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INLEDARE # 4 / 2011
För första gången i LCHF-magasinets korta histora kastade vi oss
under fyra dagar i november ut i
den kommersiella tranedansen på
Sveriges i särklass största hälsomässa, Allt för hälsan. Vi ville
möta den breda hälsointresserade
allmänheten. Samtidigt visste vi
att det skulle bli en hård kamp
om uppmärksamheten. Många
som besöker en hälsomässa vill
smaka gratis choklad och smoothies eller bli masserade eller kanske lyssna till någon hälsoguru,
känd från teve. Vi hade inga gratisprov att erbjuda. Vi erbjöd
istället kunskap och det kan
ibland vara lite mer svårtuggat än
en smoothie. Ändå hade vi
stundtals svårt att hinna med att
svara på alla frågor som ställdes
om LCHF av nyfikna mässbesökare. Vi återsåg också många kära
gamla bekanta som tittade förbi
för att hälsa och berätta om sina
nya liv. Mässan gav i alla händelser mersmak, vilket betyder att vi
nog gör om detta nästa år. Om
inget oförutsett inträffar.
Ett konkret resultat av hälsomässan var att vi gjorde nya
spännande bekantskaper. En
av dessa var Josefin Larsson,
19 år, från Eskilstuna. Du

läser om hennes remarkabla
hälsoresa i detta nummer.
LCHF-rörelsen har länge varit
mycket kritisk till den moderna
fetmaforskningen. Vi har tyckt
att den utgår från fel saker. Det
är också därför den ständigt
misslyckas. I detta nummer skriver vi om en nyligen genomförd
svensk skräckstudie. När du läser
om den så förstår du säkert varför forskarna gärna vill dra ett
glömskans täcke över den.
Vi står nu inför årets viktigaste
mathögtid. Därför är det extra
roligt att mästerkocken och matkreatören Jimmie Lannér tackade
ja till att göra några vackra och
smakrika LCHF-recept för julbordet – exklusivt för LCHFmagasinet.
Vi hoppas att du vill hänga med
oss nästa år. Det är endast du
som prenumerant som gör det
möjligt för Sveriges enda tidning
om hur man äter sig till hälsa
med naturlig mat att finnas.
Nästa nummer utkommer i mars
2012!
Bo Zackrisson
Margareta Lundström
Sten Sture Skaldeman
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Omslagsbilden: Katrin Zytomierska är en av Sveriges mest lästa
bloggare. Kontroversiell, rak och påläst. Under det senaste året
har hon hittat en livsstil som hon trivs med och i den ingår
LCHF som en central del. Nu är hon aktuell med en livsstilsbok
om LCHF. Läs mer om Katrins väg till denna nya livsstil på
sidorna 18 till 20 i detta nummer.
Katrins blogg hittar du här: www.finest.se/katrin
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LCHF-magasinets
vetenskapliga råd
Jörgen Vesti-Nielsen,
diabetesöverläkare,
Karlshamn.
Uffe Ravnskov, docent,
Lund.
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Specialistläkare i Allmänmedicin, Karlstad.
Björn Hammarskjöld,
fil lic i biokemi, Mora.

Gästskribenter i
detta nummer:
Jimmie Lannér
Olle Holmqvist
Katrin Zytomierska

LCHF-magasinets annonspolicy: Vi publicerar endast annonser för varor och tjänster som vi själva kan tänka oss att använda.
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