
TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING  

N R . 2  D E C E M B E R  2 0 0 6

TRENDDIÆTER 

DET MENER BEFOLKNINGEN

SMAGSPRÆFERENCER

Perspektiv 2.2006-DK  14/12/06  9:15  Side 1



2

Trenddiæter – maden på tallerkenen
Slankekure og mad er taknemmeligt stof i medier og debatter. I artiklen gennem-
gås en række af de mest populære kure, og det vises konkret, hvordan deres
næringsindhold ser ud sammenholdt med de Nordiske Næringsstofanbefalinger.

Af Gunilla Lindeberg, diætist, Mat & Rörelse AB, Linköping. 4

Skal kostpyramiden vendes på hovedet? 
Danske forskere er i gang med et storstilet forskningsprojekt, MUFObes,
der sammenligner Willetts "omvendte kostpyramide" med de officielle kost-
anbefalinger. De første interessante resultater præsenteres her.

Af Anette Due, ph.d.-studerende,Thomas Meinert Larsen, adjunkt, og Arne Astrup,
professor, Institut for Human Ernæring, Levnedsmiddelcenteret, Den Kongelige 
Veterinær- og Landbohøjskole, København. 7

Fup og snyd i kommercielle slankekure
I et interview med professor Dan Larhammar går vi tæt på de mange og 
ofte underlødige slankekure, folk lokkes på – som i flere tilfælde kan 
være ganske farlige at følge.

Af Agneta Kjällman, diætist, GCI Malmö AB. 11

Det mener befolkningen
En ny undersøgelse blandt nordiske forbrugere viser bl.a., at folks 
adfærd og holdning til sundhed og mad til dels hænger sammen med 
deres BMI. Hele undersøgelsen kan ses på www.perspektiv.nu.

Af Anne-Mette Nielsen, Manager Nutrition Communication,
Danisco Sugar A/S, København. 13

Præference for sødt
Mennesket har en medfødt præference for sødt, men mange faktorer afgør,
hvordan smagspræferencer ændrer sig gennem livet, og hvordan det enkelte 
individ er indstillet på og kan beherske lysten til sødt.

Af Kaisu Keskitalo, ph.d.-studerende, Laboratory of Sensory Food Science,
University of Helsinki. 14
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Vi har i dette nummer valgt at foku-
sere på trenddiæter. Selvom der i
fagkredse er almindelig enighed om,
at en forbedret energibalance – dvs.
større forbrænding end indtagelse af
energi – kombineret med langsigtede
ændringer af kostvaner og livsstil er
den optimale vej til varigt vægttab,
slår dette tilsyneladende ikke igen-
nem. Nye studier viser således, at på
længere sigt er vægttabet for de
flestes (80 %) vedkommende kun 
5 % af udgangsvægten (se notitsen 
på bagsiden).

Det er derfor forståeligt, at mange
mere eller mindre bevidst prøver en
eller flere af de diæter, der er oppe i
tiden – de såkaldte trenddiæter. Nye
studier har imidlertid også vist, at
det ikke spiller nogen rolle for vægt-
tabet, om man vælger en diætform
frem for en anden.

Det vil derfor være klogt at vælge en
diætform, der passer til ens egne
smagspræferencer, da det vil øge
sandsynligheden for at holde diæten
over en længere periode.

Når personer har været gennem en
periode med vægttab, anbefales det
at spise efter de otte nye kostråd,
herunder at motionere mere. Men
det sker øjensynligt ikke. Fra forsker-
side er bl.a. fremsat den hypotese, at
kroppen vænner sig til et energiind-
tag svarende til den maksimale vægt,
man har været oppe på. Hvis denne
tese er holdbar, betyder det, at den
langsigtede indsats også bliver en
kamp mod fysiologien, hvilket vil
gøre det endnu sværere at opnå
resultater.

På de følgende sider vil eksperter
både vurdere lødigheden i en række
diæter, og forklare om smagsople-
velser og smagspræferencer, og på
baggrund af Danisco Sugars seneste
nordiske befolkningsanalyse vil vi
beskrive, hvilke forhold danskerne
finder vigtigst for deres sundhed.

Vi håber hermed at give vores læse-
re en bedre forståelse af de forskel-
lige diæter, som findes på markedet,
og de mekanismer, der ligger bag
folks valg af enten den ene eller
anden form for diæt.

Trends 
– på langt sigt!

God læselyst.

Danisco Sugar A/S
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Der kommer hele tiden nye kure,
hvor der loves hurtige og effektive
resultater. Nogle er døgnfluer, mens
andre er mere varige.

Nogle af de kure, som er blevet dis-
kuteret og har fået meget opmærk-
somhed de seneste år, er Atkins,
Montignac (og andre GI-metoder)
og Stenalderkuren. I denne artikel
beskrives praktiske aspekter af disse
forskellige kure, og der er nærings-
beregnet et eksempel på en dags
mad for hver kur (se tabel). Fakta er
hentet fra populærvidenskabelige
bøger om de forskellige kure1-3.

Atkins – "du behøver 
aldrig være sulten"

"… du må spise al slags velsmagende
sund mad, og du behøver aldrig at
være sulten", lyder en del af præsen-
tationen af kosten. Atkins-modellen i
sig selv er egentlig ikke så ny. Den
blev lanceret allerede i 1970'erne af
den amerikanske hjertelæge Robert
Atkins, men slog ikke igennem i USA
før i 1990'erne. Atkins-kuren er især
baseret på en stærkt begrænset ind-
tagelse af kulhydrater, men også på
kontrol af typen af kulhydrater. Der
kan også købes særlige "low carb"
Atkins-produkter.

Kuren er opdelt i fire trin, hvor den
første såkaldte induktionsfase skal
give højst 20 g kulhydrater. Kulhy-
draterne kan komme fra 7,5 dl grøn
salat og et par dl andre grøntsager.
Her udelades frugt, pasta, brød,
grøntsager og rodfrugter, som inde-
holder flere kulhydrater. Proteinrige
fødevarer som fisk, kød, fjerkræ, skal-
dyr og æg er tilladt, mens alle meje-
riprodukter undtagen fløde og ost
skal udelades. Denne fase skal vare i
mindst to uger, og kan følges i seks
måneder.

Kulhydratmængden kan siden øges

trinvis til maks. ca. 45-100 g/dag med
henblik på en "livslang oprethol-
delse". I henhold til de Nordiske
Næringsstofanbefalinger bør indta-
gelsen af kulhydrater være ca. 270 g
ved en indtagelse på 2.000 kcal.

Montignac – "Spis dig 
mæt uden begrænsning"

"Spis dig mæt uden begrænsning og
uden at tælle kalorier", lyder en del
af Montignacs programerklæring.
Den første bog om metoden blev
skrevet allerede i 1987 af franskman-
den Montignac, som selv havde prø-
vet kuren. Montignac fokuserer også
på kulhydraterne i kosten og især på
madens glykæmiske indeks (GI).

