
Hver niende danske kvinde får brystkræft 
 
Mere end 60% af mænd over 60 år har prostatakræft. Hvorfor? I bogen ”Dit liv i dine hænder” 
finder forfatteren Jane Plant svaret i kosten og livsstilen. 
 
I en kontroversiel bog ”Dit liv i dine hænder” – gives praktiske råd om kost og livsstil til alle med 
brystkræft, æggestokkræft og andre kræftformer. Bogen udkom første gang i 2000 i England. på 
dansk er bogen netop udkommet, oversat fra en ”fjerde udgave”. Forfatteren, Jane Plant, er en 
international anerkendt forsker, professor og geokemiker. 
 
I forordet til fjerde udgave af ”Dit liv i dine hænder” skriver Jane Plant: 
 
”Vi skriver nu 2008, og det er 15 år siden, mine brystkræftmetastaser forsvandt efter en 
grundlæggende ændring i min kost og livsstil. Min kræft havde spredt sig til lymfekirtlerne på 
halsen på trods af, at jeg havde fået fjernet hele brystet, tre yderligere operationer, 35 
strålebehandlinger, bestråling af mine æggestokke for at fremkalde menopause samt flere omgange 
kemoterapi. på trods af disse behandlinger mente mine læger, at jeg kun havde få måneder tilbage at 
leve i”. 
 
I bogen går Jane Plant som en anden Sherlock Holmes på jagt efter svaret på brystkræftkoden. 
 
Mens hun for år tilbage lå på hospital til kemoterapi, fik hun et kinesisk atlas og nogle urtepiller af 
sin mand. Det blev starten på jagten. 
 
Af atlasset fremgik, at man i Kina har en lav forekomst af brystkræft. I hele Kina. En kvinde ud af 
100.000 dør af brystkræft (i Vesten er forekomsten nogle steder angivet som 1 ud af 10). Hvorfor? – 
spørger Jane Plant sig selv. 
 
1:100.000 skal retfærdigvis korrigeres for aldersfordeling. Hvis en kræfttype hovedsagelig rammer 
midaldrende eller ældre mennesker som bryst- og prostatakræft gør, og en befolkning har mange 
flere unge mennesker end en anden befolkning – forskellig fra en tredje osv. får man et forkert 
indtryk. Derfor har statistikken udviklet en metode til tilpasning af data, der tager højde for 
aldersforskelle”. Metoden kaldes aldersstandardiseret. Så 1:100.000 bliver korrigeret til 
11:1000.000 i landdistrikterne i Kina – men det er stadig forbavsende lavt. 
 
I bogen bringer hun på side 92 nedenstående tabel, som hun har hentet fra JARC International 
Agency for Research on Cancer. 
 
Aldersstandardiserede rater (ASR) for forekomst pr. 100.000 
STED Brystkræft kvinderProstatakræft mænd
Kina Qidon-provinsen (landområde) 11,2 0,5
Kina Shanghai (byområder) 26,5 2,3
Kina Tianjin (byområder) 24,6 1,9
Hong Kong 34 0 7,9
Japan, Hiroshima 33,4 10,9
Japan, Miyagi 31,1 9,0
Japan, Nagasaki 27,1 9,1
Japan, Osaka 24,3 6,8
Japan, Saga 19,1 6,7
Japan, Yamagata 22,7 7,9
England og Wales 68,8 28,0
Skotland 72,7 31,2
USA hvide 90,7 100,8-



USA (sorte) 79,3 137,0
(Cancer Incidence in Five Continents, 1997. Vol. VII, udgivet af JARC international Agency for Research on Cancer). 
 
Når kinesere og japanere flytter til Vesten, stiger deres tal for bryst- og prostatakræft samt 
dødelighed til næsten samme niveau som i det land, de flytter til. Når kinesere hjemme tilegner sig 
vestlig livsstil stiger deres tal for bryst- og prostatakræft. I Kina er slangudtrykket for brystkræft: 'de 
rige kvinders sygdom'. Og de rige kvinder i Kina er de kvinder, der har tilegnet sig Vestens 
spisemønster. 
 
