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SUPER-STATINER GIVER FLERE LEVEÅR
Du kan forlænge livet med særlig effektiv kolesterol-medicin, fastslår ny 
forskning

Torben Bagge
bagge@bt.dk

Super-statiner – særlig kraftigt virkende ko-
lesterol-medicin, som de færreste kender til – 
kan markant nedsætte din risiko for at dø tid-
ligt, dokumenterer nu et nyt stort studie.

De særligt effektive piller kan ifølge den nye 
forskning nedsætte risikoen for at dø inden for 
tre år efter et hjerteanfald med hele 28 procent. 

Ca. 600.000 danskere tager hver dag ko-
lesterolsænkende piller i en svagere udgave, 
men for mange af dem kan kredsløb og hjerte 
være bedre beskyttet ved at skifte til den mere 
’potente’ medicin, vurderer forskningschefen i 
Hjerteforeningen.

- Gevinsten i form af ekstra leveår kan være 
overraskende stor ved at få bragt det samlede 
kolesterol-niveau yderligere ned. Hvis lægen 
skønner, at det er rigtigt at skifte, er de kraf-
tige piller nu blevet så meget billigere, at de fle-
ste kan være med. Prisen for en dagsdosis er 
nu helt nede på ca. 50 øre, efter at patentet på 
den kraftige medicin er ophævet, siger Gorm 
B. Jensen, forskningschef i Hjerteforeningen og 
overlæge på Hvidovre Hospitals hjerteafsnit.

Markant bedre livschancer
Det er forskere fra Dundee Universitets medi-
cinske fakultet (Skotland), der nu har analyse-
ret effekten af kolesterol-medicin på tusinder af 
patienter og konkluderet, at de hjertepatienter, 
som får den kraftigere medicin, har markant 
bedre livschancer målt over en tre-årig periode.

- Disse data føjer sig til allerede voksende 
beviser på, at de højpotente statiner er forbun-
det med et generelt bedre behandlingsresultat. 
Vores studie har klart vist, at patienter, som 
skiftede fra den normale statin-behandling med 
simvastatin til højpotente statiner, levede læn-
gere, siger professor Chim Lang, førende britisk 
hjerteforsker, til avisen Daily Express.

Det er forlængst påvist i en lang række un-
dersøgelser, at kolesterolpiller af typen statiner 

hæmmer de enzymer, som medvirker til dan-
nelsen af det ’onde’ kolesterol i blodet og derved 
beskytter mod blodpropper i hjertet, mod alvor-
lige infektioner og lungebetændelse. Bivirknin-
gerne er som regel begrænsede til lidt muske-
lømhed, svimmelhed og fordøjelsesgener.

- Der er slet ingen tvivl om, at statiner er en 
uhyre vigtig behandling hos personer, som har 
haft en hjerteblodprop, men også hos personer 
med forhøjet blodtryk, ved øget familiær risiko 
for hjerte-kar-sygdom, hos en del rygere o.a. 
Men det er altså vigtigt nu at vide, at risikoen 
kan bringes ned med yderligere 20-25 procent 
ved - i nogle tilfælde - at skifte til et supersta-
tin, siger Gorm B. Jensen, der med tilfredshed 
konstaterer, at mange danske sygehuslæger al-
lerede i stigende grad vælger den medicinske 
løsning.

