
Crash Course i att förenkla kosten
Energi in och ut +/-
Att gå ner i vikt, eller att hålla vikten eller att gå upp i vikt också för den delen, handlar
varken mer eller mindre om energi in och energi ut. Energi in är givetvis maten och
drycken vi får i oss. Energi ut handlar till största delen om att hålla igång kroppens
funktioner. Framförallt hjärnans arbete och att hålla uppe kroppstemperaturen kräver
mycket energi. Vi kan även arbeta fysiskt för att på olika sätt både göra av med energi och
öka förbränningen över dygnet.

Gå ner i vikt -
Vill man gå ner i vikt kan en vanlig tallriksmodell komma väl till pass. Om man modifierar
den till att innehålla hälften grönsaker och en jämn fördelning mellan kött (proteiner) och
exempelvis potatis (kolhydrater) på den andra halvan får man en ganska bra indikation på
hur en bra tallrik kan se ut. Tänk också på att dagens tallrikar ofta är väldigt stora jämfört
med förr i tiden.

Gå upp i vikt +
Vill jag istället gå upp i vikt eller fokusera på prestation vid träning/tävling kan man istället
fokusera på att öka intaget av kolhydrater så hälften av tallriken fylls. Det är inte fel att
även öka proteinintaget något. Man behöver givetvis inte dra ner på grönsakerna bara för
det, men det kan bli svårt att få plats på en klassisk tallrik, så de nya modellerna kan här
passa utmärkt!

Olika sorters energi
Både fett, kolhydrater och proteiner innehåller energi. Fett innehåller dubbelt så mycket
energi per 100g som kolhydrater och proteiner. Nästan inga livsmedel innehåller dock
100% av varken fett, kolhydrater eller proteiner, förutom olja (exempelvis oliv eller raps)
som innehåller 100% fett.

Bra och dåliga fetter
Det finns essentiella fettsyror, främst omega 3 och 6, som vi behöver få i oss via kosten
eftersom kroppen inte kan producera dem själv. Dessa och andra nyttiga fetter kommer
generellt från växtriket och havet. Avokado, olivolja och fet fisk innehåller nyttiga fetter.
Fett som man äter och som inte används lagras som fettväv. Även de nyttiga fetterna.

De dåliga fetterna hittar man främst i hel- och halvfabrikat, som kakor och färdiga
maträtter. Transfetterna är den största boven och särredovisas inte i näringsinnehållet. Det
brukar oftast stå ”härdat vegetabiliskt fett”, vilket är precis vad det är. Man vill på ett
billigare sätt, framställa fett som har samma egenskaper som animaliskt fett, nämligen att
det är fast i rumstemperatur, till skillnad från billigare fetter från växtriket som ju flyter som
olja i rumstemperatur. Därför härdar man, hettar upp, olja som därmed får andra
egenskaper än innan. Du skapar alltså transfett genom att steka i olja!
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Bra och dåliga kolhydrater
Det finns inga essentiella kolhydrater, vilket betyder att du hypotetiskt kan utesluta dem
helt. Det blir dock svårt om du vill äta en varierad kost och få i dig alla näringsämnen du
behöver. Generellt kan man säga att ju längre kolhydraterna är desto bättre är de. Ju
längre tid de tar att bryta ner desto bättre. Frukt med skal och fullkornsprodukter är bra.
Kolhydrater man äter och inte använder genom fysiskt arbete omvandlas till fett och lagras
i fettväv.

Dåliga kolhydrater är istället korta. De kortaste är socker, sen kommer vetemjöl. Ju mer
lättsmält desto sämre. Snabbmakaroner, vitt ris, vetebröd och så vidare. Ju vitare desto
sämre, oftast, eftersom fullkorn (som är att man även mal ner skalet istället för att skala
kornet först) ger en viss brun färg. Även frukt innehåller mycket socker, speciellt om man
gör juice av dem så man går miste om skalen där fibrerna, de längre kolhydraterna, sitter.
Men frukt innehåller också viktiga näringsämnen och är därför en viktig del av en bra
kosthållning.

