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Forandringer starter
indefra
BalanceTest-rapporten giver dig et nøjagtigt indblik i din
kost, og hvordan den afspejles i din krop. Få et overblik over
din fedtsyreprofil sammenlignet med de optimale målværdier,
og opnå en dybere forståelse af hvad fedtsyrer er, og hvad
de betyder for den menneskelige sundhed.
Det er nu lettere end nogensinde at ændre din kost og opretholde
din balance. Rapporten giver dig råd og anbefalinger baseret på
resultaterne af din test.
Hvis du følger vores råd og indtager dit Balance-produkt dagligt,
kan du regne med at se din fedtsyreprofil forbedre sig drastisk
i løbet af 120 dage.

Indhold
Vigtigste områder for indsigt
Kostråd baseret på resultaterne
Sådan beregnes dine resultater
Sådan ændrer du din kost – vejledning
Kilder til fedtsyrer
Kost og sundhed
Litteraturreferencer

VIGTIGSTE OMRÅDER

#01

Er du i farezonen?

95 % af de testede har ikke den optimale balance.

#02

Mere omega-3, mindre omega-6
I dag har de fleste en ubalance mellem omega-6 og omega-3 og for lave
omega-3-niveauer, hvilket skyldes vores moderne kost.

#03

#04

#05

Forhold 3:1

Der hvor du burde være med en sund kost eller et tilskud, som
virker. Videnskaben anbefaler, at du har et forhold på 3:1 mellem
de essentielle fedtsyrer omega-6 og omega-3.

Forhold 7:1

De, som tager et traditionelt omega-3-tilskud, er overraskede,
da de fleste af dem har et gennemsnitligt omega-6:3-forhold
på 7:1 i stedet for 3:1 eller derunder.

Forhold 15:1

Nogle mennesker tager slet ingen tilskud, spiser sjældent fede fisk
og har et omega-6:3-forhold over 15:1. Vi finder 30:1, 50:1, 80:1 og
derover. Bare rolig! Et anbefalet dagligt indtag af BalanceOil vil få
det på plads.

Vi kender statistikken

5%

af de, som er blevet testet, har et forhold på 3:1 eller
derunder, hvilket er det anbefalede omega-6:3-forhold.

20 %

af de, som er blevet testet, tager et omega-3-tilskud,
men deres resultater er stadig ikke optimale.

75 %

af de, som er blevet testet, tager slet ikke nogen omega-3tilskud og har ofte et forhold på 15:1 eller derover.

95 %

af de, som tager et BalanceOil-produkt dagligt,
har et omega-6:3-forhold tæt på 3:1 efter 120 dage.

Zinzino Balance Blend med polyfenoler og omegaer
BalanceOil indeholder en stor mængde oliven-polyfenoler kombineret med
omega-3, omega-6, omega-7 og omega-9, som er præcis det, du har brug for
til at få dit omega-6:3-forhold derhen, hvor det bør være.
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Kostråd baseret på resultaterne
Omega-6:3 balance
Ifølge vores gener er den naturlige omega-6:3 balance under 3:1.
Når omega-3 fedtsyrer udgør mere end 8% af totale fedtsyrer, vil din
omega-6:3 balance være 3:1 eller lavere. Det daglige behov for omega-3
EPA og DHA fra marine kilder afhænger af kropsvægten. Voksne, som
vejer 80 kg, har brug for at indtage ca. 3 gram omega-3 (EPA + DHA)
dagligt for at bringe deres omega-3 (EPA + DHA) niveau op over 8 %.
Den daglig anbefalede dosis af BalanceOil vil sikkert øge mængden af
omega-3 til 8 % i din krop, så du kan få en god omega-6:3 balance på
120 dage. Vi anbefaler også, at du supplerer din daglige kost med et
varieret udvalg af fede fisk.
De fleste mennesker har også brug for at nedbringe mængden af
omega-6 i deres kost. I så fald bør du undgå produkter, som indeholder
vegetabilske olier, der er rige på omega-6, såsom solsikkeolie, majsolie
og sojabønneolie.
Hvis dine værdier ikke er, som du forventer, tjek da om du har indtaget
den rette dosis af BalanceOil hver dag. Hvis du har indtaget standard
omega-3 olier, foreslår vi, at du skifter til et polyfenol omega balance
kosttilskud i stedet (såsom BalanceOil).
Beskyttelsesværdi
Et dagligt indtag af BalanceOil i den anbefalede dosis vil øge dit niveau
af omega-3 til over 8 % på 120 dage og forbedre din værdi. Vi anbefaler
også, at du supplerer din daglige kost med et varieret udvalg af fede
fisk. For at nedbringe dit niveau af omega-6 bør du undgå produkter,
som indeholder vegetabilske olier, som er rige på omega-6, såsom
solsikkeolie, majsolie og sojabønneolie.
Omega-3 indeks
Det naturlige indhold af EPA i blodet er 3,6 %, hvor DHA er 4,7 %, og
tilsammen skal de være over 8 %, dog helst 10 %. Det daglige behov for
omega-3 EPA og DHA fra marine kilder afhænger af kropsvægten. Voksne,
som vejer 80 kg, har brug for at indtage ca. 3 gram omega-3 (EPA + DHA)
dagligt for at bringe deres omega-3 (EPA + DHA) niveau op over 8 %. Den
daglige anbefalede dosis af BalanceOil vil øge mængden af omega-3 til
8 % eller højere i din krop på 120 dage. Vi anbefaler også, at du supplerer
din daglige kost med et varieret udvalg af fede fisk.
Hvis dine værdier ikke er, som du forventer, tjek da om du har indtaget
den rette dosis af BalanceOil hver dag. Hvis du har indtaget standard
omega-3 olier, foreslår vi, at du skifter til et polyfenol omega balance
kosttilskud i stedet (såsom BalanceOil).

