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Ansvarsfraskrivelse

Alt materiale på Hurtigtslank og i denne bog er kun beregnet som information til 
dig og må ikke opfattes som medicinsk rådgivning eller instruktion.

Hvis du tror, at du har et helbredsmæssigt problem, bør du kontakte din læge.

Indholdet af denne bog (tekst, grafik og billeder) er ikke beregnet som en 
erstatning for professionel, lægelig rådgivning, diagnose eller behandling.

Oplysningerne og udtalelserne udtrykt her anses for at være korrekte, baseret på

den bedste dømmekraft, som forfatterne har til rådighed.

Links til referencer og fodnoter kan findes i slutningen af bogen. 

Copyright © Hurtigtslank.dk 2016. 
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Indledning
Én ting er sikkert: kokosolie er ikke en dille. 

Folk i de tropiske lande har i flere tusinde år brugt 
frugtkødet, mælken, saften og olien fra 
kokosnødden til mad og medicinske formål. 

Spanske opdagelsesrejsende kaldte denne 
vidunderlige, sundhedsfremmende nød for 
“abeansigt” på grund af de tre fordybninger på 
forsiden, der ligner ansigtet på en abe. 

Dens videnskabelige navn er Cocos nucifera, som betyder “nødbærende”. 
Kokosnødden spiller en stor rolle i mange kulturer verden over, og mange er 
afhængige af dem for at kunne overleve. Øboere i Stillehavet omtaler kokosolie 
som en kur mod alle sygdomme, og mange kalder den for “den sundeste olie i 
verden”.

Kokospalmen, som producerer kokosnødder, er 
kendt som “Livets træ”, og selvom mange folk 
sikkert kender til den fantastiske, 
ernæringsmæssige kvalitet ved denne nød, så ved 
de sikkert ikke, at det er en “funktionel fødevare”.

Den har ikke alene et højt indhold af vitaminer, mineraler og fibre, den besidder 
også helbredende egenskaber. Moderne medicin og videnskab er endelig ved at 
slutte sig til traditionen og afslører den virkelige historie bag kokosnødden og 
grunden til, at alle bør anvende den. Som et resultat af den øgede forskning er 
mange folk begyndt at erstatte andre olier med kokosolie derhjemme - og det er 
en rigtig god nyhed.
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Denne bog er beregnet til at give dig en bedre forståelse for, hvordan kokosolie 
kan spille en vigtig rolle for sundheden. 

Mennesket skaber ikke noget nyt, han genbruger simpelthen alt 
det, han finder i naturen - og intet, der er bikset sammen i et 
laboratorium, kan nogensinde erstatte værdien af det, man 
finder i naturen. 

Virker det for enkelt? Læs videre om, hvordan den moderne videnskab har løst 
mysteriet om frugten fra “Livets træ”.
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Kapitel 1

En kort historie
Fedme, hjertesygdom, kræft og diabetes har nået 
epidemiske højder, og derfor er det på høje tid med en 
ny tilgang, som i virkeligheden slet ikke er en nyhed!

Før Anden Verdenskrig, og i omkring 30 år efter, 
spiste folk i lande såsom Filippinerne en kost 
bestående af ris, kokosnødder, grøntsager og 
rodfrugter. De var sjældent syge og man skulle lede 
længe efter en overvægtig person. 

Lidelser såsom diabetes, kræft og hjertesygdomme 
var faktisk ikke noget, man havde hørt om. De folk, 
som rent faktisk gik til lægen, gjorde det enten for 
at få behandlet et sår eller modtage behandling for 
en tropisk sygdom, såsom malaria eller denguefeber. 

Der blev dagligt indtaget kokosolie, frugtkød og mælk og måltiderne havde et højt 
indhold af mættet fedt fra kokosnødden. Olien blev ofte lavet manuelt ved hjælp 
af en gæringsprocess eller kogning.

Kokosnødderne var ikke alene en uløselig del af den traditionelle kost, de blev 
også brugt i lægevidenskaben. Helbredsmæssige problemer, såsom hoste, 
forstoppelse, gulsot, lus, fejlernæring, slag, forbrændinger, forkølelser, 
hudinfektioner, tyfus, tandpine, sår, fnat, tandkødsbetændelse, ørepine, feber og 
influenza, blev ofte behandlet med kokosnødder, især kokosolie.

Men med de voldsomme ændringer i den måde maden blev forarbejdet på efter 
Anden Verdenskrig, begyndte det hele at gå i opløsning. Vestens madvaner nåede 
desværre frem til de tropiske kulturer og helbredet begyndte at skrante. Mange af 
de traditionelle måder at lave mad på, herunder brugen af kokosolie, blev 
udskiftet med moderne, mekaniske processer.
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I dag kommer størstedelen af verdens produktion af kokosnødder fra små 
landbrug i Asien. 

Det er nemt at dyrke denne afgrøde selv i vanskelige omgivelser, og den kan klare 
dårlig jord og tørke. Den spiller også en 
meget væsentlig rolle med hensyn til at 
opretholde øens og kystregionernes 
skrøbelige økosystem. 

Den lokale befolkning indtager over 70% 
kokosafgrøder som mad, drikke og madolie. 
Trævlerne flettes til reb og sejlgarn, 
avnerne anvendes til gulvmateriale, 
skallerne laves til skåle, redskaber og 
smykker, bladene bliver til koste, kurve og 
måtter, og stammerne omdannes til møbler 
eller endda huse. Faktisk er alle dele af træet og kokosnødden brugbare på enten 
den ene eller anden måde.

Store raffinaderier blev bygget for at forsyne USA med olien (som blev brugt i 
bageindustrien). Selvom nogle folk stadig fremstillede deres kokosolie i hånden, 
valgte mange det noget billigere (raffinerede) produkt, som nemt kunne fås på 
markedet.

Efter krigen var der i et stykke tid efterspørgsel på kokosolie i Amerika, men det 
holdt op, eftersom olien hurtigt blev udskiftet med usunde, hydrogenerede olier. 

Mange folk i lande som f. eks Filippinerne blev tvunget til at rejse fra deres 
landbrug og flytte ind til byerne for at finde et job. Og i forlængelse af det 
begyndte folk at tilegne sig vestlig inspirerede spisevaner. 

Billigere, masseproducerede fødevarer erstattede den lokale kost, og det var få, 
der dyrkede deres egne fødevarer. Fastfood, inklusiv den slags, der er lavet med 
højraffineret kokosolie, ris dyrket med kemiske gødningsstoffer samt sodavand 
fyldt med sukker, blev indtaget i store mængder. Fedme blev mere udbredt, og 
det samme gjorde de vestlige sygdomme, såsom hjertesygdomme, diabetes og 
kræft.
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I løbet af de sidste 10 år har yderligere forskning heldigvis afdækket de 
fantastiske sundhedsmæssige fordele ved uraffineret kokosolie. Og eftersom 
omfanget af forskningen fortsætter med at vokse, er folk i hele verden begyndt 
at acceptere det, som asiatere og øboere i Stillehavet har vidst i tusinder af år: at 
kokosolie er en lækker, nærende superfood med helbredende egenskaber, som 
ikke bør ignoreres.
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Kapitel 2

Myten om det mættede 
fedt
Teorien, der advarede mod mættede fedtsyrer, herunder tropisk mættet fedt i 
kokosnødder, opstod i 1950’erne og fik navnet den “lipidhypotesen”, eller 
fedthypotesen. Denne hypotese konstaterede, at der var en tæt sammenhæng 
mellem mættet fedt, kolesterol og hjertesygdomme.

Denne hypotese blev i bedste fald bygget på tvivlsomme beviser. Ancel Keys, 
manden bag denne hypotese, præsenterede sine “fund” for det 
lægevidenskabelige samfund, men på trods af de manglende beviser samt 
tilstedeværelsen af andre studier, der var kommet frem til forskellige 
konklusioner, holdt fedthypotesen ved.

Størstedelen af opbakningen kom fra fødevareproducenter og producenter af 
vegetabilsk olie, som så en stor fordel i at fremme denne teori. Hvis alle ville holde 
op med at bruge mættet fedt, kunne de overbevise forbrugerne om, at raffineret 
vegetabilsk olie er sundt.                                                                                                                        

Sandheden er, at næsten 90% af alle velunderbyggede studier, der undersøger 
denne teori, ikke bakker op om, at mættede fedtsyrer og kostmæssig kolesterol 
forårsager hjertesygdomme. Faktisk har forskere fundet ud af, at en tilstoppet 
arterie består af ca. 26% mættet fedt og over halvdelen er flerumættet fedt.
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Siden 1960’erne har et væld af undersøgelser forsikret os om, at mættede 
fedtsyrer i mejeriprodukter, såsom smør og sødmælk såvel som rødt kød, øger 
det “dårlige” LDL kolesterol og bidrager til hjertesygdomme.

Disse undersøgelser prikkede i den grad til den almindelige hang til “fedtfri” 
produkter, og en kampagne begyndte at reklamere for brugen af flerumættede 
fedtstoffer, såsom majs-, saflor- og sojabønneolie.

