
I 
en tid där hälsa är vår nya religion och 
PT:n vår nya biktfader, är det inte kon-
stigt att självutnämnda kostexperter 
växer som svampar ur marken. Och med 
”svampar” avses så klart endast kantarel-
ler och shiitake, som påstås innehålla D-
vitamin som kroppen kan ta tillvara på. 

Nästan lika vanliga som hälsocoacher är mat-
böcker med färgglada bilder, påståenden som låter 
– men sällan är – vetenskapligt korrekta och fokus 
på enskilda livsmedel. De ger oss den andliga skrift 
det samtida sekulariserade Sverige behöver. Men 
får de oss verkligen att må gättre?

Dietisten Gisela van der Ster har läst en handfull 
av de mest omtalade kostboksnyheterna. Hon skil-
jer fakta från fake news och reder ut om det faktiskt 
är så pass hälsobringande att livnära sig på regn-
bågens alla kulörer eller kost från det soldränkta 
medelhavet.

 HUR NYTTIGA ÄR  

HÄLSO- 
BÖCKERNA?
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av isabel järnström

PROTEINER FRÅN VÄXTRIKET, 
RESOR TILL SMÄRTFRIHET 
OCH OMLADDNING AV 
CHAKRASYSTEM – UTBUDET 
AV HÄLSOBÖCKER ÄR 
NÄRMAST OÄNDLIGT. LEG. 
DIETIST OCH DR MED VET 
GISELA VAN DER STER 
SKILJER HÄLSOTIPSEN FRÅN 
KOSTBLUFFARNA.



 HUR NYTTIGA ÄR  

HÄLSO- 
BÖCKERNA?

”Har du inte en 
ätstörning så får  
du en” 
BOK: ”Nystart med succédieten 8/800” av 
Cathrine Schück (Expressen)

INNEHÅLL: 8/800 står för 800 kalorier om 
dagen under 8 veckors tid. Ett koncept som 
kostrådsgivaren Cathrine Schück har vida-
reutvecklat från Michael Mosleys omtalade 
blodsockermetod.Detta är andra boken om 
den populära medelhavskostdieten, nu med 
uppdaterade recept. 

DIETISTENS KOMMENTAR: ”Läsaren blir 
översköljd av recept som anses vara nyckeln 
till Succédieten. Boken syftar till att minska på 
fettet, men ger inte någon förklaring till varför. 
Det vill läsaren alltid ha för att över huvud taget 
bli motiverad att följa en så extrem diet. Även 

om du inte behöver 
räkna kalorier ges 
rådet att väga dig 
varje dag. Du som 
inte redan har en 
ätstörning får helt 
säkert en av det 
eviga vägandet. 
Att äta 800 kalorier 
om dagen under 8 
veckor leder till ett 
kaloriunderskott 
på 56 000 kalorier 
– då är plötslig 
viktnedgång inte 
så konstigt. Det är 
troligtvis underskot-

tet av kalorier snarare än uteslutandet av fett, 
gluten och laktos som bidrar till viktnedgång.”

FÖR DIG SOM: klarar av att följa en extrem 
diet.

MEN INTE FÖR DIG SOM: har eller har haft 
ätstörningar.

BETYG: %

”Inga påståenden är trovärdiga”
BOK: ”Få en tarm i toppform” av Irene Brondum, Oluf Pedersen, 
Majbritt Louring Engell (Bonnier Publications A/S)

INNEHÅLL: Hur tarmen påverkar hälsa och välmående har blivit allmän-
intressant. Med fokus på bakteriernas uppgift i kroppen har författarna 
sammanställt recept och kostplan för att förbättra tarmens funktioner. 

DIETISTENS KOMMENTAR: ”Det är svårt att förstå syftet med boken. 
Vem riktar den sig till med sina otaliga upprepningar och sitt barnsliga 

tilltal? De dåliga korrekturläsningen 
är irriterande – eller snarare av-
saknad av korrekturläsning – med 
utelämnade ord, för många ord och 
syftningsfel. 