Atorvastatin hedder superstatinet, som er 
gået ud af patent og dermed nede på noget, der 
minder om en ’spotpris’. Både den tydeligt bed-
re effekt og prisen har tilsammen ’boostet’ hjer-
telægers og patienters interesse i medicinen. Et 
andet superstatin er Rosuvastatin, der stadig 
er patenteret og derfor dyrt i brug.- Supersta-
tinerne Atorvastatin og Rosuvastatin har en 
lidt anderledes kemisk opbygning, et kraftigere 
virkestof, men virker ellers på samme måde på 
kolesterol-receptoren i leveren. Den her me-
dicin kan bl.a. være den bedste løsning for de 
personer, som har arveligt forhøjet kolesterol. 
De kan være vanskelige at behandle effektivt 
og reagerer ofte ikke så godt på de mest almin-
delige statiner, siger forskningschefen, der præ-
ciserer, at vi hver især reagerer forskelligt på 
medicin.- Nogle reagerer kraftigt på statinerne, 
andre mindre kraftigt. Det skal man som læge 
være bevidst om. I øvrigt har patienter det med 
at holde fast i medicin, de har taget i lang tid. 
Man skifter ikke så tit medicin. Men der er altså 
uden tvivl en del, der med fordel kunne skifte til 
en kraftigere type – ud fra den nye viden om, at 
det kan give flere gode leveår.
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SUPER-STATINER GIVER FLERE LEVEÅR

 ● Skal man til at tage kolesterolpiller, vil midlet Simvastatin være det typi-
ske første valg. Får man bivirkninger ved midlet, vil lægen oftest foreslå at 
skifte til Ezetrol, der har en en anden måde at virke på. 

 ● Typiske bivirkninger ved Simvastatin er muskel- og mavesmerter og 
søvnbesvær. 

 ● Mens Simvastatin indvirker på enzymerne i leveren og dermed kolesterol-
omsætningen, virker Ezetrol ved at hæmme optagelsen af kolesterol fra 
maven og tarmen.

Lægens første valg
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Mad der beskytter
Sund kost har nu i en længere række af studier vist sig 
at kunne holde kolesteroltallet nede. Her er nogle af de 
bedste fødevarer:

JORDBÆR har i et nyt 
spansk-italiensk studie 
vist sig i betydelig 
grad at kunne ned-
sætte indholdet af det 
dårlige LDL-kolesterol 
og triglycerider i blo-
det. 

Forsøgspersonerne 
spiste et halvt kilo 
jordbær om dagen i 
en måned. Resultatet 
er netop offentliggjort 
i det ansete tidsskrift 
Journal of Nutritional 
Biochemistry. 

Det totale kolesterol-
niveau og mængden 
af det dårlige LDL og 
triglycerid faldt med 
henholdsvis 8,78, 
13,72 og 20,8 procent.
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HVIDLØG har i en række under-
søgelser vist sig at modvirke det 
skadelige kolesterol og samtidig 
sænke blodtrykket.

AVOCADO gavner bl.a. kolesterol-
værdierne.  
En avocado indeholder 30 gram 
fedt, og 20 af disse gram er de 
gode enkeltumættede fedtsyrer.

NØDDER modvirker ifølge forsk-
ning forhøjet kolesterol. F.eks. har 
hasselnød og valnød en optimal 
fedtsammensætning.

BLÅBÆR, druer, hindbær og andre 
små bær har et højt indhold af 
polyfenoler, som har en vis kole-
sterolsænkende effekt.

HAVRE er fyldt med vandopløse-
lige fibre, som forhindrer en del 
af kolesterolet i at blive optaget i 
mave-tarmkanalen.

K
ilder: H

jerteforeningen o.a.
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Prøv Cholemin i 2 måneder til halvpris - kun  
kr. 99,-. Herefter sørger vores leveringsservice 
for, at du får tilsendt Cholemin hver 2. måned 
for kun kr. 199,-. Med vores fordelagtige leve-
ringsservice, sikre vi dig den optimale effekt 

og bedste pris. Husk du kan holde pause eller 
stoppe leveringerne, når du ønsker det. 

Bestil på telefon 82 30 30 40 alle hverdage fra 
kl. 8.00 - 16.00 eller på www.wellvita.dk. 

Prøv Cholemin - 2 måneders forbrug kun kr. 99,- Direkte til din postkasse

Bestil nu! 82 30 30 40 eller www.wellvita.dk

Cholemin leveres direkte i din postkasse, så 
du undgår turen til posthuset. I pakken er der 
vedlagt et girokort, som du betaler senest  
14 dage efter modtagelsen.
Der tillægges kr. 39,- i porto pr. forsendelse.

