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Indledning 
"Slankeværdi" har været del af tabellerne på http://kalorietabel.dk 

i mange år. 

Denne e-bog forklarer den grundlæggende ide og de faktorer, der 

har været med til at bestemme fødevarernes slankeværdi.   

Det er min faste overbevisning, at det bedste, du kan gøre for at 

løse dine vægtproblemer er helt at forstå betydningen af 

fødevarernes slankeværdi og især, hvordan du bruger ideen i 

praksis. 

Derfor denne e-bog om emnet. 

Ideen med at give fødevarer en slankeværdi er ikke et forsøg på at 

fortælle dig, hvad du må og ikke må spise. Du kan sagtens spise 

fødevarer, som du let tager på af (lav slankeværdi), men du kan 

vælge at begrænse din indtagelse af disse fødevarer, så længe du 

ønsker at tabe dig, og du kan vælge at spise mere mad med høj 

slankeværdi. 

En kost med høj slankeværdi er samtidig en sund kost. 

http://kalorietabel.dk/�
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Slankeværdi kort fortalt 
Når et fødemiddel vurderes i forhold til kalorieindhold — og de 

faktorer, der har indflydelse på optagelsen af kalorier, mæthed, 

forbrænding, hvordan de påvirker tarmbakterier, hvordan de 

fremmer eller hæmmer inflammation og en lang række andre 

faktorer — kan vi i det mindste nogenlunde vurdere, hvilken 

slankeværdi det pågældende fødemiddel har. 

Det interessante er: 

1. Når din samlede kost har tilstrækkelig 
høj slankeværdi, vil du ubesværet tabe dig, 
uden du behøver at tælle kalorier, være på 
kur eller følge en bestemt menu eller 
kostplan. 

& 

2. Når du lærer at holde af den slags mad, 
kan du let spise dig mæt og tilfreds uden at 
få for mange kalorier, og du bliver i stand til 
at fastholde de vægttab, du opnår. 
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Du er blevet overvægtig, fordi du har indtaget flere kalorier, end 

din krop var i stand til at forbrænde. Det er klart nok. Det er også 

indlysende, at du bliver nødt til at skabe og fastholde et 

kalorieunderskud i en længere periode for at opnå det vægttab, du 

ønsker. 

Men selv om et kalorieunderskud er nødvendigt, er det afgørende, 

hvordan du indtager færre kalorier. Du kan ikke blot "lukke 

munden og lette røven", som Christian Bitz nok lidt for smart har 

udtrykt det.  

Færre kalorier giver vægttab uanset diæt 

Uanset hvilken kost, du vælger, vil dit vægttab være bestemt af, 

hvor mange færre kalorier du indtager i forhold til, hvor mange 

kalorier du forbrænder. 

Selv om det i nogle kredse har været populært at anbefale 

proteinkure, fedtkure eller kulhydratkure, er det langt vigtigere at 

koncentrere sig om at begrænse indtagelsen af kalorier, end det er 

at lægge vægt på kostens indhold af protein, fedt eller kulhydrat. I 

et toårigt studie, offentliggjort i The New England Journal of 

Medicine, blev 811 overvægtige sat på fire forskellige diæter. Alle 

diæter havde samme kalorieindhold, men meget forskellig 

fordeling af kalorier fra fedt, protein og kulhydrat. Alle diæterne 

reducerede risikofaktorerne for hjerte-karsygdomme og diabetes 
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(hvilket er naturligt pga. vægttabet), men der var væsentlig forskel 

på hvor meget. Den fedtfattige diæt og diæten rig på kulhydrat 

reducerede mest effektivt kolesteroltallet. 

Efter to år var der ingen forskel på, hvor meget deltagerne havde 

tabt sig i de forskellige grupper. 

Hvor meget deltagerne følte trang til bestemte fødevarer, hvor 

sultne de var, hvor let de blev mætte, og hvor tilfredse de var med 

kosten, var ens på alle diæter — uanset om diæten indeholdt mest 

fedt, protein eller kulhydrat. Det var tilfældet både efter 6 måneder 

og to år.1

Der er foretaget hundredvis af undersøgelser om dette emne, og 

andre undersøgelser har vist eller tydet på, at proteiner og 

komplekse kulhydrater mætter væsentlige bedre end raffinerede 

kulhydrater og fedt i kosten, men når alt kommer til alt, er det 

udelukkende eller næsten udelukkende kalorieindholdet i kosten, 

der afgør vægten — uanset fordelingen af fedt, protein og 

kulhydrat. 

  

Selv om slankekure og det at tælle kalorier kan hjælpe dig med at 

komme ned i vægt, bliver din succes med vægttab på længere 

sigt afgjort af, hvordan du vælger at sænke kalorieindholdet i din 

kost. 
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Når du vælger mad med høj slankeværdi, 
skaber du på den bedst tænkelige måde et 
kalorieunderskud, der er til at fastholde. 

 

 

                                                

1 Frank M. Sacks m.fl. Comparison of Weight-Loss Diets with Different Compositions of 
Fat, Protein, and Carbohydrates. The New England Journal of Medicaine. Volume 
360:859-873. February 26, 2009 Number 9. 
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