Jag får intrycket av att det är någon 
som varit mycket sjuk som barn 
eller överviktig som haft behovet att 
skriva en bok om sina erfarenheter. 
I boken finns ett flertal felaktiga på-
ståenden, som att vi äter mer gluten 
nu än förr.  Detta är fel eftersom vi 
åt mer bröd, gröt och välling förr. 
Det är alldeles för mycket ’kan vara’, 
’förmodligen’, ’tyder på’, ’antar’ och 
’tror’ för att ett enda påstående ska 
upplevas som trovärdigt.”

FÖR DIG SOM: vill veta mer om tarmens funktion.

MEN INTE FÖR DIG SOM: är språkpolis.

BETYG: %+ 

”Ord och klyschor stapas på 
varandra”
BOK: ”Boosta din hjärna” av David 
Perlmutter med Kristin Loberg 
(Pagina)

INNEHÅLL: En fördjupning av kost-
råden som Perlmutter pratat om i sina 
2 tidigare böcker. Förutom recept och 
måltidsplaner innehåller boken tips på 
stress- och sömnhantering, samt ett 
livsstilsprogram att följa.

DIETISTENS kommentar: ”Orden och 
klyschorna staplas på varandra. Syftet 
är heller inte glasklart. Det blir också 
farligt när läsaren uppmanas att inta 
överdrivna doser av D-vitamin, som 
är en fettlöslig vitamin och lagras i 
kroppen. Det kan leda till förgiftning. 
Författaren nämner att kokosolja är ett 
superbränsle för hjärnan, minskar inflammation och är känt för sin posi-
tiva effekt på neurodegenerativa sjukdomar. Då skulle den väl användas 
mer i medicinen? Du uppmanas att komplettera programmet med ökad 
fysisk aktivitet, sömn och mindfulness. Hur vet läsaren då säkert att det är 
kosten som leder till en eventuell hälsoförbättring?”

FÖR DIG SOM: söker tips på sömn- och stresshantering.

MEN INTE FÖR DIG SOM: är påläst om vetenskapliga fakta.

BETYG: %%
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FÖR ATT UNDERLÄTTA FÖR DIG 

har vi skapat 60 vackra rätter 
som får din tarm i toppform. De 
utgår från den senaste forskningen 
inom området och är gröna, 
fiberrika och glutenfria.

Ät dig till hälsa, energi och välmående

HJÄLPER MAT- 

SMÄLTNINGEN
Små frön som  
stärker tarmen 

GLUTENFRIA

TORTILLAS
Baka själv med majs 
– eller bovetemjöl

SLUT MED 

KVÄLLSSNACKS
Nya matvanor gav 
Sissel mer energi

GOTT OCH 

NYTTIGT
Choklad stärker 
immunförsvaret

FÅ EN TARM  
I TOPPFORM

Nyser du bara du tänker på ett björkträd? 

Har du svårt att knäppa byxorna efter lunchen?

Eller känner du dig trött och orkeslös? 

Kanske föder du fel slags bakterier.

I din tarm bor omkring 100 biljarder bakterier. 
De senaste åren har bakterierna hamnat i det 
vetenskapliga rampljuset och mycket tyder på 
de styr såväl ditt midjemått och ditt  
immunsförsvar som dina tankar. 

HÄR FÅR DU LÄRA DIG

hur du med helt vanlig mat kan 
skämma bort de tarmbakterier som 
står på din sida och göra livet surt 
för de som motarbetar dig. Resultatet 
blir en tarmslemhinna som tar upp 
mer vitaminer, reglerar din vikt och 
ditt blodsocker samt skickar feel 
good-signaler till hjärnan.

FYRA HELT VANLIGA KVINNOR 

har testat vad som händer när man 
under 14 dagar bara äter de goda 
tarmbakteriernas livrätter. Se de 
fascinerande resultaten och kopiera 
konceptet så att du kan starta din  
egen bakterierevolution. 

