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Side 20-21
Sådan kommer du i form 
– 12 ugers program

Side 12-15
virker slankemidler?

Side 8-11
Få en flad mave i en fart: 
Eksperternes bedste råd

Side 6-7
kom uvanerne til livs

b.T. og danmarks føre-
nde eksperter giver dig 
nøglen til et bedre liv

Har du brug for at tabe 
nogle kilo, men ved ikke hvil-
ken kur du skal bruge eller 
om slankeprodukter overho-
vedet hjælper? Kunne du godt 
tænke dig en fladere mave 
eller hjælp til at holde vægten 
efter kuren? Kunne du godt 

Sund hele livet
tænke dig at komme i bedre 
form eller vil du gerne vide, 
hvordan forskellige motions-
former belaster din krop?

Så er der hjælp at hente 
med denne guide. B.T. bringer 
hver uge artikler om din sund-
hed og ofte allierer vi os med 
de bedste eksperter. Her har 
vi på 24 sider samlet en lang 
række af de bedste artikler 
og råd, der kan give dig et 
sundere og slankere liv.

INDHOLD:

Find den bedste kur
 Der findes et utal afslankekure og diæter. vi kårer de bedste og mest effektive

South Beach-kur, Atkins-
diæt, slankeklub, Nupo-kur. 
Hvilken kur skal du vælge? 
Der findes et utal af kure at 
vælge imellem. B.T. har al-
lieret sig med de førende eks-
perter og vurderer de enkelte 
kures effektivitet. 

»Hvis du vil tabe dig, er det 
klart mest effektivt at gå til 
en diætist og betale, hvad det 
koster at få professionel vej-
ledning. Hvis du ikke har råd 
til det, er det næstbedste at 
melde sig ind i en slankeklub, 

f.eks. De Danske Vægtkonsu-
lenter eller på nettet.«

Det siger Thomas Meinert 
Larsen, som forsker i fedme 
og overvægt på Københavns 
Universitet.

Han understreger, at uanset 
hvilken metode du vælger, 
skal enhver kur eller kostom-
lægning følges op med motion. 
Og så er eksperten lidt for-
beholden overfor de meget 
omtalte piller og pulverkure, 
hvor du er sikker på at tabe 
dig hurtigt.

»Jeg er varsom med at anbe-
fale en pulverkur. De virker 
jo kun, så længe du spiser 
pulveret, og når du stopper 
kuren, risikerer du at tage det 
hele på igen. Og så lærer den 
slags metoder dig ikke at leve 
sundere.«

Se eksperternes dom 
over kurene på de næste 

sider. Den store test af slanke-
midler får du på side 14-16.

MERE NÆSTE SIDE



4  Sund og slank 5Flere guider på bt.dk/plus

Slankeklubber
De DaNSke VægtkONSuLeNter
Slankeklubber er en udmærket 
løsning, hvis du ikke har råd til 
at gå til en diætist. Mange finder 
stor motivation i at møde op til et 
ugentligt møde.
Fordele: Du taber dig sammen 
med andre. DDV er det mest dan-
ske program med gennemarbej-
dede og beregnede opskrifter.
ulemper: For nogle vil det føles 
som »kæft, trit og retning«, og 
nogle af forbuddene er mere 
religion end sund fornuft.
Du taber: 1-2 kg/uge
er det noget for dig? Hvis du 
bliver motiveret af at gøre ting 
sammen med andre. Tiltaler 
især mange kvinder.

******

WeIgHt WatcHerS
Tilbyder programmer til vægt-
tab. Du tæller brikker/kalorier, og 
møder op til et ugentligt møde, 
hvor du bliver vejet og taler med 
andre i samme situation.
Fordele: Verdens største gen-
nemarbejdede og veldokumen-
terede program.
ulemper: Måske lidt for ame-
rikansk for danskerne. En lille 
risiko for, at du kan spise usunde 
ting og alligevel tabe dig.
Du taber: Tre kg på fire uger.
er det noget for dig? Hvis du 
bliver motiveret af at gøre ting 
sammen med andre.

******

SLaNkekLubber på Nettet
Du melder dig ind i en klub på 
nettet - som f.eks. B.T. Slanke-
klub og Slankedoktor - og får 
tilsendt en personlig kostplan 
og opskrifter. Slankeforløbet 
bliver tilpasset dig, og undervejs 
logger du ind på en lukket side og 
registrerer dine resultater.
Fordele: Du bliver guidet og 
opmuntret og er sikker på at få 
feedback fra en ekspert.
ulemper: Du har ikke den person-
lige kontakt til hverken konsulen-
ten eller de andre medlemmer.
Du taber: Det afhænger af din 
kostplan.
er det noget for dig? Hvis du 
gerne vil have et individuelt slan-
keprogram, men ikke har råd til 
en diætist og ikke bryder dig om 
at møde op til fælles vejning.

******

Livsstilsdiæter
DaSH-kureN
Har du for højt blodtryk, er dette 
kuren. Her spiser du mange 
grøntsager, frugter, fuldkorns-
produkter, magre mælkeproduk-
ter, bønner, ærter og nødder. Det 
helt centrale i diæten er, at din 
mad skal have et lavt indhold af 
salt, læskedrikke og rødt kød.
Fordele: Helseeksperter anbe-
faler diæten til folk med for højt 
blodtryk, overvægt og kroniske 
hjertekarsygdomme.
ulemper: Sværere at tabe sig på 
end Atkins og South Beach.
Du taber: Hvis du følger diæten, 
får du et lavere blodtryk. Vægt-
tab er en positiv bivirkning.
er det noget for dig? God diæt til 
at sænke blodtrykket.

******
atkINS
Kostprogram i tre faser. Gå uden 
om brød, pasta, kartofler og ris 
- spis meget kød, ost og æg. I 
begyndelsen undgår du helt 
kulhydrater og spiser mange 
proteiner. Efterhånden spiser 
man flere kulhydrater igen.
Fordele: Du slipper for at være 
sulten, mens du går ned i vægt, 
og du kan følge diæten lige så 
længe, du har lyst. På grund af 
de mange proteiner tiltaler kuren 
især mænd. Videnskabelig 
dokumentation.
ulemper: Det kan være svært for 
kroppen at klare en kost, som 
har et højt proteinindhold.
Du taber: 1-2 kg om ugen.
er det noget for dig? Hvis du har 
problemer med hjertet, nyre eller 
blodcirkulation, skal du tale med 
din læge, før du går i gang. 

******

DIætISt
En privatpraktiserende diætist 
lægger en sund kostplan, der 
passer netop dig.
Fordele: Det virker, og du får 
personlig vejledning og bliver 
motiveret undervejs. Diætisten 
hjælper dig med at lægge din 
livsstil om, så du kan holde fast i 
dit vægttab.
ulemper: Det er dyrt
Du taber: Det afhænger af kost-
planen.
er det noget for dig? Hvis du 
skal af med mange kg, fordi du 
generelt spiser forkert, er det en 
rigtig god løsning.

******

gI-kureN
Begyndte som en diæt for 
diabetikere, men er siden blev 
populær som slanke-diæt. GI 
står for glykemisk index, som er 
en klassificering kulhydrater. Di-
æten skelner mellem hurtige og 
langsomme kulhydrater. Du skal 
spise mange af de langsomme, 
som er i f.eks. fuldkornsproduk-
ter, mejeriprodukter med lavt 
fedtindhold, og en del frugt og 
grøntsager og undgå de hurtige 
kulhydrater.
Fordele: Garanteret vægttab og 
sundere kost.
ulemper: Kan være besværligt i 
begyndelsen.
er det noget for dig? GI-maden 
giver dig en sund livsstil til et 
varigt vægttab. Den siges sågar 
at kunne forebygge hjerte-kar-
sygdomme, hjerteanfald, type 
2-diabets og kræft i tarm og 
prostata.

