
7 MÅTER DET 
MODERNE KOSTHOLDET 
TAR LIVET AV DEG PÅ 
OG HVA DU KAN GJØRE MED DET

Ifølge Centers for Disease Control lider 6 av 10 voksne, eller rundt 

117 millioner mennesker i USA, av minst én kostholdsrelatert 

sykdom. Mange av disse sykdommene, inkludert hjerte- og 

karsykdommer, kreft og diabetes, kan forebygges - og til 

og er med reverseres, med forebyggende kostholdstiltak.



1. FOR MYE SUKKER
I 2018 konsumerte europeere over 17 millioner tonn sukker. Sukker bidrar til 

fedme, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kronisk betennelse. 

Over 74% av ferdigpakket mat har tilsatt sukker, og selv om du unngår desserter 

er sjansen stor for at du sannsynligvis fortsatt forbruker mer sukker enn det 

som er nødvendig. Vanlige former for sukker er maissirup med  høye fruktose-

verdier, agave nektar, rørsukker, maltodextrin, lønnesirup, og sukrose bare 

for å nevne noen av de 56 forskjellige variantene som markedsføres i dag.

2. FOR MANGE KALORIER2. FOR MANGE KALORIER
Restaurantenes porsjoner er ofte laget slik at vi skal spise for mye for å 

tilfredsstille appetitten vår og øke det vi oppfatter som verdien av måltidet. 

Dette fører ofte til overspising når vi lager mat hjemme, da vi ofte etterligner 

porsjonsstørrelsene vi ser på restauranter. Når folk spiser nesten 500 kalorier mer 

per dag enn de gjorde på 70-tallet, er det ikke noe mysterium at fedme er mye 

mer utbredt nå enn tidligere i historien. Kostnadene til medisinsk behandling av 

fedme bare i USA er hundrevis av milliarder, inkludert prisen på tap av livskvalitet 

og den økte risikoen for mange sykdommer som ellers kunne forebygges.

3. BEARBEIDET MAT
En undersøkelse fra Centers for Disease Control (CDC) konkluderte med at 

kaloribidraget til ultraforedlet mat i det moderne kostholdet utgjorde nesten tre 

av fem forbrukte kalorier, og var større enn for alle andre kategorier tilsammen. 

Forskerne definerte ultrabearbeidet mat som mat som er laget med kunstig 

smak, farge, søtningsmidler, stabilisatorer og andre tilsetningsstoffer for å få 

dem til å smake bedre eller maskere matens uønskede egenskaper. Bearbeidet 

mat inneholder sjelden nok av de gunstige næringsstoffene som kroppen 

trenger. Jo mer vi spiser, desto dårligere er kvaliteten på kostholdet vårt.
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HER ER 7 MÅTER DET MODERNE KOSTHOLDET OG 
LIVSSTILEN KAN TA LIVET AV DEG PÅ.

Denne rapporten er beregnet på å gi deg sannheten og 

presentere en utfordring. Sannheten er at kontrollerbare  

faktorer, som maten vi spiser og livsstilsvalgene  vi 

tar, meget vel kan ta livet av deg. Utfordringen 

er at du tar ansvar for helsen ved å ta sunne valg.
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4. BEARBEIDET KJØTT

Bearbeidet kjøtt defineres som kjøtt som er konservert med modning, 

salting, røyking, tørking eller hermetisering. Den inneholder kjemiske 

forbindelser som ikke finnes i ferskt kjøtt og som kan være helseskadelig. 

Å konsumere store mengder bearbeidet kjøtt i lang tid har vært assosiert 

med økt risiko for mange kroniske sykdommer, inkludert høyt blodtrykk, 

hjertesykdom, kronisk obstruktiv lungesykdom og kreft i tarmen og magen.

5. SPISE UTE FOR OFTE

Vi fortjener en pause noen ganger, men å belønne oss selv med 

hurtigmat og porsjoner i restaurantstørrelse bringer ofte alle de tidligere 

faktorene frem. Ultrabearbeidet kjøtt og mat, høyt sukkerinnhold og 

enorme porsjoner gjør det å spise ute for ofte til et utrolig usunt livsstilsvalg.

6. ALKOHOL OG TOBAKK

Bortsett fra farene ved for høyt forbruk, dvs. bilulykker og akutt 

alkoholforgiftning etc., er drikking av for mye alkohol forbundet med kronisk 

leversykdom, kreft, hjerte- og karsykdommer og føtalt alkoholsyndrom. 

Røyking er forbundet med lungesykdom, kreft og hjerte- og karsykdommer. 

I tillegg tyder en økende mengde bevis på at disse stoffene kan være spesielt 

farlige når de brukes sammen ved dramatisk å øke risikoen for visse kreftformer.

7. MANGEL PÅ VITAMINER OG MINERALER

Mikronæringsstoffene som er essensielle for energiproduksjon, kardiovaskulær 

helse, metabolisme, immunitet og betennelsesreaksjon mangler stort sett i 

det moderne kostholdet. En BioMed Central, publisert 14. februar 2017, sier 

“Gjennomsnittlig innhold av protein, fiber, vitamin A, C, D og E, sink, kalium, 

fosfor, magnesium og kalsium i USAs diett reduserte betydelig over kvintiler 

av energibidraget av ultrabearbeidet mat, mens innholdet av karbohydrater, 

tilsatt sukker og mettet fett økte.” Enkelt sagt, folk får ikke nok frukt og 

grønnsaker (5–10 porsjoner per dag) som trengs for optimal helse og funksjon.
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Vi mistenker at mye av informasjonen vi ga her ikke 
er overraskende for deg. De fleste av oss vet når vi tar 
usunne valg, men føler oss hjelpeløse og overveldet 
fordi den moderne livsstilen ofte gjør disse usunne 
valgene til de enkleste valgene. Hva kan vi gjøre?

Din utfordring er 

å ta kontroll

En enkel måte er å starte i det små. Hvis målet er å gå ned i vekt, må du øke den 

fysiske aktiviteten, spise bedre, se bedre ut eller leve bedre, prosessen er enkel. 

Sett et oppnåelig mål og fokuser i 90 dager på å oppnå det.

      Kyäni har hjulpet millioner over hele verden med å endre usunn livsstil til 

sunn livsstil, og vi har et program for deg som har hjulpet mange andre i gang på 

veien mot en sunn livsstil. Det kalles 90-dagers Sunn livsstil-utfordringen, og vi 

inviterer deg til å delta fra i dag!



Det er enkelt å komme i gang. Når du er klar til å starte utfordringen, kan du 

gå til Kyäni90DayChallenge.com, sende inn Sunn livsstil-målet ditt og 

et Før-bilde. Så enkelt er det! På slutten av de 90 dagene sender du inn 

et Etter-bilde med en kort beskrivelse av opplevelsen, og vi vil gi deg 

muligheten til å vinne en av følgende premier:

 • 1 hovedpremie: 12.000€, billett til fremtidig Kyäni-arrangement og logo gear-pakke 
• 5 finalister: 800€, billett til fremtidig Kyäni-arrangement og logo gear-pakke  
• 10 Hederlig omtale: billett til fremtidig Kyäni-arrangement og logo gear-pakke

Snakk med en Kyäni-forretningspartner for å få mer informasjon om 90-dagers 
Sunn livsstil-utfordringen og lær om produktene og støtten vi har å tilby for å 

hjelpe deg til å nå målet.

Tenk deg hvordan livet ditt kan være om bare 90 dager. 

Ikke vent! Start 90-dagers Sunn livsstil-utfordringen 

i dag, og begynn å ta kontroll over livet og helsen!




