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VARFÖR ÄR DET SVÅRT ATT GÅ NER I VIKT OCH 
KAN MAN GÖRA NÅGOT ÅT DET? 

  

Vi är vad vi äter är ett känt 

uttryck och något som 

stämmer till högsta grad. 

Det vill säga det vi äter 

påverkar vår psykiska och 

fysiska hälsa men vår kropp 

är inte alltid vår bästa vän 

när det gäller att äta 

hälsosamt och gå ner i vikt. 

Vi kan till och med påstå att 

den på vissa sätt är 

programmerad till att hindra 

oss att nå våra personliga 

mål. Självklart har kroppen 

goda intentioner då den vill 

hindra oss från att vara 

klena och trötta men det 

kan kännas som en klen tröst 

när man upplever att vad 

man än gör så känns det 

omöjligt att gå ner i vikt. 

Varför är det då så? 

Jo, kroppen är smart och så 

fort den känner att den 

hamnar i svältläge så 

aktiverar den en rad 

försvarsåtgärder för att inte 

bli svag. Bland annat så 

kommer den att öka 

hungerhormonet ghrelin och 

samtidigt minskar 

mättnadshormonet leptin. 

Det som händer är att du blir 

mer sugen på mat och då 

det som kroppen kan 

tillgodose sig snabbt, det vill 

säga snabba kalorier. 

Kroppen kommer dessutom 

att ställa om för att göra av 

med mindre energi och 

lagra mer fett.  

Men det finns knep att ta till 

för att underlätta för 

viktminskning och en 

hälsosammare kosthållning. 

Bland annat kan man öka 

förbränningen genom: 

 Fysisk aktivitet 

 God tarmflora (mikrobiota) 

 Äta kalorisnålt 

 

Fysisk aktivitet, varför och 

vad? – Rekommendationen 

att minst röra på sig 30 

minuter per dag kommer 

från forskningsresultat om 

hälsovinster kopplat till fysisk 

aktivitetsnivå. Vi utgår från 

dessa rekommendationer 

som en miniminivå och som 

kan motsvaras med en rask 

promenad. Vår 

rekommendation att detta 

görs som vardagsmotion 

exempelvis till och från 

jobbet. För att rusta kroppen 

för ålderdom och minska 

risken för skador 

rekommenderar vi att man 

lägger till minst tre tillfällen à 

30 minuter per vecka med 

måttlig fysisk belastning typ 

styrketräning. 

God tarmflora, varför det? 

Jo, ditt immunförsvar, 

hormonsystem och 
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NYHETSBREV  

GÖR DINA EGNA SYRADE 
GRÖNSAKER 

Du behöver: 

 1 stor glasburk med 

gummiring 

 8 dl vatten 

 3 tsk salt, utan jod 

 2 stora morötter 

 150 g palsternacka 

 1 stor röd- eller gulbeta 

 Kryddor, förslagsvis 1 röd 

chili, lite kanel och 

eventuellt vaniljstång 

 

Gör så här: 

 Gör rent burken/-arna 

genom att koka i vatten 

och diska noga 

 Koka vatten och salt och 

låt svalna 

 Skala och skiva 

grönsakerna tunna 

 Blanda grönsakerna och 

lägg i dem i burken/-arna 

och häll över vatten. Det 

kan eventuellt behövas 

en tyngd så att 

grönsakerna håller sig 

under vattnet.  

 Sätt på lock och låt stå i 

rumstemperatur i ett par 

dagar. Ställ sedan svalare. 

Efter någon vecka ska 

burkarna förvaras i kylen. 

 Spar inte grönsakerna 

längre än någon månad 
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neurologiska system 

samverkar med din 

tarmflora så förutom att du 

skapar gynnsamma 

förutsättningar för din 

viktminskning eller 

vikthållning så bidrar du 

även till en övergripande 

god hälsa.  

Tre tips på vad du ska äta 

för att få god tarmflora: 

1. Antioxidanterna 

polyfenoler – är det som 

ger frukt, bär och 

grönsaker färg, doft och 

smak. Välj grönsaker, 

frukt, bönor, oliver och 

nötter som innehåller 

detta ämne.  Däremot 

räcker det med en 

väldigt liten dos, så här 

gynnas man inte av en 

mega dos med bönor 

eller nötter, vilket snarare 

kan leda till svullen mage. 

2. Prebiotika – finns i färgrika 

och krispiga grönsaker, 

fullkorn, lök, vitlök, kål och 

havre. Speciellt kålväxter 

är fantastiska för magen 

som med fördel även kan 

syras. 

3. Syrade produkter eller så 

kallade fermenterade 

livsmedel som exempelvis 

mjölksyrade yoghurt- och 

mejeriprodukter och 

kimchi. Nedan finns ett 

enkelt recept på hur du 

kan mjölksyra dina egna 

grönsaker. 

Kalorisnål mat – 

Kaloriintaget bör ligga 

straxt under beräknad 

kaloriförbrukning för att 

säkerställa att man inte 

äter mer än man gör av 

med. För att lyckas med 

detta bör de flesta byta 

ut delar av sitt 

kolhydratintag mot 

grönsaker. Att ersätta 

detta med grönsaker 

har en rad positiva 

hälsoeffekter och 

minskar kaloriintaget 

radikalt. Proteiner i form 

av kött, fisk och böner 

innehåller även större 

del kalorier men är 

livsviktigt för vår hälsa. 

Därför ska alltid 

proteinhaltig kost väljas 

före kolhydratrika 

livsmedel. Grönsaker ska 

aldrig väljas bort! 
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