******

SOutH beacH-kureN
Et kostprogram i tre faser. I 
begyndelsen undgår du både 
hurtige og langsomme kulhydra-
ter, men efterhånden begynder 
du at spise en del af dem igen. Du 
skal spise proteiner fra fisk, kyl-
ling, kalkun, kalvekød, yoghurt 
og mager ost, nødder, rasp- og 
jordnøddeolie.
Fordele: Det er en livsstilsæn-
dring, som kan vare hele livet. Du 
får lov at spise dig mæt. I tredje 
fase overgår du til en generel 
sundere livsstil, og det aspekt 
mangler mange andre kure .
ulemper: Den kan være svær at 
gennemføre.
Du taber: Kommer an på, hvilken 
fase du er i.
er det noget for dig? Hvis du har 
problemer med hjertet, skal du 
tale med din læge, inden du går 
i gang.

******
SåDaN Har VI gjOrt
Vi har bedt to af Danmarks 
førende slankeforskere om 
at bedømme en række af de 
kure og kostkoncepter, som 
du typisk møder i bøger og 
ugeblade. Stjernerne er ud-
delt i samarbejde med slan-
keforsker Thomas Meinert 
Larsen, og de er givet ud fra, 
hvor meget man taber sig, 
hvor sund kuren er, og i hvor 
høj grad vægttabet holder.
Eksperterne
Thomas Meinert Larsen, 
slankeforsker på Institut for 
Human Ernæring, Køben-
havns Universitet. Søren 
Toubro, overlæge og slanke-
forsker på Reduce.
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Få styr på de dårlige vaner
DaNSkVaND eLLer 
SODaVaND

Sodavand og sødede drikke 
er energibomber, som sender 
dit blodsukker på en voldsom 
rutsjetur. De gør dig kun mere 
tørstig og sulten. Skift ud med 
mineralvand, som du kan give 
smag med f. eks. et lille skvæt 
lime eller anden frisk frugtsaft. 
Køb evt. en sodastreamer. 
Hvis du ikke kan kvitte de søde 
drikke, så gå over til light soda-
vand. På den måde kan du tabe 
7-8 kilo om året, viser beregnin-
ger fra ernæringsforsker Per 
Brændgaard.

HVIDt eLLer FuLDkOrN
Det hvide brød er både 

mere næringsfattigt og mætter 
dårligere end fuldkornsbrød. Der 
er en hurtig sundhedsgevinst at 
indkassere her. Fuldkornsbrød 
er rigt på de sunde fibre og 
holder blodsukkeret på et mere 
jævnt niveau. Spis evt. surdejs-
brød indimellem.

bIL eLLer beN
Tager du altid bilen for at 

købe ind, besøge venner osv.? 
Op på cyklen i stedet. Eller gå 
eller løb, hvis det er muligt. Du får 
både motion, frisk luft og mere 
dagslys. Det kan ikke undgå at 
give dit helbred et løft.

eSpreSSO eLLer Latte
Det er ok med en enkelt 

glas latte om dagen. Men hælder 
du flere glas ned daglig, får du 
hurtigt en masse energi og kalo-
rier, som du ikke har regnet med. 
Drik espresso i stedet. Hvis den 
er for stærk, så brug en mildere 
variant eller lidt mælk, indtil du 
har vænnet dig til smagen.

reStauraNt eLLer 
MaDpakke 

Skær ned på restaurant-besøg. 
Når man spiser ude, er det svært 
at styre kalorieindtaget. Især 
hvis man spiser fra buffet, hvor 
man automatisk spiser mere 
for at få fuld valuta. Det er også 
svært at gennemskue, hvad ma-
den indeholder. Smør så meget 
hellere selv en madpakke – og 
tænk groft og grønt.

StOre taLLerkeNer 
eLLer SMå

De store tallerkener kan uhyre 
let narre dig til at spise for meget. 
Det skyldes, at din hjerne og 
øjnene ikke opfatter, hvor meget 
mad du egentlig fylder op. Brug 
altid middelstore frokosttallerke-
ner, så du spiser præcis, hvad du 
behøver.

SLIk I LØS Vægt eLLer 
HarIbO 

Det er svært at holde igen, hvis 
du køber slik i løs vægt. Der ryger 
let alt for mange skumfiduser i 
posen. Du registrerer dårligt, at 
posen vejer 500 g. Kan du ikke 
helt slippe de søde sager, så køb 
i det mindste altid det færdigpak-
kede a la Haribo. Så er det lettere 
at styre.

MOrgeNFaSte eLLer  
FrugtOrgIe

Hvis du ikke spiser morgenmad, 
indstiller kroppen sig på sult og 
holder igen på kroppens fedtre-
server. Efter en god nats søvn 
er det vigtigt at få næring, og du 
kan ret let tabe dig ved at spise 
lødig morgenmad. Sats på frugt 
og grønt, fuldkornsprodukter, 
syrnede mælkeprodukter, æg 
og andre proteinkilder. Kan du 

ikke spise, straks du slår øjnene 
op, så vent lidt. Start evt. med en 
mættende smoothie.

eLeVatOr eLLer trappe
Mange små skridt kan 

være store skridt for dit helbred. 
Tag altid trapperne i stedet for 
elevatoren eller rulletrappen. 
Spring af bussen et stoppested 
før og gå det ekstra stykke vej. 
Drop mailen. Gå i stedet hen og 
snak med din kollega. Anskaf en 
skridttæller og pres tallet opad.

kaFFe eLLer cYkeLtur
Mødes du altid med dine 
venner over kaffe og 

kage eller øl/ vin? Brug i stedet 
kroppen, når I er sammen - cykl, 
gå, løb, svøm og snak og grin 
samtidig.

kærgårDeN eLLer 
beceL

Skift fedtstof. Du får stadig 
fornemmelsen af at smøre noget 
på brødet, men du får mindre og 
sundere fedt. Becel er ifølge Per 
Brændgaard et godt bud.

MuFFINS eLLer rISkage
Snup en riskage med 

mørk chokolade i stedet for en 
flødekage. Du får stadig noget 
sukker, men på en sundere 
måde. Du får 60 pct. mørk choko-
lade og 40 pct. brune ris. Trangen 
til sødt tilfredsstilles.

LYS eLLer MØrk cHOkO-
LaDe

Mørk chokolade indeholder en 
masse sunde stoffer, som gør 
det til sund slik. Men den skal 
være mørk nok. Jo mere kakao, 
jo mindre sukker. Der skal være 
mindst 70 pct. kakao.

13 uvaner du nemt dropper
Det behøver ikke være så svært at lægge livsstilen 
om - det kan klares med nogle enkle kneb

Tænk enkelt. Drop de 
besværlige slankekure, som 
oftest er dømt til at mislykkes. 
Du behøver ikke lægge hele 
dit liv om for at blive mere »fit 
for fight«. Bare ved at droppe 
nogle få uvaner kan du med 
nogle enkle kneb nå rigtig 
langt.

»Vi har det med at opfatte 
det som en hård kamp mod 
kiloene, som vi skal vinde.

Men det, der batter noget, 
er de små og gradvise ændrin-

ger, som du sagtens kan leve 
med, uden at du føler, du går 
glip af noget særligt. 

Det er de små og gradvise 
ændringer, som øger chancer-
ne for, at projektet lykkes på 
længere sigt, så det ikke bare 
ender som endnu en mislyk-
ket kur,« siger Per Brænd-
gaard, kendt ernærings-og 
slankeekspert.

I stedet for slankekur taler 
Per Brændgaard om »slanke-
kurs«, og det er ikke noget, du 

klarer i en begrænset periode 
på tre måneder.

