller får hjælp til at planlægge din tid. Det 
er slet ikke der, problemet ligger. Du skal have fat 
i årsagen til problemet, og det er dårlig tilrettelagt 
kost, der belaster din krop.

Protein og fedtstoffer har den fantastiske effekt, at 
de giver ro og gør dit blodsukker stabilt. Hvis du 
vil have rolig, fokuseret energi og være klar i hove-
det, skal du altså have protein og fedt i din mor-
genmad.

“Vi dygtiggør os rent forretningsmæssigt i 
stor stil, hvorimod kroppen er undervurderet. 
Jeg havde et stort ønske om at finde større 
fysisk balance og mere varig energi – og 
derved undgå de velkendte dyk midt på 
dagen, når sukkertrangen melder sig.  
Noget af det sværeste har været omgivelser-
nes reaktion. Det er gået op for mig hvor me-
get socialt liv, der er forbundet med måltider. 
Det er accepteret at spise anderledes og gøre 
mærkelige ting, hvis man ligger for døden el-
ler er på slankekur. Men jeg oplever, at andre 
kan blive direkte provokerede af, at jeg 
undgår sukker for at have det godt eller ud-
trykker, at jeg ikke vil give mine børn sukker 
i de mængder, som er normalen her i landet. 
Jeg tror, at nogle folk oplever det som en kon-
frontation i forhold til deres egen livsstil, og 
jeg hører dem pludselig argumentere vold-
somt for, at børn har krav på slik, og at det 
er alt for besværligt at leve på den vis.” - 
Lise H
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Idé: 

2 økologiske æg 
100 gram rød peber i tern  
1 fed presset hvidløg 
Havsalt & frisk kværnet peber  
1 teskefuld økologisk smør/hvidløgssmør el-
ler kokosolie  
100 gram af en salatblanding (fx en salat 
lavet af lige dele rød peber, majs, grønne as-
parges og agurk) 
2 spiseskefulde chiliolie  
Pisk æggene sammen med salt og peber  
Tag en lille pande og smelt fedtstoffet 
Drys hvidløg ud på panden og lad det bruse 
op 
Hæld de røde pebre på panden og svits dem 
kort 
Hæld æggeblandingen over  
Klap omeletten sammen og steg den kort på 
begge sider så den lukker sig. Læg eventuelt 
låg over  
Læg din salatblanding på en tallerken  
Læg omeletten ovenpå  
Hæld de 2 spiseskefulde chiliolie over og nyd 

Idé:

Torskerogn 

Røget torskerogn blandes med ren mayon-
naise, hakket løg, salt og peber, rør sammen 
med lidt råkost og læg det i en lektin-frit 
brød.

Idé:

Scrambled eggs med kalkunbacon

Slå et par æg ud på panden og rør jævnligt i 
det. 

Steg kalkunbaconen med. 

Tilbehør: rød peberfrugt i strimler. Lidt man-
dler. Shake lavet af gulerodsjuice, sojamælk 
og hørfrøolie.

“Min krop blev snotforvirret, for jeg spiste 
udrensende mad morgen og aften, og så ir-
riterede jeg min krop med en sandwich til 
frokost. Det virkede bare ikke”  
- Hanne E.

“Jeg vil ikke længere dope mig selv med 
kaffe og fylde mig med tilsætningsstoffer, far-
vestoffer og kemikalier. Dét vil jeg sim-
pelthen ikke byde mig selv mere. Det var en 
fuldstændig vild erkendelse, da det gik op for 
mig, at 95% af alle de helt almindelige mad-
varer er fyldt med tilsætningsstoffer – altså 
giftstoffer, som kroppen bagefter kan ophobe 
i lever og nyrer – og at tilsætningsstofferne 
er i maden af primært to årsager: For at ‘for-
tynde’ råvarerne og dermed gøre madvar-
erne billigere og for at binde ‘råvarerne’ sam-
men på kunstig vis” - Lise K
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Formiddag er et mellemmåltid. Derfor behøver 
du ikke 1/3, 2/3 fordelingen. Du kan godt kun 
spise grøntsager eller kun spise kød, hvis du 
har lyst til det. Men hvis du har ustabilt blodsuk-
ker, er formiddagen et af de 3 vigtigste mål-
tider. Det er nemlig her, du fylder på dine pro-
tein- og cellefedtlagre, som sikrer dig en efter-
middag uden sukkertrang og med ro og over-
skud. Derfor er formiddagen det måltid, som 
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FORMIDDAG



varierer mest, dels fra person til person, dels 
fra dag til dag. Nogle dage spiser du, så man 
skulle tro, du ikke havde fået morgenmad, an-
dre dage er en gulerod mere end rigeligt. Be-
hovet afhænger nemlig af mange ting. Hvor 
fysisk og psykisk aktiv var du i går?  
Hvor meget har du sovet i nat?  

Og, hvis du er kvinde, hvor du er i din cyklus? 
Det er derfor også det måltid, som er sværest 
at få til at hænge sammen. For du er nødt til at 
MÆRKE din krop og MÆRKE, hvad den har 
brug for. Gør det eventuelt til en vane at sætte 
din mobil til at ringe klokken 10. Når den 
ringer, bruger du 45 sekunder på at lave dybe 
udåndinger. Pres al luft ud af lungerne med et 
dybt suk og fyld dem op igen med en dyb 
indånding. Gentag det 4 gange. Når du er 
færdig, lukker du øjnene og fokuserer på 
indersiden af din mave. Er du sulten? Hvad 
skal du have, bøf eller grønt?

Jeg ved godt, at det virker meget fodformet 
og 70’er-agtigt, og at det er meget omstænde-
ligt. Sagen er bare, at hvis du ikke har kontakt 
med din krop, mærker du ikke dine behov. Du 
er derfor nødt til først at få kontakten, for 
derefter at kunne reagere på dit behov. Bare 
vent … om 14 dage er der kortere reaktion-
stid, og du vil meget hurtigere kunne mærke 
dit behov.

Som regel kan formiddagens måltid blive en 
rest fra aftensmaden eller morgenmaden. 
Hvis ikke der er rester, er der mange lette små 
retter, du kan pakke sammen og have med. 
En favorit hos børn er forskellige nødder. 

Macadamia, cashew, pistache, peanuts er 
som regel et hit. Læg dem i blød dagen før, 
så smager de endnu bedre og er tilmed 
blevet skrigende sunde. Lav madpakken i 
små pakker, det gør det mere overskueligt, og 
så er det næsten som en gave. I øvrigt stabi-
liserer mange små retter blodsukkeret bedre i 
løbet af en lang dag.  

Gode  
Formiddagshapser
Gulerodsstænger med peanutbutter.

1 skive røget laks rullet om 3 grønne asparges.

1 skive roastbeef med mayonnaise, rørt med lidt 
peberrod

1 kogt økoæg med tomat.

Tunsalat lavet af tun, agurk, rød peberfrugt og 
mayonnaise.

Ristet torskerogn med citron, cherrytomater, 
agurk og gulerod.

Et stykke omelet fra morgenmaden. 