ISBN 978-82-535-3780-1

Kostplan baserad på den senast forskningen.
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”Det är troligtvis 
underskottet av kalorier 
snarare än uteslutandet 
av fett, gluten och 
laktos som bidrar till 
viktnedgång.” 



”Viktminskning förklädd till hälsa”
BOK: ”Åses kök” av Åse Falkman Fredriksson (Tukan förlag)

INNEHÅLL: LCHF-dieter står fortfarande högt i kurs. Författaren bjuder på ett modernare kostförhåll-
ningssätt med tips om hur du hittar den rätta balansen och recept som inkluderar mindre fett. 

DIETISTENS KOMMENTAR: ”Du som likt författaren har ägnat en stor del av livet åt att jojobanta kan här 
hitta din like. Frågan är om läsaren blir lika frälst som författaren efter att ha läst boken med ett kritiskt öga. 

Ännu en bok som handlar om viktminskning förklädd till hälsa. Boken drar stora växlar på att ’den rätta 
maten’ ska uträtta underverk och befria oss från sjukdomar och tillstånd. Om påståendet att laurinsyran 
i kokosolja är ett fett som kan motverka virusinfektioner, bakterier och parasiter i kroppen skulle det väl 
inte finnas parasit- eller bakteriesjukdomar? Det är däremot klokt av författaren att väcka tanken om det 
omedvetna ätandet – varför vi äter när vi egentligen inte är hungriga.”

FÖR DIG SOM: vill uppdatera din LCHF-livsstil.

MEN INTE FÖR DIG SOM: är trött på att jojobanta.

BETYG: %

”Vi får knapra  
mängder med frön”
BOK: “The New Green Protein” av Therese Elgquist 
(Bonnier fakta)

INNEHÅLL: Bok om hur mat från det gröna riket går 
ihop med ett sunt proteinintag. Som undertiteln lyder 
bjuds det på en mängd recept - alltifrån frukost och lunch 
till middag och mellanmål.  

DIETISTENS KOMMENTAR: ”Boken anger inte att 
läsaren behöver 1 gram protein per kilo kroppsvikt och 
dag om hen äter växtbaserade proteiner – vilket borde 
vara en självklarhet att berätta. Du behöver mer av 
vegetabiliska proteiner jämfört med animaliska för att 
tillgodogöra kroppen. Det är ett felaktigt påstående att vi 
kan utnyttja det D-vitamin 
som finns i kantareller och 
shiitakesvamp. Det vi kan 
utnyttja är det D-vitamin 
som finns i fet fisk, ägg och 
mjölk, inte i vegetabilier. 
Chia-, pumpa-, solros- och 
hampafrön nämns som 
proteinkällor, men det 
saknas information om 
att du behöver äta flera 
deciliter per dag för att nå 
rekommenderat dagligt 
proteinintag. 

Det som är bra är att 
författaren påpekar att ve-
getabiliska näringsämnen – 
som är svårare för kroppen att använda direkt – vinner på 
blötläggning, groddning och fermentering, något som 
gör näringen mer lättillgänglig.”

FÖR DIG SOM: vill äta mer växtbaserade proteiner.

MEN INTE FÖR DIG SOM: Är köttälskare.

BETYG: %%%+

”Inte fullt så 
revolutionerande 
som författaren vill 
påskina”
BOK: ”Hälsorevolutionen” 
av Maria Borelius  
(Harper Life)

INNEHÅLL: Författarens 
resa till en antiinflammato-
risk livsstil - från att ha suttit 
fast i en orkeslös kropp till 
att ta sig loss med träning 
och antiinflammatorisk kost. 
Texten varvas med citat och 
ingredienslistor och avslutas 
med recept.

DIETISTENS KOMMENTAR: 
”Lättläsning med träningstips 
och en stor portion andlighet. Men alla listor där 
det dras stora växlar på att ’den rätta maten’ ska 
uträtta underverk, slår in många öppna dörrar. 
Innehållet är inte fullt så revolutionerande som 
författaren vill låta påskina: De fem principer 
som lyfts fram som den antiinflammatoriska, 
undergörande kosten är samma saker som 
förespråkas i de Nordiska Näringsrekommenda-
tionerna, som funnits i 40 år. 