Det handler om ændrin-
ger, der skal vare hele livet. 
Lykkes du med det, er der til 
gengæld rigtig meget sundhed 
at hente.

Pas på faldgruben 
»Faldgruben er, at du 

ændrer på en eller to ting og 
så regner med, at det er gjort 
med det. Du skal blive ved 
med at holde fokus,« siger 
han. 

Han råder helt konkret 
til, at du tager et skridt ad 
gangen.
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Husk at indtage masser af ...
... prOteINer

Fisk som laks, sild og makrel 
er gode proteinkilder, der har 
en positiv virkning på fedttab 
på maven. Er man ikke så vild 
med fi sk, kan man i stedet fi nde 
gode og letfordøjelige protein-
kilder i æg, kikærter, linser og 
quinoa. Vil man have en form for 
kød på tallerkenen, så hold dig til 
kylling og magert kød.

... FuLDkOrN
I alle dets afskygninger har 
fuldkorn en positiv effekt. Det 
kan være gennem fuldkorn-
spasta, fuldkornsrugbrød eller 
havregryn. Det giver masser af 
energi til kroppen og puster ikke 
maven op.

... DrIkkeVarer
Drik halvanden liter vand om 
dagen. Noget af det kan du få 
fra te eller kaffe, men undgå at 
fylde sukker og mælk i, og sørg 
for, at det kun udgør en halv af de 
halvanden liter om dagen.
Drik et glas vand en halv time in-
den du spiser, det kan godt have 
en god effekt. Det betyder, at når 
man så spiser, så gør man det på 
sin sultfornemmelse og ikke sin 
tørstfornemmelse. Nogle spiser, 
når de er tørstige, fordi de har en 
diffus fornemmelse af, at man 
har brug for et eller andet. Og det 
hjælper ikke på vægttabet.

... SNackS
Kan man godt lide en lille snack 
i ny og næ, bør man ty til frugt. 
Også valnødder, mandler og 
kerner kan lette trangen til søde 
sager. Vil man gerne have stillet 
trangen til chokolade, så nøjs 
med at spise en lille smule mørk 
chokolade á 70-80% kakaoind-
hold.

... Frugt Og grØNt
Din talje vil takke dig for 600 
gram om dagen. Spis især 
broccoli, ærter, bønner, avocado, 
og masser af bær. Du kan med 
fordel skrotte de røde bøffer 
til fordel for en ekstra portion 
grove grøntsager. Din mave vil 
takke dig.

Flad mave i en fart
Spis rigtigt og husk at træne dagligt - så får du hurtigt 
bugt med dellerne

Bildæk, kærlighedshånd-
tag og deller. Kært barn har 
mange navne - og det har det 
usunde fedt på din mave også.

Det ekstra fedtdepot er 
dog en livsfarlig bombe. 1,3 
million voksne danskere er 
overvægtige.

Alligevel mener 83 procent 
af de adspurgte i en under-
søgelse, der er foretaget af 
firmaet bag slankepillen Alli, 
at overvægt ikke har nogen 
væsentlig helbredsmæssig 
betydning.

Det til trods for at hvert 
tredje dødsfald i Danmark 
skyldes overvægt. Det er 
især det usunde fedt rundt om 
maven, der er skyld i det.

»Fedtet på maven er mere 

aktivt end det fedt, der 
er lagret på balder og lår. 
Fedtet på maven frigives 
lettere og medfører en lavere 
insulinvirkning, hvilket igen 
medfører, at der cirkulerer 
mere sukker og fedt i blodba-
nerne. Dette øger risikoen for 
hjerte-kar-sygdomme,« siger 
overlæge og fedmeforsker 
Søren Toubro.

Taljemålet vokser, fra man 
er 30 til omkring de 65 år. 
Herefter stabiliserer det sig. 
Det er derfor her, man skal 
være ekstra opmærksom på 
mavefedtet.

Især kvinder. der er i over-
gangsalderen, skal holde et 
vågent øje med mavefedtet.

Den gode nyhed er, at sund 

kost og motion giver hurtige 
resultater på maven.

»Hvis man vil have en flad 
mave, kan man stramme den 
op med træning af mavemusk-
lerne, men det handler om at 
tabe sig ved blandt andet at 
undgå madvarer med mættet 
fedt,« siger Søren Toubro.

Kosten har nemlig en 
væsentlig rolle for at opnå et 
varigt vægttab, der kan give 
dig en flad og sund mave.

»Vigtigst er det, at man 
indtager færre kalorier, end 
man forbrænder. Sørg for at 
spise regelmæssigt og en 
masse små måltider, sådan så 
man ikke ender med at spise 
få store. Det gør nemlig let, at 
man får en oppustet mave, når 
man så endelig spiser,« siger 
»Go’ Morgen Danmark«s 
kostvejleder Christian Bitz.

De FarLIge DeLLer
Mavefedtet, der ofte gemmer sig rundt 
om kroppens organer, er det farligste 
af slagsen. Det kan lede til hjerte-kar-
sygdomme, der er skyld i hvert tredje 
dødsfald blandt kvinder. æbleformen er 
den farligste kropstype. kvinders talje-
mål bør højst være 80 cm, mens mænd 
kan strække sig op til 94 centimeter. 
Mål derover er tegn på overvægt.
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undgå at fylde maven med...
... Sukker

I alle dets varianter er sukker en 
sand synder for en fl ad mave . 
Drop sukkerknalderne i kaffen 
og hold dig fra morgenmadspro-
dukter med sukker som f.eks. 
corn fl akes og coco pops. Husk 
at sukker ofte er forklædt som 
juice eller tilsat i færdigretter, 
kiks og andre produkter, der 
umiddelbart kan syne sunde. 
Tjek altid varedeklarationen.

... FeDe MejerIVarer
Fede oste og mælk, samt smør 
og margarine er en sikker vej til 
en topmave. Drop den fede mælk 
og vælg en mager variant.

... FeDt kØD
Rødt eller fedtfyldt kød skal man 
holde sig langt væk fra, hvis man 
vil undgå, at fedtet sætter sig på 
sidebenene. Hvis man laver mad 
med hakkekød, så sørg for at 
købe det med en lav fedtprocent.

... HVIDt brØD Og paSta
De får maven til bliver oppustet 
og mætter ikke nok. Man bør 
holde sig til de grove varianter.

... aLkOHOL
Den fedende effekt kan øde-
lægge ethvert vægttab. Desuden 
har alkoholen en tendens til at 
ophobe sig i maven. Øl og vin er 
heller ikke godt for slankekuren, 
fordi det får os til at slappe af og 
dermed spise mere.

Kilder: Søren Toubro, formand for Dansk Selskab for Adipositasforskning. Forsker i fedme og er 
overlæge på Klinik for Ernæringsforskning på Hvidovre Hospital. Christian Bitz, kendt fra »Go’ Morgen 
Danmark«, ernæringsvejleder fra Københavns Universitet, forfatter til »Bitz din sundhed«. Per Brænd-
gaard, ernæringsekspert. 

eksperternes bedste råd

SØreN tOubrO, FeDMeFOrSker

Drop smøgerne: Rygeres fedt sætter sig oftere på 
maven end på lår og balder. Derfor anbefales det at droppe 
cigaretterne.

undgå stress: Stresshormonet kortisol har en indfly-
delse på, hvor fedtet placerer sig. Det gør det som regel om 
maven.

Få nok søvn: Sørg for at få en ordentlig søvn, så du und-
går stress og har overskud til at spise sundt og motionere.

cHrIStIaN bItz, MaDekSpert

Spis mindre: Lige meget hvordan du forsøger at 
tabe dig, handler det om at indtage færre kalorier, end 
man forbrænder.

