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Ny proteinkur booster 

din fedtforbrænding  

 
En dansk læge og ernæringsforsker, Torkil P. Andersen, hævder at have udviklet 

en ny proteinkur, der på rekordtid kan gøre os klar til at møde sommeren. 
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Sæt turbo på 

fedtforbrændingen 

 

Smid helt op til 10 kilo eller mere i 

løbet af fire-syv uger. En dansk læge 

og ernæringsforsker, Torkil P. 

Andersen, hævder at have udviklet en 

ny proteinkur, der på rekordtid kan 

gøre os klar til at møde sommeren.  

Ketolysekuren, som den optimistiske 

læge har døbt sin kur, hævdes at 

udnytte kroppens naturlige 

forbrændings-mekanismer optimalt. 

Det handler om at spise et minimalt 

antal kulhydrater - mindre end 20 

gram om dagen - i form af bl.a. brød, 

pasta, kartofler og ris og til gengæld 

masser af kød, æg, fisk og 

mælkeprodukter 

På kuren kan du ubekymret svælge i 

f.eks. bacon og omelet som 

morgenmad og blive nærmest 

propmæt, mens du slanker dig. 

- Ved at reducere kulhydratforbruget 

til under 20 gram daglig er det muligt 

ligefrem at fordoble hastigheden af 

kroppens fedtforbrændning. Jeg er 

selv et omvandrende bevis på, at min 

kur virker. 

- I 20 år har jeg prøvet at slanke mig. 

Men ved at følge de kostprincipper, jeg 

nu selv har udviklet, blev jeg 29 kilo 

lettere - på bare seks måneder, siger 

speciallæge Torkil P. Andersen, hvis  

 

bog, 'Slank med ketolysekuren', 

udkommer nu (Politikens Forlag). 

Ketolyse er en kombination af ordene 

ketose og lipolyse. Ketose er den 

meget lave fedtforbrænding, kroppen 

omstiller til, når kosten indeholder 

meget få kulhydrater. Lipolyse betyder 

opløsning eller fjernelse af fedt og er 

en direkte følge af ketose. 

- Når der ikke længere kommer nok 

kulhydrater og sukker til at opretholde 

kroppens normale energiomsætning, 

sætter kroppen fart på processen med 

at nedbryde fedt til små substanser, 

ketoser, som erstatter sukker i alle 

organer. Det er forbrænding på 

samme niveau, som hvis man faster. 

- Kulhydrater er og bliver den 

absolutte fjende for den, som vil slippe 

af med sin overvægt. Det pointerer 

næsten alle slankekure. Særlig farlige 

er de hurtige kulhydrater som 

strøsukker, pasta, hvidt brød og 

polerede ris. Når vi kun spiser få 
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kulhydrater, går kroppen over til 

næsten kun at forbrænde fedt, siger 

Torkil P. Andersen. 

På den syv-ugers kur vil man f.eks. 

kunne spise æg og bacon som 

morgenmad, salat med skinke, æg og 

olie-citron-dressing til frokost og stegt 

kød eller fisk med blomkål eller 

broccoli til aften. Og der er også plads 

til en god, velsmagende sovs. Som 

aftensnack kan man f.eks. spise lidt ost 

med bladselleri eller agurk, siger 

lægen, der også anbefaler, at man på 

kuren spiser rigeligt med 

mælkeprodukter for at forebygge 

calcium-mangel.  

Lægen anbefaler også under kuren 

daglige tilskud af vitaminer og 

mineraler, som mindsker risikoen for 

ubehag og bivirkninger af diæten, 

f.eks. lægkrampe og hjertebanken. 

Er du helt sikker på, at det ikke er 

direkte farlige anbefalinger, du 

kommer med i din nye slankebog? 

- Ketolysekuren indeholder rigtig 

mange proteiner, og modstandere af 

kuren mener, det kan være farligt, 

fordi forbrændingen af protein-

overskuddet og udskillelsen af 

affaldsstofferne påstås at kunne skade 

nyrerne. Men det er efter min mening 

ret usandsynligt, at mennesket, som 

har spist proteiner i tusinder af år, 

ikke skulle kunne tåle det. 

- Jeg har ikke været i stand til at finde 

en eneste undersøgelse, som viser, at 

lavkulhydratdiæter er skadelige for 

nyrerne. For en sikkerheds skyld 

anbefaler jeg, at man drikker 2-3 liter 

væske dagligt, mens man er på kur. 

- Vand - 2-3 liter daglig og gerne koldt, 

saltholdigt mineralvand - hjælper 

nyrerne til lettere at kunne udskille 

alle typer affaldsstoffer. Vand øger 

også forbrændingen. Øger du 

vandindtaget med bare en halv liter 

om dagen, vil det alene nedsætte din 

vægt med tre kilo om året, siger Torkil 

P. Andersen, hvis slankebog allerede 

er udkommet i Norge og blevet en 

bestseller med mere end 40.000 solgte 

eksemplarer. 