Montignac-produkter med lavt GI
sælges også rundt omkring i verden.
Der er ingen oplysninger om kvanti-
teten af maden. Kuren er opdelt i to
faser, hvor fase 1 er med henblik på
vægttab, og fase 2 gælder for stabili-
sering af vægten. I fase 1 må der ikke
spises brød med undtagelse af fuld-
kornsbrød og heller ingen kartofler,
pasta eller ris. Et eksempel på fro-
kost er følgende: sardiner i olie, pøl-
ser, kål og ost.

Der præsenteres tre varianter af
morgenmad: en proteinrig morgen-
mad, en kulhydratrig morgenmad og
en morgenmad med frugt. De føde-
varer, som indgår, må have et GI på
maks. 35 (undertiden 50). Som refe-
rence for GI-værdien anvendes glu-
kose i modsætning til i Sverige, hvor
hvidt brød angives som reference.
Dette giver altså forskellige værdier.

GI-metoden – "opdeling 
af kulhydrater"

Montignac er en populær GI-meto-
de, men i de senere år er der også
udviklet en række forskellige varian-
ter i forbindelse med emnet GI. GI
betyder egentlig bare en måde at

Trenddiæter 
– maden på tallerkenen

Af Gunilla Lindeberg, diætist, Mat &
Rörelse AB, Linköping.

Slankekure og mad er

aktuelle og taknemmelige

emner i medier og debatter.

Det forenes i forskellige

kure, hvor der ofte loves et

enkelt og vellykket vægttab.

Som diætist møder man

altid spørgsmål om forskel-

lige kure og effekten af

dem.Tidligere var det ofte

én kur, som f.eks. Fit for

life, som al opmærksomhed

var rettet mod. Forskellen

nu er, at der er mange for-

skellige trenddiæter, som er

aktuelle samtidig. Før var

det fedtet i maden, som

blev diskuteret, i dag er det

især kulhydraterne.
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opdele kulhydratrige fødevarer på
efter det blodsukkersvar, de giver.

I de Nordiske Næringsstofanbefa-
linger gives der ingen anbefalinger
om GI, men det konstateres, at der
er behov for flere langtidsundersø-
gelser for at fastslå eventuelle effek-
ter på helbredet og forebyggelse af
sygdomme.

I dag er der en lang række bøger om
emnet, og på internettet er der
kure, som kaldes GI-metoden, hvor
hele udgangspunktet for maden er
det glykæmiske indeks. Ofte er
maden også meget kulhydratfattig og
proteinrig, men maden på tallerke-
nen kan altså variere meget afhæn-
gigt af, hvordan GI anvendes.

Stenalderkosten 
– "Kød i store mængder"

Stenaldermad beskrives bl.a. med
ordene "… at holde ferie fra sukker,
junk food, mejeriprodukter og over-
dreven saltindtagelse." I henhold til
den svenske læge Staffan Lindebergs
model er principperne i stenalder-
kosten meget enkle.

Her udelades alle fødevarer med
korn, mejeriprodukter, salt, tørrede
bælgplanter og sukker. Store kød-/
fiskeportioner og al slags frugt,
grøntsager og rodfrugter indgår.
Grundidéen bag denne kost præsen-
teres ikke som en vægtreducerende
kur, men som en måde at spise på,
der skal være godt for helbredet.
Kulhydratandelen i stenalderkosten
er lav, men det er ikke en målsætning
i sig selv, men en konsekvens af de
fødevarevalg, som indgår.

Sukkerets rolle
De Nordiske Næringsstofanbefaling-
er (NNA), se tabel. Sukker skal ude-
lades i alle de beskrevne kure.
Atkins mener, at sukker skal udela-

des med ekstrem nøjagtighed, der
må ikke forekomme det mindste
spor af sukker i charcuterivarer eller
krydderier, for så skal disse fødeva-
rer udelades.

Sødemidler, især sukralose, kan
anvendes. Montignac mener også, at
sukker skal udelades helt, men fore-
slår fruktose som alternativ, da det
har et lavt GI. Sukker frarådes ligele-
des i stenaldermad, men her mener
man heller ikke, at sødemidler skal
anvendes. Disse retningslinjer adskil-
ler sig fra de Nordiske Næringsstof-
anbefalinger, som angiver, at maks.
10 % af energien bør komme fra
renfremstillede sukkerarter.

Ligheder og forskelle
Tre hovedmåltider og 0-2 mellem-
måltider pr. dag anbefales. Der indgår
rigelige portioner af grøntsager, men
med forskellige retningslinjer, hvilket
kan illustreres af et eksempel: Ifølge
Atkins må man udelukkende spise
gulerødder i meget begrænsede
mængder efter at have beregnet kul-
hydratmængden, ifølge Montignac
kan man spise rå, men ikke kogte
gulerødder, og i henhold til
Stenalderkuren står det en frit for at
spise gulerødder i alle former.
Kulhydratrige fødevarer er stærkt
begrænsede, omend på forskellige
måder og af forskellige grunde.

Proteinrige fødevarer som kød, fisk
og æg indgår i rigelige mængder. For
mejeriprodukter skifter rådene i høj
grad: overhovedet ingen i stenalder-
kosten, så fede som muligt ifølge
Atkins, og ifølge Montignac skal det
være magre mejeriprodukter (und-
tagen ost, som indgår, men hvor der
ikke er nogen angivelser af fedtind-
hold).

Beregning af energi (se tabel) viser
et lavt energiindhold på 1.100-1.700

Morgenmåltiderne, som ofte er baseret
på kød og grøntsager, afviger meget fra
de "normale" nordiske morgenmads-
vaner.

Atkins

Montignac

Stenalderkosten 
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kcal pr. dag. Dette er et energiniveau,
som fører til negativ energibalance,
dvs. vægttab. Stenalderkosten ligger
på ca. 1.200 kcal, selvom den ikke er
beregnet på vægttab. (Tallene for
energi og næringsstoffer er naturlig-
vis gennemsnitlige, da det kun er
enkelte dage, der er beregnet).

Ingen af de beregnede dage er i
overensstemmelse med de Nordiske
Næringsstofanbefalinger, hvad angår
fordelingen af fedt, proteiner og kul-
hydrater. Andelen af proteiner er
høj og andelen af kulhydrater lav.

Fedtet varierer fra 80 g med Atkins
til og med 46 g på en stenalderdag.
Atkins-kurens dag indeholder mest
fedt og den højeste andel af mættet
fedt (23 energiprocent). Stenalder-
kuren har et lavt kalciumindhold, en
lav andel mættet fedt og et højt
fiberindhold.

I alle kurene anbefales et stærkt
begrænset fødevareudvalg – selvom
det i programerklæringen for et par
af dem angives, at man kan spise

uden begrænsninger og al slags mad
– hvilket egentlig burde have store
praktiske konsekvenser for de per-
soner, som forsøger at følge kuren.
Af mange af rådene i de forskellige
kure fremgår tydeligt, at der er
bestemte fødevarer, man absolut
ikke må spise. Den mere officielle
holdning i anbefalingerne er mere, at
"man kan spise alt, men ikke altid" –
og at det afhænger af, hvor meget og
hvor ofte man spiser de forskellige
fødevarer.

