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Resumé

Champignon er en energifattig og næ-
ringsrig fødevare, som hører til i bunden 
af madpyramiden. Derfor er den velegnet 
som slankemad pga. det lave fedtindhold. 
Samtidig har champignon et højt indhold 
af proteiner, vitaminer, mineraler og fibre 
og er derfor en rig kilde til vigtige nærings-
stoffer. Champignon har en fyldig smag 
og mætter godt på grund af den høje 
naturlige umami-smag. Derfor kan man 
spare på salt i retter med champignon. 
International forskning peger på, at indta-
gelse af champignon kan have en positiv 
virkning på risikoen for livsstilssygdomme.

intRoduktion til svampe

Biologi

Champignon tilhører svamperiget og 
er således hverken planter eller dyr. De 
vokser ved hjælp af energi fra dødt orga-
nisk materiale, som de hjælper med til at 
nedbryde, f.eks. halm og andet plante-
materiale. Paddehatten, som vi spiser, er 

svampens frugtlegeme, der dannes til for-
mering af svampen ved hjælp af sporer. 
Størstedelen af svampen lever som lange 
tråde kaldet hyfer nede i jorden eller i 
det døde plantemateriale, som nedbry-
des. Den svampeart, der dyrkes mest af i 
verden, er den almindelige have-cham-
pignon, som også er den vi spiser mest af 
i Danmark.

Historie i det danske køkken 

Vilde svampe har givetvis altid været en 
værdsat del af menneskers kost. Kommer-



er den almindelige hvide champignon, 
som anvendes mest i det danske køkken. 
Svampe, som sælges under navne som 
porto bello, bella gumba og markcham-
pignon, tilhører samme art som den hvide 
champignon, men der er tale om andre 
stammer eller champignoner, der blot får 
lov at vokse sig større. Indtil omkring 1960 
var de fleste champignoner i Danmark 
brune, indtil den internationale mode 
med de forædlede hvide champignoner 
slog igennem. Der spises rigtig mange 
champignoner i Danmark, og der er sta-
dig særlige champignontraditioner knyttet 
til den danske produktion. Fx sælges 
de fleste champignoner med ”rod” og 
kompost på som tegn på at det er en ren 
råvare uden efterbehandling.

Champignon som grønsag

Svampe regnes af ernæringseksperter og 
kokke som en grøntsag og hører til i bun-
den af madpyramiden sammen med de 
øvrige grøntsager, kartofler, havregryn og 
rugbrød. Champignons fiberindhold place-
rer den sammen med de fine grønsager 
som tomat, asparges og salat, som næst 
efter de grove grønsager skal fylde mest i 
en sund kost (www.madpyramiden.dk).

ciel dyrkning opstod i 1600-tallet i Frank-
rig. I Danmark dyrkedes frem til 1920’erne 
kun champignon på danske herregårde, 
og fra 1929 fremkom egentlig handel 
med disse dyrkede svampe. Helt frem til 
1950’erne har det dog kun været de vilde 
svampe, som er blevet brugt i det dan-
ske køkken hos menigmand. Ved den tid 
opstod den storproduktion, som siden har 
gennemgået stor strukturel og teknologisk 
udvikling, der har gjort champignon til 
hverdagsmad. I dag dyrkes 25-30 arter af 
svampe over hele verden og endnu flere 
indsamles fra naturen. I Danmark sælges 
en række svampe som fx rørhatte, østers-
hatte, kantarel, enoki og shiitake. Men det 



indholdsstoffeR

Lavt energiindhold

Champignon har et meget lavt fedtind-
hold. Det totale energiindhold er også 
meget lavt på niveau med tomat og kål. 
Fx er energiindholdet i kartofler tre gange 
så højt som i champignon. Samtidig er 
indholdet af proteiner højere end i de 
fleste andre grønsager og ligger mel-
lem grønne bønner og ærter, der som 
bælgplanter er kendt for deres høje 
proteinindhold. Mængden af kulhydrater 
ligger derimod en del lavere end hos 
mange andre grønsager. Tilsammen gør 
det champignon til en energifattig, men 
næringsrig fødevare, fordi indholdet af 
vitaminer og mineraler samtidig er højt. 
Den gode ernæringsprofil gør champig-
non anvendelig som slankemad, idet de 
mætter godt og samtidig bidrager med 

mange vigtige næringsstoffer. I USA er 
champignon blevet optaget på Weight 
Watchers liste over gode ingredienser til 
slankende mad.

Kulhydrater og fibre

En stor del af kulhydraterne i champig-
non består af fibre – både opløselige og 
uopløselige - såsom kitin og  glukaner. 
Fiberindholdet på 1,7 gram pr. 100 gram 
champignon placerer champignon 
blandt de fine grønsager sammen med 
fx tomater. Fibrene har positive effekter i 
forhold til mave-tarmsundhed og muligvis 
til immunsystemet.



Fedtstoffer

Det meget lave indhold af fedtstof-
fer i champignon består overvejende 
af umættede fedtsyrer, især linolsyrer. 
Champignon indeholder intet kolesterol.

