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På bare få minutter får du den viden, du behøver, så du kan 
bruge dine penge fornuftigt og købe de rigtige produkter til 
enten at forbedre dine sportspræstationer og/eller give dit 

helbred en ”saltvandsindsprøjtning”. 
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I dag bruger vi flere og flere penge på kosttilskud i et forsøg på at 
blive sunde, forhale aldringsprocessen og forbedre vores 
sportspræstationer. 
 
Faktisk regner man med, at vi danskere bruger tæt på en milliard, ja, 
hele 1.000.000.000 kroner om året, på sportsernæring og kosttilskud 
til hele familien, inklusiv vitaminer, fiskeolie, ginseng osv.      
 
Men virker disse mirakelprodukter nu også? 
 
Eller gør de bare din urin kostbar?  
 
Eller endnu værre – gør de i virkeligheden det modsatte af, hvad de 
lover – gør de dig syg i stedet for at gøre dig sundere og øge dine 
sportspræstationer? 
 
Hvad er sandheden om kosttilskud og sportsernæring? 
 
Hvilke tilskud øger reelt dine sportspræstationer? 
 
Hvilke produkter har en effekt, og i hvilke situationer skal du bruge 
dem? 
 
Hvilke produkter er penge lige ud ad vinduet? 
 
Hvilke produkter er sikre og sunde at anvende for dig og dine børn? 
 
I denne e-bog vil vi belyse fordele og ulemper ved kosttilskud og 
sportsernæringsprodukter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
På bare få minutter får du den viden, du behøver, så du kan bruge 
dine penge fornuftigt og købe de rigtige produkter til enten at 
forbedre dine sportspræstationer og/eller give dit helbred en 
”saltvandsindsprøjtning”. 
 
God fornøjelse! 
 
Alun Biggart 
www.alun.dk 

1.  Introduktion: 

Vi danskere bruger tæt på en milliard, ja, hele 1.000.000.000 
kroner om året, på sportsernæring og kosttilskud til hele 

familien, inklusiv vitaminer, fiskeolie, ginseng osv. 
 

Men virker disse mirakelprodukter? 
 

http://www.alun.dk/
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For 15 år siden flyttede jeg til Danmark og startede firmaet Maxim-
Promax.  
 
Maxim-Promax blev hurtigt det største mærke inden for 
sportsernæring på det danske marked. 
 
Vores salg af protein produkter blev øget eksponentielt fra NUL til 
over 26 millioner kroner på det tidspunkt, hvor jeg forlod Maxim-
Promax for at starte alun.dk i 2005. 
 
I denne artikel vil jeg derfor dele min viden med dig om mine 
erfaringer fra mit samarbejde med nogle af de største leverandører 
inden for kost- og sportstilskud og fortælle dig, hvordan disse 
produkter fremstilles. 
 
Kort og godt vil jeg dele ellers hemmeligholdte oplysninger med dig 
om kost- og sportsernæringsindustrien. 
 
Så spænd sikkerhedsselen, og gør dig parat til en køretur. 
 
Den byder på nogle forhindringer undervejs, men når du er nået frem 
til målet, vil du være glad for, at du valgte at tage med på turen. 
 
Når du er nået til vejs ende, vil du forstå, hvorfor jeg solgte et meget 
profitabelt firma og nu har den viden, du behøver for at vælge 
produkter med omhu. 
 
Jeg vil fortælle dig, hvilke produkter der virker/ikke virker, hvilke 
produkter der er sunde for dig, og hvilke produkter der potentielt kan 
være farlige for dit helbred! 

2.  Hvorfor lytte til mig? 

 

Kort og godt vil jeg dele ellers 
hemmeligholdte oplysninger med dig om 
kost- og sportsernæringsindustrien. 

 

http://www.alun.dk/
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Denne ebog er udelukkende af oplysende karakter. 
 
Den eneste måde, hvorpå jeg kan give dig essentiel viden, forholde 
mig objektivt til emnet og ikke blive anklaget for at fremhæve et 
produkt eller mærke frem for et andet, er ved ikke at nævne nogen 
som helst produkter, hvad enten de er gode eller dårlige.          
 
Mit mål er at gøre dig i stand til at gennemskue falsk markedsføring og 
tage beslutninger baseret på viden, når du overvejer at bruge nogle af 
dine møjsommeligt optjente penge på et kost- eller 
sportsernæringstilskud. 
 
Hvis du anvender den letforståelige information, jeg vil give dig her, 
bliver det hurtigt og nemt for dig at finde frem til de bedste og 
sundeste produkter bare ved at kigge på ingredienserne. 
 
Med den viden, jeg giver dig, vil det snart blive let for dig at træffe 
de rette beslutninger om, hvorvidt et produkt er sundt for dig eller ej. 
 
Jeg beder nu om din fulde opmærksomhed, for i næste afsnit finder 
du afgørende viden om alt, hvad du putter i munden!            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Hvad jeg ikke vil fortælle dig 

Mit mål er at gøre dig i stand til at gennemskue falsk 
markedsføring og tage beslutninger baseret på viden, når du 
overvejer at bruge nogle af dine møjsommeligt optjente 

penge på et kost- eller sportsernæringstilskud. 
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At liv kræver liv, hvad mener jeg helt præcist med det? 
 
Jo, hvis den mad eller de tilskud, du spiser, ikke indeholder livskraft 
(vitaminer, mineraler, enzymer osv.) og i bund og grund bare er 
”skeletmad” (kun kalorier), så bliver du ikke sund. 
 
Faktisk sker det modsatte: Alle de ”døde” fødevarer, som folk i dag 
propper i munden, suger bogstaveligt talt livskraft ud af dem. 
 
Hvorfor? 
 
Når du indtager “føde”, som ingen næring har (ingen vitaminer, 
mineraler, enzymer osv.), bliver din krop nødt til at bruge sine 
opsparede ressourcer af enzymer, vitaminer, mineraler osv. til at 
fordøje og optage denne døde ”mad”. 
 
Du bliver nødt til at stjæle næring fra din krop for at kunne optage og 
neutralisere denne ”føde”. 
 
Helt bogstaveligt suger du liv ud af din krop, når du spiser ”død” mad.  
 
Vi kunne også kalde den slags mad for ”minusfødevarer” for at 
beskrive, hvad de gør ved dit helbred og dit udseende. 
 
Hver eneste bid af ”død” mad påvirker dit helbred i negativ retning.          
 
Så før du kommer noget i munden, så stop lige op og tænk i et par 
sekunder: 
 
Er denne fødevare fuld af liv og vitalitet? 
 
Er denne fødevare i stand til at hjælpe mig med at få min 
drømmekrop? 
 
 
 
 
 

 
 
Vil produktet forbedre mine sportspræstationer? 
 
Eller er denne ”fødevare” i virkeligheden død og vil medvirke til at 
forårsage sygdom? 
 

Liv kræver liv. 
 
Dette vigtige budskab vil vi komme tilbage til mange gange i denne 
bog. 
 
Det er et faktum, og du kan ikke løbe fra det: ”Du er, hvad du 
spiser”.  
 
 

 
 
 

4.  Liv kræver liv 
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Det, der fik mig til at åbne øjnene op for vigtigheden af rigtig 
ernæring for mit helbred og velvære, var, da jeg læste følgende 
oplysninger:  
 

• Mere end 98 % af kroppens 100 milliader celler såsom muskler, 
organer, tænder og knogler erstattes hvert år! 

 
• På bare en måned er hele din hud og dine slimhinder 

fuldstændig blevet udskiftet. 
 

• På bare tre måneder er hele din blodforsyning blevet 
erstattet. 

 
• På bare et halvt år er hver eneste celle i dine muskler blevet 

udskiftet. 
 
Ja, din krop bliver genopbygget hver eneste dag ene og alene af den 
føde, du indtager. 
 
Så det siger sig selv, at hvis du indtager underlødige ingredienser fra 
fastfood, ringe sportsernæringsprodukter og lige så dårlige 
kosttilskud, vil du få en syg og dårligt fungerende krop.    
 
Sandheden er, at hver gang du spiser mad af dårlig kvalitet, påvirker 
det din krop i negativ retning. 
 
Du kan ikke komme uden om den kendsgerning, at: 
 

Du er, hvad du spiser. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Så når spiser en “Big Mac”, drikker en light cola, eller indtager et 
kosttilskud fyldt med kemikalier, er det så det, du ønsker skal ende i 
din lillefinger eller i dit højre øje? 
 
For det er præcis, hvad der sker. Den mad, du spiser, bliver en del af 
DIG. 
 
Og dette er grunden til, at det er så vigtigt at forstå forskellen 
mellem kosttilskud og fødevarer. 
 
 

 

5.  Du er, hvad du spiser 
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Kosttilskud kan aldrig nogensinde erstatte de helbredsmæssige og 
sportsforbedrende fordele, der er ved at spise gode, økologiske 
fødevarer. 
 
Rigtige fødevarer skal altid være fundamentet i din kostplan.  
 
Kosttilskud er, som navnet også hentyder til, et tilskud til en sund 
kost, og må aldrig træde i stedet for. 
 
Når dette er sagt, så er der tidspunkter, hvor det ikke er så praktisk 
at spise rigtig mad, f.eks. under motion og lige bagefter, og her kan 
et sportsernæringsprodukt af god kvalitet være på sin plads. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ligeledes kan visse sunde kosttilskud være et godt supplement til en 
sund, økologisk kost.  
 
Jeg vil forklare mere om dette senere, men husk nu, mens du læser 
denne artikel, at mad altid kommer ind på førstepladsen! 
 
Før vi kigger nærmere på de fordele, kosttilskud og sportsernæring 
kan have både for dit helbred og for dine sportspræstationer, så lad 
os først kigge på og forstå, hvordan og hvorfor du skal undgå visse 
farlige og usunde ingredienser, som forekommer i både 
sportsernæringsprodukter og kosttilskud.  
 
 
 
 

 

6.  Hvad bør du vælge? Kosttilskud eller sunde fødevarer? 

vs 
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Mænd, kom ikke kvindelige hormoner i 
din krop, specielt ikke hvis du gerne vil 

styrke dine muskler! 
 

Her er de syv ingredienser, som ikke bør indgå i hverken dine 
sportsprodukter eller dine kosttilskud. 
 
Når du kigger på mærkatet på det tilskud, som du overvejer at købe 
og bruge, og du ser nogle af disse syv ingredienser, så ved du, at dette 
produkt vil gøre mere skade end gavn i det lange løb.           
 
1. Dødt protein fra pasteuriseret mælk! 
Jeg vil beskrive dette mere omfattende i afsnittet om proteinpulver. 
Men for lige at opsummere, så stammer 99,99 % af det protein, som 
bliver brugt i sportsernæringstilskud fra pasteuriseret mælk.  
 
Definitionen på pasteuriseret mælk er netop, at alle enzymer og gode 
bakterier i mælken er slået ihjel. 
 
Endvidere er stort set alt det proteinpulver (valleprotein), som 
sportsindustrien anvender, faktisk et affaldsprodukt fra 
osteindustrien. 
 
Før i tiden blev det brugt til at fodre grise med, indtil man fandt ud 
af, at man kunne tjene flere penge på at udnytte det til 
proteinpulver, slankeprodukter osv. 
 
Husk, at liv kræver liv, og hvor meget liv er der i dødt proteinpulver? 
 
Senere vil jeg vise dig, hvordan du kan finde frem til et biologisk 
aktivt proteinpulver, som er sundt for dig. 
 
2. Sojaprotein 
Hver gang jeg er ude at handle, ser jeg flere og flere sojaprodukter på 
hylderne i forretningerne. Efterspørgslen på soja stiger hele tiden.  
 
Men er soja nu også et vidunderprodukt, eller er det snarere farligt 
for dit helbred? 
 
Mange mennesker tror fejlagtigt, at der indtages store mængder 
sojaprodukter i Asien. Men sandheden er, at der i gennemsnit kun 
indtages 10 g (ca. 2 teskefulde) pr. dag.  
 

Asiater spiser sojaprodukter 
som tilbehør i små mængder, 
ikke som erstatning for 
animalsk føde.  
 
At vi nu ser flere og flere 
sojaprodukter på hylderne 
herhjemme skyldes ene og 
alene, at det er billigt og 
nemt at fremstille dem. 
 
Vi bliver derfor nødt til at 
stille os selv det spørgsmål, 
om det stigende udbud og 
indtag af sojaprodukter både 
er til fordel for producenterne 
og for os kunder.      
 
Mange er ikke klar over, at 
sojabønner naturligt indeholder giftstoffer, som er skadelige for os, 
men at disse giftstoffer forsvinder ved fermentering (gæring), og at 
det først derefter er i orden at spise soja, men stadig i små mængder.   
 
MEN den soja, som bruges i proteinpulver og slankeprodukter, er ikke 
blevet behandlet og kan derfor være potentielt farlig for dit helbred.  
 
Ydermere er de fleste mennesker uvidende om, at soja indeholder 
højpotente østrogener. 
 
Hvis du derfor indtager store mængder soja, risikerer du samtidig at 
indtage kraftigt virkende kvindelige hormoner! 
 
Mænd, kom ikke kvindelige hormoner i din krop, specielt ikke hvis du 
gerne vil styrke dine muskler! 
 