Bra och dåliga proteiner
Inga proteiner är egentligen dåliga, däremot behöver man tänka på att de även finns
essentiella aminosyror, som proteinet är uppbyggt av. Fullgott protein, som innehåller alla
essentiella aminosyror, hittar du i djurriket. Både kött, fisk, ägg, mjölk, yoghurt, ost osv
innehåller fullgott protein. Soja är ett ett av få exempel på fullgott protein från växtriket.
Protein har vi inga stora lager av i kroppen (förutom i våra muskler och de vill vi ju ha kvar)
så vi behöver få i oss det i princip dagligen.

Linser och bönor är rika på protein, men innehåller inte alla essentiella aminosyror, vilket
betyder att du måste komplettera med exempelvis cerealier, alltså något slags sädesslag,
om du vill få fullgott protein. Linssoppan behöver alltså kompletteras med en skiva nyttigt
bröd för att anses som fullgod ur ett proteinperspektiv. Är man både vegan och
glutenallergiker kan det alltså bli svårt att få i sig protein så det räcker. Rött kött har fått
dåligt rykte och här svänger forskningen fram och tillbaka. Troligtvis är det så att det inte är
det röda köttet i sig som är dåligt utan tillagningen som ofta medföljer. Hårdgrillat och
hårdstekt kött skapar cancerogena ämnen i det brända som det inte är bra att få i sig för
mycket av. Även charkprodukter, inklusive påläggsskinka, är bra att inte äta dagligen.

Näring
Det finns mer att tänka på vad gäller kosten än energin och det är näringen, alla vitaminer
och mineraler vi behöver. Det lättaste sättet att få i sig allt man behöver är att äta varierat.
Ur ett näringsperspektiv är det dåligt med uteslutningsdieter.

Frukt och grönt
Som en generell riktlinje brukar man säga att det är bra att äta ungefär 500 g frukt och
grönt om dagen. Det är för att få en fingervisning om att det faktiskt är en hel del man
behöver få i sig och att det inte räcker med ett par skivor gurka till middagen. Sen säger
det sig självt att det inte betyder att man fått i sig allt man behöver om man äter ett halvt
kilo vindruvor om dagen. Man brukar komplettera denna riktlinje med att det är bra att få i
sig så många olika färger på frukt och grönsaker som möjligt under dagen.
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Hel- och halvfabrikat
Det är inte bara för att det ofta finns transfetter i halv- och helfabrikat som de bör undvikas.
En ännu större anledning är att processad mat tappar i näringsvärde. Det är alltså inte vad
de innehåller utan vad de inte innehåller som är det värsta.

Vegetariskt och kött
Det är ur många perspektiv bra att äta mycket vegetariskt men de bästa källorna av
livsviktigt järn och D-vitamin kommer från djurriket. I Sverige är mjölk och de flesta
mjölkersättningsprodukterna D-vitaminberikade för att vi på befolkningsnivå ska undvika
brist här i det solfattiga Norden. Annars är just solen en rik källa på D-vitamin, som då
skapas i huden. Alla animaliska produkter innehåller D-vitamin. Det finns även järn från
växtriket, främst i gröna grönsaker, men det är av sämre kvalitet och är inte lika lätt för
kroppen att ta upp som det i rött kött så man behöver äta väldigt mycket gröna blad för att
få i sig tillräckligt. Järnbrist är vanligt hos vegetarianer.

Räkna kalorier?
Hur många kalorier en person behöver få i sig per dag beror på personens kön, ålder,
fettfria massa och aktivitetsnivå. Den fettfria massan går att räkna ut även fast det är svårt.
Aktivitetsnivån är desto svårare eftersom allt räknas in, som ifall du har ett yvigt
gestikulerande eller är mer sävlig. Allt inräknat är det så pass svårt att säga vad en person
behöver få i sig att det ger ett bättre utfall genom att ställa frågorna:

Går du upp eller ner i vikt eller är din vikt stabil av kosten du äter idag?
Vill du gå upp eller ner i vikt eller vill du ligga stabilt?

Beroende på svaret på de båda frågorna skruvar man sedan upp eller ner kaloriintaget
utifrån dagens nivå.

