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processer. Allt från våra tankar till vilken kost vi äter påverkar 
olika hormoner i en eller annan riktning och kommer att ge olika 
symtom. Därför kommer jag att förklara vad som händer med 
våra hormoner och ge dig konkreta råd hur du kan optimera dem. 
Jag kommer att fokusera lite extra på tillväxthormonet eftersom 
det har en så stor betydelse för ett hälsosamt åldrande.

Jag hävdar att goda vanor och positiva förändringar kan ersätta 
och tränga ut det som inte är så bra. Vi behöver bli medvetna om 
de möjligheter vi har och jag tror mer på kunskap, information 
och uppmuntran än pekpinnar. Därför presenterar jag de senaste 
vetenskapliga rönen och ger personliga råd om hur du bäst kan 
använda dig praktiskt av dem.

Om vi får vara friska har vi större möjligheter att ta del av allt det 
fina livet ger. De positiva känslor som detta genererar kommer i 
sin tur att påverka din hälsa positivt. Som läkare och forskare tar 
jag regelbundet del av den senaste forskningen via litteratur och 
internationella kongresser för att kunna ge dig enkla råd som du 
kan tillämpa i vardagen. Du kommer att märka att det handlar 
om små förändringar som kan ge dig stora hälsovinster. Mitt mål 
är att den senaste vetenskapen ska kunna omsättas i handling. 

Till sist finns det några härliga hälsosamma recept. Medicinska 
termer finns att slå upp i ordlistan längst bak. De patientfall som 
beskrivs är verkliga fall, men sammansatta så att ingen person 
ska kunna identifieras. 

Med önskan om ett friskare liv!

Helena Nyblom

Naturens vishet slutar aldrig att fascinera! 
Kroppens egen förmåga till återhämtning är otrolig. 
Genom att skaffa dig kunskap får du makt att 
påverka din framtid och öka dina chanser till ett 
friskare och rikare liv.
 
KansKe har du läst min föregående bok Supermat där jag skrev 
om hur du på ett enkelt och okomplicerat sätt kan äta dig till en 
bättre hälsa. I Livskraft tar jag återigen upp kostens betydelse, 
men också andra livsstilsfaktorer som har betydelse för din hälsa. 
Du kommer att märka hur allt hör samman och hur du genom 
olika val kan påverka dina förutsättningar för ett gott liv. Visste 
du till exempel att en god nattsömn minskar risken för bland 
annat diabetes, övervikt och cancer eller att regelbunden motion 
kan nybilda hjärnceller, något vi fram tills relativt nyligen inte 
trodde var möjligt. Eller visste du att en kost alltför rik på fibrer 
från spannmål sänker nivåerna av dina könshormoner eller att 
bekämpningsmedel mot skadedjur kan ha en östrogenliknande 
effekt i kroppen?

För att du ska förstå kroppens egen stora läkeförmåga vill jag 
på ett enkelt sätt förklara hur kroppen fungerar och hur du kan 
optimera dina möjligheter till en bättre livskvalitet. Därför kommer 
jag att utgå från ett helhetsperspektiv, ett holistiskt tänkande där 
kropp, hjärna och själ är starkt sammankopplade. I detta helhets-
tänkande kommer jag att fokusera på våra hormoner och hur de 
påverkar våra organ. Du kommer att upptäcka hur betydelsefulla 
de olika hormonerna är. Förenklat kan man säga att de är länken 
mellan kropp och själ och att de reglerar de flesta av kroppens 

inledning



12 13

Biologisk eller kronologisk ålder?

Det har väl inte undgått någon vilken stor betydelse som läggs 
vid vår ålder, inte minst i media. I vissa tidningar har nästan 
varje namngiven person även sin ålder angiven. Det är märkligt 
att vi fäster så stor vikt vid vår kronologiska ålder och många 
gånger på ett ganska känsloladdat sätt. I hälsosammanhang är 
åldern däremot inte så viktig. Den talar bara om hur många år 
jag levt. Det som intresserar mig mycket mer är min biologiska 
ålder, det vill säga hur gammal min kropp är. För detta är två helt 
olika saker.