Spis mere fisk: Det er videnskabeligt bevist, at 
fiskeolie gør det lettere at tabe fedt på maven.

Masser af vand: Sluk tørsten uden at fylde krop-
pen med kalorier. Desuden får du på den måde renset 
ud i kroppen.

per bræNDgaarD, erNærINgSekSpert

Spisregelmæssigt: Det gælder derfor om at komme 
ind i et mere regelmæssigt mønster igen, så man kan 
holde det adskilt, hvornår man spiser, og hvornår man 
ikke gør.
Det spiller en virkelig stor rolle for vægttabet. Normalt 
skal man have tre hovedmåltider (morgen, middag, 
aften) og indtil tre mellemmåltider i løbet af dagen, hvor 
du spiser et stykke rugbrød eller knækbrød med pålæg. 
Frugt er også godt som mellemmåltid.

Få nuancerne med: Sammensæt maden efter smag 
og konsistens. Vores smagsløg kræver at blive tilfreds-
stillet hele vejen rundt med surt, sødt, salt, bittert og 
umami, som kan oversættes til kødsmag. Men så er der 
også andre varianter som blødhed, hårdhed, sprødhed, 
kulde og varme, der hver især giver en forskellig ople-
velse. Det gælder om at komme hele spektret rundt.



Virker slankeprodukterne?
NaturDIet SMOOtHIe
330 ml for 20 kr. hos 
Føtex Pris pr. dag: 60 
kr. Naturdiet fungerer 
som erstatning for 
måltider og kan bruges 
ligesom Nupo Shake. 
arNe aStrup: »Det er 
et fint nok produkt, hvis 
du bruger det rigtigt, 
men du opnår samme 
mæthed for en billigere 
penge, hvis du spiser en portion havregryn med 
skummetmælk eller et stykke magert kyllinge-
bryst. « 
SØreN tOubrO: »Gennemgående et o.k. produkt, 
men det er en dyr løsning.« 
Bivirkning: Allergisk reaktion o.a. 

******

SeaSaLt kur-te
7 breve for 49,50 kr. helsebasen.dk Pris pr. dag: 
3,50 kr. Teen består af friske grønne tespidser, 
hvidtjørn og ginseng samt kinesisk Poo Ehr te. 
Teen lover, at den kan hjælpe kroppen med at 
udskille affaldsstoffer og fedt, som kan ophobes i 
de ydre væv. Drikkes efter behov eller som en kur 
hver anden dag i en periode på ca. 2 uger. 
arNe aStrup: »Ingen dokumentation.« 
SØreN tOubrO: »Der er ingen dokumentation for, 
at det giver vægttab. Man må håbe, det smager 
godt, når man køber en så dyr te.« 
Bivirkninger: Allergisk reaktion o.a. 

******

bIO DraIN
180 tabletter for 399 kr. i Matas Pris pr. dag: 18 
kr. Indeholder urteekstrakter, bl.a. cikorierod, og 
frugtfi bre. 
arNe aStrup: »Ingen dokumentation for, at det 
virker slankende. Det er ellers en seriøs producent, 
men lige netop dette produkt kan ikke anbefales.« 
SØreN tOubrO: »Man kan ikke helt udelukke, at 
det har en fedtbindende virkning. Det indeholder en 
masse urteekstrakter, hvor man ikke er sikker på 
kvalitet og oprindelse, og så er der altid risiko for bi-
virkninger. Og det går ud over nyrerne og leveren.« 
Bivirkninger: Allergiske reaktioner o.a. 

******
LIpOSINOL
60 tabletter for 239 kr. 
i Matas Pris pr. dag: ca. 
12 kr. Virker ved at binde 
fedt fra kosten, så fedtet 
ikke bliver optaget i 
kroppen, men ryger ud 
gennem systemet via afføringen. Producenterne 
lover, at pillerne kan reducere spisetrang, ned-
sætte appetitten og sænke kolesteroltallet. 
arNe aStrup: »Det er fup! Der er ingen dokumen-
tation for, at det her virker. Produktet lover, at det 
kan det hele, og det i sig selv er mistænkeligt. « 
SØreN tOubrO: »Det er et rent fiberpræparat. Det 
er et højt profileret produkt, som mangler enhver 
form for dokumentation.” 
Bivirkninger: Undgå regelmæssig brug ved nyre-
sygdom. 

******

Find vej i slankejunglen
her får du hjælp af Danmarks førende slankeforskere: Det duer - og det er fup!

Vil du gerne hurtigt smide 
nogle kilo inden festen, daten 
eller strandturen, så ser her, 
hvad du skal vælge, så du ikke 
risikerer at blive snydt. 

Udrensningskure, fibertil-
skud, fedtbindere, måltidser-
statninger. Det er ikke let at 
vælge i junglen af håndkøbs- 
slankemidler. To af Danmarks 
absolut førende slankeforske-
re, lægerne Søren Toubro og 
Arne Astrup, giver her deres 
vurdering af en række af de 
mest solgte slankemidler i 
håndkøb. Hvad duer - og hvad 
er rent pengespild? 

»Hvis du ikke mangler 
penge, kan du forsøge dig med 
et af de mange slankemidler 
i håndkøb. Men personligt vil 
jeg dog foretrække at bruge 
pengene på at købe nogle gode 
protein- og fiberrige madva-
rer, hvis jeg bare skal tabe 

nogle få kilo. I mange tilfælde 
er slankemidlerne helt uden 
dokumenteret effekt,« siger 
fedmeforsker og læge Søren 
Toubro, der forsker i, hvad der 
faktisk virker i den uoversku-
elige jungle af slankemidler.

»Det bedste er at lægge ko-
sten om. Disse midler er kun 
et supplement,« siger Søren 
Toubro og understreger, at du 
altid skal gå efter slankemid-
ler, som har dokumenteret 
effekt. 

Slankelægernes tjek viser 
med al ønskelig tydelighed, 
at forbrugerne er på herrens 
mark, når de skal vælge fra 
hylderne i supermarkedet el-
ler helsekost-butikken. Mange 
af slankemidlerne langes over 
disken, uden at der foreligger 
nogen som helst dokumenta-
tion for, at de faktisk virker.

»Et eksempel på et udo-

kumenteret slankemiddel er 
»Slank-o-fort«, hvor tablet-
terne indeholder et ekstrakt af 
skaldyr. Det er påvist, at der 
ingen som helst slankende ef-
fekt er ved at tage det,« siger 
fedme- og slankeforsker Søren 
Toubro. 

De to eksperter har mest fi-
dus til slankepulveret Nupo og 
den nye pille Alli, der begge 
har en sikker dokumenteret 
virkning. 

Men ingen af de mange 
slankemidler i håndkøb bør 
stå helt alene, forklarer Arne 
Astrup:  »Hvis du tror, at 
sådan et middel klarer alle 
problemer, og du så ellers 
fortsætter med at leve som 
før, vil projektet være dømt 
til at mislykkes. Midlet må 
nødvendigvis indgå i en 
proces, hvor du vælger at leve 
sundere og dyrke motion.«

Spis

i stedet
havregryn

køb

grøn te
almindelig

Spis

i stedet
et æble

Du taber
ikke fem kilo
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Virker slankeprodukterne?
FOrMOSa OOLONg tHe
75 g. 35 kr. hos Natur Drogeriet 
Halvfermenteret te fra Taiwan 
- mellemting mellem sort og 
grøn te. 
arNe aStrup: »Der er undersøgelser, der viser, 
at der er et stof i denne særlige Oolong te, der kan 
binde noget af fedtet. Det er vist i flere videnskabe-
lige undersøgelser. Der er stor variation fra te til te.« 
SØreN tOubrO: »Det er tre håbefulde stjerner, vi 
giver. Man ved ikke 100 procent, hvad det er for 
noget te.« 
Bivirkning: Allergisk reaktion. 

