
GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Hvorfor spiser han ikke bare den … gulerod?
Vi har, siden vores nu 16-årige søn var lille, kæmpet mange 
slag om maden. Fra han var spæd, kunne han selv med meget 
få tænder frasortere selv de mindste klumper eller kategorisk 
nægte at indtage mad i perioder.

Efter han for et par år siden fik diagnosen, er jeg holdt op med 
at slå mig selv oven i hovedet over det. Efter Elias har kunne 
sætte ord på, hvad der sker - og jeg har fået en bedre forståelse 
for hans hjernes funktion – har jeg i hvert fald langt hen ad 
vejen trukket i land på mange kampe. For mange ingredienser 
eller komplicerede smage overstimulerer ham simpelthen. Her 
kan jeg jo ikke tale for alle med ADHD, men for min søn kan 
jeg se, at hvis han bare har fået for mange indtryk fra lys, lyd, 
syn, duft, temperatur osv. så kan han ikke overskue at udfordre 
smagssansen. Så skal ting helst smage ens hver gang og der 
skal helst ikke være for mange ingredienser i den samme ret. 
Og det kan især være udfordrende med frugt og grønt, der kan 
variere i smag og konsistens, alt efter sæson og modenhed.

En drue kan være sur eller sød, en banan nærmest bitter når 
den er grøn til meget sød, når den er overmoden. Desuden 
kan grønt variere i sprødhed og konsistens. Derfor foretrækkes 
smagsneutrale ting (agurk, salat) eller frossen frugt, der sjældent 
varierer i smag, når overskuddet er lavt. Retter, der kan variere i 
styrke som karryretter, fravælges næsten også med garanti, mens 
tomatsauce fra glas eller en flødesovs næsten altid går hjem. 

Små skridt mod nye smage
Efter næsten kun at have spist pizza med ost og tomatsovs, 
når vi var ude, har vi langsomt kunne udvide med nye smage, 

når blot vi gik systematisk frem. Sushi blev introduceret ved, at 
han startede med laksen – ja, kun laksen. Så måtte ris og tang 
komme senere. Men så fik han en portion skiveskåret laks og 
Edamamebønner de første gange, og langsomt har han så prøvet 
ris og tang til nu at kunne spise flere forskellige sushiruller. Det 
kræver dog stadig tryghed at smage nyt – han har i mange år 
foretrukket take-away frem for restauranten, og når vi nu forstår, 
at mange mennesker, buffet, måske endda musik i baggrunden og 
heftig lyssætning kan give komplet sammensmeltning, så er det 
nemmest at prøve nye smage hjemme og så ude i virkeligheden 
bagefter. Desuden kan placering være afgørende – altså at man 
ikke lige sidder foran toiletdøren eller døren til køkkenet, der 
konstant smækker op og i.  

Man kommer langt med en god blender
Blød og jævn konsistens samt ensartet smag er stadig et hit 
herhjemme. Derfor har vores bedste investering i køkkenudstyr 
været en kraftig blender, der kan sikre klumpfri frugtpuré. Favo-
ritterne er fortsat masser af jordbær/hindbær med minimælk 
eller vaniljeyoghurt og så lidt frossen mango eller frossen 
melon (jeg selv køber og skærer i tern og fryser). Melon er også 
godt som kold melonsuppe – bare blendet med lidt citronsaft 
og måske et nip sukker. Når det er til resten af familien, så er 
mynte, citronmelisse eller lime også et hit, men vi tilsætter altid 
smagen bagefter til den mere neutrale blanding. 

Jeg har aldrig kunnet få banan i ham, men jeg ved, at andre 
børn sætter pris på ”Nice Cream” som er blendet banan med 
lidt kakaopulver og lidt væske - fx mandeldrik, mælk eller
havredrik.   ◆

AF STINE JUNGE ALBRECHTSEN
KLINISK DIÆTIST

Når smagssansen Når smagssansen 
overmandes!overmandes!

Som jeg har skrevet om i tidligere klummer, så kommer jeg tit i et dilem-ma, da jeg både er diætist og mor. Som diætist vil jeg grundlæggende gerne have, at min søn får næringsrigmad, men på den anden side kan jegblive så uendeligt træt, som mor, af at kæmpe om grøntsager, frugt eller andre sunde snacks… Vi har dog erfa-ret at der findes kompromisser, der gør livet nemmere – både for diætist-mor og sønnen. 

Opsummeret, er jeg som mor og diætist kommet langt med 
forståelsen af det ofte overstimulerede sansesystem, som 
forklaring på en til tider ret ensformig spisning. Så må jeg og 
resten af familien tilføre smag med dips, dressinger og peber-
kværnen til vores portioner, for så er der ro for alle ved bordet!