I sammenhæng med sin kur har lægen 

fået udviklet nogle teststrimler, 

såkaldte ketolysestix, som stikkes ned i 

en urinprøve, og som med 

farveændringer kan fortælle, om 

kroppen er i såkaldt ketose - at 

kroppen har skiftet fra normal 

forbrænding til fedtforbrænding. 

Teststrimlen er beige, når 

forbrændingen er normal. Ved ketose 

blevet teststrimlen til sidst mørk lilla. 
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Guide til ketolysekuren 

 

 

FORSLAG TIL MORGENMAD 

Dag 1: 1-2 spejlæg med 5 skiver bacon. 

Dag 2: Omelet. 

Dag 3: 1-2 kogte æg med rejser i 

majonæse. 

Dag 4: Sojabrød med pålæg. 

Dag 5: En dåse sardiner. 

Dag 6: Røræg med røget laks, 

Dag 7: Eggs Benedict 

 

FORSLAG TIL FROKOST: 

Dag 1: 1 avocado med rejer, citron, 

peber. 

Dag 2: Sojabrød med ost eller skinke. 

Dag 3: Salat med skinketern og 

dressing. 

Dag 4: 1/2 grillkylling. 

Dag 5: Pizza. 

Dag 6: Salat med kylling, feta og 

dressing. 

Dag 7: Julesalat med skinke og ost. 

FORSLAG TIL AFTENSMAD: 

Dag 1: Stegt laksefilet med 

hollandaisesovs, kogt broccoli. 

Dag 2: Svinekoteletter med kogt 

blomkål, gorgonzolasovs, gelé. 

Dag 3: Hakkebøf med ostegratineret 

broccoli. 

Dag 4: Kogt torsk med ærtemos, 

hindbærfromage. 

Dag 5: 2 grillpølser (uden kulhydrater) 

med forloren kartoffelmos. 

Dag 6: Fyldt og gratineret peberfrugt, 

lagkage, 

Dag 7: Græske frikadeller, tzatziki, 

gelé med flødeskum. 
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AFTENSCNACK  

Dag 1: Hvid- og blåskimmelost i tern. 

Dag 2: Røget laks rullet med røræg og 

lidt dåseasparges. 

Dag 3: Bacon-oste-rulle. 

Dag 4: 1 kogt æg med fyld. 

Dag 5: Rejecocktail eller lidt ost. 

Dag 6: Lidt os med bladselleri, 

agurkestænger. 

Dag 7: Fisk i gelé med lidt dressing. 

 

Få motion daglig under din syv ugers 

kur. Gerne en gåtur på 30 minutter i 

jævnt tempo. 

 

 

 

 

 

 

Mere information:  

www.ketolyse.dk. www.livrem.dk. 

 Opskrifter i bogen 'Slank med 

ketolysekuren'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA: 

Ketolysekurens 

kostråd 

- Begræns dit daglige 

kulhydratindtag til højst 

20 g for mænd - 15 g for 

kvinder. Tjek 

kulhydratindholdet i 

deklarationen på de 

varer, du køber. 

- Når du starter kuren, 

så køb især: æg, fløde, 

ost, smør, bacon, skinke, 

broccoli, blomkål, salat, 

rød peber, agurk, 

bladselleri. 

- Spis proteiner til 

næsten alle måltider. 

- Spis også rigeligt med 

grønt daglig. 

- Spis mejeriprodukter 

dagligt. 

- Spis fisk mindst tre 

gange om ugen. 

- Drik rigeligt med vand 

- mindst 2 liter dagligt. 
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Billeder af Mathias fra da han vejede 105 kilo til 

nu - 30 kilo lettere. 

 

Jeg tabte 30 kilo 

- Jeg tabte 30 kilo på fem måneder. 

Uden at føle nogen særlige afsavn. 

Ketolysekuren er ret let at leve efter, 

siger Mathias Heinrichs. 

Den 34-årige bygningskonstruktør fra 

Glostrup har været glad for 

ketolysekuren, som indeholder yderst 

få kulhydrater, men rigeligt med 

protein og fedt. 

- Det er den første slankekur, som har 

fungeret for mig. Jeg var kommet op  

 

 

 

på at veje 105 kilo, fordi jeg spiste 

usundt, for meget fast food og sukker, 

for få grøntsager, slet ikke varieret 

nok. 

- Det gode ved denne her kur er, at 

man kan fortsætte med at spise store 

bøffer f.eks. Jeg har også altid været 

glad for fisk, og det var heldigvis også 

en vigtig del af kuren, siger Mathias 

Heinrichs, der kun har haft svært ved 

at undvære frugt og øl, som er 

forbudte ting, når man er på 

ketolysekuren. 