Fedthypotesen giver bare ikke mening
Selvom du vil finde en lang række undersøgelser, hvor forskerne har 
fremprovokeret hjertesygdomme i dyr ved at fylde dem med enorme doser iltet 
og harsk kolesterol (ca. 10 gange så meget som vi får via en normal kost), 
bestrider den moderne forskning sammenhængen mellem kolesterol og 
hjertesygdomme.

Den berømte hjertekirurg Michael E. DeBakey 
(til højre) fandt i en undersøgelse af 1.700 
patienter med åreforkalkning frem til, at der 
overhovedet ikke var nogen forbindelse mellem 
kolesteroltallet i blodet og overvægten af 
arteriosklerose.

En undersøgelse foretaget på voksne i South 
Carolina fandt ingen forbindelse mellem 
kolesterol i blodet og indtagelsen af rød kød, animalsk fedt, smør, æg, bacon, 
pølse, ost eller sødmælk. Tværtimod viste en undersøgelse under ledelse af 
Medical Research Council, at mænd, som spiste smør, havde halv så stor risiko for 
at udvikle hjertesygdomme som de mænd, der indtog margarine.

Indbyggerne i det nordlige Indien spiser 17 gange så meget animalsk fedt som 
dem i det sydlige Indien. Men de har imidlertid 7 gange så lav risiko for 
hjertesygdomme. Eskimoer spiser en masse mættet fedt fra fisk og andre dyr, 
men de lider stort set ikke af nogen sygdomme. 

Franskmændene er et andet eksempel på en gruppe mennesker, der indtager 
store mængder mættede fedtsyrer fra smør, æg, ost, fløde, lever og andet kød, 
men de har en meget mindre risiko for koronar hjertesygdom end mange andre af 
de vestlige lande. 315 af hver 100.000 midaldrende mænd i USA dør af 
hjerteanfald hvert år; i Frankrig er raten 145 pr. 100.000.
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Undgå transfedtsyrer
Én ting er sikkert: den type fedt, som man for det meste skal undgå, er 
transfedtsyrer, som også kaldes for delvist hydrogeneret olie. Dette falske fedt 
findes ofte i de såkaldte “fedtfri” fødevarer, og det er ret farligt. De primære 
kilder til transfedtsyrer er forarbejdet bagværk og fastfood.

Denne form for fedtstoffer øger niveauet af det “dårlige” LDL kolesterol, 
samtidigt med at det sænker niveauet af det “gode” kolesterol. Alt i alt er det 
bedst at holde sig langt væk fra transfedtsyrer, for de byder absolut ikke på 
nogen sundhedsmæssige fordele.

Disse oliers inflammatoriske egenskaber, som man har observeret i undersøgelser, 
kan meget vel skyldes de metoder, der anvendes til forarbejdningen og pakningen 
af disse olier, og altså ikke selve oliernes indhold.

Jo mere naturlig fedtkilden er, og jo mindre forarbejdning der er involveret i dens 
frembringelse, jo sundere er den som regel. Der findes undtagelser, såsom de 
hormonforstyrrende farer ved sojabønneolie. Men bortset fra disse velkendte 
“farlige fødevarer”, så kan man ikke gå galt i byen, når man vælger naturlige 
produkter.

VIGTIGT: Det er også vigtigt at forstå, at den tidlige forskning i kokosnødder blev 
udført på stærkt raffineret kokosolie, som indeholdt farlige transfedtsyrer. 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Kapitel 3

Varianter af kokosolie og 
sådan køber du den bedste
Ligesom så meget andet er der også forskel på kokosolie; nogle slags er bedre 
end andre. Som det var tilfældet, da kokosolie for nogle år siden blev brugt meget 
i levnedsmiddelindustrien, er der stadig en masse raffineret kokosolie i omløb. Og 
det er jo klart, at jo mere forarbejdet olien er, jo mindre sundhedsmæssige fordele 
indeholder den.

Kokosolie udvindes af kernen eller frugtkødet 
fra den modne kokosnød. Kokosnødder er i 
virkeligheden ikke nødder, men anses snarere 
for at være frugter pga. deres opbygning. 

De har 3 lag: exocarp (det yderste lag 1), 
mesocarp (det midterste lag 2) og endocarp 
(det hårde, træagtige lag omkring frøet 3). 
Derefter finder vi kokoskødet (4) og spiren 
(5). Skønt alle dele af kokosnødden er 
brugbare, er olien den mest grundige 
undersøg af nyere forskning.

Eftersom kokosolie forarbejdes på forskellige måder, er det godt at kende forskel 
på raffineret og uraffineret.

Raffineret kokosolie
Raffineret kokosolie har gennemgået en kemisk forarbejdning ved brug af 
blegemidler samt andre midler. Det udvindes af kopra (det tørrede frugtkød). 

Under tørringen og forarbejdningen af frugtkødet, bliver de forurenende stoffer 
renset ved hjælp af blegende ler. Når det er gjort, bliver olien varmet op ved høje 
temperaturer, hvilket ødelægger dens naturlige sammensætning. Nu vil den ikke 
længere have den særlige tropiske duft, som vi kender så godt. 
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Producenterne tilsætter kemikalier, såsom natriumhydroxid for at forlænge dens 
holdbarhed. Det er muligt, at det er tilsætningsstofferne, der ændrer fedtet i 
olien, så det sunde, mættet fedt bliver til det farlige transfedt.

Uraffineret kokosolie
Når “jomfru” eller frisk kokoskød forarbejdes, anvender man en meget hurtig 
tørringsproces eller en våd formalingsproces. Under den hurtigtørrende metode 
tørres kødet og olien udvindes. Med den våde formalingsmetode separeres 
kokosmælken fra frugtkødet ved kogning, enzymer, gæring eller ved brug af en 
centrifuge. 

Når man forarbejder den på denne måde, undgår man blegning, tilsætningsstoffer 
og høj varme. Og kokosolien bevarer sin naturlige aroma og lækre smag.

En bemærkning om udvindingsmetoder
Når du har besluttet dig for raffineret eller uraffineret, skal du bestemme dig for 
udvindingsmetoden, hvoraf der findes 3 slags: koldpresset, mekanisk presset eller 
centrifugeret. Eftersom alle 3 metoder anvendes både til de raffinerede og 
uraffinerede varianter, bør du kende forskel.

Mekanisk presset og centrifugeret betyder ikke altid “rå”. Olien kan blive 
opvarmet til temmelig høje temperaturer i løbet af udvindingsprocessen. Jo højere 
varmen er, jo mere “ristet” kommer olien til at smage. Koldpresset olie bliver ikke 
udsat for så høj varme, så den vil automatisk have en mere mild og sød smag. 

Hvis du anvender kokosolie i madlavningen, foretrækker du nok smagen af den 
centrifugerede olie. Bare for en sikkerheds skyld, så skal du altid købe økologisk 
jomfru kokosolie.

                                                                                                                                
Hvad med kapsler?
Selvom kokosolie traditionelt set har været brugt i flydende form, kan man nu 
også få den som kapsler. Begge dele tilbyder en skare af fordele, så længe du 
holder dig væk fra de billige efterligninger. Kapslerne er gode, når du er på rejse 
eller har brug for et ekstra skud kokosolie.
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Sørg for at tjekke ingredienserne både i kapslerne og i olien. Det eneste, der skal 
stå i varedeklarationen, er “økologisk jomfru” eller “ekstra jomfru” kokosolie. Hold 
dig fra kapsler med fyldstoffer og vælg dem med vegetabilsk gelatine. 

Det er også bedst, at du finder et produkt, der er fremstillet i Danmark eller på en 
Good Manufacturing Practises (GMP) certificeret fabrik. Læs varedeklarationen, 
hvor du finder disse oplysninger. Urtekrams koldpresset kokosolie er et fornuftigt 
bud du kan købe i supermarkeder eller online her. 
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Kapitel 4

Kokosolie og dens 
egenskaber
• Antibakteriel - stopper bakterier, der forårsager tandkødssygdomme, 

halsinfektioner, urinvejsinfektioner og efterfølgende kroniske sår.

• Kræftbekæmpende - forhindrer farlige kræftceller i at brede sig og styrker 
immuniteten.

• Modvirker svamp - ødelægger infektioner, der 
fremmer svamp.

• Antiinflammatorisk - hæmmer inflammation og 
reparerer vævet.

• Antimikrobiel - inaktiverer skadelige mikrober 
og bekæmper infektion.

• Antioxidant - beskytter mod frie radikaler.

• Antiretroviral - ødelægger HIV og HTLV-1.

• Bekæmper parasitter - renser for lus, bændelorm og andre parasitter.

• Bekæmper protozoer - dræber protozo-infektion i tarmen.

• Antiviral - dræber virus, som forårsager influenza, herpes, mæslinger, AIDS, 
hepatitis mm.

• Forbedrer optagelsen af næringsstoffer - utrolig nem at fordøje og gør 
næringsstofferne let tilgængelige.

• Sikker og ugiftig

• Ingen bivirkninger
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Laurinsyre, caprinsyre og caprylsyre

Halvdelen af fedtet i kokosolie består af fedt, som ikke er særlig udbredt i 
naturen, nemlig laurinsyre. Laurinsyre er blevet kaldt for en “mirakel” ingrediens 
på grund af dens sundhedsfremmende egenskaber, og den findes også i 
modermælk. Faktisk findes den kun i 3 kostmæssige ting - små mængder i 
smørfedt og større mængder i palmekerneolie og kokosolie.