Läsaren ska äta så oprocessad mat som 
möjligt, mat som hen kan plocka från marken, 
fiska eller jaga själv. Samtidigt ska läsaren äta 
en massa piller och pulver. Det är väldigt mot-
sägelsefulla råd. Jag anser att det är onaturligt 
med piller när du kan äta mat.”

FÖR DIG SOM: gillar lättläsning och tränings-
tips.

MEN INTE FÖR DIG SOM: vill undvika pulver 
och pillerknaprande.

BETYG: %%%
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”Ett mirakel om 
läsaren lyckas med 
viktnedgång”

BOK: ”Ketoguiden” av Martina Johansson  
(Tukan förlag)

INNEHÅLL: Ketodieten innebär att äta män-
niskans ursprungsföda – som kött, fisk och 
fågel. Författaren och hälsocoachen, som själv 
har följt det ketogena kostupplägget i flera år, 
delar med sig av recept och kostplan.

DIETISTENS KOMMENTAR: ”De generella 
ketoråden innehåller 1 600 kalorier för kvinnor. 
Per måltid! Hur läsaren då lyckas med viktned-
gång är höljt i dunkel eftersom det innebär 4 
800 kalorier per dag. 2 000–2 500 kalorier per 
dag är den generella regeln för kvinnor. 

Läsaren rekommenderas att äta fettbomber 
som kokossmör och smör. Smör är bra på 
grund av att det är rikt på mjölkfett och antiin-
flammatoriskt K-vitamin och bra både för hjärta 
och ämnesomsättning, säger författaren. Så 
vitt vetenskapen vet idag finns K-vitamin en-
dast i mörkgröna grönsaker. Boken marknads-
förs som en ’hormonsmart’ bok, vilket är svårt 
att förstå varför. Inget i innehållet visar några 
belägg för det.”

FÖR DIG SOM: är intresserad av ketodieten.

MEN INTE FÖR DIG SOM: vill komma i form.

BETYG: %

”Får inte den 
näring vi behöver”
BOK: ”Regnbågsmat” av  
Annika Panotzki (Norstedts)

INNEHÅLL: Boken tar med oss på en ut-
förlig resa genom kroppens olika chakra, 
det vill säga energisystem. Det bjuds på 
recept på färgrika smårätter och tipsas 
om att skapa harmoni genom medveten 
andning och vistelser i naturen.

DIETISTENS KOMMENTAR: ”Boken 
har sin bas i indisk yogakultur där vi är 
indelade i olika chakran, som beskrivs 
omsorgsfullt. Författaren vill visa att 
mat och hälsa inte är så komplicerade 
när vi återskapar kontakt med naturen. 
Maten innehåller en hel del råvaror som 
vi svårligen kan få tag på, exempelvis 
shaga, maca, reishi, camu camu, matcha 
och moringa. Boken säger att regn-
bågens färger på tallriken ska säkerställa 
en varierad kost och att vi får i oss den 
näring som vi behöver. Eftersom kosten 
det hänvisas till endast består av frukt och 
grönt och välidgt lite 
glutenfritt spannmål, 
innebär det att vi varken 
får den näring eller 
energi vi behöver. Det 
positiva är att läsaren får 
rådet att tillbringa mer 
tid i naturen och vara 
mer i stillhet, samt hålla 
fasta rutiner med mat 
och sömn.”

FÖR DIG SOM: vill 
utforska kroppens 
chakrasystem.

MEN INTE FÖR DIG 
SOM: vill få den näring 
kroppen behöver.

BETYG: %%
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”Det blir också farligt när 
läsaren uppmanas att 
inta överdrivna doser av 
D-vitamin, som är en fettlöslig 
vitamin och lagras i kroppen. 
Det kan leda till förgiftning”