Morgenmåltiderne, som ofte er
baseret på kød og grøntsager, afviger
meget fra de "normale" nordiske
morgenmadsvaner.

Sikre og effektive?
Hvor mange der følger de populære
kure fuldt ud i virkeligheden, er
svært at sige. Sandsynligvis følger
mange en slags "light-variant" af de
oprindelige meget stringente kure.
De kure, som præsenteres i forskel-
lige sammenhænge, bør være sikre,
uskadelige og effektive. Når man
gennemgår de forskellige kure, kan

man konstatere, at mange råd om
mad og ernæring går helt eller delvis
imod de mere officielle retningslinjer
og anbefalinger, som er fastsat af
ernæringseksperter.

I en artikel om trenddiæter i
Scandinavian Journal of Nutrition
2005 konkluderer Bryngelsson og
Asp, at mere forskning om effekter,
mekanismer og sikkerhed for for-
skellige kure er nødvendig. De kon-
kluderer også, at det er af stor be-
tydning, at kure, som er uforenelige
med vores næringsstofanbefalinger,
vurderes nøje. Bevisbyrden bør ligge
hos dem, som er fortalere for kure-
ne.

6
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Næringsberegninger for kurene sammenholdt med de Nordiske
Næringsstofanbefalinger (NNA)

Atkins Montignac Stenalderkosten NNA

Energi  (kcal/MJ) 1225/5,1 1680/7,1 1240/5,2 2240/9,4*
Kulhydrater energi% 5 37 33 50-50

g       15 155 102 280-336
Protein energi% 36 31 33 10-20

g       110 126 102 56-112
Fedt energi% 59 27 34 25-35

g       80 50 46 62-87
Mættet fedt energi%      23 12 8 10

g       31 22 11 25
Fibrer g            8 16 26 25-35
Kalcium mg        610 1725 434 800

* Referenceværdi for energibalancen for kvinder i alderen 18-30 år

1. 1 Atkins för livet. Robert C. Atkins.
Forum, 2003.

2. Montignacmetoden - Jag äter och för-
blir smal. Michel Montignac. Forum,
1999.

3. Modern stenåldersmat. Lotta
Skoglund, Staffan Lindeberg, Stefan
Larsson, Jerry Soffman.
Natur och Kultur, 2004.

REFERENCER

Tidligere var det ofte én kur, som al
opmærksomheden var rettet mod.
I dag er der mange forskellige trend-
diæter, som er aktuelle samtidig.
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Et af de største ernæringsproblemer
i den vestlige verden er den eksplo-
sive vækst i udvikling af overvægt og
fedme. Manglende fysisk aktivitet og
dårlige kostvaner formodes at være
de væsentligste årsager bag denne
udvikling. De nuværende kostanbefa-
linger er udarbejdet til at forebygge
sygdom, men anbefales desuden til at
sikre en normal kropsvægt. Et cen-
tralt element i de nuværende kostan-
befalinger er derfor, at kosten bør
sammensættes, så den virker så
mættende som muligt i forhold til
den energimængde, den bidrager
med.

I USA såvel som i Danmark anbefa-
les det at begrænse indtaget af de
meget energitætte fødevarer, her-
under især de meget fedtrige pro-
dukter som eksempelvis olier og
smør. Disse anbefalinger er begrun-
det i adskillige kontrollerede måltids-
studier, som viser, at energi fra kulhy-
drater mætter bedre end samme
mængde energi fra fedt1. Ligeledes
viser langt hovedparten af de kon-
trollerede langvarige kostinterven-
tionsstudier med sammenligning af
høj- versus lavfedtholdige kosttyper,
at en kost med et lavt fedtindhold
giver det største vægttab og den
bedste vægtvedligeholdelse 2,3.

Ud fra de foreliggende videnskabeli-
ge undersøgelser har de nuværende
kostanbefalinger i de nordiske lande,
de såkaldte "Nordiske Nærings-
stofanbefalinger" (NNA), udmøntet
sig i at anbefale, at kulhydrat bør
udgøre ca. 55 % af det samlede ener-
giindtag, protein ca. 15 %, mens fedt
bør udgøre 30 %4.Til formidling af
kostanbefalingerne anvendes i
Danmark den velkendte kostpyrami-
de fra Brugsen eller FDB (Figur 1).
De officielle amerikanske kostanbefa-
linger ligner de nordiske anbefalinger
meget, og indtil februar 2005 blev en

tilsvarende kostpyramide, som er
udviklet af United States Depart-
ment of Agriculture (USDA), anvendt.

Walter Willetts 
omvendte kostpyramide

Den amerikanske forsker Walter
Willett og kolleger på Harvard
University påbegyndte i 1974 den
største befolkningsundersøgelse
nogensinde, nemlig "The Nurses'
Health Study". Undersøgelsen invol-
verede ca. 122.000 amerikanske
sygeplejersker, der hvert andet eller
hvert fjerde år skulle udfylde spør-
geskemaer med spørgsmål om bl.a.
livsstil, kostindtag, medicinforbrug og
sygdom.

Ud fra dette studie har Willett og
kolleger fundet klare sammenhænge
mellem kostindtag og sundhed. De
ser bl.a., at et højt indtag af visse sti-
velsesrige fødevarer som kartofler,
almindelig hvid pasta, hvide ris og
hvidt brød (angiveligt på grund af
deres evne til hurtigt at øge blodsuk-
keret) er forbundet med en øget
risiko for at udvikle type-2-diabetes5,6.
Omvendt er et højt indtag af plante-
olier, f.eks. olivenolie, forbundet med
en lavere risiko for at udvikle hjerte-
kar-sygdom7.

På basis af resultaterne fra "The
Nurses Health Study" udgav Willett i
2001 bogen "Eat, Drink and be
Healthy", hvori han præsenterede sin
nye kostpyramide; "The Healthy
Pyramid" (Figur 2)8. Selvom denne
nye kostpyramide fra Willett og kol-
leger således er baseret på langvari-
ge videnskabelige undersøgelser, så
kan epidemiologiske studier imidler-
tid ikke entydigt afgøre, om der er
en direkte årsagsrelation mellem de
observerede sammenhænge mellem
kost og sygdom, og derfor er det
nødvendigt at afprøve disse nye
kostanbefalinger ved at udføre kon-

7
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Skal kostpyramiden
vendes på hovedet?

Med sine utraditionelle råd

om fedtindhold i kosten fik

den amerikanske forsker

Walter Willett og hans kol-

leger fra Harvard

University i 2001 vendt op

og ned på de nuværende

kostanbefalinger. Forskere

fra Landbohøjskolen i

København gik med det

store "MUFObes"-projekt i

gang med at sammenligne

Willetts omvendte kostpy-

ramide med de nuværende

kostanbefalinger.Vi løfter

her sløret for de første

resultater fra projektet.

Af Anette Due, ph.d.-studerende,
Thomas Meinert Larsen, adjunkt, og
Arne Astrup, professor, Institut for
Human Ernæring, Levnedsmiddel-
centeret, Den Kongelige Veterinær- og
Landbohøjskole, København.
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8 trollerede kostinterventionsstudier
med lodtrækningsdesign.

