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Vand
forebygger
fedme
En tysk und ers0gclse vi
se c, at bern, .'iom har let
V'
og fri adg.ng ti1 frisk
.and, hac lan gt mind re ten dens
hI at blive ovecv.:egtige . Kom m u

naU;ege Vi beke Manniche kalder
undersegeIsen meget overbevi
sende og siger, at danske skoJer
snarest m uligt ber ins tallere ad
ga~g tiJ frisk vJnd pc'! gange og i
f;e,kslokaler.
Side 3
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Adgang til vand
0gersundheden
• B~rn . som drikker frisk
vand. er mindre tilb~jel ige til
at blive overvalgtige. viser
tysk forskning.

gruppe

HENRIK GR0NVALD

pet. blandt "vandb0rnenc" i

heonk.groenvalffifilp.dk

forhold til kontrolgru ppen.
og bemene drak i gen nem
snit et glas vand mere i for
s0gsgruppen.

Tyske forskorc har fundet
fre m til, at let tilg.,ngelig
hod ti l koldt og frisk van d .

V ilC

en kont rolgrup

pe. og i forhold lil den blev
der ikke gjort noget.
Det viste sig, at risikoen

for overv;egt faldt med 3 1

>o Det er jo en meget over

markant mindskcr risikoen

bevisende

for overv.,gt bla ndt skole
barn. Endda skoleb"rn i et

sorn viser, hvad simple tiltag
kan gore. Skoleme kan ikke

unders0geise,

socialt udsa t omcade, hvor

hurtigt nok

f~

imtalleret fri 

ske vandforsyninger fil sko
IcbeTI1ene. Ikke mindst sko
er stecst.
t unders0gelsen, som net le r med socialt ud sat te bern,
op er o ffentliggjort i dC't an hvor vi i focvej en ved, at risi
sete tidsskrift Petiiatrics, inct koen for overvcegt er stcerkt
gik kn ap 3.000 born . De blev foceget, .. sige r kommuna l
delt i to gcupper. Den ene liege, Vibckc Manniche, for
risikoen for overvcegt ellers

gruppe fik installeret frisk

kvinde for FA KL - Forening

vand, ligcsom IGCfcrnc tB
skyndedc clevernc til at drik

en

ke mere vand, Den anden

af

Lieger.

Kom m unaltansatte

