
HJEMKUNDSKAB · FEBRUAR 2012 21

De færreste tænker på champig-
non, når de skal nævne sunde fø-
devarer. Nogle bliver ligefrem i tvivl, 
hvis man spørger om champignon 
er sund. Mon de bidrager med no-
get særligt til måltidet set med 
sundhedsbriller? Det gør de! 

Lavt energiindhold
Champignon har en kombination af 
egenskaber, som er god i en sund 
og varieret kost. Indholdet af energi 
er lavt, næringsværdien er høj, og 
så mætter og smager champignon 
godt. Det er ikke så ringe endda, 
og gør det ligefrem oplagt at bruge 
champignon som decideret slanke-
mad. Det lave energiindhold skyl-
des at fedtindholdet er meget lavt, 
og kolesterol er der intet af. Samti-
dig er indholdet af kulhydrater lavt 
i forhold til mange andre grønsa-
ger, og en stor del af kulhydraterne 
findes som fibre. Samlet set bety-
der det, at energiindholdet er me-
get lavt i champignon. Det ligger på 
højde med fx tomat og kål, og tre 
gange lavere end i kartofler. 

Dertil kommer, at proteinindholdet 
er højere end i de fleste andre grøn-
sager. Det ligger mellem indholdet i 
grønne bønner og ærter, der jo er 
bælgplanter med et højt indhold.

Høj næringsværdi
Ser vi på næringsværdien, er bil-
ledet modsat. Indholdet er højt for 
flere af de vigtige vitaminer, for ek-
sempel for nogle af B-vitaminerne, 
riboflavin, niacin, pantotensyre og 
biotin, samt for folat. D-vitamin fin-
des i et niveau, der svarer til det, 
man ser i animalske produkter som 
mælk og kød. Svampe er den ene-
ste ikke-animalske fødevare, der 
indeholder D-vitamin, idet planter 
ikke danner dette vitamin. Denne 
egenskab er vigtig, da D-vitamin 
har været i fokus i de senere år på 
grund af blodets lave D-vitamin sta-
tus hos danskere og andre folkeslag 
under nordlige breddegrader om 
vinteren, hvor kostens indhold af 
D-vitamin er vigtig. Hvis vi vender 
os mod mineralerne, er der et for-
holdsvis højt indhold af mineraler 
som kalium, fosfor, kobber og selen 
i champignon. 

Således dækker en enkelt portion af 
champignon på 100 gram mellem 
10 og 50 % af det daglige behov for 
disse essentielle næringsstoffer.

Tilfredsstillelse af sult
Champignon har en rig og fyldig 
smag, der mætter og tilfredsstiller 
til trods for det lave energiindhold. 
Også selvom der spares på saltet. 
Årsagen kan tilskrives champignons 
umami-smag, også kaldet velsmag, 
der kommer efter surt, sødt, salt og 
bittert. Dette gør champignon vel-
egnet til at erstatte kød, der også er 
rig på umami-smag. Denne effekt 
er blevet undersøgt ved kliniske 
forsøg i USA, hvor man erstattede 
kød med champignon i frokostret-
ter, og det viste sig at forsøgsperso-
nerne blev mætte og tilfredse, sam-
tidig med at deres energiindtag faldt 
markant. Umami-smagen har også 
noget af den effekt, som man op-
når ved at tilsætte salt til mad. Der-
for kan man nedsætte saltforbruget, 
når man bruger svampe i madlav-
ningen. Alle disse egenskaber gør 
champignon meget velegnede som 
slankemad. Meget tyder således 
på, at det er tid at ændre synet på 
champignon som en naturlig del af 
en sund og varieret kost.

Champignon i en sund og varieret kost
Af lektor Hanne L. Kristensen, Aarhus Universitet.   

Mathilde spiser gerne
champignonene, 
der har en rig og
fyldig smag.