Desuden, vidste du, at husmødre i Japan giver tofu til deres mænd, 
hvis de vil reducerer deres sexdrive? 
 
 

7.  De syv ingredienser, du ikke ønsker i dine favoritprodukter 
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Kvinder, der er mange andre ting i soja, man skal være på vagt 
overfor, så I bør dog også være forsigtige med soja!  
 
For at forstå den omfattende risiko, vi løber ved at spise 
ufermenteret soja, så klik her for at læse denne artikel:  
 
www.alun.dk/sund-kost/soja-vidunder-eller-helbredsrisiko.html 
 
3. Kunstige sødestoffer som Aspartam 
Kunstige sødestoffer er nogle virkelig væmmelige kemikalier, som 
aldrig er blevet stemplet som sikre at indtage for mennesker, og som 
er blevet kædet sammen med mange forskellige sygdomme! 
 
Vidste du, at Aspartam på et tidspunkt var på Pentagons liste over 
kemiske våben? 
 
I dag er Aspartam jo en integreret del af den almindelige, moderne 
kost. 
 
Aspartam findes i mere end 5.000 fødevarer, bl.a. i proteinpulver, 
energidrikke, kosttilskud, light-sodavand, tyggegummi, sødemidler, 
slanke- og diabetikerprodukter, morgenmadsprodukter, syltetøj, slik, 
vitaminer, receptpligtig og håndkøbsmedicin.    
 
Dette medfører en stor risiko for, at du og din familie er blandt de to 
tredjedele af den voksne befolkning og 40 % af de børn, som jævnligt 
indtager dette dødsensfarlige sødestof. 

 
Da Aspartam ikke indeholder 
kalorier, anses det af mange 
helsebevidste forbrugere overalt 
i verden for at være et 
vidundermiddel, men dette er 
kun, fordi de ikke kender til 
sandheden om Aspartam. 
 
Uafhængige videnskabsfolk siger 
nemlig, at Aspartam kan give 
alvorlige bivirkninger for dig og  
 
 

 

 
din familie, lige fra hovedpine til hukommelsestab, humørsvingninger, 
epileptiske anfald, sclerose, Parkinson-lignende symptomer, kræft og 
selv dødsfald.      
 
Vil du vide mere om farerne ved Aspartam og andre kunstige 
sødestoffer, kan du læse denne artikel: 
 
www.alun.dk/sund-kost/aspartam-din-cola-light-livet-af-dig.html 
 
4. Kunstige aromastoffer 
Da jeg fik at vide, at et typisk kunstigt aromastof med jordbærsmag, 
som bliver tilsat almindelige fødevarer, indeholder omkring halvtreds 
kunstige ingredienser, troede jeg først ikke på det. 
 
Så satte jeg mig for at udforske emnet og var chokeret over, hvad jeg 
fandt ud af. Se, hvad den kunstige jordbærsmag indeholder: 
 
”Amylacetat, amylbutyrat, amylvalerat, anethol, anisylformat, 
benzylacetat, benzylisobutyrat, butyrsyre, cinnamylisobutyrat, 
cinnamylvalerat, cognac essens, diacetyl, dipropylketon, ethylacetat, 
ethylamylketon, ethylbutyrat, ethylcinnamat, ethylheptanoat, 
ethylheptylat, ethyllactat, ethyl methylphenylglycidate, ethylnitrat, 
ethylpropionat, ethylvalerat, heliotropin, hydroxyphenyl-2-butaone, 
alpha-ionone, isobutylanthranilate, lemon essens, maltol, 4-
methylacetophenone, methyl anthranilate, methylbenzoat, 
methylcinnamat, methylheptincarbonat, methylnaphthylketon, 
methylsalicylat, pebermynteessens, nerolin, nerylisobutyrat, orris 
butter, phenethylalkohol, rose, rom essens, gamma-undecalactone, 
vanillin og opløsningsmiddel.” 
 
Tænk så på, hvad alle disse kemikalier gør ved din krop.  
 
Nej tak ….! 
 
Lad dig heller ikke narre, når der på ingredienslisten står ord som 
”naturidentisk”, ”naturlige smagsstoffer”, ”naturlig aroma” o.l. 
 
Det er bare smarte måder at dække over de syntetiske ingredienser 
på.       
 
                       
 

http://www.alun.dk/sund-kost/soja-vidunder-eller-helbredsrisiko.html
http://www.alun.dk/sund-kost/soja-vidunder-eller-helbredsrisiko.html
http://www.alun.dk/sund-kost/aspartam-din-cola-light-livet-af-dig.html
http://www.alun.dk/sund-kost/aspartam-din-cola-light-livet-af-dig.html
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5. Kunstige konserveringsmidler og farver 
Ja, disse tilsætningsstoffer er også menneskeskabte kemikalier, og 
lige som de kunstige aromaer kommer de fleste af dem fra den samme 
fabrik i New York, International Flavors and Fragrances (IFF), som er 
verdens største leverandør af aromaer og tilsætningsstoffer.  
 
Denne fabriks laboratorier står inde for smagen af chips, majschips, 
brød, kiks, morgenmadsprodukter, dyrefoder - og selvfølgelig 
kosttilskud og sportsernæringsprodukter. 
 
IFF fremstiller også de kemikalier, som udgør seks af de ti bedst 
sælgende parfumer, f.eks. Estée Lauders Beautiful, Cliniques Happy, 
Lancomes Trésor og Calvin Kleins Eternity. 
 
De laver også dufte til husholdningsprodukter såsom deodoranter, 
opvaskemidler, håndsæbe, shampoo, møbelplejeprodukter og 
gulvvoks. 
 
Alle disse aromaer og dufte fremstilles ved samme basale proces: Ved 
at manipulere med flygtige kemiske strukturer. 
 
Og ja, fremstillingsprocessen bag duften i dit barberskum er den 
samme som den, der benyttes til at fremstille smagen i dine 
foretrukne sportsernæringsprodukter. 
 
Ret skræmmende, ikke? 
 
Bare for 100 år siden indtog vi eller kemikalier, og selvfølgelig var vi 
meget sundere, end vi er i dag. Hvor har verden dog forandret sig. 
Man regner med, at vi hver især indtager mere end 10 kg skadelige 
kemikalier hvert år.  
 
Vil du vide mere om de kemikalier, vi indtager gennem føden i dag, så 
klik på dette link: 
 
www.alun.dk/sund-kost/foedevareindustri-kemi-eksperiment.html 
 
 
 
 

 
 
Før du køber noget som helst produkt, hvad enten det er et 
kosttilskud eller et sportsernæringsprodukt, så kig nøje på 
varedeklarationen, og er der noget på listen, som du ikke forstår, skal 
du ikke købe det, da der er god grund til at formode, at det er 
skadeligt for dit helbred. 
 
6. Sukker 
Hvorfor er sukker den første ingrediens ikke bare i mange 
sportsernæringsprodukter, men også i mange fødevarer i det hele 
taget? 
 
Ganske simpelt fordi det er en meget billig ingrediens, som giver en 
fortryllende sød smag, så sød og dejlig, at vi vil have mere og mere. 
Sukker er afhængighedsskabende, og producenterne ved, at når de 
tilsætter det til mange produkter, vil du have mere og mere af dem! 
 

 
 

http://www.alun.dk/sund-kost/foedevareindustri-kemi-eksperiment.html
http://www.alun.dk/sund-kost/foedevareindustri-kemi-eksperiment.html
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Vidste du, at vores daglige gennemsnitsindtag af sukker er 
steget fra at være 0,5 kg for 100 år siden til 70 kg pr. år i dag? 

 
Er der noget at sige til, at mange af os ikke kan komme ned i 
vores yndlingscowboybukser, og at vi er syge hele tiden? 

 
 
Men de er smarte, er de. De prøver at skjule det faktum, at de har 
tilsat sukker, ved at kalde det maltodextrin, dextrose og fruktose. 
 
Vidste du, at vores daglige gennemsnitsindtag af sukker er steget fra 
0,5 kg for 100 år siden til 70 kg pr. år i dag? 
 
Er der noget at sige til, at mange af os ikke kan komme ned i vores 
yndlingscowboybukser, og at vi er syge hele tiden? 
 
Så hvis du ser, at sukker er en af ingredienserne i dit favoritprodukt, 
så stop lige op et øjeblik. 
 
Med mindre der er tale om en energidrik, er der ingen grund til, at 
sukker eller maltodextrin skal indgå i noget som helst 
sportsernæringsprodukt eller kosttilskud. 
  
7. Planteolier 
Planteolie er en hyppig ingrediens i mange slanke- og 
ernæringsprodukter. 
 
Men dette er ikke af det gode, for planteolier er for det første 
ustabile og bliver let harske, og for det andet har den mest anvendte 
olie i disse produkter et uheldigt forhold mellem omega-3- og omega-
6-fedtsyrer. 
 
Vi spiser allerede alt for meget forarbejdet planteolie (olivenolie er 
dog ok), så vi er ikke interesseret i at overbebyrde vores krop ved 
unødvendigt at indtage mere af det i de tilskud, vi vælger. 
 
Moralen her er, at du altid bør kigge på ingredienserne i et produkt, 
før du køber eller spiser det. 
 
Vær en bevidst forbruger! 
 
Nu har du den fornødne viden til at fravælge det, du ikke ønsker at 
indtage. 
 
 
 
 
 

 
 
Og med dette i frisk erindring vil vi nu kigge på nogle forskellige 
produkter. 
 
Er det produkt, du bruger, nu også så sundt, som du formoder? 
 
NB! Hvis du ikke er interesseret i, eller ikke pt. anvender 
sportsernæringstilskud, kan du vælge at gå direkte til side 19. 
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Ordet protein stammer fra det græske ord med betydningen “af 
største vigtighed”, fordi protein er fundamentet for alt liv. Hvis man 
sugede alt vand ud af en slank, atletisk krop, ville mere end 50 % af, 
hvad der er tilbage, være protein. 
 
Den genetiske struktur i hver en celle er opbygget af protein. Dine 
muskler, din hjerne, din hud og selv det hæmoglobin, som 
transporterer ilt til hele din krop, er lavet af protein. 
 
Faktisk er alle kropsfunktioner, lige fra at blinke med øjet til at udøve 
en sportsgren, styret af tusindvis af forskellige enzymer – og alle 
enzymer er proteiner. 
 
Der hersker derfor ingen tvivl om vigtigheden af at få tilført protein af 
høj kvalitet. 
 
I sportsblade og på Internettet bliver proteintilskud ikke blot 
markedsført som nøglen til forbedret ydeevne og sundhed, men 
producenterne lover helt fantastiske resultater på alle planer, f.eks. i 
styrke, udholdenhed, muskelvolumen, energiniveau og selv fedttab.   
 
Men lever disse valleproteinpulvere nu også op til alle disse løfter? 
 
For at besvare dette spørgsmål, må vi kigge på, hvilke kvaliteter 
valleprotein har i dets naturlige, rå tilstand. 
 
Hvad er valleprotein? 
Begrebet valleprotein dækker over en kompleks størrelse, som består 
af protein, laktose, fedt og mineraler. Proteinet i vallen er den bedst 
kendte komponent og består af mange forskellige proteiner såsom:  
  
Alpha-lactalbumin, Beta-lactoglobulin, bovin serum albumin (BSA), 
immunoglobuliner (IgGs), lactoferrin, glycomacropeptider og mindre 
peptider så som Active Peptides/aktive peptider, vækstfaktorer, 
lactoperoxidaser og lysozym. 
 
 
 

 
 
Hvert eneste af de forskellige proteiner og peptider, som valle 
indeholder, har unikke, sundhedsfremmende kvaliteter. Alle disse  
helsegivende egenskaber spiller også sammen i en fin symfoni i vallens 
oprindelige form, nemlig i frisk, rå mælk.  
 
Hippokrates, den græske læge fra det 5. århundrede f.Kr., 
”lægevidenskabens fader”, udtalte, at kroppen har en indre 
tilpasningsevne og en lægende kraft. 
 
For at styrke denne kraft udskrev han recepter på flydende råvalle til 
sine patienter. 
 
Helt naturlig, uspoleret valle med potente biologiske egenskaber og 
mange sundhedsfremmende kvaliteter.    
   
Men desværre består 99 % af den valleprotein, man kan købe i dag, af 
stærkt forarbejdet (pasteuriseret) mælk og er affaldsprodukter fra 
osteproduktionen. 
 
Disse produkter kan derfor på ingen måde sammenlignes med den 
kraft, som Hippokrates 2500 år gamle recept på valleprotein var i 
besiddelse af. 
 
Som tidligere nævnt i 
afsnittet om ingredienser 
er de fleste mennesker ikke 
klar over, at indtil for 
ganske nylig betragtede 
osteindustrien valle som et 
affaldsprodukt, og 
landmænd brugte det til at 
fodre deres svin med, eller 
det blev slet og ret 
kasseret på fabrikkerne.  
 
 
 
 

8.  Proteinpulver 
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Men efter at have smidt mange millioner valle på lossepladsen 
begyndte osteproducenterne at forske i at fremstille valleprotein af 
den store mængde affald. 
 
Den valle, du finder i dit proteinprodukt, kan kun være så god som 
kvaliteten af den mælk, den er et biprodukt af i osteproduktionen.  
 
Også teknikken anvendt til at udtrække vallen i osteproduktionen 
påvirker kvaliteten af den valle, som bliver tilbage. Dette er vigtigt at 
forstå. 
 