Hur gammal min kropp, mina organ och mina celler är överens
stämmer inte automatiskt med hur många år jag levt. Den biolog
iska åldern säger däremot hur väl jag har tagit hand om min kropp. 
Om jag hade varit överviktig, inaktiv, rökt, slarvat med min kost 
och sömn då skulle förmodligen min kropp snarare vara 10–15 år 
äldre. Nu har jag däremot behållit samma vikt sedan jag var 20 
år, varit fysiskt aktiv, haft en god kost och sömn och räknar där
för med att vara biologiskt bra mycket yngre än min kronologiska 
ålder. 

Varför är detta då så bra? Jo, på så sätt minskar risken att för 
tidigt drabbas av olika åldersrelaterade sjukdomar och välfärds
sjukdomar. Med andra ord: om du sänker din biologiska ålder 
genom att välja rätt livsstil så ökar du dina chanser till ett hälso
sammare liv. Om du följer bokens olika råd kan du sänka dina  
cellers ålder och få friskare organ och en friskare kropp. 

Du kan påverka din biologiska ålder ända ner på cellnivå 
genom att äta rätt, hantera stress, sova ordentligt, ha ett  
socialt liv och träna rätt. Därmed sänker du din biologiska 
ålder jämfört med din kronologiska.
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syreradikaler och antioxidanter. Ju yngre vi är desto bättre skydd 
mot de fria syreradikalerna har vår kropp. När vi blir äldre tar vi 
alltmer skada av dem. Djurstudier har visat att ett bra skydd med 
antioxidanter inte bara förlänger livet utan också minskar risken 
för sjukdom.

Så kan du påverka
Du kan öka ditt skydd mot de fria syreradikalerna på två sätt:

Genom att minska den mängd dina celler bildar. 
• Undvik aktiv och passiv rökning.
•  Skydda dig mot UV-ljus. Fria radikaler bidrar till rynkigare hud 

samt ökad risk för hudcancer. Men undvik inte solljus helt och 
hållet. Ljuset bidrar till att bilda det för oss så viktiga D-vitaminet. 
Cirka en kvart om dagen räcker.

•  Håll koll på vikten. Övervikt bidrar till att mer fria syreradikaler 
bildas.

• Undvik alltför mycket luftföroreningar
•  Träna med måtta eftersom all träning även bildar fria radikaler.
• Be cool! Stress ger upphov till fria radikaler.

Genom att skydda dig med antioxidanter. 
Antioxidanter kan dels bildas av kroppen själv som till exempel 
glutation i levern eller melatonin i tallkottkörteln i hjärnan och 
kan dels komma från kosten. Hur kan du optimera antioxidan-
terna?

Sov ordentligt. Under sömnen produceras rikligt med melatonin 
som bidrar till god sömn men som också är en av kroppens allra 
viktigaste antioxidanter med en mycket stark förmåga att skydda 
våra celler från att skadas.

Se till att få i dig rikligt med naturliga antioxidanter. Välj den så 
kallade regnbågsmaten – mat med starka färger! Kom ihåg att 
matens alla färger samarbetar och att de just därför ger så stor 

Den vänstra äppelhalvan är bestruken  
med citron, en antioxidant som oskadliggjort  
de fria syreradikalerna. På den högra obestrukna 
halvan har nedbrytningen startat.
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dopamin. Finns rikligt i kött, 
kyckling, kalkon, sojabönor, 
färskost och valnötter.

Serotonin – bildas av aminosyran 
tryptofan. Finns rikligt i ägg, 
choklad, kalkon, bananer, färsk
ost och avokado.

När vi blir förälskade sjunker 
serotoninet precis som vid 
depression och tvångssyndrom. 
Det som gör att vi ändå inte blir 
nedstämda är att samtidigt så 
aktiveras hjärnans belönings
system och rikligt med dopamin 
frisätts. Den ökade mängden 
dopamin bidrar till en förhöjd 
känsla på samma sätt som när 
man är beroende av cigaretter, 
droger eller kolhydratrik mat. 
Även signalsubstansen PEA (fenyl
etylanin) ökar och ger en kick
känsla. När förälskelsen övergår 
i kärlek ersätts dopamin av hor
monet oxytocin som skapar käns
lan av närhet och samhörighet.

När vi blir förälskade frisätts  
rikligt med hormonet dopamin som 
bidrar till den förhöjda känslan.



