”Att speed-äta är inte lika fördelaktigt som att speed-träna, om nu någon
trodde det. Resultatet blir ofta att man stoppar i sig mer än kroppen behöver,
eftersom man kastar i sig maten utan att invänta kroppens mättnadssignaler.”
58

fitness lifestyle – januari 2013

FITMAG-0002-A-058.indd 58

2012-12-21 00:30

u
d
r
e
t
ä
r
Hu
?
n
e
g

i
l
t
n
e
eg

C

rossfit och intervaller är i ropet;
snabba, korta och
intensiva träningspass har visat sig
vara bra för både
hälsa och prestation. Mellan passen
är det tänkt att vi
ska ta det lugnt,
känna efter och låta
kroppen återhämta
sig inför nästa urladdning. Smart! Många
beter sig dock på samma sätt vid matbordet. Det är fullt ös i en kvart – blixtsnabbt
ska det gå – och först en bra stund senare
ges plats åt (eventuella) känslor av mättnad, välmående, energiflöde.
Att speed-äta är inte lika fördelaktigt
som att speed-träna, om nu någon trodde
det. Resultatet blir ofta att man stoppar
i sig mer än kroppen behöver, eftersom
man kastar i sig maten utan att invänta
kroppens mättnadssignaler – vilket bland
annat kan resultera i övervikt.
Jag möter ofta klienter som äter sin mat
i expressfart. De har ofta magproblem av
olika slag, till exempel diffusa magsmärtor, uppsvälldhet och gaser. Och trots att

Vill du må ditt bästa, prestera på träningen och hålla vikten?
Då är förstås maten en viktig nyckel. Men snöa inte in på
mängden kolhydrater, fett och protein på tallriken – hur du
får i dig maten har lika stor betydelse för hälsan och formen.
Text Alexandra Petersson Foto Luca Mara

de äter ansenliga mängder kan de ha brist
på olika näringsämnen, eftersom kroppen inte kan tillgodogöra sig näringen i
maten på ett optimalt sätt om den äts för
snabbt och inte tuggas ordentligt.
tugga, tugga, tugga
I en studie från 2011 såg man att personer
som tuggade sin mat 40 gånger åt mindre
mängd mat jämfört med de som tuggade
sin mat 15 gånger. Forskarna noterade
också att ”hungerhormonet” ghrelin
minskade då maten tuggades flera gånger.
Att tugga maten ordentligt kan därför
bidra till viktkontroll – och även till ett
bättre näringsupptag.
Varför har vi då så brådis, att vi inte
ens hinner tugga? Jo, vi värnar ju om vår
dyrbara tid. Att tid är något vi vill spara
och utnyttja till max genomsyrar hela vår
vardag. De senaste 100 åren har vi sparat
massvis med tid genom att göra vardagslivet enklare – vi har hissar, kylskåp,
mikrougnar, internet, snabbmat och så
vidare. Trots detta upplever vi en större
tidsbrist än någonsin.
Som nutritionist tycker jag förstås att
maten och ätandet ska få ta tid, det är
inget vi kan stressa bort om vi har som

mål att må bra och fungera både i vardagen och på träningen. Många som lever
aktivt med mycket träning vet vad som
är hälsosamt att äta, de putsar på detaljer
när det gäller fördelningen av kolhydrater, protein och fett på tallriken – men
ättempo, miljö och närvaro är sällan
något de reflekterar över.
Detta är inte så konstigt, egentligen. Det
finns en massa vetenskapliga rapporter
som klargör just vad vi ska äta för att
optimera hälsa och prestation, men först
på sistone har man även börjat fokusera
på hur maten bör ätas.
att närvara i nuet
Det nya trendbegreppet ”mindful eating”
är på frammarsch världen över och handlar om precis detta. Och det kan faktiskt
vara den pusselbit som saknas för många i
det stora hälsopusslet.
Mindfulness har inspirerats av den
buddhistiska livsfilosofin, men det har
ingenting med religion att göra – fokus
ligger på att vara närvarande i nuet, så
kallad medveten närvaro. Det handlar
också om att acceptera tankar och känslor och inse att man duger som man är.
Andningen används som ett ankare för att

fitness lifestyle – januari 2013

FITMAG-0002-A-058.indd 59

➺
59

2012-12-21 00:30

”Många som tränar vet vad som är hälsosamt att äta, de putsar på
detaljer när det gäller fördelningen av kolhydrater, protein och fett.
Men ättempo, miljö och närvaro är sällan något de reflekterar över.”
vända uppmärksamheten mot sitt inre och
stå emot stress och press utifrån.
Tycker du att det låter flummigt? Då
får du nog tänka om. Det har forskats en
hel del på det här området på sistone och
studier har visat att mindfulness ger flera
positiva effekter, både fysiskt och psysiskt.
Läkaren Ola Schenström föreläser om
mindfulness och har skrivit flera böcker
i ämnet, han säger: ”Mindfulness är det
effektivaste verktyget för stresshantering
jag mött under mina 35 år som läkare. Det
är också ett sätt att utveckla medkänsla med
dig själv och andra.”
Först nyligen har man kopplat den här
filosofin till mat, och skapat begreppet
mindful eating. Det är långt ifrån det vanliga diet-tänket och handlar istället om att
få maten ur huvudet och flytta fokus ner i
kroppen. Att äta maten ”mindful” handlar
om att uppleva och lägga märke till hur vi
reagerar på mat – utan att döma dessa upplevelser.
mätt, lätt och lugn
Det kan låta simpelt, men mindful eating
kräver ständig träning. Det är svårt att
behålla koncentrationen och vara fullkomligt närvarande i nuet, samtidigt som tankarna yr och världen runt omkring pockar
på ständig uppmärksamhet. Vad ska du säga
på mötet efter lunch? Skulle sonen ha med
sig matsäck till dagis i morgon? Borde du
60