Mental styrke
Balanceværdien bør være under 1:1 for at opnå en
tilstrækkelig og balanceret tilførsel af flerumættede
fedtsyrer (omega-6 og omega-3) til hjernen og nervesystemet. Niveauerne for essentielle omega-3 fedtsyrer
eicosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA)
fra marine kilder afspejler humør- og hjernerelateret
velbefindende og er videnskabeligt dokumenterede
som faktorer, der bidrager til en normal hjernefunktion.
Det daglige indtag af BalanceOil i den anbefalede dosis
vil øge niveauerne for omega-3 af både EPA og DHA på
120 dage. Vi anbefaler også, at du supplerer din daglige
kost med et varieret udvalg af fede fisk.
Cellemembranviskositet
Det daglige indtag af BalanceOil i den anbefalede dosis vil
øge dit niveau for omega-3 på 120 dage. Brug af BalanceOil,
som anbefalet, er også en anerkendt måde at nedbringe
eller opretholde dit niveau af mættede fedtsyrer i blodet på.

i kroppen. Du kan sandsynligvis drage fordel af at skifte
til fedtfattige varianter af visse produkter i din kost.
Indeks for arachidonsyre (AA)
Arachidonsyre (AA) er den vigtigste omega-6 fedtsyre,
som din krop ikke selv er i stand til at producere. Derfor
skal den tilføres igennem kosten. AA er udgangspunktet for
produktionen af hormoner, som er involveret i fysiologiske
inflammationsprocesser, som bliver aktiverede for at
beskytte kroppen imod infektioner eller efter en skade.
Moderne kost har et stort overskud af omega-6 linolsyre
(LA), som regulerer den efterfølgende produktion af
omega-6 fedtsyren AA, så dens forekomst i kroppen er på
et optimalt niveau. Gode gennemsnitsværdier er i området
fra 6,5 % til 9,5 % med en målværdi på 8,3 %. På grund af
overskuddet af kostbaseret omega-6 (LA) er AA-værdien
kun påvirket i begrænset omfang af kostomlægninger
hos en gennemsnitsperson.

Hvis de mættede fedtsyrer tilsammen udgør over 37 %, er
det et tegn på en ubalance imellem dit indtag af kulhydrater

Af genetiske årsager har nogle mennesker en produktion
af AA, som er højere eller lavere end gennemsnittet. Hvis
din værdi er under 5 %, kan du muligvis drage fordel af at

(sukker) og dit energiforbrug, som over længere tid er en
risikofaktor for livsstilssygdomme og en højere kropsvægt.
Overflødige kulhydrater i din kost vil blive omdannet tilog lagret som mættede fedtsyrer både i cellemembranerne
og i fedtvævet. Ved at nedbringe dit indtag af kulhydrater
og stivelse nedbringes også mængden af mættede fedtsyrer

tilføje fødevarer, som er rige på AA, til din kost, såsom kylling,
kalkun, svinekød og opdrættet laks. Hvis din værdi er over
10 %, kan du muligvis drage fordel af at undgå førnævnte.
Disse anbefalinger er nyttige for de fleste folk, men kan
ikke garanteres at virke for alle på grund af genetiske
forskelle, som er meget individuelle fra person til person.

SÅDAN LÆSES BEREGNINGERNE

Zinzinos BalanceTest evaluerer niveauet af fedtsyrer i blodprøver, der indsamles fra en
fingerspids. Testen måler 11 fedtsyrer, som tilsammen udgør omkring 98 % af fedtsyrerne
i blodet. Fedtsyrerne omfatter mættede, monoumættede (omega-9) og flerumættede
(omega-6 og omega-3) fedtsyrer.

Fedtsyreprofilen, som er baseret på analysen, bruges
til at beregne seks forskellige kostmæssige indikatorer:
•Beskyttelsesværdi
•Omega-3-indeks
•Omega-6:3-balance
•Cellemembranviskositet
•Mental styrke
•Indeks for arachidonsyre (AA)

Omega-6:3 balance
Omega-6 (AA)/omega-3 (EPA) balance måles som forholdet
imellem C20:4 “vegetabilsk” omega-6 arachidonsyre (AA) og
omega-3 eicosapentaensyre (EPA) fra marine kilder. Dette
forhold er et estimeret udtryk for fordelingen mellem
vegetabilske fedtsyrer og fedtsyrer, som stammer fra fisk i din
kost. En for høj mængde af vegetabilske omega-6 fedtsyrer vil
gøre kosten ubalanceret og proinflammatorisk. Forholdet
imellem omega-6 (AA) og omega-3 (EPA) bør være under 3:1.
Hvis dette forhold er over 3:1, kan du sandsynligvis drage
fordel af at ændre på din kost. En optimal balance af omega-6
og omega-3 er vigtig for at opretholde normal udvikling
af celler og væv (homøostase), og det hjælper også kroppen
med at styre inflammation.