STARTTILBUD

9900 
Halv pris

Perfekt 9.0 af 10TRUSTPILOT

Over 50% 
af alle danskere mellem 

25 og 64 år har i dag 

forhøjet kolesterol

Få styr på dit kolesteroltal 
- helt naturligt
Mere end halvdelen af alle danskere 
mellem 25 og 65 år har i dag forhøjet 
kolesterol. Det skyldes bl.a. over-
vægt og  indtagelse af for fed mad, 
men det kan også være arveligt. 

Forhøjet kolesterol kan give anledning til fed-
taflejring i blodkarrene, og netop derfor er det 
vigtigt at vedligeholde et normalt kolesteroltal.

EU godkendt effekt
Vil du gerne vedligeholde et normalt koleste-
roltal, findes der nu en helt ny og 100% na-
turlig løsning med naturmidlet Cholemin. 
Det er tabletter, der indeholder 10 mg af stof-
fet monacolin K fra planten rød gær-ris, der 
bidrager til at vedligeholde et normalt kole-
sterolniveau i blodet, og netop har fået EU’s 
godkendelser som en løsning til dig, der ger-
ne vil gøre noget godt for kolesteroltallet - helt 
naturligt og ganske enkelt.

Få styr på dit kolesteroltal 
Har dit kolesteroltal fået et gult kort, kan du 
med fordel tage et dagligt tilskud af Cho-
lemin. På den måde kan du, helt enkelt, gøre 
noget aktivt for at bevare et normalt koleste-
roltal.

Er vægten lidt for høj, har din familie traditio-
nelt haft forhøjet kolesterol eller har du i dag 
let forhøjet kolesterol, er Cholemin den helt 
rigtige løsning.

Dokumenteret effekt
Effekten af planten rød gær-ris, som findes i 
Cholemin, er dokumenteret i mange viden-
skabelige studier. Produktet er 100% natur-
ligt og kan anvendes af alle, som gerne vil 
bevare et normalt kolesteroltal.
Cholemin er fremstillet af Wellvita. Vi har over 
30 års erfaring i at udvikle effektive naturmid-
ler. Få styr på dit kolesteroltal NU, start på 
Cholemin i dag og mål selv effekten.
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Med en simpel blodprøve kunne mange flere redde livet, dokumenterer ny dansk forskning. 
             Foto: Jeppe Michael Jensen

Kolesterol

Man deler kolesterolet op i godt kolesterol, HDL, der nærmest sænker risikoen for årefor-
kalkning, og dårligt eller led kolesterol, LDL, der bærer en stor del af skylden for åreforkalk-
ning.

Mere end hver anden dansker har forhøjet kolesterol i blodet.

Hvis det almindelige fedt, triglycerid, er forhøjet i blodet, er det grusomme kolesterol også 
forhøjet. 

Du kan sænke dit kolesteroltal ved at spise fedtfattigt og undgå overvægt.

Har det begrænset effekt, kan man vælge at tage medicin.

Iskæmisk hjertesygdom kommer af åreforkalkning i hjertets kranspulsårer og viser sig ved 
hjertekrampe og/ eller blodprop i hjertet.

Kilde: Hjerteforeningen o. a.
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FAKTA: Arveligt forhøjet kolesterol

      Såkaldt familiær hypercholesterolæmi 
kan skyldes mutationer (genfejl) i tre pro-
teiner, som alle har betydning for leverens 
evne til at fjerne kolesterolpartikler fra 
blodet. Det drejer sig om mutationer med 
betydning for leverens LDL-receptor. LDL 
er den fedtpartikel, som transporterer det 
meste af blodets kolesterol.

      Personer med familiær hypercholeste-
rolæmi lider af livslangt højt kolesterol. 
Hvis de ikke bliver behandlet, løber de en 
høj risiko for hjertesygdom og tidlig død. 
Hvis tilstanden er ubehandlet, vil mænd og 
kvinder typisk have et kolesteroltal på 8-15 
mmol/L, og de vil derfor højst sandsynligt 
udvikle en hjertesygdom før henholdsvis 55 
og 60 års-alderen. Personer, som har arvet 
to genfejl, vil have et kolesteroltal på 12-30 
mmol/L, og de vil udvikle hjertesygdom og 
dø før 20 års-alderen.