Lad os derfor trin for trin kigge på mælkens oprindelse, og på hvordan 
valleprotein egentlig bliver fremstillet.         
 
Trin 1. Hvor sunde er de køer, som leverer mælk til 
valleproteinprodukter? 
Den mælk, der bliver produceret i dag, er i de fleste tilfælde af en 
meget ringe kvalitet sammenlignet med den mælk, som blev 
produceret for 100 år siden. Af den simple grund at kvaliteten af 
mælken bestemmes af de pågældende dyrs velfærd og 
sundhedstilstand. Alt for mange køer i dag: 
 

• Får antibiotika og anden medicin. 
• Får hormoner for at producere mere mælk, især i USA. 
• Bliver udsat for de pesticider, som anvendes på gården. 
• Får kornfoder i stedet for græs (i USA får de også cement, 

savsmuld og andet affald). 
• Bliver holdt inde, selv om det ligger i deres natur at boltre 

sig udenfor i sol og frisk luft.      
 
Man behøver ikke at være et geni for at komme frem til, at alle disse 
forhold ikke bare påvirker koens velfærd og sundhed, men også den 
mælk, den producerer. 
 
Mælkekvaliteten er generelt bedst i New Zealand og i EU-lande, så 
det gælder først og fremmest om at forsikre sig om, at det 
vallepulver, som er anvendt til fremstilling af proteinpulveret, 
stammer fra kvalitetsmælk. 
 
 

 
 
 
Personligt vil jeg ikke anbefale at købe proteinprodukter fra USA, 
medmindre forhandleren kan garantere, at de ikke indeholder 
hormoner, antibiotika, pesticider o.l. 
 
Da størstedelen af proteinprodukterne i dag kommer fra USA, er dette 
et stort problem. 
 
Interessant er det også, at økologisk mælk fra sunde køer indeholder 
op til 20 % mere protein end mælk fra konventionelle landbrug. 
 
Trin 2. Er mælken blevet pasteuriseret ved høje temperaturer? 
Størstedelen af den anvendte valleprotein stammer fra pasteuriseret 
mælk, men hvad vil det sige, at mælk er pasteuriseret, og hvorfor er 
det vigtigt? 
 
Når mælk og flydende valle bliver pasteuriseret, bliver det opvarmet 
til meget høje temperaturer, og definitionen på pasteurisering er, at 
alle enzymer i mælken skal være nedbrudt. Mælken er bogstaveligt 
talt blevet steriliseret og bliver erklæret for pasteuriseret, når der 
ikke er nogen som helst enzymer tilbage = Død mælk.    
 
Men pasteuriseringen dræber ikke blot alle enzymerne, som er 
vigtige, sammensatte proteiner. Den forårsager også følgende: 
 

1. Ændrer aminosyrerne i mælken og ødelægger mange 
vigtige proteiner. 

2. Ødelægger de sunde fedtsyrer. 
3. Dræber næsten alle vitaminer. 
4. Begrænser mængden af optagelige mineraler. 

 
Så når mælk er blevet pasteuriseret, er den ikke bare død og uegnet 
til alle formål, men belaster også din krop og dit fordøjelsessystem, 
fordi din bugspytkirtel må producere ekstra fordøjelsesenzymer for at 
fordøje og optage den døde mælk!  
 
At forstå hvordan pasteurisering påvirker mælkens kvalitet, er utrolig 
vigtigt, fordi kvaliteten af det valleproteinpulver, de proteinbarer og 
de drikke, du køber, kun er så god, som den mælk, de er lavet af. 
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Forarbejdet, død mælk kan kun resultere i forarbejdet, dødt 
valleprotein, og det skal du ikke indtage, hvis du ønsker en sund krop, 
at opnå gode sportsresultater eller at forbrænde fedt. 
 
Så trin 2 består i at vælge et valleproteinprodukt af høj kvalitet ved 
at forsikre sig om, at den mælk, som er anvendt ved fremstillingen af 
produktet, ikke er blevet pasteuriseret ved høje temperaturer! 
 
Trin 3. Hvordan er valleproteinet blevet transporteret, opbevaret 
og håndteret? 
De producenter, som fremstiller valleproteinet, ligger som regel et 
stykke væk fra den gård, der leverer mælken dertil.  
 
Derfor er det vigtigt at vide, at mælken er blevet transporteret og 
opbevaret forsvarligt, så den ikke ødelægges undervejs. Ligeledes må 
vi også undersøge selve fremstillingsmåden af vallen i forbindelse med 
osteproduktionen.  
 
I forbindelse med ostefremstillingen ændres den kemiske struktur af 
valleproteinet, hvilket forandrer og ødelægger vallen, som også 
undergår en forsuring i processen. 
 
Det ødelagte protein, størstedelen af fedtet samt laktosen bliver 
herefter filtreret væk, og hvad der herefter er tilbage er de få intakte 
proteinstoffer, som har overlevet ikke bare 
ostefremstillingsprocessen, men også pasteuriseringen ved høje 
temperaturer.   
 
Efter denne proces transporteres den overskydende valle til en 
valleproteinproducent. 
 
Her sker yderligere en omfattende filtrering for at fjerne så meget 
denatureret protein som muligt for at kunne fremstille et produkt 
med et meget højt indhold af protein. 
 
Uheldigvis overlever de sårbare, vitale proteinstrukturer, som er 
udtryk for biologisk aktivitet, ikke denne proces.  
 
 

 
 
 
 
Herefter anvendes stort set ingen varme i produktionen, hvilket får 
nogle producenter til at kalde de færdige produkter for naturlige eller 
koldpressede. 
 
Men dette er selvfølgelig falsk markedsføring fra producentens side. 
For selv om der ikke anvendes varme i den sidste del af 
fremstillingsprocessen, så glemmer producenten at fortælle, at den 
mælk, som vallen kommer fra, er blevet udsat for høje temperaturer 
ved pasteuriseringen og ydermere ved udtrækningsprocessen fra 
ostemassen.   
 
De fleste kommercielle metoder til fremstilling af valle ødelægger de 
skrøbelige immunstyrkende og opbyggende kvaliteter, eller med andre 
ord den oprindelige biologiske aktivitet, i mælken. 
 
De fleste proteinprodukter er fremstillet af ost og er 
affaldsprodukter. 
 
Spørg derfor producenten, om deres valleprotein er et affaldsprodukt 
fra ostefremstilling. Hvis det er, så ved du nu, at produktet ikke bare 
er blevet pasteruriseret, men også har undergået en forsuring, og du 
bør derfor skifte til et andet mærke. 
  
Trin 4. Metoden til at fremstille valleproteinpulver uden at 
ødelægge de sarte proteiner 
Det allervigtigste at kigge efter, når du leder efter et produkt af høj 
kvalitet og effektivitet, er, om hele den biologiske aktivitet er 
bibeholdt, og om proteinstrukturerne er intakte i deres oprindelige 
form, sådan som naturen har skabt dem. 
 
Kun valle, som ikke er et biprodukt af osteproduktion, kan leve op til 
disse krav. Og husk også, at koens sundhedstilstand og mælkens 
kvalitet er grundlaget for produktets kvalitet. 
 
At behandle valleprotein for at fjerne laktose, fedt osv. uden at miste 
de oprindelige biologiske egenskaber, kræver omhyggelig behandling 
fra producentens side. 
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Og at bevare den ”levende”, naturlige form af proteinet er af største 
vigtighed for produktets effektivitet. 
 
Den mælk, som proteinet er udvundet fra, må aldrig pasteuriseres ved 
høje temperaturer.  Udvindingen af valleproteinet fra mælken skal 
foretages ved lave temperaturer, således at proteinet ikke bliver 
”denatureret”. 
 
Ved forsigtigt at udvinde vallen fra mælken får man som resultat 
levende, biologisk aktivt valleprotein, som på grund af alle dets 
oprindelige fordele styrker dit immunforsvar og din sundhed. 
 
Dette kan bl.a. tilskrives indholdet af laktoferrin, lysozym, 
laktoperoxidase, glycomacropeptider, alpha lactalbumin og bovin 
serum albumin.  
 
Helt igennem naturligt, bioaktivt valleprotein styrker produktionen af 
glutathion inde i cellerne ved at tilføre dem dipeptid-cystein og 
efterfølgende glutamyl-cystein. 
 
Gluthation fremmer ifølge undersøgelser immunforsvaret, udskiller 
giftstoffer og kræftfremkaldende stoffer, tilfører antioxidanter og 
ioniserende beskyttelse over for stråling, understøtter DNA-syntese og 
-genopbygning, protein-, prostaglandin- og leukotrinsyntese, 
aminosyretransport og enzymaktivitet og –regulering. 
 
Flere af mine kunder har mailet til mig for at fortælle mig, at de har 
intolerans over for almindelige mælkeprodukter, men at de godt kan 
tåle naturlig, oprindelig valleprotein, udvundet på naturlig vis!    
 
Trin 5. Hvad nu, hvis der er tilsat andre ingredienser til 
proteinproduktet? 
Hvis du vil anvende valleproteinprodukter, så anbefaler jeg 
udelukkende at købe rene valleprodukter uden nogen som helst 
tilsætningsstoffer, farver eller aromaer. 
 
De fleste proteinpulverprodukter indeholder en lokkende syntetisk, 
kemisk forstærket smag, stabilisatorer, konserveringsmidler samt 
kunstige farve- og aromastoffer. 
 
 

 
 
Sådan ser indholdet af et typisk proteinpulver ud: 
 
Ingredienser: 
Valleprotein-isolat, valleprotein, fedtfattigt kakaopulver, 
antiklumpningsmiddel (magnesiumkarbonat), aroma, sødemiddel 
(aspartam). 

Lad os lige igen kigge på indholdet af et typisk kunstigt smagsstof: 

”Amylacetat, amylbutyrat, amylvalerat, anethol, anisylformat, 
benzylacetat, benzylisobutyrat, butyrsyre, cinnamylisobutyrat, 
cinnamylvalerat, cognac essens, diacetyl, dipropylketon, ethylacetat, 
ethylamylketon, ethylbutyrat, ethylcinnamat, ethylheptanoat, 
ethylheptylat, ethyllactat, ethyl methylphenylglycidate, ethylnitrat, 
ethylpropionat, ethylvalerat, heliotropin, hydroxyphenyl-2-butaone, 
alpha-ionone, isobutylanthranilate, lemon essens, maltol, 4-
methylacetophenone, methyl anthranilate, methylbenzoat, 
methylcinnamat, methylheptincarbonat, methylnaphthylketon, 
methylsalicylat, pebermynteessens, nerolin, nerylisobutyrat, orris 
butter, phenethylalkohol, rose, romessens, gamma-undecalactone, 
vanillin og opløsningsmiddel.” 
 
Hvis nu producenterne skrev hele den lange liste af kemikalier i 
stedet for blot at skrive kunstigt smagsstof, så vil jeg vædde på, at 
mange mennesker IKKE ville købe produktet! 
 
Lad dig ikke narre af, når der på dåsen står naturidentisk, naturligt 
smagsstof/aroma osv. 
 
Det er bare smarte måder at dække over den kendsgerning, at der er 
anvendt syntetiske kemikalier. 
 
Prøv at forestille dig, hvad alle disse kemikalier gør ved din krop? 
 
Og her har vi kun talt om kunstige aromastoffer. Når vi så også tager i 
betragtning, at der ydermere tilsættes farvestoffer, 
konserveringsmidler og stabiliserende stoffer, er det ikke svært at 
forestille sig, hvad din krop bliver udsat for, hver gang du indtager dit 
yndlingsproteinpulver! 
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Og husk så, at for at opnå den søde smag, er der også tilsat Aspartam 
eller et lignende sødestof, hvilket gør de fleste 
proteinpulverprodukter på markedet ikke blot usunde, men potentielt 
farlige for dit helbred. 
 
Derfor anbefaler jeg at købe et helt neutralt 100 % valleproteinpulver 
uden nogen som helst væmmelige tilsætningsstoffer.         
 
Trin 6. Lever proteinproduktet op til sine løfter 
Desværre er dette problem mere udbredt, end folk tror. At produkter 
ikke lever op til det, der loves på pakken, skyldes enten sjusk, eller 
også er det ren og skær snyd i et forsøg på at øge profitten. 
 
Og dette er virkelig trist, for vi køber et produkt i god tro og stoler 
på, at vi får, hvad vi har betalt for. 
 
Da jeg ejede firmaet Maxim-Promax, sendte jeg ikke bare nogle af 
vores egne produkter til uvildig testning for proteinindhold, men også 
nogle af mine danske konkurrenters produkter, og helt ærligt så havde 
nogle af mine gamle konkurrenter et kvalitetsproblem, hvad enten de 
var klar over det eller ej. 
 
Selv før jeg fik resultaterne af disse tests, kunne jeg gennemskue, at 
disse producenter ikke puttede de ingredienser i, som de hævdede, 
de gjorde, for så kunne de ikke sælge produkterne til den pris, de 
gjorde. 
 
Det er langt mere sandsynligt, at de snød med kvaliteten af indholdet!     
 
Dette gøres f.eks. ved at deklarere et højere procentindhold af 
protein, end der fysisk er til stede i produktet, ved at anvende 
billigere protein såsom soja, kasein osv. blandet med valle, mens det 
dog hævdes i varedeklarationen, at det er 100 % valleprotein, eller 
ved at tilføje billige fyldprodukter som maltodextrin. 
 