Mental styrke
Dette er balancen imellem omega-6 (AA) og omega-3 (EPA+
DHA). En tilstrækkelig tilførsel af omega-3 fedtsyrerne EPA og
DHA fra marine kilder i kosten bidrager til opretholdelsen af
en normal hjernefunktion. Dagligt indtag af 3 gram omega-3
EPA og DHA fra marine kilder i 3 måneder nedbringer
følelsen af vrede og angst betydeligt blandt stofmisbrugere,
sammenlignet med placebogruppen i et studie. Flere andre
kliniske studier viser, at kognitiv præstation forbedres med
et øget indtag af anti-inflammatorisk omega-3 EPA og DHA
fra marine kilder. Barndommen og alderdommen er to af
livets kritiske og sårbare stadier, og mangel på omega-3
forbindes med indlærings- og hukommelsesproblemer
samt humørsvingninger. Dette indeks bør være under 1:1.
Kostmål

Kostmål

9:1

125:1
Ikke i balance

3:1

Semi-balanceret

1:1

3:1

6:1

Balanceret

Utilstrækkelig

Moderat

1:1

0.5:1

Optimal

Beskyttelsesværdi
Først beregnes de følgende tre anerkendte sundhedsds-

Cellemembranviskositet
Cellemembranviskositeten kan aflæses i forholdet

indikatorer:
1. Værdien for omega-6 forholdet beregnes som følger:
(DGLA+ AA) * 100 / (DGLA+AA+EPA+DPA+DHA)
2. Værdien for omega-3 niveauet er summen af EPA+DHA
3. Balanceværdien beregnes som omega-6 (AA) /
omega-3 (EPA)
Hver indikator-værdi er vægtet ens i en efterfølgende
beregning og tildeles en værdi mellem 0 og 100, som
divideres med 3 for at finde beskyttelsesværdien, som ideelt
bør være over 90. Bemærk! EPA og DHA har stor indflydelse
på alle beregningerne, og hvis EPA og DHA procenterne er
lave, er det ikke usædvanligt med meget lave
beskyttelsesværdier helt ned til 0.

mellem mættede fedtsyrer og essentielle omega-3 fedtsyrer
eicosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA) fra
marine kilder. Jo flere mættede fedtsyrer, som findes i
en membran, desto stivere er membranen. Omvendt, jo
højere indhold af flerumættede fedtsyrer, som findes i en
membran, desto blødere er membranen. Cellemembranens
sammensætning og strukturelle opbygning er kritisk for
cellernes sundhed og dermed også kroppens. På den ene
side skal cellerne være stive nok til at bidrage med sund
cellulær strukturel opbygning. På den anden side skal
membranen være blød nok til at næringsstoffer kan
komme ind og affaldsprodukter kan komme ud.
Dette indeks bør være under 4:1.
Kostmål

Kostmål

0%
Utilstrækkelig

90 %

50 %
Moderat

100%

9:1

25:1
Utilstrækkelig

Optimal

Omega-3 indeks
‘Omega-3 indeks’ er en samlet procentuel angivelse for
omega-3 fedtsyrer EPA og DHA fra marine kilder ud af den
samlede mængde af fedtsyrer i blodet. Omega-3 har mange
fordele, fordi det er dine cellers primære byggesten. EPA er
dominerende i blod, muskler og væv, hvor DHA er dominerende
i hjerne, sæd og øjne. I testrapporten er det perfekte område
8 % eller derover. The European Food Safety Authority (EFSA/
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed) har godkendt påstande om, at EPA og DHA bidrager til opretholdelse
af en normal hjertefunktion. DHA bidrager også til
opretholdelse af et normalt syn og en normal hjernefunktion.

Moderat

4:1

1:1

Optimal

Indeks for arachidonsyre (AA)
AA-indekset viser den målte værdi af omega-6 fedtsyren
arachidonsyre (AA) i procent af den samlede mængde målte
fedtsyrer. Gode gennemsnitsværdier er i området fra 6,5 %
til 9,5 % med en målværdi på 8,3 %. Procenten af AA findes
i flere af vores beregninger, og hvis din AA-værdi er for lav
eller for høj, så har den en uønsket effekt på beregningerne
for beskyttelsesværdien, omega-6:3 balancen og det
mentale styrke-indeks, hvorfor afvigelser kan forekomme
i resultaterne.
Kostmål

Kostmål
0
12%
0%
Utilstrækkelig

4%
Moderat

8%
Optimal

4.5
Utilstrækkelig

6.5
Moderat

9.5
Optimal

12.5

25

VEJLEDNING I HVORDAN
DU KAN ÆNDRE DIN KOST

Kostråd med en lang tidshorisont er baseret på det faktum, at de typer kost,
som er rigest på fedtsyrer, har forskellige fedtsyre-gruppeprofiler.