Kostinterventionsstudiet
MUFObes

MUFObes "Mono-Unsaturated Fatty
Acids in Obesity" er det største og
mest velkontrollerede koststudie af
sin art. Studiet påbegyndtes i 2004
på Institut for Human Ernæring,
Levnedsmiddelcenteret, KVL, og har
til formål at undersøge, om Willetts
kostanbefalinger er bedre end de
officielle kostanbefalinger. Studiets
primære formål er at teste de to
kosttypers effekt på vægtvedligehol-
delse samt påvirkning af kendte risi-
kofaktorer for udvikling af type 
2-diabetes og hjertekarsygdom.
Studiets design er fastlagt i et samar-
bejde med bl.a.Willett og er helt
unikt, idet det har en varighed på i
alt fire år. Studiet er finansieret af
forskellige private og offentlige
fonde, danske og udenlandske føde-
vareproducenter og brancheorgani-
sationer.

150 overvægtige deltagere skal ved
hjælp af en pulverkur tabe sig og
efterfølgende – efter lodtrækning –
følge én af tre forskellige kosttyper
(se tabel 1). Studiet består af fire
overordnede faser (se boks side 10):

Butiksdesignet
MUFObes-studiet er designet til at
efterligne den "virkelighedstro" situa-
tion, som forbrugeren oplever i det
almindelige hverdagsliv, når han/hun
skal vælge den kost, som vedkom-
mende ønsker at spise. For at opnå
dette blev der oprettet en mindre
butik, hvorfra forsøgsdeltagerne gra-
tis handlede al deres kost i en seks-
månedersperiode. Hver enkelt føde-
vare i butikken var registreret med
et stregkodesystem.Ved at kombine-
re data fra næringsstoftabeller og
stregkoder opnås en præcis beskri-
velse af varernes sammensætning
med hensyn til det samlede kalorie-
indhold, indhold af kulhydrat, fedt,
protein, typen af kulhydrater og fedt-
syrer, vitaminer, mineraler m.m. Alle

KOSTPYRAMIDEN Perspektiv nr. 2, december 2006

Det kan muligvis være hensigtsmæssigt
at spise mere vegetabilsk fedt fra f.eks.
olie, nødder og avocado.

TABEL 1: MUFObes-studiets 3 kosttyper
WILLETT NNA KONTROL

(50 personer) (50 personer) (25 personer)
Kontrol af kostsammensætning JA JA JA
Kontrol af mængden af mad NEJ NEJ NEJ
Kulhydrater ca. 45 % ca. 60 % ca. 50

Tilsat sukker < 10 % < 10 % ~10 %
Glykæmisk Indeks Lavt Medium Højt

Protein ca. 15 % ca. 15 % ca. 15 %
Fedt i alt ca. 40 % ca. 25 % ca. 35 %

Mættet og transfedt < 10 % < 10 % >15 %
Enkeltumættet > 20 % ~10 % ca. 11 %
Polyumættet 5-10 % 5-10 % ca. 5 %

Generel anbefaling Lavt indtag af rødt kød. Højt indtag af magert Kostsammen-
Højt indtag af bønner, kød og magre sætning svarende til 
nødder, fisk, fjerkræ mejeriprodukter "Danskernes

og æg Kostvaner 1995"
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9disse oplysninger registreredes såle-
des for alle varer ved hvert indkøb.

Ved hvert indkøb SKULLE sammen-
sætningen passe til den kosttype, for-
søgsdeltagerne var blevet bedt om at
følge, før indkøbet kunne afsluttes
(Tabel 1). Derimod var kalorieindhol-
det ad libitum, hvilket betyder, at der
ikke var restriktion på, hvor meget
de handlede, og dermed på forsøgs-
deltagerens energiindtag.

Kun på den måde testes de tre kost-
typers reelle evne til at mætte og til-
fredsstille såvel sansebehov som
fysiske og psykiske behov hos for-
søgsdeltagerne.Alle deltagerne fik
desuden hjælp til bedre at mærke
sult og mæthed og til at fastholde et
regelmæssigt måltidsmønster, og de
blev alle opfordret til at dyrke regel-
mæssig fysisk aktivitet for at vedlige-
holde vægttabet. Intet andet studie i
verden har på lignende måde udleve-
ret al kost gratis i en seks måneder
lang periode. Studiet er således unikt

i sit design og udformning. På hjem-
mesiden www.mufobes.dk kan man
læse mere om studiet.

Interessante 
foreløbige resultater
Forsøgsdeltagerne tabte i gennem-
snit 12 kg i løbet af de otte ugers
pulverkur. Måske lidt uventet var der
ingen forskel på vægtændringen for
de tre forskellige kostgrupper efter
seks måneder med meget tæt kon-
trol af kosten, idet alle tre grupper
tog ca. 2,5 kg på i denne periode.
Selvom det kunne være forventet, at
kosttyperne ville have forskellig evne
til vægtvedligeholdelse, så er det
meget sandsynligt, at deltagernes
store fokus netop på kropsvægten
kombineret med en meget hyppig og
grundig kost og livsstilsvejledning har
haft en større indflydelse end for-
skellen i kosttypernes sammensæt-
ning. På trods af at kosten i denne
periode således ikke påvirkede væg-
ten, så viste studiet til gengæld, at
kontrolkosten faktisk øgede insulin-

resistensen, mens Willett-kosten
sænkede insulinresistensen i
sammenligning med NNA-kosten.
Dermed tyder det på, at hvis man
kan følge Willett-kosten uden at tage
på, så er man også bedst beskyttet
mod udvikling af type 2-diabetes.

Højt fedt- eller 
lavt kulhydratindhold

Det er vigtigt at understrege, at
MUFObes-studiet har testet hele
kostkoncepter (pyramider) og ikke
kun kostens høje versus lave ind-
hold af hhv. fedt og kulhydrat. De
afprøvede kostkoncepter er meget
mere nuancerede, og det er vigtigt
ikke at lave en alt for forsimplet
fortolkning af studiets resultater.
Man kan således ikke blot konklude-
re, at man blot skal "spise mere
fedt" for at forebygge type 2-diabe-
tes. Det kan muligvis være hensigts-
mæssigt at spise mere fedt, men kun
når det kommer fra vegetabilske kil-
der (f.eks. olier, nødder og avocado)
og ikke fra de ofte mere traditionel-

Perspektiv nr. 2, december 2006 KOSTPYRAMIDEN

Figur 1 Figur 2
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10 le kilder til fedt (smør, mælke- og
kødprodukter).

Desuden er det også muligt, at effek-
ten af Willett-kosten skyldes de lang-
somt optagelige kulhydrater (pri-
mært fuldkornsprodukter) eller evt.
en kombination af de langsomme
kulhydrater og det høje indhold af
vegetabilsk fedt. Endelig indeholder
kosttyperne mange andre forskelle i
andre kostfaktorer, som kan have
haft en indflydelse på resultatet.