Pølse med agurk - Hapser lavet af 2 friske agurk 
skiver – herimellem lægges skiver af ungarsk 
oksespegepølse eller anden pølse fra Hanegal 
der er uden sukker eller andet skrammel.

Laks med gedeost - Smør skiver af røget laks 
med smørbart gedeost, og rul dem stramt. 

Når bare du spiser morgen, formiddag og 
frokost, er du sikret, at luften ikke går af bal-
lonen om eftermiddagen, og at du ikke får lyst 
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til chokolade om aftenen.  Regelmæssige mål-
tider understøtter din krops arbejde og sikrer, 
at din udrensning hele tiden er i gang. Hvis 
du ikke føler dig sulten, så spis en lille smule. 
Lidt rester fra morgenmaden vil måske være 
nok. Husk, at det ikke er mængden, men for-
delingen på din tallerken, der gør, at din krop 
skiller sig af med ophobede affaldsstoffer. Der-
for skal du bare spise den mængde mad, 
som din mave har lyst til. Mærk efter om du er 
mere sulten, hvis ikke, så stop. Stil maden i 
køleskabet og spis videre til næste måltid.

Olieshot
Jeg bruger olieshots, når jeg er lækkersulten, 
lidt ked af det eller trænger til ro og støtte. Et 
olieshot gør mig rolig og hindrer mig i at gøre 
noget overilet. I panikken efter at få dæmpet 
lækkersult hjælper et olieshot mig altid til at 
falde ned, så jeg kan se, hvad der virkelig er 
problemet, eller hvad jeg har brug for. Ofte er 
det jo mere rigtig mad end usundt guf. På den 
måde bevarer jeg respekten for mig og min 
krop.

Mange hilsner Ann

Et olieshot tager din sukkertrang og er din 
bedste ven i starten, hvor du har fysiske ab-
stinenser. Olieshots giver også en dejlig ro og 
overskud. Børn må også gerne få et shot. 
Hjernen indeholder Omega 3, så et omega 3 
olieshot tilfører kroppen det, den har brug for.

Der er mange forskellige varianter af et olie-
shot. Nogle foretrækker at tage det rent, an-
dre blander det i koldt vand og shaker. Her er 
en rigtig god begynderopskrift, fordi den 

smager så godt, og du kan mærke effekten 
med det samme:

2 spiseskefulde omega 3 olie

4 spiseskefulde frugt- eller grøntsagsjuice 
uden sukker

6 spiseskefulde sojamælk (rød Provamel, 
uden sukker og vanilje)

Når du får gode fedtsyrer, kan de fedtopløse-
lige giftstoffer udskilles af dit bindevæv, uden 
at din krop tager skade. Fedtstofferne fører 
giftstofferne til leveren, hvor de nedbrydes og 
udskilles via afføringen. Hvis du gerne vil af 
med fedt på maven og appelsinhud, er det 
derfor vigtigt, at du sørger for at få olie nok. 
Tag mindst 3 olieshots om dagen og gerne 
flere. Føl dig frem. Du kan let mærke, om du 
får olie nok. Når du mærker, at du får mere og 
mere overskud, at du ikke er træt, og din hud 
bliver smidig, blød og ensartet og får en 
dejlig glød, så har du fundet dit niveau af olie. 
Alle olier kan bruges, bare de er koldpress-
ede eller mekanisk pressede. Du skal bare 
sørge for at få omega 3 hver dag, da dit 
omega 6 behov delvis bliver dækket af det 
kød, du spiser. 
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Frokost er et hovedmåltid. Sid ned og spis. 
Hold en pause fra arbejdet og lav 4 dybe 
udåndinger, før du sætter tænderne i din mad. 
Nyd, at du giver din krop mad, den kan bruge 
til noget og skåner den for tilsætningsstoffer, 
transfedtsyrer, farvestoffer, konserverings-
midler, medicinrester og andre stoffer, som 
kroppen ikke kan håndtere, og som gør dig 
syg, svag og ældet. Spis så vidt muligt økolo-
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gisk, også når det gælder kød. Når du skal 
købe kød, skal du vælge kød fra fritgående, 
økologiske dyr, der har spist græs.

Tidligere i menneskets historie fik vi en stor 
del af vores fedtstoffer fra animalsk fedt. Og vi 
blev sunde af det, for dyrenes fedt indeholdt 
Omega 3 fedtsyrer dengang. Ligesom fiskene 
fedt stadig gør. Dengang var dyrenes fedt 
altså anderledes, af den simple grund at dy-
rene levede frit og sundt. De fik dagligt mo-
tion, spiste grønt græs og havde ikke et 
stresset liv. I dag er animalsk fedt ofte en rig-
tig usund kilde til fedtstoffer. Dyrene får korn i 
stedet for grøntfoder. Og ligesom du bliver 
syg, fed og usund af kornprodukter, gør dy-
rene det også. Dyrene i konventionelle land-
brug lever under utrolig stressede forhold og 
får ofte masser af medicin, som naturligvis 
ophobes i deres bindevæv og fedtvæv, og 
det får du så ind i kroppen, når du spiser 
deres kød. Dyrene har i dag de samme 
livsstilssygdomme som os, for de lever jo, 
som vi gør. Vi (dyr som mennesker) får ingen 
motion, men til gengæld masser af stress, me-
dicin og elendig kost. Så sørg for at vælge 
kød og fedt fra dyr, der har levet så naturligt 
som muligt. 

Som jeg tidligere har skrevet om, bliver fedt 
nedbrudt og brugt direkte i kroppen til at op-
bygge dine celler. Det vil sige, at når du 
spiser meget kyllingefedt, vil dit kropsfedt 
minde meget om kyllingens. Og hvis du har 
spist mange popcorn og pulversaucer, så vil 
dit kropsfedt og dine cellemembraner blive 
fyldt med stive, skadelige transfedtsyrer. Her 
kan man virkelig tale om, at du bliver præcis, 

hvad du spiser. Du bestemmer altså selv, om 
dit kropsfedt, dine hjerneceller og cellemem-
braner skal bestå af godt fedt, som sikrer, at 
din krop er sund, eller om den skal indeholde 
skadeligt fedt fra et mishandlet dyr eller en cit-
ronmåne.

Idé:

150 gram røget laks i skiver  
50 gram babyspinatblade  
50 gram ruccola  
50 gram icebergsalat  
75 gram strimlet agurker fra grøntsags strimleren 
Samme antal dild kviste, som du har lakseskiver 
Samme antal hvide asparges fra glas, som du har 
lakseskiver  
2 spiseskefulde pinjekerner 
1 spiseskefuld økologisk smør /ghee 
1 spiseskefuld citronsaft (limesaft) 
1 lille teskefuld sennep 
2 spiseskefulde raps eller oliven citronolie 
Havsalt og frisk kværnet peber

Anret salat og spinat på en tallerken og pynt med 
agurkerne rundt i kanten

Smørret røres blødt med sennep og citronsaften. 
Tilsæt gerne lidt salt og peber. Jo blødere smørret 
er, jo nemmere optages citronsaften

En skive laks bredes ud, Smør et lag citron-sennep-
smør på hele skiven

Læg en kvist dild så den stikker ud over kanten af 
laksen. Læg en asparges på, også lidt ud over kan-
ten. Drys lidt pinjekerner på

Rul lakseskiven sammen fra den bredeste ende - så 
bliver resultatet også dekorativt
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Læg dem på din salattallerken og hæld de 2 spis-
eskefulde citronolie over og nyd. 