******
NupO cLaSSIc
12 breve til 
239,95 kr. hos 
helsekosten.
dk Pris pr. dag: 
60 kr. Nupo fås 
som pulver, 
suppe, shake 
eller bar. Det 
indeholder alle 
de nærings-
stoffer, du har 
brug for, og du 
spiser det i stedet for måltider. Nupo virker ved at 
begrænse kalorieindtaget. Hvis du indtager færre 
kalorier, end du forbrænder, vil du tabe dig i vægt. 
arNe aStrup: »Nupo er et veldokumenteret 
præparat og en god og sikker måde at kickstarte 
et vægttab. Du kan leve af det i fire eller otte uger, 
og så taber du dig rigtig godt på en sikker måde. 
Det er lidt som at få syet tænderne sammen, så du 
risikerer at tage det hele på igen, når kuren er slut, 
hvis du ikke samtidig ændrer livsstil. Godt, hvis du 
vil tabe fem-ti kilo.« 
SØreN tOubrO: »Hvis du er velbeslået og har 
pengene, kan du købe et produkt som det her, 
men personligt ville jeg hellere bruge pengene på 
protein- og fiberrig kost.« 
Bivirkninger: Som ved alle andre fastekure risike-
rer du at blive kuldskær, tør hud, hovedpine, hårtab. 

******

aLLI
364,50 kr. for en pakke med 84 piller. Købes på apo-
teket Pris pr. dag: 12 kr. Alli virker ved at hæmme 
fedt-optagelsen fra tarmen, så det fedt, du spiser, 
ryger ud med afføringen. 
arNe aStrup: »Veldokumenteret, registreret 
lægemiddel. « 
SØreN tOubrO: »Det eneste problem er, at man 
ikke samtidig må spise for fed mad. For det kan 
give kvalme, opkastninger, hyppige og løse af-
føringer og diarré. Man kan komme ud for, at fedtet 
ligefrem siver ud i underbukserne. « 
Bivirkninger: Ondt i maven, luft og rumlen i maven, 
fedtdiarré. Allergiske reaktioner, mavebesvær o.a. 

******
kureN
250 ml - 10 dages kur 
249 kr. hos Matas Pris 
pr. dag: 25 kr. Det virk-
somme stof i Kuren er 
ifølge producenten bl.a. 
stoffet inulin. 
arNe aStrup: »Det er 
grebet helt ud af luften! 
Det indeholder fi ber, 
birkeblade og brændenælde.« 
SØreN tOubrO: »Man kan ikke se andet, end at 
det er lavet af en masse saftekstrakt. Det virker 
afstressende. Det her har intet på sig. Der er ingen 
dokumentation for, at det har en vægttabseffekt. 
Det virker beroligende og afførende. « 
Bivirkning: Allergisk reaktion. 

******

Virker slankeprodukterne?

cHILI burN
120 stk. til 398 kr. hos Matas Pris pr. dag: 12 kr. 
Indeholder mikroplantestoffer, bl.a. chili, dild, grøn 
te og ingefær. 
arNe aStrup: »Der er undersøgelser, der viser, at 
chili og grøn te sammen øger forbrændingen. Men 
der er ingen undersøgelser, der har testet, hvor 
stort et vægttab det giver.« 
SØreN tOubrO: »Du spilder dine penge.« 
Bivirkning: Allergisk reaktion. Bør ikke tages af 
gravide og ammende. 

******

SåDaN Har VI gjOrt
Vi har bedt to af Danmarks førende eksperter 
indenfor slanke- og fedmeforskning vurdere en 
række af de mest almindelige slankeprodukter, 
som du kan købe i håndkøb i Matas, super-
markedet, helsekostbutikker eller på apoteket. 
Eksperterne har først og fremmest set på, om 
der er dokumentation for, at midlerne virker, 
og det er på den baggrund, de giver de enkelte 
produkter karakter.
arNe aStrup: Professor ved Institut for Human 
Ernæring, Københavns Universitet. Var indtil for 
nylig præsident for verdens fedmeforskere.
SØreN tOubrO: Fedmeforsker, overlæge og lek-
tor ved forskningsklinikken Reduce og formand 
for Dansk Selskab for Adipositasforskning.

cHrOM
60 tabletter for 75 kr. 
i Matats Pris pr. dag: 
1,25 kr. Chrom er et 
grundstof. Kan tages 
efter en udrensnings-
kur. 
arNe aStrup: »Do-
kumentationen er ikke solid, men der er nok noget 
om snakken. Nogle studier tyder på, at chrom godt 
kan give et vægttab ved at mindske trangen til søde 
sager. Der er ikke tale om et større vægttab - et kilo 
over et par måneder i bedste fald, men det er usik-
kert og slet ikke veldokumenteret. Der er studier, 
der viser, at chrom kan have en gavnlig virkning på 
diabetikere og svært overvægtige.« 
SØreN tOubrO: »Det virker ikke slankende! Det 
hviler på en antagelse af, at overvægtige har brug 
for en masse vitaminer og mineraler, for det mang-
ler de nok, men det er der ingen, der ved, om de rent 
faktisk gør. Man tror, man skyder en genvej ved at 
tage sådan et tilskud, men det gør man ikke. Tag en 
multivitamin i stedet! Usikkert til vægttab.« 
Bivirkninger: Kan ophobe sig i tarmen og blive 
giftigt. 

******
SLaNk-O-FOrt
48 tabletter for 198,50 
kr. hos Matas Pris pr. 
dag: 16 kr. Reducerer 
ifølge producenten 
kalorieoptagelse fra 
fedtholdig mad. 
arNe aStrup: »Der er 
ingen dokumentation 
for, at det virker.« 
SØreN tOubrO: »Det 
er et ekstrakt fra 
skaldyr. Produktet har 
levet under mange 
forskellige navne. Det har ingen slankende effekt, 
beviser flere undersøgelser.« 
Bivirkninger: Fordøjelsesproblemer, allergisk 
reaktion o.a. 

******

De bliver
giftige!

Spildte
penge

effektiv
kickstart

bedst

motion
med diæt og
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Hold vægten efter kuren
Rigtig kost forhindrer, at de tabte kilo kommer igen

Har du også oplevet, at de 
hårdt tabte kilo efter en slan-
kekur alt for ofte kravler lige 
så stille tilbage og sætter sig 
præcis der, hvor de sad før. Og 
ofte har kiloene endda taget et 
par venner med, så man nu er 
blevet lidt tungere og rundere, 
end man var før slankekuren.

Men nu har danske forskere 
fundet frem til nogle enkle 
kost råd, som gør det let at 
holde den opnåede vægt efter 
en slankekur. Faktisk kan 
man endda tabe sig yderligere, 
og det selv om der ikke er 
restriktioner på, hvor meget 
man må spise.

Diæten består af mad 
med et højt proteinindhold 
kombineret med kulhydrat-
rige madvarer med et lavt 
glykæmisk indeks (GI), det 

vil sige madvarer, der optages 
langsomt i kroppen og derfor 
holder blodsukkeret stabilt og 
sulten på afstand.

»Dette er de nye kostråd 
for dem med vægtproblemer. 
Og det er solid videnskabelig 
dokumentation, der ligger 
bag,« siger leder af Institut 
for Human Ernæring Arne 
Astrup, der står bag undersø-
gelsen.

I et forsøg med 773 deltage-
re, hvis resultater publiceres 
i The New England Journal of 
Medicine i dag, har man ladet 
fem grupper følge fem forskel-
lige diæter. Deltagerne måtte 
spise lige så meget, de ville, 
men skulle overholde nogle 
forskellige krav til sammen-
sætningen af kosten.