      Familiær hypercholesterolæmi behand-
les primært med statiner samt koleste-
rolsænkende kost. Ved utilstrækkelig 
kolesterolsænkning kan kolesterolabsorpti-
onshæmmeren ezetimibe anvendes.

      Ved de højeste kolesteroltal hos patien-
ter med såkaldt homozygot familiær hy-
percholesterolæmi tilbydes derudover LDL 
kolesterol aferese, som minder om dialyse.

     Homozygot familiær hypercholesterolæ-
mi betyder, at personen har arvet to genfejl, 
dvs. én genfejl fra hver af de to forældre.

      Såkaldt heterozygot familiær hypercho-
lesterolæmi betyder, at personen har arvet 
én genfejl fra én af forældrene. I Danmark 
findes der omkring 28.000 mennesker med 
den heterozygote form.
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FAKTA: Din risiko ved forhøjet kolesterol

      ÅREFORKALKNING 

I de tidlige faser af åreforkalkning nedsæt-
tes pulsårernes evne til at udvide sig, og 
efterhånden kommer der kolesterolholdige 
og betændelsesagtige fortykkelser i puls-
årevæggen.

Det giver risiko for blodpropper og ender 
med forkalkede forsnævringer, der forhin-
drer blodets strømning eller kan medføre, at 
karret brister. På grund af blodproppen eller 
forsnævringen kommer der ikke nok blod 
ud til det organ, som pulsåren forsyner med 
blod, hvilket kan medføre akut eller kronisk 
nedsat funktion af organet og derved åre-
forkalkningssygdom.

      BLODPROP

Kun halvdelen af dem, der får en blodprop i 
hjertet, har aldrig tidligere haft symptomer 
– hverken fra hjerte eller blodtryk. Sympto-
merne begynder ofte pludseligt og vold-
somt: Pressen, trykken og intense smerter 
i brystet.

Smerterne slår ofte ud i armene, specielt 
venstre arm, i halsen, kæben eller måske i 
ryggen eller i maven. Hvert år rammes om-
kring 14.000 danskere af en blodprop.

Åreforkalkning afsløres ved scanning af hovedpulsåren.      Foto: Nils Meilvang



17

Sådan forebygger du bedst
 ● Op af sofaen

Tab dig, hvis du er overvægtig. En rimelig vægt er det vigtigste, du kan gøre for at be-
skytte dig mod det skadelige kolesterol i blodet.

 ● Mindst én fiskedag om ugen 
Fede fisk gavner kolesteroltallet, viser forskning. Spis det gerne to-tre gange om ugen

 ● Alkohol med måde 
Hold dig inden for genstandsgrænserne. 

 ● Godt for kolesteroltallet
Spis nødder, blåbær, avocado, bønner, aubergine og hvidløg.

 ● Motions-miraklet 
Der foreligger grundig dokumentation for, at motion hæmmer dannelsen af det ’onde’ 
kolesterol. En rask trave- eller løbetur 20-30 minutter daglig.

 ● Gør grøn til yndlingsfarven 
Frås i friske grøntsager. Vælg årstidens grøntsager og tænk i højt fiberindhold. Mange 
fibre sænker kolesteroltallet.

 ● Vælg en sund olie 
Oliven- og rapsolie er det bedste valg med tanke på kolesteroltallet.

 ● Skod cigaretten 
Rygning skader alting. Presser blodtryk og kolesteroltal opad og forværrer åreforkalknin-
gen. Det vil være rigtig klogt at skodde.

 ● Styr den søde tand 
Hold igen med sukker og sukkerholdige drikke. Spis heller ikke for meget frugt. To-tre stykker 
frugt om dagen er nok.

