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indHOLd

Foto: Bax Lindhardt

 
Nogle kure opfordrer dig til at vælge hele 
fødevaregrupper fra, f.eks. mejeriprodukter.  
Sørg for at rådføre dig med en læge.

 
Her får du indblik i 7 forskellige slags kure, 
så du kan vælge den kur, der passer bedst 
til dig.

side 4
Drop spekulationerne over, 
om den ene eller anden kur 
er bedst. Det vigtigste er, at 
du har lyst til den og kan hol-
de den, lyder det fra førende 
slankeforskere. Slankeprofes-
sor opfordrer til at smide bade-
vægten væk.

PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk 
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Se udgivelsesdato på forsiden af publikationen. Forsidefoto: Iris
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3årets sLankeHit 2014

SlankeekSperter: 

Drop spekulationerne over, 
om den ene eller anden 
kur er bedst. Det vigtigste 
er, at du har lyst til den og 
kan holde den, lyder det 
fra førende slankeforskere. 
Slankeprofessor opfordrer til 
at smide badevægten væk.

» VÆLG DEN KUR 
DU HAR LYST TIL
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4 årets sLankeHit 2014
Af Susanne Sayers

Har du besluttet at smide nogle kilo efter 
julen? Så vælg den kur, som du tror på, at 
du kan holde. Du skal have lyst til den, el-
lers kan det være ligemeget. Valget af en 
kur, der passer dig, er afgørende for din 
succes med vægttab.

Sådan lyder det fra to af Danmarks førende 
slankeforskere. Ny forskning viser, at der på 
sigt stort set ikke er forskel på vægttabet fra 
de forskellige kure, uanset om man er på 
kure med meget protein og fedt eller fedtfat-
tige kure.

- Så det er vigtigst at vælge noget, man 
kan holde ud, siger professor Berit Lilienthal 
Heitmann, Institut for Sygdomsforebyggelse, 
Region Hovedstaden, som de næste fem år 
skal være koordinator for et stort europæisk 
projekt om, hvordan man holder vægten efter 
vægttab. 

Hun henviser til, at især kvinder tit har et 
problem med at spise så meget protein og 
fedt, som der indgår i kosten i nogle kure. De 
tiltrækker til gengæld mange mænd.

- Næsten alle kan tabe sig. Lidt firkantet 
kan man sige at 95 pct. af dem, der prøver, 
har succes. Alene opmærksomheden på ko-
sten, hvor man beslutter at begrænse f.eks. 
hvor meget fedt eller sukker, man spiser, vir-
ker. Problemet er, at kun 5 -10 pct. bevarer 
vægttabet på lang sigt. Det er med andre ord 
ikke svært at tabe sig. Det svære er at holde 
vægten nede bagefter, siger hun.

Professor Arne Astrup, der leder Institut for 
Idræt og Ernæring ved Københavns Univer-
sitet, er enig i, at der er frit valg mellem det, 
han kalder de lødige kure.

- Man skal vælge det, man synes passer til 
en, og som der er videnskabelig dokumenta-
tion for, siger Arne Astrup. 

- Men jeg vil advarer mod fastekure og ud-
rensningskure, og i det hele taget skal man 
ikke under 800 kalorier om dagen i gennem-
snit, for så får man for lidt protein og andre 
næringsstoffer og mister muskelmasse, til-

føjer han og anbefaler styrketræning som en 
del af en kur, fordi det øger muskelmassen og 
øger forbrændingen.

Smid bare kiloene hurtigt

Den officielle anbefaling fra sundhedsmyn-
dighederne i de fleste lande er, at man ikke 
skal tabe sig for hurtigt og i det hele taget 
ikke gå på kur. I stedet skal man satse på va-
rige livsstilsændringer.

Men ny forskning viser, at kiloene har en 
tendens til at komme tilbage, uanset om man 
har valgt den hurtige eller langsomme model. 
Så også her handler det om, hvad man selv 
foretrækker, understreger forskerne.

- Selv om ordet ‘kur’ er i miskredit, så er der 
ingen tvivl om, at en kur i januar, hvor man 
tager tre-fire kg, kan være præcist det, der er 
brug for til at holde vægten i den sunde ende. 
Og så kan det være, at der er brug for, at den 
gentages hvert andet år, siger Arne Astrup.

