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Et hemmelig våpen mot søtsug 
 

Jeg vet ikke med deg, men søtsug har kanskje vært min mest vedvarende 
utfordring når det kommer til kosthold. Søtsug er noe som naturlig 
slipper taket når man spiser lavkarbo, eller i hvert fall ketogen kost, men 
jeg skal ærlig innrømme at jeg har falt for fristelsen og skeiet ut med både 
melkesjokolade og smågodt likevel. Det skal liksom ikke så mye til for å 
vippe meg av pinnen! Kanskje til og med du tror du har kontroll, og så 
tenker du at du kan smake litt også er det gjort! Eller kanskje man bare 
savner kosen med å spise noe søtt? Eller til og med følelsen av å ha 
søtsug – at man har lyst til å ha lyst på noe søtt? Det er ikke uvanlig! Det 
er mange feller å gå i, og det er ikke rart slik vi blir bombardert av 
godterireklamer, kakebord i selskap, sukkerholdige matvarer på display i 
butikken og samboere/barn/foreldre/søsken som handler inn masse 
søtsaker slik at det alltid er i huset. The struggle is real! 
  
Vi får stadig nye tips av fagfolk, lekfolk og spesielt naturlig slanke folk 
om hva vi skal gjøre for å stå imot søtsuget. Drikk et glass vann. Ta deg en 
løpetur. Drikk et glass vann med sitron. Puss tennene. Drikk et glass vann med 
sitron og bær. Jeg tror ikke et eneste tilfelle av ordentlig søtsug noen sinne 
har blitt døyvet av et glass vann! Vet dere, jeg syns nesten ikke det burde 
vært lov for folk som aldri har slitt med søtsug å i det hele tatt uttale seg 
om hvordan man skal bli kvitt det. Det er litt sånn som med fødsler og 
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barneoppdragelse (og andre ting jeg ikke har peiling på, men har skjønt 
at jeg ikke skal uttale meg om). Men søtsug, der har jeg virkelig vært! Og 
jeg skal ikke skryte på meg å være fri fra sukkeravhengigheten. Det blir 
litt sånn som å være tørrlagt alkoholiker (uten at jeg kan uttale meg om 
det heller). Jeg er en tørrlagt sukkerjunkie. 
  
Grunnen til at jeg kan si at jeg er tørrlagt er fordi jeg har noen gode, 
hemmelige våpen mot på lur, og et av dem er gelatin! Gelatin er en form 
av proteinet kollagen som finnes naturlig i kroppen, og det består av 
essensielle aminosyrer (fancy ord for biter av protein som vi trenger å 
tilføre gjennom kosten). Det blir utvunnet av dyrebein og finnes naturlig 
i langtidskokt kraft. Mennesker har i lang tid fått i seg gelatin gjennom 
supper og gryter fordi de kokte kraft på beina til dyrene de spiste. Jeg 
tror ikke flesteparten visste hvor smart de var engang; de ville kanskje 
bare ha mest mulig næring ut av dyret. Kanskje de merket at magen 
fungerte bedre. Kanskje de merket at suppene og grytene mettet bedre 
med kjøttkraft enn med vann som base. 

 
Denne typen bruker jeg, men det fins mange gode på markedet! 
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Mange har igjen fått opp øynene for dette vidundermiddelet. Det blir 
fremmet som alt fra det ultimate skjønnhetsmiddelet til tarmmedisin. 
Noen bruker det for å behandle beinskjørhet, leddgikt, lekk tarm og 
binyretretthet. Andre bruker det for å få spenstig og mer elastisk hud, 
sterkere negler og tykkere hår som vokser fortere. Noen bruker det til og 
med for å bygge muskler. Jeg bruker det i tillegg for å døyve søtsug og 
holde meg mett, lenge! For når jeg spiser eller drikker gelatin kan 
kroppen gi meg signaler som: ”OI, nå ble du METT. Nå må du slutte 
ellers kommer du ikke til å bli sulten før til neste uke!” Første gang jeg 
lagde noe med gelatin skjønte jeg ikke helt hvor denne metthetsfølelsen 
kom fra, for det var ulikt noe jeg hadde kjent før. Og at jeg kunne lage 
noe så mettende i form av godteri var ikke feil! 

 
  
Foruten om langtidskokt kraft, som jeg bruker i supper, sauser og gryter 
får jeg i meg gelatin i pulverform på fire forskjellige måter. Jeg lager 
sunne puddingdesserter som gelé, fromasj, sjokoladepudding og 
karamellpudding. Det er kjempegodt med pisket kokoskrem på! Jeg lager 
også gelégodteri i silikonformer, og det er en skikkelig mettende affære, 
for her bruker man ekstra mye gelatin for å få de harde. Jeg bruker også 
gelatin i hvilken som helst blender-sammenheng, inkludert smoothies og 
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varme drikker som smørkaffe. Men aller enklest, jeg blander inn en teskje 
kveldsteen min! Det finnes utallige andre måter å bruke gelatin på, men 
disse er mine favoritter. Så om du også sliter med søtsug eller manglende 
metthetsfølelse er det absolutt å anbefale! 