Hvad er hovedforskellen på vestlig og østlig mad? Er det soja? Jane Plant skriver ud fra 
konstateringen, at 14% af kalorierne i en kinesisk kost kommer fra fedt: 
 
”Kineserne spiste altså en fedtfattig kost. Det samme gjorde jeg. Den, jeg havde spist i mange år, før 
jeg fik brystkræft, var meget fedtfattig og havde et højt fiberindhold. Det er ikke bevist, at der er en 
umiddelbar sammenhæng mellem fedtindholdet i kosten og brystkræft. I størstedelen af de 
undersøgelser, som har fulgt store grupper af kvinder til tolv år, har man ikke kunnet påvise, at en 
høj fedtkonsumption (af animalsk fedt) hos voksne forøger risikoen for brystkræft. Peter (Jane 
Plants mand, red.) og jeg fortsatte stædigt vores arbejde og diskuterede den hypotese, som visse 
forskere har fremsat, at det var den høje sojakonsumption i Japan og Kina, som beskyttede den 
kvindelige befolkning mod brystkræft. Sojabønnen er en af de mest næringsrige grønsager. Den har 
været den vigtigste proteinkilde i orientalske lande i mere end fire tusinde år. Den bruges til 
sojamælk, sojasauce (som fremstilles ved gæring af sojabønner), tofu (som fremstilles ved 
koagulering af soja med calcium- eller magnesiumsalte) og andre produkter, ligesom den spises rå 
eller som bønnespirer. 
 
Soja er, såfremt den er økologisk dyrket og ikke genmodificeret, en fortrinlig proteinkilde, som jeg 
anvender i min kost, og den har mange andre fordele, især for kvinder efter menopausen. 
 
Imidlertid havde jeg på det tidspunkt spist virkelig meget soja på forskellige måder, bl.a. havde jeg 
spist meget tofu, så jeg mente ikke, at det kunne være den faktor jeg skulle lede efter.” 
 
En klokke ringer 
(side 96) 
Et par uger senere skete der noget temmelig specielt. Peter og jeg har arbejdet så tæt sammen i 
årenes løb, at jeg ikke er sikker på, hvem af os det var, der først sagde: 'Kineserne spiser ikke 
mælkeprodukter'. Det er svært at forklare nogen, som ikke forsker, det pludselige følelsesmæssige 
og mentale 'sus', man mærker, når man ved, at man har fået en vigtig indsigt. Det er ligesom, hvis 
man har haft en masse puslespilbrikker i hovedet, og pludselig falder de alle sammen på plads i 
løbet af et par sekunder, og billedet fremtræder klart. Når dette tidligere er sket for mig, har det altid 
vist sig, at jeg havde ret – selvom mine antagelser i begyndelsen blev anset for kontroversielle eller 
usandsynlige. 
 
Det var nøjagtig den følelse, jeg mærkede. Pludselig huskede jeg, at mange kinesere har 
laktoseintolerans, at mange af de kinesere, jeg har arbejdet sammen med, altid har sagt, at mælk kun 
er til spædbørn, og at en af mine nære veninder, som er af kinesisk afstamning, altid høfligt sagde 
'nej tak' til osten ved en middag. Jeg kender ingen kinesere, der lever traditionelt kinesisk, som 
nogen sinde har givet deres børn komælk eller andre mælkeprodukter. Traditionelt brugte man en 
amme, men aldrig, aldrig mælkeprodukter. 
 
Kineserne finder, at den vestlige smag for mælk og mælkeprodukter er meget mærkelig. Jeg husker, 
at jeg i 1980'erne kort efter kulturrevolutionen tog imod en stor delegation kinesiske forskere. Efter 
at have rådspurgt Udenrigsministeriet bad vi cateringfirmaet servere en dessert, som indeholdt 