Pas på stressniveauet

Når man har nået et niveau, hvor man er til-
freds med resultatet, er det vigtigt, at vægten 
ikke sniger sig op igen. Berit Lilienthal anbe-
faler, at man køber en vægt og prompte rea-
gerer, hvis den begynder at gå den forkerte 
vej.

- Og så er det formentlig vigtigt at få psy-
ken med. Der er stadig mange, der tror, at 
vægttab alene er et spørgsmål om, hvad man 
spiser, og hvor meget man bevæger sig. Men 
f.eks. stress kan betyde, at man tager på. 
Psyken betyder nok mere, end vi har troet, 
og derfor indgår bl.a. mindfulness også i det 
EU-projekt, som vi nu sætter i gang.

Forsker: Smid badevægten væk

Professor Kim Overvad fra Institut for Folke-
sundhed ved Aarhus Universitet har et andet 
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5årets sLankeHit 2014
budskab, hvis der sidder nogle kilo for meget 
på kroppen: Lad dem sidde, og smid bade-
vægten væk.

- Vores undersøgelser viser, at overvæg-
tige faktisk øger risikoen for at blive syge og 
dø for tidligt, hvis de taber sig med kure, si-
ger Kim Overvad.

- Vi havde forventet, at det ville gavne 
sundheden at tabe sig, men det gør det ikke. 
Man kan ikke selv bestemme, hvor man ta-
ber sig, og det vil sige, at man på en kur gan-
ske vist nok taber det skadelige mavefedt, 
men man taber også det gavnlige fedt på 
bagdel og hofter samt muskelmasse. Samti-
dig nedbryder gentagne kure kroppens evne 
til at lagre fedtet, så fedtsyrerne i ste-
det bliver i blodet i længere tid, hvor 
de er giftstoffer, tilføjer han.

Kim Overvads budskab 
er, at hvis man vil gøre 
noget for sin sund-
hed, så handler 
det om at spise 
sundt og vari-
eret, at være 
meget fysisk 
aktiv og at 
lade være 
med at tage 
på.

- Men hvis 
man absolut vil 
på en kur, fordi 
det føles godt for 
selvværdet, så skal 
man huske at være meget 
fysisk aktiv samtidig. Det mind-
sker risikoen for, at det er mu-
skelmasse, man taber.
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Sådan virker Fibramin
Den væske du indtager med 
Fibramin-tabletterne opsuges af 
det specielle fiber, og fylder en 
del af mavesækken, og gør dig 
derved hurtigere mæt.

Mad
Mad

Fibramin

Fibramin er en helt ny måde at tabe 
sig på. Metoden er forbløffende enkel 
og effektiv: Tabletterne indeholder et 
specielt fiber, der suger væske i ma-
vesækken. Derved får man en mæt-
hedsfornemmelse og spiser derfor 
mindre mad.

Du kan kun tabe dig, hvis du forbrænder flere 
kalorier, end du indtager. Sådan er det. Al-
ligevel findes der en slags genvej til vægttab, 
hvor du sætter følelsen af sult og lysten til at 
spise på stand-by.

Fibramin er et helt nyt naturmiddel, som inde-
holder fiberplanten konjakrod, der med do-
kumenteret effekt kan øge dit vægttab, når 
du er på slankekur.

Bevist slankeeffekt
Idéen bag Fibramin er enkel: Når du føler dig 
mindre sulten, spiser du mindre. Hver tab-
let indeholder fiberplanten konjakrod, der i 
maven kan opsuge sin egen volumen hele 
200 gange. Du indtager Fibramin-tabletterne 
sammen med et stort glas vand. I maven op-
løses tabletterne, og fibrene opsuger vandet, 
som derved fylder en del af mavesækken. Så 
får din mave noget at arbejde med, og du får 
en naturlig mæthedsfornemmelse. 

Studier har vist, at den effekt gør det meget 
lettere at tabe sig.

Tab dig – helt enkelt
Tag Fibramin-tabletterne en halv time før 
hvert hovedmåltid. På den måde får du en 
naturlig mæthedsfornemmelse, så du spiser 
mindre. Derved bliver det meget lettere for 
dig, at forbrænde flere kalorier, end du ind-
tager. 