I løbet af studiets første seks
måneder lød det totale frafald på
21 %. Der var et væsentligt større
frafald blandt forsøgsdeltagere, der
fulgte Willetts kostanbefalinger, i
forhold til kontrolkosten.

Bl.a. viste Willett-kosten sig for
flere forsøgsdeltagere at være ufor-
enelig med en sædvanlig dansk
madkultur/hverdag. Især var det
høje indhold synligt fedt i form af
nødder og olie, som ofte skulle
hældes ud over maden, en barriere
for flere forsøgsdeltagere, som i

mange år har forsøgt at tabe sig
ved netop at skære ned på fedtet.

MUFObes og fremtiden
Studiets opfølgning af forsøgsdeltager-
ne efter hhv. halvandet år og fire år vil
dog nok i højere grad kunne afgøre
kosttypernes indvirkning på langt sigt.
I denne opfølgningsperiode må det
formodes, at opmærksomheden på
vedligeholdelsen af vægttabet vil være
lavere, og tilmed er den meget inten-
sive kontakt med diætist markant
aftaget, og handlen i butikken er
ophørt. Forventeligt vil efterlevelses-
graden til kosten (compliance) falde i
samme periode, således at der i
denne periode primært undersøges,
om kosttyperne er forenelige med
danske forhold, og om de dermed
også kan følges i praksis over lang tid.

De fremtidige resultater vil afsløre,
om kosten på længere sigt har
betydning for kropsvægten, krops-
sammensætningen og risikoen for
udvikling af livsstilssygdomme, og
hvorvidt en revidering af de officielle
kostråd vil være aktuel.

KOSTPYRAMIDEN Perspektiv nr. 2, december 2006

1. 8-ugers lavkaloriediætperiode (pulverkur)
Alle forsøgsdeltagere skal tabe minimum 8 % af deres kropsvægt. I den
resterende del af projektet skal forsøgsdeltagerne forsøge at holde
dette vægttab eller tabe sig yderligere.

2. 6-måneders BUTIKKOST-periode 
Ved lodtrækning fordeles forsøgsdeltagerne på de tre forskellige kost-
typer, og de handler alle deres fødevarer i det specielle "butiksdesign"
(tidligere forklaret).

3. 12-måneders kostsuppleringsperiode
Alle forsøgsdeltagere får udleveret karakteristiske fødevarer for deres
kostgruppe, og de opfordres til at fortsætte med at spise efter deres
kostgruppe.

4. 30-måneders opfølgningsperiode
Alle forsøgsdeltagere indkaldes til kontrol hver sjette måned for at
følge deres vægtudvikling.

1. Stubbs RJ, van Wyk MC, Johnstone AM,
Harbron CG: Breakfasts high in protein,
fat or carbohydrate: effect on within-
day appetite and energy balance. Eur J
Clin Nutr 1996;50:409-417.

2. Astrup A, Grunwald GK, Melanson EL,
Saris WH, Hill JO:The role of low-fat
diets in body weight control: a meta-
analysis of ad libitum dietary interven-
tion studies. Int J Obes Relat Metab
Disord 2000;24:545-1552.

3. Yu-Poth S, Zhao G, Etherton T, Naglak
M, Jonnalagadda S, Kris-Etherton PM:
Effects of the National Cholesterol
Education Program's Step I and Step II
dietary intervention programs on car-
diovascular disease risk factors: a
meta-analysis.Am J Clin Nutr
1999;69:632-646.

Artiklen findes med fuld referenceliste på
www.perspektiv.nu
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11Det begyndte med en ungdomsinte-
resse, da en nær ven fik en bog, som
med usaglige og fejlagtige argumen-
ter benægtede evolutionen. Derefter
fortsatte Dan Larhammar med at
undersøge mærkelige påstande, som
stred mod videnskaben, både i
annoncer, tidsskrifter, bøger og i
videnskabeligt orienterede artikler.
Det er ikke bare inden for slankein-
dustrien, at der forekommer mærke-
lige og uvidenskabelige udtalelser og
idéer.
– Inden for alternativ behandling

figurerer der mange mærkværdighe-
der, som mere eller mindre bedrager
folk. Men de mest groteske overdri-
velser står slankeindustrien for, siger
Dan Larhammar med eftertryk i
stemmen.

Useriøs markedsføring
De fleste ved, at det, der faktisk hjæl-
per i længden, er at lægge sin livsstil
om og ændre sine madvaner, samti-
dig med at man øger den fysiske
aktivitet. Normalt tager det flere år
at skabe overvægt, og så kan det
være svært at acceptere, at det tager
tid at blive af med sine ekstra kilo
igen. Man vil have hurtige resultater
og har svært ved at vente på det
langsigtede slutresultat. Desuden må
det ikke indebære for store ofre.
Dan Larhammar mener, at folk er
desperate og gør alt for at tabe sig.
Han tror, at mange skammer sig over
at være mislykkede og narres til at
tro på reklamerne.
– Hvordan kan man narre folk til at
tro, at man kan tabe sig 15-20 kg på
nogle få uger? Det er urimeligt, oven
i købet farligt at love det. Det vær-
ste, jeg har set, var en reklame for et
produkt, hvor man lovede, at man
kunne tabe sig 19 kg på seks uger!
Samtidig med at personen i annon-
cen påstod, at hun kunne spise alt,
hvad hun havde lyst til.
I en anden annonce kan man vælge,

hvor meget man vil tabe sig. Jo mere
man vil tabe sig, desto dyrere bliver
det. Mange betaler store beløb, selv-
om de et eller andet sted godt ved,
at det måske ikke hjælper. Hvorfor
hopper de på så enkle trick? Det
undrer Dan Larhammar sig over.

Han mener, at det er uvidenhed
kombineret med store forhåbninger
om, at noget skal hjælpe dem.
Mennesker lader sig let dupere af
reklamerne, der i mange tilfælde
beretter fantastiske historier om
personer, som har haft held med at
tabe sig vældig meget.

Svært at stoppe 
uetisk markedsføring

Dan Larhammar mener, at de fleste
mangler et tilstrækkeligt godt kend-
skab til, hvordan kroppen fungerer.
De kan have svært ved at gennem-
skue, hvad der er sandt, og hvad der
er snyd. Der kan være noget, som er
sandt, men andet, som er direkte
påfund. Et eksempel er et slankepro-
dukt, som udgav sig for at indeholde
noget med kromaminosyre. Det stof
eksisterer slet ikke.
– Hvad produktet egentlig indeholdt,
ved jeg ikke, men forhåbentlig gjorde
det ingen skade, siger Dan
Larhammar.

Værre var det med et slankeprodukt,
som blev markedsført via postordre
i Sverige i 2002. Efter flere anmel-
delser til det svenske forbrugerråd
blev produktet forbudt. Indholdet
viste sig at være en bryg af flere
mulige lægemidler, som i og for sig
havde en effekt og kunne afstedkom-
me vægttab. En af ingredienserne var
T3, dvs. thyroideahormon, som
anvendes til personer med nedsat
funktion af skjoldbruskkirtlen (lavt
stofskifte). Produktet indeholdt ca.
20 gange så høje doser, end hvad der
forekommer i lægemidler. En anden

Fup og snyd 
i kommercielle slankekure
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Interview med Dan

Larhammar, professor i

molekylær cellebiologi ved

Biomedicinskt Center i

Uppsala.