Hvis du vil teste dit favoritprodukts varedeklaration, så kontakt: 
 
Eurofins Steins Lab A/S 
Hjaltesvej 8 
7500 Holstebro 
Tlf 76604000 www.steins.dk 

 
 
Det koster omkring 200 kr. pr. produkt. Bare bed om at få testet 
proteinindholdet. 
 
Du vil måske blive overrasket over, at selv nogle af de største mærker 
har et kvalitetsproblem. 
 
Jeg overvejer, at lade nogle af de største mærker i Danmark teste og 
at lade dig få resultaterne i denne bog. Men som nævnt i starten vil 
jeg ikke nævne navne. 
 
Det er nu heller ikke nødvendigt, for nu har du den nødvendige viden 
til at læse indholdsdeklarationer, så du ved, hvad der er sundt, og 
hvad der ikke er sundt! 
 
Og det sidste spørgsmål, du skal have svar på, før du køber noget som 
helst, er selvfølgelig: Hvordan kan du være sikker på, at 
proteinpulveret stadig er levende med alle dets skrøbelige 
proteinfragmenter intakte? Er proteinet stadig biologisk aktivt? 
       
Trin 7. Hvordan kan du vide, om dit proteinpulver stadig er 
biologisk aktivt? 
Hvis der står på dit proteinpulver, at det er biologisk aktivt, så bed 
producenten om en uvildig analyse af produktet for at se, hvor meget 
immunoglobulin, laktoferrin og serumalbumin der er i det.  
 
Med mindre de har læst denne e-bog, vil de højst sandsynligt: 
 

• Ikke vide, hvad du taler om. 
• Ikke være i stand til at give dig noget tal, da 99,99 % 

af alle proteinpulvere er døde. 
 
De levende proteinpulverprodukter er helt sikkert dyrere, op til fem 
gange dyrere. 
 
Det kræver tid og omhyggelighed at fremstille et proteinpulver, som 
stadig er levende. Men husk, at pris og kvalitet hænger sammen! 
 
Da du nu ved, hvordan du skal finde et sikkert proteinprodukt, kan vi 
gå videre til at kigge på, hvordan og hvornår du skal bruge det for at 
opnå maksimale resultater. 
 

http://www.steins.dk/
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I hvilke situationer skal du anvende et proteinprodukt 
Proteinprodukter kan aldrig erstatte eller måle sig med de fordele for 
helbredet og for sportsresultaterne, som der er ved at indtage protein 
fra godt økologisk kød og fisk. 
 
Men det optimale tidspunkt at indtage protein på er imidlertid lige 
efter træning. 
 
På dette tidspunkt er dine muskler ”sultne” efter protein til at 
reparere og styrke musklerne og efter kulhydrater til at genvinde dit 
energiniveau, på samme tid som dine enzymer og hormoner er i fuldt 
sving med at deltage i genopbygningen af hele din krop efter 
træningen. 
 
At indtage et måltid med kulhydrater og protein lige efter træning 
eller en kamp resulterer i en stor udskillelse af hormonet insulin (som 
transporterer næring så som glykogen, aminosyrer osv. fra dit blod til 
dine muskler) og aktiverer samtidig de enzymer, som hjælper til i 
denne proces. 
 
Dette tidsrum varer omkring en time efter træning, og forskere kalder 
dette interval for ”window of opportunity” (optimalt tidspunkt). 
 
”Window of opportunity” er faktisk en evolutionær fordel, som er 
blevet videregivet til os fra vores forfædre. Det gav mennesker i 
fortiden en bedre chance for at overleve, fordi deres kroppe kom sig 
hurtigere efter fysisk anstrengelse. 
 
Dette betød, at de kom i bedre form og derfor blev bedre til at kunne 
finde føde eller forsvare sig mod en tiger; en af de mange farer, der 
lurede på den tid.      
 
For de fleste mennesker er det ikke praktisk muligt eller særlig 
appetitligt at tage proteinrig mad såsom kyllingebryst eller et 
hårdkogt æg med til træning, og de fleste mennesker er heller ikke 
sultne lige efter træning. 
 
For at udnytte dette ”open window” og hurtigt tilføre din krop 
protein, hvis det ikke er muligt eller praktisk at spise rigtig mad, 
foreslår jeg, at du spiser et stykke frugt sammen med 20 – 40 g 
valleproteinpulver af høj kvalitet, som beskrevet ovenfor.  
 

 
Dette er det eneste tidspunkt, hvor du bør anvende proteintilskud, for 
du skal fokusere på rigtige fødevarer, som ikke blot indeholder 
protein, men også de vitale mikronæringsstoffer, som proteinpulveret 
mangler! 
 
Men hvis du har mulighed for at spise kød lige efter træning, så 
anbefaler jeg, at du enten spiser kød sammen med frugt eller kød og 
grøntsager, da dette vil give dig bedre resultater i det lange løb. 
 
Så før vi går videre til næste produkt, skal vi så ikke lige hurtigt 
opsummere nogen fakta om proteinpulver? 
 

• Erstat aldrig rigtige fødevarer med noget som helst 
valleproteinprodukt, ligegyldigt hvor godt det er! 

 
• Intet kan sammenlignes med økologisk frilandskød fra dyr, 

som har græsset i det fri, eller vildtfanget fisk, når vi skal 
have dækket vores daglige behov for kvalitetsprotein og de 
næringsstoffer, som findes heri!  

 
• Vær helt sikker på, at dit proteinpulver er levende, biologisk 

aktivt, 100 % naturligt og uden tilsætningsstoffer som kunstige 
sødemidler såsom Aspartam osv., syntetiske farvestoffer, 
smagsstoffer eller andre afskyelige ingredienser. 

 
• Ingen af disse tilsætningsstoffer er nogensinde blevet 

erklæret egnede for mennesker at indtage. 
 

• Så køb derfor ikke populære mærkevarer, når det gælder 
proteinprodukter! 

 
• OG spørg efter en laboratorieanalyse, som viser, at produktet 

er biologisk aktivt! 
 
Og her på falderebet: Jeg kunne have skrevet en hel bog alene om 
proteinpulverprodukter, så hvis du er interesseret i mere information 
om emnet, kan du læse denne artikel: 
 
www.alun.dk/sund-kost/whey-protein-test-protein-pulver.html 
 

http://www.alun.dk/sund-kost/whey-protein-test-protein-pulver.html
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Se på farven af denne drik. Hvor mange kemikalier tror du, det 
kræver, for at skabe den neon grønne farve?  

 
 
Teorien bag brugen af energidrikke er ret simpel og faktisk temmelig 
logisk. Kroppen er nemlig kun i stand til at opbevare en begrænset 
mængde kulhydrater, ca. 400 g. 
 
Når du træner, bliver kulhydrater omsat til energi, hvilket kan 
resultere i både lavt blodsukker (kulhydratindhold i blodet) og i et 
reduceret indhold af kulhydrater i musklerne. 
 
Hvis dit blodsukker bliver for lavt, 
bliver du slap og svimmel, og det 
siger sig selv, at dine muskler ikke 
vil være i stand til at fungere 
rigtigt, hvis kulhydratniveauet er 
for lavt. 
 
Resultatet bliver svigtende 
præstationer. 
 
Så teoretisk set kan du anvende 
en energidrik for at bevare 
blodsukkerniveauet og være 
sikker på, at der er nok 
kulhydratenergi til dine muskler. 
 
Hertil kommer, at når vi træner, 
så sveder vi, og taber vi bare 2 % 
af vores kropsvæsker, kan det 
begrænse vores ydeevne med op 
til 20 %. 
 
Så energidrikke kan hjælpe dig 
med at forebygge dehydrering og sikre, at du har nok kulhydratenergi, 
så din ydeevne ikke begrænses. 
 
Ok, men det er i teorien. Hvad med i praksis? 
 
Bør du overveje at bruge energidrikke? 
 
 
 

 
 
Forbedrer energidrikke dine sportspræstationer, og er de sunde for 
dig? 
 
Lad os starte med at kigge på sportspræstationer. Selvfølgelig er der 
ingen tvivl om, at en energidrik vil kunne forebygge, at du falder på 
cyklen eller rammer muren i et maraton eller triatlon.     
 
Et andet eksempel på, at en energidrik kan være en hjælp, er, når en 

professionel sportsudøver træner 
meget hårdt to gange om dagen i mere 
end en time ad gangen. Men læg 
mærke til, at jeg sagde meget hård 
træning. 
 
Men hvad så med resten af os, som 
f.eks. træner 30 – 60 minutter et par 
gange om ugen? 
 
Jeg er overbevist om, at i denne 
situation er energidrikke ikke 
nødvendige og gør os snarere FEDE. 
 
Ja, du læste rigtigt: FEDE! 
 
Det kan komme som en overraskelse for 
mange mennesker, men her er årsagen: 

 
Som jeg forklarede dig tidligere i 
artiklen, så indtog vi for 100 år siden kun 
500 g eller ½ kg tilsat sukker på et helt 

år.  
 
Dette tal er kun det sukker, som blev tilsat til fødevarer, og 
naturligvis ikke det naturlige sukker og de kulhydrater, vi får fra frugt 
og grøntsager, som selvfølgelig er meget højere end ½ kg.      
 
Hvor meget tilsat sukker tror du, vi indtager i dag i gennemsnit? 
 
 

9.  Energidrikke 
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Faktisk spiser vi 70 kg eller 70.000 g 
tilsat sukker pr. år, og det stiger 
hele tiden. Ja, det er 150 gange så 
meget som den mængde, vi spiste 
for 100 år siden. 
 

 
 
Faktisk 70 kg eller 70.000 g pr. år, og det stiger hele tiden. Ja, det er 
150 gange så meget som den mængde, vi spiste for 100 år siden. 
 
Er der noget at sige til, at vi bliver mere overvægtige og mere syge 
for hver dag, der går?  
 
Det, jeg vil frem til, er, at hvis ikke du træner så hårdt og så ofte, at 
dine kulhydratlagre i kroppen bliver tømt, men du alligevel indtager 
en energidrik, så tilføjer du bare mere sukker til dit i forvejen for 
høje sukkerforbrug, og dette ekstra sukker bliver desværre ikke 
omdannet til energi, men vil i stedet gøre dig syg 
(sukker nedsætter dit immunforsvar) og forøge 
dine deller. 
 
Kort og godt, mine damer og herrer, medmindre 
du er professionel sportsudøver og træner flere 
gange om dagen, eller løber lange distancer på 
f.eks. mere end to timer, så forårsager 
energidrikke følgende: 
 

1. Gør dig fed. 
 
2. Øger din risiko for at blive syg, da 

immunforsvaret nedsættes i op til 
fire timer efter bare en enkelt 
spiseskefuld sukker. 

 
Og det sjove af det hele: Hvorfor tror du, at de 
fleste mennesker motionerer?    
 
Det er selvfølgelig, fordi vi ikke kan lide, hvad vi 
ser i spejlet og gerne vil af med det fedt, vi ser. 
 
Men det paradoksale er, at hvis du træner hårdt 
et par gange om ugen og anvender energidrikke, så 
saboterer du målet for at sige det mildt. 
 
Jeg håber, at du nu har indset, at det kun er meget 
få af os, som faktisk har brug for og vil få noget ud 
af at indtage energidrikke. 
 

 
 
Der er noget, jeg gerne vil tilstå, for jeg føler mig temmelig skyldig, 
når jeg tænker tilbage på de mange tons af energidrikke, jeg i sin tid 
solgte hver måned til mennesker, som jeg havde overbevist om, at de 
havde brug det, når de nu faktisk gør mere skade end gavn. 
 
En stor undskyldning til jer alle! Jeg håber, I tilgiver mig og vil læse 
resten af denne e-bog!         
 
Men hvad så med træning på varme sommerdage? Vil det da ikke være 
en god idé at bruge en energidrik for at undgå dehydrering? 

 
Jo, da, men du behøver bare ikke alle de ekstra 
kulhydrater. Det samme princip gælder her, at 
medmindre du træner mange gange om dagen eller 
træner langdistanceløb i mere end et par timer, så 
skal du bare drikke vand. 
 
Hvis du vil gøre det lidt mere videnskabeligt, kan 
du tilføje et drys Celtic Sea Salt til vandet, bare en 
lille smule, og vær sikker på, at du anvender en 
god kvalitet salt, ikke bare hvilket som helst salt. 
 
Dette salt vil hjælpe kroppen med at absorbere 
vandet og vil erstatte de mineraler, som du har 
tabt sammen med sveden.   
 
Nu har vi kigget på energidrikke i forhold til 
sportspræstationer, og som sagt er der ingen tvivl 
om, at kun ganske få af os har brug for dem. Det 
næste spørgsmål bliver så, om de energidrikke, 
som er i handlen, nu også er sunde for de få af os, 
som kan have glæde af dem.   
 
For at kunne besvare dette spørgsmål, må vi, 
ligesom da vi undersøgte proteinprodukterne, kigge 
på ingredienserne.  
 
Så lad os nu kigge på en af de gængse energidrikke 
og se, hvad den indeholder: 
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Maltodextrin (fremstillet ved delvis hydrolyse af en særlig type majs), 
fruktose, smagsstoffer, farvestoffer, mineraler og Aspartam. 
 