masser af flødeis. Da kineserne havde spurgt, hvad desserten indeholdt, afslog de alle sammen, også 
deres tolk, høfligt, men bestemt at spise den, og ingen kunne få dem til at smage på den. Dengang 
var vi alle begejstrede og spiste ekstra store portioner. For ikke så længe siden deltog jeg i en 
international konference i Beijing og spiste frokost sammen med to kvindelige kinesiske forskere. 
En mand, der lugtede stærkt af krydderier og hvidløg, gik forbi, og jeg tror, det kunne ses, hvordan 
jeg reagerede. Den ene af mine ledsagere fnisede, og hun spurgte mig genert: ”Hvordan synes du, at 
kinesere lugter?” Jeg tænkte mig grundigt om og svarede ærligt: ”Ikke af noget bestemt”. Jeg 
mente, at jeg godt kunne tillade mig at spørge på samme måde og sagde: ”Og hvordan synes I, at 
vesterlændinge lugter?” Der lød en høj latter – blandt kinesere som regel et tegn på, at de synes, 
situationen er pinlig. Da jeg insisterede, svarede de omsider: ”Vi synes, at vesterlændinge lugter af 
sur mælk”. 
 
Jeg har for nylig kigget i orientalske (kinesiske, japanske, koreanske og thailandske) kogebøger. 
Ingen af dem indeholder opskrifter med mælkeprodukter.” 
 
Jane Plant tog nu, som den videnskabskvinde hun er, fat på at vise, at mælk og mælkeprodukter er 
en væsentlig årsag til ikke alene brystkræft, men også æggestokkræft, prostatakræft og andre 
kræftformer. Hun holdt selv helt op med at spise mælkeprodukter. 
 
Hun har udviklet et kostprogram (www.plantprogramme.com), hvor det væsentligste er at undgå 
mælk og mælkeprodukter – også ost. Kosten skal være domineret af økologisk grønt og frugt, også 
som friskpresset saft, og man skal undgå for meget protein, især fra dyr. Kroppens surhedsgrad er af 
stor betydning for kræftvæksten. Kræftceller trives kun i en sur krop, der blandt andet fremmes af 
kød, sukker og mælk. 
 
Jane Plant går ind for sojaprodukter (ikke gensplejsede) og mener, at advarslerne mod brug af 
sojaprodukter er forkert. 
 
I bogen beskriver Jane Plant udførligt 10 kostfaktorer, der alle er baseret på principperne i kinesisk 
kost, og som er udviklet i løbet af mere end 5000 år. 
 
I bogen opsummeres disse kostfaktorer (side 377-379): 
 
Kostfaktorer 
1. Organisationer som WHO og FAO, US National Cancer Institute og Lægers Komite for ansvarlig 
medicin (PCRM) er enige om, at op til 40 procent af alle kræfttilfælde kunne forebygges ved hjælp 
kosten. 
 
2. Beviserne for at en ændring af kosten til den, som foreslås i Plantprogrammet, også kan medvirke 
til at behandle kræft, er stigende. Men kosten skal bruges som supplement til den konventionelle 
lægelige behandling, den skal ikke sættes i stedet. 
 
3. Frugt og grønsager er de energigivende fødemidler, vi af naturen er beregnet til at spise. 
Adskillige af bestanddelene i frugt og grønsager, f.eks. fibre, vitaminer, mineraler, levende enzymer 
og forskellige plantekemikalier, bl.a. dem der fungerer som antioxidanter, medvirker til at nedsætte 
kræftrisikoen. Modsat mangler animalsk føde fiber og indeholder mættet fedt, kolesterol og 
animalsk protein foruden hormoner som østrogen og vækstfaktorer, der alle er forbundet med 
forøget kræftrisiko. De allerfleste forskere er enige om frugt og grønsagers gavnlige virkninger. 
 
4. Plantprogrammet er baseret på videnskabelige kendsgerninger fra forskerbedømt videnskabelig 
litteratur, og det følger kostprincipper, som er undersøgt af grupper af internationalt anerkendte 
forskere. Man har konstateret, at den kost ikke alene forebygger æggestokkræft, men også andre 



kræftformer som kræft i tyktarmen og i endetarmen og bugspytkirtelkræft foruden mange andre 
sygdomme. Mange kostplaner mod kræft er baseret på værdiløs forskning. At man skal undgå al 
frugt og grønsager som kartofler og tomater viser et fuldstændigt manglende kendskab til 
forskerbedømt videnskabelig litteratur og afleder opmærksomheden fra de virkelig skadelige 
fødemidler. 
 