Idé:

Rødbedesuppe

1 kilo rødbeder  
½ kilo løg

Tilbehør:

Parmesan 
Chiliolie 
Evt. stegt kylling

Fremgangsmåde

Skræl løg og rødbeder og skær det i store 
skiver (lige meget hvordan, for det hele skal alli-
gevel blendes til sidst). 

Fyld op med vand, så det lige er dækket, og kog, 
til rødbederne er møre. 

Det hele blendes.

Idé:

Rejesalat 

Rejer vendes i sesamfrø og steges i 
hvidløgssmør med hakket chili. Lav en salat til 
af revet gulerod med balsamicoeddike og oliveno-
lie over (smager bare fantastisk).

Idé: 

Kyllingesalat 

Salat af agurk, avocado og lime. Kyllingebryst 
vendt i sesam og stegt i smør.

“Så er de første 21 dage af Damore-
Programmet tilbagelagt. Ikke sådan at forstå, at 
jeg bare vil have forløbet overstået – nej, jeg er 
bare SÅ utålmodig efter at få det RIGTIG FÆNO-
MENALT godt! Og utålmodig efter at mærke ef-
fekten af al den lækre mad, løbetræningen og 
tørbørstningen. Det er et af mine ”arbejdsom-
råder”, det med at kunne mærke kroppen, så 
jeg væbner mig med tååålmoooodiiiiigheeeed. 
Har faktisk allerede mærket, at det vist bedst 
kan betale sig for mig at læne mig tilbage og 
lade kroppen tale.  Jeg kan i hvert fald ikke 
presse den til at ”makke ret” - som jeg ellers 
har prøvet på hele mit voksne liv. Jeg har eksem-
pelvis i lang tid bidt mig i kinderne, så de altid 
var flossede indvendig. Mirakuløst er de nu he-
let, uden jeg har gjort andet end at følge pro-
grammet. Begynder jeg derimod at tænke over 
det og bestemme mig for, at sådan skal mine 
kinder være hele tiden, bider jeg pludselig et lille 
hul igen.

Jeg er bare SÅ glad for at være startet på 
Damore-Programmet. Min krop har skreget efter 
dette i årevis, men jeg har ikke lyttet. Kulhydra-
ter har været den mad, jeg har tyet til, måske 
hele mit liv. Selvom jeg ikke har spist sukker i 
årevis, har min mad alligevel været baseret på 
letoptagelige kulhydrater. 

Kartofler i alle afskygninger og morgenmaden 
med frugt og ristede havregryn troede jeg fak-
tisk, jeg ville få svært ved at undvære. Heldigvis 
har afskeden vist sig at være smertefri”  
- Anne
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Har du fået nok fedt og protein til morgen, for-
middag og frokost, har du ikke sukkertrang om 
eftermiddagen, og du mærker både ro og over-
skud. 

Og omvendt: er du parat til at slå ihjel for en 
snickers, skal du i morgen have mere fokus på 
protein og fedtstoffer til morgen og formiddag. 
Lav dig en ekstra proteinsnack og tag med i 
tasken. 
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Til eftermiddag kan du spise mad efter 1/3, 2/
3 princippet, eller du kan tage dig en frugtsa-
lat med vaniljeolie. Skal det gå hurtigt, så 
snup en ”håndfrugt” med et olieshot on the 
side. Det er først om eftermiddagen, at dit 
blodsukker er så stabilt, at din energi og dit 
gode humør ikke vælter, fordi du spiser frugt. 
Havde du derimod spist frugt til morgenmad, 
havde du gjort helvede hedt for din familie. 
Frugt indeholder hurtige kulhydrater i form af 
frugtsukker. Derfor er det vigtigt at forkæle sin 
frugt med olie. Olie bremser hurtige kulhydra-
ter og gør dem langsomme og blide ved krop-
pen. Det betyder, at frugt uden olie kan gøre 
dig strid, træt og tyk, hvorimod frugt med olie 
gør dig slank, stærk og fuld af overskud. 

Spis de frugter du kan lide. Gå efter danske 
og økologiske frugter. Du behøver ikke at få 
frugt hver dag. Nogle mennesker bliver op-
pustede og uligevægtige af frugt, og har du 
det sådan, skal du endelig lade frugten være. 
Spis hellere en frikadelle i stedet. Du skal 
desuden være klar over, at der er mange kul-
hydrater i frugt. Hvis du gerne vil tabe dig, er 
det derfor ikke hensigtsmæssigt at frådse helt 
vildt i frugt. Spis hellere mad.

Idé:  

Salat snack - Salatblade rulles stramt om tynde 
skiver af lammepølse og rød peber.

Idé:

Frossen banan med macadamiaolie, kokosmel, 
hakkede hasselnødder og vaniljepulver.

Idé:

Lakridstoppe 
Du skal bruge:  
100 g Medjoul dadler, udblødte  
2 æg  
200 g kokosmel  
Reven skal og saft af 1 økologisk appelsin 1-2 
spsk. lakridspulver 

Kør dadler og æg i blender eller food- processor 
og tilsæt de øvrige ingredienser. Form til små 
toppe og sæt på bagepladen. Bag ved 190 
grader i cirka 12 minutter afhængig af størrelse 
og form.

Jeg husker tydeligt, hvordan jeg i starten havde 
det med tanken om at komme olie på min mad. 
Noget, som jeg altid havde hørt skulle fede, 
skulle jeg nu til at hælde i mig. Jeg troede, at 
olien ville føles, som om den ikke kunne give 
slip, ligesom når man smører en kageform med 
smør. Men jeg tog mig sammen og begyndte 
med rapsolie. Det gav min mad en helt anden 
smag, den kedelige salat fik en anden efters-
mag, og kødet var meget mere lækkert at tygge 
i, ikke så tørt og kedeligt. Olien var nok det, der 
gjorde mest indtryk på mig, fordi jeg aldrig 
havde tænkt på, at man kunne spise/drikke det 
på den måde. Frugt kan jeg slet ikke spise uden 
olie længere, frugten smager ikke af nær så me-
get uden olien.

Gine
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Her spiser du måske sammen med andre, så 
lav mad til dig selv og suppler med den mad, 
de andre har lyst til. Du må ikke pådutte andre 
dine madvaner eller prædike en livsstil. Du skal 
bevare dit fokus på dig selv, din krop og dit liv 
og lade de andre om deres. 

Det er ikke hensigtsmæssigt at du har fokus på 
partner og børn - det er som regel et tegn til at 
du slipper for at have fokus på dig. 
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Din beslutning om at deltage på workshop-
pen er din.  

 Find glæden frem og fokuser på løsninger i 
stedet for problemer. Brug din nye energi og 
boblende glæde til at gøre gode ting for dig 
selv og dem, du elsker. Det spreder ringe i 
vandet.

