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Anti-
inflAmmAtorisk 

soppA
med svAvelrik

sAllAd

Se recept på nästa 
uppslag
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När det är kallt ute 
passar det utmärkt att 

koka ihop en värmande anti-
inflammatorisk soppa som 

är rik på antioxidanter. 
Njut av denna soppa  

tillsammans med en sallad 
rik på mineralen svavel. 

Receptet är en vinnande 
kombination av 

ingredienser för en vacker 
och glänsande hud.

Sofia Dahlgren, 
Certifierad 

Näringsterapeut och 
Medicinsk kock

TexT & RecepT: sofiA dAhlgren

uden är kroppens 
största organ. Den 
skyddar kroppen 
mot angrepp, 
uttorkning samt 
infektioner från 
mikrober. Huden 
avlägsnar även 
vattenlösliga gifter 
via transpiration. 
För att få glänsande 

vacker hud är det viktigt att stödja alla våra organ som 
avlägsnar kroppens avfall och gifter så att dessa ej 
ansamlas i huden. Organ förutom huden, är njurar, 
lungor, lever samt  matsmältningskanalen. Om dessa 
organ inte fungerar optimalt och ej lyckas avlägsna 
kroppens avfall och gifter kan huden lätt bli överbelas-
tad.  

Om vi till exempel inte tömmer tarmen varje dag eller 
om vi har en läckande tarm kan gifter stanna kvar i 
kroppen. Det leder till en överbelastad lever, vilket kan 
visa sig genom olika hudproblem.1 Det är då  vanligt att få 
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hudutslag, hudmissfärgningar, rynkor och torr hud. 
För att minska risken att huden ska bli överbelastad är det 

viktigt att äta en så ren och näringsrik mat som möjligt. Att 
äta KRAV-märkt och ekologiskt odlad mat samt att äta efter 
säsong minskar belastningen. Detta innebär också att 
undvika behandlad mat som vitt mjöl, vitt bröd, vitt ris, 
margarin och snabbmat.  

Drick rikligt meD vatten
Förutom att äta så ren mat som möjligt bör vi dricka till- 
räckligt med rent vatten (ej från plastflaska). Jag rekommen-
derar att dricka runt 1,5 liter om dagen (inklusive örtteer) 
vilket hjälper till att återfukta huden. 
Det leder till att huden får mindre fina 
rynkor samt bättre elasticitet. 

Genom att dricka tillräckligt med 
vatten hjälper vi även till med att 
avlägsna vattenlösliga gifter via våra 
njurar vilket minskar risken för 
avlägsnande av gifter via huden. 

Det är alltså viktigt attse till att 
elimineringsorganen fungerar väl. Vi 
bör också regelbundet se till att 
transpirationen fungerar så att avfalls-
produkter och gifter ej lagras eller 
elimineras genom huden.

minskar inflammation
För att få vacker och glänsande hud 
behöver vi även vitaminer, mineraler 
samt rätt balans av fettsyror som omega 
3 och omega 6. Inflammation är en 
vanligt förekommande orsak till 
hudproblem och är en av de drivande 
orsakerna till akne. Inflammationen gör 
att utslagen blir röda och svullna.  

Vi kan bl a minska inflammationen i kroppen genom att 
äta mer omega 3-fettsyror.2 När vi äter omega 3-fetter och 
cellerna metaboliserar dessa, skapas en biprodukt som heter 
prostaglandiner vars uppgift är att  hjälpa till att reglera o ch 
minska inflammation.  

Förutom från oljlig fisk såsom makrill, lax och sill kan vi 
även få i oss dessa fetter genom att konsumera nötter och 
frön såsom valnötter, pumpafrön och krossade linfrön. 
Pumpafrön är dessutom en rik källa till zink vilket behövs för 
att förnya och reparera hudceller.3 

ingefära och gurkmeja
Annan antiinflammatorisk mat som rekommenderas att 
intas regelbundet för att minska inflammation, är ingefära 
och gurkmeja. Curcumin, det gula pigmentet i gurkmeja, är 
antiinflammatoriskt samt även en antioxidant. Curcumin är 
fettlösligt och studier har visat att piperin i svartpeppar ökar 

upptaget av curcumin. Vår antiinflammatoriska soppa 
innehåller både gurkmeja, svartpeppar samt kokosfett. 
Soppa är ett idealiskt sätt att tillföra curcuminets fantastiska 
egenskaper i matlagningen.4 

Soppan är även rik på  betakaroten vilket är det orangea 
färgämnet i squash och morötter. Betakaroten omvandlas till 
A-vitamin vilket behövs för en hälsosam hud.5 Betakaroten 
skyddar inte bara huden mot UV-skador utan är även en 
fettlöslig antioxidant. 

