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Low fodmap diet 1 Lisbeth Jensen Hent PDF Forlaget skriver: I Low FODMAP diet - giver ro i maven
formidler fem danske diætister den nyeste viden om irritabel tarm. De beskriver de grundlæggende præmisser
for low FODMAP diet og præsenterer en række nemme, overskuelige opskrifter til hverdagsmad, som er

velegnet, når man følger low FODMAP diæten.

Low FODMAP diet går ud på at begrænse eller helt undgå en gruppe af kulhydrater, de såkaldte FODMAPs
(Fermetable Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyoles), der giver problemer, når man har irritabel tarm.
Ved at følge en low FODMAP diet vil de fleste opleve mindre oppustethed, færre mavesmerter, mindre

maverumlen og luftudvikling i tarmen. Symptomer, som for de fleste medfører en række begrænsninger, fx i
det sociale liv.

Low FODMAP diet henvender sig først og fremmest til personer med diagnosen irritabel tarm, men også
pårørende og fagfolk, der vejleder patienter med diagnosen, kan med fordel anvende bogen.
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præsenterer en række nemme, overskuelige opskrifter til

hverdagsmad, som er velegnet, når man følger low FODMAP
diæten.

Low FODMAP diet går ud på at begrænse eller helt undgå en gruppe
af kulhydrater, de såkaldte FODMAPs (Fermetable Oligo-, Di-,

Mono-saccharides And Polyoles), der giver problemer, når man har
irritabel tarm. Ved at følge en low FODMAP diet vil de fleste opleve
mindre oppustethed, færre mavesmerter, mindre maverumlen og
luftudvikling i tarmen. Symptomer, som for de fleste medfører en

række begrænsninger, fx i det sociale liv.

Low FODMAP diet henvender sig først og fremmest til personer
med diagnosen irritabel tarm, men også pårørende og fagfolk, der
vejleder patienter med diagnosen, kan med fordel anvende bogen.
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