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De helbredsmæssige fordele ved et moderat forbrug af øl

•

Denne brochure giver et sammendrag af den viden, vi i dag har om de helbredsmæssige
fordele ved et moderat forbrug af alkoholholdige drikke i almindelighed og af øl i
særdeleshed. Brochuren er blevet udarbejdet af den europæiske bryggeriforening
(CBMC - the Brewers of Europe) med det formål at give offentligheden kendskab til de
videnskabelige resultater, der klart viser, at et glas øl - en nærende drik, der har udgjort en
fast bestanddel af vores kost i flere tusind år - ikke alene er god til at slukke tørsten, men
også kan være til gavn for helbredet, såfremt det drikkes i moderate mængder.

•

Hæftets oplysninger har ikke til formål at få folk til at drikke øl eller andre former for
alkoholholdige drikke for deres helbreds skyld. Formålet er alene ved hjælp af nøgtern
information at give mennesker, der holder af at drikke øl, vished for at øl med måde
ikke er skadeligt, men tværtimod kan indebære helbredsmæssige fordele.

•

Den første udgave af denne brochure blev skrevet med baggrund i et éndags-seminar om de
helbredsmæssige fordele ved et moderat forbrug af øl. Dette seminar blev afholdt i november
1999 med foredrag af en række europæiske videnskabsfolk.

•

Et nyt symposium om øl og helbred, afholdt oktober 2001, ligger bag udgivelsen af 2.
udgave af brochuren. Danmark var repræsenteret ved Dr. Erik Skovenborg, speciallæge i
almen medicin, blandt de øvrige foredragsholderne var professor Antonio Gasbarrini (Catholic
University, Rom, Italien); Dr. Pilar Cordoner Franch (University of Valencia, Spanien); professor
Dr. Denis de Keukeleire (Ghent University, Belgien); Dr. Norbert Frank (German Cancer
Research Centre, Heidelberg, Tyskland); Dr. Caroline Walker (Brewing Research International,
Nutfield, England); Dr. Jonathan Powell (St Thomas’ Hospital, London, England) og professor
Mack Mitchell Jr. (Alcoholic Beverage Medical Research Foundation, Baltimore, USA). Deres
indlæg har inspireret den europæiske bryggeriforening til at revidere første udgave af hæftet.

•

Ved det første øl- og helbredssymposium konkluderedes det, at indtagelse af øl, sammen
med andre alkoholholdige drikke, bidrager til at nedsætte risikoen for hjerte-karsygdom.
Endvidere pegede nye videnskabelige resultater på en række unikke, helbredsmæssige
fordele ved naturligt forekommende stoffer i øl; forskningsresultater som henledte
opmærksomheden på behovet for yderligere udforskning af dette felt.

•

Siden da har forskningen gjort yderligere fremskridt, og en række interessante resultater og
nye idéer om den helbredsmæssige effekt af et moderat ølforbrug er de senere år blevet
offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter. Denne udgave giver et sammendrag af de nyeste
forskningsresultater.
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Mådehold og ansvarsfølelse er nøgleord

"At drikke med måde vil sige at drikke indenfor de grænser,
der sættes af dit helbred, det samfund du lever i og dine forpligtelser
overfor din familie og dine venner".
•

