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NÆRVÆR & FØDEINDTAGELSE 
Nærvær (mindfulness) i hverdagen indebærer i høj grad også nærvær i forbindelse med 
indtagelsen af vor daglige føde, der kan udvikle sig til at blive næring for både krop og 
sjæl, hvis vi mærker godt nok efter. Denne tekst og de medfølgende indtalinger indeholder 
temaerne: 1) Fakta om fordøjelsen og om sult og mæthed. 2) En forundringsvilligheds-
øvelse om det at gøre akten at spise til en stund i nærvær. 3) Lidt flere associationer og 
refleksioner. 4) En oversigtsplakat med gode råd omkring spisning ud fra ayurvediske 
principper. 5) Rosinøvelsen, en guidet ’mindful spisning øvelse’.  
 
 
Fordøjelsen fysisk set (del 1) 
Lad os allerførst få de fysiologiske fakta på plads omkring det at spise. Et helt system står klar til at suge og 
fordele næring og genoprette ubalancer, når vi spiser.  

Det hele starter med at maden puttes i munden. Din smagssans sidder placeret rundt på tungen, og du 
smager fortrinsvis sødt forrest, salt på siden af tungen, surt på siden af tungen lidt længere tilbage, bittert 
bagerst midterst på tungen, umami allerbagerst, midt på tungen (kaldes populært “kødsmagen”, er også den 
smagssans, der kan smage vins mange nuancer). 

Lad dig her nedenfor imponere af, hvad der rent faktisk foregår, fra du laver synkebevægelsen til du ser 
affaldsproduktet af fordøjelsessystemets indsats. 

 

Svælg 
Indgang til spiserør og 
luftrør. 

Spiserør 
Transporterer føden til 
maven med peristaltiske 
bevægelser. 

Lever 
Udskiller galdesalte, der 
fremmer fordøjelsen. 

Galdeblære 
Opbevarer den galde, der 
er dannet i leveren. 

Mavesæk 
Opbevarer føden. Sur 
mavesaft dræber mange 
mikroorganismer. 
Proteinnedbrydning starter.  

Bugspytkirtel 
Udskiller enzymer til 
næringsstofnedbrydning. 
Udskiller base der 
neutraliserer syre fra 
maven.  

Tyndtarm 
Første del, tolvfingertarmen, 
modtager sekreter fra lever, 
galdeblære og bugspytkirtel. 
Næringsstoffer nedbrydes til 
byggeelementer. Resten af 
tyndtarmen absorberer 
føden. Ufordøjede dele 
afleveres til tyktarm.  

Tyktarm og endetarm  
Mikroorganismer nedbryder 
føderester. Vand, salt og nogle 
vitaminer absorberes. Sluttelig 
opbevares og afgives afføring. 

Mund 
Maden tygges og blandes 
med spyt. Kulhydratned-
brydning starter. 

Spytkirtler 
Udskiller spyt med slim, 
stivelsesnedbrydende 
enzymer.  
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Om sult og mæthed 
Sult er en stærk biologisk drift, som det er umuligt 
for de fleste mennesker at undertrykke i længere 
tid. Sultfølelsen fremkaldes af en kombination af 
små fald i blodsukkeret og sulthormonet ghrelin, 
som afgives til blodet fra den tomme mavesæk. 
Ghrelin påvirker hjernen til at opleve 
sultfornemmelsen, som kan få karakter af ondt i 
maven. 

Hjernens hypothalamus indeholder to forskellige 
centre, et sultcenter og et mæthedscenter. Der 
findes mange forskellige fysiologiske faktorer, der 
i et kompliceret samspil påvirker hjernens sult- og 
mæthedscentre. Det er den samlede påvirkning 
fra alle disse signaler og den enkelte persons 
følsomhed overfor dem, der afgør, hvornår man 
bliver sulten, hvor sulten man bliver, og hvor 
meget man skal spise for at blive mæt igen. 

Mæthed er ikke det modsatte af sult. Mæthed er 
den gradvise fornemmelse af tilfredsstillelse, der 
indtræder ved indtagelse af et måltid. Mæthed kan 
opdeles i forskellige faser, der bliver påvirket af 
forskellige fysiologiske faktorer. Her er et 
frokostmåltid og perioden herefter frem til 
aftensmaden brugt som eksempel. 

