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Inledning

”Alla har en läkare inom sig vars arbete vi 
bara behöver stödja. Den naturligt läkande 
kraften inom var och en av oss är den  
viktigaste faktorn för en god hälsa. Vår mat 
ska vara vår medicin och vår medicin bör 
bestå av vår mat.”
Hippokrates,�den�västerländska�läkekonsten�fader,�ca�4�0–377�före�Kristus.

vad skulle du säga om det fanns en bok som kunde hjälpa dig att 
hitta kroppens egen läkeförmåga, som kunde lära dig hur du kan mota 
åldrandet, hjälpa dig att hålla vikten och dessutom öka ditt välbefin-
nande? Visst skulle det vara fantastiskt! Supermaten är just den boken. 
Här får du på ett enkelt sätt kunskap om naturens läkande krafter.

Under senare år har forskningen kring olika födoämnen och deras 
förmåga att sätta fart på kroppens egna läkemekanismer gjort stora och 
fascinerande upptäckter. Visste du till exempel att om du äter valnötter 
och andra nötter varje dag minskar, enligt en studie, risken att du ska 
dö i en hjärt-kärlsjukdom med nästan 50 procent och att spenat skyddar 
dina ögon från åldersförändringar som kan leda till blindhet? Eller att 
hela 70 procent av vissa cancersorter kan bero på felaktig kost och för 
lite motion?

I media fokuseras på antal kalorier och mängden fett, proteiner och 
kolhydrater och dagligen kan vi läsa om diverse krångliga och oveten-
skapliga dieter. Men denna inriktning på vikt och olika bantnings-



metoder är bara uttryck för ett osunt förhållande till mat. I västvärlden 
har fetma blivit en folksjukdom samtidigt som unga människor svälter 
sig till döds i jakten på den perfekta kroppen. Att äta ”rätt” har blivit en 
komplicerad vetenskap med olika mer eller mindre invecklade dieter 
som oftast inte ens är särskilt aptitliga. Men den här boken handlar om 
något helt annat!

Detta är en handbok i hur du genom att äta rätt kan hjälpa kroppen 
att motverka sjukdomar och fördröja åldrandet. Den handlar inte först 
och främst om vad du inte ska äta, utan om vilken mat du ska välja om 
du vill ge din kropp de bästa förutsättningarna för ett långt och hälso-
samt liv. Du får lära dig att vissa födoämnen har en mer positiv effekt 
än andra och du kommer att bli förvånad över hur mycket som är både 
gott och hälsosamt. Du behöver inte ändra hela ditt liv och din kost.  
I stället handlar det om att lägga till rätt födoämnen. Snart kommer du 
att märka hur enkelt det är och hur bra du mår. 

Födoämnena i Supermat innehåller många nyttigheter och eftersom 
de flesta är relativt kalorifattiga kommer din vikt att bli ett mindre  
problem i fortsättningen. De som innehåller lite mer fett består av rätt 
fett – det fett du behöver. Så glöm alla komplicerade och tidskrävande 
dieter och lär dig vilka födoämnen som är bra för din kropp. Njut av livet, 
din hälsa och inte minst av maten. Att äta gott är en viktig del av livet!

Som läkare och forskare har jag läst mängder av vetenskapliga artiklar 
och studier och boken grundar sig bara på seriös forskning. Men utöver 
vetenskapliga fakta ger jag även tips på hur du i vardagen kan använda 
olika forskningsrön om livsmedel.

Du kommer att märka att en del information återkommer på ett  
par ställen i boken. På så sätt kan du läsa de olika kapitlen i den ordning 
som du själv vill. Det finns också en ordlista längst bak i boken med 
förklaring av en del återkommande termer.

Med önskan om ett friskare liv!
Helena Nyblom
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