•

•
•

•

•
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Denne brochure fokuserer på virkningen af et ansvarligt forbrug af øl. Det kan ikke
understreges nok, at de gavnlige virkninger på helbredet kun er tilstede ved et mådeholdent
forbrug hos voksne. Et misbrug af alkohol, hvad enten det foregår regelmæssigt eller
som drukture i weekenden, kan være skadeligt og er forbundet med en række kroniske,
helbredsmæssige problemer.
I sit foredrag ved symposiet gav dr. Skovenborg følgende definition på begrebet mådehold:
"At drikke med måde vil sige at drikke indenfor de grænser, der sættes af dit helbred, det
samfund du lever i og dine forpligtelser overfor din familie og dine venner. For de fleste
mænd svarer det til 1-3 genstande om dagen."
"Kvinder er mere følsomme for virkningen af alkohol end mænd; derfor rådes kvinder til at
holde forbruget nede på 1-2 genstande om dagen."
Mængden af alkohol i et glas øl kan være meget varierende afhængig af glassets størrelse
og øllets alkoholstyrke. De historiske traditioner og vaner, hvad angår øldrikning, er meget
forskellige i Europa . I Danmark defineres en genstand som indhold af alkohol på 12 gram,
dvs. svarende til en almindelig pilsner på 33 cl.
De angivne genstandsgrænser udgør en god rettesnor, men det er vigtigt at huske på, at
genstandsgrænserne kun gælder for voksne, og at der er situationer, hvor selv en beskeden
indtagelse af alkohol kan være for meget. Som eksempler på omstændigheder, hvor der kan
være grund til at holde sig fra alkohol, kan nævnes graviditet, bilkørsel, betjening af farlige
maskiner og ved indtagelse af nogle typer medicin som f.eks. tabletter mod epilepsi,
antihistaminer (mod allergi) og beroligende midler.
Industrien er vel bekendt med farerne ved misbrug af alkohol. Gennem organisationen
GODA - Foreningen Gode Alkoholdninger - bidrager Bryggeriforeningen til udarbejdelse af
informationsmateriale og undervisningsprogrammer med det formål at fremme den
gode alkoholkultur, at modvirke misbrugssituationer og reducere forekomsten af f.eks.
spirituskørsel og problemer med unges indtagelse af alkohol.
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Et moderat forbrug af øl, vin og spiritus
kan være godt for dit hjerte
•

Der er god dokumentation for, at moderat indtagelse af øl, vin og spiritus ved sammenligning
med intet eller et umådeholdent forbrug af alkohol giver en betydelig reduktion af risikoen for
blodpropper i hjertet. Det er påvist gang på gang ved en række undersøgelser fra hele verden.
Resultaterne tyder også på, at det mådeholdne alkoholforbrug reducerer risikoen for andre
former for hjerte-karsygdom som f.eks. blodpropper i hjernen1.
Det skønnes, at indtagelse af op til 3 genstande om dagen nedsætter risikoen for blodpropper
med knap en fjerdedel2. Den beskyttende virkning gælder for et bredt spektrum af befolkningen
inklusive folk med øget risiko for hjerte-karsygdom3.
Den "U-formede kurve" viser, at ved et moderat alkoholforbrug halveres risikoen for død før tiden
sammenlignet med afholdsfolks risiko. Ved et højere forbrug af alkohol øges risikoen til at være
den samme eller højere sammenlignet med afholdsfolks risiko.
Der er flere velunderbyggede forklaringer på den observerede risikoreduktion. Ved moderat
indtagelse af alkohol øges mængden af HDL-kolesterol (det "gode" kolesterol) i blodet,
hvilket menes at forklare en betydelig del af faldet i risiko for hjertedød. Undersøgelser har vist,
at blot én øl om dagen øger mængden af HDL-kolesterol i blodet med 4%5.
En anden mulig forklaring er alkohols blodfortyndende effekt, der nedsætter risikoen for
dannelse af blodpropper 2.
Også hos mennesker, der allerede har haft en blodprop i hjertet6, og hos folk med sukkersyge7
har en moderat indtagelse af alkohol vist sig at nedsætte risikoen for såvel død pga.
hjerte-karsygdom som den samlede dødsrisiko.