Laurinsyre omdannes til monolaurin i vores krop, hvilket er et stærkt, antiviralt, 
antibakterielt og anti-protozoisk stof. Da monolaurin er en monoglycerid, kan den 
ødelægge en lipid-omgivet virus, herunder mæslinger, influenza, HIV, herpes og en 
lang række patogene bakterier.                                                                    

Af alle stoffer på Jorden indeholder kokosolie mest laurinsyre
Kokosolie indeholder også en anden fedtsyre, som kaldes caprinsyre. Caprinsyre 
forekommer i meget små mængder i gedemælk og komælk, men findes i store 
mængder i tropiske olier, herunder kokosolie og palmekerneolie. Det er en 
mellemkædet fedtsyre, som besidder stærke antimikrobielle og antivirale 
egenskaber. I kroppen bliver caprinsyre omdannet til monocaprin, noget der let 
kan bekæmpe virus, bakterier og svampearten Candida albicans.

Den tredje fedtsyre, som kokosolie indeholder, er caprylsyre (octansyre), og den 
findes i modermælk og kokosnødder. Denne mættet fedtsyre har en lang række 
sundhedsfremmende egenskaber, og Health og Science Institute fortæller os, at 
caprylsyre har en instinktiv evne til at behandle svampeinfektioner i tarmene. Det 
gør den til et rigtig godt våben mod Candida. 

Physicians’ Desk Reference for Nutritional Supplements fortæller os, at caprylsyre 
muligvis også kan hjælpe dem, som lider af Crohn’s sygdom, og at den 
sandsynligvis har en gavnlig virkning på for højt blodtryk. En japansk undersøgelse 
konkluderede, at caprylsyre hæmmer udskillelsen af IL-8, et gen som befinder sig i 
tarmene på dem, som lider af Crohn’s sygdom.
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Daglig dosis af kosttilskud
Selvom kokosolie ikke er farligt, er det alligevel en god ide, at du taler med en 
sundhedsekspert angående den korrekte dosis.

En fremragende måde at få din daglige dosis kokosolie på er ved at udskifte de 
andre olier med kokosolie. Kokosolie kan ligeligt erstatte alle slags madolier og 
kan også bruges i stedet for smør, hvis man ønsker det.

Vægt Mængde

Over 80 kg 4 spsk.

Over 68 kg 3.5 spsk.

over 57 kg 3 spsk.

Over 45 kg 2.5 spsk.

Over 34 kg 1.5 spsk.

Over 23 kg 1.5 tsk.

Over 11 kg 1 tsk.
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Kapitel 5

Et hurtigt kig på kemi
92% af det fedt, som findes i kokosolie, er mættet. Sammenlign det med 
olivenolie, som har 15% mættet fedt, oksefedt 50% og smør, som har 63% 
mættet fedt. At olien forbliver fast ved stuetemperatur og ikke bliver hurtigt 
harsk, er netop på grund af dens høje indhold af mættet fedt. Mange veganere 
bruger den som erstatning for smør.

Udover dens store mængde mættet fedt indeholder kokosolie også mange 
mellemkædede triglycerider (eller mellemkædede fedtsyrer kaldet MCT’er), hvilke 
indeholder 6-12 kulstofatomer (det vil vi komme nærmere ind på).

Faktisk er kokosolie den mest righoldige kilde til disse mellemkædede fedtsyrer, 
sammenlignet med de fleste andre olier, som består af langkædede triglycerider 
(LCT’er) og som har mere end 12 kulstofatomer. Sojabønneolie er 100% LCT’er, 
og kokosolie har 40% LCT’er og 60% MCT’er. Det gør en stor forskel på grund af 
den måde, hvorpå vores krop omdanner MCT’er og LCT’er.

Kroppen har meget svært ved at nedbryde LCT’er, og det kræver et særligt 
enzym til fordøjelsen. De lægger også et stort pres på bugspytkirtlen, leveren og 
fordøjelsessystemet. Kroppen lagrer primært LCT’er som fedt, og de bliver også 
anbragt i arterierne i lipide former såsom kolesterol. 

I stærk kontrast til det har MCT’erne en lang række sundhedsmæssige 
egenskaber. De er meget mindre end LCT’erne, hvilket betyder, at de kan nemt 
kan trænge gennem cellemembranerne, og de har ikke brug for særlige enzymer 
for at kunne være til gavn for kroppen. De er nemme at fordøje og bliver sendt 
direkte til leveren, hvor de omdannes til energi - og ikke lagret som fedt. MCT’er 
hjælper samtidig med at stimulere stofskiftet.
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Kapitel 6

Kokosolie er brændstof til 
fedtforbrændingen
Efter at brugen af traditionelle, animalske og tropiske olier er faldet, er 
taljemålene og forekomsten af sygdomme, såsom hjertesygdomme, kræft og 
hyperkolesterolæmi (forhøjet kolesterolindhold i blodet) steget. Antallet af svært 
overvægtige børn er også vokset som følge af den udbredte brug af 
hydrogenerede olier i fastfood og forarbejdede fødevarer.

Forskere har fundet ud af, at i de kulturer, hvor uraffineret kokosolie er en del af 
den daglige kost, har folk mindre tendens til overvægt og livsstilsrelaterede 
sygdomme. Som vi kom ind på tidligere, så forbrændes de mellemkædede 
fedtsyrer i kokosolie hurtigt i kroppen. De er som små stykker tørt pindebrænde 
på bålet i stedet for en stor, fugtig bjælke. MCT’ernes øjeblikkelige transport til 
leveren betyder, at fedtet ikke behøver at blive transporteret gennem hele 
kroppen først og ikke ender som fedt i blodet, men forbliver tilgængeligt fedt, der 
kan bruges som energi til kroppen.

MCT’er øger også hastigheden, hvormed kroppen bruger brændstof til energi. Når 
man tænker på de slanke og trimmede kroppe, som de har i troperne - hvor 
kokosnød er en fast ingrediens i kosten - så giver det fuldstændig mening.

En velkendt befolkningsundersøgelsen, 
foretaget på øerne Pukapuka (til højre) og 
Tokelau (tæt på New Zealand) i det sydlige 
Stillehav, tog sin begyndelse i 1960’erne, 
inden områderne blev udsat for raffinerede 
fødevarer fra Vesten. Folk, der boede i disse 
områder, spiste udelukkende traditionelle 
fødevarer, og kokosnød blev brugt på enten 
den ene eller den anden måde ved hvert måltid.

Disse øboere fik 50-60% af deres kalorier fra fedt, mest i form af mættet fedt fra 
kokosnødder. Dette blev sammenlignet med folk, der boede i Vesten, som fik ca. 
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30-40% af kalorierne fra fedt. Helbredet hos befolkningen på begge øer var rigtig 
godt i forhold til den vestlige standard. 

De havde ingen tegn på nyresygdomme, hyperthyroidisme (sygdomme i 
skjoldbruskkirtlen) eller højt kolesterol i blodet. Alle var slanke og meget sunde 
med en ideel vægt i forhold til deres højde. “Vestlige sygdomme, såsom 
hjertesygdomme, colitis, tyktarmskræft, mavesår, åreforkalkning og 
blindtarmsbetændelse var meget sjældent forekommende”.

“I løbet af de sidste 20 år har der været en kraftig stigning af 
fedme i USA og tallene bliver ved med at være høje. I 2010 
havde ingen af staterne mindre end 20% overvægtige 
mennesker. 36 stater havde en prævalens på 25% eller 
derover; i 12 af disse stater (Alabama, Arkansas, Kentucky, 
Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Oklahoma, South 
Carolina, Tennessee, Texas og Vest Virginia) var andelen 30% 
eller derover” - US Centers for Disease Control

Fedme er også et stigende problem i Danmark. Ifølge vores egen 
sundhedsstyrelse er 47% af den voksne befolkning overvægtig, og omkring 13% 
af befolkningen er svært overvægtige. (Tallene er fra den nationale sundhedsprofil 
2010).

Det er ikke den eneste undersøgelse, der blev foretaget på virkningerne af kost 
med et højt indhold af mættet fedt. I 1930’erne foretog en tandlæge ved navn 
Dr. Weston Price nogle undersøgelser på folk, der boede på øerne i Stillehavet. 
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Han var meget interesseret i, hvordan traditionel kost havde indflydelse på det 
almene sundhed og velvære, især tændernes sundhed. Han sammenlignede dem, 
som indtog traditionel mad, med dem, som spiste raffineret mad. Dr. Price fandt 
ud af, at øboerne, som spiste traditionel mad, havde et rigtig godt helbred og ikke 
var overvægtige på trods af, at de spiste store mængder mættet fedt. De, som 
handlede med mad med de vestlige lande, og som spiste flere raffinerede 
fødevarer (med mange kulhydrater), led af de almindelige, vestlige sygdomme, 
herunder fedme og huller i tænderne. Billedet herunder er taget fra Dr. Price’s 
forskning. 

Indian Department of Medicine gennemførte en undersøgelse, der sammenlignede 
traditionelle madolier og fedtstoffer, såsom Ghee (klaret smør) og kokosolie (som 
har et højt indhold af mættede fedtstoffer), med blandt andre saflorolie og 
solsikkeolie, der mest består af flerumættede fedtstoffer. Brugen af disse olier 
blev sammenlignet med forekomsten af type 2 diabetes og hjertesygdomme.

