ät
smart

i januari
Vill du komma i form? Kanske tappa lite fluff runt magen? Och orka
prestera på max när du tränar? Då är en ny och trendig diet det sista du
behöver. Fitness Lifestyles kostredaktör, nutritionisten Alexandra
Petersson, guidar dig till ett smart mattänk som ger resultat i längden.
Text Alexandra Petersson Foto Luca Mara

E

n kompis till mig, vi kan kalla
henne Dagmar, brukar varje
nyårsafton höja sitt glas med
bubbel och utbrista ”Gott nytt
år och nya plågor!” Under den
raketsprakande himlen förbannar hon det
dekadenta året som gått och lovar skärpning,
nu ska det minsann bli ”detox och kampsport
hela januari!” eller så ska hon ”slopa sockret
en gång för alla – start i morgon!”
Under årets första vecka köper Dagmar dyra
tarmrensande drycker och detoxtéer. Hon gör
noggranna listor och dietupplägg, nästan som
besatt. Hon fascinerar, att hon orkar starta
om igen och igen! Men man kan också undra
varför hon aldrig kommer någon vart? Hon
har alltid målet att ”må bättre” men lyckas
aldrig fånga och än mindre behålla några goda
vanor.
Dagmar brukar tröttna på sina listor i mitten på februari, då är hon rätt negativt inställd
till alltsammans. Då blir det istället hembakta
kakor och potatisgratäng – i stora mängder.
Fram till nästa ryck, i april någon gång.
Denna berg-och-dal-bana är väl ok om man
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känner sig nöjd och tillfreds, men det gör
inte Dagmar. Hon har fastnat i dietträsket
med en gnagande känsla av misslyckande.
skippa det dåliga samvetet
De vanligaste nyårslöftena vi har är de som
har med mat och träning att göra. Och då
gärna att vi ska lyckas ännu bättre än föregående år. Oftast ger vi oss själva militanta
befallningar, precis som Dagmar. Måste!
Göra! Starta! Nu! Men vem går egentligen
på sådan retorik i det långa loppet? Alla kan
klara av att följa en strikt kostplan i några
veckor – det är tiden därefter som är den riktiga utmaningen.
Som nutritionist får jag många samtal just
i januari, från personer som vill bli av med
överflödskilona de lagt på sig över julen.
Eftersom jag har min mottagning på ett gym
är många som söker upp mig aktiva människor som tappat bort sina rutiner, men istället
för att vända skutan med sans vill de se resultat på sekunden. De efterfrågar strikta dieter.
Att många går upp i vikt över julen är ingen
nyhet, men det kan ändå komma som en

chock för den som
plötsligt inte kommer i
skidbrallorna. I flera
veckor lever vi
med choklad
kartonger och
pepparkakor
på varenda
bord, lätttillgängliga
och lockande.
Och så all denna
mat! Som start på det
nya året har man fått ett
sötsug som heter duga och några extrakilon
på det.
Men kan det inte få vara så
ibland? Kan det inte få
ta sin tid? Skippa det
dåliga samvetet, det
är viktigt att inte
vara för hård mot
sig själv. Sentensen
”Det är inte vad du
äter mellan jul och
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13 sunda mål i januari
Frestad att ge dig på ”allt-på-en-gångmetoden”? Ingen bra idé. Ta i stället
små steg och fokusera på en eller två
beteendeförändringar i taget. Här
kommer några förslag:
❏ Nyttig och stadig frukost varje dag.
❏ Regelbundna måltider med 3 huvudmål
och 1–2 mellanmål per dag.
❏ Drick tillräckligt mycket med vatten,
cirka 1–1 ½ liter per dag.
❏ Undvik att ”ta om” och att äta för stora
portioner.
❏ Grönsaker till lunch och middag, de ska
helst täcka halva tallriken.
❏ Minska på sötsaker som godis, choklad
och desserter. Börja med att halvera ditt
intag, därefter kan du minska ytterligare.
❏ Minska på flytande kalorier som läsk,
lättöl, saft och juice.
❏ Minska ditt alkoholintag.
❏ Minska på snacks som chips och
popcorn.
❏ Minska på snabbmat som pizza och
hamburgare.
❏ Träna varannan dag.
❏ Träna en kvart om dagen.
❏ Sov minst sju timmar varje natt.
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”Vissa livsmedel kan blockera receptorer som bidrar till sockereffekten,
har man sett i studier. Exempel på sådana är tomat, citron och lök.
Gör en god sallad på tomat och rödlök till din måltid.”
nyår som är av betydelse, utan det du äter
mellan nyår och jul” är väl värt att ta till sig.
För Dagmar handlar det inte om att hitta
tillbaka till sunda vanor, utan om att skapa
nya. Istället för att pendla mellan kakor och
detoxtéer behöver hon hitta en livskost som
fungerar i längden. Oavsett vilken utgångspunkt just du har när det gäller mat och
sunda rutiner, så handlar det om att ta små
steg åt gången snarare än att ändra allt över
en natt. Och att göra det snällt.
Veronika Ryd, beteendevetare och kbtterapeut, är inne på just detta. Hon jobbar
med Stahremetoden som går ut på att hjälpa
människor som fått sitt ätbeteende rubbat
av en eller annan anledning.
– Vi har alla våra tankefällor och gamla
ovanor att slåss emot, säger hon. Det är
viktigt att kunna säga till sig själv att en sak i
taget räcker, och att ge sig själv fin och varm
feedback när man gör något i rätt riktning.
Börja ditt förändringsarbete med att lista
några olika punkter som du tycker exemplifierar ett sunt ätbeteende (se faktaruta för
förslag). Listan kan även ta upp andra livsstilsrelaterade beteenden, till exempel träning och sömn. Identifiera på en skala vilka
punkter som känns svåra respektive lätta
att genomföra för just dig. Välj sedan ut 1–2
av dessa som du börjar jobba med, gärna de
lättaste först. En lyckad start ger självförtroende att fortsätta.
När du känner att din nya vana sitter är
det dags att gå vidare med nästa punkt på
listan. Inom psykologin
brukar man säga att det
generellt tar 21 dagar
att lära sig en ny
vana, men det kan