Fedtgrupper med vigtigste kilder i din kost
Mættede fedtsyrer

Monoumættede fedtsyrer (omega-9)

• Fede mejeriprodukter: Mælk, smør, smøreost

• Oliven og olivenolie

• Kød

• Rapsfrøolie

• Kager og bagværk

• Mandler

• Kiks og småkager

• Avocado

• Saucer

• Jordnødder

• Fast food, hamburgere, pizza

• Paranødder

• Overskydende kulhydrater: Sukker, stivelse,

• Cashewnødder

hvidt brød, kartofler, ris og pasta

• Hasselnødder
• Pistacienødder

Flerumættede vegetabilske fedtsyrer (omega-6) Flerumættede fedtsyrer af fisk (omega-3)
• Plantemargarine, planteolier, mayonnaise
• Kød
• Solsikkeolie og majsolie
• Sojabønneolie
• Druekerneolie
• Sesamfrø

• Fede fisk: Laks, ørred, sild, makrel, tun, sardiner,
havkat, skrubbe
• Zinzino BalanceOil (for at genopbygge
og opretholde balance)

Enhver kosttype, inklusive en balanceret kost,
vil afvige fra en gennemsnitlig balanceret kost.
Hvis din ”Beskyttelsesværdi” er over 90 %, har
du ikke behov for at balancere din kost. De
kostråd, der gives, skal ikke følges for at øge
dit energiindtag, hvis dit Body Mass Index er
over 25 (BMI = din vægt i kg/(længde i meter
x længde i meter).
Mættet fedtstof (ikke-essentiel)
‘Beskyttelsesværdi’ og ‘Cellemembranviskositet’,
bør du undgå at indtage produkter, der er oplistet
under overskriften ”Mættet fedtstof” i Figur 1, eller
du kan skifte til samme produkt med et lavere
fedtindhold. Bemærk at en overdreven sukkermængde i din kost vil blive omdannet og opbevaret
som mættede fedtsyrer, både i cellemembraner og
i fedtvæv. Derfor reducerer du også niveauet af
mættet fedtstof i kroppen, når du reducerer dit
indtag af sukker og stivelse.
I tilfælde af at du har behov for at øge dit indtag
af mættede fedtstoffer, tilrådes det at øge indtaget
af rent kød kombineret med et begrænset indtag
af ost og andre mejeriprodukter. Generelt anbefaler
vi dog ikke et øget indtag af andre produkter fra
produktgrupperne, der er oplistet under overskriften
”Mættet fedtstof”.
Monoumættet fedt (ikke-essentiel)
Hvis du har behov for at reducere dit indtag
af monoumættet fedt for at forbedre din
‘Beskyttelsesværdi’ og ‘Cellemembranviskositet’,
skal du undgå indtag af produkter, der er oplistet
under overskriften ”Monoumættet fedt (omega-9)”
i Figur 1.Monoumættede fedtstoffer betragtes
generelt som sundere end mættede fedtstoffer,
skønt kroppen er i stand til at producere begge fedtsyregrupper ud fra forskellige råmaterialer som
proteiner og kulhydrater. I middelhavskost, hvor
der traditionelt er et lavt kalorieindtag, er forholdet
imellem monoumættede og mættede fedtsyregrupper
tæt på 2:1. I Zinzino Balance-produkter er forholdet
imellem monoumættede og mættede fedtsyrer 2:1,
som i middelhavskost.

Polyumættet vegetabilsk fedt (essentiel)
Hvis du har behov for at reducere dit indtag af
polyumættet vegetabilsk fedt for at forbedre din
‘Beskyttelsesværdi’ og ‘Omega-6:3 balance’, skal du
undgå at indtage produkter, der er oplistet i Figur 1

under overskriften ”Polyumættet vegetabilsk fedt
(omega-6)”, eller du kan skifte til samme produkt
med lavere fedtindhold. Prøv at undgå produkter,
der er formuleret ud fra vegetabilske olier med højt
indhold af omega-6, som f.eks. solsikkeolie, majsolie
og sojaolie. Du kan reducere indtaget af omega-6 blot
ved at skifte til produkter, der er formuleret ud fra
vegetabilske oliekilder med lavt omega-6, som f.eks.
olivenolie og rapsolie. Hvis dine resultater indikerer,
at indtaget bør øges, kan du øge indtaget af de
samme produkter.