Idé:

Tarifa Salat Og Græske Deller 
Græske Deller. Frikadellerne deles i 6 lige store 
portioner, pakkes i frostposer og gemmes til se-
nere måltider. 

300 gram kalvekød 
300 gram lammekød 
200 gram løg 
1 fed hvidløg 
20 sorte oliven uden sten 
3 økologiske æg 
1 teskefuld oregano 
11⁄2 teskefuld basilikum 
Havsalt og frisk kværnet peber  
100 gram afdryppet gede- eller fårefeta i små 
tern 
Kokosolie eller økologisk smør/hvidløgssmør til 
stegning 
Blend løg, hvidløg, økologiske æg, oregano, ba-
silikum, oliven, salt og peber 
Vend massen med det hakkede kød 
Tilsæt fetaosten til sidst 
Stil eventuelt farsen i køleskab i 1⁄2 time, så 
den bliver mere fast 

Tænd for ovnen på 200 grader  
Form dem til frikadellestørrelse og brun dem i 

fedtstoffet 
Bag dem færdige i ovnen i cirka 10-15 minutter. 
De bliver mere faste på den måde og er lettere 
at optø. 
Del portionen i 6 lige store dele. 

Tarifa Salat o 150 gram finthakket iceberg salat 

100 gram skrællet agurk i tern 
10 sorte oliven uden sten i skiver 
50 gram fårefeta i tern 
2 spiseskefulde soja-, fåre- eller gedeyoghurt o 
1 spiseskefuld raps- eller oliven- chiliolie  
1 spiseskefuld olivenolie med basilikum  
Bland salat, agurk, oliven og feta  
Rør dressing af yoghurt og olie og hæld over 

Server salaten med dellerne. 

Idé: 

Eksotiske kyllinge-deller

Hakket kyllingekød røres sammen med 1-2 æg 
og kanel, spidskommen, ingefær, salt og peber. 
Farsen tilsættes revet squash, gulerødder, hak-
ket spinat, nødder, hvidløg, og steges på panden.
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Idé: 

Bagte rodfrugter med sesamkylling

Skær en fennikel i passende ”rustikke” stykker.

Flæk rødbeder og gulerødder og halver rødløg 
og forårsløg (skal ikke skæres i stykker).

Smør en bradepande eller et ildfast fad med 
smør. 

Fordel grøntsager heri og drys med groft salt. 

Bag ved mellem varme cirka 45 minutter.

Server med kyllingestykker, der er vendt i 
sesam og stegt i smør.

Dette er hit aftensmaden. Dels fordi alle kan 
spise den men også fordi deller er gode at have i 
køleskabet og snacke når blodsukkeret daler. 

Idé:

Hokkaido suppe – til flere dage 

Du skal bruge:  
1 hokkaido  
3 porre  
5 løg  
1 tsk. tørret chili  
5 fed hvidløg  
2 cm ingefær 

Peber, salt og lidt stødt koriander  
1-11⁄2 liter vand

Skær alle grøntsagerne i tern. Løg og porre svit-
ses i smør med krydderierne. Vand tilsættes. 
Hokkaido tern kommes i og det hele koges i ca. 
30 min. Blend det hele med en stavblender. 

Kom pinjekerner og chili olie på toppen og 
server.

“Jeg synes de første 14 dage var hårde. Jeg var 
meget overrasket over, at jeg ikke spiste noget 
forkert, for jeg var mange gange ved at opgive. 
Men noget i mig fik mig til at holde ved. Det gik 
så desværre ud over nødderne. Jeg trøstespiste 
nødder helt vildt. Som jo heldigvis ikke er skade-
lige for mig.

Jeg var totalt forvirret mht. min dagligdag. 
Havde mange gange lyst til at skifte arbejde, og 
andre gange ville jeg tilbage på studiebænken. 
Den ene dag ville jeg det ene og den anden no-
get andet. Det var frustrerende. Men inde i mit 
hoved havde jeg Pernilles stemme som sagde: 
”Du må ikke tage nogen drastiske valg i din 
tilværelse under udrensningen”. Så det bliver 
ved tankerne.

Mine dage vekslede meget. Jeg havde fantas-
tiske dage, hvor jeg bare fik et superkick fra 
løbeturen, og triste dage, hvor jeg bare havde 
ondt af mig selv.

Jeg har arbejdet meget med at planlægge min-
dre, dvs. jeg forsøger at acceptere, at jeg ikke 
kan nå alle de ting, jeg sætter mig for at nå. Det 
er rigtig svært, især den dårlige samvittighed 
jeg får om aftenen, det er der jeg trøstespiser 
og nødderne bliver kastet ind. Jeg har fundet ud 
af, at jeg spiser en del hyggemad i løbet af afte-
nen på sofaen. Jeg har en klar tendens til at 
spise min aftensmad foran tv’et. Derved reg-
istrerer jeg slet ikke, at jeg kaster maden i hove-
det uden egentlig at nyde og smage på den mad, 
som tit har taget lang tid at lave. Så jeg har bes-
luttet mig for at få en anden ven end sofaen.”  - 
Pernille I.
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Hvis du er sulten igen efter aftensmaden, skal 
du tage lidt mad. Især hvis du har ustabilt blod-
sukker, er det er vigtigt at få spist om aftenen. 
Det vil give dig en rolig og god start på dagen i 
morgen. Med tiden, når din krop får det bedre, 
vil du ikke længere behøve at spise sent om af-
tenen. Du vil så kunne give din fordøjelse en 
god lang pause hen over aftenen og natten. 

6
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Du skal altså finde ud af, hvad du fungerer 
bedst med. Hvis et sent måltid gør en positiv 
forskel for dig, så spis endelig en portion mad 
eller tag et olieshot sent på aftenen. Men hvis 
du kan mærke, at det generer din fordøjelse 
og din nattesøvn, skal du naturligvis lade 
være med at spise efter aftensmaden.

Idé: 

Bagt æble

Fjern kernehuset fra et æble (med en udstikker, 
så der kommer et langt hul i æblet). 

Sæt det på et lille ildfast fad.

Fyld øko-smør, kanel og hakkede mandler eller 
nødder i hullet. Strø ekstra kanel over. 

Bages i ovnen ved 200 grader, til æblet er mørt.

Hæld lidt valnøddeolie over.

Idé:

Jordbæris

3 frosne bananer 
200g frosne jordbær  
2 dl kokosmælk 
2 tsk. vanillepulver 

Blend til cremet is. 

