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Under sommaren och den tidiga
hösten översvämmades förvansk-
ningsmedia av nyheter om att
LCHF-kosten är jättefarlig.  Det
var ingen hejd på vilka olyckor
som skulle drabba oss som inte
äter Cornflakes, müsli, gröt, mar-
garin och 6–8 brödskivor om
dagen. Ska man tro den eminens-
baserade forskningen kommer vi
stackare att drabbas av både dia-
betes och cancer och utöver detta
så påstås att vårt födoval hotar att
förvandla jordklotet till en glöd-
het finsk risbastu. Vi sägs också
bidra till världssvälten. 
Man vet inte om man ska skratta
eller gråta. Lyckligtvis så har vi
skapat ett eget magasin i vilket vi
får möjlighet att berätta hur det
egentligen förhåller sig. 

Anklagelseakten mot LCHF-kos-
ten för att vara en miljömarodör,
betald av den amerikanska kött-
industrin, bemöter vi med två
utförliga artiklar och en epistel
som sätter in frågan i sitt sam-
manhang. LCHF är helt enkelt
bra för djuren, hälsan och mil-
jön!

I detta nummer får vi även följa
tre personer som på varsitt håll
fått nya liv efter att ha brutit mot

myndigheternas kostråd. Brotten
belönades med bättre hälsa. Det
handlar i tur och ordning om
Georg, Gunilla och Margareta.

Det kommer nu signaler om
att det börjar bli ont om
smör och feta livsmedel runt
om i Sverige. Det ser vi som
ett tydligt tecken på att
LCHF-rörelsen är stark och
växande. Samtidigt är det ett
stort problem om inte pro-
ducenterna kan leverera den
naturliga mat som kunderna
efterfrågar.

LCHF-rörelsens framväxt tar sig
många uttryck. LCHF-magasi-
nets campinghelger är det senaste
tillskottet. I somras arrangerade
vi den andra träffen och den blev
en dundrande succé. Säffle kom-
mun hade till och med satt upp
stora skyltar vid vägkanten om
evenemanget. Läget är med andra
ord gott. Men ju friskare vi blir
desto hårdare attacker kommer vi
att utsättas för. Aldrig förr har så
många haft så mycket att förlora
på att svenska folket blir friskare.  

Bo Zackrisson 

Margareta Lundström 

Sten Sture Skaldeman 
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Omslagsbilden: Monique Forslund är zumbadansens mästarinna
i Sverige och LCHF-rörelsens nya ansikte utåt. Hon är en bra
representant för naturlig kost och en hälsosam livsstil. Du har
nog sett henne i TV-programmet ”Halv åtta hos mig” och nyli-
gen i ”Vetenskapens värld”. Hon kommer förhoppningsvis att
synas mycket i media framöver. Självklart har även Monique en
LCHF-bok på gång. 

Moniques hemsida hittar du här: lifezone.se 

Omslagsfoto: Privat
Omslagslayout: Birgitta Hallin Andersen
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Välkomna till Allt för hälsan 10–13 november!
LCHF segrar på bred front
Annikas ingress: Om vådan av att dricka 70 gram socker
Läsarbrev
LCHF-magasinets frågelåda
LCHF-magasinets campinghelg i Säffle
Georg Lidström visar vägen med LCHF vid diabetes
Feta nyheter
Sommarstrapatser med LCHF: sid 16–19
Gunilla Ojala på paddlingsvecka i Norge
Margareta Lundströms fotvandring till Kebnekaise
Miljötema: sid 20–25
Värna miljön – ät kött!
Vägen tillbaka till ekologisk hållbar matproduktion
Fattiga amerikaner på Food Stamps
Kan en LCHF:are äta svamp?
Dessis vardagslyxiga LCHF-mat
Biblioteket: Så håller du din hjärna i trim
Toxisk epistel: Miljöjournalistikens nyttiga idioter

Gästskribenter i 
detta nummer:
Gunilla Ojala
Per Wikholm
Desiré Östergren 

LCHF-magasinets
vetenskapliga råd
Jörgen Vesti-Nielsen,
d i a b e t e s ö v e r l ä k a r e ,
K a r l s h a m n .
Uffe Ravnskov, docent,
Lund. 
Andreas Eenfeldt, 
Specialistläkare  i Allmän-
medicin, Karlstad. 
Björn Hammarskjöld,
fil lic i biokemi, Mora.
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Miljötema: LCHF är bra för miljön!

Ge org Lid ström botade sin diab etes med LC H F

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