•

•

•

•
•

Øl er lige så gavnligt for hjertet som vin
Den beskyttende effekt skyldes alkohol: Hverken øl, vin eller spiritus kan
således påberåbe sig at have eneret på at forebygge hjerte-karsygdomme
•

•

•

•

I tidens løb er der gennemført en række undersøgelser med det formål at vise, om enten øl,
vin eller spiritus udøver en særlig beskyttende effekt mod hjerte-karsygdom. Men en nøje
granskning af bevismaterialet har ikke afsløret nogen klar "vinder", idet den beskyttende
effekt i alt væsentligt skyldes indholdet af alkohol8. Den Amerikanske Hjerteforening (AHA)
har udtalt: "Der er ikke dokumentation for, at vin er mere gavnligt for helbredet end andre
alkoholholdige drikke"9.
Den samme gavnlige virkning er fundet i mange forskellige lande med forskellige kulturer
og drikkevaner, hvilket bekræfter, at det er indholdet af alkohol i drikken, der udøver den
beskyttende effekt, og at ingen enkelt type alkoholholdig drik dermed kan påberåbe sig et
monopol,10 når det handler om at have en hjertebeskyttende effekt.
I Tyskland, hvor øl er den mest populære drik, har forskere kunnet bekræfte den gavnlige
effekt af mådeholden alkoholindtagelse. Forskerne har beregnet, at hvis de europæiske
øldrikkere holdt op med at drikke øl, ville det resultere i en øget forekomst af hjertekarsygdom samt et fald i gennemsnitslevealderen på ca. to år.
Yderligere dokumentation for sammenhængen mellem alkohol og hjertebeskyttelse
kommer fra en ny tjekkisk undersøgelse af en gruppe øldrikkere og en referencegruppe
af afholdende12. Den laveste risiko for død pga. hjerte-karsygdom blev fundet blandt gruppen
af tjekkiske mænd, der drak 2-4 glas øl om dagen.

Risiko for tidlig død
i forhold til afholdsfolk

Et moderat alkoholforbrug reducerer riskoen for tidlig død
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

Kilde: Keil et alia4.
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Der er god dokumentation for, at en moderat indtagelse af alkohol
giver en betydelig reduktion af risikoen for blodpropper i hjertet
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Livsstilens betydning

Andre fordele ved moderat indtag af alkohol

Når andre livsstilsfaktorer tages med i beregningen viser det sig, at alkohol
i sig selv bidrager med et fald i risikoen for hjerte-karsygdomme på knap
en femtedel

Det strømmer ind med videnskabelige undersøgelser, hvis resultater tyder på,
at en regelmæssig, mådeholden indtagelse af alkohol virker beskyttende mod
en række andre sygdomme

•

•

•

•

•

Der er mange andre faktorer udover drikkevaner, der påvirker folks helbred. Til disse faktorer
regnes kost, social status, livsstil, vaner og tidligere sygdom. Det er helt afgørende at tage
disse faktorer med i betragtning i ethvert forskningsprojekt om alkohol og helbred.
En serie resultater fra en dansk undersøgelse tyder på, at indtagelse af vin var forbundet
med en bedre effekt på helbredet end øl. Meget taler imidlertid for, at livsstilsfaktorer
som f.eks. kosttype ikke fuldt ud er taget i betragtning ved beregningen af resultaterne
af undersøgelsen13.
Livsstil og andre faktorer kan forvirre og skævvride resultaterne af en videnskabelig
undersøgelse, og undladelse af at tage disse faktorer med i betragtning har i væsentlig grad
svækket tolkningen af en række tidligere undersøgelser. Først når indflydelsen af alle kendte
og målbare faktorer er taget med i beregningen, er det muligt at måle alkohols selvstændige
effekt på hjerte-karsygdom. En grundig analyse af resultaterne fra en række undersøgelser
med alle faktorer taget i betragtning tyder på, at et moderat alkoholforbrug i sig selv udløser
et fald i risikoen for hjerte-karsygdom på ca. 17%. Det placerer effekten af alkohol på linie
med sygdomsforebyggende tiltag som anvendelsen af Hjertemagnyl, et planlagt vægttab,
indtagelse af kost med antioxidanter og regelmæssig motion.
Det er ikke kun af betydning "hvor meget" folk drikker, men også "hvordan" de drikker.
De seneste videnskabelige resultater viser, at folk, der drikker meget fra tid til anden
(over 5-6 genstande per gang) ikke nyder godt af den hjertebeskyttende effekt, selvom
deres alkoholforbrug opgjort pr. uge er moderat. "Flere forhold, som f.eks. en ugunstig
effekt af en kortvarig, høj alkoholindtagelse på blodets størkningsmekanismer og på mængden af det "gode" HDL-kolesterol, udgør plausible forklaringer på den påviste forskel"14.
Det står også klart, at det er bedre for helbredet at indtage genstande til maden i forhold til
at drikke på tom mave.

