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Så äter du nyttigaste julbordet
40 % 25 %

30 % 31 %

35 %

Jodå, det går utmärkt att käka julbord på ett vettigt sätt. Karin Byström och Elin
Johansson, Dietistkonsult norr, guidar Weekendläsarna till det ”bättre” respektive
”sämre” julbordet ur ett hälsoperspektiv.
De har valt för-, varm- och efterrätter i båda kategorierna från Sävargårdens
dignande julbord och räknat på näringsinnehållet. Slutsatsen är att de ”sämre”
tallrikarna ger mer än dubbelt så högt kaloriintag som
de ”bättre” och motsvarar därmed nästan hela dagsintaget för en vuxen kvinna – på en enda måltid.

39 %

Så läser du
diagrammen:

rek

Protein:
Protein
Kolhydrater:
Fett
Fett:
Kolhydrater

15 %
55 %

30 %

Förrätt:

Finns det nå
gon smart tak
tik
för att orka med alla godsaker?
– Det första knepet är att inte spa
ra sig, berättar Karin. Vissa tänker
”jag äter en lätt lunch eftersom jag
ska på julbord i kväll”, det är fel för
då är man jättehungrig. Ät i stället
som vanligt innan.
Vi som blir glada av all mat och
gör samma fel varje gång – går ut
lite för hårt och tar för mycket re
dan på förrättstallriken, får tipset
av Elin att ta väldigt lite av det vi
vill smaka eftersom det samman
lagt ändå blir väldigt mycket.
– Se till att få en överblick. Kan
ske vet du direkt att du gillar fisk,
satsa då på det och skippa köttbul
larna – man behöver inte ta av allt,
påpekar Karin.

Traditionellt = nyttigt
De traditionella julbordsrätterna
vi kan äta mycket av utan att ha
dåligt samvete är exempelvis jul
skin
kan (ma
ger och bra), fis
kar
na (utom de som ligger tjock sås,
exempelvis senapssill). Fisk är
energirik men med bra sorts fett.
Vanlig kokt potatis är också en hit.
– Grön
saks
rät
ter är bra men
undvik de som ligger i feta röror,
till ex
em
pel rödbetssalladen, sä
ger Elin.
– Kalvsylta och allt ”rent” kött
(rostbiff, oxtunga och lammfiol) är
bra. Korv, däremot, är mindre bra
på grund av en dålig typ av fett och
ofta ganska mycket salt, säger Ka
rin.
Hur är det med matförgiftning
och julbord?
– Jag har inte hört om sådana fall
så ofta. Det handlar mest om hur
livsmedlet har hanterats, om hand
hygien och hur många gånger rät
terna åkt in och ut ur kylen, berät
tar Karin.
– Mat ska inte stå framme mer än
två timmar. Ett sätt att minska ris
kerna kan vara att
ta av desämre
populä
Totalt

28 % 17 %
55 %

Totalt bättre

40 % 25 %

ra rätterna som snabbt går åt och
ofta fylls på, säger Elin.
Sötsuget som ofelbart kom
mer till jul, hur motverkar man
det?
– Ät regelbundet med fasta målti
der och mellanmål däremellan. Om
suget ändå kommer, ät frukt, då får
du lite sött och lite fibrer, och kom
plettera gärna med nötter, säger
Totalt sämre
Karin.
Hur ska man tänka runt dryc
ken till julbordet?
– Det är lätt gjort att glöm
ma
28 % 17 %
dryckesbiten och bara räkna det
som ligger på tallriken. Men dryck
ger mycket ener
i, det är lätt att
55g%
hälla i sig kalorier utan att känna
mättnadskänsla, säger Karin.
– Alkohol gör att aptiten ökar, tar
du en ”aptitretare” före maten kan
ske du blir ännu hungrigare, säger
Elin.
– Alla Totalt
drycker bättre
utom vatten in
nehåller kalorier. Julmust light är
att föredra framför julmust om du
dricker det varje dag, gör du det en
gång i veckan gör de kalorierna
40 % 25 %
kanske inte så mycket. Det är ofta
en mängdfråga, konstaterar Elin.

Begränsad perio35
d%
Visst ska vi unna oss till jul, att
käka julbord under en begränsad
period leder inte till övervikt om
man har en bra livsstil resten av
året, påperek
kar dietisterna.
Det blir lätt att vi sitter i sof
forna och umgås och äter mer
än vanligt under jul, har ni någ
15 %
ra tips på hur man kommer upp
ur soffan?
% digt bra
– Åka skid55
or%är en30väl
träningsform, ta en skidtur extra,
en extra promenad, kör ett julspin
ningpass på gym
met, tip
sar Ka
rin.
– Gå på en gemensam julprome
nad i stället för att bara sitta inne,
tycker Elin.
ERICA SJÖSTRÖM PONTUSSON
Förrätt

29 % 22 %
49 %

Förrätt

30 % 31 %

– Det är något speciellt med
folk blir saliga, säger Elin
Johansson
35 julbord,
%
39 %
till vänster. Karin Byström tillägger att det även är mycket socialt kopplat till
maten – en tradition. 
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Näringsinnehåll:

Inl agd sill (fiskarna är
bra, rätt sorts fett och
bland annat Omega 3).
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kalorier + mycket
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Oxt unga
(se rostbiff).
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Rostb iff (magert
kött, proteinrikt =
mättar bra).
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Köttb ul
lar (gjorda
på nötfärs är
helt okej).
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38 %
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Efterrätt
Rödb et or
8%
(grönsakerna ger
fibrer som mättar. De
53 %
innehåller vitaminer och
39 %
antioxidanter och har få kalorier).
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