5. Noget af det første og vigtigste, du kan gøre for at nedsætte risikoen for at få bryst- og 
æggestokkræft er at udelukke ALLE mælkeprodukter (fra køer, får, geder og andre dyr) fra kosten. 
Du kan erstatte dem med soja, havre, ris eller andre vegetabilske produkter. Det vigtigste er at 
undgå mælkeprodukterne. 
 
6. Glem antisojapropagandaen. Den er ikke videnskabeligt velfunderet. I forsøg efter forsøg er det 
påvist, at kasein (proteinet fra komælk) kan virke kræftfremkaldende, og denne virkning har 
sojaprotein ikke. Mejeriprodukter indeholder farlige vækstfaktorer og animalske hormoner som 
østrogen, mens soja ligesom andre bælgfrugter indeholder beskyttende planteøstrogener. 
 
7. Nogle mænd er bekymrede for, at planteøstrogenerne i soja feminiserer dem. I alle de år jeg har 
arbejdet i Kina og andre østasiatiske lande, har jeg ikke set en eneste mand med bryster. I Europa og 
USA er det svært at undgå at se dem. Det er langt mere sandsynligt, at mandlig udvikling af bryster 
skyldes indtagelse af animalske østrogener fra mælkeprodukter og andre animalske produkter eller 
xenoøstrogener fra miljøet, end at den skyldes i sojaspisning. 
 
8. Beviserne for, at der er rester af skadedyrsgifte i traditionelt fremstillede fødemidler, stiger stadig. 
Det samme gør fordelene ved at spise økologisk mad, men den skal være dyrket i overensstemmelse 
med de krav, der stilles for at den kan Ø-mærkes. 
 
9. Det anslås, at kun 5 til 6 procent af den daglige kalorieindtagelse bør bestå af protein, og man bør 
ikke indtage mere end 10 til 11 procent. Proteinindtagelsen bør overvejende bestå af planteprotein 
og en mindre del af animalsk protein. Den typiske vestlige kost indeholder for meget animalsk 
protein i form af kød eller ost. Man bør få dækket proteinbehovet ved at spise rigeligt med 
økologiske fuldkornsprodukter, bælgfrugter og nødder i stedet for mælkeprodukter og store 
mængder af andre animalske proteiner. 
 
10. Risikoen for bryst- og æggestokkræft er blevet sammenkædet med høj indtagelse af animalsk 
fedt. Brug vegetabilske olier i stedet. Koldpresset ekstra jomfruolivenolie er meget velegnet til 
salatdressinger, og man bor også bruge den til stegning. 
 
11. Sæt smag på maden med urter og krydderier og skær saltforbruget ned eller udelad helt salt. 
 
12. Brug uraffineret rørsukker, sirup, uraffineret honning (helst af vilde blomster) eller ahornsirup 
til at søde maden med i stedet for raffineret, hvidt sukker eller kunstige sødemidler. 
 
13. Drik frisk, nypresset grønsags- og frugtsaft af økologiske produkter, masser af grøn te og urtete 
lavet med filtreret vandhanevand. 
 
14. Kostens balance indvirker på, om blodet bliver surt eller basisk, og det har indflydelse på 
kroppens funktioner. Man mener, at kræft trives bedst i et surt miljø. Hvis man spiser for meget 
protein, især animalsk protein, bliver blodet for surt. Der er megen misinformation om, hvilke 
fødemidler der er henholdsvis syre- og basedannende. pålidelig information, der er baseret på solid, 
videnskabelig forskning kan fås på 
 
www.janeplant.com 



www.cancersupportinternational.com 
 
eller via diagrammerne i mine bøger ”Osteoporosis” og ”Eating for Better Health”. 
 
15. Det er ikke sundt at sidde alene og spise færdigretter. Mennesker er sociale væsener, og at 
tilberede og spise sund, nærende mad sammen med andre er godt både for helbredet og for humøret. 
 
I sidste nummer af Mit Helbred gav vi meget ros til den nye bog ”Kvinde, krop og sundhed”. 
 