 

 
 

Oppskrifter med gelatin  
Gelatin er et vidundermiddel med mange helse- og 
skjønnhetsegenskaper, og i tillegg tar det knekken på sultfølelsen og 
søtsuget! Dette er eksempler på noen av mine favoritter! Til oppskriftene 
mine bruker jeg som regel hjemmebrygget vannkefir, en probiotisk drikk 
som smaker friskt og litt syrlig, men her kan du selvfølgelig bruke vann, 
eller vann med litt sitronsaft i om du vil. Ellers bruker jeg kokosmelk 
istedenfor melk og fløte, men disse kan selvfølgelig også brukes om du 
ønsker det. Når det kommer til søtning bruker jeg klar fibersirup og/eller 
steviadråper, men bruk det søtningsmiddelet du trives best med! 
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Jordbærgelé med pisket kokoskrem 

 
  

 5 dl væske (bruk gjerne vannkefir eller kombucha om du har) 

 3 never frosne jordbær 

 1 ss sitronsaft 

 2-3 ss gelatin blandet ut i litt lunket vann 

 Ønsket mengde valgfri søtning 
  
Kjør jordbær og væsken i en blender og sil blandingen over i en kjele. 
Tilsett gelatin og varm opp. Smak til med valgfri søtning og hell i 
serveringsskåler eller form. Sett i kjøleskapet noen timer eller pop de i 
fryseren om du er utålmodig! Men pass på de i fryseren! Frossen og tint 
pudding er ikke like digg. 
  
For å lage kokoskrem setter du kokosmelk i kjøleskapet og bruker den 
harde, fete delen. Denne pisker du som vanlig krem, tilsetter litt søtning 
og litt vaniljesmak. Det går kjempefort, mye fortere enn å piske fløte til 
krem. 
 
 
 
 



 

6 
 

Sjokoladepudding med vaniljesaus 
  

 
  
Dette var favorittdesserten min da jeg var liten! På lørdag, etter 
lørdagspizzaen, satte mamma ofte frem både gelé og sjokoladepudding 
og masse vaniljesaus til og jeg var alltid den som gikk rett på 
sjokoladepuddingen og sikret meg i hvert fall halvparten... Det er så digg 
å kunne unne seg denne versjonen med god samvittighet! 
  
Sjokoladepudding: 

 5 dl kokosmelk 

 2-3 ss gelatin 

 2-3 ss kakaopulver 

 Noe med vaniljesmak: vaniljeessens, stevia med vaniljesmak, 
vaniljestang eller vaniljepulver 

 1 ts espressopulver eller litt sterk kaffe som erstatter noe av væsken 
fra kokosmelken 

 Ønsket mengde valgfri søtning 
  
Her er det bare å varme opp alt sammen i en kjele til det løser seg opp og 
helle i en form eller i serveringsskåler for så å sette kaldt. Jeg anbefaler å 
tilsette søtningen litt og litt mens du smaker slik at det ikke blir for mye. 
Avkjøl gjerne i kjøleskapet over natten, da får smakene satt seg ordentlig! 
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Tips! For å lage en luksusversjon, erstatt kakaopulveret og litt av 
kokosmelken med smeltet sjokolade. 
  

 Vaniljesaus: 

 3 eggeplommer 

 3 dl kokosmelk 

 Ønsket mengde valgfri søtning 

 Masse vaniljesmak! Bruk hva du vil, jeg bruker ekte vaniljepulver. 
  
Kok opp kokosmelk i en kjele og bland den varme melken i en skål med 
tre eggeplommer. Sil blandingen tilbake i kjelen og varm forsiktig opp 
mens du rører godt hele tiden. La vaniljesausen avkjøles og oppbevar i 
kjøleskapet. Den er ekstra god om det har stått over natten, akkurat som 
sjokoladepuddingen, så lag gjerne kvelden i forveien! 
 

Favorittsmoothie 
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Jordbærsmoothie med en flaske Omega Cure i bakgrunnen 
 
Jeg elsker denne smoothien fordi den er så næringsrik! Den er den 
perfekte hverdagsdesserten, spesielt fordi den ikke bare inneholder 
ingredienser man KAN spise, men er proppfull av ingredienser man 
BØR spise. Smoothien er skikkelig animalsk siden den inneholder 
gelatin, eggeplomme og omega-3, men om du ikke har omega-3-olje uten 
fiskesmak ville jeg sløyfet den til fordel for en ekstra eggeplomme, litt 
smør eller kokosfett. Jeg bruker også vannkefir til smoothien for å få i 
meg probiotiske bakterier, men det går helt fint å bruke vann, 
kokosmelk, kald te eller hva du nå måtte ønske. 
  
