
Mat. Kan du se fram emot jul ma ten, unna dig 
lite ex tra god sa ker? Kan du gå upp nå got kilo 
utan att kän na dig miss lyc kad, för att se dan 
pro me ne ra bort det ta i ja nu a ri? Eller fa sar du 
för vad som kom ma skall, gru var dig för alla 
fres tel ser, för ån ges ten som bru kar kom ma ef
ter att ha smällt i sig en burk pep par ka kor och 
skum tom tar och sköljt ner dem med någ ra 
muggar glögg? 

Har du en kon flikt in om bords mel lan tan kar 
på ”att vara duk tig och ha di sci plin” och ”är det 
jul så är det, man mås te ju få unna sig”. Kan du 
nju ta av jul ma ten? 

Många har ån gest över jul ma ten, men ska vi 
be hö va ha det? Är jul ma ten verk li gen så far lig? 

Många gru var sig för de svuls ti ga jul bor den. Min
sann, där finns det många oli ka rät ter att väl ja 
bland. Kor var na, sil len, rörorna, rev bens spjäl
len, Jans sons fres tel se. Och ju mer vi har att 
väl ja på des to mer äter vi. Vi blir re la tivt snabbt 
less på en smak, men när vi får äta en ny rätt 
kan vi äta lite till. Dess utom ver kar vi ha en ex
tra mag säck för god sa ker na på slu tet! Så visst 
blir det lätt för myc ket. 

Sam ti digt – om vi ska vara är li ga – ut bu det på 
lunch re stau rang er kan vara näs tan lika stort, 
och dit går vi kan ske fle ra da gar i vec kan utan 
att blin ka. Sätt des sa kan ske hund ra tals till fäl
len per år i re la tion till hur många jul bord har 
man för må nen att gå på. Kan ske ett el ler två? 
Så lugn, det är inte des sa till fäl len av för sto ra 
por tio ner som gör att du i ja nu a ri vä ger två, tre 
kilo mer. 

till jul ma ten hör ock så söt sa ker och fi ka bröd. 
Per son li gen tyc ker jag att lus se bul lar är över
skat ta de. Tor ra och mass pro du ce ra de (för jag är 
inte så präk tig att jag ba kar dem själv). Men det 
klart att re a pri ser na – trots att jag inte ens vill 
ha dem – loc kar även mig. Köp tre för tio kro
nor. Sedan äter man upp alla tre trots att de bör
jar bli lite tor ra, för man får ju inte slänga mat! 
Vore det inte bätt re att läg ga någ ra fler kro nor 
på en lyx i ga re lus se bul le, kan ske från ett ba ge ri 
med lite god man del mas sa på, och verk li gen ta 
sig tid och nju ta av den? Sät ta sig ner i sof fan, 
tän da ett ljus, slå på skön mu sik och nju ta av 
var en da tug ga. 

Sen har vi allt jul go dis som knäck, fudge, 
skum tom tar och nöt ter. Kan man släp pa på 
spär rar na och äta hej vilt alla da gar när det är 
jul? Ja visst kan man göra det, det hand lar bara 
om någ ra vec kor un der ett år. Sam ti digt får 
man nog vara be redd på att man får dras med 
ett ex tra söt sug (och kan ske nåt ex tra kilo) en 
bit in på året om vi ätit söt sa ker var je dag. De 
som vill be grän sa mäng der na jul go dis kan 
vara hjälp ta av att tän ka ige nom hur de 
vill ha det, för sig själv el ler till sam mans 
med fa mil jen. 

Vill vi till exenpel hål la oss till de röda 
da gar na, el ler de till fäl len då vi um gås och 
äter med and ra? Kan vi byta ut vårt van
li ga fre dags och lördagsgott mot jul
go dis? Kan vi be stäm ma oss för att 
röra på oss mer än van ligt? Ta någ ra 
kor ta pro me na der ute i det för hopp
nings vis vack ra vin ter land ska pet? 
Ringa en gam mal vän och öns ka god 
jul på gå en de fot i stäl let för djupt 
ner sjunk na i sof fan? 

Be stäm i för väg hur NI vill ha det 
för att med gott sam ve te kun na nju ta 
av det NI vill kun na nju ta av! 