Indtrædende mæthed: Klokken er 12, man er 
sulten og sætter sig ved frokostbordet. 
Efterhånden som man spiser, forsvinder 
sultfornemmelsen, og bliver man mere og mere 
mæt, og på et tidspunkt føler man sig så mæt, at 
man holder op med at spise. 

Denne proces kaldes indtrædende mæthed. Den 
indtrædende mæthed bliver påvirket af udspilning 
af mavesækken, hvorved der bliver sendt signaler 
op til hjernens mæthedscenter. Udskillelse af 
mave-tarm-hormoner, øgning af blodsukker og 
insulin, smag og tygning påvirker også den 
indtrædende mæthed. 

Tidlig mæthedsfase: Herefter går man ind i den 
tidlige mæthedsfase, det vil sige den første times 
tid efter måltidet, hvor hovedparten af de indtagne 
næringsstoffer (simple kulhydrater) er optaget til 
blodet, mens hovedparten af fedt og protein 
endnu ikke er optaget i blodet. Denne fase er 
også påvirket af mave-tarm-hormoner, især 
hormonet cholecystokinin, der bliver produceret i 
tolvfingertarmen, når der kommer mad derned. 
Cholecystokinin er et mæthedshormon, der 

bombarderer hjernen med mæthedssignaler 
sammen med andre mavetarmhormoner (ex. 
GLP-1). Stigning i blodets insulinindhold bidrager 
også til mæthed i denne tidlige fase. 

Senere mæthedsfase: Efterhånden som 
næringsstofferne bliver optaget fra tarmen til 
blodet, begynder den næste mæthedsfase, hvor 
effekter af næringsstoffernes omsætning inde i 
kroppen påvirker den mere langsigtede bevarelse 
af mæthedsfølelse i timerne ud på eftermiddagen. 

Nogle næringsstoffer passerer leveren og påvirker 
leverens stofskifte på forskellige måder. Den 
sender igen sult- og mæthedssignaler videre til 
hjernen. Forbrænding af kulhydrat, aminosyrer og 
fedtsyrer i leveren og andre organer sender 
signaler til hjernen. Jo mere iltkrævende (oxidativ) 
forbrænding af næringsstoffer efter et måltid, des 
større mæthedsfølelse. 

Det betyder også, at jo større tendens kroppen 
har til at forbrænde fedt i stedet for at lagre det, 
des større mæthed kan der opnås af et måltid, da 
kun fedtforbrænding og ikke fedtlagring kan give 
mæthed på kort sigt. 

Sulten melder sig igen: Ud på eftermiddagen 
begynder sulten at melde sig igen. Denne sene 
styring af mæthed og sult menes primært at 
afhænge af en lang række forskellige 
proteinstoffer (peptider), der påvirker sult og 
mæthed i hjernen. Disse stoffer har, ud over 
ghrelin, navne som satietin, cachectin, adipsin, 
bombesin, dopamin, enterostatin, galanin, leptin, 
neuropeptid Y, noradrenalin og serotonin. Alle 
disse signaler afgør tilsammen, hvornår man 
bliver så sulten, at man får lyst til at spise igen. 
(Kilde: Ekstrakt fra Arne Astrup / Netdoktor). 

Mavesækken er opbygget af kraftige muskler, 
dens størrelse varierer meget fra menneske til 
menneske, og den er meget fleksibel. Er man vant 
til at overfylde den, er den større end hvis man 
sjældent overspiser. Dvs. hvis man vil vænne sin 
mave til mindre mad samtidig med at man gerne 
vil modtage mæthedssignaler fra den, når den 
ikke er særlig fyldt, skal den over en længere 
periode vænnes til ikke at blive overfyldt.  
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At gøre akten at spise til en stund i nærvær (en forundringsvillighedsøvelse) 
(del 2) 
 

 
 
Prøv til en start mindful spisning i dit eget selskab; 
det tager tid at ændre en gammel vane, så derfor 
er det godt at starte fokuseret i eget selskab uden 
at blive forstyrret. Fokuser på punkterne nedenfor 
ét ad gangen; måske kun ét punkt den ene dag - 
og så særligt fokus på det næste punkt næste 
dag. 

