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Fra uke 13

Dato:

Navn på pasient:

Anbefalt
daglig energiinntak:

Anbefalt
mengde Modulen per dag:

Foreskrevet av:

25%
AV DAGLIG
ENERGIBEHOV

Fase 2-dietten gjelder for fem dager i uken med følgende tillegg:

GrønnsakerFruktKarbohydratrike
matvarer

Proteinrike matvarer

Matvarer og drikkevarer som kan legges til dem som er tillatt i fase 2

Alle grønnsaker unntatt 
nevnte grønnsaker som bør 
unngås (hvis det ikke er 
begrensninger)

Alt av frukt og bær inkludert 
sulfittfri tørket frukt, unntatt 
nevnte frukt som bør unngås

To skiver fullkornbrød per 
dag

En liten porsjon pasta 
kan inntas istedenfor brød 
(1 kopp kokt) 

Du kan spise kylling, men 
unngå skinn, vinger og innmat

Fersk sjømat, mager fisk 
eller laks én gang i uken. 
Unngå ferdigpakket eller fryst 
sjømat og fisk

Én porsjon daglig av 
ubehandlet naturell yoghurt 
med fullt fettinnhold og 
uten tilsetninger

Én kopp svart ka�e eller te  
(ikke pulverka�e eller kapsler, og 
bare 1 kopp per dag)

Samme begrensninger for andre matvarer, drikkevarer og smakstilsetninger som i fase 2

Drikke

Hverdager (mandag–fredag)

Proteinrike matvarer

Fryst deig (pai- eller pizzabunn), 
behandlet kjøtt som pølse i brød, 
andre pølser eller bacon, ferdigmat  
(fryst eller fersk) og brus

Dietten i vedlikeholdsfasen (fra og med uke 13) kan inneholde alle matvarene fra fase 2, og matvarer fra listen neden-
for. Det er ingen obligatoriske matvarer, men potensielt skadelige matvarer skal likevel begrenses eller unngås. I 
hverdagene er det strengere, men i helgene (lørdag og søndag) kan noen av de tillatte matvarene inntas i større 
mengder, og noen matvarer som helst skal unngås, kan også inntas. Det er viktig å ikke innta for mye matvarer som 
bør unngås, for eksempel desserter, iskrem, snacks, alkohol osv.

GrønnsakerFrukt
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Eksklusjonsdiett for Crohns sykdom

Fra uke 13

CDED skal brukes under medisinsk tilsyn. Snakk med helsepersonell hvis du har spørsmål 
om informasjonen som gis under dette kostholdsprogrammet.

VEDLIKEHOLDSFASE

• Kan inneholde ikke-CDED-vennlige matvarer i de frie måltidene 
• Det er viktig å unngå å spise for mye av matvarene som ikke er CDED-vennlige
• Prøv å variere valg av matvarer, også ved de frie måltidene i helgene 
• Hjemmelaget mat foretrekkes fremfor fryst mat eller ferdigmat

Frokost Lunsj eller middag

Tillatte mat- og drikkevarer

Kan inneholde:

Bi�, hamburger, svinekjøtt, 
sjømat, laks eller tunfisk, alle 
typer pasta 

Meieriprodukter inkludert ost 

Én dessertporsjon som består 
av valgfri hjemmebakt kake 
eller småkaker, eller én skje 
iskrem

Kakaopulver og sjokolade kan 
brukes til baking

Én flaske øl eller ett glass vin 

Én fri hjemmelaget frokost og ett fritt hjemmelaget måltid (lunsj eller middag)
per dag på lørdag og søndag (inkludert hvete, meieriprodukter, fisk og andre typer kjøtt)

I denne fasen kan ett måltid per uke inntas på restaurant, men det forutsetter at du avstår fra frie måltider én hel dag.
 

Ett måltid på restaurant = Frie måltider for én helgedag
 (én fri frokost og én fri lunsj eller middag). Dette betyr at dietten på enten lørdag eller søndag skal 

være den samme som på en hverdag.
 

Hurtigmat og kinesisk mat bør unngås.

Kan inneholde:

Brød

Ost, melk

Egg 

Pannekaker

Syltetøy

Pålegg

Én bolle frokostblanding 
med melk

Helger (lørdag–søndag)

Spising ute

25%
AV DAGLIG
ENERGIBEHOV