•

•

•

•

•
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Flere studier har bekræftet en lavere forekomst af type 2-diabetes (sukkersyge forbundet med
alder og overvægt) blandt folk, der nyder alkohol med måde; det gælder både mænd15 og
kvinder16. I sammenligning med en referencegruppe af afholdende havde mænd, der drak 1-2
genstande om dagen, 36% lavere risiko for type 2-diabetes17. Moderat alkoholindtagelse ser
ud til at bedre følsomheden for insulin, hvilket skåner den insulinproducerende bugspytkirtel
mod overbelastning. En lavere insulinmængde i blodet ser også ud til at mindske risikoen for
hjerte-karsygdom.
Flere undersøgelser har demonstreret en forbindelse mellem moderat alkoholindtagelse og
nedsat risiko for galdesten18. Denne sammenhæng er påvist for alle typer alkoholholdige drikke,
og risikoen er lavest ved et regelmæssigt drikkemønster. Blandt flere mulige forklaringer hører
alkohols positive virkning på omsætningen af kolesterol og en nedsat udskillelse af galde til de
mest plausible.
Forskningsresultater af nyere dato tyder på, at moderat indtagelse af alkoholholdige drikke dels
kan beskytte knoglevæv og dermed mindske risikoen for osteoporose (knogleskørhed)19,
dels virke forebyggende mod stofskifteproblemer som struma20 og dels være forbundet med en
nedsat risiko for at udvikle Parkinsons sygdom21. Man har endnu ikke nogen sikker forklaring på
denne række eksempler på en gavnlig virkning af alkohol, og der er behov for flere studier for at
finde mekanismerne bag de forskellige undersøgelsers resultater.
I de senere år er der kommet forskningsresultater, der tyder på, at en mådeholden indtagelse af
alkohol kan reducere risikoen for at udvikle demens22. En beskyttelse af hukommelsen er påvist
ved indtagelse af både øl og vin, men der er endnu ikke nogen sikker videnskabelig forklaring på
denne effekt23.
En positiv psykologisk virkning af nogle få genstande er beskrevet af mange eksperter, men
virkningen er vanskelig at dokumentere med videnskabelige metoder. En nyere litteraturgennemgang har bekræftet den hidtidige opfattelse, at moderate mængder alkohol er i stand til at dæmpe
spændinger og stress og øge fornemmelsen af velvære24. Forskerne konstaterer, at "mådeholdne
alkoholnydere i højere grad end afholdsfolk og storforbrugere oplevede en række psykologiske
fordele ved indtagelse af alkohol". En øget forskningsindsats er påkrævet for at opklare
mekanismerne bag den forbedrede psykologiske funktion og afklare hvilken del af effekten,
der måske skyldes det med alkoholindtagelsen forbundne sociale samvær.
Spanske forskningsresultater har bekræftet resultaterne af undersøgelser fra Skandinavien,
der viser, at folk, der drikker moderat i sammenligning med gruppen af afholdende,
opfatter sig selv som sundere og beskriver deres helbred som bedre25.
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Øl kan indgå i en sund kost!
•
•
•
•