Generellt kan man säga att det är bra att äta mindre energität mat om man vill gå ner i vikt.
Mer frukt och grönt, helt enkelt. Tvärtom är det bra att äta mer energität mat om man vill
gå upp i vikt. Mer gräddsås och juicer, med andra ord.

Vill man gå ner i vikt är det viktigt att veta att kroppen kommer att försöka kompensera för
energibortfallet. Det kan den göra genom du blir tröttare och inte rör dig lika piggt och
raskt. Den kan även exempelvis sänka din kroppstemperatur något så du fryser mer. Det
finns alltså ingen rak linje mellan att exempelvis ta bort 500 kcal om dagen och att gå ner
motsvarande mängd fett.

Att ligga på energiunderskott, vilket är en förutsättning för att gå ner i vikt, innebär
att kroppen kommer behöva använda sina reserver. Dessa består utav fettväv och
muskelmassa och bryts ner för att användas, primärt av hjärnan och för att hålla uppe
kroppstemperaturen och andra vitala funktioner. Det bästa sättet att få kroppen att främst
bryta ner fettväv och inte muskelmassa är att träna. Tränar du inte kommer du förlora en
hel del muskelmassa av att ligga på energiunderskott och därmed kommer din
ämnesomsättning att sjunka. Minns att den fettfria massan är med och bestämmer hur
många kalorier du behöver per dag.
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Konkreta tips

● Man måste inte äta frukost om man inte är en frukostmänniska. Det viktiga är vad
du får i dig över dygnet och över veckan.

● Du måste inte äta mellanmål om du hellre äter färre men större måltider.
● Mellanmål är däremot utmärkt om du känner att du får en dip på eftermiddagen och

riskerar att köpa godis på vägen hem!
● Vill du minska ditt kaloriintag eller bara allmänt äta bättre, undvik lunch på stan och

börja med matlåda. Under förutsättning att du äter nyttig mat!
● Om du ska träna efter jobbet är det bra att ta med något att äta innan.
● Det går alldeles utmärkt att träna kondition på fastande mage innan frukost. Du

kommer bara inte prestera lika bra i samma pulszon. Jag skulle dock inte
rekommendera ett långpass på fastande mage. Däremot är det lite kontraproduktivt
att träna styrka på fastande mage, eftersom du inte kommer orka ta i lika mycket.

● Stek mat i smör (stek däremot inte dagligen), använd rapsolja till ugnstillagningen
och olivolja på salladen.

● Nyttigt bröd har mindre än 3% fett, mindre än 1% socker och mer än 9% kostfiber.
Exempel på nyttigt bröd är (oftast) danskt rågbröd.

● Gör grönsakerna till en del av måltiden istället för att ha en sallad vid sidan av
exempelvis genom att ha potatisklyftor, morot, broccoli, blomkål, röd lök, svamp mm
i ugnen som tillbehör till en god ugnsstekt laxsida.

● Frysta grönsaker har inte ett lägre näringsvärde än färska. De kan vara ett bra
komplement till söndagssteken och goda att blanda i din quinoa eller fullkornsbulgur
till de ugnsstekta kycklingklubborna.

En bra frukost
Havregrynsgröt med frön i samt lite blåbär och banan som sötning. Krydda gärna med lite
kanel. Alternativt ett par skivor nyttigt bröd med en skiva ost och någon grönsak. Till det ett
kokt ägg och en citrusfrukt. Drick ett glas vatten och kanske te eller kaffe.

En bra lunch
Matlåda från dagen innan med så lite hel- och halvfabrikat som möjligt.

Ett bra mellanmål
Någon eller ett par frukter och en näve nötter och kanske lite yoghurt eller kvarg. Skruva
upp eller ner mängden beroende på hur dagens träning ser ut.

En bra middag
Potatis, fullkornsris, quinoa, mathavre
Kyckling, lax, tonfisk, rött kött,
frysta grönsaker, färska grönsaker, grönsaker i ugn

Lycka till och välkommen med frågor!

Med vänlig hälsning
Jennifer Eerola Hörberg

mailto:jennifer.eerola@gmail.com


Jennifer Eerola Hörberg

mailto:jennifer.eerola@gmail.com