 ● Vær fedt-fornuftig 
Vis mådehold med det mættede fedt. Spis mere hvidt end rødt kødt med fedtkant. Spis f.eks. 
gerne mere kylling.
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Sådan                           får du foretaget en 
scanning for åreforkalkning

Scanning
Scanningen har indtil 

for ganske nylig kun været 
mulig at få på sygehusenes 
kar- og hjerteafdelinger. 
Men et nyt initiativ i Dragør, 
Cardiolab.dk, tilbyder nu også 
scanningen i privat regi. En 
scanning koster 1.995 kroner 
og tager omkring en halv 
time. Du mærker ikke noget 
undervejs. 

Ultralydscanning virker 
på den måde, at lydbølger 
sendes af sted gennem 
huden og kastes tilbage til 
et måleapparat, en scan-
ner. Via signalerne dannes 
der billeder på skærmen, så 
lægen kan se, om der er plak 
i årerne. 

Patienter, der har haft en 
blodprop, skal ikke scan-
nes, men fortsat tage deres 
kolesterolmedicin. Hjertepa-
tienter vil altså ikke på bag-
grund af en scanning kunne 
undvære medicinen.

Udstyret, som anvendes 
på f.eks. Rigshospitalet, 
adskiller sig fra Stig Ekkerts 
ved at være tredimensionelt 
frem for todimensionelt. Det 
betyder, at man bedre kan se 
og måle, nøjagtig hvor meget 
åreforkalkning der er tale 
om. Begge typer af udstyr 
er dog yderst velegnet til at 
spore den begyndende plak 
i årerne.  

Når vi er omkring 20 
år, begynder vi så småt at 
få åreforkalkning - men 
normalt mærker vi ikke 
noget til det før mange år 
senere.

Når kranspulsårerne 
er forkalkede, kan de ikke 
levere ilt nok til hjertet. 

I de tidlige faser af 
åreforkalkning nedsæt-
tes pulsårernes evne til at 
udvide sig, og efterhånden 
kommer der kolesterol-
holdige og betændel-
sesagtige fortykkelser i 
pulsårevæggen. Det giver 
risiko for blodpropper og 
ender med forkalkede for-
snævringer, der forhindrer 
blodets strømning eller 
kan medføre, at karret 
brister.

På grund af blodprop-
pen eller forsnævringen 
kommer der ikke nok 
blod ud til det organ, som 
pulsåren forsyner med 
blod, hvilket kan medføre 
akut eller kronisk nedsat 
funktion af organet og 
derved åreforkalknings-
sygdom.

Åreforkalkning:

Kun halvdelen af dem, 
der får en blodprop i hjer-
tet, har aldrig tidligere haft 
symptomer - hverken fra 
hjerte eller blodtryk. 

Symptomerne be-
gynder ofte pludseligt og 
voldsomt: Pressen, tryk-
ken og intense smerter i 

brystet. 

Smerterne slår ofte ud i 
armene, specielt venstre 
arm, i halsen, kæben eller 
måske i ryggen eller nede 

i maven.

Hvert år rammes omkring 
14.000 danskere af en 
blodprop. 

Blodprop:
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Fjern det farlige blodfedt
Alene ved at spise sundt, motionere mere og have et mindre 
alkoholindtag kan man gå fra et ret højt triglycerid-niveau til et 
normalt i løbet af bare få uger. generelt er det de samme gode 
råd, der hjælper på at nedsætte kolesterol-og triglyceridtallet, 
men der er også forskelle og ting, der virker forskelligt på de to 
tal. almindelig kolesterolmedicin er ikke specielt effektivt til at 
sænke triglyceridet og det »grusomme« kolesterol, mens fiskeolie 
kun hjælper til at sænke triglycerid. 

Spis fede fisk 
At spise fisk eller fiskeolie er meget effektivt 
til at sænke triglyceridet. Især fede fisk som 
makrel, sild og laks er godt. Prøv med 300 g 
fisk om ugen. For-højettriglycerid kan også 
sænkes med 2-4 g fiskeolie som dagligt kost-
tilskud. Fisk og fiskeolie hjælper dog ikke på 
LDL-kolesterolet. 