 
  
To store glass smoothie: 
  

 2dl væske (jeg bruker vannkefir) 

 2 never frosne bær (jeg bruker som regel jordbær i denne) 

 1 rå eggeplomme 

 1-2 ss omega-3-olje uten fiskesmak (jeg bruker Omega Cure med 
smak av vanilje og sitron) 

 1 ss gelatin + vann = 1 dl 

 Ønsket mengde valgfri søtning (jeg bruker stevia vanilje eller 
fibersirup, men du kan bruke honning, lønnesirup, sukrin eller hva du 
nå enn har stående i skapet). 

  
Bland gelatinen i litt lunken væske og tilsett litt kokende vann slik at det 
utgjør ca en dl. Kjør bær, væske og eggeplomme sammen. Når gelatinen 
har løst seg opp i det varme vannet heller du i en stråle mens du blender, 
for eksempel igjennom hullet i lokket. Nå kan du smake til med søtning 
og servere! 
  
Tips! Om du bare trenger et glass kan du helle resten av smoothien i en 
skål og sette i kjøleskapet – da har du en nydelig fromasj til senere! 
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Småsure bringebærbiter 

 
Probiotiske og sukkerfrie godterier proppet med mettende gelatin 
  
  

 2 dl væske (vannkefir, vann, te, kokosmelk) 

 En god neve bringebær 

 3-4 ss gelatin 

 1 ss sitronsaft 

 Ønsket mengde valgfri søtning 
  
Varm væske og gelatin i en liten kjele til gelatinen er løst opp. Ha i 
bringebær og rør de de er helt ”smelta inn” og smak til med søtt. Sil av 
blandingen slik at du får ut frøene, og hell i former. Du kan helle hele 
blandingen i en stor form og dele de i kuber eller kutte de ut med 
pepperkakeformer om du vil, men jeg bruker godteriformer i silikon. 
Avkjøl i kjøleskap eller ta en ekspressavkjøling i fryseren! Perfekt som 
lørdagsgodt eller tirsdagsgodt. 
  
Tips! Ha med deg disse i en liten beholder i veska om du skal på kino! 
Jeg er en sånn som trenger kinogodt (fordi jeg blir så sjalu på de rundt 
meg), og disse er gode og mettende erstattere for smågodt. 
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Kollagenbarer 

 

Jeg har alltid elsket å kjøpe proteinbarer, nøttebarer og andre sunnere 
alternativer til godteri når jeg enten skal på kino eller bare har lyst på noe 
med sjokolade i (som er relativt ofte). Jeg syns det er så gøy med alle de 
forskjellige smakene, og at det faktisk tilfører kroppen noe nyttig. 
Problemet for meg er at jeg tåler melkeprotein svært dårlig, og det er 
nettopp det høye innholdet av myse (whey) eller kasin som er grunnen til 
at disse barene kalles proteinbarer. Et annet problem er sukkeret, de 
kunstige søtningsstoffene og tilsetningsstoffene disse barene ofte er lagd 
med. Til og med de naturlige og uskyldige nøttebarene er for det meste 
ris og sirup. Da er det faktisk bedre å kjøpe seg en plate med mørk 
sjokolade syns jeg. 
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Jeg ser en økende trend med å bruke kollagen istedenfor proteinpulver 
av melkeprotein, og at flere eksperimenterer med oppskrifter på 
kollagenbarer! Den trenden ville jeg også slenge meg på. Kollagen er 
gelatin som er hydrolisert slik at bindingene som gir den gelerende 
effekten er ødelagte. Kollagenpulver kan derfor blandes og løses opp i 
både varm og kald væske, og vil ikke gi en gelelignende konsistens i 
oppskrifter. Kollagenpulver kan være litt vrient å få tak i, men jeg vet du 
får kjøpt det på iHerb.com, på myrevolution.no, naturkilden.no og 
sannsynligvis i noen helsekostbutikker. Jeg regner sterkt med at dette er 
noe alle helsekostbutikker kommer til å ha i sortimentet sitt snart! 
 