Først kom de fem grupper 

på en skrap slankekur i otte 
uger, og herefter ville man se, 
hvilken kostsammensætning 
der kunne fastholde vægt-
tabet.

Efter seks måneder havde 
alle grupper taget på igen 
undtagen den gruppe, som 
havde spist den kost, der 
var rig på protein og havde 
et lavt glykæmisk indeks. 
Personerne i gruppen havde i 
gennemsnit tabt yderligere et 
halvt kilo.

Den gruppe, der klarede sig 
dårligst, havde taget to kilo på 
i løbet af de seks måneder, der 
var gået efter slankekuren.

De havde spist en kost, der 
havde et lavt indhold af pro-
tein og et højt GI. En gruppe 
spiste efter de nuværende 
kost råd fra Ernæringsrådet, 
og den gruppe tog i gennem-
snit 1,5 kilo på.

Forstå det med småt
gODkeNDte  
LægeMIDLer

Der findes godkendte lægemid-
ler mod overvægt. De kræver 
recept fra lægen og kan købes 
på apoteket. 

gODkeNDte  
SLaNkeprODukter

Er reguleret af fødevarelovgiv-
ningen og skal dokumentere 
et vægttab, hvis instruktionen 

følges. Men vil du holde vægten, 
er det nødvendigt bagefter at 
lægge dine kostvaner om. 

kOSttILSkuD
Et kosttilskud sælges 

som tilskud til den normale kost. 
Hverken producenten eller for-
handleren af et kosttilskud må 
reklamere med, at et kosttilskud 
kan forebygge, lindre eller gavne 
sygdomme og symptomer. 

MeDIcINSk uDStYr
For at blive godkendt 

som medicinsk udstyr, skal et 
slankemiddel bevise sin effekt. 
Men det skal ikke bevises, hvor 
godt midlet virker. Et produkt, 
der påstår, at det kan binde fedt, 
skal kunne dokumentere den 
virkning. Men det skal ikke doku-
mentere, at det binder så meget 
fedt, at det kan ses. 
   Kilder: Fødevarestyrelsen, Læ-
gemiddelstyrelsen og Netdoktor

Hot og not efter kuren
Frugt MeD LaVt gI: 
appelsiner, æbler, pærer, 

hindbær og jordbær.
Frugt MeD HØjt gI: 
meget modne bananer, 

ananas, melon, kiwi og vindruer.

grØNt: De fleste grøntsa-
ger har et lavt GI. Gulerød-

der, pastinakker og rødbeder 
skal helst spises rå.

paSta: Vælg gerne fuld-
kornspasta og kog den »al 

dente«.
rIS: Vælg helst parboiled 
ris, basmati eller brune ris.

kartOFLer: Spis helst 
nye kartofler, kogt så lidt 

som muligt og spis dem gerne 
kolde.

uNDgå kartoffelmos, mo-
ste eller bagte kartofler.

brØD, kOrN, grYN Og 
MOrgeNMaDSprODuk-

ter: Spis groft brød og rugbrød 
med mange kerner, og grovval-
sede havregryn.

Kilde: Ulla Skovbæch Pedersen, 
ernæringskonsulent, Institut for 

Human Ernæring.
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De farlige slankekure
pAS på: Mirakelkure kan sætte helbredet på spil

Hjerteproblemer, nyresten, 
forhøjet blodtryk og mavepro-
blemer. Konsekvenserne kan 
være mange og alvorlige, hvis 
man kaster sig ud i mirakel-
kure, der lover lynhurtige 
vægttab.

Nogle forkaster kulhydrater 
som hvidt brød, pasta og ris 
til fordel for fedt og kød, mens 
andre helt udelukker kød og 
fedt eller andre fødevaregrup-
per fra kosten. Det koster på 
helbredet.

For nylig viste en ameri-
kansk undersøgelse, at folk, 
der helt udskiftede kulhydra-
ter med animalske fedtstoffer, 
havde en 12 procent højere 
dødsrate, end folk der spiste 
kulhydrater i større mængder.

»Problemet med kure som 
denne er, at folk ikke sætter 
sig ordentligt ind i kuren, hvor 
man efter nogen tid begynder 
at indføre kulhydrater i kosten 

igen. Det er en fejl,« siger 
ernæringsekspert Martin 
Kreutzer fra Københavns 
Universitet.

Det er ikke slankekurene, 
den er gal med. Det er folks 
fortolkning af dem.

Det mener diætist Char-
lotte Hartvig, der er forfatter 
til den mest solgte slankebog 
for tiden »Spis maven flad«. 
Her anbefaler man ligeledes 
store mængder protein og fedt 
i den periode, hvor man skal 
tabe sig.

»Problemet er, at man i en 
vægttabsperiode vender ko-
strådene om og spiser utrolig 
store mængder protein. Men 
den periode skal ikke vare for 
evigt. Når man har tabt sig, 
skal man spise mere modifice-
ret,« siger Charlotte Hartvig.

Eksperterne er enige om, 
at især monodiæter, hvor folk 
udelukkende spiser en føde-

vare som f. eks. grapefrugt 
over en periode, kan være 
farlige, fordi man ikke får den 
rette næring i disse diæter.

»Det er problematisk, at 
når nogen skriver en bog om 
en eller anden vidunderkur, 
så hopper folk straks på den 
uden at se kritisk på, hvem 
forfatterne egentlig er. Man 
ser flere gange, at folk uden 
ernæringsfaglig uddannelse 
udgiver bøger, som eksemplet 
med »Kernesund familie«,« 
siger Ginny Rhodes, formand 
for Foreningen af Kliniske 
Diætister, og tilføjer: »Her 
har rigtig mange diætister 
set børn komme ind med 
mangelsygdomme, fordi folk 
blindt har stolet på bogen. Det 
er decideret farligt.Sundheds-
styrelsen var også ude at 
advare mod netop denne kur i 
relation til småbørn.« 

Bogens forfattere mener, at 
kritikken af dem er en misfor-
ståelse af deres anbefalinger.

Hvor farlige er kurene?
LaVkuLHYDratkure

Sådan virker den: Når man 
erstatter kulhydrater som hvidt 
brød, kartofler, ris og pasta med 
masser af proteiner og fedt, 
får man et stabilt blodsukker 
og kan smide de ekstra kilo på 
rekordtid.
Så farlig er den: Flere studier 
har vist, at det ikke er så sundt 
for hjerte-kar-systemet og din 
hjerne, og kræftrisikoen øges. 
Helt nye amerikanske under-
søgelser viste, at risikoen for 
dødsfald i forbindelse med 
disse sygdomme stiger med 
12 procent, hvis man udskifter 
kulhydraterne med mættede 
fedtsyrer.

uDeLuk MæLk Og gLuteN
Sådan gør du: Ingen mælk og 
gluten fra f.eks.
hvedemel, anbefaler flere 
danske og internationale kure, 
heriblandt »Kernesund familie«-
bøgerne.
Så farlig er den: Uden mælk og 
gluten får børn ikke de rette næ-
ringsstoffer i kosten. Sundheds-
styrelsen advarer mod, at det er 
farligt for børn at udelade mælk 
fra kosten.

SLaNkepILLer
Sådan virker de: Ofte kan de 
hjælpe en i gang med vægttab, 
hvis man samtidig spiser sundt 
og varieret.
Så farlige er de: I Danmark er der 
restriktive regler på området, ef-
ter man tidligere så, at piller som 
Letigen gav hjerteproblemer. 
Den populære slankepille Alli er 
heller ikke helt uproblematisk. 
Hvis du ikke følger kostvejled-
ningen på pakken, kan man få 
maveproblemer. Internettet 

boomer med piller, og de kan 
være livsfarlige. Her har man set 
dødsfald, forhøjet blodtryk og 
hjerteproblemer, fordi pillerne 
ikke er ordentligt deklareret, og 
de f. eks. indeholder amfetamin.

raW FOOD SLaNkekur
Sådan virker den: Spis naturlige 
fødevarer, som ikke er hverken 
kogt, stegt eller grillet. Fordelen 
skulle være til at føle på sidebe-
nene.
Så farlig er den: Hvis man ikke er 
opmærksom på sit indtag af kød 
eller alternative proteinkilder, 
får man let for lidt protein og 
dermed jernmangel.