Detta innebär att betakarotenet migrerar till våra 
fettvävnader där de lagras i fettlagren i huden. Om vi äter 
tillräckligt med dessa antioxidanter kan de ha en skyddande 

och antiinflammatorisk verkan som kan 
medföra minskad inflammation.6

Förutom antioxidanter och antiin-
flammatoriska ingredienserna ingefära 
och gurkmeja, innehåller soppan även 
svavel. Svavel är ett viktig mineral för 
en hälsosam hud eftersom svavel 
hjälper till att ta hand om de proteiner 
som ger huden dess struktur.7 Mat som 
vitlök, lök, svamp och kål är rika källor 
till svavel. 

svavel viktigt viD avgiftning
En annan viktig grönsak för huden är 
selleri. Den innehåller en grupp kemi- 
kalier som heter coumariner. Dessa är 
välgörande för lymfsystemet då dessa 
hjälper till att avlägsna avfallsprodukter 
via levern och njurar. Coumariner 
stimulerar lymfsystemet vilket bidrar  
till att gifter och avfallsprodukter 
avlägsnas fortare från huden vilket kan 
bidra till en klarare hud.8

Den svavelrika salladen är en härlig 
blandning av sött, bittert och surt. Sötman från äpplet är ett 
bra komplement till den bittra endivesalladen och syran från 
citronen. Bitter mat såsom endivesallad hjälper till att 
stimulera matsmältningsenzymer vilket kan underlätta 
matsmältningen. 

 Svavlet i salladen kommer från spetskålen och blomkå-
len. En kost som regelbundet innehåller svavel är associerad 
med förbättringar av olika hudproblem.9 Kålfamiljen 
innehåller även olika typer av svavelämnen som t ex diindo-
lylmethane (DIM), indole-3-carbinol (I3C) och sulforafan. 
Dessa ämnen är enormt viktiga för kroppens avgiftningspro-
cess som sker i levern. De underlättar leverns arbete och 
minskar därigenom risken för att huden ska bli överbelas-
tad.10

Sofia kan nås på: dahlgrensofia@hotmail.com
För referenser: www.naringsmedicinsktidskrift.se
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Antiinflammatorisk soppa
1,5 dl röda linser 
1-2 msk kokosolja
en bit färsk ingefära, ca 20g finriven eller finhackad
4 vitlökar, finrivna eller finhackade
1 finhackad lök
1 selleristjälk, fint hackad
Ca 600g orange pumpa eller squash såsom t ex butternut, 
squash eller sötpotatis. Det går även bra att blanda squash och 
morötter. Skär i mindre bitar. Det är bra att behålla skalet på 
squashen, morötterna och/eller sötpotatisen för att få med  
fibrerna men skrubba dessa ordentligt rena.
1/2 tsk gurkmeja
1 liter egentillverkad ben- eller kycklingbuljong
Salt och svartpeppar efter smak
Pumpafrön

Blötlägg linserna över natten eller under dagen om du planerar 
att laga dem på kvällen. De bör blötläggas i cirka åtta timmar. 
Detta på grund av att linserna innehåller fytinsyra. Fytinsyran 
hindrar/minskar upptaget av mineralerna  magnesium, järn, 
zink och kalcium som fins i linserna. Även nötter och frön bör 
blötläggas, helst åtta timmar, på grund av fytinsyran.
Smält kokosoljan och stek löken, selleribitarna, ingefäran och 
vitlöken på svag till medel värme. Stek tills löken mjuknar och 
du känner de härliga dofterna från vitlöken och ingefäran.
Lägg i de skurna squash/sötpotatisbitarna, linserna samt 
gurkmejan och salta därefter. Låt p uttra någon minut och häll 
sedan i buljongen. Koka i cirka 35 minuter tills squashen och 
linserna kokat ihop och är mjuka. 
Mixa soppan slät och tillsätt eventuellt mer vatten och 
smaksätt med peppar och eventuellt mer salt.
Dekorera med pumpafrön.

Svavelrik sallad
Tunt skuren spetskål
Tunt skurna äppelskivor
Citronjuice
Olivolja
Salt
Valnötter
1 avokado skuren i små kuber
Små blomkålsbitar, gärna lila blomkål
1 st endivesallad

Skär kålen och äpplet i tunna skivor. För att förhin-
dra att äppelskivorna blir bruna pressa citronjuice 
över dem. Skiva endivesalladen eller om det är ett 
mindre salladshuvud, behåll bladen hela.
Skär avokadon i små kuber och dela blomkålen i 
mindre bitar. 
Blanda kål, endivesallad, äppelskivor och avokado-
kuber. Ringla över olivolja och pressa lite citron-
juice över salladen. Strö över valnötter och en nypa 
salt.

Antiinflammatorisk 
soppa med 
svavelrik sallad
Recept 4 portioner