Polyumættet fiskefedt (essentiel)
Den kost, vi spiser i de vestlige lande i dag, er generelt
mangelfuld, når det gælder omega-3, sammenlignet
med den kost, som mennesket har udviklet sig på,
og som bidrog til at etablere vores genetiske mønstre.
Derfor har de fleste mennesker behov for at øge
deres kostindtag af polyumættet fiskefedt. Da
vegetabilsk omega-3 (ALA) ikke i tilstrækkelig grad
omdannes til EPA og DHA i kroppen, er de eneste
fødevarekilder, der er egnede til at øge indtaget af
polyumættet fiskefedt de forskellige fede fiskearter,
som f.eks. de, der er oplistet under overskriften
”Polyumættet fiskefedt (omega-3)” i Figur 1.
Indtag af ”Polyumættet fiskefedt (omega-3)”
forbedrer de følgende kostindikatorer:
•
•
•
•
•

Beskyttelsesværdi
Omega-3 indeks
Omega-6:3 balance
Cellemembranviskositet
Mental styrke

Det daglige behov for omega-3 EPA og DHA fra
marine kilder afhænger af kropsvægten. Voksne
personer med en kropsvægt på 80 kg har behov for
at indtage cirka 3 gram omega-3 (EPA + DHA) dagligt
for at opnå et omega-3 (EPA+DHA)-niveau over 8 %.
Minimumsniveauet på 4 % omega-3 (EPA+DHA) i fedtsyreprofilen kræver mindst 0,5 gram omega-3
(EPA+DHA) dagligt. De fleste omega-3-tilskud på
markedet anbefaler en daglig dosis af omega-3 fra
marine kilder på omkring 150 mg til 1,5 gram. Hvis
sådanne omega-3-tilskud ikke kombineres med et
dagligt indtag af fede fisk, er dette alt for lidt til at
kunne opnå et kostmål på et niveau med over 8 %
omega-3 (EPA+DHA). Et dagligt indtag af 0,15 ml/kg
kropsvægt af BalanceOil vil give dig den nødvendige
mængde omega-3 fra marine kilder.

KILDER TIL FEDTSYRER I DIN KOST

Det følgende er blot vejledende retningslinjer, der giver
eksempler på fødevarekilder til de11 forskellige fedtsyrer
der måles i vores test til hjemmebrug:
Palmitinsyre, C16:0, mættet

DihomoGamma-linolensyre, C20:3, omega-6

Stearinsyre, C18:0, mættet

Arachidonsyre (AA), C20:4, omega-6

Oliesyre, C18:1, omega-9

Eicosapentaensyre (EPA), C20:5, omega-3

Linolsyre, C18:2, omega-6

Docosapentaensyre (DPA), C22:5, omega-3

Alfalinolensyre, C18:3, omega-3

Docosahexaensyre (DHA), C22:6, omega-3

Gamma-linolensyre, C18:3, omega-6

Din kost afspejles i fedtsyreprofilen i dit blod. Din personlige fedtsyreprofil fremgår af
din test til hjemmebrug og udgør grundlaget for vores forslag til ændringer i din kost.
Fedtsyreprofilen giver et overblik over de 11 vigtigste fedtsyrer i dit blod (98 % af de
11

samlede fedtsyrer). For at være i stand til at ændre din kost effektivt , skal du kende
indholdet af fedtsyre i almindelige fødevarer.
Næsten alle fødevarer indeholder mange forskellige fedtsyrer, inklusive mættede,
monoumættede og polyumættede omega-6 og omega-3 fedtsyrer. Mængden af
de forskellige fedtsyrer varierer imidlertid fra den ene fødevare til den anden og
gør det muligt at ændre indtaget af fedtsyrer ved at skifte til en anden fødevare.

Palmitinsyre, C16:0, mættet

• Avocado og produkter fremstillet af avocado

• Mælk og mælkeprodukter som f.eks. smør,
fløde, is, creme fraiche, yoghurt, ost med mere

• Kød fra fjerkræ og produkter fremstillet af fjerkræ

• Rødt kød og produkter fremstillet af rødt kød

• Hvede og produkter fremstillet af hvede

• Palmeolie og produkter, der indeholder
palmeolie, som f.eks. kager, kiks, stegte
kartofler, kartoffelchips etc.
• Kokos og kokosolie
• Avocado og produkter fremstillet af avocado
• Kød fra fjerkræ og produkter fremstillet af kød
fra fjerkræ
• Æg og ægprodukter
• Forskellige nødder som f.eks. mandler, peanuts
og paranødder

• Æg og ægprodukter

Alfalinolensyre, C18:3, omega-3
• Vegetabilske olier som f.eks. rapsolie og sesamolie
• Findes i spinat og rosenkål
• Findes i bær som blåbær, tyttebær
• Findes i valnødder
Gamma-linolensyre, C18:3, omega-6
• Findes i små mængder i vegetabilske olier og kød

• Hvede og produkter fremstillet af hvede
DihomoGamma-linolensyre, C20:3, omega-6
Stearinsyre, C18:0, mættet
• Mælk og mælkeprodukter som f.eks. smør,
fløde, is, creme fraiche, yoghurt, ost med mere

• Findes i små mængder i kæmpenatlysolie
og solbærkerner

• Rødt kød og produkter fremstillet af rødt kød

Arachidonsyre (AA), C20:4, omega-6

• Palmeolie og produkter, der indeholder
palmeolie, som f.eks. kager, kiks, stegte
kartofler, kartoffelchips, etc.