Tab dig 
Den vigtigste årsag til et højt triglyce-ridtal 
er overvægt. Når man spiser for meget, så 
får man for meget fedt i fedt-depoterne og for 
meget fedt i blodet. Det simple råd er derfor at 
tabe sig, så dit BMI-tal kommer under 25. 

Pas på sukker 
Hold igen med sukker og sukkerholdige 
drikke, da det øger din vægt. Du bør også være 
opmærksom på, hvor meget frugt (fructose) du 
får. Du bør maks. spise tre stykker frugt om 
dagen. 

Dyrk motion 
Fysisk aktivitet er sundt for krop og hjerte og 
er med til at holde vægten nede. Til at sænke 
triglycerid-tallet har motion størst effekt for 
sukkersygepa-tienter. 

Olivenolie 
De fleste fedtsyrer/olier er næsten neutrale 
over for triglycerid-tallet, men nogle, f. eks. ko-
kosolie og palmeolie, har samtidig den negative 
effekt, at det øger det onde LDL-kolesterol. 
Men der findes heldigvis olier, der ifølge Hjer-
teforeningen er gavnlige for både det totale, det 
onde (LDL) og det meget onde kolesterol (IDL 
og VLDL). Det er bl. a. olivenolie og rapsolie.

Alkohol med måde 
Alkohol får niveauet af triglycerid til at stige 
meget. »Bare« tre genstande om dagen kan 
hos nogle få triglyceridtallet op på 30. 860.000 
danskere drikker ifølge Sundhedsstyrelsen for 
meget ( maks. 14 genstande om ugen for kvin-
der og maks. 21 for mænd). Det er derfor en 
god idé at undgå alkohol eller holde sig under 
genstandsgrænsen.

Fedt 
Generelt anbefales det at begrænse indtagel-
sen af mættet fedt, der især findes i smør, kød, 
fed mælk og erstatte det med enkelt umættet 
fedt, som typisk findes i planteolier som oli-
venolie og rapsolie, samt i fede fisk, avocado og 
nødder.

Kilder: Børge Nordestgaard, koleste-rolforsker og professor, Hjertefor-eningen, Steen Stender, professor 
og kolesterolekspert.
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Medicin 
Alm. kolesterolsænkende medicin i form af statiner kan sænke triglyceridet lidt, 
men Simva-statin, som langt de fleste får, er ikke kraftigt og effektivt nok. Ni-
kotinsyre, der er et B-vitamin, kan nedsætte triglyceridet effektivt og samtidig 
sænke det onde LDL-kolesterol samt øge det gode HDL-kolesterol. Det har dog 
flere, men ufarlige bivirkninger, som rødme og kløe i ansigtet og diarre. Lopid 
med indholdsstoffet gemfibrozil er også rigtig godt til at behandle et højttriglyce-
rid. Der mangler dog stadig store, gode medicinske forsøg, der viser effekten ved 
at sænke triglycerid-niveauet medicinsk.

Spis masser af frugt og grønt. 
Tænk i højt fiberindhold, når 
du køber ind. 

Pas på med frugt-yoghurt. 
Det er vigtigt at sænke for-
bruget af simple kulhydrater 
i bl.a. de meget søde mælke-
produkter

Motion modvirker det dårlige 
kolesterol. Får du en halv 
times motion om dagen er 
du godt stillet.
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Tab dig  
Hvis du holder en fornuftig vægt eller 
taber dig, modvirker alene det dannelsen 
af det skadelige kolesterol i blodet. 

Motion gør underværker 
Det er videnskabeligt bevist, at motion 
modvirker det dårlige kolesterol. En halv 
time om dagen. 

Masser af friske  
grøntsager  
Vælg årstidens frugt og grønt. Tænk i 
fiberindhold. Jo flere fibre, desto bedre 
for dit kolesteroltal. 