Vitaminer og mineraler

Champignon har et højt indhold af en 
række vigtige vitaminer og mineraler. Så-
ledes bidrager 100 gram friske champig-
non med mere end 20 % af det daglige 
behov for riboflavin, niacin og kobber, 
og med mere end 10 % for folat, kalium, 
fosfor og selen.  Niveauet af fx B-vitami-
nerne kan sammenlignes med niveauet i 
broccoli og spinat.  Champignon indehol-
der D-vitamin i modsætning til alle andre 

Tabel 1. Næringsindholdet i 100 g friske champig-
non (Fødevaredatabanken DTU, 2009)

Næringsindhold i 100 g rå champignon Indhold 
Energi (kJ) 103 
Protein 2,9 g 
Fedt 0,3 g 

‐ heraf kolesterol 0 g 
Kulhydrater 3,4 g 

‐ heraf tilgængelige 1,7 g 
‐ heraf kostfibre 1,7 g 

 

Tabel 2. Vigtige vitaminer og mineraler i 100 g friske 
champignon (Fødevaredatabanken DTU, 2009)

Vitaminer 
 

Koncentration % af anbefalet 
daglig 

indtagelse* 
‐ riboflavin (B2)  0,4 mg 34 
‐ niacin (B3)  6,1 mg 40 
‐ pantotensyre (B5)  2 mg - 
‐ biotin (B7)  16 μg  - 
‐ folat  41 μg  14 

Mineraler   
‐ kalium  0,4 g 14 
‐ fosfor  85 mg 15 
‐ kobber  0,4 mg 47 
‐ selen  6,5 μg 16 

*kvinder 31-60 år iflg. Nordic Nutrition Recommendations 2004 
 

 

 

 

Champignon 
 indeholder kun lidt fedt og intet  
 kolesterol
 har højt indhold af proteiner, fibre,  
 vitaminer og mineraler
 er den eneste ikke-animalske føde 
 vare, der indeholder D-vitamin 
 har naturlig umami-smag
 er velegnet som slankemad

vegetabilske produkter. Dette gør cham-
pignon til den eneste ikke-animalske 
kilde til D-vitamin fra kosten. Indholdet af 
D-vitamin i champignon ligger på niveau 
med mange kød- og mælkeprodukter. 
Forskning ved Aarhus Universitet og Dan-
marks Tekniske Universitet har vist, at vilde 
og dyrkede champignon, der har været 
udsat for sollys eller kunstigt ultraviolet lys, 



har et endnu højere indhold af D-vitamin. 
Kosten er vigtig som kilde til D-vitamin 
under nordlige breddegrader om vinteren, 
hvor der dannes for lidt D-vitamin i huden 
vha solens stråler.

umami og eRstatning af salt

Den slankende effekt af champignon 
skyldes, at svampe har en rig og fyldig 
smag, der virker mættende og tilfreds-
stillende trods det lave kalorie- og salt-
indhold. Årsagen er bl. a. champignons 
umami-smag, også kaldet velsmag eller 
den 5. grundsmag, der kommer efter surt, 
sødt, salt og bittert. Ordet umami kommer 
fra japansk og blev først i 1985 anerkendt 
som den 5. grundsmag i Vesten, og det 

er derfor relativt nyt i madlitteraturen. 
Naturlig umami giver madretter en ekstra 
smagsdimension af sensorisk tilfredsstillel-
se. Umami-smagen i champignon skyldes 
det høje indhold af naturlig glutaminsyre, 
der er en aminosyre, som registreres af 
smagsløgene som umami. Andre føde-
varer med høj umami-smag er fx kød, 
tørret fisk, spinat, tomat, parmesanost og 
naturlig modermælk. Blandt disse har 
nogle også et højt salt- og energiindhold, 
men dette er ikke tilfældet med champig-
non. Derfor er de velegnede til at erstatte 
kød, hvorved indtaget af energi falder 
markant. Derudover kan umami erstatte 
noget af virkningen ved tilsætning af salt 
og sukker til maden. Da champignon i sig 
selv har et meget lavt saltindhold, vil de 
i kraft af umami-smagen bidrage til, at 
man kan skære ned på anvendelsen af 
salt i maden.



slankemad

Udvikling af fedme er et stort problem, 
og der er behov for smagfulde og 
mættende alternativer til energirig kost. 
Champignon udgør et godt alternativ 
på grund af det lave energiindhold 
koblet med et højt indhold af proteiner, 
fibre, vitaminer og mineraler. Et forsk-
ningsprojekt fra det anerkendte Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public 
Health har vist, at champignon kunne 
erstatte magert kød i varme frokostret-
ter og gav forsøgspersonerne lige så 
stor mæthedsfølelse og tilfredshed som 
kødretterne – både lige efter frokosten 
og resten af dagen. Champignon gav 
retterne et meget lavere indhold af fedt 
og protein, og det samlede energiind-
tag var under det halve af kødretterne. 
Forsøgspersonerne, der fik champig-
nonretter, kompenserede kun meget lidt 
af det lavere energiindtag ved at spise 
ekstra resten af dagen.

nyhedeR fRa foRskning

Fra den internationale forskning er der 
nyheder på vej melder The International 
Society for Mushroom Science. Emner der 
undersøges er, om indtagelse af cham-
pignon kan

 forebygge sygdomme som 
 Alzheimers og diabetes type I. 
 styrke immunsystemets funktion bl.a.   
 mod influenza og cancer
 kædes sammen med bedre 
 hjertesundhed
 beskytte mod leversygdomme
 give vægttab i længerevarende
 forsøg

Meget tyder på at champignon har et 
klart potentiale på grund af sine sund-
hedsfremmende egenskaber. Cham-
pignon skal ses som en naturlig del af en 
varieret kost med et stort indhold af frugt 
og grønt af mange slags.
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