Idé:

Eskimois  
 
300g frosne, meget modne, bananer 
100g Medjool dadler 
2 tsk. vanillepulver 
200g solbær, friske eller optøede 
Solbær til pynt 
Chokoladesauce eller Damore Nutella

Blend bananerne  
Blend dadlerne med lidt væske 
Rør det sammen med vaniljepulver og solbær  
Stil i fryseren i 60-90 minutter 
Når du serverer hælder du enten chokolade-
sauce eller nutella over

Idé:

MARCIPAN

16 dadler

200gram mandelmel

Blend dadlerne op i lidt vand rør sammen med 
mandelmelet

NOUGAT

16 dadler

200 gram hassel nøddemel

Blend dadlerne op i lidt vand rør sammen med 
melet
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- alt det gode uden alt det unødvendige

125gram af hver af solsikkefrø, græskar frø, 
hørfrø, sesamfrø og kokosmel 
6 æg 
1dl olivenolie  
Rør det hele sammen  
Hæld op i en smut brødpande  
Bag 160*C i 1 time

7
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Pernilles Knækbrød

100g græskarkerner  
100g kokosmel 
100g sesamfrø 
200g solsikkekerner  
150g hørfrø 
50g birkes 
50g husk 
125g smeltet kokosolie  
750ml vand 
Maldonsalt

Bland alle frø, kerner og salt sammen! Jep, 
du læste rigtigt bland ikke blend. 

Smelt kokosolien og rør det ind i kernerne. 
Tilføj vandet og lad det stå indtil al væsken 
er suget ind i kernerne.

Derefter deler du massen i 2 eller 3 af-
hængigt af størrelsen på din ovn. 

Læg 1 del på bagepapir på en bageplade. 

Jo tyndere du fordeler det jo sprødere bliver 
det. 

Jeg tager plastfolie på min hånd og spreder 
det ud med hånden. 

Du bager på 150*C i 1 time. og det er SÅ 
lækkert!! Hele hemmeligheden ligger i kokos-
mel, kokosolie, HUSK i stedet for æg, tyndt 
lag og lav varmegrad i ovnen  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Siden jeg startede med DETOX DIT LIV! i 2004 
har jeg hørt en masse fantastiske historier og jeg 
vil meget gerne dele nogle af dem med dig. 

Hvis du selv vil dele din historie må du meget 
gerne skrive til mig.

I kærlighed

Pernille Damore
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“Efter ½ års intensiv Damore Forløb med 
olier, homøopatisk udrensning samt en helt 
ændret kost har jeg opdaget, at jeg har et 
valg. Det er på en måde så enkelt. Jeg ved 
nu, hvordan jeg får det af den kost, jeg 
spiser. Jeg kan stadig godt finde på at spise 
brød og sukker – og af og til kartofler. Men 
så har jeg også selv valgt, at det er ok at 
blive træt og sur, få dårlig fordøjelse og 
svamp igen, igen. For det er sådan, det er.

Før syntes jeg altid, jeg var træt. Jeg man-
glede overskud og energi til at gøre de ting i 
mit liv, jeg gerne ville. Min mave fungerede 
ikke. Jeg havde jævnligt rigtig dårlig mave. 
Jeg har altid haft temperament – ikke sådan 
ekstremt, men levet i følelserne og følt mig 
vældigt styret af dem, især når jeg blev vred. 
Så kunne jeg hidse mig helt gevaldigt op – rig-
tigt ubehageligt for min mand og mine børn. 
Men især ubehageligt for mig.  

Jeg kan såmænd sagtens blive sur og util-
freds nu. Det sker bare ikke særlig ofte. Og 
når det sker, hidser jeg mig ikke særligt op. 
Det er ret utroligt og meget, meget befriende 
og skønt at have det sådan. Jeg troede, at 
sådan var jeg bare! Tillært eller person-
lighedsmæssigt – sådan var jeg bare. Men 
det er jeg åbenbart ikke.

Den stress og uro, jeg ofte havde i mig, fors-
vandt også. Jeg fik ro i hele systemet.  Det er 
noget af det, jeg kan mærke ryger for mig, 
når min Damore-kost ryger for mig.

Så det er i virkeligheden så enkelt. Jeg væl-
ger selv nu. Og jeg ved hvad jeg får, ud fra 
den kost jeg vælger.” - Gudni P.

“Da min søn var en uge gammel, begyndte 
han pludselig at kaste gul galde op. Det var 
så voldsomt, at det lukkede for hans luftveje, 
og vi skyndte os af sted til sygehuset. 
Herefter fulgte 3 uger med alle mulige og 
umulige undersøgelser. De fandt intet og 
sendte os hjem igen med diagnosen kolik.

Han udviklede i løbet af sit første leveår en 
kronisk febertilstand. Hans temperatur lå 
hele tiden på mellem 37,5 og 38,5 grader. 
Lægerne mente, at det var hans naturlige 
kropstemperatur, da de stadig ikke kunne 
finde en årsag. Men så startede feberkram-
perne. Mange af dem. De var forfærdelig vold-
somme, og vi gav ham stesolid som stikpiller 
når det stod på, ellers holdt kramperne ikke 
op. Nu mente lægerne, at Marius var født 
med en immunforsvarsdefekt. De ville derfor 
give ham penicillinkur, hver gang hans feber 
kom over 38 grader, men da han stort set 
hele tiden lå på den temperatur, turde vi ikke 
gøre det. Det var skruen uden ende. 

På grund af hans immunforsvarsdefekt måtte 
Marius ikke komme i institution. Vi fik derfor 
en ung pige i huset i stedet. Marius begyndte 
nu at få udslæt i ansigtet, det blev stille og 
roligt til nærmest hudløse kinder. Hans affør-
ing begyndte at være meget sur, slimet og 
voldsomt ildelugtende. Vi var flere gange hos 
lægen og spurgte, om det kunne være allergi 
over for et eller andet. Det blev afvist hver 
gang, da han ikke lignede et allergibarn, fordi 
han var en lille rund Buddha.

De bestemte hans eksem til at være børneek-
sem og gav ham recept på binyrebarkhor-
mon. Vi gav ham det ikke. Vi turde ikke. Ende-
lig kom vi i kontakt med Pernille Damore som 
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med en laboratorietest fra USA, målte IgG, 
altså forsinkede allergiske reaktioner i kos-
ten. Da den kom tilbage, var vi lettede. Det 
viste sig, at vores søn havde mælke- og glute-
nallergi. Han kunne hverken tåle mælkepro-
dukter eller kornprodukter. Disse ting forgift-
ede hans krop.Han manglede simpelthen de 
enzymer, der skulle til for at spalte begge 
dele. 

Vi fjernede begge dele fra hans kost, og efter 
2 dage havde han normal temperatur, og fe-
berkramperne forsvandt. Vi var lykkelige. 

Et halvt år efter var hans kinder helt helet op, 
og han blev generelt mere rolig. Hans affør-
ing blev fin, og han er i øvrigt den eneste i 
vores familie på 6 personer, som ikke har 
haft én eneste sygedag” - Nina

“Følelsen af tomhed og ensomhed bringer et 
af de stærkeste mønstre frem i mig: over-
spisning. Denne tomhedsfølelse kan komme 
de aftener, hvor jeg kommer hjem oven på en 
travl og begivenhedsrig dag, eller det kan 
være, mens jeg er i selskab med andre ... 
primært den første. I gamle dage fyldte jeg 
altid indkøbskurven med slik og kage på vej 
hjem, så kunne jeg trøste mig med det. I dag 
er situationen anderledes, og jeg føler måske 
trangen, men jeg handler ikke på den mere. 
Når følelsen kommer og kalder på mad, så 
skal jeg være bevidst om, at det er en del af 
min rygsæk - bevidst om at den altid vil være 
der. Derfor skal jeg se den i øjnene - det han-
dler om at være i følelsen. Jeg vil sætte mig 
ned i min sofa. Trække vejret. Lave in-

genting. Anerkende følelsen og mærke den, 
om end det er smertefuldt. Sige til følelsen: 
"Hej, dig kender jeg". Mærke den i maven og 
så glad gå videre i mit fantastiske liv, som 
jeg lever lige nu - også i skrivende stund. 