Tænk i fuldkorns- 
produkter  
En lang række undersøgelser beviser nu 
samstemmende, at fuldkornsprodukter 
påvirker dit kolesterol i gunstig i retning. 

Husk altid morgenmaden  
Hvis man spiser morgenmad, har man 
lettere ved at holde den slanke linje, 
fordi man ikke senere på dagen er så fri-
stet af den usunde hurtigmad, der typisk 
sparker kolesteroltallet op. 

Lev fedt-fornuftigt  
Forsigtig med mættet fedt. Spis ikke 

synligt fedt på kød. Udskift mættet fedt 
og transfedtsyrer med enkelt- og fler-
umættet fedt. Spis mere hvidt end rødt 
kød. Kylling f.eks. 

Spis fisk  
Fede fisk er bedst. Fisk to-tre gange om 
ugen kan sænke LDL-kolesterolet. 

Æg 
Æg har i mange år været udskældt som 
en kolesterolbombe. Men en ny rap-
port fra DTU-Fødevareinstituttet tager 
ægget til nåde. 6-7 æg om ugen vil for 
raske per-soner ikke føre til hjerte-
karsygdomme. 

Pas på mælk  
Drop sødmælken til fordel for de lettere 
mælketyper. 

Gå havre-amok  
Spis havregryn og havregrød om mor-
genen. Indfør også gerne en grød-dag 
om ugen. Ny forskning slår fast, at 
havre hurtigt og effektivt forbedrer dit 
kolesterol-tal. Havre er spækket med 
vandopløselige fibre, som forhindrer 
en del af kolesterolet i at blive optaget i 
mavetarmkanalen. 

TiP: Tag en halv kop havregryn, put 

Undgå medicin
Danskerne er storforbrugere af kolesterolmedicin, men ofte vil en kombina-
tion af motion og sund kost være nok til at bringe et forhøjet kolesteroltal 
ned på et forsvarligt niveau. livsstils-forandringer kan hos mange i løbet af 
bare få uger sænke kolesteroltallet. 
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dem i din yoghurt eller blend dem med 
i smoothien. 

Spis avocado  
Den optimale spise, viser forsøg. En 
avocado indeholder 30 gram fedt, men 
20 af disse gram er de gode enkeltu-
mæt-tede fedtsyrer. 

Nødder er godt  
Hasselnødder, valnødder og andre mod-
virker forhøjetkolesterol. Det er veldo-
kumenteret. 

Blåbær og så videre  
Blåbær, druer, hindbær eller andre små 
bær har et højt indhold af polyfenoler, 
som har en vis kolesterol-sænkende 
virkning. 

Tomater er sagen  
En række forsøg dokumenterer, at 
toma-ter modvirker det farlige kole-
sterol og gavner hjertet. Virker også 
slankende. 

Spis flere bønner  
Forskellige slags bønner er den op-
timale spise, hvis man vil forebygge 
hjertesyg-dom. Det meget høje fiberind-
hold bety-der, at fordøjelsen trækkes i 
langdrag. Sundest er sorte bønner med 
et meget lavt kalorieindhold. 

Prøv byg  
I gamle dage spiste danskerne mere 
byg bl.a. i grød. Kornsorten har en god 
kolesterol-sænkende virkning. 

Spis aubergine  
Planten i tidselfamilien har i forsøg vist 
sig at have en klar kolesterol-sænkende 
virkning. 

Hvidløg virker  
En række kontrollerede forsøg viser, 
at hvidløg og hvidløgspiller modvirker 
det skadelige kolsterol og hjælper til at 
sænke blodtrykket. 

Guar kan hjælpe  
En række forsøg dokumenterer, at 
guarplanten sænker blodets farlige 
kolesterol. Virker også mod type 2-suk-
kersyge. 

Mindre alkohol  
Hold dig inden for genstandsgrænsen. 
Mænd kan dog med god samvittighed 
skåle lidt oftere end kvinderne. Kilder 
bl.a.: Kolesterolforsker Richard Ra-
edsch, professor, læge Peter Norsk, 
Fødevareinstituttet
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