Hvad har du brug for? Mærk inden du laver 
mad, hvad du har brug for. Et let måltid eller et 
tungt måltid? Er du lidt eller meget sulten? Koldt, 
varmt eller begge dele? Sørg for at få et 
velsammensat måltid, hvad angår sødt, salt, 
bittert, surt, udvidende og sammensnerpende 
ingredienser. Sammensæt måltidet, så det i 

sunde, levende råvarer honorerer det, du har lyst 
til. 

Rummet. Sluk tv og radio, læg læsestof væk, så 
der kun er dig og spiseakten. Føler du dig rastløs 
eller keder du dig, så er det tegn på, at du ikke er 
mindful. Når til gengæld sanseapparatet aktiveres, 
udfoldes og finpudses, så forsvinder tid- og 
rumfornemmelsen på den gode måde. 

Din tilstand. Mærk inden du begynder at spise 
dig selv. Hvordan sidder du på stolen? Er du 
anspændt i skuldre, mave, ansigt eller andre 
steder? Tag måske et par dybe åndedrag, så 
kroppen lander til denne proces at spise, og finder 
ind i en tilstand af større behag. 
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Drikkevarer. Start med at smage på det, du vil 
drikke til måltidet. Lad det sprede sig ud over hele 
tungen, der er så perfekt designet, at den forrest 
smager sød, på siderne salt, på siden af tungen 
lidt længere tilbage surt, bagerst midterst på 
tungen bittert, og allerbagerst midt på tungen 
umami. Udover at smage på drikkevaren, så kig 
på dens farve og udtryk. 

Lyt til dig selv drikke – væsken der kommer ind i 
munden, du laver en synkelyd, væsken bevæger 
sig ned i maven, du mærker den i maven. Smag 
både på selve smagen af drikken – og 
eftersmagen af den. Drik kun under selve måltidet 
det højst nødvendige og vent med at drikke mere 
til et kvarter-halv time efter du har spist færdig. 

Anretning. Anret en tallerken, så måltidet 
præsenterer sig smukt i forskellige farver og 
teksturer. Put den mængde mad på tallerkenen, 
du regner med at kunne spise. Husk at du er mæt, 
når mavesækken er ca. halvt fuld.  

Sans maden. Kig, lyt, duft, mærk, smag... Kig på 
maden. Tag dig tid til at dufte til maden; 
lugtesansen samarbejder med smagssansen, så 

selve det at lugte til maden, forstærker 
smagssansen. 

Mærk hvordan selve denne akt får spytkirtlerne til 
at danne store mængder spyt. Heri er de 
enzymer, der starter fordøjelsesprocessen. Når du 
tager en mundfuld, så sørg for at du ikke tager 
mere ind i munden, end føles rart at have der. 

Læg kniv og gaffel og koncentrer dig om 
tyggeprocessen. Findel maden rigtig godt, idet 
fordøjelsesenzymerne skal have lov at blande sig 
godt og grundigt med maden allerede her i 
munden. 

Lyt også til lydene, når du spiser. Bestikket mod 
maden og mod tallerkenen. Tyggelyden, 
synkelyden, mavens rumlen. Først når 
synkerefleksen sker uden at du næsten kan 
stoppe den, synk så maden i flere omgange. Lad 
den roligt glide gennem halsen og ned i maven. 
Mærk maven bliver fyldt stille og roligt, én bid ad 
gangen. 

Mærk hen ad måltidet efter, om du er ved at være 
mæt. Stop med at spise, når de første 
mæthedsimpulser rammer dig.  
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Fordøjelsesprocessen starter. Sid ca. 5 
minutter efter måltidet og vær bevidst om 
fordøjelsesprocessen, der fortsætter i maven på 
dig, slap af i hele kroppen, tænk behagelige 
tanker, der ikke oprører dig følelsesmæssigt; det 
gør at fordøjelsesenzymerne i maven fungerer 
optimalt.  

Sløvhed efter måltids-indtagelse er udtryk for 
enten forkert sammensat måltid og/ eller at du har 
spist for meget. 