•

•

•

•

Bryggerierne i Europa er stolte over kvaliteten af deres øl og deres store udvalg af forskellige
øltyper.
Øl brygges af gode råvarer: malt, humle, gær og vand - rene naturprodukter, der bidrager
til en sund, velafbalanceret kost26.
Med sit høje indhold af vand (93 pct.) og et relativt lavt alkoholindhold er øl velegnet til at
slukke tørsten.
En mådeholden indtagelse af øl forsyner kroppen med vigtige vitaminer og mineraler27.
Med et højt indhold af kaliumsalt og et lavt indhold af natriumsalt er saltbalancen i øl meget
gunstig og hjælper med til at holde blodtrykket nede28.
Ligesom brød, et andet kornprodukt, er øl en glimrende kilde til livsnødvendige vitaminer.
Når udblødt maltbyg bringes til spiring, øges kornets næringsværdi. Øl er især kendt for sit
høje indhold af B-vitaminer som f.eks. niacin, riboflavin (B2), pyridoxin (B6) og folinsyre (B9).
I tabellen på næste side vises den procentdel af den anbefalede daglige indtagelse af nogle
vitaminer og mineraler, der findes i en liter øl.
Med sit beskedne indhold af kalcium og høje indhold af magnesium kan indtagelse af øl
hjælpe med til at forebygge dannelse af galdesten og nyresten. Det er formentlig en af
grundene til, at risikoen for nyresten er reduceret med 40% ved indtagelse af et glas øl om
dagen29.
Folk, der drikker øl med måde, opnår en vis beskyttelse mod bakterien Helicobacter pylori30,
som menes at være ansvarlig for de fleste tilfælde af mavesår og som kan øge risikoen for
mavekræft.
Takket være sit indhold af cellevægge fra bygmalten kan øl også være en kilde til opløselige
fiberstoffer31. En halv liter øl indeholder i gennemsnit 10% af den anbefalede daglige
indtagelse af opløselige fibre, og nogle øltyper kan bidrage med helt op til 30%. Udover at
gavne tarmfunktionen og modvirke forstoppelse påvirker kostens fiberindhold også selve
fordøjelsen; maden optages i et roligere tempo og mængden af kolesterol i blodet
nedsættes, hvilket kan mindske risikoen for hjerte-karsygdom32.

Nogle vitaminer og mineraler i øl

Vitamin

% af anbefalet daglig indtagelse
pr. liter øl

Indhold i gennemsnit pr.
liter øl*

ca. 100
17
17
17
13
10 - 45
8

1.7 mikrogram
0.3 milligram
0.3 milligram
5 mikrogram
3.0 milligram
40 - 120 mikrogram
1.0 milligram

% af anbefalet daglig indtagelse
pr. liter øl

Indhold pr.
liter øl*

25
25

100 mg
400 mg

B12
B2 Riboflavin
B6 Pyridoxin
Biotin
Niacin
B9 Folinsyre
Pantothensyre

Mineral

Magnesium
Kalium

* Mængden i øl med en alkoholvolumenpct. på 5.
Kilde: "The composition of Foods".33

Øl kan med sit indhold af vigtige
vitaminer og mineraler bidrage til
en sund og velafbalanceret kost
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Mulige fordele ved naturligt forekommende
stoffer i øl

• Vitaminer og mineraler
Øl er en god kilde til folinsyre og silicium

Vitaminer og antioxidanter kan have en beskyttende effekt

•

•

•

•

Forskere, der har studeret den lavere risiko for blodpropper i hjertet hos øldrikkere,
konkluderer, at reduktionen i risiko er større end den effekt, man ville kunne have
forventet af alkohol alene. Man har derfor overvejet, om andre stoffer i øl, som vitaminer
og antioxidanter, også kunne have en beskyttende effekt34.
Også den alkoholfri øls egenskaber er genstand for forskning. De hidtidige resultater tyder
på, at de potentielt gunstige virkninger, som forbindes med flere af de naturlige stoffer i øl,
også er gældende for denne særlige øltype35.