Reolerne i Dan

Larhammars kontor er

fyldt med litteratur både

fra hans forskning i mole-

kylær cellebiologi og fra

fritidsinteressen i forening-

en Vetenskap och Folkbild-

ning. Snyd og humbug fore-

kommer ofte i slankeverde-

nen og er et område, som

Dan Larhammar har be-

skæftiget sig med i mange

år. Men hvorfor begynder

en professor ved Institu-

tionen för Neurovetenskap

at interessere sig for

annoncer om slankepro-

dukter eller bøger om

enkelte kure? 

Af Agneta Kjällman, diætist,
GCI Malmö
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ingrediens, som forekom i store
doser, ephedrin, øger hjertefrekven-
sen og kunne have forårsaget alvorli-
ge bivirkninger hos dem, der anvend-
te det. Der har været dødsfald. Men
selvom dette produkt blev forbudt,
mener Dan Larhammar, at der kon-
stant dukker nye produkter op på
markedet, og forbrugerrådet har til-
syneladende ikke tilstrækkeligt med
ressourcer til at forfølge alle pseudo-
behandlinger, som dukker op. Ofte
er det skumle postordrefirmaer, der
er svære at komme til livs, som mar-
kedsfører denne type varer.

Dan Larhammar mener, at forholds-
vis mange med en akademisk uddan-
nelse falder for forskellige alternative
behandlingsformer og forføres af en
videnskabelig jargon. Det kan se ud
som videnskab, men er det ikke.

Fortalerne låner videnskabens sprog
for at legitimere deres påstande eller
produkter. Det kan være svært at
holde styr på fakta om nye produk-
ter. Selvom vi har betydeligt større
muligheder i dag end for 10 år siden
for at kontrollere oplysninger via
internettet, er det svært for mange
at skabe sig et retvisende billede af,
hvordan tingene fungerer. Det er
svært at vide, hvilken information
man tør stole på.

Blodtypediæten
Bogen "Spis efter din blodtype" af
den amerikanske naturlæge Peter J.
D'Adamo blev markedsført for nogle
år siden som en ny måde at tabe sig
på. Den kost, som anbefales, fører
ifølge forfatteren til, at man også
føler sig bedre tilpas og ældes lang-
sommere. Dan Larhammar er stærkt

kritisk over for hele konceptet og
mener, at der mangler videnskabelige
beviser for diæten. Kostbehandlingen
går ifølge D'Adamo ud på at vælge
kost ud fra den blodtype, man tilhø-
rer. For personer med blodtype A
anses de fleste mejeriprodukter for
at være svært fordøjelige. Men for-
delen ved at tilhøre denne blodtype
er, at man ifølge forfatteren ikke
udvikler allergi mod jordnødder.
Personer, som tilhører blodtype 0,
menes ikke at kunne tåle fuldkorn.
Ved blodtype AB er det andre kost-
råd, der gælder. Ræsonnementet bag
kostrådene er, at lektiner fra maden
bindes til blodtypeantigener, som
skaber helbredsproblemer.
– Der mangler fuldstændig belæg for
disse påstande. Det meste, som
Peter J. D'Adamo påstår, er forkert.
Det allerværste er, at han desuden
har skrevet bøger om, hvordan man
skal spise ved diabetes og cancer.
Hidtil er disse bøger ikke blevet
oversat til svensk, men det er let at
købe dem på engelsk via internettet,
mener Dan Larhammar.

Reager på 
useriøs markedsføring

Dan Larhammar anbefaler alle at
være mere opmærksomme på rekla-
mer for tvivlsomme produkter eller
tvivlsom markedsføring. Flere burde
være aktive og kontakte Forbruger-
rådet for at gøre det opmærksom
på nye produkter, som markedsføres
med fantasifulde uvederhæftige
påstande. Jo flere der er opmærk-
somme og handler, desto større
mulighed er der for, at denne type af
useriøs markedsføring mindskes.

Alle, der er interesserede i at læse
mere om videnskabsfolks syn på,
hvordan vi kan blive narret, anbefaler
Dan Larhammar bogen Vetenskap
och Villfarelse af Jesper Jerkert og
Sven Ove Hansson.

FUP OG SNYD Perspektiv nr. 2, december 2006
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Foreningen Vetenskap och Folkbildning blev oprettet i 1982, da new age-
bevægelsen begyndte at blive udbredt. Mange fysikere reagerede på uvi-
denskabelige udtalelser fra bevægelsen. Nu består foreningen af mere end
1.700 medlemmer fra mange forskellige discipliner. Mange ernærings-
eksperter og diætister er medlemmer.
Den vigtigste opgave er at undersøge og imødegå bemærkelsesværdige
påstande ud fra et videnskabeligt perspektiv. Man forsøger også at forstå
psykologien bag. Foreningen udgiver fire numre af tidsskriftet Folkvett pr.
år. Desuden uddeles prisen til "Årets folkbildare" (årets oplyser) og
"Årets förvillare" (årets vildleder). Mere information findes på www.vof.se

Magi, trylleri og vidunderkure. Der er
sjældent nogen let vej til varigt vægt-
tab. Men ofte stiller forskellige kure
små mirakler i udsigt.
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Resultaterne fra Danisco Sugars
seneste analyse af skandinavernes
holdning til en række sundheds- og
ernæringsspørgsmål, gennemført af
ACNielsen i 1. kvartal 2006, er nu på
www.perspektiv.nu. Klik på "Sukker
og ernæring" og derefter på "Under-
søgelser". Her er et lille udpluk af
danskernes holdning – undersø-
gelsen er baseret på interviews med
godt 2.700 danskere over 15 år.

Vores vægt har 
betydning for vores adfærd 

De fleste synes uanset deres BMI, at
det er vigtigst for deres sundhed at
spise mere frugt og grønt, mens især
de overvægtige fokuserer mest på at
begrænse fedtindtaget, men mindst
på at være fysisk aktiv (se figur 1).
De undervægtige/spinkle synes, det
er vigtigt at undgå fastfood, mens
især de overvægtige finder det vigtigt
at begrænse indtaget af sukker 
(se figur 2).

Vi bliver ikke mere 
overvægtige – synes vi da selv!
I undersøgelsen blev deltagerne bedt
om at angive deres vægt og højde. På
baggrund heraf blev BMI beregnet.
Det viser, at tallene er stort set uæn-
drede i forhold til fire lignende
undersøgelser siden 1997, dog med
et lille fald i andelen af normalvægtige
og en tilsvarende stigning i antallet af
moderat overvægtige (se figur 3).

Der er tale om selvrapporterede
data, hvorfor der kan være en vis
usikkerhed omkring data.Vi har en
tendens til at gøre os et par centi-
meter højere og et par kilo lettere,
når vi selv skal rapportere ...