förstås skilja sig mellan individer.
Samma vetenskap brukar hävda att ”det
som mäts blir gjort” – och eftersom matbeteenden i mångt och mycket handlar om
psykologi tycker jag att man ska ta till sig
det rådet. Bokför dina framsteg i din kalender, mobil eller i ett vanligt anteckningsblock – det hjälper dig att hålla fokus. Sätt
till exempel ett kryss för varje dag du lyckats
få i dig en bra frukost, undlåtit att plundra
chokladasken eller ätit grönsaker till alla
huvudmål. Fokusera på att bokföra själva
beteendet, det du gör, snarare än syftet med
beteendet (till exempel viktminskning).
Om du har en målsättning att gå ner i vikt
så kommer ett långsiktigt bra ätbeteende att
ta dig dit, tro mig!

ta kål på sötsuget
Ett vanligt hinder när det gäller att hitta
sunda vanor i januari, är som sagt att sötsuget fått en boost under julen. Ju oftare
du äter godis desto mer godis kommer din
kropp att kräva. För att slippa ur den onda
cirkeln gäller det att du stålsätter dig några
dagar och försöker undvika allt sött, så avtar
begäret efter hand.
Ett annat knep är att äta på regelbundna
tider – sötsug och lågt blodsocker är nämligen ingen bra kombination. Börja alltid
dagen med en rejäl frukost, studier har visat
att den som äter en stadig frukost håller
en jämnare blodsockerkurva under dagen
och håller vikten bättre än den som skippar
frukosten.
Mellanmålen är också viktiga för att ta
kål på sötsuget, ät ett på förmiddagen och
ett på eftermiddagen. Protein och fett ger
dig mättnad så försök att få in exempelvis
nötter, frön, mjölk, yoghurt, kesella, keso,
ägg i ditt mellanmål. Fibrer som finns
i frukt, grönsaker och fullkornsprodukter mättar också bra.
Vissa livsmedel kan blockera receptorer som bidrar till
sockereffekten, har man sett i
studier. Exempel på sådana är
Citronvatten kan hjälpa dig
hålla blodsockret i schack.
tomat, citron och lök. Gör en
sallad på tomat och rödlök till
din måltid – och drick citronvatten.
En viktig aspekt för att
lyckas med livskosten är
att förstå att bakslag är
en del av resan. Det är
nästan alltid så att vi
snubblar på vägen
till en förändring.
Men många
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associerar motgångar med misslyckanden,
vilket resulterar i en känsla av uppgivenhet.
Veronika Ryd kallar detta för ”what-thehell-effekten”.
– Många blir väldigt svart-eller-vitttänkande när det kommer till det egna
ätbeteendet. Om man råkar avvika från sin
kostplan tänker man ”nu är det ändå kört”
och skapar en ond cirkel där överdriven
bantning leder till hetsätning och en känsla
av misslyckande.
Så till Dagmar och alla andra som vill
komma igång efter nyår: Ta små steg och
skapa ett självförtroende kring din mat och
din hälsa. Många små steg blir i slutändan
något stort. Gör ingen stor affär av dina
bakslag, ut på vägen igen och försök att
normalisera dina motgångar. Gör det snällt,
gör det bra och gör det seriöst – men inte
för perfekt.

Hitta din livskost
Livskost innebär att du utgår från dig
själv och det du har lärt dig om vad
som är bra mat för din hälsa. Skriv en
matdagbok under en vecka och var din
egen kostrådgivare. Ta små steg i taget
och börja utforska nya matvägar utifrån dina egna förutsättningar – med
långsiktighet som främsta ledord. Det
kan vara tufft i början, men bra matval
leder ofta till fler bra matval så det blir
lättare allt eftersom. Om det fortfarande känns svårt att hitta just ditt sätt
att äta för att må ditt bästa, ta då kontakt med en bra nutritionist eller dietist
som kan coacha dig i rätt riktning.

5 frågor att fundera på
1. Vilken typ av mat mår du bra respektive dåligt av?
2. Vad har du för målsättning med din
mat och ditt ätande? Är den rimlig?
3. Vad gillar du för mat?
4. Vilken typ av mat hjälper dig att
uppnå din målsättning? Vilken mat
stjälper dig?
5. Hur kan du tänka dig att äta livet ut?
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