• Rødt kød og produkter fremstillet af rødt kød

• Kokos og kokosolie

• Kød fra lam og produkter fremstillet af lammekød

• Avocado og produkter fremstillet af avocado
• Kød fra fjerkræ og produkter fremstillet
af kød fra fjerkræ

• Svinekød og -fedt samt produkter fremstillet
af svinekød
• Kød fra fjerkræ og produkter fremstillet af fjerkræ
• Æg og ægprodukter

• Æg og ægprodukter
• Forskellige nødder som f.eks. mandler, peanuts
og paranødder
• Hvede og produkter fremstillet af hvede
Oliesyre, C18:1, omega-9
• Vegetabilske olier som f.eks. olivenolie, rapsolie
og sesamolie
• Avocado og produkter fremstillet af avocado

Eicosapentaensyre (EPA), C20:5, omega-3
• Fede fisk og produkter fremstillet af fede fisk
• Lever fra hvide fisk
• Skaldyr og alger
• Zinzino Balance produkter
Dokosapentaensyra, C22:5, omega-3

• Forskellige nødder som f.eks.mandler, peanuts,
valnødder og paranødder

• Fede fisk og produkter fremstillet af fede fisk

• Zinzino Balance produkter

• Sælolie

• Lever fra hvide fisk
• Skaldyr og alger

Linolensyre, C18:2, omega-6
• Vegetabilske olier som f.eks. majsolie, solsikkeolie,
sojabønneolie
• Svinekød og fedt samt produkter fremstillet
af svinekød
• Palmeolie og produkter, der indeholder
palmeolie, som f.eks. kager, kiks, stegte
kartofler, kartoffelchips etc.

• Zinzino Balance produkter
Docosahexaensyre (DHA), C22:6, omega-3
• Fede fisk og produkter fremstillet af fede fisk
• Lever fra hvide fisk
• Skaldyr og alger
• Zinzino Balance produkter

KOST OG SUNDHED

De hurtige kostændringer over kort tid, der har fundet sted
igennem de seneste 100-150 år, er et helt nyt fænomen
i menneskets udviklingshistorie.
Dette gælder i særlig grad indtaget af de essentielle fedtsyrer
omega-6 og omega-3 samt antioxidanter fra vegetabilske kilder [3].

Færdigretter og forarbejdede fødevarer har trukket
vores kalorieindtag hen imod vegetabilske olier, kød,
stivelse og sukker, og væk fra komplekse kulhydrater,
fibre og friske grøntsager [4, 5]. Disse usunde
tendenser forstærkes af et 50 % fald i fysisk aktivitet.
Kort sagt er vores kost i de seneste 100-150 år ændret
fra en balanceret og anti-inflammatorisk kost til en
ubalanceret og pro-inflammatorisk kost. Sådanne
kostændringer samt den reducerede fysiske aktivitet
har haft en dybtgående indvirkning på vores sundhed.
Fedtsyrer udfører mange funktioner, der er nødvendige
for den normale fysiologiske sundhed. Bidraget af
fedt til vores energiforsyning er både kvalitativt og
kvantitativt vigtigt. Foruden blot at være et energidepot
er de vigtige for cellemembranstruktur og -funktion og
for den lokale “hormonelle” signalafgivelse. Ubalancer
i fedtsyreniveauet er kendt for at påvirke det kliniske
forløb af adskillige livsstilsrelaterede sygdomme,
[6, 7, 8, 9, 10].

Omega-6 og omega 3-fedtsyrer
Det øgede indtag af sojaolie i USA har øget indtaget
af den essentielle omega-6 linolensyre (LA) fra
gennemsnitligt 0,01 kg/år i 1909 til det nuværende
på 12 kg/år [11]. Omega-6 linolensyre (LA) i kosten
omdannes til omega-6 arachidonsyre (AA) i kroppen,
og dette lagres i vores cellemembraner. Bioaktive
komponenter dannet af omega-6 arachidonsyre
(AA) er ansvarlige for både at påbegynde akut
inflammation og bibeholde en kronisk inflammation
i kroppen, hvilket kan føre til adskillige
livsstilsrelaterede sundhedsproblemer [6, 12].
Sammenlignet med den kost, som mennesket
har udviklet sig på, mangler nutidens vestlige kost
generelt omega-3. Alternativet til de essentielle,
marine omega-3 fedtsyrer EPA og DHA, som kroppen
har brug for som byggesten, er den vegetabilske
omega-3-fedtsyre alfa-linolensyre (ALA). Imidlertid
omdannes vegetabilsk ALA ikke i tilstrækkelig grad

til EPA og DHA i kroppen, og kan derfor ikke være en
erstatning for de marine omega-3 kilder. Derfor skal
de suppleres med et direkte indtag af EPA og DHA
fra marine kilder. Ud fra den isotop-rubricerede ALA,
er omfanget af omdannelse af ALA til EPA blevet
estimeret til at være op mod 8 % hos mænd og op
til 21 % hos kvinder i den reproduktive alder [13, 14].
Den samlede effektivitet af omdannelse af ALA er
0,2 % til EPA, 0,13 % til DPA og 0,05 % til DHA [15].
En vegetabilsk kost, der er rig på ALA, giver generelt
mindre end 4 % omega-3 (EPA+DHA)-niveau
i fedtsyreprofilen i fuldblod (Bioaktive fødevarer,
in house resultater).
Nøglebudskabet er, at en balanceret omega-6
og omega-3 fedtsyreratio er en essentiel del af en
balanceret kost, der sigter mod at fremme en god
sundhedstilstand.