Hvis du har tid, så gå en tur på ca. 15 minutter, 
hvor du bevidst tænker i flow i 
fordøjelsesprocessen. Anerkender at måltidets 
funktion er at give dig energi til de gøremål, du 
skal i gang med.  

 
 
Et oplæg til at praktisere mindful 
spisning sammen med andre (del 3)  
Når du gerne vil overføre mindful spisning til når 
du spiser med familien eller andre, så kræver det 
straks mere af dig. En god grundregel, når vi 
gerne vil have mere mindfulness i vores liv er, at 
vi skal selv være bærere af det; så smitter det. Vil 
vi pludselig ”opdrage” familien til noget andet, end 
de plejer, så stejler de ofte. Og især børn har en 
særdeles udviklet sans for at vise ”egen kontrol” 
gennem deres forhold til maden og måltidet. 

Omgivelserne. Så tag ansvaret på dig for at gøre 
rammerne omkring måltidet så fredelige og 
behagelige som muligt. Udover stilhed, så tænd 
stearinlys, anret maden indbydende. Læg mærke 
til, om du spænder mere op i kroppen, når du er 
sammen med familien, end når du er alene. Blot 
forventningen om potentielle konflikter under 
måltidet, kan få dig til at nærme dig måltidet med 
ubehag og opspændthed. Brug det du har lært om 
at ”mærke dig selv” og bliv centreret og afspændt, 
inden du sætter dig. Gå ”forventningsløs” til 
måltidsakten – dvs. skab den stemning og den 
relateren, du måtte ønske, hvis du fik chancen for 
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at starte helt forfra ud fra de værdier, du har om 
mindful spisning. 

Samtale og stilhed. Et emne helt for sig er 
samtale og stilhed. I vores kultur er vi desværre 
habitueret til, at alle former for samvær skal fyldes 
ud af snak. Og at stilhed er tom og pinlig og udtryk 
for, at vi ikke har noget at sige hinanden. Men 
mindful samvær er netop ikke overlæsset med 
snak og floder af ligegyldig 
informationsudgydelse, der blot trætter dem, vi er 
sammen med, og som helt fratager dem 
muligheden for at koncentrere sig om at indtage 
måltidet. Det er nok en af de sværeste vaner at få 
brudt, vanen med at snakke bare for at snakke. 

Vær i din kropsattitude bærer af, at stilhed ikke er 
ubehagelig og behøver fyldt ud af en masse tom 
snak. Vær bærer af, at det er ok under måltidet at 
synke lidt ind i sig selv og koncentrere sig om at 
smage, tygge og fordøje ved, at du selv gør det. 

Og så ind imellem, især efter at den første sult er 
blevet stillet – læg bestikket fra dig, skub stolen 
lidt tilbage, og begynd at samtale med en ægte 
interessere for dem, du spiser sammen med. Dvs. 
du inviterer både til indadvendthed og 

udadvendthed i en fin vekselvirkning gennem 
måltidet. 

Hvor ofte? Er mindful spisning noget, du kun gør, 
når du har god tid? Dvs. i ferier og måske 
weekender. Eller hører det hverdagen til? Der kan 
selvfølgelig i hverdagen være gode grunde til, at 
det at indtage føde bare skal overstås. Men 
grundlæggende er det symptom på et for overfyldt 
liv, hvis ikke du har skabt rum til 1-2 måltider om 
dagen, du indtager på en mindful måde. Det er en 
skrøne, at mindfulness stjæler tid. Nuvel, måske 
du bruger 10 minutter mere på at indtage et måltid 
på den mindful måde. Men det du vinder er, at du 
har energi, føler dig godt tilpas, og at du har spist 
tilpas til, at du ikke bliver overvægtig. Dvs. 
koncentrationsevne og fokus er også over middag 
intakt. Og du har bidraget til din egen sundhed, 
frem for at bidrage til din egen nedbrydning og 
måske kommende livsstilsbetingede sygdom. 
Endelig har du højst sandsynligt bidraget til, at de 
relationer, du spiser sammen med, er blevet 
styrkede, frem for hvis du sad utilnærmelig og 
huggede maden i dig, mens du læste dagens 
avis. Livskvaliteten forbundet med at spise mindful 
er med andre ord indiskutabel. 