På den måde får du nemmere ved at tabe 
dig – helt uden at føle sult.

Få dine kilo 
   til at rasle af

KLIK HER FOR AT LÆSE 

MERE OM FIBRAMIN

Vil du prøve Fibramin?

•	 Fibramin	forhandles	i	Danmark	kun	
	 hos	Wellvita.	

•	 Produktet	koster	fra	199	kr.		for	
	 1	måneds	forbrug	

•	 Kan	enten	bestilles	på	wellvita.dk		
	 eller	ved	at	kontakte	kundeservice	
	 på	telefon	82	30	30	40.	
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derved hurtigere mæt.
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Pas På de fLydende kaLOrier
Noget tyder på, at kalorier i flydende form hurtigere 
gør dig tyk. De mætter ikke, og du får ofte flere, end 
du regner med. De fleste ved, at de ikke bør drikke so-
davand, men juice har mindst lige så mange kalorier, 
og alkohol indeholder næsten lige så mange kalorier 
som fedt. Videnskabeligt er der uenighed om, hvor-
vidt light-sodavand er et godt alternativ, men sikkert 
er det, at du ikke vænner dig af med den søde smag, 
hvis du drikker sodavand. Postevand og danskvand 
er bedre alternativer.
Er du typen, der drikker caffe latte eller andre mælke-

kaffer, så vær opmærksom på, at du af 
den vej kan få en del kalorier. En latte 

på sødmælk giver dig omkring 120 
kalorier – på skummetmælk 

cirka det halve.
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får du nÆrinGsstOffer 
nOk?
Nogle kure opfordrer dig til at vælge 
hele fødevaregrupper fra, f.eks. meje-
riprodukter. Hvis du følger sådan en 
kur, kan du komme til at mangle vigtige 
næringsstoffer, blandt andet kalk. Der-
for bør du ved sådan en kur rådføre dig 
med din læge og høre, hvad du kan gøre 
for at sikre dig, og om du eventuelt skal 
tage vitaminer, kalktabletter eller 
andet som supplement, mens 
du er på kur. Er du syg, bør du 
under alle omstændigheder 
spørge din læge, inden du 
går på kur.
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Guide  
VÆLG den kur  
der Passer diG 
bedst
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5:2-kuren
det Går den ud På:
Kuren er opfundet af den britiske journalist og læge Michael Mosley. Følger du den, kan du 
spise, som du plejer fem dage om ugen, men i to dage skal du kun spise højst 500 kalorier 
for kvinder og 600 kalorier for mænd. De to fastedage må ikke ligge i sammenhæng. Husk, 
at flydende kalorier som alkohol, juice og sodavand også tæller med. På fastedagene bør du 
helt undvære alkohol, og resten af ugen skal du også begrænse indtaget.

fOrdeLe:
Kuren er nem at gå til. Du behøver ikke at tælle kalorier ud over på de to fastedage, og du 
kan spise, som du plejer de øvrige dage. De fleste kan bedre overskue kun at skulle ændre 
kostvaner i to dage end i syv. Men skal du for alvor tabe dig, bør du også holde øje med, hvad 
du spiser og drikker ugens øvrige dage.

uLemPer:
Kuren er ny, og derfor er der ikke nogle undersøgelser, der viser, hvordan den påvirker krop-
pen på langt sigt. Mange fortæller, at de bliver irriterede, trætte, sover dårligt og får dårlig 
ånde på de to fastedage. Andre siger, at det går over med tiden. Du skal tale med din læge 
om kuren, før du går på den, og er du gravid, eller har du haft en spiseforstyrrelse, bør du ikke 
benytte dig af den. Børn bør heller ikke deltage.
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HfLc-kure
det Går de ud På:
HFLC – det står for high-fat, low-carb, altså højt fedtindhold og lavt kulhydratindhold – har 
været i omløb i årtier. Herhjemme kendes den fra 70’erne blandt andet som Jacobsens Horn-
bækkur, og den populære Atkinskur er også en HFLC-kur. Som navnet siger, skal du spise 
mere fedt og langt færre kulhydrater. Det vil sige, at brød, pasta, kartofler, de fleste frugter, 
sukker og andre stivelsesholdige fødevarer generelt kun må indtages i små mængder. Til 
gengæld kan du roligt spise fed ost, kød, smør osv.