”Dit liv i dine hænder” er også anbefalelsesværdig. To ”kvindeboger” der udkommer tæt på 
hinanden, ja, det er næsten for meget godt på én gang. 
 
Bogen ”Dit liv i dine hænder” bør læses af alle kræftramte og burde være tvangslæsning for alle 
kræftlæger. Bogen har udførlige noter/referencer. Man føler sig i trygt selskab, og man bliver 
overbevist af Jane Plants bevisførelser. 
 
Skal man være lidt negativ, har bogen mange gentagelser og kan være svær at finde rundt i, fordi 
der er afsnit der er skrevet senere, som henviser til afsnit andre steder i bogen, der er skrevet 
tidligere. Det havde klædt bogen, at disse afsnit var blevet samskrevet. 
 
Endvidere kan man jo sjældent være enig i alt. Mit Helbred er f.eks. ikke glad for, at Jane Plant 
anbefaler at stege i den sarte jomfruolivenolie. Begynder den olie at ryge på panden, er den 
kræftfremkaldende. 
 
Det er tilfældigvis en af Mit Helbreds kæpheste. 
 
Fælles kæpheste er opfattelsen af komælk. Hun har et fremragende afsnit – ja, et uhyggeligt afsnit – 
om mælks vederstyggeligheder. 
 
Jane Plant har i bogen andre kæpheste – som det er oplysende og befriende at ride med på. 
 
Læs bogen og døm selv. 
 
Brug aldrig mikrobølgeovn, fordi der dannes frie radikaler i måden (selv om akrylamidindholdet 
måske er lavere, end hvis maden steges). 
 
Brug aldrig trykkoger, fordi den ødelægger vitaminer og mineraler og andre vigtige næringsstoffer. 
Lad aldrig plastic komme i direkte berøring med madvarer, fordi måden kan optage skadelige 
kemikalier fra plastic'en. 
 
Det er også vigtigt at opbevare fødevarer rigtigt. Opbevar ikke umodne frugter og grøntsager i 
køleskab, fordi de livsvigtige vitaminer, mineraler og plantekemikalier ikke opbygges. Meloner, 
citrusfrugter og avocadoer skal helst opbevares ved stuetemperatur og spises, når de er modne (Jane 
Plant: ”Dit liv i dine hænder”, side 387). 
 
Irene Hage: ” Kvinde, krop og sundhed”, 2007. Gad. 328 sider, pris 299,- kr., pris Min Boghandel: 
269,- kr. 
 
Læg bekymringerne på hylden og sæt denne bog ved siden af. Vital viden om din krops 
selvhelbredende evner er fremover altid inden for rækkevidde. Denne bog fortæller dig noget, din 
egen læge måske ikke gør. Om muligheden for at tage helbredet i egen hånd og navigere uden om 
de mest almindelige kvindesygdomme. Og hvorfor gå og have det dårligt, hvis du kan få det bedre? 



spørger Irene Hage. Hun kombinerer sin viden som læge med den absolut nyeste viden om kost, 
vitaminer, mineraler og lægeurter, der virker. 
 
Hvor tit bør du få undersøgt dit bryst? Hvornår skal du gå til gynækolog? Bør du scannes for 
knogleskørhed? Spørgsmålene er mange, og bogen giver dig svarene. Derudover får du forslag til 
dit faste ”50.000 km-eftersyn” – en tjekliste til dig, som gerne vil holde øje med dit helbred. 
 
Jane Plant: ”Dit liv i dine hænder”, 2008. Forlaget Aronsen. 548 sider, pris 299,- kr. , pris Min 
Boghandel: 269,- kr. 
 
I denne bog afslører Jane Plant, hvad videnskabsmænd i mange år ikke har fortalt os om de faktorer, 
der forårsager kræft. Gennem praktiske råd og madopskrifter viser hun os, hvordan vi kan forbygge 
og overvinde kræft. 
 
Min Boghandel  
tlf. 98 49 98 88  
mail(@)mit-helbred.dk  
Ingen bøger sendes uopfordret. 
Alle der abonnerer på Mit Helbred er medlem af Min Boghandel. 
 
Min Boghandel sender portofrit ved køb over 300,- kr. 
 
 
 


