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Ken Berry: De gångna 50–60 åren har vi verkat under ett paradigm formulerat av läkare 
som handplockade och bearbetade en stor del av sitt underlag för att "bevisa" att mättat 
fett och animaliskt fett är farligt för människor. Det är ett annat kapitel i boken, om hur 
myten eller lögnen om mättat fett uppstod. Men människokroppen behöver mättat fett, 
kvalitetsfett. Som vi har varit inne på så behöver alla celler i kroppen kolesterol. Utan det 
fungerar de inte som de ska, vilket kan leda till sjukdom på cellnivå. Hjärnan och 
nerverna består av fett. De behöver fett för att fungera. Annars får man neurologiska 
sjukdomar. Hur kan man då säga till nån, hur kan det verka förnuftigt att hjärnan och alla 
cellmembran består av mättat fett, men det är farligt att äta.  
 
Andreas Eenfeldt: Ja, det är underligt. Men kroppen kan väl bilda eget mättat fett?  
 
Ken Berry: Ja, det kan den, men det är mycket bättre att bara äta mättat fett av god 
kvalitet.  
 
Andreas Eenfeldt: Jag leker bara djävulens advokat här, men får man inte högt 
kolesterol och hjärtsjukdom då?  
 
Ken Berry: Det är en jättebra fråga. Vi trodde i många årtionden att totalkolesterol var 
en riskmarkör för hjärtinfarkt och slaganfall. Det är därför många läkare har dragit den 
här lögnen. "Sluta äta mättat fett, annars får du en hjärtinfarkt." Eller: "Om du envisas 
med att äta mättat fett måste jag ge dig kolesterolsänkande medicin så att du slipper 
hjärtinfarkt eller slaganfall." Läkare bryr sig egentligen inte om totalkolesterolet men vi 
trodde felaktigt att det var en riskmarkör för hjärtinfarkt och slaganfall. När man nu tittar 
på den forskning som har gjorts så finns det inget samband mellan mättat fett och risk 
för hjärtinfarkt och stroke. Så att låtsas som om intag av mättat fett eller kolesterol ökar 
den risken är bara fånigt. Ingen forskning stöttar det.  


