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en forskningskonferanse i 2011.
Den viser at kvinner som fulgte toda-

gersdietten, gikk ned mer i vekt enn de
som spiste såkalt middelhavskost.
Boka hevder også at faste i seg selv kan ha

en positiv innvirkning på kroppen på sikt.
Ingen av ekspertene Dagbladet snak-

ket med, kunne på stående fot komme
på forskningsstudier som støtter opp
om at faste er sunt.

Trenger du å gå ned noen kilo, og kan klare
deg på 500–600 kalorier to dager i uka?
Michael Mosley er lege, og har nettopp gitt
ut boka «2-dagersdietten» om denne nye
trenddietten.
Oppskriften er som følger: Spis nor-

malt i fem av ukas dager, og velg deg to
«fastedager».
Er du kvinne, skal du bare spise 500 ka-

lorier disse to dagene, og 600 hvis du er
mann.

– Ikke for alle
– Flere studier har undersøkt om dette kan
være en bra metode for vektreduksjon.
Dette er ikke noe for alle, men noen vil
kanskje lettere klare å spise lite når de har
mulighet til å se for seg bare to dager. Det
kan hende dietten passer for personer som
trenger vektreduksjon av medisinske
grunner. Det kan være gøyalt for dem som
får det til. Det er mange som tåler litt sult
når du nesten kan kjenne at du går ned i
vekt fra en dag til neste, sier klinisk ernæ-
ringsfysiolog Mette Svendsen ved Oslo
universitetssykehus (OUS).
Hun har vært med på å behandle sy-

kelig overvektige, og forklarer at et vel-
dig lavt kaloriinntak også benyttes i
fedmebehandling.
– De anbefales proteinpulver som inne-

holder alle næringsstoffer, pluss grønnsa-
ker. Jeg anbefaler å spise mye proteiner og
drikke mye vann på de dagene en bare spi-
ser 500–600 kalorier, sier Svendsen.
Hun råder til ikke å trene hardt i lø-

pet av fastedagene.
– Det kommer jo an på hva du tåler. In-

tervalltreninga bør du kanskje holde deg
unna, men dumå gjerne gå deg en tur.

– Ikke dokumentert
Jøran Hjelmesæth, professor og leder for
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst
ved Sykehuset i Vestfold, mener ikke det
finnes noen dokumentasjon på at denne
dietten er bedre enn andre.
– Det kan alltid være noe fornuftig i slike

dietter, men ofte spekulerer manmye. Det
er ikke noe dokumentasjon på at det er
bedre å spise veldig lite to dager i uka enn å
redusere tilsvarende på kaloriene med litt
hver dag, sier Hjelmesæth.
Friske vil ikke ta skade av dette, men

man bør være forsiktig med faste hvis
man har sykdommer, er hans råd.

Påstår positiv effekt
Hanhar ikke tro på at det vil gi en stor vekt-
reduksjon.
– En overvektig person som forbrenner

ca. 3000kalorier per dag, og går ned til 500
kalorier to ganger i uka, vil redusere det
ukentlige kaloriinntaket med 5000 i uka.
Teoretisk gir det en vektreduksjon på ca.
0,7 kg i uka, men etter noen uker vil også
forbrenningen gå ned. Det har vært speku-
lert i at hvileforbrenningen ikke reduseres i
like stor grad hvis du slanker deg spora-
disk, men det er ikke bevist, sier han.
Forfatteren bak boka mener metoden er

mer effektiv enn andre slankemetoder, og
viser blant annet til en studie presentert på

SUPER-DIETTEN
Todagersdietten lover
vektnedgang og friskere
kropp. – Passer for noen,
sier norsk forsker.
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SLANKING

Stockholmskvinnen har aldri vært
overvektig, men begynte likevel på to-
dagersdietten i januar i år.
– Jegville gånednoenkilo somjeg

lapåmeg i forbindelsemedat jegvar
gravid. Men først og fremst begynte
jeg fordi jeg mener den vil være
gunstig for min helse på sikt, sier
hun.

Egen blogg
Åkergren har startet en egen blogg om
prosjektet og jobber ellers heltid som
mønsterkonstruktør. To dager i uka spi-
ser hun bare 500 kalorier om dagen, og
de andre dagene spiser hun somhunvil.
Hunhar gått ned sju kilo,minsket

midjemålet med sju centimeter og
lårenemed tre centimeter.

– Magesekken krympet
– De første tre-fire ukene var hardest,
men så ble det rutine. Det vanskelige er
å lære kroppen at man ikke alltid må
spise når man er sulten. I begynnelsen
overkompenserer man kanskje litt de
dagene som man ikke faster, men etter
hvert merket jeg at magesekken krym-
pet og at jeg spiste mindre de andre da-
gene også. Nå har jeg også fåttmer ener-
gi, sier Åkergren.
– Hvordan legger du opp dagene

hvor du spiser 500 kalorier?
– Jeg gjør det som regel påmandag og

torsdag. Til frokost spiser jeg en frukt
og drikker kaffe med melk. Mellom
klokka 14 og 15 spiser jeg som regel en
stor salat, og resten av dagen drikker jeg
kaffe, te og vann.

– Ikke svimmel
– Blir du ikke svimmel og trøtt av å
spise så lite?
– Jeg blir ikke svimmel, men jeg kan

bli litt trøtt rundt middagstider. Etter
klokka sju om kvelden føler jeg derimot
at jeg får mer energi, sier hun.

Gikk ned
sju kilo
Maria Åkergren (32) har
gått på todagersdietten
siden januar.

hBare to slankedager i ukahSpis normalt i femdager

FROKOST (142 kalorier):
1,5 dl mager cottage cheese
(78 kalorier)
1 pære i skiver (40 kalorier)
1 frisk fiken (24 kalorier)

MIDDAG (352 kalorier):

Sashimi (327 kalorier)
3–5 biter hver av laks (100 g/180 kalo-
rier) og tunfisk (100 g/136 kalorier)
2 ts soyasaus
Wasabi
Syltet ingefær (9 kalorier)
1mandarin (25 kalorier)

Daglig kaloriinntak: 494 kalorier
Kilde: Michael Mosley

og Mimi Spencer:
2-dagersdietten (Gyldendal)

Meny for
en fastedag

OPPTATT AVHELSE:Det var jakten på helsegevinster som lokket Maria Åkergren til å
begynne på todagersdietten. Foto: Lisa Mattisson / Expressen