Jeg er ked af det, men ligesom i proteinprodukterne, har vi også her 
en hel del væmmelige ingredienser. Lad os se på dem fra ende til 
anden: 
 
Maltodextrin: Fremstilles af majs. Mens jeg stadig havde firmaet 
Maxim-Promax, bad jeg producenten om et garantibevis for, at den 
maltodextrin, som blev brugt i vores energidrikke, nu også var fri for 
GMO. Det kunne jeg ikke få, så jeg forsøgte hos flere andre 
forhandlere, men uden succes.  
 
Så du kan desværre være ret sikker på, at al den maltodextrin der 
bruges i sportsernæring og i andre fødevarer, er genmodificeret. Det 
er ikke godt, og personligt vil jeg ikke have GMO ind i min krop. 
 
Fruktose: Igen mere unødvendigt sukker. Det siges ellers, at fruktose 
skulle være godt til at erstatte leverens lager af kulhydrater. Men jeg 
er nu ikke overbevist. Det lugter mere af smart markedsføring. 
Fruktose er ekstremt sødt, og det er årsagen til, at det findes i 
drikken. 
 
Smagsstoffer: Desværre fremstillet af syntetiske, farlige kemikalier. 
Hvis du stadig ikke er helt overbevist om farerne ved disse kemikalier, 
så lad os lige kigge på jordbærsmagsstoffet igen:     
 
”Amylacetat, amylbutyrat, amylvalerat, anethol, anisylformat, 
benzylacetat, benzylisobutyrat, butyrsyre, cinnamylisobutyrat, 
cinnamylvalerat, cognac essens, diacetyl, dipropylketon, ethylacetat, 
ethylamylketon, ethylbutyrat, ethylcinnamat, ethylheptanoat, 
ethylheptylat, ethyllactat, ethyl methylphenylglycidate, ethylnitrat, 
ethylpropionat, ethylvalerat, heliotropin, hydroxyphenyl-2-butaone, 
alpha-ionone, isobutylanthranilate, lemon essens, maltol, 4-
methylacetophenone, methyl anthranilate, methylbenzoat, 
methylcinnamat, methylheptincarbonat, methylnaphthylketon, 
methylsalicylat, pebermynteessens, nerolin, nerylisobutyrat, orris 
butter, phenethylalkohol, rose, rom essens, gamma-undecalactone, 
vanillin og opløsningsmiddel.” 
 
Ja, over 50 forskellige kemikalier. Vil du virkelig udsætte din krop for 
det? 
 

Farvestoffer: Endnu flere kemikalier. Jeg håber, du er ved at forstå 
alvoren. 
 
Mineraler: Natriumklorid står der på varedeklarationen, men hvad din 
krop har brug for er rigtigt salt med hele 80 intakte spormineraler.  
 
Ikke natriumklorid, som er et billigt og væmmeligt stof, som bliver 
tilsat for at få os til at tro, at produktet hjælper os med at forebygge 
dehydrering. Det kan godt være, at det hjælper, men det er ikke 
sundt, og havsalt er ikke bare sundere for dig, men også mere 
effektivt.   
 
Aspartam: Simpelthen den mest kontroversielle fødevareingrediens 
nogensinde. 
 
Var du klar over, at Aspartam sættes i forbindelse med mange 
sygdomme som kræft osv. 
 
I fremtiden tror jeg, at folk begynder at vågne op og indse, hvor 
farlige de er. 
 
Nogle energidrik-producenter anvender i stedet sukralose, men jeg er 
sikker på, at tiden vil vise, at dette stof er lige så farligt som 
Aspartam. 
 
Når nu energidrikke i forvejen indeholder over 99 % sukker, hvorfor i 
alverden skal produktet så sødes yderligere?  
 
En anden ting, som folk ikke er bevidste om, er at undersøgelser 
viser, at syreindholdet i disse drikke ødelægger dine tænder. 
 
Men hvad er så alternativet for de sportsudøvere, som træner meget 
og derfor har brug for en energidrik? 
 
Hvordan laver man en sund, hjemmelavet energidrik? 
Først og fremmest skal du huske på, at medmindre du træner to 
gange om dagen eller træner mere end to timer ad gangen, behøver 
du blot at drikke vand, og på varme dage, når du sveder meget, kan 
du tilsætte lidt ekstra salt til din mad (skal være af høj kvalitet såsom 
Celtic Sea Salt) og også tilsætte lidt til dit vand.   
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Spis en banan, før du træner, og drik vand 
under træningen. Hvis du mærker, at du 

trænger til flere kulhydrater, mens du træner, 
så tag nogle bananer med og spis dem, når du 

får brug for dem. 
 

 
 
Hvis du træner meget, har jeg tre forslag: 
 

1. Spis en banan, før du træner, og drik vand under træningen. 
Hvis du mærker, at du trænger til flere kulhydrater, mens du 
træner, så tag nogle bananer med og spis dem, når du får 
brug for dem. 

 
2. Lav din egen, hjemmelavede energidrik. Jeg foreslår, at du 

f.eks. presser nogle appelsiner og tilsætter noget vand, så 
væsken ikke bliver så koncentreret og sød, og så bruger den 
som energidrik. Der er ingen nemme udveje. 

 
Du kan ikke anvende købejuice i karton, for den er blevet 
pasteuriseret på samme måde som mælk og er derfor også 
helt død. 
 
Kartonjuice er egentlig bare sukkervand, hvor alle enzymer, 
vitaminer og mineraler osv. er blevet ødelagt. Jo, det er 
bedre end de færdige energidrikke, du kan købe, for det er 
ikke genmodificeret og indeholder ikke kunstige farver, 
smagsstoffer eller sødestoffer, men det er stadig ikke sundt 
for dig. 

 
3. Inden for det sidste år har jeg fundet et firma, som fremstiller 

økologisk maltodextrin, som ikke er genmodificeret. 
 

Hvis en af mine gamle konkurrenter læser dette, så anvend 
denne ingrediens sammen med noget Celtic Sea Salt. 

 
Andet skal der ikke til for at fremstille en sund energidrik. 
Skal der også lidt smag i, kan der tilsættes lidt økologisk, 
tørret frugt i pulverform, og så er et superprodukt skabt. 

 
Jeg forsøgte faktisk at lave sådan en energidrik, før jeg forlod Maxim-
Promax for fem år siden, men det var ikke muligt af to grunde. 
 
 
 
 
 
 

 
 
For det første kunne jeg ikke finde de økologiske produkter, jeg søgte 
efter, og for det andet var markedet der ikke for sådan et produkt.  
 
Men heldigvis er flere og flere mennesker ved at vågne op. 
 
Så for at opsummere det hele med hensyn til energidrikke: 
 
Lad dig ikke narre af, at energidrikke sælges som et helseprodukt. 
 
De er efter min mening farlige og ikke noget, man frivilligt skal 
udsætte sin krop for. 
 
Prøv i stedet de alternativer, jeg har foreslået ovenfor. 
 
Mine forslag tager lidt mere tid, men er dit helbred ikke det værd? 
 
Husk at eksperimentere og mærke efter på din egen krop: 
 
A. Får du rent faktisk noget 
ud af at bruge et produkt? 
 
B. Hvilke af de sunde 
energidrikke virker bedst på 
dig?  
 
Hvis du tager dig tid til at 
mærke ordentligt efter, vil 
du nok komme frem til, at 
du ikke kan mærke nogen 
forskel, når du anvender 
energidrikke, og derfor 
behøver du heller ikke at 
bruge dem! 
 
Husk, din krop ved bedst! 
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Energigelé er i realiteten en koncentreret udgave af energidrikke, 
bare uden vand. 
 
Dette produkt bruges i maraton, triatlon og ved lange cykeldistancer 
osv. for at forhindre, at man møder muren. At møde muren betyder 
helt enkelt, at man løber tør for kulhydratenergi. 
 
I et maraton f.eks. bliver de fleste mennesker ramt af muren omkring 
35 km inde i løbet. 
 
Så i teorien er det en god idé at fortære en energigelé, inden du når 
det punkt, hvor du tror, du vil ramme muren. 
 
Problemet med energigelé er selvfølgelig igen ingredienserne i 
geléen. 
 
Lad os lige kigge på, hvad du udsætter din krop for, når du anvender 
en energigelé:   
 
Ingredienser i et af de førende mærker af energigelé er: 
 
Maltodextrin, sojaproteinudtræk, fruktose, vitaminer og mineraler, 
xanthan, lecithin, smags- og farvestoffer, Aspartam. 
 
Du godeste, det står endnu værre til end i en typisk energidrik. Det 
har alle de væmmelige ingredienser såsom GMO, maltodextrin, et hav 
af kemikalier i form af smags- og farvestoffer og sidst men ikke mindst 
det dødsensfarlige Aspartam. 
 
Men det værste er måske, at det også indeholder sojaprotein. Som 
tidligere nævnt i denne e-bog, så udsætter du din krop for en stor 
dosis kvindeligt kønshormon, hvis du spiser sojaprotein. 
 
 
 
 
 
 

 
Så spørger du måske, hvorfor producenter overhovedet er interesseret 
i at komme sojaprotein i deres produkter. 
 
Ene og alene fordi det er billigt. 
 
Jeg er ked af at sige det, folkens, men mange firmaer fokuserer mere 
på profit end på din sundhed, når de udtænker nye produkter. 
 
Jeg er af den overbevisning, at du aldrig nogensinde skal spise soja, 
med mindre det er fermenteret.      
 
Hvis du vil læse mere om farerne ved soja, så klik her:  
 
www.alun.dk/sund-kost/soja-vidunder-eller-helbredsrisiko.html 
 
Men hvad skal du så gøre? 
 
I sportsgrene, hvor du træner mere end to timer ad gangen, kan du 
ikke undgå at ramme muren, medmindre du får tilført ekstra 
kulhydrater. 
 
Så mit råd er, at du skal lave din egen hjemmelavede energidrik for at 
give dig det vand, du skal have for at undgå dehydrering, eller prøve 
at finde en energigelé, der ikke har nogen tilsat smag, en med neutral 
smag, for derved at undgå mange af de værste kemikalier. 
   
  

10.  Energigelé 

http://www.alun.dk/sund-kost/soja-vidunder-eller-helbredsrisiko.html
http://www.alun.dk/sund-kost/soja-vidunder-eller-helbredsrisiko.html
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Her taler jeg virkelig af personlig erfaring, for jeg har nok spist i 
gennemsnit omkring tre energibarer hver eneste dag, mens jeg havde 
firmaet Maxim-Promax og var for doven og uvidende til at få mig selv 
til at spise sund mad. 
 
Så jeg har helt sikkert fået min andel af energibarer. Men lige som for 
de fleste andre mennesker, som bruger tilskud i stedet for at spise 
sundt, så gjorde det også mere skade end gavn for mig at leve på den 
måde. 
 
Det indså jeg bare ikke på dette tidspunkt.   
 
De fleste mennesker spiser energibarer som et sundt mellemmåltid, 
men når vi nu om lidt skal se på ingredienserne i en typisk energibar, 
vil vi opdage, at de langt fra er sunde.   
 
Producenter prøver i deres smarte reklamer at få dig til at spise en 
energibar før træning for at give dig et energi-kick. 
 
Jeg siger, at du bør spise en banan, når du føler træthed under 
træningen. 
 
Jeg siger, at en sund energidrik er meget mere effektiv. 
 
Hvis du stadig ikke er helt overbevist om, hvor usunde de gængse 
energibarer på markedet er, så lad os sammen kigge på 
ingredienserne i en typisk energibar: 
 
Mælkchokoladeovertræk (20% – sukker, kakaosmør, sødmælkspulver, 
kakaomasse, emulgator: sojalecithin, aroma, sprøde risflager (16,8% - 
rismel, hvedegluten, hvedemalt, sukker, salt, dextrose), havregryn 
(15,1%), inverteret sukkersirup, glukosesirup, rosiner, sukker, 
dextrose, vegetabilsk fedtstof, maltodextrin, fructose-glukosesirup, 
fugtighedsbevarende middel (glycerol), syrningsmiddel (citronsyre), 
emulgator (sojalecithin), pærepurékoncentrat, salt, rørsukker, 
bananpurékoncentrat, hvedefiber, geleringsmiddel (pektin), 
citronjuicekoncentrat.  
 
 
 

 
Hold da op, det er virkelig mange 
ingredienser med nogle vilde navne.  
 
Jeg har studeret kemi i 2 år på 
universitet og har stadigvæk svært, ved 
at forstå mange af ingredienserne.  
 
Og jeg kan ikke se en eneste sund 
ingrediens i denne liste. Kan du? 
 
I tilgift bruges der meget ofte hvede som 
en af hovedingredienserne i energibarer. 
 
Hvede indeholder gluten, og nogle eksperter mener, at op mod 50 % 
af alle mennesker af europæisk afstamning har allergi eller er 
intolerante over for hvede.  
 
Dette betyder, at når du spiser hvede eller andre kornsorter, der 
indeholder gluten, undergraver du dit immunforsvar og dit helbred. 
 
Dengang jeg spiste alle de her energibarer, kunne jeg ikke forstå, 
hvorfor jeg altid havde luft i maven og følte mig oppustet. Nu ved jeg 
hvorfor. 
 
