


Innhold

Forord 7

Del 1 Mat som medisin 11
Kostholdsrevolusjonen 11
Et kompass for navigasjon 12
Mindre er mer 13
Bli venn med kroppen 14
Bryt ut av isolasjonen 15
Søk sunnhet 16
Tre kostplaner 16

Del 2 Mat som energi 19
Å lytte til kroppen 19
Vær din egen lege 20
Yin og yang 21
Konstitusjon og tilstand 27
Kjøkkenet 29
Verdt å vite 31

Del 3 Hva kan jeg spise ? 37
Kostplan 1 - Enkelt 37
Mat som bør unngås 39
Ordforklaring 40
Menyplan 1  41
Handleliste 45
Kostplan 2 og 3 47
Kommentarer til Kostplan 2 og 3 49
Menyplan 2 51

4



Del 4 Oppskrifter 55
Korn 56
Bønner 58
Grønnsaker 60
Tilsettinger 65
Desserter 66
Drikke 67
Medisinsk drikk 68
Fermenterte grønnsaker 69

Del 5  Min historie 73
To vendepunkt 73
På alternative veier 75
Makrobiotikk 79
Andre strategier 82
Veier videre 84
En ny krise 86
Hvorfor virket det denne gangen? 87
Årsaker til psoriasis 92

Del 6 Artikler 93
Kosthold og stråling 97
Faste en naturlig vei til sunnhet 107
George Oshawa – sunnhet er mer enn mat 109
Melk, –  den perfekte drikk for kalver 116
Sukker en ulv i fåreklær 127
Karbohydrater er ikke fienden 135
Nøkkelen til kreftgåten 137
Fri fra kreft 140
Å leve på lys – når det umulige er mulig 143
Miraklenes tid er ikke forbi 147
Tygginens kraft 151
Mat og bevissthet 154
Kunsten å spise 157

Etterord 161

Bokliste 163

5



6

For å ville spise på denne måten må du

enten være smart nok eller syk nok.

Sherry Rogers 



Forord

Mat som medisin er ingen nyhet. Det unike med denne tilnærmingen
er å oppfatte mat som energi. Det er heller ingen nyhet og har sin opp-
rinnelse fra flere av Østens gamle medisinske tradisjoner. I vår vest-
lige kultur er perspektivet på kroppen nærmest mekanisk. Kroppen
oppfattes som en biologisk maskin og mat er et spørsmål om riktig
drivstoff i form av karbohydrater, fett og protein i tilstrekkelig antall
kalorier. De fleste ernæringsteorier selv i flere av sine alternative
varianter deler denne tilnærmingen.

Medisinske tradisjoner i Østen ser imidlertid dypere og inkluderer
et finere nivå av energi ut over det rent fysiske og kroppslige. Alt liv,
alle livsformer og naturfenomener er under påvirkning av denne
energien. Den går forut for den grove fysiske energien og er derfor
helt sentral i legekunst og i prinsippet i alle livets forhold.  
Sykdom ut fra dette perspektivet oppstår når kroppen kommer ut av

balanse. Legekunst er å gjenopprette balansen gjennom ulike tera-
peutiske metoder og legge til rette for at naturen kan helbrede. Mat
er helt sentralt og kan riktig anvendt kurere selv de mest alvorlige
sykdommer. Forebyggelse er imidlertid langt å foretrekke. Derfor be-
talte en i det gamle Kina legen kun så lenge en var frisk. Skulle en bli
syk opphørte betalingen fordi da hadde legen gjort en dårlig jobb. Få
leger vil nok i dag basere seg på en slik praksis.

Mat som energi er en glemt dimensjon i kosthold. Det betyr at alle
naturens fenomener og mat inkludert er under innflytelse av to mot-
satte krefter, yin og yang. Yin ekspanderer og yang trekker sammen.
Livet er en konstant strøm av forandring hvor yin og yang er et kom-
pass for å tilpasse seg omgivelsene og holde kroppen i balanse. Det
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medfører å tilpasse maten etter klima, årstidene, aktivitet, alder, kon-
stitusjon og helsetilstand. Kosthold er dermed ikke statisk, men jus-
teres og forandres etter flere forhold. Mange kosthold kan være
virkningsfulle på kort sikt fordi det gjenoppretter en ubalanse, men
på lenger sikt må også dette justeres for å unngå ubalanse. 

Denne oppfattelsen av mat som energi var sterkt tilstede i den
kostholdsretningen som gikk under navnet makrobiotikk med en for-
holdsvis stor innflytelse blant kostholdsbevisste på særlig 1980- og
90-tallet. Mange nye ernæringsteorier har oppstått siden og det
kostholdsmessige fokuset er blitt flyttet andre steder. Makrobiotikk
sakket akterut av flere grunner. Det krever disiplin, det kan oppleves
fremmedartet i forhold til vestlige mattradisjoner og dimensjonen av
mat som energi er for mange en uvant tenkemåte. Dessuten er kost-
hold blitt et område hvor nye moter og trender avløser de gamle, i en
stadig mer overfladisk kultur med lite rom for noe mer komplekst ut
over enkle løsninger.  

Med makrobiotikkens glemsel forsvant en viktig dimensjon ut av
syne, helt sentral overfor sykdom, og i en generell forståelse av hvor-
dan mat virker. Denne kunnskapen har ikke gått tapt. Fortsatt finnes
en rikholdig litteratur, makrobiotiske lærere og tusener praktiserer
fortsatt den veien til helse verden over. Metoden presentert her er
følgelig ikke min egen oppfinnelse eller oppdagelse, men tilhører en
lang tradisjon med en stadig utviklet kunnskap hvor mange har bidratt
og holdt kunnskapen levende og vedlike. 
Makrobiotikk har også gått gjennom en utvikling og er oppdatert på

flere områder i forhold til ny kunnskap innen ernæring. Det er fortsatt
en svært virkningsfull metode til å kurere sykdom og for et permanent
sunt kosthold som fungerer forebyggende, er smakfullt og tilfreds-
stillende. Den  energimessige forståelsen og hvordan å skape medi-
sinske måltider står ikke i motsetning til grunnleggende tradisjonell
ernæringslære, men tilfører en ny dimensjon og dermed utvider per-
spektivet i forståelsen av mat, og anvendelsen av mat som medisin.

Den grunnleggende metoden i denne tilnærmingen er å vekke den
makrobiotiske kunnskapen til live og igjen introdusere forståelsen av
mat som energi. Dette er selvsagt langt fra den eneste metoden til å

8



forstå mat. Mange andre faktorer spiller inn. Det gjelder om å ha et
åpent sinn, ikke bli for rigid i sin tilnærming og innenfor rimelig-
hetens grenser eksperimentere og prøve nye innfallsvinkler når noe
ikke ser ut til å virke. Det er et håp at denne åpenheten overfor et kom-
plekst tema er ivaretatt i denne boken.
Mat som medisin er heller ikke den eneste veien til helse. Ved akutt

sykdom er moderne medisin og nærmeste sykehus et opplagt valg.
Ved ulykker, kriser og akuttmedisin er moderne medisin uovertruffent
og ekstremt effektivt. Overfor kroniske sykdommer er situasjonen en
helt annen og en viktig grunn til at mange søker til alternative be-
handlingsformer. Mange er i takt med økende sykdom i samfunnet
blitt mer kostholdsbevisste, både for å forebygge og som behandling
av sykdom. Mat som medisin er mitt bidrag basert på 45 års erfaringer
i kostholdsjungelen, hvor en underliggende metode for hvordan mat
virker er et uvurderlig nyttig kompass for å kunne orientere seg på
veien mot helse og sunnhet.  
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