Fortalere for kuren siger, at den ændrer kroppens forbrænding. Sædvanligvis brænder krop-
pen først kulhydrater – det er din krops favoritbrændstof. Men når du ikke får kulhydrater, må 
kroppen slå over på reservetanken: dine fedtdepoter, som så forsvinder.

fOrdeLe:
Mange har let ved at føle sig mætte på en kost med meget fedt og protein. Videnskabeligt er 
det efterhånden veldokumenteret, at det er en god idé at skære ned på de såkaldt ’hurtige’ 
kulhydrater, altså raffineret sukker, hvidt brød, hvid pasta, kiks og kager osv.

uLemPer:
Nogle forskere mener, at HFLC øger risikoen 
for hjerte-kar-sygdomme og kræft på læn-
gere sigt. Det store fokus på protein og 
fedt kan betyde, at du får for lidt frugt 
og grønt og fiber i din mad og også 
kan komme til at mangle vigtige næ-
ringsstoffer. Nogle klager over, at de 
uden kulhydrater føler sig for trætte 
til at træne ordentligt. Forstoppelse 
og dårlig ånde er også nævnt som 
hyppige bivirkninger.



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

13årets sLankeHit 2014

dukan-kuren
det Går den ud På:
Den franske læge Pierre Dukan har lagt navn til kuren, der kom frem i Frankrig i 2000. Det er 
først og fremmest en proteinkur med meget lavt kulhydratindhold og lavt indhold af fedt, og 
den er delt op i faser.
Fase 1: I fem dage skal du næsten udelukkende spise protein, f.eks. magert kød, fjerkræ, 
magre mejeriprodukter, fisk og skaldyr. Du må spise så meget og så tit, du har lyst. I nogle 
udgaver skal man også spise havreklid.
Fase 2: I fem dage skal du spise som i fase 1, men nu må du også spise grøntsager.
Man veksler mellem fase 1 og fase 2, indtil man har tabt sig så meget, som man vil.
Fase 3: Fasen skal vare 10 dage for hvert kilo, du har tabt. Har du tabt 10 kilo, skal den altså 
vare 100 dage. Her begynder man at spise mere normalt og må få (lidt) brød, ost, frugt, kar-
tofler/ris osv. foruden protein og grøntsager. En dag om ugen skal stadig være ren proteindag 
som i fase 1.
Fase 4: Varer resten af livet. Man må spise, hvad man vil, men én dag om ugen skal man 
spise som i fase 1.

fOrdeLe:
Det hurtige vægttab og det høje proteinindhold tiltaler 
mange. Kuren lover også, at man ikke kommer 
til at tage de tabte kilo på igen, hvis man 
følger den nøje.

uLemPer:
Forstoppelse, dårlig ånde, 
træthed er nogle af de bivirk-
ninger, som deltagere på kuren 
klager over. Det er svært at få 
fibre og vigtige næringsstoffer 
nok på en kur, som består af så 
meget protein. For meget protein 
kan skade dine nyrer. Kurens lang-
tidsvirkninger er ikke videnskabeligt 
undersøgt.
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udrensninGskure
det Går de ud På:
Tanken bag kurene er, at du ophober en masser giftstoffer i din krop, som så skal afgiftes, 
detox’es. Clean-kuren, som blandt andre skuespilleren Gwyneth Paltrow har gjort kendt, er et 
eksempel, men der er mange forskellige. Udrensningen foregår typisk ved, at du erstatter alle 
eller de fleste måltider med flydende kost, f.eks. specielle shakes, teer eller grøntsagsjuicer. 
De fleste af kurene er ikke direkte tænkt som slankekure, men i langt de fleste af dem får du 
så få kalorier, at de virker som en kur.

fOrdeLe:
Du taber dig formentlig hurtigt.