Man fandt ud af, at da de mættede fedtstoffer blev udskiftet med flerumættede 
fedtstoffer, steg tilfældene af hjertesygdomme og diabetes. De såkaldte 
“hjertevenlige” olier indeholder et dårligt forhold mellem omega-6 og omega-3 
fedtsyrer. Yderligere undersøgelser har påvist, at indtagelsen af moderne, 
vegetabilske olier kan være skadeligt for vores helbred.

I en randomiseret, dobbeltblind undersøgelse inddelte man kvinder i 2 grupper: 
den ene fik sojabønneolie i form af et kosttilskud (S) og den anden gruppe (C) fik 
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den samme mængde af jomfru kokosolie. Hver gruppe blev bedt om at spise en 
afbalanceret kost og gå 50 minutter hver dag.

Resultaterne:
[Efter en uge] var det kun gruppe (C), der havde fået mindre [taljemål]... Gruppe 
S havde en stigning… i det samlede kolesterol, LDL og LDL:HDL forholdet, mens 
HDL var reduceret… Den slags ændringer forekom ikke i gruppe C. Det fremgår, 
at kosttilskud med kokosolie ikke forårsager dyslipidæmi, og det reducerer 
umiddelbart fedtet på maven.”

Lignende resultater blev lagt for dagen i en undersøgelse i 2003. Man 
konkluderede, at indtagelse af MCT’er øgede energiforbruget og reducerede 
fedtet hos overvægtige mænd. 24 overvægtige mænd spiste en kost fyldt med 
enten MCT’er eller LCT’er, og MCT-gruppen tabte sig mere og havde mere energi i 
forhold til dem, som spiste LCT-er.

I en undersøgelse fik 40 kvinder med abdominal fedme 28 gram kokosolie om 
dagen, og på 12 uger havde de en betydelig reducering af BMI og taljemål. I en 
anden undersøgelse fik 20 fede mænd en 2,8 cm smallere talje, efter at de kun i 
4 uger havde spist 28 gram kokosolie om dagen.

Mæt i længere tid
Kokosolie kan også hæmme sulten. Ifølge en undersøgelse indtog mænd, som 
spiste flest MCT’er, 256 færre kalorier end mænd, som ikke gjorde. I en anden 
undersøgelse viste det sig, at mænd, som spiste MCT’er til morgenmad, spiste 
langt færre kalorier hele dagen igennem end de mænd, som ikke spiste MCT’er.
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Kapitel 7

Styrk skjoldbruskkirtlen
Over 13 millioner mennesker i Amerika lider af nedsat aktivitet i skjoldbruskkirtlen, 
hvilket almindeligvis betegnes som lavt stofskifte. Så der er god grund til at tro, 
at en underaktiv skjoldbruskkirtel er en stor forhindring for et vægttab, især hos 
kvinder. 

Hormonerne i skjoldbruskkirtlen en 
nødvendige for den normale sundhed og 
cellulære aktivitet, og hvis funktionen i 
skjoldbruskkirtlen ikke er normal, er det 
stort set umuligt at tabe sig.

Skjoldbruskkirtlen kontrollerer kroppens 
temperatur, samt energiforbruget og 
væksten hos børn. Træthed, depression, 
vægtforøgelse, kolde hænder og fødder, 

følsomhed over for kulde, lav kropstemperatur, hovedpine, ledsmerter, 
menstruelle uregelmæssigheder, hævede øjne, hårtab, skøre negle, forstoppelse, 
ringen for ørerne, manglende sexlyst samt hyppige infektioner er alle mulige tegn 
på en doven skjoldbruskkirtel.

Man mener, at kosten spiller en væsentlig rolle med hensyn til skjoldbruskkirtlens 
sundhed. Selvom et lavt indtag af jod medfører en nedsat funktion i 
skjoldbruskkirtlen, så er det ikke den bedste løsning at kaste sig over bordsaltet. 
Mange fødevarer, som man spiser i den vestlige kultur, indeholder det, man kalder 
for goitrogener, som hæmmer optagelsen af jod. 

2 populære goitrogener er sojabønner og jordnødder. En stor mængde af de 
forarbejdede fødevarer indeholder enten det ene eller begge dele. Varerne i 
supermarkedet er fulde af flerumættede olier, og mange amerikanere holder sig 
stadig fra at anvende mættet fedt og foretrækker at bruge de mekanisk pressede 
eller dem, som er udvundet med solventekstraktion. Hvis du bruger vegetabilsk 
olie i madlavningen, er det på tide, at du holder op.

  © hurtigtslank.dk 24



Flerumættede olier, såsom sojaolie, er blevet brugt til at fede landbrugsdyr op 
med. Disse olier, der består af LCT’er, fremmer en vægtforøgelse. I 1940’erne 
prøvede landmænd at bruge kokosolie til at fede dyrene op med, og de fandt ud 
af, at det gjorde dem slanke og aktive i stedet.

Med industrialiseringen af vores landbrugssystem er jorden blevet mangelfuld, 
hvad angår jod, hvilket yderligere udsætter skjoldbruskkirtlens sundhed. 
Derudover har indtagelsen af raffineret sukker og korn også en negativ virkning på 
skjoldbruskkirtlens funktion. 

Samtidig er der en lang række miljømæssige stressfaktorer, såsom kemiske 
stoffer, pesticider, kviksølv og fluor, som stresser skjoldbruskkirtlen. Med alle 
disse angreb er det ikke så underligt, at så mange mennesker lider af lavt 
stofskifte.

En bemærkning om harskning
Vegetabilske olier oxiderer meget hurtigt og bliver harske. Så for at forhindre, at 
de bliver harske, over-raffinerer fødevareproducenterne olierne, hvilket i 
særdeleshed ødelægger den cellulære sundhed og har en negativ indvirkning på 
skjoldbruskkirtlen. De langkædede fedtsyrer, som findes i de vegetabilske olier og 
som ophobes i cellerne, er ofte harsk, oxideret fedt, der forstyrrer omsættelsen 
af skjoldbruskkirtelhormonet T4 til T3, som er nødvendigt for dannelsen af 
enzymer, der omsætter fedt til energi.

Kokosolie er redningen
Eftersom kokosolie er mættet og meget 
stabil, opstår der ingen oxidering, og fordi 
den nedbrydes anderledes i kroppen, 
forstyrrer kokosolie ikke omsætningen af 
T4 til T3. Udover at udskifte de 
flerumættede fedtstoffer med de sunde, 
mættede fedtstoffer, der findes i 
kokosolie, er der også en lang række andre 
sundhedsmæssige livsstilsændringer, du 
kan foretage for at fremme en sund aktivitet i skjoldbruskkirtlen:

‣ Spise jodholdige fødevarer, såsom havgrøntsager, tranebær, friskfanget fisk og 
æg.

‣ Presse økologiske grøntsager.
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‣ Undgå fødevarer, som indeholder sojabønneolie - som ofte forekommer i 
mayonnaise, jordnøddesmør, dressinger osv.

‣ Reducér indtagelsen af forarbejdet korn og sukker.

‣ Begræns din eksponering for fluor og kviksølv - sørg for at have et godt 
vandfiltreringssystem derhjemme.

‣ Indtag kosttilskud af god kvalitet, såsom zink, selen, mangan, krom, B-vitamin, 
C-vitamin, A-vitamin og E-vitamin (torskelevertran er en naturlig kilde til A-
vitamin).

‣ Motion - det er især vigtigt for at rette op på skjoldbruskkirtlens funktion. 
Gåture i rask gang i 30 minutter om dagen er et godt sted at starte.

Disse undersøgelser samt andre taler stærkt for jomfru kokosolie. Hvis du gerne 
vil sætte gang i dit stofskifte, få mere energi og smide dellerne på maven, skal du 
indlemme jomfru kokosolie i en velafbalanceret, sund daglig kost. MCT-olie er en 
nem erstatning i salatdressinger, smoothies og supper.
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Kapitel 8

Hjernens sundhed
Ifølge Alzheimer’s Association er antallet af folk, der bliver diagnosticeret med 
denne invaliderende sygdom, stigende. Det forventes, at i år 2050 vil næsten 14 
millioner mennesker leve med denne lidelse, der fratager folk deres minder og 
forårsager bekymring og forvirring.

I øjeblikket lider mere end 5 millioner mennesker under virkningerne af denne 
sygdom, som i dag er kendt som den 6. hyppigste dødsårsag i USA (i Danmark er 
det den 5. hyppigste). Det anslås, at der bruges 
over 1000 milliarder kroner hvert år på behandling 
af Alzheimers.

Der findes desværre ingen behandlingsmuligheder, 
som kan behandle, standse eller forbedre 
symptomerne på Alzheimers sygdom. De 
lægemidler, der udvikles i dag, kan mindske de 
amyloide plakker, som opstår af proteinet Amyloid 
B (AB) og som opbygges i hjernen. Disse er et 
kendetegn på sygdommen.

Men nyere undersøgelser afslører imidlertid, at små 
klumper AB, oligomer, viser sig flere år før, at 
plakkerne begynder at udvikle sig. Disse oligomerers molekylære struktur er 
meget anderledes end AB.