13
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Det mener befolkningen 
– se www.perspektiv.nu

Af Anne-Mette Nielsen, Manager Nutrition
Communication, Danisco Sugar A/S, København.
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Figur 1. Nævn de 5 forhold (ud af 23), du synes er vigtigst for din sundhed 
– fordelt efter Body Mass Indeks (BMI)

Figur 2. Nævn de 5 forhold (ud af 23), du synes er vigtigst for din sundhed 
– fordelt efter Body Mass Indeks (BMI)

Figur 3. Udvikling i vægtfordeling 1997-2004 – fordelt efter Body Mass
Indeks (BMI)

Kilde:ACNielsen. Baseret på interview med danskere over 15 år. Minerva: 2545 i 1997, 2803 i

1999, 2441 i 2002. Nordisk MarketMonitor: 2.700 i 1. kvartal 2004 og 2.713 i 1. kvartal 2006.
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Mennesket har en naturlig
præference for sødt1.

Naturligt søde fødevarer
som f.eks. frugt og bær
er gode og sikre kil-
der til energi og
næringsstoffer. Som
følge heraf er der
sket en evolutionær
udvikling i retning af

at foretrække søde
fødevarer.Tilsvarende

bryder vi os ikke om
noget, der smager bittert

eller surt, da disse smagsmo-
daliteter ofte er et faresignal om,

at fødevarerne indeholder et giftigt
element. Gener, der favoriserer bru-
gen af søde fødevarer, har med andre
ord været bedre tilpasset til miljøet,
og bærerne af disse gener har haft
bedre betingelser for at overleve end
andre. Så selvom vi i de vestlige
lande i dag har en lang række for-
skellige fødevarer at vælge imellem,
fødes vi med den samme smagspræ-
ference som vores forfædre.

Fødevarepræferencerne er dog ikke
alene et resultat af vores gener.
Allerede i en alder af seks måneder
påvirker spædbarnets oplevelser med
mad dets præferencer for sødt. Hos
voksne er der dog mange andre fak-
torer ud over egne erfaringer, der
påvirker smagspræferencen og valget
af fødeemner2. Disse faktorer omfat-
ter f.eks. tilgængeligheden af en given
fødevare og viden om, hvor sund
eller usund den er. I dag påvirker
oplysninger om etik i forbindelse
med produktionen af fødevarerne
også mange forbrugeres valg af føde-
varer. Det er påvist, at mængden og
kvaliteten af den mad, vi spiser, også
afhænger af spisesituationen.
Spisevanerne varierer, afhængigt af
om man spiser alene eller i en større
gruppe, f.eks. om man spiser sammen
med sin familie eller en gruppe kolle-

ger, og om man er sulten eller mæt,
når man påbegynder sit måltid.Alle
disse faktorer kan medvirke til, at
man vælger at spise mad, som man
faktisk ikke kan lide, eller omvendt,
at man kun spiser det mad, man
bedst kan lide.

Præferencer afhænger af alder
Præferencen for sødt synes også at
variere afhængigt af aldersgruppe.
Børns opfattelse af fødevarer bygger
på to faktorer: 1) hvor sød fødeva-
ren er, og 2) hvor godt de kender
fødevaren. Graden af ulyst til at
prøve nye fødevarer, kaldet fødevare-
neofobi, varierer, når det drejer sig
om voksne. Smagssansen svækkes i
takt med, at man bliver ældre3.
Forskere har opdaget, at smagssan-
sens evne til at registrere sødt og
salt ikke mindskes lige så meget som
evnen til at registrere andre
smagsindtryk. Ældre har en nedsat
evne til at spore, identificere og
adskille forskellige lugte. Denne
svækkelse af lugtesansen kan også
påvirke opfattelsen af smagen af en
fødevare. Men svækkelsen af de
kemiske sanser synes ikke at føre til
ændringer i fødevarepræferencerne.

Hvordan smager man maden?
Smagsopfattelsen tager udgangspunkt
i specialiserede celler på tungen og i
mundens ganesejl4,5. Smagsløgene
består af smagsreceptorer, som ligger
i grupper på 30-50 receptorer.
Mennesket har i alt omkring 4.600
smagsløg, men antallet kan variere
stærkt fra individ til individ.
Smagsløgene ligger i tungens ujævne
og furede struktur i forskellige for-
mer for papiller.Tungens overflade er
dækket af små, trådformede (fillifor-
me) papiller, som ikke indeholder
nogen smagsløg. Forrest på tungen
og langs dens sider ses de svampelig-
nende (fungiforme) papiller, som
fremtræder som rødlige knopper.

Præference for sødt
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Søde frugter og bær har gennem
tiderne altid være gode og sikre
kilder til energi og næringsstoffer,
mens surt og bittert ofte signale-
rede "farlige" fødevarer. Derfor
har evolutionen været med til at
skabe præference for det søde.
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Der er mere end 100 af dem på
begge sider af tungen, og hver af
dem indeholder i gennemsnit 2-4
smagsløg. Det hævdes, at evnen til at
smage hænger sammen med antallet
af svampelignende papiller. De blad-
lignende (foliate) papiller ligger i
furerne på begge sider af tungen. De
er dog sværere at se, da de normalt
flades ud, hvis man stikker tungen
ud. Hver fure indeholder flere hun-
drede smagsløg. På tungens bageste
del ligger de store podieformede
(valliforme) papiller, som danner et
"V", og som er meget lette at få øje
på. De indeholder også flere hundre-
de smagsløg. Derudover findes der
smagsløg i ganesejlet lige bag det
sted, hvor den hårde del af ganen
stopper.

Det er ikke helt klart, om roden af
tungen og den øvre del af halsen
også kan registrere smagsindtryk.
Det har tidligere ofte været anført,
at tungen er opdelt i specialiserede
områder, som hver for sig registrerer
én given type smagsindtryk. Det har
dog vist sig at være forkert.

Umami 
– det femte smagsindtryk
Mennesket kan opfatte fem forskel-
lige smagsindtryk: sødt, salt, bittert,
surt og umami (også kaldet "det
tredje krydderi"). Umami er hen ad
vejen blevet anerkendt som en egen
smagsmodalitet, da man har fundet
de smagsreceptorer, der registrerer
smagen. Umami er japansk og bety-
der "noget, der smager godt".
Smagsoplevelsen kan på dansk
beskrives som "kødfuld" eller
"kødsuppeagtig". Denne fornem-
melse af mundfylde kan tilskrives
monosodiumglutamat og ribosider,
som ofte bruges som smagsforstær-
kere. På det seneste er det blevet
anført, at smagen af fedt også kan
registreres.

Rent faktisk opfattes størstedelen af
det, som folk normalt kalder "smag",
gennem lugtesansen. Når maden tyg-
ges og synkes, driver aromastofferne
fra munden bagud op gennem næse-
svælget og op i næsen. Endvidere
opfattes visse kemiske sammensæt-
ninger af det somatosensoriske sy-
stem i munden. Et eksempel på
sådanne indtryk, som kaldes chemes-
thesis, er den brændende fornem-
melse fra chili og den kølende for-
nemmelse fra mentol. Den kombine-
rede opfattelse af smag, lugt og
mundfølelse burde strengt taget kal-
des "flavour" i stedet for "smag".