Har du fort fa ran de ån gest in för jul ma
ten? Lugn, jul hel ger na va rar bara någ
ra vec kor av ett helt år. Det är hur vi 
äter och rör på oss de öv ri ga vec kor na 
som verk li gen be ty der nå got! 

Elin Jo HanS Son
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week end i form
Med ju len koM Mer god sa ker na. med mind re än må nad kvar till jul af ton nalkar sig även 
jul maten, glög gen och pep parka kor na. Ser du fram emot det eller bävar du för alla frestelser? 

”Släpp spärrarna och njut av julmaten”

Rev bens spjäll, kött bul lar och prins korv – det finns myc ket som fres tar på jul bor det.  foto: fred rik Sand berg/tt

KoSt: dietisterna om hur du klarar frestelserna

■■ nyt ti ga re al ter na tiv
om du vill hål la igen på jul go di set:
välj hell re nöt ter än jul go dis (in ne hål ler fler omät tat 
fett som vi be hö ver äta mer av).
er sätt det van li ga go di set och snack sen med jul go dis  
el ler tor kad frukt så att det inte blir för myc ket av det goda. 

Vi som skri
ver he ter Karin 

By ström och Elin 
Jo hans son, är le gi ti

me ra de die tis ter  
i Umeå, och dri ver 
Die tist kon sult 
Norr. I höst skri

ver vi om kost i VK 
Week end.

Häl so sam ma re jul go dis:
2 dl rus sin 
10 st fi kon, mju ka 
10 st ka trin plom mon el ler ap ri ko
ser, mju ka 
1–2 msk vat ten 
0,5 tsk ci tron skal 
2 dl ko kos fling or
Gör så här: kör allt sam mans i en 

mat be re da re till en jämn smet, for
ma till små stäng er och rul la dem  
i ko kos fling or. 

al ter na tiv:
Smält mörk cho klad och blan da 
med ris puf ar, låt stel na och skär 
upp i bi tar. 

må na dens frå ga:

Hur ska 
jag kla ra  
alla jul
bord?
i år ska jag på fem oli ka jul bord! 
Hur ska jag tän ka för att inte 
läg ga på mig i vikt? 

Elin:
Oj, hek tisk de cem ber för 

dig! Kan ske det inte är jul
bor den som är störs ta bo ven 
i dra mat, men om du vill äta 
la gom myc ket kan du till att 
bör ja med tän ka på att äta 
lunch och mel lan mål in nan 
för att inte kom ma ut svul

ten till jul bor det. Sen kan det 
vara klokt att spa na runt lite 
på vil ka rät ter som finns och 
tän ka ut vil ka du helst vill ha. 
Ris ken är ju an nars över häng
an de att man tar lite av allt 
och upp täc ker att tall ri ken 
inte räc ker till! 

Välj gär na skin ka (ma ger), 
in lagd sill (bra fett, men låt  
se naps sil len rin na av lite in
nan du läg ger den på tall ri
ken), kokt po ta tis, kalv syl ta 
och rent kött. 

Kor var na in ne hål ler myc
ket mät tat fett (inte bra för 
häl san) och myc ket ener gi 
så de kan man gär
na hål la igen 
på. 

Ty värr ly
ser många 
grön sa
ker med 

sin från va ro, men des sa tar 
ner det to ta la ener gi in ta get 
och bi drar med många när
ings äm nen. Se dock upp för 
rörorna som exempelvis röd
bets sal lad och välj hell re rena 
grön sa ker. 

Till ef ter rätt är frukt och 
nöt ter att fö re dra fram för ris  
à la mal ta och pud ding ar. 

Dryc ken är ock så vik tig att 
tän ka på. Snap sen bi drar med 
myc ket ener gi (90 kcal för 4 cl) 
och li ka så jul öl och jul must. 
Välj hell re mi ne ral vat ten el ler 
lightdryck som inte in ne hål

ler nå gon ener
gi. Njut av den 
goda ma ten du 
väl jer att ta!

■■ Mej la 
din frå ga till 
die tis ter na
på week end 

@vk.se

Lugn, 
det är 
inte des
sa till fäl
len av 
för sto ra 
por tio
ner som 
gör att 
du i ja
nu a ri vä
ger två, 
tre kilo 
mer. 

In lagd sill är ett  
bra al ter na tiv.


