
Hej!
 
Det jättebra att du och många med dig har lyckats gå ner i vikt och fått många 
andra positiva effekter på hälsan med hjälp av lågkolhydratkost. Eftersom ingen vet 
vilka konsekvenserna på lång sikt kan bli och kosten på många sätt helt går emot 
den kunskap vi har om sambandet mellan mat och hälsa känner vi dock en viss 
oro.
 
Avsikten med kostråden från Livsmedelsverket är att bibehålla vikten och främja 
hälsa på lång sikt. De riktas till friska personer i alla åldrar och främst för planering 
av koster. Livsmedelsverket ger inga individuellt anpassade kostråd, kostråd för 
viktreducering eller kostråd vid sjukdomstillstånd.
 
Att matvanekollen ger låga poäng för den som äter lågkolhydratkost beror på att 
den är uppbyggd efter våra kostråd, vilka i sin tur bygger på de svenska 
näringsrekommendationerna, de största kostrelaterade hälsoproblemen i 
befolkningen och hur matvanorna ser ut i befolkningen i stort.
 
Kostråden från Livsmedelsverket avser att ge råd om flera typer av livsmedel som 
tillsammans ger tillräckligt av alla de näringsämnen som kroppen behöver. 
Livsmedelsverkets råd förordar inte socker och inte heller att avstå från fett. Rådet 
som gäller kolhydrater betonar nyttan av fullkorn och rådet om fett betonar behovet 
av fleromättade fetter.
 
Men som sagt är våra kostråd generella och inte anpassade efter olika individer 
och sjukdomar.
	  
Vänliga hälsningar
 
Åsa Brugård Konde
Nutritionist
Rådgivningsenheten

Box 622, 751 26 UPPSALA
Tel. 018-17 55 00
www.livsmedelsverket.se
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Jag	  har	  precis	  fyllt	  i	  enkäten	  Matvanekollen	  och	  där	  fick	  jag	  
tre	  poäng.	  Enligt	  er	  uppfattning	  skall	  detta	  vara	  ganska	  
dåliga	  matvanor.	  Tyvärr	  har	  ni	  fått	  fel	  uppfattning	  om	  hur	  
maten	  påverkar	  vår	  hälsa.	  Jag	  äter	  sedan	  flera	  år	  mycket	  
mättat	  fett	  som	  smör	  och	  grädde	  och	  kött,	  fisk	  och	  ägg.	  Jag	  
äter	  inget	  bröd	  utom	  det	  jag	  bakar	  själv	  och	  det	  innehåller	  
inget	  mjöl.	  De	  enda	  kolhydraterna	  som	  jag	  får	  i	  mig	  kommer	  
från	  ovanjordsgrönsaker.	  Faktum	  är	  att	  jag	  har	  aldrig	  mått	  så	  
bra	  som	  jag	  gjort	  de	  senaste	  två	  åren.	  Tidigare	  led	  jag	  av	  
diabetes	  och	  hjärtbesvär.	  Detta	  är	  sedan	  länge	  borta	  från	  min	  
kropp	  och	  jag	  äter	  inga	  mediciner.	  Min	  uppfattning	  är	  att	  
sockret/kolhydraterna	  förgiftar	  våra	  kroppar.	  Självklart	  tål	  
en	  del	  personer	  mer	  och	  andra	  tål	  mindre	  kolhydrater	  men	  till	  
slut	  drabbas	  man.	  Jag	  har	  också	  blivit	  frisk	  från	  reumatism	  i	  
fingrar	  och	  händer,	  frisk	  från	  kronisk	  värk	  som	  jag	  haft	  i	  
femton	  år,	  blivit	  av	  med	  mina	  prostatabesvär	  som	  jag	  haft	  
sedan	  20-‐årsåldern,	  osv,	  osv.	  Maten	  påverkar	  hälsan	  på	  ett	  
mycket	  mer	  påtagligt	  sätt	  än	  vad	  vi	  i	  allmänhet	  tror.	  Jag	  står	  
gärna	  till	  tjänst	  om	  ni	  har	  några	  frågor	  angående	  mina	  
erfarenheter	  av	  att	  bli	  frisk	  av	  mat.
	  
Med	  vänlig	  hälsning,
	  
Mats	  Lindgren
0704-‐863929