• Antioxidanter
Øl indeholder naturlige antioxidanter,
der kan have en positiv virkning på helbredet

•
•

•

•

•

Naturlige antioxidanter findes i frugter, grøntsager og kornprodukter. Indholdet
af antioxidanter i øl stammer fra bygmalt og fra humle36. Det samlede indhold
af antioxidanter i øl afhænger af den enkelte øltype og dermed af de råvarer
og den bryggemetode, der er blevet anvendt.
Mængden af antioxidanter i øl er pr. genstand (ved samme alkoholindhold)
mere end dobbelt så stor som i hvidvin, men kun halvt så stor som i rødvin37.
Imidlertid består mange af antioxidanterne i rødvin af store molekyler,
som det kan være vanskeligere for kroppen at optage gennem tarmvæggen
end de mindre antioxidant-molekyler i øl. Videnskabelige forsøg har påvist,
at mængden af antioxidanter i blodet øges efter indtagelse af øl, hvilket tyder på,
at antioxidanterne i øl er let optagelige38 og måske har nemmere ved at passere
tarmvæggen end antioxidanter i frugt og grøntsager39.
Antioxidanter har betydning i forbindelse med forebyggelse af kræft, hvor de modvirker den
skadelige effekt af frie radikaler40. Antioxidanter menes desuden at mindske risikoen
for blodpropper ved at gøre blodet mere tyndtflydende41. Der er således flere grunde
til at antage, at indholdet af antioxidanter i øl kan have en gavnlig virkning på forbrugernes
helbred.

• Humle
Humle bidrager med gavnlige stoffer, som kun forekommer i øl
•
•
•

•
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Indholdet af vitaminer og mineraler i øl er ikke alene et godt supplement til en sund kost;
meget tyder på, at de desuden kan gavne helbredet på andre måder.
Nye forskningsresultater viser, at B-vitaminerne (B6 og B9) måske er med til at give
øldrikkere en særlig god beskyttelse mod hjerte-karsygdom i sammenligning med folk, der
drikker vin og spiritus42-43. Det er f.eks. påvist, at indholdet af homocystein i blodet falder ved
indtagelse af vitamin B9 (folinsyre). Som det er tilfældet for det "dårlige" LDL-kolesterol, er
et højt indhold af homocystein i blodet forbundet med en øget risiko for at blive ramt af en
blodprop i hjertet. Ifølge en undersøgelse foretaget i Wales, hvor befolkningen overvejende
drikker øl, var indtagelse af øl, i modsætning til andre alkoholholdige drikke, i stand til at
sænke niveauet af homocystein i blodet som følge af den store mængde folinsyre i øllet44.
Dette fund er blevet bekræftet ved en aktuel undersøgelse i Tjekkiet, hvor daglig indtagelse
af en liter øl var forbundet med lavere homocysteinværdier i blodet45. Der er nu iværksat flere
eksperimentelle undersøgelser af sammenhængen mellem folinsyre i øl og koncentrationen af
homocystein i blodet.
Nogle undersøgelser tyder på, at et tilstrækkeligt indhold af folinsyre i kosten vil kunne
beskytte arvematerialet (DNA) i vore celler mod de typiske skader, som er forstadier til kræft46.
Øl indeholder store mængder af stoffet silicium i en form, der let optages i kroppen.
Byg indeholder silicium, og under brygningen dannes en let opløselig udgave af stoffet i bygmalten47. Indtagelse af silicium kan bidrage til stærkere knogler. Dyreeksperimenter har vist,
at et tilskud af silicium i kosten kan øge tætheden i knoglevævet48. Et igangværende forsøg
skal opklare, om det tilskud af silicium i kosten, som kan opnås ved en regelmæssig, mådeholden indtagelse af øl, giver en effektiv beskyttelse mod knogleskørhed. Effekten af silicium
kan udgøre en del af forklaringen på den sammenhæng mellem moderat alkoholindtagelse
og lavere forekomst af knogleskørhed, som er påvist i store befolkningsundersøgelser.

