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Side 48

Opskrifterne i dette tillæg  

er fra bogen Low Carb fra 

The Food Club af Ditte 

Ingemann, som har en 

bachelor i ernæring og 

sundhed. 

Bogen indeholder opskrifter 

på morgenmad, frokost, 

aftensmad og mellemmåltider 

plus desserter. 

Den er fra forlaget Gyldendal 

og har en vejl. pris på 299,95 kr. 
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7 TIL 19
PLUSSER VED  
LAVKARBOKOST 

En varieret lavkarbokost baseret 

på naturlige råvarer indeholder vi-

taminer og mineraler og ikke 

mindst sund og naturlig fedt. Det 

er med til at give os et bedre im-

munforsvar og forebygge forskel-

lige sygdomme. 

Mange oplever, at de føler sig ”let-

tere” i kroppen, sover bedre, får en 

pænere hud, mere energi i daglig-

dagen samt en god tarmflora. 

Et lavt indtag af kulhydrater kræver 

et mindre behov for insulin, og ef-

tersom et højt insulinniveau er for-

bundet med en øget risiko for insu-

linresistens, fedme og udvikling af 

diabetes type 2, vil en lavkarbo-

kost modvirke det. 

HVAD ER  
LAVKARBOKOST? 
Der er mange meninger om, 
hvordan lavkarbokost skal 
defineres og inddeles.  
Vi har valgt at inddele det 
på følgende måde: 

nødvendig ved stor overvægt, 

diabetes 2 og andre livsstilssyg-

domme: 20-40 gram kulhydrater 

dagligt. 

kulhydrater dagligt. 

personer, der tolerer flere kulhy-

drater uden at tage på af dem: 

60-100 gram kulhydrater dagligt. 

L7 Kuren er udviklet i Norge og  
efterprøvet af to af Norges førende 
eksperter inden for Lavkarbo,  
lægerne Sofie og Erik Hexeberg. 
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L7– LAVKARBO FRA  

Helt enkelt går L7 Kuren ud på, HVAD du 

spiser, og HVORNÅR du spiser. 

L’et i L7 står for, hvad du spiser, nemlig 

lavkarbo-kost. 

7-tallet står for, hvornår du spiser, nemlig 

mellem klokken 7 om morgenen og 19 

om aftenen. 

Kroppen får sin energi fra fødens fedt og 

kulhydrater samt i mindre grad protein. 

Kulhydrater er sukker og stivelse. Sukker 

tilsættes i drikke, slik og forarbejdede 

fødevarer, men findes også i frugt 

og bær. Stivelse er lange kæ-

der af sukkermolekyler, der 

særligt er i fødevarer så-

som brød, knækbrød, 

mysli, pizza, pasta, 

majs, ris, kartofler, 

gulerødder og 

kålrabi.

 

STABILT BLODSUKKER
Når du spiser et måltid, der indeholder 

mange kulhydrater, stiger dit blodsukker 

meget og hurtigt. Så bruger kroppen hor-

monet insulin til at flytte sukkeret fra blo-

det ind i muskler og lever. Men hvis du 

spiser meget sukker og stivelse, og må-

ske også har dårlig insulinfølsomhed på 

grund af fysisk inaktivitet, svinger blod-

sukkeret op og ned. Så må kroppen sen-

de endnu mere insulin ud i blodet, og det 

er uheldigt, fordi insulin også deponerer 

fedt, så man tager på.

Med en lavkarbo-kost udelukker du de 

hurtige kulhydrater med langsomme kul-

hydrater (grønsager), protein og fedt. Den 

kost vil giver dig et stabilt blodsukker og 

mætte godt og længe. Og ud over at kilo-

ene lynhurtigt vil rasle af din krop, er der 

også mange andre fordele. 

Tab dig uden at sulte: 

Drømmer du om at lande på 
din idealvægt uden at gå 
sulten i seng hver aften?  
Så er L7 Kuren måske lige 
noget for dig. Her skruer du 
op for fedt og proteiner og 
ned for kulhydrater i 12 timer 
hver dag. Resten af tiden  
faster du.  




