
 

Reportage från månadsmöte 20 mars ”Kost och rödvin för hälsan” 

Professor Fredrik Nyström i internmedicin kåserade om hur vår kost och dryck inverkar på vår hälsa 

och livslängd. Till detta intressanta ämne var vi 70 deltagare som ville höra.  Ordf. Bengt-Olov hälsade 

oss välkomna med ett särskilt välkommen till Fredrik Nyström . Vi samlades i Restaurang 

Lagerbladets hörsal för att lyssna till Fredriks föredrag och bildvisning . Bengt-Olovs information och 

kaffestunden fick vänta . 

Fredrik började med att orientera om den forskning som pågår om hur kost och motion inverkar på 

vår hälsa.  En stor undersökning har bedrivits i USA, varifrån mycket av den aktuella kunskap vi nu vet 

har tagits från dessa resultat . Fredriks föredrag kan sammanfattas med att kroppen tillgodogörs med 

de proteiner och vitaminer som vi äter i vanlig husmanskost och grönsaker ger den näring vi behöver. 

Ett glas vin dagligen är också positivt för hälsan enligt vetenskapens resultat. 

Reklamen för kosttillskott och även vitaminer är i huvudsak inriktad på lönsamhet mer än vad som är 

bra för vår hälsa. Extrem motion i form av vasalopp och löpmaror o.s.v. kan också vara negativt för 

livslängden, eftersom kroppen utsätts för bestående påverkan.  Enligt Fredriks vetenskapliga fakta för 

människokroppens villkor för god funktion och livslängd har svårt att vinna gehör hos såväl 

myndigheter, som hos handelns lönsamhetsbegär . 

Som åhörare till Fredriks föredrag har vi fått en liten insikt vår kropps villkor för en god hälsa och ett 

långt liv . Vi ser att det finns orsaker till att tänka om på mycket av det vi tror oss känt till. 

Bengt-Olov tackade Fredrik för ett intressant föredrag . Därefter fortsatte medlemsmötet med att 

Bengt- Olov hälsade två nya medlemmar Birgitta och Bengt Schloenzig välkomna till Brasken . 

Carin informerade om kommande resor närmast ”Lars Lerin och Alfred Nobel” och kryssningen till 

Riga i juni, som blir en känd trevlig Braskenresa .  

Denna månadsträff avslutades med Ullas lotteri och Bengt-Olovs tack till alla som kommit till 

Brasken.  

               

 

Vid pennan Stig Åkerman 



Bilder från månadsmötet den 20 mars 2019 
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