For så længe jeg spiser på følelsen, vil jeg 
ikke rykke mig - og mønstermonsteret vil 
have sejret. Det sker ikke - for det vælger 
jeg. Og jeg er glad, efter helt eget valg!” - 
Mette P.

“Jeg har altid været meget glad for bagte 
kartofler – det kunne jeg nøjes med, hvis det 
skulle være. I bakspejlet kan jeg nu se, hvor-
for jeg var så glad for kartofler. De har jo 
samme glykemiske indeks som en pose vin-
gummibamser. Jeg er sukkerafhængig.

Jeg startede i privat-forløb i november 2004 
og gik siden på et af Pernille Damores DE-
TOX DIT LIV-hold et halvt års forløb hvor vi 
levede efter Damore-Programmet. Da jeg 
startede havde jeg orm hele tiden og følte 
mig sur i kroppen. Jeg var altid ulykkelig og 
troede generelt, at jeg var skør. Jeg var le-
tantændelig over for min kæreste og var sik-
ker på, at han ikke var den rette for mig. 

Jeg er uddannet musiker, men led af scene-
skræk, som havde været så slem, at jeg holdt 
pause fra mit instrument i 5 år. Da jeg gik i 
gang med at spille igen, var jeg i mange situa-
tioner nødt til at tage betablokker for at turde 
spille. Jeg var træt og modløs og arbejdede 
på det tidspunkt som hjemmehjælper. Jeg 
oplevede det som et helle, men vidste godt, 
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at jeg havde mere indeni. Jeg turde bare ikke 
leve det ud, tage springet og leve af det jeg 
elsker, nemlig at underholde andre. Jeg havde 
prøvet en masse former for terapi og alterna-
tiv behandling, så måske var det det her, der 
kunne hjælpe mig. Så jeg gik jeg i gang med 
Damore-Programmet. Efter første konsulta-
tion gik jeg ned og handlede. Jeg var glad. Nu 
måtte jeg spise smør, mayonnaise og kød i 
lange baner. Og det med varm mad om morge-
nen. Det gav mig tryghed. Jeg skulle ikke læn-
gere sulte mig for at være slank. Nej, tværti-
mod, jeg skulle være mæt. Jeg fik mod på det 
her. Og jeg begyndte at ændre mig. Jeg blev 
lidt mere rolig. Jeg turde nu sige op i hjemme-
plejen og fik et bedre lønnet arbejde.  

Når jeg spiser kartofler, bliver jeg 
deprimeret. Det lyder helt skørt, men det er 
som om, livet løber ud af mig, og jeg føler, at 
jeg har en hel sæk kartofler i mit sind. Så 
tror pokker jeg har døjet med mit sind i så 
mange år.

Jeg var stadig opfarende og hidsig ind imel-
lem. Jeg tog mig altid en smoothie om efter-
middagen, men fandt ud af, at det var det, 
jeg ikke kunne tåle! 

En aften for nylig spiste jeg 15 vindruer. 
Næste dag skulle jeg ud og spille, og jeg 
havde tømmermænd. Jeg havde det elendigt. 
Jeg svedte, fumlede rundt, kunne ikke læse 
noderne og spillede forkert. Jeg kunne ikke 
rejse mig op og sige: ”Undskyld, men det er 
fordi, jeg har spist vindruer”. De ville jo tro, 
at jeg var tosset! Men det er sådan, det er. 
Dagen efter at jeg har spist frugt er jeg pirre-
lig, stresset og urolig. Det lyder som et drug, 
og det har det været for mig. Det kan stadig 

være svært at holde mig fra det, men det er 
jo et valg. Og hvis jeg i dag tager lidt frugt, 
er det altid i forbindelse med et olieshot. 

Så er der sket noget. Det er som om, at jeg 
har levet i en boble og har siddet derinde og 
set verden gå forbi mig. Nu er jeg mig med 
alt, hvad jeg indeholder, og jeg kan lide mig 
selv. Jeg eksisterer i den virkelige verden. 
Jeg ser min kæreste med nye øjne. Jeg havde 
aldrig været gift i dag, hvis jeg ikke havde 
droppet sukkeret og frugten. Jeg var forfær-
delig dengang.

Og som noget af det bedste er min scene-
skræk væk. Før i tiden kunne jeg spille til en 
konference for et revisorfirma og pludselig 
tro, at der var spioner fra mit musikermiljø 
til stede (virkelig langt ude, jeg ved det!). 
Med det samme rystede mine hænder, og i al 
hemmelighed måtte jeg tage en betablokker 
for at kunne klare det. Sukkeret fik mig til at 
lave fantasier og se fjender overalt. Og for 
nylig blev jeg så sat på en prøve, for jeg 
spillede for mit eget forbund. Nu syntes jeg, 
det var hyggeligt. De var ikke længere mine 
fjender. 

Det, der er sket er, at jeg nu accepterer mig 
selv og laver lige det, jeg har lyst til. Jeg 
stoler på, at livet vil mig det bedste, og at der 
er rigeligt til alle. Og min mand siger, at jeg 
er blevet mildere. I dag er jeg taknemmelig 
over mit liv og alt det, det indeholder og 
glæder mig til det, der kommer. Tak.” - 
Sanne D
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”I går var vi til forældrekonsultation med 
vores datter på 9. For første gang handlede 
det ikke bare om, at hun er rigtig dygtig i 
skolen, men også om, at hun socialt fungerer 
meget, meget bedre end nogensinde. Vi går 
til karate sammen om mandagen, og jeg kan 
mærke, at hun er blevet meget mere præcis 
og koncentreret, hun har mere overskud 
sidst på dagen og står ikke længere og gaber 
og hænger. Hun løber mere rundt og leger, 
inden vi starter, for hun har meget mere en-
ergi” - Dan

“Over det halve år, som vores Damore-forløb 
varede, var det rigtig nemt for mig og min 
kone at spise ren mad. Og vores søn på 3 år 
følger også Damore Programmet. Han har ald-
rig spurgt efter slik. Nu spørger han heller 
ikke efter brød. Sommetider spørger han: 
”Er der sukker i?” Og hvis svaret er ja, ved 
han godt, at det ikke er noget for os.” - Anne

“Motionen har gjort underværker for mit 
mentale helbred! Jeg føler mig så lækker, når 
jeg træner, at jeg bliver helt høj af det! Den 
bedre selvfølelse har faktisk fjernet de nega-
tive tanker og bekymringer. At tro på sig selv 
må simpelthen være den bedste humørpille! 
Det virker for mig!” - Pernille O.