Så konklusionen på energibarer er igen, at vi skal erkende, at vi 
allerede får mere end rigeligt sukker i vores kost. Husk på, at vi spiser 
150 gange mere sukker, end vi gjorde for bare 100 år siden. Derfor 
bliver du fed af disse usunde snacks, med mindre du træner ekstremt 
hårdt for at forbrænde alt det ekstra sukker. 
 
Heldigvis er der et nyt mærke af økologiske energibarer, som jeg selv 
spiser, når jeg er på farten og har svært ved at finde sund mad. 
 
Men igen vil jeg understrege, at jeg aldrig bruger disse som 
energibarer, men kun som mellemmåltider, og kun når jeg ikke kan 
finde god mad! 
 
Hvis du søger på Google, vil du finde dem.   

11.  Energibarer  
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Proteinbarer er i realiteten bare proteinkraft formet som en bar. 
 
Det er akkurat den samme teori, der ligger bag dette produkt. Det 
skal hjælpe dig med at restituere hurtigere efter træning. 
 
Og så er proteinbarer i teorien meget praktiske. Du kan bare komme 
en i lommen og anvende den, når du får brug for den.  
 
Men som jeg har pointeret gennem hele denne artikel, så er det bedre 
for dig at spise rigtig mad, som er sundere, og som giver dig bedre 
resultater i det lange løb, ikke bare bedre sportsresultater, men også 
et bedre helbred. 
 
Og nedenfor vil jeg fortælle dig, hvorfor de er endnu mere usunde 
end energibarer: 
 
Ingredienser i en typisk proteinbarer: 
Mælkeprotein, glukosesirup, mælkechokolade (18.2% - sukker, 
kakaosmør, sødmælkspulver, kakao, emulgator: sojalecithin, aroma), 
invertsukkersirup, karamelmasse (5.5% - forsødet kondenseret mælk, 
glukosesirup, hydrogeneret vegetabilsk fedt, karamelliseret sirup, 
sukker, emulgator (E471), salt, aroma), sojaprotein, hydroliseret 
gelatine, sojaolie, hasselnød (1,8%), aroma, emulgator (sojalecithin), 
salt. Mælkechokolade indeholder: Minimum 35% kakaotørstof og 
minimum 14% mælketørstof. 
 
Igen må vi spørge: Hvor er de sunde ingredienser? 
 
Jeg kan ikke finde nogen! 
 
Lad os kigge på nogle af dem: 
 
Mælkeprotein: Dette kommer selvfølgelig fra pasteuriseret mælk, og 
vi kan derfor være helt sikre på, at det er dødt! 
 
 
 
 
 

 
Sukker: Du indtager blot en sukkerbombe med en lille smule dødt 
protein samt andre væmmelige ingredienser. 
 
Sojaprotein: Hvem ønsker at udsætte sin krop for en stor dosis af 
kvindeligt kønshormon? 
 
Nogle barer indeholder endvidere kunstige smagsstoffer. 
 
Det værste ved det hele er selvfølgelig, at de bliver markedsført som 
sunde fødevarer. 
 
I virkeligheden gør de snarere folk syge, hvis de spiser for mange af 
dem. 
 
Husk, at liv kræver liv, så hvis du spiser døde fødevarer overdænget 
med kemikalier, suges livskraften ud af din krop! 
 
Jo, i teorien lyder 
proteinbarer som en rigtig god 
idé, men det er bedre for dig 
at holde dig til rigtig mad. 
 
Hvis du ikke kan undvære 
proteinbarer, så søg på 
Google efter økologiske 
proteinbarer. 
 
Men brug dem kun efter 
træning eller i nødstilfælde. 
 
Husk, at rigtig mad er og 
bliver det bedste for din krop!  
 
 

12.  Proteinbarer 
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Hvor i naturen ser du neonblå eller selvlysende, grønne 
fødevarer? Grønne, blå, gule, røde osv. De lyser op selv i mørke 

og minder mere om et atomvåben end et helseprodukt. 
 

 
 
Jeg håber, at du nu har indset, at du skal være meget forsigtig, før du 
køber eller indtager noget som helst sportsernæringsprodukt, hvis du 
interesserer dig for dit helbred. 
 
Drikkeklare produkter er populære, fordi de 
er praktiske. Du kan bare smide en i din 
sportstaske, og så er du klar til træning. De er 
bekvemmelige på alle tidspunkter og alle 
steder.   
 
Men desværre, selv om de er så lette at 
anvende, er disse produkter de mest usunde 
af alle sportsernæringsprodukter. 
 
Hvorfor? 
 
For at besvare dette spørgsmål, må vi kigge 
på ingredienserne: 
 
Ingredienser i en typisk sportsdrik: 
Vand, glykosesirup, syre (citronsyre), guarana, 
surhedsregulerende middel (natriumcitrat), 
aroma, koffein, antioxidant (ascorbinsyre), 
farvestof: E129 

For at øge holdbarheden er producenten nødt 
til at pasteurisere drikken, og derfor er den 
helt bogstaveligt død.  

Husk, at liv kræver liv. 

Ydermere er produktet fyldt med sukker, som 
nok vil gøre dig fed! 

Det indeholder en masse kemikalier. 

 

 

Her benytter producenterne et trick ved at kalde et kunstigt 
smagsstof for slet og ret aroma, selv om de burde skrive den lange 
liste af kemikalier, som ordet aroma dækker over. 

Og så har de et unaturligt indhold af tilsat 
koffein, blandt andet fra guarana. 

Men hvis du er så træt, at du behøver så 
meget koffein for at komme igennem din 
træning, bør du slet ikke træne, da det vil 
skade mere, end det vil gavne. 

I stedet bør du kigge på din kost og sørge for 
at komme i seng til tiden. 

Så vil du ikke have brug for at ”dope” dig for 
at få energi til at træne. 

Jeg var nysgerrig og besluttede mig for at 
eksperimentere, så jeg drak en halv flaske og 
begyndte snart at svede og følte mig meget 
syg. Vær forsigtig. 

Ingredienser i en typisk færdiglavet 
proteindrik 
Skummetmælk, mælkeprotein, valleprotein, 
sucrose, maltodextrin, fruktose, aroma, 
stabilisator (carrageenan), farve (carminer).     

Igen er producenten nødt til at pasteurisere 
drikken for at øge holdbarheden. 

Så proteinindholdet er blevet pasteuriseret to 
gange! 

 

 

13.  Drikkeklar energi-, protein- og ”low carb” produkter 



Kosttilskud og sportsernæringprodukter - Forbedrer de ydeevnen, og er de sunde for dig? af Alun Biggart og publiceret den 31-03-2009.              Side 27 

 

Første gang da mælken blev pasteuriseret, og de udvandt proteinet 
derfra, og anden gang da drikken blev fremstillet. 

Så vi kan med 100 % sikkerhed konstatere, at proteindrikke ikke bare 
er et dødt produkt, men stendødt! 

De er selvfølgelig også fyldt med sukker og kemikalier i form af 
kunstige farve- og smagsstoffer. 

Skulle det være sundt? Ellers tak! 

Og lad os lige til sidst kigge på det nye skud på stammen: 

Ingredienser i en typisk, drikkeklar ”low carb”-proteindrik: 
Skummetmælk, vand, mælkeprotein, valleprotein, aroma, sødemidler 
(natriumcyklamat, acesulfam K, saccharin), fortykningsmiddel 
(carregeenan), farve (carminer). 

Denne nye “low carb”-type er det sidste nye påfund i 
fitnessindustrien, som er fremkommet, fordi folk er begyndt at blive 
bange for kulhydrater, som de har indset, gør dem overvægtige! 
 
Men hvor er den sunde fornuft i dette? 
 
Jo, ganske rigtigt er der færre kulhydrater, men:    
 
Hovedingredienserne er stadig blevet pasteuriseret TO GANGE, det 
indeholder stadig en bunke kemikalier i form af kunstige farve- og 
smagsstoffer, OG i dette produkt har de ydermere udskiftet sukkeret i 
produktet med ikke bare et men hele tre forskellige kunstige 
sødestoffer.  
 
Personligt spiser jeg ikke ret meget sukker, men jeg foretrækker altid 
sukker frem for de farlige, kunstige sødestoffer. 
 
Det er helt hjernedødt!  
 
Jeg håber, at du nu er begyndt at indse, at der er store helbredsrisici 
forbundet med at anvende denne type produkter!  
 
 
 
 

 
 
Hvis du stadig er skeptisk over for mine påstande, så tænk lige på 
dette: 
 
Hvor i naturen ser du neonblå eller selvlysende, grønne fødevarer?  
 
Grønne, blå, gule, røde osv. 
 
De lyser op selv i mørke og minder mere om et atomvåben end et 
helseprodukt. 
 
Bare forestil dig, hvad alle disse kemikalier gør ved din krop! 
 
Før vi går videre til næste produkt, vil jeg fortælle dig en lille 
hemmelighed, som producenterne ikke ønsker, at du skal kende til!      
 
De fleste sportsernæringsprodukter gør dig fed! 
Jeg ved godt, at dette er en provokerende overskrift, og nogle af jer 
undrer jer nok over, hvordan disse produkter, som sælges som 
mirakelmidler, der skulle øge dine sportspræstationer, faktisk gør folk 
fede. 
 
Der er to måder, hvorpå produkterne gør dig fed: 
 

1. Det høje indhold af sukker. Hvis du kigger på ingredienserne i 
mange sportsernæringsprodukter, vil du se, at mange af dem 
er rene sukkerbomber. 

 
Problemet her er, at hvis du ikke forbrænder dette sukker 
som energi, når du træner, så ender det med at sidde på din 
krop som flere, grimme fedtceller. 

 
Og som tidligere nævnt, så har du ikke brug for ekstra 
kulhydrater, medmindre du træner hårdt to gange om dagen, 
løber maraton, cykler lange distancer eller deltager i 
triatlon. Ellers vil disse kulhydrater bare blive lagret som 
fedt. 

 
Husk også på, at vores gennemsnitsindtag af sukker i kosten 
er steget fra 0,5 kg til over 70 kg på bare 100 år. 
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Du får garanteret sukker nok alene i din almindelige kost! Der 
er absolut ingen som helst grund til at tilføje mere ved at 
købe dyre energidrikke og proteinpulverprodukter. 

 
De fleste mennesker motionerer i dag for at tabe sig, ikke for 
at tage på. 
 
Så hold dig væk fra energidrikke, medmindre du deltager i en 
sportsgren, hvor du virkelig har behov for dem. 

 
2. De mange kemikalier i sportsernæringsprodukter får kroppen 

til at producere flere fedtceller. 
 
Præcis som med sukker så indtog vi for 100 år siden slet ingen 
kemikalier. 

 
Tiderne har vel nok forandret sig. Man regner med, at vi nu 
indtager mere end 10 kg skadelige kemikalier om året. 

 
Vi får dem ind gennem maden, vi kommer dem på vores hud, 
og vi indånder dem fra forurenet luft. 

 
OG som du kan se af ingredienserne i dine 
sportsernæringsprodukter, får du desværre et hav af 
kemikalier også ad denne vej � 

 
Mine damer og herrer, dette er grunden til, at du kan blive fed af at 
spise proteinbarer, drikke energidrikke osv. 
 
Men hvorfor egentlig?  
 
Fordi det sikreste sted i kroppen at opbevare giftstoffer er i 
fedtcellerne.       
 
Så hvis du indtager for mange kemikalier, vil din krop reagere ved at 
producere flere fedtceller, som kan opbevare de kemikalier, den ikke 
kan komme af med. 
 
 
 
 

 
 
Kort og godt bliver man federe, når man spiser de kemikalier, som er 
en del af de forarbejdede fødevarer og de sportsernæringstilskud, 
mange mennesker spiser i dag. 

 
Slet ikke godt!  

 
Men du bliver ikke bare overvægtig. Det påvirker også din hud, for 
huden er kroppens største afgiftningsorgan. 
 
Så når du kigger dig i spejlet, og du synes, at din hud godt kunne se 
pænere ud, bør du grundigt gennemgå, hvad du putter i munden og på 
din hud, og husk også at drikke ekstra vand for at skylle disse usunde 
kemikalier ud af din krop. 

 
Derudover vil nogle mennesker opleve en anden negativ konsekvens af 
disse kemikalier, nemlig væskeansamlinger, som skyldes, at kroppen 
prøver at bekæmpe forurening ved fortynding. 
 
Dette er grunden til, at nogle menneskers hud ser ud, som om den er 
blevet pumpet med vand og derfor ligner en vandballon. 
 
Det ser ikke så kønt ud, men det er nemt at komme af med, hvis bare 
man fjerner alle de fødevarer, som indeholder de farlige kemikalier, 
og dette gælder også sportsernæringsprodukterne! 

 
Når alt kommer til alt, handler det om at læse varedeklarationen, og 
hvis der er noget, der ser mistænksomt ud, så er det nok også 
tilfældet! 
 
Nu da vi har kigget på risikoen for, at sportsernæringsprodukter gør 
dig fed, synes jeg, vi skal kigge på nogle af de produkter, som lover 
dig en skikkelse som en supermodel på bare nogle få uger! 
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Her handler det igen om at kigge på ingredienserne for at kunne 
bedømme effekten på både din sundhed og dine sportspræstationer.  
 