DetOX
Sådan virker det: Kuren består af 
op til fem liter vand om dagen og 
fjerner giftstoffer fra kroppen.
Så farligt er det: Folk med hjerte-
kar-sygdomme får ikke nok pro-
tein og mineraler, og frugtbare 
kvinder kan lide af jernmangel og 
underskud af vitaminer.

rIgSHOSpItaLetS  
StOFSkIFtekur
Sådan virker den: Kuren har 
intet med Rigshospitalet at gøre. 
Ingen ved, hvor den stammer 
fra. Det er en 13 dages kostplan, 
der er sammensat af magert 
kød, hårdkogte æg og sort kaffe 
og te.
Så farlig er den: Ernæringsrådet 
har set kuren efter i sømmene.
Det lave indhold af kalorier og 
kulhydrater gør, at man taber 
sig. Der mangler vitaminer og 
mineraler, heriblandt kalk, jern 
og B-vitaminer. Det øger risikoen 
for fejlernæring og sygdomme, 
særligt hos folk med hjerte-kar-
sygdomme.

uDeLuk aLt FeDt
Sådan gør du: Rigtig mange 
kvinder lever efter en striks diæt 
uden fedtstoffer.
Så farlig er den: Der er to typer 
fedt, umættet og mættet. Først-
nævnte har kroppen brug for, og 
det får man fra f. eks.
fede fisk, olivenolier m. m. 
Skærer man det fra, kan man 
umiddelbart opleve tør hud, men 
på længere sigt kan der være 
problemer med mangelsyg-
domme.

Suppe-Og SaFtkure
Sådan virker de : Forskellige kure 
anbefaler, at man udelukkende 
indtager suppe eller saft i en til 
to uger.
Med suppekuren mener man, 
at den mad, man spiser, kræver 
flere kalorier at forbrænde, end 
man indtager.
Så farlige er de: Man taber mu-
skel- og organmasse.

VItaMINbOOSt
Sådan virker den: Heftige doser 
vitaminer i kosttilskud gør dig 
slank og sund.
Så farligt er det: For høje doser 
af især A-, C-og E-vitaminer kan 
betyde problemer med fosteret 
for gravide, samt øget risiko for 
hjertekar-sygdomme og visse 
kræfttyper for andre. Derudover 
kan for meget C-vitamin give 
maveproblemer og diarré, og 
problemer med stofskiftet.

grapeFrugtkureN
Sådan virker den: Er baseret 
på grapefrugt og ganske få 
fødevarer.
Så farlig er den: Mangel på 
nødvendige næringsstoffer giver 
problemer med fejlernæring.
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I form på 12 uger
bliv fit med et effektivt træningsprogram

Har du lidt for mange kg 
på sidebenene, og ønsker du 
at forbedre din form, så findes 
løsningen lige her.
Alt det kræver, er, at du følger 
et 12-ugers træningsprogram 
udarbejdet af den erfarne 
træningscoach Thomas 
Børgesen. Programmet er 
bygget op som tre perioder á 
fi re uger, hvor intensiteten 
øges i hver periode. Følger du 

programmet, så kan du efter 
12 uger se en tydelig forskel 
på din krop.

»Det er supereffektivt at 
følge det her program, for man 
kan forbrænde en masse fedt 
og komme i god fysisk form. 
Hvis man samtidig holder 
styr på sin kost og spiser 500 
kalorier mindre om dagen, 
end man plejer, så kan man 
sagtens tabe sig et halvt kg 

om ugen,« siger Thomas 
Børgesen.

ekSperteN
Denne artikel er lavet i samar-
bejde med Thomas Børge-
sen. Han er selvstændig 
behandler og træningscoach 
med stor erfaring i blandt 
andet fitnesstræning, løb, 
cykling og svømning. Læs 
mere på thomasborgesen.dk.

træningsprogram
uge 1-4:  
tILVæNNINgS-
perIODeN
I den indledende periode styr-
ketræner du to gange om ugen 
blandet med kredsløbstræning. 
Den tredje dag i ugen koncen-
trerer du dig kun om kredsw-
løbstræning. Brug ti minutter i 
romaskinen eller på crosstrai-
neren som opvarmning inden, 
du går i gang med træningen. Og 
stræk ud efter træningen.

tIrSDag: Styrketræning: To 
bryst-øvelser, to ryg-øvelser og 
to core-øvelser. Lav alle øvelser 
to gange med 12 gentagelser 
per sæt. Intensiteten skal være 
på 85 pct. af det maksimale du 
kan løfte. Kredsløbstræning: 
En spinningtime direkte efter 
styrketræningen, hvor du giver 
dig lidt under det maksimale.

tOrSDag: Styrketræning: To 
arm-øvelser, to ben-øvelser og 
to core-øvelser. Lav alle øvelser 
to gange med 12 gentagelser 
per sæt. Intensiteten skal være 
på 85 pct. Kredsløbstræning: En 
halv time på løbebåndet direkte 
efter styrketræningen, hvor du 
giver dig lidt under det maksi-
male.

LØrDag: Kredsløbstræning: 
En times knaldhård spinning 
efterfulgt af 15 minutter på løbe-
båndet eller på crosstraineren. 
Giv dig selv 100 pct.

uge 5-8: 
MeLLeM-
perIODeN 
Når de første fire uger er pas-
seret er du godt i gang med pro-
grammet. Derfor sættes inten-
siteten op. Mellemperiode skal 
ses som en opbygning til den 
sidste, hårde periode. Program-
met består af styrketræning to 
gange om ugen kombineret med 
kredsløbstræning, og en dag kun 
med hård kredsløbstræning. 
Husk opvarmning og udstræk.

tIrSDag: Styrketræning: To 
bryst-øvelser, to ryg-øvelser og 
to core-øvelser. Lav alle øvelser 
tre gange med 10 gentagelser 
per sæt. Intensiteten skal være 
på 85 pct. Kredsløbstræning: En 
spinningtime direkte efter styr-
ketræningen, hvor du nærmer 
dig 100 pct.

tOrSDag: Styrketræning: To 
arm-øvelser, to ben-øvelser og 
to core-øvelser. Lav øvelser tre 
gange med 10 gentagelser per 
sæt. Intensiteten skal være på 8 
pct. Kredsløbstræning: En halv 
time på løbebåndet direkte efter 
styrketræn gen, hvor du giver 
dig lidt under det maksimale.

LØrDag: Kredsløbstræning: 
Vælg selv, hvad d vil lave, men 
det skal være en dobb time. Det 
kan enten være to timers knald-
hård spinning eller to forskellig 
hold lige efter hinanden. Giv alt, 
hvad du har.

uge 9-12: DeN 
HårDe perIODe 

De sidste fire uger er hårde, men 
her høster du for alvor frugterne 
af dit hårde slid. I forhold til de to 
første perioder er der tre gange 
styrketræning. Den tredje dag 
kører du alle øvelserne igennem, 
som normalt er delt op på to 
dage. Mængden af kredsløbs-
træningen bliver ikke mindre af 
den grund. Husk stadig opvarm-
ning og udstræk.

tIrSDag: Styrketræning: To 
bryst-øvelser, to ryg-øvelser og 
to core-øvelser. Lav alle øvelser 
tre gange med 10 gentagelser 
per sæt. Intensiteten skal være 
på 85 pct. Kredsløbstræning: 
En time på løbebåndet eller 
crosstraineren (eventuelt en 
halv time på hver) direkte efter 
styrketræningen, hvor du giver 
dig lidt under det maksimale.

tOrSDag: Styrketræning: 
To arm-øvelser, to benøvelser og 
to core-øvelser. Lav alle øvelser 
tre gange med 10 gentagelser 
per sæt. Intensiteten skal være 
på 85 pct. Kredsløbstræning: To 
timers holdtræning direkte efter 
styrketræningen, hvor du giver 
dig 100 pct. Det kan være spin-
ning eller eller to forskellige hold 
efter hinanden.