Polyumættede essentielle fedtsyrer
Omega-3 og omega-6 er polyumættede fedtsyrer
(PUFA), hvilket betyder, at fedtsyren har mere end
én dobbeltbinding. I omega-3 fedtsyrer er den første
binding placeret imellem det tredje og fjerde
kulstofatom fra kulstofkædens metyl-side (CH3) på.
Omega-6 fedtsyrer har den første dobbeltbinding
imellem det sjette og det syvende kulstofatom fra
metyl-siden. I menneskekroppen kan mættede og
umættede fedtstoffer syntetiseres ud fra kulstofgrupper i kulhydrater og proteiner, men vi mangler
de nødvendige enzymer til at producere de essentielle
polyumættede fedtsyrer som f.eks. omega-3 og
omega-6. De essentielle fedtsyrer (EFA) er fedtsyrer,
som kroppen ikke selv kan producere, og derfor skal
have tilført via kosten. De vigtigste af disse fedtsyrer
er linolensyre (LA, C 18:2, omega-6) og α-linolensyre
(ALA, C 18:3, omega-3). Fra LA og ALA kan kroppen
under optimale forhold syntetiserer arachidonsyre
(AA, C 20:4, n-6), gamma-linolensyre (GLA, C18:3,
omega-6), dihomogamma-linolensyre (DGLA,
C20:3, omega-6), eicosapentaensyre (EPA,
C20:5, omega-3) og docosahexaensyre (DHA,
C22:6, omega-3), som vist i figuren.

Syntesen gennemføres ved et antal desaturations-trin
(tilføjelse af dobbeltbindinger) og elongations-trin
(tilføjelse af to kulstofatomer). LA og ALA konkurrerer
om de samme desaturations- og elongations-enzymer
i syntesen med de langkædede fedtsyrer AA, EPA og
DHA, og dette betyder, at skønt ALA er det foretrukne
substrat i processen, vil der foregå en højere
produktion af AA på grund af vores høje kostindtag
af omega-6 fedtsyrer, sammenlignet med
omega-3 fedtsyrerne.

Prostaglandin-syntese
Længere henne i processen vil der blive produceret
lokalt fungerende hormoner og signal-molekyler
(eicosanoider) fra AA og EPA i en proces, der kaldes
prostaglandin-syntese. Eicosanoiderne dannes
efter frigivelse af et enzym, cyklooxygenase, og
prostaglandin-syntesen påbegyndes ved oxidation
af fedtsyrerne AA og EPA. Når disse fedtsyrer er
oxideret, ændres den initiale struktur til den type af
prostaglandin, der er behov for i kroppen på et givent
tidspunkt. COX1 er det enzym, der har ansvaret for
at vedligeholde kroppens normale prostaglandinniveauer, hvorimod COX2 påbegyndes, når der
indtræffer vævskade eller infektion. Prostaglandinsyntesen finder sted i næsten alle kroppens celler.
De hører til gruppen ”eicosanoider”, fordi de består
af 20 kulstofatomer. Prostaglandiner har fra 1 til 5
dobbeltbindinger, der defineres af tallet der står
efter PG E: PG E1 har en enkelt dobbeltbinding,
PG E2 har to, og så videre.
PG E2 produceres ud fra omega-6 fedtsyrerne AA, via
LA, eller direkte ud fra AA, som vi f.eks. finder i kød fra
kornopdrættede dyr. PG E2 er protrombotisk, hvilket
betyder, at det er ansvarligt for at standse blødning
og for sårheling, men samtidig kan PG E2 forårsage
trombose og påvirke blodtrykket og sammentrækninger af den glatte muskulatur. PG E2 er
involveret i alle inflammatoriske og smerteprocesser
i kroppen, og derfor er det vigtigt at PG E2 er
balanceret med bl.a. PG E3, for at undgå kroniske
inflammatoriske tilstande i kroppen som følge af
et højt indtag af LA og AA.
PG E3 produceres ud fra omega-3 fedtsyrerne
EPA, via ALA, eller direkte ud fra EPA, via en kost
der indeholder mange fede fisk. PG E3 har en
antikoagulerende effekt på blodet og en antiinflammatorisk funktion i kroppen [16].