Endvidere fandt de ud af, at medicin, som er udviklet til at ødelægge de amyloide 
plakker, ikke har nogen virkning på oligomerer. Det kan være forklaringen på, at 
eksperimentel Alzheimers medicin har slået fejl; den har sigtet efter plakkerne, og 
ikke deres forløbere, oligomererne.

Casestudie: En naturlig tilgang
Mary Newport, MD, har haft demens og Alzheimers på meget nært hold. Da 
hendes 53-årige mand begyndte at vise tegn på progressiv demens, som senere 
hen blev diagnosticeret som Alzheimers, skred hun til handling.
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Han begyndte at tage Alzheimers medicin, såsom Namenda, Exelon og Aricept - 
men hans sygdom blev kun værre. Det var ikke før, Dr. Newport forsøgte at få sin 
mand med i et forsøg på en ny Alzheimersmedicin, at hun begyndte at forske i, 
hvad der udløser Alzheimers.

Hendes forskning førte hende til 
den opdagelse, at nogle 
hjerneceller kan have svært ved at 
bruge glukose - hjernens primære 
energikilde. Uden dette brændstof 
begynder neuronerne at dø. En 
alternativ energikilde for 
hjernecellerne er fedtstoffer, 
nærmere betegnet ketoner. Når 
kroppen mangler kulhydrater, 
producerer den helt naturligt ketoner.

De fleste folk har dog vanskeligt ved at skære kulhydraterne væk én gang for alle, 
og på mange måder er det usundt for dem. Så en anden måde at producere 
ketoner på er ved at spise olie, der består af mellemkædede triglycerider. MCT er 
en olie, der fremstilles af kokosolie og palmeolie.

Det lægemiddel, som blev brugt i forsøget, var kun MCT-olie med en dosis på 20 
gram. Når MCT-olien omsættes i kroppen, beskytter ketonerne, som dannes i 
kroppen, ikke kun mod Alzheimers, de kan også forbedre symptomerne. Dette er 
også en potentiel behandling for Parkinsons, Huntingtons, type 2 diabetes og 
multipel og amyotrofisk lateral sklerose.

Hr. Newport begyndte at tage kokosolie to gange dagligt på et tidspunkt, hvor 
han ikke engang kunne huske, hvordan man tegner et ur. Efter indtagelsen af 2 
spsk. jomfru kokosolie havde han en øjeblikkelig øget hjernefunktion.

Efter 2 uger med kokosolie i kosten var hans tegneevner blevet bedre. Og efter 
lidt over en måned var tegningerne nemmere at tyde. Det virkede som om, olien 
løftede sløret.

Efter 60 dage var han opmærksom, snakkesalig og glad. Han var mere fokuseret 
og koncentreret og var i stand til at holde sig til en opgave. Han blev med at tage 
den samme mængde kokosolie hver dag, og demensen fortsatte med at være i 
bakgear. 
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Han var i stand til at løbe igen, og hans læseforståelse var også stærkt forbedret. 
Med tiden vendte hans korttidshukommelse tilbage, og han kunne tale om 
tidligere begivenheder med stor klarhed. Da han fik en hjernescanning, var det 
svind, der før havde været til stede, standset.

Det ved vi
Vi ved, at Alzheimermedicin har slået fejl. Vi ved, at en medicinalvirksomhed 
brugte et ikke-patenterbart, naturligt stof (MCT) i et FDA-forsøg (FDA= USA's 
føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed), og det virkede. Så man har nu 
fundet ud af, at et naturligt stof kan anvendes i stedet for dyr medicin.

Det fantastiske er, at det naturlige stof virker bedre end medicin-udgaven. Når 
man bruger kokosolie, holder ketonerne faktisk helt op til 8 timer i kroppen i 
modsætning til 3 timer, når man anvender den syntetiske udgave. Så hvis folk får 
nys om det, kunne det få medicinalindustrien i knæ!
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Kapitel 9

Kokosolie og afgiftning
Et hurtigt kig på internettet afslører, hvor populære de forskellige detox-kure er. 
Selvom mange af dem er bygget op omkring forskellige trends og ikke har et 
videnskabeligt grundlag, har en ægte og sikker detox-kur mange 
sundhedsfremmende fordele:

‣ eliminerer bakterier

‣ forbedrer fordøjelsen

‣ styrker immuniteten

‣ øger energien

‣ sætter gang i stofskiftet

Nøglen til en vellykket detox er at vælge den rigtige metode. Der er ingen mangel 
på muligheder lige fra presset juice til ugelange kurophold. Men du behøver ikke at 
røve en bank for at kunne betale for en ordentlig udrensning.

Kokosolie indeholder så mange helbredende egenskaber, at det er en fast 
ingrediens i en lang række populære detox-programmer. 

I nogle af disse bliver kokosolie anvendt som en erstatning for mad. Ideen er, at 
hver gang du er sulten, tager du 2 spsk. kokosolie. Eftersom den er nem at 
fordøje og øjeblikkeligt giver dig energi, er det en alletiders erstatning for et tungt 
måltid. Hvis du planlægger at bruge kokosolie på denne måde, er det dog altid 
godt, at du først taler med en sundhedsekspert, inden du går i gang. 

Andre populære detox-kure kombinerer kokosolie og juice. MCT’erne i olien 
fungerer som kulhydrat i kroppen, hvilket omgående giver dig energi, uden at 
blodsukkeret stiger. Uanset hvilken form for detox du vælger, er kokosolie en 
fremragende ingrediens, der vil forsyne dig med energi og gøre dig mæt.
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Olie-mundskylning
Olie-mundskylning, eller den såkaldte oil pulling, er en meget effektiv måde at 
afgifte kroppen på. Dr. Bruce Fife er ekspert i kokosolie og forfatteren til Oil 
Pulling Therapy. Han siger, at “oil pulling er en af de mest enestående metoder til 
afgiftning og healing, jeg nogensinde er stødt på i hele min karriere som 
naturopatisk læge”. Denne proces fjerner bakterier, giftstoffer og parasitter fra 
munden, samtidig med at den lindrer bihulerne og tilstoppet næse, mens den får 
lymfesystemet til at fjerne giftstoffer fra kroppen.

Fremgangsmåde:
Olie-mundskylning bør gøres på tom mave som det allerførste om morgenen.

Anvend 1 spsk økologisk jomfru kokosolie - det er nok en god ide at starte med ½ 
spsk. og lidt efter lidt øge mængden til 1 spsk.

Gurgl olien langsomt rundt i munden og sørg for, at olien fordeles overalt i 
munden - du skal ikke sluge.

Gurgl i mindst 10 minutter.

Spyt ud, når du er færdig, og skyl med rent vand.

Børst dine tænder bagefter med naturlig tandpasta.

Olie-mundskylning kan gøres dagligt og vil reducere plak, give hvide tænder og 
frisk ånde samt forbedre den generelle sundhed og velvære.
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Det skal dog siges at olie-mundskyldningshelbredende egenskaber ikke er blevet 
dokumenteret i nogle videnskabelige undersøgelser endnu. 

  © hurtigtslank.dk 32



Kapitel 10

Et kig på kolesterol og 
statiner
I dag tager flere end 40 millioner mennesker 
i hele verden receptpligtige statiner for at 
sænke deres LDL-kolesteroltal. Men når de 
gør det, bliver der gået alvorligt på 
kompromi med vigtige cellulære funktioner. 

HDL og LDL kolesterol tjener som 
leverandører af noget så vigtigt som 
CoQ10, beta-caroten og E-vitamin til 
mitokondrierne, cellernes energikilde. 
CoQ10 er vigtig for hjertemusklernes 
funktion, og kolesterol i sig selv er 
afgørende for kroppens generelle funktion, herunder hjernens funktion og den 
hormonelle stabilitet.

Når kolesterol bliver forhindret i at gøre sit arbejde, er kroppen ikke i stand til at 
fungere, som den skal. 

En lang række statin-patienter vidner om, at de fik flere nye sundhedsmæssige 
lidelser, da de begyndte at indtage statiner, som gradvist aftog, da de holdt op 
med at tage statiner.

Nogle af de mest almindelige omfattede alvorligt hukommelsessvækkelse, mindre 
energi, depression, muskelsmerter og øjenproblemer. Forskerne anslår, at kun 
omkring 1 ud af 200 negative virkninger af statiner rent faktisk bliver rapporteret 
af lægerne.

En af de mest skræmmende ting angående statiner er, at i 75% af tilfældene 
bliver de udskrevet til raske personer af forebyggende årsager, som en slags  
“primær beskyttelsesforanstaltning” mod hjertesygdomme. En stor del af 
forskningen viser imidlertid, at brugen statiner for primær beskyttelse ikke virker 
livsforlængende.
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Undersøgelser viser, at tilfældene af hjerteanfald hos statin-patienter var noget 
lavere, men det blev opvejet af de andre sygdomme, der opstod hos disse 
patienter, mens de var på statiner, højst sandsynligt forårsaget af statinerne selv 
som følge af deres hæmning af den cellulære funktion og deres blokering af vitale 
næringsstoffer.

