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100% 
COLOSTRUM 

Serveringsforslag

Power smoothie 

Blend 2 spsk. colostrum med ½ moden 
banan, 1 dl frosne bær og 2½ dl mælk. 

Ingefær-shot 

Kog 1 l vand med 4 spsk. rørsukker, 50 g 
ingefær i skiver og 1 skiveskåret økologisk 
citron med skal i 45 min. Opbevar på køl i 
op til 1 uge. Shake 1 dl med 1 spsk. colost-
rum dagligt.

Juice-booster

Bland 2 spsk. colostrum med 2½ dl juice 
tilsat 2 spsk. koncentreret solbær- eller 
hyldebærsaft i en shaker. Mix og server.  

Kvik cacaodrik

Bland 2 spsk. colostrum med 2½ dl kakao-
mælk i en shaker. Mix og server.

Sukkerfri

Bland 2 spsk. colostrum med 2½ dl sukker-
fri saft. Mix og server.
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Colostrum fra danske køer        100% colostrum        Fremstillet på eget mejeri        Dansk udviklet og produceret

NÆRINGSINDHOLD Pr. 100 g Pr. dosis (10 g)

Energi 1993 kJ/ 
476 kcal

199 kJ/
48 kcal

Fedt 24 g 2,4 g

Heraf  
mættede fedtsyrer

 
15 g 1,5 g

Kulhydrat 18 g 1,8 g

Heraf  
sukkerarter 18 g 1,8 g

Protein 47 g 4,7 g

Heraf 
immunoglobulin G 
(IgG) 13 g 1300 mg

Salt 0,75 g 0,1 g

Hvad er colostrum?
Colostrum, også kaldet råmælk, er den allerførste 
mælk, den nyfødte får ved de første amninger. 
Denne ”tidlige mælk” indeholder næringsstoffer og 
immunstimulerende stoffer med stor betydning for den 
nyfødtes sundhed og vækst.

Colostrum fra køer
Colostrum fra køer ligner i sin sammensætning human 
colostrum, men har et højere indhold af immuno-
globuliner. Op til 24 timer efter kælvning er indholdet 
af immunoglobulin højt, hvorefter det aftager. Kalven 
får de første 4-5 liter colostrum, hvilket er rigeligt til at 
aktivere dens immunforsvar og sikre den nødvendige 
beskyttelse mod infektioner. Overskuddet af colostrum 
fra 1. og 2. malkning kan anvendes til kosttilskud.

ColoDan® Whole Colostrum
ColoDan® Whole Colostrum er koncentreret colostrum 
fra danske køer. Produktet består af 100% colostrum 
- intet er tilsat, intet er fjernet, ud over vand.  
ColoDan® Whole Colostrum adskiller sig fra andre 
produkter på markedet, såsom piller, kapsler og fedtfri 
pulvere, ved at have en sammensætning, der svarer til 
oprindelig colostrum.

ColoDan® Whole Colostrum er fremstillet af colostrum 
fra 1. og 2. malkning (højst 24 timer efter kælvning), 
hvor indholdet af immunoglobulin G er højt. Produktet 
forarbejdes under skånsomme betingelser for 
maksimal bevarelse af de aktive stoffer. Strenge krav 
til hygiejne og kvalitet sikrer, at produktet har en høj, 
mikrobiel standard og er garanteret fri for rester af 
antibiotika.

Anvendelse
ColoDan® Whole Colostrum blandes i en smoothie, 
kakaomælk, juice eller anden væske. Opløses bedst 
ved anvendelse af blender eller shaker. Kan også 
røres op i fx frugtyoghurt.  
Bør ikke opvarmes til over 60 grader. 

Anbefalet daglig dosis
Voksne og børn fra 11 år: 10 g (ca. 2 spsk.), 1-2 
gange dagligt. 

Børn 1-10 år: 5 g (ca. 1 spsk.), 1-2 gange dagligt.

Tag colostrum 1 gang dagligt som del af en varieret 
kost og 2 gange dagligt ved særligt behov.

Ingredienser
Pulver af colostrum/råmælk fra danske køer (100%). 