Men nemt er det ikke at finde ingredienserne i disse slankeprodukter, 
for de oplyser ikke om dem på deres hjemmesider. 
 
Mon producenterne prøver at skjule noget? 
 
Hvis du har svært ved at tro, at det kan være rigtigt, så gå ind på en 
hvilken som helst dansk hjemmeside med slankeprodukter, og du vil 
opdage, at de ikke ønsker at fortælle dig, hvad deres produkter 
indeholder.   
 
For at finde frem til ingredienserne i et slankeprodukt måtte jeg gå 
ind i forretningen Matas for at skrive ingredienserne ned fra selve 
produktet. Nå, men her er så ingredienserne i et af de førende 
mærker: 
 
Sojaprotein, skummetmælkspulver, plantefibre, sukker, 
mælkeprotein, vitaminer, mineraler, fortykningsmiddel, kunstigt 
smagsstof, kunstige farvestoffer, Aspartam.     
 
Når du analyserer ovenstående produkt, opdager du, at det blot er et 
proteinpulver med nogle ekstra plantefibre og vitaminer. 
 
Liv kræver jo liv, så hvordan mon alle disse døde produkter påvirker 
dit helbred i det lange løb? 
 
Det består selvfølgelig af den sædvanlige kemiske cocktail af kunstige 
smagsstoffer, farver og sødestoffer. Desuden sojaprotein og mælk, 
som vi har gennemgået grundigt tidligere i denne artikel, protein og 
ikke at forglemme masser af sukker. 
 
Jeg ville helt sikkert overveje det meget nøje, inden jeg købte og 
anvendte sådan et produkt!    
 
 
 

 
Og så vil jeg stadig gerne se en undersøgelse, som viser, at 
slankeprodukter er effektive. 
 
En undersøgelse, der strækker sig over flere år, og som viser, at 
vægttabet er varigt. 
 
Hvis du gerne vil se godt ud på stranden til sommer, skulle du hellere 
læse denne gratis e-bog, jeg har skrevet til dig: 
 
www.alun.dk/e-boeger 
 
Slankeprodukter hedder jo på engelsk Diet Products, og de skulle 
måske hellere hedde DIEt Products, da de bogstaveligt suger livskraft 
ud af dig! 
 
Efter min mening gør slankeprodukter mere skade end gavn. Vær 
yderst forsigtig!  

14.  Slankeprodukter 

http://www.alun.dk/e-boeger
http://www.alun.dk/e-boeger
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Det tog mine kolleger og jeg i Maxim-Promax mere end et år at få det 
første kreatinprodukt (Ergomax) salgsgodkendt i Danmark.  
 
I mange år var kreatin et kontroversielt emne i nyhederne, da mange 
mente, at det var doping.  
 
Hvorfor? 
Fordi det virker! 
 
Atleternes positive resultater bakkes op af videnskabelig 
dokumentation. Undersøgelser har vist, at kreatin forbedrer styrke, 
restitution, muskelmasse og fedttab. Dette kosttilskud kan forbedre 
din præstationsevne. 
 
Ideen er simpel, men genial. Kreatin er et særdeles vigtigt element i 
musklernes energiforsyning. Ved indtagelsen af Kreatin kan man både 
hurtigt og effektivt forøge musklernes indhold af kreatin med op til 50 
%. 
 
Kreatin bliver brugt til at danne kreatinfosfat i muskler og andet væv. 
Kreatinfosfat kan indirekte levere energi til samtlige energikrævende 
processer i kroppen. 
 
Meget forenklet er kreatin et energilager, der træder hjælpende til, 
når mængden af ATP er blevet for lav. 
 
ATP indeholder den energi, der får musklerne til at trække sig 
sammen, hvilket giver styrke. Derfor: Desto mere kreatin dine muskler 
indeholder, desto mere energi har du til at øge din præstation. 
 
Der er ingen tvivl om, at kreatin virker, men det vigtige spørgsmål at 
stille er: Er det sikkert at anvende? 
 
Svaret er ja, nej eller måske. 
 
 
 

 
 
I gamle dage, og 
her mener jeg for 
fem år siden, var 
der, så vidt jeg 
ved, kun et firma, 
der fremstillede 
ren kreatin, som 
var ”sikker”. 
 
Dette produkt var 
meget dyrere end 
det kreatin, som 
blev fremstillet i 
Kina, men det 
kinesiske kreatin var efter min mening farligt på grund af et højt 
niveau af urenheder. 
 
Derfor anbefaler jeg, at du tjekker den producent, der fremstiller 
kreatinet, før du køber det.  
 
Men selv da er det såkaldt ”rene” kreatin stadig fremstillet syntetisk, 
og selv små mængder af urenheder kan have skadelige, homøopatiske 
effekter på din krop. Så vær forsigtig! 
 
Og spørg stadigvæk dig selv, før du køber kreatin, om det vil gavne 
dig. 
 
Med mindre du er professionel sportsudøver inden for højeksplosive 
sportsgrene, synes jeg, du hellere skal spare dine penge. 
 
Mit råd til dig er baseret på grundig efterforskning.        

15.  Kreatin 
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Der er ingen magisk kugle, til fedttab. Kun livsstilsændringer og 
gør de simple ting godt! 

 
Ville det ikke bare være fantastisk, hvis et produkt var i stand til 
bogstaveligt at smelte fedt væk fra din krop? 
 
Det lyder for godt til at være sandt, ikke? 
 
På kort sigt kan disse produkter hjælpe dig med at forbrænde mere 
fedt, men i det lange løb gør de mere skade end gavn, og efter min 
mening er det at lege med ilden at indtage disse produkter. 
 
Hvorfor? 
 
Igen afhænger det hele af ingredienserne. 
 
Det er fedtforbrændingsprodukter, som virkelig er effektive på kort 
sigt, men jeg understreger, at det er på kort sigt, fordi de i det lange 
løb gør mere skade end gavn, indeholder sædvanligvis efedrin som 
hovedingrediens. 
 
Jeg husker, at jeg en gang af nysgerrighed prøvede et af disse 
produkter, og jeg kunne ikke fatte, hvor meget varme det 
producerede i min krop. 
 
Normalt plejer jeg ellers at tage en lille lur efter hård vægttræning. 
Men mit hjerte dunkede, og jeg svedte i timevis efter træningen, og 
dette skete efter indtagelse af kun halvdelen af den anbefalede dosis. 
 
Det føltes faktisk, som om der var ild i hele min krop!       
 
Problemet med efedrin og andre kemikalier, der bliver anvendt i disse 
produkter, er, at de har en negativ effekt på dit stofskifte og dit 
hormonsystem. 
 
I nogle ulykkelige tilfælde har det resulteret i slagtilfælde på grund af 
ingrediensernes stærke effekt. 
 
 
 
 

 
Heldigvis kan de ikke købes lovligt i Danmark, men på Internettet kan 
man nemt få fat i dem. 
 
Vær derfor meget, meget forsigtig. 
 
Du leger med ilden og risikerer permanent at skade dit stofskifte, dit 
hormonsystem og endda at få et slagtilfælde. 
 
Men hvis du gerne vil tabe noget fedt omkring livet, har jeg heldigvis 
en gratis e-bog, som vil hjælpe dig: 
 
www.alun.dk/gratisfedttab 
 

 

16.  Fedtforbrændingsprodukter 

http://www.alun.dk/gratisfedttab
http://www.alun.dk/gratisfedttab
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I teorien en helt fantastisk idé. Bare ved at tage en pille kan du være 
sikker på at få alle de næringsstoffer, din krop har brug for. Men 
desværre er der ikke hold i dette koncept, fordi: 
 
For det første tager mange mennesker vitaminer, fordi de tror, at en 
pille kan erstatte sund kost, og fordi de tror, at det styrker deres 
immunforsvar. 
 
For det andet er de fleste vitamintilskud fremstillet af syntetiske 
ingredienser i laboratorier af videnskabsmænd. Det er simpelt hen 
kemikalier i pilleform. 
 
Selv om videnskaben er nået langt, er vi stadig lysår fra naturen. Og 
jeg er af den opfattelse, at vi altid vil være lysår fra naturens visdom, 
og jeg tror nu også, at de fleste videnskabsmænd vil indrømme dette, 
i hvert fald som privatpersoner. 
 
Derfor er der aldrig noget, der kan erstatte de sundhedsmæssige 
fordele, en god kost giver. 
 
Personligt har jeg ikke lyst til at komme noget syntetisk i min krop. 
Har du?   
 
Jeg tror ikke, at de fleste mennesker er klar over, at det påhviler 

producenterne af de forskellige 
kosttilskud at sikre, at deres produkter er 
effektive og helbredsmæssigt forsvarlige 
at indtage, og at deres varedeklaration er 
oprigtig og ikke vildledende. 
 
Dette angår ikke kun vitaminpræparater, 
men også alle de andre produkter, jeg 
har nævnt i denne artikel. 
  
Selv om jeg tror, at de fleste firmaer gør 
sig etiske overvejelser, er der potentielle 
problemer i den gældende lovgivning. I 
øjeblikket er der ingen krav fra  
 
 

myndighedernes side til producenterne om at få foretaget en uvildig 
undersøgelse for at fastslå indholdets ægthed eller mængdens 
rigtighed. 
 
Og hertil kommer, at det er en højst kompliceret proces at fremstille 
kosttilskud, og fejl kan desværre opstå i alle trin af processen.  
 
Resultatet kan blive et underlødigt eller endnu værre et farligt 
produkt, hvis der er fejl i selve ingredienserne, hvis noget overses, 
hvis der slækkes på produktionsmetoderne, eller hvis der opstår 
menneskelige fejl.     
 
Derfor er det næsten som at lede efter en nål i en høstak, når du skal 
finde et kosttilskud i et slaraffenland af muligheder. 
 
Selv om du er velinformeret og har de bedste intentioner, er der 
desværre en stor risiko for, at du kommer til at købe et tilskud, som 
ikke er blevet ordentligt kvalitetskontrolleret, hvis du vælger et af de 
billige produkter henne i supermarkedet. 
 
For nogle år siden undersøgte jeg et multivitaminprodukt til børn. Jeg 
blev meget chokeret. 
 
For at lokke forældre og børn til at købe produktet var der 
tegneseriefigurer uden på æsken. 
 
Og så faldt jeg næsten ned af stolen, da jeg læste selve 
varedeklarationen: 
 
Indhold pr. tablet:  
Vitamin A 400 mcg (1330 i.e.), vitamin B1 0,7 mg, vitamin B2 0,8 mg, 
viamin B6 0,8 mg, vitamin B12 1 mcg, Folsyre 75 mcg, Niacin 3 mg, 
Pantotensyre 3 mg, Biotin 20 mcg, vitamin C 90 mg, vitamin D 10 mcg 
(400 i.e.), vitamin E 5 mg, vitamin K 15 mcg, jern 8 mg, zink 5 mg, 
kobber 0,4 mg, jod 70 mcg, mangan 1 mg, krom 20 mcg, selen 20 
mcg, molybdæn 25 mcg.  
 
Tabletten indeholder ganske vist forskellige vitaminer og mineraler, 
men de er syntetisk fremstillede og har derfor tvivlsom effekt. 
 

17.  Multivitamin / mineraltilskud 
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Men her kommer det mest skræmmende. Se lige, hvad de endvidere 
tilsætter til dette såkaldte sunde kosttilskud: 
 
Sukker (saccharose), glukose, acerolapulver m. 25% vitamin C, 
tranebærekstrakt, overfladebehandlingsmiddel (magnesiumsalte af 
veg. fedtsyrer), tablethjælpestof (polyvinylpyrrolidon), aroma 
(naturligt jordbær), sødestof (neohesperedindihydrochalcon, naturligt 
sødestof fremstillet af citrusskaller). 
     
Man skulle tro, det var løgn, men i børnevitaminpiller finder man som 
regel: 
 
SUKKER 
SYNTETISKE farvestoffer 
SYNTETISKE smagsstoffer 
KUNSTIGE sødestoffer 
 
Hvorfor kalder de det ikke bare et Frankenstein-produkt for børn i 
stedet for vitaminpille? 
 
Det værste ved det hele er, at de må sælge og markedsføre dette 
produkt som helsekost. 
 
Desværre er det i dagens Danmark absolut nødvendigt at læse 
varedeklarationer, for ellers risikerer du at blive snydt.  
 
Et andet produkt, som lovprises af eksperter, er D-vitamintilskud. Hvis 
man er bekymret for at få knogleskørhed, rådes man til at tage et 
tilskud af dette vitamin.  
 
Selv om det er helt i orden at tage et D-vitamintilskud, så længe det 
ikke er fyldt med væmmelige kemikalier, er det dog en meget bedre 
idé at komme ud i solen noget mere og at spise torskelevertran, som 
er en glimrende måde at få D-vitamin på. 
 
Lad solen og torskelevertran være dine foretrukne måder at få D-
vitamin på, og brug kun tabletter som et ekstra supplement i særlige 
tilfælde. 
 
Du får flere oplysninger om torskelevertran senere i denne e-bog.  
 
Du er nødt til at forberede dig godt hjemmefra, før du investerer i et 
vitaminprodukt. Brug den nødvendige tid på at stille vigtige 

spørgsmål, ring til firmaet, eller søg uafhængig viden på Internettet 
for at få svar på nogle af de problemstillinger, jeg har været inde på i 
denne artikel.    
 