LØrDag: Styrketræning: To 
bryst-øvelser, to rygøvelser, to 
core-øvelser, to arm-øvelser og 
to ben-øvelser. Lav alle øvelser 
tre gange med 10 gentagelser 
per sæt. Intensiteten skal være 
på 85 pct.
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Hvad styrker knoglerne?
aerObIc

******
Aerobic er en glimrende måde 
at styrke dine knogler på. Under 
træningen får du en masse 
tunge stød op gennem kroppen, 
og det giver god mulighed for, at 
hele kroppen belastes. Samtidig 
er aerobic en træningsform, der 
gavner konditionen og forbræn-
der fedtet. Træningen foregår 
som regel i hold.

Step aerobic: Har du lyst til at 
prøve en anden form for aerobic, 
så kan du også styrke knoglerne 
med step aerobics. Det adskiller 
sig fra aerobic, da motionisten 
bruger en forhøjet platform til at 
træde op på. Hvor høj platformen 
skal være er op til brugeren, men 
generelt kan det være svært at 
finde den rette belastning. Træ-
ner man for hårdt risikerer man 
skader, men omvendt kan træ-
ningen blive så let, at den ingen 
virkning har. En regel er, at hvis 
man skåner, så svækker man. 
Finder kroppen ud af, at den ikke 
skal yde så meget, så nedsættes 
styrken på alle måder.

Low impact: Da aerobic 
kom frem for en del år siden, 
blev mange motionister ramt af 
forskellige skader på grund af for 
meget træning. Derfor fandt man 
på at lave en blidere udgave af 
aerobic, som kaldes low impact. 
Det betyder, at intensiteten er 
lavere, og at man ikke hopper 
og ned, men nærmere arbejder 
sidelæns, så det ikke giver de her 
stød. Det mindsker småskader, 
men samtidig er det en trænings-
form, der ikke er god til at styrke 
knoglerne.

LØb

******
Løbetræning er effektivt for 
knoglerne fra livet og ned. Når 
du løber, så laver du stort set de 
samme bevægelser hver gang, 
og den manglende alsidighed 
betyder i store træk, at knogler-
ne i overkroppen ikke belastes 
nævneværdigt. Løb er ekstremt 
populært og en af de mindst 
tidskrævende motionsformer.

Skift terræn: Uanset hvor 
du løber, så er det klogt at skifte 
løbeterræn i ny og næ. De alter-
native underlag giver forskel-
lige grader af stød op gennem 
kroppen, og øger muligheden for 
at belastningen kommer op over 
livet. Når du løber i skoven skal 
du måske springe over forhin-
dringer og, når du løber i sand, 
får du anderledes vrid i ryggen. 
Den varierede træning mindsker 
også risikoen for skader.

Misforståelse: Ligesom tilfæl-
det er med aerobic, så er der i de 
senere år en tendens til, at man 
skal ikke skal træne for hårdt. 
Man kan godt sætte intensiteten 
ned efter behov, men det er en 
misforståelse, når man skifter 
over til træning, der er så blød 
som mulig. For eksempel har 
løbebånd altid været populære i 
fitnesscentrene, men nu er der 
et større udvalg af alternative 
maskiner. Heriblandt crosstrai-
neren, hvor man skal lave bløde, 
cirkulære bevægelser, så man 
undgår at få stød op gennem 
kroppen. De maskiner kan være 
gode til folk med overbelastede 
knæ, men samtidig mister man 
en del af en vigtig træningseffekt.

StYrketræNINg

******
Styrketræning er supereffektivt, 
når knoglerne skal styrkes 
gennem træning. Her har man rig 
mulighed for at styrke alle knog-
ler , hvis man vel mærke har et 
alsidigt program, der involverer 
hele kroppen.

kroppens kerne: Maven og 
især ryggen er det man kalder 
for kroppens kerne. Derfor er det 
særligt vigtigt, at få belastning 
på rygsøjlen med i træningspro-
grammet. Af og til kan smerterne 
komme, når du dyrker en anden 
form for idræt, såsom squash 
eller tennis, hvor man ofte vrider 
ryggen i hurtige bevægelser. 
Smerterne kan opstå, fordi ryg-
gen ikke kan styre de nederste 
led under træningen. Løsningen 
er, at styrke ryggen med specifik 
træning, så musklerne bedre 
kan støtte rygsøjlen. Styrke-
træning med tung vægt på til 
de store muskler, og små lette 
bevægelser til siden for at få fat 
på de mindre muskler.

bevar stærke ben: Når du 
når over 50 år, så skal du som 
grundregel huske at træne 
benene regelmæssigt. Hvis man 
har svage knogler , så er det 
særligt vigtigt, at man opbevarer 
en god muskelkontrol i benene, 
da det minimerer risikoen for 
knoglebrud. Når man nærmer 
sig de 70 år, så skal der ikke 
meget til, før knoglerne knækker. 
I den alder kan uskyldigt fald 
på fortovet betyde, at man for 
eksempel brækker lårbenet. Står 
det så galt til, så er det decideret 
knogleskørhed.

træn dine knogler
Et stærkt skelet kan bære dig langt

Måske er dine knoglers 
tilstand ikke lige det, du be-
kymrer dig mest om, mens du 
er ung. Men stærke knogler 
lønner sig med garanti, når du 
bliver ældre.

Med den rette træning kan 
du på bedst mulig vis styrke 
skelettet. Generelt handler 
det enten om at styrketræne, 
så der kommer vægtbelast-
ning på knoglerne eller dyrke 
træningsformer som løb og 
aerobic, der giver stød op gen-
nem kroppen. Derimod har 
sportsgrene som cykling og 
svømning ingen effekt.

»Forskning viser, at styrke-
træning er den mest effektive 

knoglestyrkende motion. Men 
man skal være opmærksom 
på, at det kun er de knogler , 
der belastes under træningen, 
som bliver stærkere,« siger 
idrætsfysiolog Morten Zacho 
fra motion-online.dk.

Op til de 25 år bliver 
knoglerne generelt stærkere 
og stærkere, hvis man træner 
dem. Derfra bliver de gradvist 
svagere til den dag, du dør. 
Når du passerer de 30 år, så er 
der ikke tale om, at du styrker 
dem. Sandheden er, at du kun 
bremser forfaldet og vedlige-
holder knoglerne.

Man mærker ikke selv, at 
man har svage knogler , det 

er noget som en læge skal 
konstatere. Derfor opdager 
mange det først, når de er 
blevet gamle og ikke kan nå 
at gøre meget ved det. I de 
tilfælde er man i riskozonen 
for at udvikle sygdommen 
knogleskørhed.

»Knogleskørhed konsta-
teres efterhånden hos yngre 
og yngre personer. Hvis man 
har mangel på D-vitamin og 
kalcium, så trækker det i den 
forkerte retning. Især hvis 
man også har været ekstremt 
tynd, ja nærmest underspist,« 
advarer Morten Zacho.

Lavet i samarbejde med 
idrætsfysiolog Morten Zacho.
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