 

 
Lidt flere associationer og refleksioner (del 4) 
Måltidet i kunsten. Tænk engang; springet fra 
det dyriske til det menneskelige har i litteraturen 
og kunsten i flere hundrede år været forbundet 
med og udtrykt ved, om vi spiser udelukkende for 
at overleve – og derfor blot hugger maden i os for 
at få kalorier – eller det er en sanselig og 
social akt. Spisning som del af at være sanselig 
og social er en æstetisk og nydelsesfuld 
udfoldelse. 

I bøger om elskovskunst beskrives det, at en 
kvinde kan udvælge sig sin elsker ud fra at 
iagttage, hvordan han spiser. Holder hun af hans 
måde at spise på, så vil han højst sandsynlig også 
matche hendes ønsker for kærlighedsakten.  

Spædbarnets næringsindtagelse. Allerede helt 
ved starten af livet, når det lille nyfødte barn 
ammes, så afsløres begge spisningens formål: 
Overlevelse – og sanselig / social akt. Når barnet 
er sultent, så suger det med nedslået blik eller 

lukkede øjne intenst og fokuseret; der kommer 
meget mælk ud af brystet, når først flowet er i 
gang. Barnet er naturligt indadvendt og 
koncentreret, og moderen forstyrrer ikke barnets 
spisning. Efter nogle minutters fødeindtagelse, 
skifter barnet allerede fra at det er ganske få uger 
gammelt, adfærd. Det kigger op og kigger mor 
fredeligt i øjnene, mens det sutter mindre intenst 
og indimellem holder nogle pauser. Barnet 
kommer op og bøvser og bliver nusset og snakket 
med, inden det ammer videre. Fedtindholdet i den 
i forvejen fede mælk stiger hen imod slutningen af 
amningen; mælken skifter fra at være 
’hovedmåltid’ til at være ’dessert’. Akten skifter fra 
at være udelukkende ’føde’ til at være ’hygge’. 
Når barnet bliver lidt større, begynder det under 
måltidet at kigge udad, fanger blikket ved dem der 
sidder omkring, lægger op til pjat og leg, inden det 
indimellem tager sig ’et bap’. 
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Med andre ord: Iagttagelsen af det ammende barn 
er et studie i mindful spisning. Her er mad 
forbundet med nydelse og nærvær. Det er en 
slowfood-proces, hvor sanseligheden er i 
højsæde. 

Familien og måltidet. Når man som psykolog 
skal hjælpe en dysfungerende familie, så er det 
mest præcise nedslagssted, hvad angår at 
udfolde relationernes karakter, at foretage en 
videooptagelse af spisesituationen. Her kommer 
alle spændingerne til udtryk, symbolsk fortalt 
gennem omgangen med måltidet. Her viser det 
sig tydeligt, hvem i familien der relaterer skævt 
med hinanden. Magtstrukturen blotlægges. 

Så at gøre akten at spise i glad nærvær kan både 
ses som en kur, en behandling i sig selv, hvad 
angår de indre ubalancer, og hvad angår 
relationernes karakter. 

Andre kulturers måde at se på fordøjelsen. I de 
fleste østlige kulturer beskæftiger man sig 
indgående med kvaliteten af fordøjelsen og 
udseendet og lugten af såvel afføring som urin. I 
både kinesisk medicin og indisk ayurvedisk 
medicin bruger man analysen af fæces og urin til 
at aflæse sundhedstilstanden, og man bruger den 
viden til at rense systemet som en balancerings- 
og helbredelsesmetode. Man fokuserer ligeledes i 
disse sundhedssystemer på metaboliserings-
evnen. Direkte oversat betyder det nedbrydning 
og omsætning af et stof eller mad. Man kunne 
således også kalde det for fordøjelsens ild. Se 
billedligt for dig, at når en ild brænder ved den 
rette temperatur og med tilstrækkelig ilt, så 
forbrændes træet helt op og giver mest mulig 
varme til omgivelserne. Der produceres ikke sod 
og giftig røg, når ilden brænder som den skal. På 
samme måde med fordøjelsen: Vores sundhed 
afhænger i væsentlig grad af evnen til fuldt at 
metabolisere den næring – men også de følelser 
og de informationer - som vi tager ind. Krop, sind 
og energi ses som ét samhørende system, og 
derfor forstås ’fordøjelse’ i de østlige 
sundhedssystemer som vores samlede fysiske, 
mentale og energimæssige fordøjelse af alt det, 
som livet udfordrer os med.  