Omega-6/omega-3 fedtsyrebalance og
prostaglandin-balance i kroppen

Produktionen af nogle prostaglandiner er stærkt
påvirket af vores kost, men også af kroppens hormonbalance, sundhedstilstand, medicinindtagelse osv.
Mange mennesker har på grund af et højt indtag
af vegetabilske olier og kød for meget omega-6
fedtsyre AA i deres krop, og dette medfører en høj
PG E2-produktion. Hvis kosten ikke er balanceret med
et tilstrækkeligt indtag af omega-3 fedtsyrerne EPA og
DHA, kan der opstå en ubalance imellem PG E2 og PG
E3, og dette medfører øget risiko for at få en kronisk
inflammatorisk tilstand i kroppen. Prostaglandinsyntesen kan balanceres af en kost med mange omega-3
fedtsyrer, dette kan fremme produktionen af mere af
det sundhedsfremmende prostaglandin PG E3.
Oxidativ belastning og sundhed
Alle celler producerer frie radikaler og reaktiv oxygen,
der kan harskne de polyumættede fedtsyrer som f.
eks. omega-3 og omega-6 i cellemembraner. Kroppen
har derfor udviklet sit eget forsvar mod harskning.
Oxidativ belastning er en tilstand, der opstår når der
er en ubalance imellem produktionen af harskningsprodukter (frie radikaler) i kroppen og kroppens
forsvar imod harskning (antioxidanter). Dette sker ofte
efter længerevarende fysisk aktivitet og forstærkes af
en ubalanceret og pro-inflammatorisk kost. Denne
ubalance, der fremkalder den oxidative belastning
i kroppen, kan udbedres ved at ændre kosten. For
at være godt beskyttet kræves der et indtag af
antioxidanter, der indeholder fødevarer som f.eks.
5 - 9 portioner frugt, grønne grøntsager eller
ekstra-jomfruolivenolie hver dag [17, 18]. De fleste
menneskers indtag af de anbefalede mængder er
imidlertid mindre end halvdelen af det de bør være.
Mennesker, der motionerer regelmæssigt og ikke
indtager en balanceret kost, kan have et oxidativt
belastningsniveau der er for højt. Dette tyder på,
at personer med genetisk modtagelighed for
sygdomme er særligt sårbare, hvis deres daglige
kost er ubalanceret og pro-inflammatorisk.

Olier der er tilgængelige på markedet
Før indførelsen af moderne teknologi til forarbejdning
af fødevarer var økologisk dyrkede og uforarbejdede
madolier den eneste valgmulighed der fandtes. Nu
om dage er de fleste olier i butikkerne forarbejdede
eller raffinerede. Raffineringsprocessen eliminerer alle
smagsstoffer, dufte og kontaminanter, der kan være
skadelige eller spolere produktets duft, smag eller
udseende. Processen fjerner imidlertid også de
naturlige antioxidanter, vitaminer og andre små
komponenter som f.eks. polyfenoler, der kan have
gavnlige anti-inflammatoriske egenskaber. Fjernelsen
af næringsstoffer og vigtige anti-inflammatoriske
komponenter kompenseres kun delvist ved tilsætning
af antioxidanter i stabiliseringsøjemed. Fjernelsen af
disse vigtige ernæringskomponenter fra olien, som
vi indtager, forstærker den pro-inflammatoriske
profil, som vores kost har i dag. Et nyligt eksempel
er olivenolie. I løbet af raffineringsprocessen, som
olivenolie gennemgår, fjernes polyfenolerne. I oktober
2011 godkendte EUs Fødevaresikkerhedsmyndigheder
(EFSA) et krav om hjertesundhed for polyfenol
i olivenolie: ”Polyfenoler i olivenolie bidrager til
beskyttelse af blodlipider mod oxidativ belastning”.
Derfor kan fjernelse af små komponenter i løbet af
en raffineringsproces påvirke oliernes bioaktivitet.
Et lignende eksempel er fjernelse af vitamin A og
vitamin D i forbindelse med raffinering af fiskeolie.
Zinzino Balance Produkter
For at kompensere for tabet af vigtige ernæringskomponenter i forbindelse med raffinering af fiskeolie,
indeholder de unikke ZinzinoBalance-produkter en
kombination af biologisk aktive antioxidanter fra
koldpressede oliven (polyfenoler), vitamin D og
en tilstrækkelig stor dosis marin omega-3 EPA
og DHA fra fisk.
Disse komponenter arbejder sammen på en god og
synergistisk måde. Omega-3 EPA og DHA fra fisk, der
cirkulerer i blodet, aktiveres hurtigt, når inflammation
optræder lokalt. De omdannes til biologisk aktive
substanser (resolviner og protectiner), der sikrer
en balanceret immunrespons. Polyfenoler er også
kraftige anti-inflammatoriske agenter, der blokerer
inflammatoriske og vævsskadende enzymer [19, 20].
Polyfenoler, der f.eks. kommer fra oliven (tyrosol,
hydroxytyrosol og mere) besidder også antioxiderende
egenskaber, der beskytter celler og blodlipider
mod oxidativ belastning proportionalt med indtaget
[21, 22]. Vitamin D bidrager til immunsystemets
normale funktion.
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FØJ LIV TIL DINE ÅR
Kroppens røde blodceller har en levetid på 120 dage, og vores cellemembraners
sundhed bestemmes af vores kost. Når vi ændrer vores vaner og spiser sund
kost, som er rig på omega-3, kan vi se positive forandringer i vores celler og
i deres membraner efter 120 dage. Vores mål er at hjælpe dig med at leve
et liv i balance og ved hjælp af vores BalanceTest , kan du måle og følge dine
fremskridt.
Et liv i balance er et livslangt engagement.
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