Hos 25% af de patienter, der fik ordineret statiner efter et hjertetilfælde, 
slagtilfælde eller et kirurgisk hjerteindgreb, virkede statinerne en anelse 
livsforlængende. Men da statistikken blev udarbejdet, viste det sig, at 
pågældende patienter kun fik forlænget den forventede levetid med 14 dage.

Statiner er en af de mest almindeligt ordinerede lægemidler i verden, og 
medicinalindustrien tjener milliarder af dollars i overskud på dem hver år. Dr. John 
Abramson fra Harvard Medical School forklarer, at det videnskabelige grundlag, 
der bakker brugen af statiner op, helt og holdent er påvirket af kommercielle 
interesser.

I et interview fortæller han i detaljer om, at allerede under Reagans administration 
blev de offentlige midler til forskning i offentlighedens interesse stærkt skåret 
ned, og at størstedelen af midlerne til forskning nu kommer fra 
medicinalvirksomhederne selv.

“Du har langt bedre odds for at få de resultater, du ønsker, hvis 
du selv betaler for videnskaben. Redaktørerne af tidsskriftet 
eller anmelderne har ikke adgang til de rigtige oplysninger” Dr. 
Abramson

Et eksempel på, hvordan medicinalvirksomheder med kommerciel interesse i 
forfalskede undersøgelser, der støtter brugen af statiner, er JUPITER forsøget. 

Flere år tilbage fremlagde denne ekstremt populære undersøgelse, at statiner 
nedsætter risikoen for hjerteanfald med 54%, hvilket fik læger på verdensplan til 
at ordinere dem i store mængder.

Dr. Abramson forklarer imidlertid, at dette var en “relativ procentdel”, og da de 
faktiske tal blev analyseret, opdagede man, at hjerteanfaldene kun blev nedsat 
med 0.48%.
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Ikke desto mindre tog medierne JUPITER forsøget alvorligt og fortalte vidt og 
bredt om statinernes succes. Dr. Abramson fortæller, at “det eneste medie i USA, 
som var på rette spor, var den berømte medicinske ekspert Dr. Stephen Colbert, 
som sagde ‘JUPITER forsøget var et stort gennembrud med hensyn til at finde ud 
af, hvordan man får folk til at tage medicin, som de ikke har brug for’”.

Hjertesygdomme er et alvorligt problem i hele verden og var skyld i 7.8 millioner 
dødsfald i 2008. Og eftersom dødstallet er stigende, er det ikke så underligt, at 
folk er bange og gerne vil tage forebyggende foranstaltninger.

Flere og flere beviser peger imidlertid på, at et lavere kolesteroltal ikke er svaret, 
og brugen af statiner forårsager stor skade med meget tvivlsomme fordele i 
bedste tilfælde. Dokumentarprogrammet Statin Nation peger på en stor 
sammenhæng mellem stressniveau og hjertesygdomme, en sammenhæng, der 
kræver yderligere forskning, eftersom den måske vil kunne redde en masse 
menneskeliv.

Dr. Abramson taler lige ud af posen: 

“Når vi ser tilbage på denne æra, og vi ser den svindel, som 
vildledte lægerne angående de videnskabelige beviser, vil vi 
forhåbentlig forstå, at der er tale om organiseret kriminalitet… 
på et meget højere niveau end blot det at røve en bank med 
maskingeværer. Men der er mange flere penge i det, og mange 
flere mennesker kan i den grad komme til skade”.

Dr. Natasha Campbell-McBride er enig. Hun opfordrer os til at genoverveje vores 
skræk for kolesterol. “Det er overhovedet ikke en god ide at forstyrre kolesterolet 
i blodet. Din krop ved, hvad den gør. Uanset hvilket kolesteroltal du på nuværende 
tidspunkt har i blodet, er det det rette niveau for dig. Det skal du ikke lave op og 
ned på”.

Kokosolie og kolesterolprofilen
Det mættede fedt i kokosolie kan rent faktisk beskytte dig mod et hjerteanfald 
eller slagtilfælde. Når du bruger uraffineret kokosolie i kosten, øger det 
almindeligvis HDL-kolesterolet samt forbedrer den samlede kolesterolprofil. En af 
de bedste indikatorer for, om man er i risiko for en hjertesygdom, er ikke at 
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fastsætte det samlede kolesteroltal, men snarere forholdet mellem LDL/HDL. 
Eftersom kokosolie øger HDL, bliver det samlede kolesteroltal bedre, og der er 
således mindre risiko for en hjertesygdom.

Forskning viser, at folk, som indtager store mængder kokosolie som en del af 
deres almindelige kost, har normale kolesterolprofiler og meget få tilfælde af 
hjertesygdomme. 

De mellemkædede fedtsyrer i kokosolie er umiddelbart det, som beskytter hjertet. 
Undersøgelser, der går helt tilbage til 1970, demonstrerer, at kokosolie er godt 
for hjertet, selvom der er tale om mættet fedt. Udover at forbedre 
kolesterolprofilen mindsker kokosolie kropsfedtet, reducerer blodpropper, 
mindsker mængden af frie radikaler i cellerne samt sænker kolesterol i blodet og 
leveren, samtidig med at den øger reserverne af antioxidanter i cellerne. Alt dette 
sammen med befolkningsundersøgelser, der viser færre tilfælde af 
hjertesygdomme, demonstrerer, hvor effektiv kokosolie er til at beskytte hjertet.

Hjertesygdomme og infektion
Åreforkalkning (arteriosklerose) er skyld i hjertesygdom. Den nuværende 
opfattelse vedrørende arteriosklerose er, at det opstår som følge af en skade på 
den indvendige foring af arterievæggen. En række elementer kan forårsage 
skaden, såsom toksiner, frie radikaler, bakterier og vira. Hvis man ikke gør noget 
ved årsagen til skaden, vil irritation og inflammation fortsætte og der vil fortsat 
dannes arvæv.

Blodplader, som regulerer blodets evne til at koagulere, cirkulerer i blodet, og når 
de finder en skade, bliver de klistret og klæber sig til hinanden såvel som til de 
ødelagte væv, som et slags plaster. Sådan dannes blodproppen. Skade af enhver 
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art får blodpladerne til at størkne sammen og til at frigive vækstfaktorer 
(protein), som får muskelcellerne i arterievæggene til at vokse. Arvæv, kalk, 
blodplader, kolesterol og triglycerider skynder sig til stedet i et forsøg på at hele 
det skadede område. Konsekvensen er en masse af plaque i arterierne. Når dette 
plaque hober sig op i den kranspulsåren (som ernærer hjertet), kaldes det for en 
koronar hjertesygdom - den mest almindelige dødsårsag i USA.

Der er også overbevisende dokumentation for, at kronisk infektion umiddelbart 
fremmer udviklingen af plaque, som fører til hjertesygdom.

En finsk undersøgelse konkluderede, at 27 ud af 40 patienter med hjerteanfald, 
og 15 ud af 30 mænd med hjertesygdomme havde antistoffer, som havde 
tilknytning til klamydia, der er kendt for at medføre tandkødssygdomme og 
lungeinfektioner. Kun 7 ud af 41 mænd, som ikke havde hjertesygdomme, havde 
antistoffer. I et dyreforsøg, hvor kaniner blev inficeret med klamydia, var 
arterievæggene fortykket. Da kaninerne fik et antibiotikum, fik væggene igen 
normal størrelse.

En kronisk infektion kan fortsætte uden mærkbare symptomer. Når kroppen er 
ude af stand til at klare infektionen, fortsætter udviklingen af plaque umiddelbart, 
og et pludseligt hjerteanfald kan forekomme.

Forskere pointerer dog, at det ikke er alle infektioner, der ender med 
åreforkalkning og de andre faktorer, såsom frie radikaler, forhøjet blodtryk og 
diabetes, som også gør skade på arterievæggen og fremmer dannelsen af plaque. 
Men alt, som kompromitterer immuniteten, såsom dårlig kost, stress eller alvorlig 
sygdom, kan også gøre kroppen sårbar over for kronisk infektion og medføre 
åreforkalkning.

Selvom antibiotika er effektive midler mod bakterielle infektioner, så gør de intet 
for virusinfektioner. Men både bakterier og vira kan blive ødelagt af de 
mellemkædede fedtsyrer (MCFA), som findes i kokosolie. MCFA er stærkt 
bakteriebekæmpende og kan dræbe massevis af sygdomsfremkaldende 
organismer. Kokosolie kan ikke alene beskytte dig mod bakterier, som medfører 
herpes, mavesår og lungeinfektioner, men også mod hjertesygdomme og 
slagtilfælde.

Vidste du? På Sri Lanka, hvor kokosolie er det mest anvendte fedtstof i kosten, er 
dødeligheden ved hjertesygdomme den laveste i verden? Desværre er raten for 
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hjertesygdomme steget kraftigt, 
efter at flere flerumættede 
fedtstoffer har erstattet 
kokosolie. Disse såkaldte 
“hjertevenlige” olier er tydeligvis 
slet ikke godt for hjertet. 
Forskere, som har lagt mærke til 
den tendens, opfordrer folk i 
Indien til at gå tilbage til kokosolie 
for at reducere deres risiko for hjertesygdomme.