Humleplanten er siden middelalderen blevet brugt til at give øllet smag og konservere det.
Humle anvendes ikke i fremstillingen af andre typer alkoholholdige drikke, og den potentielt
gavnlige effekt af humlen er derfor enestående for øl.
Mange undersøgelser har vist, at humlens indhold af flavonoider har egenskaber, der kan
beskytte mod nogle sygdomme og bidrage til bekæmpelse af visse former for kræft49.
Det drejer sig overvejende om laboratorieforsøg, men der planlægges nu eksperimentelle
undersøgelser, der skal øge vores viden om virkningen af humle på dyr og mennesker.
Mængden af humle-flavonoider kan bestemmes med præcise målemetoder50, og udforskningen af disse stoffers betydning for vores helbred åbner for spændende perspektiver.
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Du bliver ikke overvægtig af at drikke øl med måde

Og endelig…
Disse oplysninger har ikke til formål at fremme indtagelse
af øl eller andre alkoholholdige drikke som et middel
til at styrke helbredet og opnå et langt liv

KCal./250 ml
205

Intet tyder på at du
bliver fed af at drikke
øl med måde

134

120
103

Øl
•
•

•
•

•
•
•
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Æblejuice

Mælk

Frugtyoghurt

Øl indeholder ikke kolesterol og har et lavt indhold af sukker. Kalorierne i en øl stammer
overvejende fra indholdet af alkohol.
Begrebet "ølvom" forbindes med en særlig form for overvægt, som overvejende ses i visse
egne af Europa. Meget tyder på, at disse øldrikkeres store mave ikke har så meget med
indtagelse af øl at gøre, men snarere skyldes en usund livsstil.
I undersøgelser, der sammenligner store befolkningsgrupper, vejer afholdsfolk typisk mere
end den del af befolkningen, der drikker alkohol51.
En række undersøgelser har samstemmende vist, at kvinder, der drikker alkohol med måde,
i gennemsnit vejer mindre end deres afholdende medsøstre, mens der ingen forskel er fundet
på mændenes vægt, uanset om de drikker alkohol eller ej. Og det til trods for at de, som
drikker alkohol, har et større kalorieindtag (kalorier fra både mad og drikke). Årsagerne til
dette paradoks diskuteres livligt blandt forskerne, men nogen sikker forklaring på fænomenet
er endnu ikke fundet52.
Nogle forsøg har vist, at energien fra kalorierne i alkohol udnyttes mindre effektivt af
kroppen53.
Indholdet af kalorier i øl ligger på linje med kalorieindholdet i sodavand, æblemost og
saftevand54.
Indtagelse af øl ser ikke ud til at have en ugunstig indflydelse på vægten under forudsætning
af, at man forstår at holde måde og drikker øllet til mad55.

De helbredsmæssige fordele ved et moderat forbrug af øl

•

•

•

•

De videnskabelige artikler, der er refereret i denne brochure, opsummerer hvad man i dag
ved om dette emne. Men en række nye undersøgelser er sat i værk for at finde ud af,
i hvilket omfang de potentielt gavnlige stoffer i vore fødevarer og i drikkevarer som øl,
kan udnyttes af kroppen til forebyggelse af sygdom.
Oplysningerne i dette hæfte har ikke til formål at fremme indtagelsen af øl og andre
alkoholholdige drikke som et middel til at styrke helbredet og opnå et langt liv. Man drikker
øl for at slukke sin tørst, nyde den gode smag og have det hyggeligt i gode venners lag.
For den, der jævnligt drikker øl med måde, er det imidlertid betryggende at få kendskab til
de forskningsresultater, der bekræfter, at et glas øl eller to ikke er skadeligt, men tværtimod
kan indebære helbredsmæssige fordele.
Lægeverdenen stiller sig meget tvivlende overfor tanken om at anbefale en moderat
indtagelse af alkohol som et led i en forebyggende indsats mod hjerte-karsygdomme.
Grunden til lægernes tøven er en meget forståelig frygt for, at en sådan anbefaling kunne
føre til et overforbrug af alkohol, eller at rådet af nogle mennesker ville blive brugt som
undskyldning for at drikke for meget. Kun i samtalen med den enkelte patient kan lægen,
med baggrund i sit kendskab til patientens sygehistorie og personlige forhold, give individuelle råd om indtagelse af alkohol.
Mere offentlig information om, hvor grænsen går for, hvad lægestanden og de offentlige
myndigheder anser for at være en moderat (og potentielt gavnlig) indtagelse af alkohol,
vil blive hilst velkommen af bryggeribranchen.
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