Er metaboliseringsevnen i top og robust, kan vi 
fysisk, mentalt og energimæssigt eliminere 
affaldsprodukter optimalt og producere livskraft og 
livsenergi.  

En anden god metafor for den optimale metabo-
lisering er processerne i en komposteringsproces, 
hvor affald bliver til næring, der bliver til jord. Og jo 
mere optimale omsætningsbetingelser, jo mere 
effektivt sker omsætningsprocessen. Tilsvarende 
med fordøjelsen. Er den af forskellige årsager 
ukomplet, akkumuleres fysiske eller mentale 
affaldsstoffer. Akkumuleringen af affaldsstoffer i 
systemet, leder til hæmmet flow af energi, 
information og næring, og er basis for, først 
fysiske og/eller mentale ubalancer, næst sygdom. 
Stagnation, både fysisk og psykisk.  

Fysisk ubalance i kroppen har sin mentale 
pendant, hvor negative følelser som angst, vrede, 
grådighed og skyld skaber mental ubalance. 
Ubearbejdede / ufordøjede oplevelser bliver 
giftige - ligesom dårligt fordøjet mad. Mentale 
toxiner ødelægger det frie flow af positive følelser 
og mental klarhed, og resulterer i kronisk 
følelsesmæssigt ubehag.  

Hvis vi skal oversætte det til dagligt levet liv, så 
kan vi med dette perspektiv være os bevidste om 
kvaliteten af fordøjelsens ild, både fysisk og 
psykisk (Chopra, D. (1999). Fuldkommen 
sundhed. Borgen). 

Ud fra disse perspektiver, tænk måske over: 

Giver du ægte næring til systemet, eller spiser du 
’skraldemad’? Får du energi af den mad du spiser, 
eller bliver du tung og dvask? 

Hvad er egentlig næring for dig i både konkret og 
overført betydning?  

Tænk i variation, diversitet, levendehed. Der er 
kommet mere fokus på at lade maden have så 
kort vej som muligt fra jord til bord, både af 
hensyn til næringsværdi og af hensyn til 
bæredygtigheden. 

Nærings- og fordøjelsessystemet er også et fint 
billede på, hvorledes du optager og fordøjer 
indtryk i løbet af din hverdag. Hvad giver dig 
energi? Hvilke opgaver? Hvilke sammenhænge? 
Relationer? Og hvordan fordøjer du dagens 
indtryk? 

Hvordan er din fordøjelse egentlig i det daglige? 
Flowagtig? Gør den knuder? Er den sensitiv? 
Hvordan lugter den? Hvordan ser den ud? Flyder 
den? Synker den? Virker urinen sund? Eller for 
koncentreret? Har den en ’sund’ farve?  
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Observer  
muligheden af at du  

i helhedsforstand 
har en stærk 

fordøjelsesild. 
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En oversigtsplakat med gode råd omkring spisning ud fra ayurvediske 
principper (del 5) 

 

mindful
De omgivelser, hvor maden tilberedes og indtages, er vigtige i forhold til, hvordan maden påvirker kroppen. Den svært 

definerlige »ånd«, følelsen af æstetik og sammenhæng i måltidet, kan udvikles og understøttes ved at følge nogle vejledninger:

                                                                        spisning

•	Spis	i	en	rolig	atmosfære.	

•	Spis	aldrig	når	du	er	ophidset	eller	vred.

•	Sid	ned	når	du	spiser.

•	Spis	kun	når	du	føler	dig	sulten.

•	Reducer	iskold	mad	og	drikke;	det	slukker	fordøjelsens	ild.	

•	Snak	ikke	når	du	tygger	maden.	Mellem	du	spiser,	engager	dig	i	en	lethjertet	 
	 og	varm	samtale	med	dem,	du	er	sammen	med.

•	Spis	i	et	passende	tempo,	hverken	for	hurtigt	eller	for	langsomt.

