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Kolesterol Uffe Ravnskov Hent PDF Forlaget skriver: Hvis du er en af de mange millioner, som er blevet
skræmt til at spise margarine i stedet for smør, eller endnu værre, blevet ordineret kolesterolsænkende

tabletter, så er dette en bog for dig.

Det lykkes Uffe Ravnskov at forklare, hvorfor kolesterol- kampagnen er en af de største medicinske
skandaler i moderne tid, at der ikke findes det mindste bevis på, at mættet fedt er sundhedsfarligt, og at du

hellere skal være glad for dit høje kolesteroltal, fordi det beskytter dig mod infektioner og sandsynligvis også
mod åreforkalkning.

Uffe Ravnskov viser også, hvordan det er lykkedes medicinal- industrien at dække over de skadelige
virkninger af den kolesterolsænkende medicin, verdens mest solgte lægemiddel.

»En gang i fremtiden vil medicinhistorikere med interesse - og sikkert også med blandede følelser - tage del i
de forskellige ture, som myten om kolesterolets farlighed har taget. Det er da vigtigt, at et dokument som det
Ravnskov her præsenterer findes tilgængeligt som modvægt til det enorme propagandamateriale, som mytens

missionærer uophørligt publicerer.«
- Lars Werkö, professor i medicin og tidl. videnskabelig direktør i medicinalfirmaet Astra.

Uffe Ravnskovs forskning har allerede gjort ham til et kendt navn i lande som Sverige, Finland og Holland,
hvor han har optrådt på tv og i magasiner. Han modtog i 2007 Leo-Huss-Walin prisen for uafhængig

forskning inden for naturvidenskab og medicin.
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