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Ät fastehärmande kost - få fastans hälsoeffekter 
Att fasta flera dagar i rad ger många hälsofördelar, men det är ansträngande och till 
och med farligt för vissa. Med så kallad fastehärmande kost kan man få fastans 
positiva effekter och ändå äta. 
  
Det är en forskargrupp vid University of Southern California som har upptäckt vad de kallar 
Fasting Mimicking Diet (fastehärmande diet). Om man följer deras kostschema sätter 
kroppen igång samma hälsosamma processer som vid totalfasta. Samtidigt kan man 
upprätthålla ett normalt vardagsliv och dela måltider med andra. 
 
Begreppet fastehärmande kost sprider sig nu över världen och en som följer metoden i 
Sverige är vetenskapsjournalisten Dag Kättström. 
 
- När jag läste om det här i vetenskapliga tidskrifter testade jag och blev fast direkt. Nu äter 
jag fastehärmande fem dagar i rad varannan månad. Det hjälper mig att hålla vikten, men 
framförallt mår jag bättre och känner mig piggare, säger Dag Kättström. 
 
Forskarna har visat att fem dagar med fastehärmande kost drar igång en mängd positiva 
processer. Viktnedgång och minskat bukfett är det som syns utåt. Fler hjärnceller, friskare 
organ och ökad motståndskraft mot sjukdomar som cancer, demens, diabetes och 
autoimmunitet är effekten på insidan.  
 
För att äta enligt riktlinjerna måste man räkna kalorier och dessutom hålla rätt nivåer av 
protein, kolhydrater och fett. För att göra det enkelt att ta en period med fastehärmande kost 
har Dag Kättström har skapat färdiga matpaket åt sig själv.  
m 
- Jag känner mig väldigt fokuserad och produktiv under en fasta och vill inte lägga tid på 
matvågar och miniräknare. Med matpaketen vet jag precis vad jag ska äta och behöver inte 
tänka.  
 
Genom sajten femdagar.se har Dag Kättström kommit i kontakt med många andra som 
börjat med fastehärmande kost. De flesta vill hålla vikten och behålla hälsan genom att äta 
fastehärmande kost i perioder, till exempel fem dagar varannan månad. 
 
- Fastan blir enklare och egentligen är det inte så konstigt att äta lite under en fasta. 
Människan är allätare och under perioder med dålig tillgång till mat har vi oftast hittat 
åtminstone något att stoppa i munnen. Jag tror att totalfasta är onaturligt och att 
fastehärmande kost är här för att stanna, säger Dag Kättström. 
 
Faktaruta 
Så här ser forskarnas schema för fem dagars fastehärmande diet ut: 



Dag 1: 1100 kalorier varav 10% protein, 34% kolhydrater och 56% fett. 
Dag 2-5: 750 kalorier varav 9% protein, 47% kolhydrater och 44% fett. 
Källa: Cell Metabolism 2015: A periodic diet that mimics fasting and promotes multi-system 
regeneration, enhanced cognitive performance, and health span. 
 
Pressbilder 
För bilder på fastehärmande kost och Dag Kättström, gå till femdagar.se/press 
 
För mer information 
Kontakta Dag Kättström 
070-3063885 
dag@femdagar.se 
 
Femdagar.se är en sajt om hur man kan göra fem dagar med fastehärmande kost till en 
återkommande personlig tradition för att hålla vikten och behålla hälsan. 
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