planera något till Alla hjärtans dag? Kom
det ett sms nu?
Precis som när du vill bli bättre på en
idrott gäller det här att träna hårt och målmedvetet. Du behöver både teknisk färdighet och uthållighet för att implementera
mindful eating i ditt liv!
ge metoden en chans
Varför ska du då lägga energi på detta?
Skälen är flera, en omedelbar vinst är att du
kommer att känna dig behagligt mätt och
lugn i magen. På sikt kommer du också att
känna dig lättare i kroppen, förbättra dina
träningsresultat, bli nöjd på mindre mängd
mat, nå och behålla din sunda vikt, känna
dig piggare och gladare – och få en välfungerande mage. För att nämna några vinster.
Flera kostexperter använder och lär ut
mindful eating idag, en av dem är dietisten
Karin Magnusson. Hon menar att många
behöver något mer än de vanliga dietist
råden om näring och energi: ”Man har varit
så fokuserad på om man ska äta kolhydrater
eller inte, att man tycker att det är skönt att
istället flytta fokus till hur man äter maten
och lyssna in kroppens signaler”.
Om du hör till dem som ”testat allt”
när det gäller kost utan att nå de resultat
du önskar i form av välmående, vikt eller
prestationsförmåga tycker jag att du ska
ge mindful eating en chans. Vad har du att
förlora?
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Ät precis lagom
– som i Japan
Invånarna på Okinawa i Japan är världens
mest vitala befolkning. Anledningen? Deras
matkultur! Oryoki är japanska och betyder
”precis lagom”, det innebär att man äter
maten långsamt och med sinnesnärvaro – så
att mängden mat blir just ”precis lagom”. I
Japan hittar man även uttrycket ”Hara hachi
bu” som innebär att man äter tills man är 80
procent mätt.
Men vi behöver inte leta efter buddhist
iska förlagor för att kunna äta med närvaro,
det har varit tradition även i Sverige. Vi har
ju ordstäven ”Låt maten tysta mun” och
”Frukost som en kung, lunch som en prins
och middag som en tiggare”. Och så har vi ju
vår djupt rotade lagom-filosofi – kanske dags
att implementera den när det gäller mat och
ätande?

Detta är mindful eating:
❏ Du upplever din mat
❏ Du kopplar på alla sinnen under
måltiden
❏ Du landar i nuet
❏ Du tuggar maten ordentligt
❏ Du äter tills du är behagligt mätt
❏ Du lyssnar på kroppens signaler
❏ Kvalitet framför kvantitet
❏ Oladdad syn på mat

INTE mindful eating:

❏ Du äter vissa måltider stående
❏ Du fixar jobbmejl medan du äter
❏ Du äter mellanmål medan du knyter
på dig träningsskorna
❏ Du pratar och skrattar ständigt
under måltiden
❏ Du äter din mat på mindre än en
kvart
❏ Du glömmer ofta vad du ätit
❏ Ofta förekommande matfrosserier
❏ Du blir ofta obehagligt proppmätt
❏ Du använder mat som bestraffning
eller för att stressa ner.

Öva m ed ett russin

Känns det här med mindful eating svårgripbart? Börja öva i det lilla, genom att äta ett russin med
alla sinnen. Lägg russinet framför dig, ta god tid på dig. Betrakta russinet som om det kommit
från yttre rymden. Hur känns det? Hur ser det ut? Hur doftar det? Kläm och känn! Stoppa det
sedan i munnen, upptäck den söta smaken – och ta tid på sig innan du sväljer russinet.

Mindful eating i fem steg
När du äter – ät
Lägg ifrån dig paddan, datorn, telefonen
och stäng av tv och radio. Ät maten i lugn
och ro. Detta kan tillämpas även vid trän
ing – när du tränar, träna! Fokus ger alltid
bästa resultat.
Checka in
Koppla på dina sinnen när du äter. Hur
smakar det – surt, sött, beskt, salt? Hur är
konsistensen? Vilka färger och former har
maten? Hur doftar det? Tänk vinprovning!
Coola ner
Ät långsamt och tugga maten ordentligt.
Lägg ner besticken några gånger och låt

varje måltid ta minst 20 minuter att äta,
gärna mer. Andas mellan tuggorna.
Precis lagom
Försök att hitta en skön mättnadskänsla –
du ska varken vara hungrig eller proppmätt
efter en måltid. Lär känna hur stor mängd
just du behöver för att bli ”80 procent
mätt”.
Ladda av
Se mat som mat och inte som belöning
eller bestraffning. Lär dig att lyssna med
kännande på din kropp och behandla dig
själv med kärlek och medkänsla.
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