
Hej Klas,

Hoppas att du är den Klas Sjöberg som blev intervjuad i idag i programmet Godmorgon 
Svt. Du tog upp det här med bär och att det kan ha en botande och skyddande verkan på 
kroppen. Sedan pratade du om att man skall äta en allsidig kost för att få i sig alla 
nyttigheter som finns i naturen. Jag håller med på alla punkter. Men du glömde att upp 
sockrets/kolhydraternas skadliga inverkan på vårt immunförsvar. Jag har själv blivit helt 
frisk av att minimera intaget av kolhydrater och i stället äta mer mättat fett och protein. 
Särskilt kokosfett upplever jag att det har en enormt läkande effekt. Jag brukar blanda 
ekologiskt kokosfett med frusna hallon i en kastrull på spisen och röra om tills det är 
ljummet. Sedan är det bara att sleva i sig. 

Här är min teori;

Jag tror att vårt immunförsvar påverkas av föda som vi äter. Särskilt tror jag att den 
överdrivna konsumtionen av socker/kolhydrater blir till bränsle för allehanda 
inflammationer. När jag pratar socker/kolhydrater så menar jag även det dolda sockret 
som finns i pasta, flingor, bröd m.m. Ett kilo vetemjöl innehåller idag 71 gram kolhydrater 
per 100 gram det blir enligt mitt räknesätt nästan 3/4 socker i en påse vetemjöl. Detta ska 
sedan omvandlas till glukos och vidare in i cellerna som energigivare. Problemet är bara 
att våra celler inte kan ta emot så mycket energi. Energi försvinner inte, som bekant, utan 
omvandlas till annat. T.ex. tror jag att den höga blodsockernivån i blodomloppet ärgar igen 
våra kärl och ådror ungefär som en bil som rostar. Det blir hjärt- och kärlsjukdomar av det. 
Men jag tror att det är en ren slump vilken metabolisk sjukdom man får. T.ex. får många 
män prostatainflammation som sedan leder till prostatacancer och jag är helt övertygad 
om att det är livsstilsorsaker som ligger bakom och att kosten och ett högt kolhydratintag 
orsakar och hindrar vårt immunförsvar att kunna försvara sig mot sjukdomar som diabetes, 
hjärt-och kärl, reumatism, cancer, ms och liknande. 

Visst, vi är alla olika men det beror mer på att vi tål kolhydrater olika mycket. Med ålderns 
rätt minskar vår tålighet för kolhydrater.

Hur kan jag vara så säker på min sak? Jo, nedan är mina hälsovinster sedan jag 
förändrade mina kostvanor. De är 2,5 år sedan

1. Frisk från diabetes 2
2. Frisk från hjärt- och kärlbesvär
3. Kronisk värk i rygg, nacke och axlar är borta 
4. Prostatabesvär är borta. Inga nattliga toalettbesök längre
5. Ingen acne längre
6. Inga glasögon, varken på kort eller långt håll som jag hade tidigare.
7. Tidigare svåra sömnbesvär är nu borta.
8. Ledbesvär som ont i fingrar och tår har försvunnit
9. Mina tänder är nu helt vita jämfört med tidigare gula
10. Minus 8 kilo i viktnedgång. Magen försvann och har hittills inte hittat tillbaka

Som en liten krydda på blomkålsmoset har min sambo också gjort fantastiska hälsovinster 
trots att hon inte är lika strikt som jag själv. Hon har blivit av med svår sprickbildande 
eksem som hon haft sedan tonåren. Dessutom har hon inte haft ett enda migränanfall 
sedan kostförändringen. Hennes hy är markant förbättrad.



Min poäng är att maten påverkar vår hälsa på ett mycket mer påtagligt sätt än vad man 
kan föreställa sig. Men tyvärr, när jag var sjuk, hörde jag aldrig någon läkare fråga mig vad 
jag äter för kost? Numera har jag insett att sjukvården faktiskt inte har kompetens nog att 
svara på den frågan. Förhoppningen är att det kommer och att människor skall slippa lida 
helt i onödan som är fallet idag. Läs gärna min blogg nedan där jag producerar mycket 
åsikter.

Med vänlig hälsning,

Mats Lindgren, 58 år
www.fethalsa.wordpress.com 
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