Skrid til handling: Byt den vegetabilske olie ud med kokosolie for at beskytte dit 
hjerte.
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Kapitel 12

Smuk hud
En undersøgelse, der blev foretaget i 
2008 på Skin and Cancer Foundation 
på Filippinerne, sammenlignede 
jomfru kokosolie og jomfru olivenolie 
angående deres evne til at tilføre 
fugtighed på tør hud og fjerne 
bakterier fra koloniseret atopisk 
eksem.

Undersøgelsen - et dobbeltblindet, 
kontrolleret forsøg - konkluderede, at kokosolie var bedre end olivenolie til at 
dræbe bakterier, mest på grund af oliens indhold af laurinsyre.

En undersøgelse fra 2009 på Division of Dermatology (Department of Medicine, 
University of California, San Diego), kiggede på laurinsyrens antimikrobielle 
egenskaber og dens evner til at helbrede acne.

Resultaterne talte for anvendelsen af laurinsyre til behandling af akne i stedet for 
antibiotika.

Kokosolie hjælper med at fjerne døde hudceller og kan også kombineres med 
kokos-krystaller, havsalt eller andre naturlige, eksfolierende stoffer, som 
tilsammen giver en meget effektiv skrubbemaske til ansigtet, der gør huden blød 
og ren. Der er ingen grund til at bruge penge på specielle produkter, når du kan 
bruge kokosolie. Man kan lave en simpel skrubbemaske af en kop kokos-krystaller 
blandet med ½ kop økologisk kokosolie.

Folk, som bor i troperne, har smuk, rynkefri hud, og det skyldes til dels deres brug 
af kokosolie. Denne mellemkædet fedtsyre beskytter og heler huden på én og 
samme tid. Kokosolie er også en effektiv solcreme, der blokerer 20% af de 
skadelige stråler.

Kokosolie tilfører huden næringsstofferne i modsætning til andre olier og 
kommercielle produkter, der kvæler huden og ikke har nogen nærende fordele. 
Hvis du gerne vil bruge kokosolie som fugtighedspleje, skal du først starte med en 
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meget lille portion. Hvis du kommer for meget på huden, vil den ikke være i stand 
til at optage det hele. En lille smule gør stor gavn, hvilket gør den til et yderst 
økonomisk valg som fugtighedspleje.

Kokosolie er egnet for børn i alle aldre, herunder spædbørn, og den kan lindre 
væmmeligt bleudslæt på ingen tid.

D-vitamin bidrager i kampen mod hudkræft
Hvis du kigger på folk fra Filippinerne, så vil du opdage, at de er tilbøjelige til at 
have en smuk, ungdommelig kulør samt en blød, rynkefri hud, til trods for at de 
bor i et klima, som udsætter dem for solens stråler hele året rundt. Hudkræft er 
praktisk talt ikke noget, man hører om på Filippinerne, hvor kokosolie er den 
vigtigste olie i kosten og i hudplejeprodukterne.

Tropisk hud-eksfoliering: Bland 2 dele økologisk brun farin og 1 del 
økologisk ekstra jomfru kokosolie.

I USA, og mange andre steder, kryber mange i ly for solen eller smører sig ind 
creme eller andre ting i den tro, at de gør det helt rigtige for at beskytte sig selv 
mod de skadelige stråler fra den bagende sol. Vi bliver konstant bombarderet med 
grunde til, hvorfor vi er nødt til at bruge solcreme, som blokerer hudens evne til 
at absorbere D-vitamin. D-vitamin har interessant nok vist sig at kunne forebygge 
mod kræft.

Kokosolie er den væsentligste grund til, at folk i troperne kan opholde sig i solen 
og ikke få hudkræft. Dens helende, antioxidante egenskab beskytter huden mod 
skade fra frie radikaler. Og når man bruger kokosolie på huden, hjælper den 
samtidig vores krop med at absorbere andre næringsstoffer på en mere effektiv 
måde, blandt andet E-vitamin, 
hvilket er en anden antioxidant, der 
beskytter huden.

Nu skal du jo ikke tro, at du 
sagtens kan ligge i solen hele 
dagen, selv med kokosolie på 
huden. Du er stadig nødt til at være 
fornuftig. Hvis det er muligt, skal 
du ikke opholde dig i solen i de 
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varmeste timer på dagen mellem kl. 12 og 15. Produktionen af  D-vitamin er 
vigtigt, men det tager kun et øjeblik i solen, for at du kan få, hvad du har brug 
for.

Beviserne for, at kommerciel solcreme gør mere skade end gavn, er 
overvældende. Solcreme indeholder farlige kemikalier, som gør, at huden ikke kan 
ånde, og som holder de gavnlige solstråler ude. Den falske sikkerhed, som denne 
millionforretning leverer, er skræmmende. Hvorfor ikke gå over til et helt naturligt, 
sikkert og effektivt alternativ?

Næste skridt: Dagligt brug af økologisk, jomfru kokosolie som fugtighedspleje og 
pleje til huden kan hjælpe din hud med at forblive smuk og sund.
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Kapitel 12

Sultne kræftceller
Konventionel kræftbehandling 
involverer kemoterapi og stråling. Men 
kemoterapi er cytotoksisk gift, og 
stråling er ekstremt hårdt for kroppen. 
Ofte ender behandlingen med at slå 
patienten ihjel. Ifølge Dr. Seyfried, 
ph.D, en af lederne i behandling af 
kræft på en ernæringsrigtig måde, 
udtaler  “kan dette ikke længere blive 
accepteret, som det bedste, vi er i 
stand til at gøre”. Han fortsætter med at sige, at “grunden til, at der er så få 
personer, der overlever, er på grund af plejens standard. Den skal ændres, for hvis 
den ikke ændres, vil der ikke ske noget større fremskridt. Slut”.

Dr. Dominic D’agostino og et hold forskere fra Universitet i det sydlige Florida har 
studeret metabolisk terapi. De konkluderede, at når laboratoriedyr fik en kost 
uden kulhydrater, var de langt bedre i stand til at overleve meget aggressiv, 
metastatisk kræft end dem, som blev behandlet med kemoterapi. Hvordan 
hænger det sammen?

Cellerne i kroppen er fyldt med glukose, og det gælder også kræftcellerne. 
Kræftcellerne har imidlertid ikke den samme metaboliske fleksibilitet som normale 
celler og kan ikke bruge ketonstoffer som brændstof.

Når du ændrer din kost til den såkaldte “fedt-tilpasset” kost, anvender din krop 
fedt som brændstof  i stedet for kulhydrater. Når du udskifter alle kulhydraterne 
med sunde fedtstoffer, udsulter du i bund og grund kræftcellerne, eftersom de 
ikke længere har glukose at ernære sig ved. Når kræftcellerne ikke har brændstof, 
så kan du give andre forebyggende foranstaltninger en chance for at virke.

Kost der udsulter kræftcellerne
Vil du gerne spise en kost, der udsulter kræftceller, skal du først og fremmest 
skære alle de forarbejdede mad- og drikkevarer væk. Den slags fødevarer er fyldt 
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med sukker og indeholder transfedtsyre. Det er altafgørende at spise en kost 
bestående af uforarbejdede, kornfrie produkter. En anden vigtig ting, du skal gøre 
for at dræbe kræftceller, er at udskifte de usunde kulhydrater med sunde 
fedtstoffer, og spis kun økologisk protein fra græsfodret dyr. Her er nogle bud på 
sunde fedtstoffer:

‣ Kokosnødder og kokosolie

‣ Oliven og olivenolie

‣ Smør fra græsfodret dyr

‣ Økologiske, rå nødder, især macadamianødder

‣ Økologiske æggeblommer fra græsfodret dyr

‣ Kød fra græsfodret dyr

‣ Avocadoer

Udover en kost fyldt med sunde fedtstoffer og uden forarbejdede kulhydrater, 
anbefales følgende naturligvis også:

‣ Reducér stress

‣ Motionér

‣ Få nok søvn

‣ Gør noget ved dit underskud af D-vitamin

Bemærk: Denne form for kost gælder ikke kun for dem, som har kræft, men for 
alle, som gerne vil have et rigtig godt helbred. 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Kapitel 13

Candida
Du har sandsynligvis hørt ordet candida uden helt at vide hvad det egentlig er. 
Candida er en svampeart, som faktisk er en form for gær. Alle har en lille mængde 
svamp i munden og i tarmene. Den spiller en vigtig rolle for fordøjelsen og 
optagelsen af næringsstoffer, men når der bliver for meget af den, nedbryder den 
rent faktisk væggene i tarmene og siver ind i blodbanen, hvor den frigiver 
toksiner. Denne lækage kan medføre en række helbredsmæssige tilstande, der 
varierer lige fra fordøjelsesproblemer til depression.

I lande, hvor kokosnødder er en del af kosten, er der få tilfælde af candida på 
trods af, at indbyggerne lever i områder, der typisk fremmer overvækst af 
candida. Man mener, at den unikke kombination af sunde fedtsyrer, der besidder 
svampedræbende, antivirale og antibakterielle egenskaber, hjælper med at bringe 
ligevægt i tarmfloraen og beskytter kroppen mod overvækst af svamp.

Sunde bakterier er gode
Vi har alle en vis mængde sunde tarmbakterier, som arbejder for at opretholde et 
sundt niveau af svamp. Men mange ting kan medføre en ubalance i 
candidasvampen, som dermed vil dominere de sunde bakterier. Den gode nyhed 
er, at vi har kontrol over de fleste, hvis ikke alle, af de faktorer, som er skyld i det.