uLemPer:
Der er intet videnskabeligt bevis for, at kurene har nogen effekt på kroppens evne til at skille 
sig af med affaldsstoffer, den evne har kroppen selv takket være blandt andet lever og nyrer. 
Nogle af kurene kan være farlige, det gælder især dem hvor du skal drikke mere end fire-fem 
liter væske om dagen. Selv om vand er sundt, kan så store mængder vand være livsfarligt. 
Dårlig ånde, forstoppelse, hovedpine 
og træthed er mere almindelige 
bivirkninger.
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stenaLderkOst
det Går den ud På:
Stenalderkost eller paleokost er fortsat populær. Teorien bag er, at vores forfædre i jæger-
stenalderen levede sundt, og at vores kroppe er tilpasset deres livsstil, ikke vores nuværende. 
Derfor skal du lade din indre hulemand bestemme: Hvad han ville have spist, kan du også 
spise. Det betyder blandt andet masser af kød, grønt, svampe samt bær og nødder, men til 
gengæld ingen mejeriprodukter, intet sukker, ikke noget brød og korn, ingen bælgfrugter og 
ingen forarbejdede fødevarer som f.eks. pølser, leverpostej osv.

fOrdeLe:
De fleste af os har godt af at skære ned på hurtige kulhydrater som sukker og hvidt brød og 
forarbejdede fødevarer og erstatte dem med grønt, groft, fisk og nødder. De fleste vil opleve, 
at de taber sig med kosten. Kuren er især populær hos mennesker, der godt kan lide at spise 
meget kød.

uLemPer:
De store mængder kød og mang-
len på fødevarer som korn og 
mælkeprodukter får en del 
eksperter til at afvise sten-
alderkost som et godt bud 
på en varig kostændring, 
fordi vigtige næringsstoffer 
mangler. Det kan på grund 
af de store kødmængder, 
der helst skal være økolo-
giske, være en dyr kost at 
følge. Langtidsvirkningerne af 
kuren er ukendte.



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

16 årets sLankeHit 2014

Verdens bedste kur
HVad Går den ud På?
Professor Arne Astrup og ernæringsekspert Christian Bitz står bag dette bud på en kur. Den 
bygger på erfaringerne fra et stort, videnskabeligt slankestudie, du skal spise protein, fuldkorn 
og masser af grønt. Hvis du forestiller dig din kost som en tallerken, så skal der på halvde-
len af tallerkenen ligge grøntsager, på en fjerdedel skal der ligge proteinrige fødevarer som 
magert kød og magre mælkeprodukter, og på den sidste fjerdedel skal der ligge grove kul-
hydrater, først og fremmest fuldkornsprodukter. Proteinindholdet er højere end i dansk gen-
nemsnitskost, og det skal hjælpe dig til at føle dig mæt.

fOrdeLe:
De fleste vil finde det relativt let at variere kosten efter principperne med varer, der kan købes 
i de fleste supermarkeder. Det gør den egnet at følge kostprincipperne i længere tid. Du kom-
mer ikke til at mangle vigtige næringsstoffer, og du vil ikke opleve 
kosten som ensformig.

uLemPer:
Det er stadig usikkert, om 
metoden er velegnet til 
at fastholde et vægttab 
gennem længere tid. 
Skeptikere tvivler på, 
at kuren er bedre end 
andre på det punkt, 
selv om bagmændene 
hævder det.
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dasH-kuren
det Går den ud På:
Egentlig er den amerikanske DASH-kur, der for nylig blev kåret til årets bedste diæt i det 
amerikanske magasin US News, beregnet på at sænke blodtrykket. Deraf navnet, Dietary Ap-
proaches to Stop Hypertension. Men kuren er generelt en omlægning til sundere madvaner, 
hvor frugt, grønt, magert og groft spiller en hovedrolle, mens fedtindholdet er relativt lavt, lige 
som du skal have dit saltforbrug ned og spare på sukker og det røde kød.

fOrdeLe:
DASH-kuren øger det gode kolesterol i blodet og sænker det dårlige, og den kan sænke dit 
blodtryk. De fleste oplever også at tabe sig, men skal det gå hurtigt, skal du planlægge kuren 
sådan, at du får færre kalorier, end du bruger. Der er gratis onlinevejledninger på engelsk i, 
hvordan man gør. Madvarerne er helt almindelige, og der er stor fleksibilitet med hensyn til at 
sætte dem sammen.

uLemPer:
Det tager lidt tid at sætte sig ind 
i, hvor mange kalorier, man selv 
forbrænder hver dag, og hvor-
dan man skal sammensætte 
diæten. Det kan gøre det lidt 
uoverskueligt at komme i 
gang.
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