Hvorfor smide penge ud ad vinduet, og værre endnu risikere at skade 
dig selv og din familie, ved at tage underlødige vitamintilskud? 
 
Når du skal finde et vitamintilskud af høj kvalitet, er der flere ting, 
du bør overveje. For det første skal det være fremstillet af helt 
naturlige, ikke syntetiske ingredienser fra hele fødevarer. Og et 
produkt af høj kvalitet indeholder heller ingen tilsætningsstoffer eller 
allergifremkaldende stoffer.     
 
Derudover skal du sikre dig, at producenten har været møjsommelig 
med at udvælge rå ingredienser af høj kvalitet, og at disse 
ingredienser bliver nænsomt behandlet under fremstillingsprocessen.  
 
Et godt sted at starte er ved at spørge en god helsekostforretning om 
anbefalinger af gode producenter. 
 
Kig også efter, om producenterne er certificerede med betegnelserne 
ISO 9000, ISO 9001 eller NSF. Producenter, der ønsker at erhverve 
sådan en certificering, må igennem krævende – og kostbare – 
undersøgelser af deres fremstillingsmetoder med det formål at 
blåstemple kvaliteten. 
 
Jeg har ikke kunnet finde et sådant produkt i Danmark, så jeg sætter 
min lid til økologisk mad af høj kvalitet.  
 
De eneste kosttilskud, jeg bruger er: 
 

• Fiskeolie af høj kvalitet. 
• Proteinpulver, men kun efter HÅRD træning. 
• Øko. Food Bars og / eller Superfood, når jeg en gang i mellem 

er på farten. 
 
Jeg stoler på, at naturen ellers giver mig alt det, jeg behøver, og jeg 
har ikke været syg, siden jeg ændrede min kost og livsstil for flere år 
siden! 
 
På dette tidspunkt synes jeg, det er passende at kigge på, hvorfor 
sunde fødevarer skal komme i første række:   
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Jeg er overbevist om, at naturen ved bedst, og derfor skal du sikre 
dig, at du får sund kost, som giver dig alle de vitaminer og mineraler, 
du har brug for. 
 
Kosttilskud er netop TILSKUD TIL, ikke i stedet for sund mad. 
 
Hvis du overvejer vitamintilskud, så skal det være et supplement til 
naturlige, økologiske fødevarer af høj kvalitet.   
 
Alt for mange mennesker tror, at en vitaminpille gør dem sunde, selv 
om de indtager en usund kost. 
 
Men hvis du skulle være af den opfattelse, snyder du bare dig selv og 
risikerer at blive syg. 
 
Hvis du er forvirret og usikker på, hvad sund kost egentlig er, kan du 
læse denne korte artikel og komme i gang allerede i dag: 
 
http://www.alun.dk/sund-kost-ernaering-i-gang-med-at-spise-
sundt.asp 
 
De enkle og nemme råd, du får i denne artikel, vil hjælpe dig til at få 
mere energi, se godt ud og glemme alt om sygdom! 
 
Lad os kigge på nogle populære kosttilskud, før vi når til konklusionen 
på denne ebog. 
 

18.  Sunde fødevarer er altid bedste! 

http://www.alun.dk/sund-kost-ernaering-i-gang-med-at-spise-sundt.asp
http://www.alun.dk/sund-kost-ernaering-i-gang-med-at-spise-sundt.asp
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Endelig gode nyheder, for fiskeolie af høj kvalitet er et fantastisk 
produkt. 
 
Hvorfor? 
 
Vi skal helst ikke spise fisk mere end to gange om ugen på grund af 
risikoen for forgiftning fra bly og andre tungmetaller. 
 
Men da vi så spiser mindre fisk, får mange af os ikke nok omega-3-
fedtsyrer. 
 
Disse fedtsyrer er uundværlige for vores helbred og hjernefunktion.    
 
Så om vinteren spiser jeg torskelevertran, fordi det indeholder D-
vitamin. 
 
På grund af de mørke, lange vinterdage får vi ikke nok sol til at danne 
vigtigt D-vitamin. 
 
Torskelevertran er en fantastisk måde at få både omega-3-fedtsyrer 
og D-vitamin på.  
 
Mine børn elsker det og beder tit om adskillige store skefulde. 
 
Jeg er ikke selv vild med smagen, men jeg kan mærke den gavnlige 
effekt, og jeg kan se, at jeg åbenbart har brug for olien, når jeg 
opdager, at den tørre hud på mine hænder er forsvundet.  
 
Om sommeren kan du nøjes med at tage fiskeoliekapsler, da du ikke 
behøver at tilføre kroppen så meget D-vitamin på denne årstid.      
 
Som altid må du være en bevidst forbruger. Vær omhyggelig, når du 
køber et fiskeolieprodukt. 
 
 
 
 
 

 
Først og fremmest må du søge efter information for at finde frem til 
et rent produkt, og så skal du læse varedeklarationen. 
 
Vær helt sikker på, at der ikke er tilsat kunstige smagsstoffer eller 
andre kemikalier. 
 

19.  Fiskeolie 
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Personligt mener jeg, at fiskeolie er en bedre kilde til omega-3-
fedtsyrer end hørfrø. 
 
Og hvis du spiser torskelevertran, får du også tilført D-vitamin.    
 
Nogle undersøgelser tyder også på, at mennesker med 
nordeuropæiske gener muligvis mangler et essentielt enzym for at 
kunne fordøje hørfrø fuldstændigt. 
 
Og personligt har jeg det ikke godt, når jeg indtager hørfrøolie eller 
hørfrø. 
 
Hvis du har det godt, når du spiser hørfrø, så er det helt i orden. 
 
Bare vær sikker på, at du også får noget torskelevertran om vinteren, 
da dine knogler har brug for D-vitamin. 
 
Bemærk: Brug kun kokosolie og smør til mad, der bliver opvarmet.  
 
Brug aldrig hørfrø og planteolier, da de er ustabile ved høje 
temperaturer. 

20.  Hørfrøolie og andre olier 
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Chlorella og Spirulina 
 
Til trods for menneskets bedste intentioner lever vi stadig i en giftig 
verden, og desværre er vi omgivet af alle mulige forskellige 
giftstoffer, hvoraf nogle er værre end andre.  
 
Tænderne er et af de steder, hvor mange mennesker har giftige 
materialer pga. kviksølvfyldninger. 
 
Her kan chlorella og spirulina have en mulig effekt. 
 
Chlorella fungerer ved at binde giftstoffer og hjælpe til med at få 
dem ud af din krop. Det indeholder også en stor mængde sunde 
næringsstoffer og kan også forbedre din fordøjelse.     
 
Hvis du har behov for at blive afgiftet, kan det være en god idé at 
købe et chlorellaprodukt af god kvalitet. 
 
Spirulina indeholder over 60 % protein og mange næringsstoffer.  
 
Chlorella og spirulina kan være gode tilskud til en sund kost, men igen 
må du kigge dig omkring, før du køber et bestemt mærke! 
 
Coenzym Q10 
 
Coenzym Q10 kaldes også Ubiquinon. Ubiquinon er latin og angiver, at 
stoffet forekommer overalt i naturen. 
 
Q10 er et hjælpestof, eller coenzym, som indgår i cellernes 
energifabrikker, de såkaldte mitokondrier, og er derfor vigtigt for en 
normal energiproduktion i kroppen. Mennesker kan selv danne Q10, 
men får det meste tilført med kosten. 
 
Kød og fisk indeholder Q10. Med alderen kan din krop få problemer 
med at producere nok Q10. Derfor kan det gavne mennesker over 40 
år at tage et tilskud. 
 
Vær dog helt sikker på, at du vælger et Q10-produkt af god kvalitet.  
 
 

 
Tjek efter på Internettet, eller forhør dig hos forhandleren, før du 
køber et Q10-produkt, og sørg for, at du vælger ubiquinol-formen. 
Derefter skal du selv tjekke produktet ved at åbne en kapsel og tjekke 
indholdets farve. 
 
Hvis indholdet er hvidt, er det intakt, men hvis det er orange, en 
stærk orange farve, så er produktet harsk og ødelagt. 
 
Ginseng 
Gennem århundreder blev ginseng i det gamle Kina anbefalet som 
medicin for luftvejssygdomme, og det hjalp også aldrende 
bedstemødre med at holde varmen om vinteren.  
 
Tilhængere hævder, at ginseng er energigivende, øger 
sportspræstationer, kan løse potensproblemer og forhale 
aldringsprocessen. 
 
Ginseng er en urtemedicin, som laves på udtræk af ginsengplantens 
rødder. Det anvendes til mange forskellige formål, men bruges oftest 
til at styrke immunforsvaret, til at forbedre hjernefunktionen og 
generelt for at styrke helbredet. 
 
Det har muligvis også en blodfortyndende 
effekt og sænker muligvis også 
blodsukkerniveauet. 
 
De mest almindelige rapporterede 
bivirkninger ved ginseng er hovedpine, 
søvnløshed og mavegener.        
 
Personligt mener jeg, at der er for lidt 
dokumentation for ginsengs virkninger, 
men som med alt andet, så gælder det om 
at undersøge markedet og finde et 
kvalitetsprodukt og se, om det virker. 
 
Hvis det har en effekt, er det godt, og 
hvis ikke, så spar dine penge.       
 

21.  Chlorella, Spirulina, Coenzyme Q10 og Ginseng 
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Hvis du går ind i Matas og kigger på alle de produkter, de tilbyder, 
bliver du sikkert overvældet af det store udvalg, du ser. 
 
Det, jeg har gjort i denne e-bog, er at tage de bedst sælgende 
produkter og kigge på, hvordan de virker, og om de nu også er sunde. 
 
Hvis du ønsker mere information om et produkt, som ikke er nævnt 
her, så husk at undersøge produktet nærmere for at se: 
 
A. Om det virker og 
 
B. Nærlæs varedeklarationen for at undersøge, om det indeholder 
stoffer, du hellere vil være foruden.   
 
 
 
 

22.  Andre sportsernæringsprodukter og kosttilskud 
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Nu håber jeg, at du kan forstå, hvorfor jeg solgte Maxim-Promax for 
flere år siden. 
 
At sælge et firma, som man har startet fra bunden er aldrig nemt, 
men jeg kunne ikke løbe fra den kendsgerning, at jo mere jeg 
forskede i de ingredienser, som indgår i proteinpulver, drikkeklare 
væsker og andre sportsernæringsprodukter, jo mere bekymret blev 
jeg med hensyn til deres sikkerhed. 
 
Jeg kom til det punkt, hvor jeg holdt op med at anvende 
proteinpulver, energibarer osv. selv, og jeg kunne heller ikke anbefale 
dem til mine kunder, så det blev efterhånden let at beslutte at sælge 
mit firma. 
 
Det bedste råd, jeg kan give dig, er at kigge bag al den falske 
markedsføring og overveje det grundigt, før du køber noget som helst. 
 

Husk, at liv kræver liv. 
 
Hvis dit sportsernæringstilskud eller kosttilskud er fyldt med dødt, 
pasteuriseret protein, genmodificeret maltodextrin, kemikalier med 
ukendte bivirkninger, såsom kunstige farvestoffer, smagsstoffer, 
konserveringsmidler og sødestoffer osv., så kan du være helt sikker 
på, at dette produkt vil suge livskraft ud af din krop. 
 
Disse unaturlige ingredienser kan over tid gøre dig syg.  
 
Vælg derfor altid fødevarer frem for kosttilskud. Det er meningen fra 
naturens side. 
 
Naturen er klogere end du og jeg! 
 
Hvis du deltager i sport, som kræver, at du bruger 
sportsernæringstilskud, bør du vælge et af de sunde alternativer, jeg 
har omtalt i denne e-bog. 
 
Her til sidst: Jeg tror, at vi alle inderst inde i vores hjerter ved, at 
naturen ved bedst. 
 

Jeg synes, det er meget arrogant af os mennesker at tro, at vi kan 
forbedre naturen og forbedre på millioner af års evolution. 
 
Husk venligst dette, når du ser en reklame for et 
sportsernæringsprodukt eller et kosttilskud, som lover mirakler.        
 
Held og lykke med din sport og med dit helbred. 
 
 
Alun Biggart 
 
P.S. Du kan finde mere information om kosttilskud og sportsernæring 
på min hjemmeside. Er du interesseret i at vide mere, så kig dig 
omkring på www.alun.dk 
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This file was brought to you by the "Sharing The Work of Byron Katie" initiative. 

If you feel like it, look us up. 

  



 
 

 
 

 

 So, good - good! - you purchased this tape of The Work of Byron Katie! And, I 

don't even know if you purchased it or not - maybe someone gave it to you, 

maybe you just stumbled across it - and good! I love when we're together like 

this. 

 

Some of the things you hear here, especially if you just turn it on in the middle 

and take it out of context, may sound a bit shocking. And, what I invite you to 

do, is just kind of breathe through it. You may experience love beyond what 

you ever thought possible. 

 

So I invite you just to kind of hang in with me and my partner here and some 

of the other partners you may hear on the tape, and see if it's you - see if 

maybe you can relate to it. And, I look forward to our time together. If you 

think it would serve you, welcome to The Work of Byron Katie. 

 

 -  Katie introducing one of her audio tapes 

 

The Work is freely available at http://www.thework.com/. 

 