Hvis man spiser en kost fyldt med raffineret sukker og kulhydrater, en sukkerfyldt 
kost eller en kost, der består af fødevarer, der omdannes til sukker, såsom 
forarbejdede fødevarer fremstillet af raffineret korn og alkohol, er man mere 
udsat for svamp. Sukker skaber et perfekt miljø, hvor svampen kan trives og 
hurtigt formere sig.

Sådan kommer candida i ubalance
Indtagelse af orale præservativer - P-piller kan forstyrre hormonerne, hvilket 
skaber kaos i de gode tarmbakterier.

Stresset livsførelse - Når du er stresset, frigiver kroppen cortisol, et hormon, der 
hæmmer dit immunforsvar og øger blodsukkeret. Svamp får næring fra den øgede 
mængde sukker, og immunforsvaret er for svagt til at stoppe det, hvorved 
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væksten tager overhånd. Hvis du fortsætter med at være stresset i en lang 
periode, vil dine binyrer blive ineffektive og dit immunsystem bliver yderligere 
påvirket.

Antibiotika - Selvom antibiotika effektivt dræber skadelige bakterier, som gør dig 
syg, dræber de også de gode bakterier i dit fordøjelsessystem. Det gør dig 
forsvarsløs over for svamp, som hurtigt kan tage kontrol over din tarm.

Hvordan ved jeg, om jeg lider af svamp?
Mange folk har en række symptomer på candida, men lægger ikke to og to 
sammen. Her følger nogle af de advarselstegn, man skal være opmærksom på:

‣ Svampeinfektioner på huden eller neglene - fodsvamp eller neglesvamp

‣ Træthed eller fibromyalgi

‣ Forstoppelse, oppustethed eller diarre

‣ Dårlig ånde

‣ Tør mund

‣ Ledsmerter

‣ Følelsesløshed

‣ Hårtab

‣ Hovedpiner

‣ PMS

‣ Halsbrand

‣ Sviende øjne

‣ Manglende impulskontrol

‣ Hyperaktivitet

‣ Dårlig koncentration, hjernetåge, manglende fokus, ADD, ADHD

‣ Autoimmun sygdom, såsom leddegigt, lupus, blødende tyktarmsbetændelse 
eller multipel sklerose

‣ Humørsvingninger, angst eller depression
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‣ Stærk trang til sukker eller raffinerede kulhydrater

‣ Hudlidelser, såsom eksem, psoriasis, udslæt eller kløende udslæt

‣ Allergier alt efter årstiden eller kløende ører

‣ Urinvejsinfektioner, kløe vaginalt eller i endetarmen

8 fødevarer, der fremmer væksten af svamp
Følgende fødevarer kan give problemer med svamp eller gøre eksisterende 
svampeproblemer meget værre:

‣ Brød

‣ Pizza

‣ fastfood

‣ Mejeriprodukter

‣ Sodavand

‣ Juice

‣ Alkohol

‣ Frugt

Spytprøve for svamp
Ja, det lyder lidt ulækkert, men en spytprøve kan give dig et hint om det, der 
foregår inde i din krop, og om du har problemer med svamp. Det er bedst at lave 
testen, lige så snart du vågner om morgenen, endda før du stiger ud af sengen.

Sådan gør du:

‣ Saml så meget spyt i munden som muligt.

‣ Spyt i et klart glas med filtreret vand, som har stuetemperatur.

‣ Observér.
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Først vil spyttet flyde ovenpå - læg mærke til, om der er nogle tynde fremspring, 
der trækker sig nedad i vandet efter ca. 15 minutter. De kan ligne hår eller tråde. 
Hvis de forekommer, har du tilsyneladende et problem med candida.

Hvis spyttet er uklart og synker til bunds inden for få minutter, eller noget af 
spyttet synker langsomt, er der muligvis overvækst af svamp. Partiklerne er 
kolonier af svamp, der knytter sig sammen.

Hvis dit spyt stadig flyder efter en time, har du sandsynligvis svampen under 
kontrol.

Jeg har svamp, hvad nu?
Hvis du har symptomer og din spyttest viser positiv for svamp, tyder det ifølge 
National Candida Center på, at du har et problem med overvækst af candida. Hvis 
du gerne vil gøre noget ved problemet, skal du først og fremmest ændre din kost.

Fjern alle de forarbejdede fødevarer og sukker, og spis udelukkende sunde, 
økologiske fødevarer, hvis det er muligt. Følgende fødevarer hjælper også kroppen 
med at komme sig oven på et angreb af candida overvækst og fremskynder 
formeringen af sunde bakterier:

Kokosolie - De stærke svampedræbende, antivirale og antibakterielle egenskaber, 
som vi nævnte tidligere, vil dræbe de dårlige bakterier, fremme væksten af sunde 
bakterier og bidrage til, at immunforsvaret fungerer, som det skal.

Hvidløg - Hvidløg besidder også stærke, svampedræbende egenskaber, hvormed 
det eliminerer de dårlige bakterier samt fremmer væksten af de gode bakterier. 
Det virker afgiftende, og får leveren og tyktarmen til at arbejde på en sund måde. 
Anvend hvidløg med rund hånd for at give maden mere smag, eller tyg på 2-3 fed 
om dagen. Bemærk: rå hvidløg har en meget større effekt.

Tang - Det ser måske ikke så spændende ud, men tang er fyldt med næring, som 
kan bekæmpe overvækst af candida. Folk, som har svamp, lider mange gange af 
en alt for aktiv skjoldbruskkirtel. Tang har et højt indhold af jod, som hjælper med 
at afbalancere skjoldbruskkirtlen. Endvidere virker tang afgiftende og er med til at 
skylle giftstofferne ud af kroppen, samtidig med at den renser 
fordøjelsessystemet. Spis frisk tang eller tag et godt kosttilskud for at opnå de 
bedste resultater.
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Græskarkerner - Disse små kerner er proppet med omega-3-fedtsyrer, som 
indeholder antivirale og svampedræbende egenskaber. De hjælper med at 
reducere den inflammation, som svampen har skabt, og så virker de 
antidepressive. Kom græskarkerner i morgenmaden og i salater, eller spis dem 
uden noget til som et lækkert mellemmåltid.

Ingefær - Ingefær er et kraftigt, afgiftende middel, som sætter gang i kredsløbet 
og skyller giftstofferne ud af leveren, alt imens det styrker immunforsvaret. 
Ingefær er med til at reducere tarmluft og lindrer på inflammation forårsaget af 
svampeovervækst. Lav ingefærte af et 2,5 cm stort stykke revet ingefær tilføjet 
2 kopper kogt vand og en frisk citronskive.

Når du får din kost under kontrol og anvender fødevarer, der bekæmper de dårlige 
bakterier, kan du overveje at tage et godt kosttilskud med probiotika eller spise 
et par gærede fødevarer dagligt for at holde antallet af de gode bakterier ved 
lige.
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Kapitel 14

Mulighed for bedre næring
MCT’er bliver nemt optaget i fordøjelseskanalen og forbedrer samtidig optagelsen 
af andre næringsstoffer. En dansk undersøgelse sammenlignende optagelsen af 
fedt hos patienter, der helt eller delvist havde fået fjernet deres tyktarm. 

Patienterne fik en kost bestående af enten langkædede fedtsyrer eller halvt 
mellemkædede fedtsyrer og halvt langkædede fedtsyrer. De, som kun fik de 
langkædede fedtsyrer, havde fedt i deres afføring, eftersom det ikke blev optaget 
tarmen. Gruppen, som indtog de mellemkædede fedtsyrer sammen med de 
langkædede fedtsyrer optog ikke alene disse fedtsyrer langt bedre, de optog også 
de langkædede fedtsyrer bedre. 

En anden undersøgelse sammenlignede solsikkeolie med kokosolie på mus og 
konkluderede, at mus, som fik en kost bestående af MCT’er, havde mindre 
inflammation i tarmene og færre tilfælde af tyktarmsbetændelse. Mange folk har 
fået lindret symptomerne ved tyktarmsbetændelse, Crohn’s sygdom og irriteret 
tyktarm, efter at de har indført kokosolie i kosten.
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Lad os lige opsummere

Nu hvor du har læst denne bog, håber vi her på Hurtigtslank, at du har fået en 
bedre forståelse og påskønnelse af kokosolie. Kokosnødder og olien, som de 
fremstiller, er virkelig en gave, som nemt kan være med til at skabe et stærkt 
fundament for en sund livsstil.

Kokosolie er ufarlig, alsidig og frembringer hverken nogen negative bivirkninger 
eller strider mod andre medicinske behandlingsformer. Både alternativ og 
mainstream medicin er begyndt at være på samme side angående kokosolie, og i 
dag er det ikke ualmindeligt, at en praktiserende læge anbefaler brugen af 
kokosolie til en række lidelser eller som kosttilskud.

Hvis du stadig anvender usunde olier i madlavningen, så er det nu, du skal gå over 
til kokosolie. Og glem ikke, at kokosolie også nemt kan bruges som skønhedspleje 
såvel som en del af førstehjælpskassen. Dens stærke medicinske og kostmæssige 
stoffer gør den til et nyttigt og udbytterigt element i husholdningen.
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