•	Fordøj	ét	måltid	(ca.	4	timer),	før	du	spiser	det	næste	måltid.

•	Sip	moderate	mængder	lunken	eller	varmt	vand	til	dit	måltid.	

•	Egentlig	indtag	af	væske	–	vand,	the	–	gøres	optimalt	mellem	måltiderne.

•	Spis	overvejende	frisklavede	måltider.	Reducer	at	indtage	mad,	der	har	været	frosset,	levnet,	
	 er	ikke-tilberedt,	mikroovn	tilberedt	og	konserveret.

•	Minimer	at	spise	helt	rå	mad.	Mad	der	er	kogt	let	eller	wok-svitset	er	lettere	at	fordøje.

•	Drik	mælk	separat	fra	måltiderne.	Foretræk	varm	og	enten	alene	eller	med	andre	søde	fødevarer.

•	Lad	maven	være	minimum	¼	tom	når	du	har	spist;	det	højner	fordøjelsestempoet.

•	Sid	stille	og	roligt	og	start	fordøjelsesprocessen	efter	måltidet.	Hvis	du	kan,	tag	en	gåtur.	
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Rosinøvelsen; en guidet ’mindful spisning øvelse’ (del 6) 

Rosinøvelsen er introduceret af Jon Kabat-Zinn i 
2006 (Eating meditation. On mindfulness for 
beginners [CD]. Louiseville: Sounds True, Inc.) 
som en praksis for begyndere ud i mindfulness, 
hvor øvelsen skal hjælpe én med at forankre 
opmærksomheden i øjeblikket ved at iagttage de 
komplekse sanseoplevelser, vi erfarer ved 
indtagelse af mad og drikke.  

Øvelsen hjælper os til at genopdage en hel 
verden af nuancer, som ellers er gået tabt i 
hverdagens høje aktivitetsniveau og/ eller i en 
tilværelse, hvor vi mest er mentalt optagede og 
glemmer at være til stede som sansende 
væsener. 

Praksissen er i familie med den japanske zen 
buddhistiske tilgang til te-brygning og te-drikning. 
Man mener, at helt siden 800-tallet har man 
benyttet te under meditation som et fokuspunkt at 
skærpe opmærksomheden omkring og for at 
undgå søvnighed (Kaplan, U. (2017). From the 
tea to the coffee ceremony: Modernizing buddhist 
material culture in contemporary Korea. Material 
Religion, 13(1), 1–22. 
doi:10.1080/17432200.2016.1271969). 

Derfor, den øvelse, som du i det kommende skal 
lytte til, kan benyttes med en hvilken som helst 
fødekilde og væske, man indtager. 

Øvelsen kan guides med mange forskellige 
nuanceringer og fokuseringer. Denne version, du 
skal høre her, er min ’på dagen’ valgte måde at 
gøre det på, hvor jeg ikke har kigget specifikt i én 
lærers manual for måde at guide på. Guidede jeg 
den på ny, ville der være nye nuancer og 
variationer. Sådan kan jeg bedst lide at guide 
sanseøvelserne; de skal vokse indefra og udefter, 
så jeg selv er bærer af den kvalitet af nærvær, jeg 
forsøger at invitere lytteren ind i. Du, der måtte 
inspireres til selv at guide: Gå derfor dine egne 
vegne med tekst og speak, så det bliver autentisk 
for dig at guide øvelsen. 

(Ovenstående indledende tekst er ikke speaket). 

 

 

 

Tekst til selve øvelsen: 

Tag en rosin og læg den på bordet foran dig. Til 
en start, observer rosinen. Lad eventuelt dit 
visuelle blik komme helt tæt på rosinen. Drej den 
en omgang, kig på den fra en anden vinkel og se, 
hvor forskelligartet den tager sig ud. Og nu tager 
du rosinen op mellem to fingre, tommeltot og 
pegefinger, og tager den op foran øjnene igen og 
kigger på den samtidig med at du med begge 
fingerspidser mærker fornemmelsen af at røre ved 
rosinen. Drej rosinen rundt mellem dine to fingre, 
masser den, og mærk hvad det er for en tekstur, 
den har.  