“Før Damore-Programmet var jeg også 
bevidst om det med tid og forberedelse. Ofte 
manglede jeg overskud til indkøb og til-
beredning. Jeg var træt efter arbejde, og det 
kneb med inspiration. Derfor spiste jeg tit de 
hurtige og totalt ideforladte retter med 
pasta, ris og kartofler med et stykke kød til. 
Nu tænker jeg slet ikke på ris, pasta eller 
kartofler. De er helt ude af mit univers. Brød 
og sukker har været mine værste fjender. Ald-
rig har jeg været så klar over, hvilken skade, 
sukker er for krop og sind. Sukker gør mig 
deprimeret, og det trækker mig i en ne-
dadgående spiral med inaktivitet og dov-
enskab. Så sukker er blevet min værste 
fjende. Jeg ved nu, at så længe jeg holder 
mig til den rene Damore-kost, har jeg det su-
pergodt og hviler i mig selv med overskud til 
motion og positive tanker. 

Olie, økosmør og krydderier holder trangen 
til søde ting væk. 

Nu spiser jeg efter lyst. For mig har det hele 
tiden føltes naturligt at spise bøffer og stegt 
kylling eller grøntsagssupper til morgenmad. 
Jeg har virkelig behov for en god og fyldig 
morgenmad. Jeg har altid vågnet med en god 
appetit om morgenen, så jubii for Damore-
konceptet.” - Helle U
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Jeg er ikke længere på sukker. Jeg er på reha-
bilitering. Selvom jeg ikke har været det i et 
stykke tid, er jeg stadig jaget vildt. Jeg kan 
ikke sove. Overalt hvor jeg står og går, har 
jeg det gyldne tårn fra Tivoli inde i mit 
hoved, og jeg er i frit fald det meste af 
dagen. Karrusellen kører på tværs og sørger 
for at jeg under ingen omstændigheder kan 
få styr på det tankespind, der døgnet rundt 
jagter mig med en økse. 

Jeg har dårlig samvittighed over for hele ver-
den, og jeg føler mig hjemsøgt af ordet 
’burde’, selvom min fornuft siger mig, at jeg 
ikke burde en skid. Jeg ved ikke, hvor jeg skal 
starte, og den latterlige tanke, at det her helv-
ede ikke holder op foreløbig, svækker min 
kampånd, og jeg går nogle gange derfor bare 
i seng. Jeg kan så bare ikke sove med de 
kroniske tømmermænd, der fungerer som en 
ulidelig krampe i røven, uden tegn på 
bedring.  

Jeg er en fuldtidsnarkoman, der endelig har 
erkendt, at det aldrig nogensinde bliver ander-
ledes. Jeg kommer aldrig, aldrig, aldrig no-
gensinde til at få et forhold til sukker som no-
get, man får ”en gang imellem” ved hygge-
lige lejligheder. Den sammensætning eksis-
terer ikke i min verden. 

For konsekvenserne er større og langt mere 
krævende end hovedpine og diarre i 3 dage. 
Jeg siger ikke, at jeg aldrig kommer til at få 
det, for en del af mig er sgu dum nok til at 
gøre det igen. Så vil den anden del af mig, 
den der afskyr behovet, sidde og vente på, at 
brændt barn endelig lærer at sky ilden. 

Jeg er en mester i løgn. Skræmmende god, 
og for de fleste af mine nærmeste er det her 
en ny historie – ”vi talte jo sammen den an-
den dag, hvor du virkede helt normal..?” I op-
dager det ikke, og det kunne heller ikke falde 
mig ind at give jer muligheden for det. Nogle 
af jer smiler overbærende og tænker: ”Jeg 
har gennemskuet dig”. Men søde ven, det 
lover jeg dig, at du ikke har! Den del af mig, 
jeg ikke tør vise nogen, den del,  som jeg er 
overbevist om ville skræmme selv min kat 
væk, den side jeg i virkeligheden ikke selv 
kan holde ud, den beholder jeg for mig selv. 

Og hvis jeg indrømmer det hele – går I så 
ikke fra mig? Et eller andet sted kender I mig 
måske slet ikke? Hvad fanden gemmer der 
sig bag pokerfjæset? En arrogant kælling el-
ler en grå mus? Jeg har hørt mange gode 
bud, uden nogensinde at føle at folk ramte rig-
tigt, men jeg har så også været fucked up på 
sukker næsten hele mit liv.

Jeg kæmper med balancen lige nu, for på den 
ene side kender jeg den rigtige vej, og ved, 
hvad der hjælper mig. På den anden side kan 
det virke uoverskueligt at gøre det, fordi det 
er en kamp, jeg er nødt til at tage alene. Med 
det i mente, at jeg lærer at række ud når der 
er brug for det. 

Dét er grunden til, at jeg er her igen. Damore 
Programmet er det, der får det bedste frem i 
mig, og jeg kender jo godt vejen”  
- Signe G
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“Jeg har i mange år haft migræne, og til tider 
været uarbejdsdygtig i flere måneder. Jeg 
prøvede alle behandlinger og stesolid og pano-
dil, uden det hjalp. Først da jeg blev førtid-
spensionist og derved slap af med arbejds-
stress, blev der langt mellem anfaldene,men 
de forsvandt ikke helt, og jeg havde tit lys-
flimmer. Så begyndte jeg at leve efter 
Damore-Programmet og kom forleden til at 
tænke på, at siden jeg begyndte på den rene 
kost, har jeg ikke haft flimmer og slet ingen 
smerteanfald. Det var en dejlig aha-oplevelse. 
Underligt, at jeg helt havde glemt det smerte-
helvede, det var at have migræne. En anden 
ting, der havde plaget mig meget længe, var 
svimmelhed. Især når jeg skulle sove. Jeg 
skulle holde på væggen for ikke at føle, at 
sengen kørte med rundt. Nok en oplevelse, 
mange har haft efter en festlig aften, men for 
mig var det hver gang, jeg lagde mig, vel at 
mærke uden at have indtaget alkohol. Jeg fik 
hele tiden at vide: ”Det er kostrelateret! Du 
spiser noget, du ikke kan tåle.” Jeg troede 
ikke på ham i starten; som gammel sygeple-
jerske vidste jeg da nok, at det ikke kunne 
være rigtigt. Jeg fulgte jo kostpyramiden! 

Da jeg begyndte at spise ren mad og undgik 
alle de, for mig, forkerte kulhydrater, fors-
vandt mine daglige karruselture ved sen-
getid. VILDT! Her var jeg bange for at jeg var 
ved at blive forkalket i hjernen, og så var det 
bare sukker. Jeg har været ret plaget af små 
depressioner i perioder, som jeg så ofte fik 
kemisk hjælp til i form af stesolid. Nu har jeg 
konstateret, at hvis jeg får sukker, bliver jeg 
meget ked af det, sortseende, grådlabil og 
mister helt mit selvværd. Jeg kunne have spa-
ret min krop for mange antidepressive midler 

gennem årene, hvis jeg havde vidst, at det 
var sukkerafhængighed. 