Har vi søde gener?
Pattedyrenes smagsreceptorer, der
registrerer den søde smag, og gener-
ne, hvori de er indkodet, blev først
beskrevet hos mus. De menneskelige
smagsreceptorgener,Tas1r2 og
Tas1r3 (smagsreceptorfamilie 1, med-
lem 2 og 3) findes begge i kromo-
som 16. Proteinproduktet i begge
gener er påkrævet, for at der kan
dannes en funktionel smagsreceptor,
der registrerer sødt7. Mange under-
søgelser har evalueret, hvilken
virkning mutationer i eller fraværet
af de søde smagsreceptorgener hos
mus har for deres smagspræference
for sødt, men resultaterne af disse
undersøgelser har været meget kon-
troversielle. Hvor meget mutationer
af disse gener faktisk ville påvirke
menneskets præference for sødt, er
endnu ikke blevet undersøgt. Sjovt
nok har katte ikke evnen til at smage
sødt. Et nyligt forsøg har vist, at
Tas1r3-genet i katte er muteret. Den
manglende evne til at smage sødt
menes at være et vigtigt led i, at kat-
ten gennem evolutionen er blevet et
kødædende dyr.8

Hvor stor en betydning generne har
for de forskelle, der er i menneskets
præference for sødt, mangler for en

stor del stadig
at blive undersøgt.
Som tidligere nævnt er der mange
andre faktorer end blot det at kunne
lide den søde smag, der påvirker den
faktiske brug af søde fødevarer. Der
kan selvfølgelig også ligge genetiske
elementer til grund for visse af disse
faktorer. Da de fleste af os mener, at
søde fødevarer er velsmagende, er
en af de ting, der begrænser brugen
af dem, om det enkelte individ er
indstillet på og kan beherske lysten
til at spise dem.Visse studier har vist,
at individets evne til at beherske lys-
ten til at spise er nedarvet.

De genetiske faktorer bag menne-
skets valg af fødevarer og dets præ-
ferencer kan nu i vid udstrækning
undersøges ved hjælp af de moderne
genetiske metoder, og i den nærme-
ste fremtid vil vi sandsynligvis kunne
få flere informationer om baggrun-
den for vores smagspræferencer.At
lokalisere generne og at påvise de
biologiske mekanismer, som påvirker
dem, vil udvide grundlaget for vores
forståelse af fødevarepræferencer.
Kaisu Keskitalo arbejder som kandi-
dat på et forskningsprojekt, der
omhandler de genetiske faktorer bag
fødevareopfattelse og -præferencer.
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De fleste synes, at søde fødevarer 
smager godt. Så det, der kan begrænse
indtaget, er om den enkelte person er
indstillet på og kan beherske lysten til
at spise dem.
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Returneres ved vedvarende adresseændring

Danisco Sugar A/S
Langebrogade 1
Postboks 17
DK-1001 København K

B
First you add knowledge...

I det danske Motions- og
Ernæringsråds nyhedsbrev (nr. 2,
2006) konstateres det, at uanset
hvilken diæt man vælger, er effek-
ten på vægttabet gennemsnitligt
omkring 5 % af udgangsvægten.
Der foreligger adskillige videnska-
belige undersøgelser, som har
undersøgt og sammenlignet effek-
ten af forskellige diætformer.
Studierne viser, at det i sidste ende
ikke spiller nogen rolle, om man
vælger at tabe sig ved hjælp af
f.eks. Slim Fast-kuren,Weight

Watchers points-diæten,Atkins-
kuren, en fedtfattig kostinterven-
tion eller en livsstilsændring. Det
anbefales derfor, at man vælger en
diætform, der passer til ens smags-
præferencer, da det vil øge sand-
synligheden for, at man kan holde
diæten over en længere periode.

Når vægttabet ophører, vil rådet
være at følge de otte kostråd, hvil-
ket svarer til en varieret, fedtfattig
og fiberrig kost. Læs mere på
www.meraadet.dk

Vægttab afhænger ikke af diættype

Den svenske organisation
MarknadsEtiska Rådet (MER)*  har
afgjort, at en række radio- og tv-
reklamer for Atkins-produkter var i
strid med god markedsføringsskik
ved bl.a. at indeholde udokumente-
rede og fejlagtige oplysninger om
sukkerforbruget i Sverige samt
påstande om "sukkerafhængighed".
I reklamen påstås det, at sukkerfor-
bruget pr. indbygger pr. år er 45 kg,
men dette tal er nærmere den sam-

lede sukkerproduktion/forsyning, der
gennem de seneste mange år dog
har ligget på ca. 41 kg. Det reelle
indtag skønnes at være 25 % lavere.
Påstanden om "sukkerafhængighed"
tilbagevises også som uvederhæftig.
Afgørelsen kan læses på:
www.marknadsetiskaradet.org.

* (MER) repræsenterer annoncører,
reklameproducenter og medier i
afgørelser om god forretningsskik.

Vildledende markedsføring 
af Atkins-produkter

Brochuren "Fysisk aktivitet og
vægt" er netop udkommet i en ny,
revideret udgave. I forhold til den
tidligere udgave er bl.a. de Nor-
diske Næringsstofanbefalinger og
kostrådene blevet opdateret.
Brochuren henvender sig især til
fagpersoner, der underviser i de

ældste klasser i skolerne samt på
mellemlange sundhedsuddannelser,
ligesom den er relevant for alle,
som interesserer sig for sundhed.
Brochuren er gratis og kan down-
loades eller bestilles på 
www.perspektiv.nu; alternativt hos
Danisco Sugar på tlf. 32 66 25 70.

Sukkerstatus 
I maj 2006 udgav Danisco Sugar
rapporten "Sukkerstatus".
Rapporten giver en opdateret
nordisk status på 10 områder
om sukker og ernæring.
Rapporten kan fortsat down-
loades eller bestilles gratis på
www.perspektiv.nu.

Sådan spiser 
børn i Sverige
Børn drikker for meget sodavand
og spiser for meget slik, is, snacks
og bagværk! Næsten en fjerdedel
af alle kalorier kommer fra disse
fødevarer. Samme fødevarer bi-
drager med en stor andel af
mættet fedt og sukker.

Det viser en kostundersøgelse
om børns madvaner gennemført
af det svenske Livsmedelsverket,
som nu præsenteres i rapporten
"Riksmaten – barn 2003
Livsmedels- och näringsintag
bland barn i Sverige". 2.500 børn
i 4-, 8- og 11-årsalderen deltog i
undersøgelsen. Alt, hvad de spis-
te og drak, blev skrevet ned i
dagbøger. I hovedtræk viser
undersøgelsen, at indtaget af
mættet fedt, sukker og salt var
for stort, mens fiberindtaget var
for lille.

Rapporten kan downloades fra
Livsmedelsverkets hjemmeside:
www.slv.se under "Mat & Hälsa"
og "Matvanor".

Revideret undervisningsmateriale
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