Prøv at lugte til rosinen. Smag samlever med en 
veludviklet lugtesans, så derfor er det vigtigt også 
at dufte og lugte til de ting, vi spiser. 

Tag nu rosinen op til dit øre og fortsæt med at 
massere på rosinen og lyt til de lyde, der måtte 
komme ud af rosinen derved.  

Tag igen rosinen hen foran dit blik og begynd at 
forestille dig at spise rosinen. Registrer hvordan 
selve det at forestille sig, får spyt til at aktiveres i 
din mund. Og mærk inde i din mund, om der er en 
form for forhåndssmag i den. Hvad er det for en 
fornemmelse, du har i din mund, på din tunge, i dit 
svælg, ved dine kinder? Vær bevidst om 
oplevelsen af smagen inde i din mund, allerede 
før du putter rosinen derind. 

Vær ligeledes bevidst om, at når du om lidt putter 
rosinen ind i munden, skal du ikke gå i gang med 
at spise den. En god rum tid skal den ligge på 
tungen. Først efter lang tid skal du begynde at 
tygge på den. 

Så forbered dig mentalt på, at dette her er ikke en 
almindelig spiseakt, men oplevelse af processen 
at gå i gang med at spise.  

Nu lægger du rosinen ind på din tunge og lukker 
egentlig bare munden omkring den. Og gå nu i 
den sanseoplevelse af at have rosinen liggende 
inde på tungen. Hvordan føles det? Hvad sker der 
med din spytsekretion? Du får sikkert både tygge- 
og synketrang, men hold igen med det lige en 
stund endnu. Og efter en rum tid er rosinen blevet 
så gennemvædet af dit spyt, at du måske næsten 
ikke kan lade være med at sætte den ud til dine 
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tænder og begynde at tygge på den. Og så 
begynder du langsomt at gennemtygge den. Tøv 
med, hold endelig igen med at synke, så længe 
det overhovedet er dig muligt, således at der efter 
en rum tid er en gennemtygget masse med meget 
spyt i munden på dig. Når mængden er blevet så 
stor, at det nærmest er umuligt at lade være med 
at synke, så begynder du i flere omgange at lave 
synkebevægelsen og mærker, hvordan den her 
masse af rosin og spyt bevæger sig bagud til 
svælget, ned gennem halsen, ned gennem 
spiserøret og ned i din mave. 

Hvis du ikke har en konkret fysiologisk oplevelse, 
så er det alligevel muligt at forestille sig svælg, 
spiserør og mave.  

Og nu, mærk og registrer eftertrykket i din mund. 
Smager der stadig af rosin i din mund? 
Hvorhenne i munden er smagen kraftigst? 
Registrerer også din tunge på efterarbejde, at den 
helt automatisk er gået i gang med at rense 
tænderne og overgangene fra gane til tandhalse. 
Udover at der er en masse smagsreceptorer på 
vores tunge, så er den et meget effektivt redskab 
til at rense munden efterfølgende. Slut lige så 
stille øvelsen i takt med, at eftertrykket af rosinen 
bliver mindre og mindre, og mærk nu, hvordan 

smagen i din mund er. Registrer og konstater om / 
at / hvordan dine tænder er fint rensede igen. Og 
registrer og konstater, at spytsekretionsaktiviteten 
er blevet lavere igen.  

Det sidste eftertryk, jeg vil bede dig om at være 
observerende i forhold til, det er om / at / hvordan 
du kan bringe den her erfaring med åbent nærvær 
i det at spise én rosin med ind i din fødeindtagelse 
i øvrigt i dit liv. Om det monstro skulle være muligt 
at bringe lidt mere åbent nærvær med ind i 
spiseakten. 

 

 

Et par kilder mere, der eventuelt kan inspirere 
omkring mindful spisning: 

Monroe, J. (2015). Mindful eating. American 
Journal of Lifestyle Medicine, 9(3), 217–220. 
doi:10.1177/1559827615569682 

Hong, P., Lishner, Y. & Han, D. (2014). 
Mindfulness and eating: An experiment examining 
the effect of mindful raisin eating on the 
enjoyment of sampled Food. Mindfulness, 5(1), 
80–87. doi:10.1007/s12671-012-0154-x 

 
 