96 97

broccoli utmärker sig lite extra och så även rödkål. Rödkål har 
visat sig innehålla så mycket som 190 mg per 100 g av de nyttiga 
antioxidanterna polyfenoler. Det ska jämföras med 45 mg per  
100 g för vitkål. Detta höga innehåll gör att forskarna i en studie 
slår fast att rödkål kan ha positiva effekter på våra hjärnceller 
och motverka demenssjukdom som alzheimer. 

Ladda med antioxidanter – drick vitt och grönt te!

Genom att regelbundet dricka te laddar du upp med ordentligt 
med antioxidanter utan att få en enda kalori. Så klart att det är 
supermat! För att få i dig så mycket som möjligt av antioxidanter 
ska du dricka te av hög kvalitet. Allt från jordmån till hanteringen 
vid skörd påverkar nivåerna av antioxidanter. Högst nivåer ser 
man hos det vita teet följt av det gröna. Båda kommer från samma 
blad men det vita är minst processat av alla tesorter, därefter 
kommer det gröna. Vitt te har en kort skördeperiod under våren 
och hanteras mycket varsamt och torkas antingen i solen eller i 
ugnar. Detta gör att vitt te blir dyrare och räknas som mer exklu-
sivt. Dessutom innehåller vitt te mindre koffein än övriga sorter. 
Koffein stimulerar till produktion av vårt stresshormon kortisol 
och därför är det vita teet att föredra. Ett tips är att först doppa 
tepåsen i hett vatten någon halv minut, för att sedan hälla bort 
detta och fylla på nytt hett vatten. Detta ska bidra till lägre nivåer 
av koffein men ändå bevara det mesta av antioxidanterna.

All forskning visar att regelbundet tedrickande minskar risken 
för bland annat infektioner med bakterier och virus samt cancer 
och stroke. En typ av antioxidanter, katekiner, finns i riklig 
mängd i te.

Forskning som stöds av The National Cancer Institute i USA 
säger att te bidrar till ökad produktion och aktivitet av de enzymer 
som renar kroppen bland annat från cancerframkallande ämnen. 
Det har en riktig rensningseffekt med andra ord! 

Min rekommendation

Om du vill ta del av de  
nyttiga antioxidanterna i te 
ska du dricka tre till fyra  
koppar per dag. Tänk på att 
du kan få svårare att somna 
om du dricker vitt, grönt 
eller svart te på kvällen.
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Italiensk lax med kräftor
4 personer 

ca 400 g varmrökt lax med skinn
4 cl cognac
1 lök
20 svarta oliver
1 burk krossade tomater
2 ½ dl matlagningsgrädde
penne, gärna av fullkorn, 4 portioner, kokas enligt förpackningen
8 hela kräftor
1 knippa persilja
50 g pinjenötter

1.  Skär loss skinnet från laxen. Skär laxen i tärningar.  
Värm i medelvarm panna tillsammans med skinnet.  
När laxbitarna är färdiga tas de upp. Låt skinnet värmas 
ytterligare en stund. 

2.  Ta upp skinnet och lägg i laxbitarna igen. Häll på cognac och  
tänd på.

3.  Hacka löken och lägg i. Tillsätt oliver, krossade tomater och 
matlagningsgrädde. Låt det hela sjuda försiktigt ca 3 minuter.

4.  Tillsätt färdigkokta penne och blanda.
5. Dekorera med kräftor, klippt persilja och pinjenötter.
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Valnötsbotten med mango  
och mörk choklad
8 personer

100 g valnötter
100 g choklad, 70 %
3 äggvitor
1 dl strösocker

2oo g vaniljglass, ca 5 dl
100 g frusen tinad mango 
50 g choklad, 70 %

1. Sätt ugnen på 175 grader.
2. Grovhacka valnötter och choklad.
3.  Ta fram en form med löstagbar kant och klä den med 

bakplåtspapper.
4.  Vispa vitorna lätt och tillsätt sockret efter hand. Vispa därefter 

till fast konsistens. Vänd i nötter och choklad.
5. Häll i formen.
6. Grädda i ca 35 minuter.

Låt kallna. Täck valnötsbottnen med vaniljglass, strö över mangon 
och riv chokladen över. Servera direkt!

Den goda valnötsbottnen passar utmärkt även med andra frukter 
eller bär. Skapa din egen variant med dina favoriter.
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