
4 LCHF-MAGASINET • 4 - 2012

Butikshyllorna för kokosfett har
gapat tomma på vissa håll denna
höst, precis som smörhyllorna
gapade tomma förra året. När
LCHF-rörelsen förändrar Sveri-
ges konsumtionsmönster, får det
direkt utslag på butikshyllan.
Livsmedelshandeln och leveran-
törerna hänger inte riktigt med i
svängarna…

I förra numret inledde vi vår
djupdykning i ketosens mysteriö-
sa värld. LCHF-magasinets
Margareta Lundström skrev om
sina erfarenheter och startade en
blogg på kuppen: Vägen till 65!
Det blev succé direkt. 

Nu är det Sten Sture Skalde-
mans tur att redovisa resultatet av
sina tester av hur kända vikt-
minskningshinder påverkar keto-
sen. 

Vi vet att en omläggning av
kosten i den riktning LCHF-
magasinet förespråkar kan ha
direkt läkande effekt på i stort
sett alla förekommande ”kronis-
ka” sjukdomar. I detta nummer
förklarar vi varför myndigheter,
forskare och industriföretag

struntar i att undersöka varför
allvarliga ”kroniska” sjukdomar
läker med LCHF-kost. Här kom-
mer begreppet ”moment 22” väl
till pass.

Det internationella inslaget i
detta nummer kommer från
England. Sten Sture Skaldeman
åkte dit för att samtala med den
legendariske lågkolhydratgurun
Barry Groves. De tillbringade
några lärorika timmar tillsam-
mans.

Tommy Runesson serverar tre
julinspirerade recept i vilka såväl
näringsinnehållet som fettkvoten
självklart har beräknats. 

Och så hälsar vi Martina
Johansson varmt välkommen
som ny krönikör i tidningen. 

Redaktionen har redan börjat
ladda fettkanonen för nästa års
utgivning. Vi hoppas att du för-
nyar din prenumeration för nästa
år. Låt oss tillsammans bidra till
att kunskapen om vår hälsosam-
ma kost växer.  

Bo Zackrisson 

Margareta Lundström 

Sten Sture Skaldeman 
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Omslagsbilden: Martina Johansson är civilingenjör och fors-
kar om bioteknik. Hon är också nybliven krönikör i LCHF-
magasinet. Du får veta mer om henne när du läser hennes
introduktionskrönika på sidan 10–11 i detta nummer.    

Omslagsfoto: 

Martina Johansson

Omslagslayout: 

Birgitta Hallin Andersen

Två uppmaningar
1. Kom ihåg att meddela adressändring
om du flyttar. Skicka ett mejl till
pren@lchfmagasinet.se eller skicka ett
adressändringskort till oss.

2. Du har väl sett att vi finns på
Facebook? Gå gärna in och gilla oss på  
www.facebook.com/lchfmagasinet
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