Det har givet mig en stor livskvalitet at æn-
dre min kost til ren mad, så selvom jeg ind 
imellem godt kan få lyst til lidt "lækkert" i 
almindelig forstand, så forsvinder lysten som 
dug for solen, når jeg rigtig kigger efter. Det 
er sukkermonsteret, der kæmper for at få sit 
velfodrede liv til at genopstå. Men jeg vil ikke 
betale prisen.” - Lene S 

“Lykken kom forbi - I tirsdags, inden vi skulle 
på Damore-forløbet sidste gang, nåede jeg 
lige at vaske en enkelt omgang tøj. På vej 
ned af trappen kom denne her vidunderlige 
følelse over mig: ”Lige nu er jeg lykkelig!”. 
Jeg sagde det højt for mig selv og smagte lidt 
på ordene. Og ja, jeg var faktisk helt igennem 
lykkelig. Ikke fordi der ikke er masser af ting 
i mit liv, som er noget rod, stakkevis af ar-
bejde og masser af sygdom i familien. Men 
jeg, Camilla, var faktisk lykkelig alligevel. Nu 
ved jeg, hvordan det føles, og vil holde fast i, 
at jeg kan gøre mig lykkelig ved at lytte til 
mig selv, respektere mine følelser og turde 
leve. Alt i alt en fantastisk indsigt – og start-
skuddet til mit spændende Damore-liv.” - 
Camilla
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“Jeg har opdaget forskellen på træthed og 
søvnmangel! Jeg er ikke træt længere! Jeg 
sidder ikke og hænger klokken 16! Det er SÅ 
fedt. Jeg er rent faktisk frisk hele dagen. Jeg 
kan godt trænge til hvile, eller mærke hvis 
jeg har sovet for lidt, men jeg er ikke så 
træt, som jeg plejer. HURRA.” - Anja

“En af de største gaver, min nye livsstil har 
givet mig, er ro - helt vildt dejligt. Livet er 
blevet langt mere overskueligt, og jeg ser 
med mild kærlighed på det meste. Jeg ved 
godt, det lyder langt ude, men det er sandt. 
En utrolig gave at kunne nyde de små ting i 
livet, mærke de særlige øjeblikke og blive tak-
nemmelig. Kan mærke det i mine relationer 
som et indre krav om nærhed og klare linjer. 
Jeg ved, at mine omgivelser synes, jeg er 
krævende med mit krav om nærhed og tilste-
deværelse - men se hvad jeg får ud af det - 
det vil jeg ønske for enhver.  
Jeg løber stadig, og det er så dejligt. Jeg over-
skrider uge for uge mine egne grænser. Det 
er utroligt, hvad det giver af gode fornemmel-
ser i krop og sjæl.” - Michelle E

“Før min Damore-Process levede jeg af en 
kop varm kakao + en smøg til morgenmad. 
Jeg spiste måske en banan omkring middag – 
sammen med varm kakao og en smøg, men 
ellers stod den på chokolade resten af dagen, 
stort set! Jeg var aldrig sulten, kun LÆKKER-
sulten. Min krop skreg på chokolade, og jeg 
aldrig havde lyst til rigtig mad. Var valget 
mellem lækkert kød med salat eller To-
blerone, M&M’s, Marabou og Ritter Sport, 
valgte jeg altid chokoladen. På mit holdforløb 
er jeg kommet helt ud af min sukkeraf-
hængighed. Nu kan jeg mærke sult. Jeg har 
faktisk ikke spist chokolade eller andet slik i 
over 1 år, og jeg har virkelig lyst til lækker 
mad, lige fra jeg står op. Det er så fedt at stå 
op om morgenen og mærke, at jeg er sul-
ten.” - Isabel C.

“Jeg havde ingen forventninger til min proc-
ess i Damore-Programmet, jeg havde jo 
prøvet så meget i løbet af de seneste 8 år og 
uden det helt store held. Jeg havde det rigtig 
skidt fysisk og havde fået stemplet kronisk 
træthedssyndrom og fibromyalgi år tilbage. 
Jeg havde fundet ud af, at hvis jeg holdt mig 
væk fra sukker, fik jeg det bedre, men dog 
ikke supergodt. Nogle dage gik det galt med 
kroppen. Jeg havde i mange år været frustre-
ret over min fysiske tilstand, da jeg har et 
fantastisk dejligt liv og ikke kunne ønske mig 
noget bedre.  

De første par uger på Damore-Programmet 
synes jeg gik rigtig godt. Aftensmaden var 
nem nok. Det værste var at skulle undvære 
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min gode morgenmad, som jeg jo troede, var 
så sund: rugbrød og frugt eller havregrød. 
Og igen at skulle undvære rugbrød til 
frokost. Så var der også lige det der med 
olie. I min hjerne var fedt usundt. Nu skulle 
jeg hælde olie over alt, hvad jeg spiste. Men 
efter et par dage var det også ok, og efter en 
uges tid kunne jeg slet ikke undvære det. Jeg 
fandt hurtigt ud af, at det var olien, som 
gjorde mig rolig og dæmpede min sindssyge 
sukkertrang. Proteiner og olie sammen 
hjælper mod denne altoverskyggende trang 
til sukker, hvidt brød, kager, ost og rødvin, 
jeg ellers har fra morgen til aften.

 Det er nu 9 måneder siden, jeg startede på 
Damore-Programmet og der har været op og 
nedture. Mange dage er mine smerter er helt 
væk, jeg har fået en ro i min krop, som jeg 
aldrig – og jeg mener aldrig – har oplevet før.

Jeg er nået så langt med min psyke, selvom 
jeg stadig har nogle rigtig forfærdelige dage 
og uger med smerter, meget trist humør, 
tudeture og total opgivenhed. I disse perioder 
prøver min psyke at overtale mig til bare at 
æde mig mæt i kager og chokolade. 

Men jeg gør det ikke. Jeg tager i stedet nogle 
frugtstykker med kokos og vaniljeolie, lav-
er en smoothie eller bager en bananpandek-
age, og så er jeg så lykkelig bagefter, fordi 
jeg endnu en gang modstod fristelsen til at 
putte skidt i min krop.  

Jeg synes stadig, at det er sindssygt svært 
at være på Damore-Programmet, men alt i alt 
har jeg fået et meget bedre liv og håber og 
tror, at jeg altid vil leve dette liv. Med tiden 
håber jeg på at kunne nyde et glas rødvin ved 

festlige lejligheder, måske endda et stykke 
groft brød. Men det ligger ude i fremtiden.

Hvis du er sukker afhængig, er Damore-
Programmet vanvittig svær - men det er alle 
anstrengelserne værd. 

Tænk engang ikke at være træt mere.

Tænk engang ikke at fylde sin krop med 
giftstoffer mere.

Tænk engang ikke at være hysterisk mere.

Tænk engang ikke at have oppustet mave 
mere.

Tænk engang ikke at have uro i kroppen 
mere.

Tænk engang ikke at have migræne mere.

Tænk engang ikke at have svamp mere.

Tænk engang at være til stede i de ting du 
laver.

Tænk engang at have overskud. 

Tænk engang at kunne nyde livet.

Tænk engang at have flere dage uden end 
med smerter.

 En varm hilsen til livet med Damore-
Programmet” 

- Janni Sø
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