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Week end lör dag: Fa mil je liv lördag 15 december 2012
VÄSTERBOTTENS-KURIREN

Finns det nå gon smart tak tik 
för att orka med alla god sa ker ?

– Det förs ta kne pet är att inte spa
ra sig, be rät tar Karin. Vis sa tän ker 
”jag äter en lätt lunch ef ter som jag 
ska på jul bord i kväll”, det är fel för 
då är man jät te hung rig. Ät i stäl let 
som van ligt in nan.

Vi som blir gla da av all mat och 
gör sam ma fel var je gång – går ut 
lite för hårt och tar för myc ket re
dan på förrättstallriken, får tip set 
av Elin att ta väl digt lite av det vi 
vill sma ka ef ter som det sam man
lagt ändå blir väl digt myc ket. 

– Se till att få en över blick. Kan
ske vet du di rekt att du gil lar fisk, 
sat sa då på det och skip pa kött bul
lar na – man be hö ver inte ta av allt, 
på pe kar Karin. 

Tra di tio nellt = nyt tigt
De tra di tio nel la jul bords rät ter na 
vi kan äta myc ket av utan att ha 
då ligt sam ve te är ex em pel vis jul
skin kan (ma ger och bra), fis kar
na (utom de som lig ger tjock sås, 
ex em pel vis se naps sill). Fisk är 
ener gi rik men med bra sorts fett. 
Van lig kokt po ta tis är ock så en hit. 

– Grön saks rät ter är bra men 
und vik de som lig ger i feta rö ror, 
till ex em pel rödbetssalladen, sä
ger Elin.

– Kalv syl ta och allt ”rent” kött 
(rost biff, ox tunga och lamm fi ol) är 
bra. Korv, där emot, är mind re bra 
på grund av en då lig typ av fett och 
ofta gans ka myc ket salt, sä ger Ka
rin.

Hur är det med mat för gift ning 
och jul bord?

– Jag har inte hört om så da na fall 
så ofta. Det hand lar mest om hur 
livs med let har han te rats, om hand
hy gi en och hur många gång er rät
ter na åkt in och ut ur ky len, be rät
tar Karin. 

– Mat ska inte stå fram me mer än 
två tim mar. Ett sätt att mins ka ris
ker na kan vara att ta av de po pu lä

ra rät ter na som snabbt går åt och 
ofta fylls på, sä ger Elin.

Söt su get som ofel bart kom
mer till jul, hur mot ver kar man 
det?

– Ät re gel bun det med fas ta mål ti
der och mel lan mål där emel lan. Om 
su get ändå kom mer, ät frukt, då får 
du lite sött och lite fib rer, och kom
plet te ra gär na med nöt ter, sä ger 
Karin. 

Hur ska man tän ka runt dryc
ken till jul bor det?

– Det är lätt gjort att glöm ma 
dryc kes bi ten och bara räk na det 
som lig ger på tall ri ken. Men dryck 
ger myc ket ener gi, det är lätt att 
häl la i sig ka lo ri er utan att kän na 
mätt nads käns la, sä ger Karin. 

– Al ko hol gör att ap ti ten ökar, tar 
du en ”ap tit re ta re” före ma ten kan
ske du blir ännu hung ri ga re, sä ger 
Elin. 

– Alla dryc ker utom vat ten in
ne hål ler ka lo ri er. Jul must light är 
att fö re dra fram för jul must om du 
dric ker det var je dag, gör du det en 
gång i vec kan gör de ka lo ri er na 
kan ske inte så myc ket. Det är ofta 
en mängd frå ga, kon sta te rar Elin. 

Be grän sad pe ri od
Visst ska vi unna oss till jul, att 
käka jul bord un der en be grän sad 
pe ri od le der inte till över vikt om 
man har en bra livs stil res ten av 
året, på pe kar die tis ter na.

Det blir lätt att vi sit ter i sof
for na och um gås och äter mer 
än van ligt un der jul, har ni någ
ra tips på hur man kom mer upp 
ur sof fan?  

– Åka ski dor är en väl digt bra 
trä nings form, ta en skid tur ex tra, 
en ex tra pro me nad, kör ett julspin
ningpass på gym met, tip sar Ka
rin.

– Gå på en ge men sam jul pro me
nad i stäl let för att bara sit ta inne, 
tyc ker Elin. 

ERI CA SJÖ STRÖM PON TUS SON

Så äter du nyt ti gas te jul bor det
Jodå, det går ut märkt att käka jul bord på ett vet tigt sätt. Karin By ström och Elin 
Jo hans son, Dietistkonsult norr, gui dar Week end lä sar na till det ”bätt re” re spek ti ve 
”säm re” jul bor det ur ett häl so per spek tiv. 
De har valt för-, varm- och ef er rät ter i båda ka te go ri er na från Sävargårdens 
dig nan de jul bord och räk nat på när ings in ne hål let. Slut sat sen är att de ”säm re” 
tall ri kar na ger mer än dub belt så högt ka lo ri in tag som  
de ”bätt re” och mot sva rar där med näs tan hela dags- 
 in ta get för en vux en kvin na – på en enda måltid. För rätt:

Hu vud rätt:
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Så lä ser du  
dia gram men:

Po ta tis  
(ma gert 
och  
mät tan de).

Jul skin ka (ma ger 
och pro te in rik. Få 
ka lo ri er + myc ket 
pro te in = mät tar 

bra).

In kokt 
lax

Gra vad 
lax på 
tunn-
brö det

Nyt ti ga re

In lagd sill (fis kar na är 
bra, rätt sorts fett och 
bland an nat Ome ga 3).
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När ings- 
in ne håll:

Kött bul
lar (gjor da 
på nöt färs är  
helt okej).

Totalt sämre Förrätt Huvudrätt Eerrätt

Förrätt Huvudrätt EerrättTotalt bättre

rek

40 % 25 %

35 %

28 % 17 %

55 %

55 %

15 %

30 %

30 % 31 %

39 %

 44 %    29 %

27 %

53 %    

8 %

39 %

29 % 22 %

49 %

22 % 19 %

59 %

38 %
7 %

54 %

Protein
Fett
Kolhydrater

När ings- 
in ne håll:

Syl ta de  
cham pin jo ner

Brun kål

In lag da 
grön sa ker

Röd kål

Röd be tor 
(grön sa ker na ger 
fib rer som mät tar. De 
in ne hål ler vi ta mi ner och 
an ti ox i dan ter och har få ka lo ri er).

Nyt ti ga re

Kalv syl ta 
(ma gert och 
pro te in rikt).

Rost biff (ma gert 
kött, pro te in rikt = 
mät tar bra).

Ox tunga  
(se rost biff).

 – Det är något speciellt med julbord, folk blir saliga, säger Elin Johansson 
till vänster. Karin Byström tillägger att det även är mycket socialt kopplat till 
maten – en tradition.  FOTO: TORBJÖRN JAKOBSSON
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