 
 
I tillegg til det fantastiske kollagenet inneholder disse barene sunne 
fettsyrer fra kokos og prebiotika fra fibersirupen. De er i tillegg 
glutenfrie, melkefrie og sukkerfrie og kan gjøres paleo eller AIP-vennlige 
ved å bytte ut søtningsstoffene.  
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Ingredienser til 4 proteinbarer: 
4 ss kokossmør 
3 ss kollagenpulver (jeg har brukt Great Lakes) 
2 ss sukrinmelis 
1 ss fibersirup (kan erstattes med kokossirup, honning, lønnesirup, 
yaconsirup alt ettersom hva du har og foretrekker) 
10 dråper stevia 
Valgfrie smakstilsetninger (se forslag nedenfor) 
 
Fremgangsmåte: 
Om du ikke har kokossmør er det superlett å lage selv. Kjøp vanlig 
kokosmasse i butikken og kjør det i foodprocessor til fettet "slipper" og 
det blir et flytende smør. Jeg hadde kjøpt noe som het Coconut Powder 
på en orientalsk butikk som jeg tror var fettredusert (ikke helt kokosmel, 
men en blanding av kokosmel og kokosmasse), og jeg blandet derfor i litt 
kokosolje for å få smørkonsistensen. Å lage kokossmør selv er mye 
billigere enn å kjøpe ferdig på helsekost, så det anbefales på det sterkeste. 
 
Bland alle ingrediensene sammen i en bolle eller foodprocessor til det er 
en jevn, fin masse. Smak til om du ønsker mer søtning, eller om du 
ønsker litt salt for å heve smaken. Jeg kommer til å eksperimentere med 
vanilje, sitron, kakaopulver, lakrispulver, pepperkakekrydder, bær og 
sjokoladebiter, så det må du gjerne teste! Er massen for tørr tilsetter du 
litt kokosolje, er den for våt kan du ha i mer kollagen. Å bruke en type 
nøttesmør istedenfor kokossmør burde også være mulig. 
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Når du er fornøyd med proteinmassen din kan du forme den sånn som 
du vil og poppe i kjøleskap eller fryser for å sette seg. Jeg kjevlet flat min 
masse mellom bakepapir til en firkant som jeg delte inn i 4 barer etter 
den hadde satt seg i fryseren. De smaker nydelig slik de er, men jeg valgte 
å pynte de med sjokolade i tillegg. Skader aldri. 
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Hvem er jeg? 
 

Hei! Jeg heter Linn Spets og jeg er utdannet 
fra Bjørknes Høyskole med en bachelor i 
ernæringsfysiologi (2014). Nå jobber jeg med 
en master i samfunnsernæring ved HiOA. 
Jeg er kostholdsveileder i Vita Univers.  
 
Jeg er brennende interessert i naturlig 
menneskemat og har en holistisk tilnærming 
til mat og helse som også inkluderer miljøhensyn, dyrevelferd og en 
symbiose med naturen. Jeg liker å se på mennesket og mat fra et 
evolusjonært perspektiv og syns både paleokosthold og tradisjonskost er 
kjempespennende. I tillegg er jeg fan av forfotløping og naturlig 
bevegelsestrening. 
 
I 2012 ble jeg syk og fikk diagnosene ME og irritabel tarm (IBS) men 
etter flere ekspertvurderinger og egen eksperimentering med mat har jeg 
klart å spise meg helt fri fra symptomene fra både ME og IBS. Jeg vil 
gjerne bruke min erfaring og kunnskap til å hjelpe deg med dine plager; 
om det er slapphet og utmattelse, magetrøbbel, sukkeravhengighet, 
betennelse eller annen ubalanse i kroppen, som overvekt. 
 
Jeg er opptatt av at vi alle fungerer forskjellig mentalt, har ulike behov og 
en ulik hverdag. Derfor vil jeg hjelpe deg som individ med å finne en 
løsning som fungerer for deg på alle plan. Sammen skal vi finne din egen 
nøkkel til suksess. 

Hva er Vita Univers 
Hei! Jeg heter Linn og har gått ned 30 

kg ved hjelp av å endre kosthold. Jeg 

har gått i alle fellene som mulig er, hatt 

tilbakefall og manglet motivasjon i 

perioder. Jeg har ganske enkelt fått et 

nytt liv siden denne reisen startet i 

2005. I mitt Vita Univers er alle mine 

erfaringer samlet. 
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Hos oss får du alt du trenger, på en enkel måte. Vi brenner for at du skal 
nå dine mål, du også!  
 
Vi tilbyr: 
 

 Et online undervisningsrom med guider, artikler, kostholdsplaner, 
oppskrifter og tracking 

 Ferske kostholdsplaner hver uke m/ fremgangsmåter & handleliste 

 Bøker for kunnskap og motivasjon 

 Oppfølging 

 Foredrag og kurs 
 

Si gjerne hei:  
 

Linn: Tlf/ sms: 91 86 06 35/ post@vitaunivers.no   
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