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INLEDARE # 3/2010
Du håller nu septembernumret
av LCHF-magasinet i din hand,
ett nummer som vi hoppas kommer att bidra till att hålla uppe
temperaturen i debatten.
Du har sannolikt redan läst förslaget till definition av LCHFkosten på sidan 3. Behövs verkligen en sådan? Här går meningarna isär. Det viktigaste skälet till
att vi publicerar detta definitionsförslag är att skräpmatsföreträdare annars kan kidnappa grundtanken med kosten och förvandla
den till något helt annat. När de
stora kommersiella aktörerna sent
omsider har insett att här finns
en guldkalv som bara väntar på
att exploateras, så bör vi vara
vaksamma.
Den största risken med att försöka definiera LCHF-begreppet är
att vi börjar strida inbördes. Att
vi glömmer vilka som är våra
verkliga motståndare. Vi tror att
om man försöker se till andan i
definitionen och inte väga varje
varje gram på guldvåg, så borde
budskapet kunna diskuteras på
ett konstruktivt sätt.
En bofink får nog inte se ut
hur f-n som helst!

Personporträttet av forskaren
Staffan Lindeberg visar att tidningen publicerar våra kritiker på
ett hederligt sätt. Det framgår av
artikeln att Lindeberg rör sig åt
rätt håll, det vill säga inte vill
framstå som fettskrämd längre.
Den efterlängtade fortsättningen
av Mats Forsenbergs artikel i premiärnumret ligger centralt mitt i
tidningen. Även denna artikel
kommer säkert att leda till en livlig debatt.
I övrigt hoppas vi att innehållet i detta nummer kommer att
ge dig ökade kunskaper om sambanden mellan mat och hälsa.
LCHF-magasinets intåg i det
svenska medielandskapet har blivit en veritabel framgång. Vi
tycker det är jätteroligt och vi har
redan börjat jobbet med julnumret som kommer att bli ännu
tjockare och fetare!
Nu överlämnar vi detta nummer
i dina händer. Som vanligt hoppas vi att du inkommer med synpunkter på innehållet.
Bo Zackrisson
Margareta Lundström
Sten Sture Skaldeman
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Omslagsbilden:
Mats Forsenberg i solgasset på Trosa camping i början av
juli 2010. Forsenbergs artikel om strikt LCHF läser du på
sidorna 18–21. Bildreportaget från LCHF-mötet i Trosa
återfinns på sidorna 22–24.
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