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 äter större än någonsin

Stenålderskost
Äta som en grottmänniska? Pa-
leolitisk kost som den också
kallas går ut på att man ska äta
mer naturligt, alltså den kost
människan rent biologiskt är
gjord för. Det innebär mer vilt-
kött, fisk, rotfrukter, nötter, bär
och frukt. Spannmåls-
och mjölkprodukter är
bannlysta liksom
raffinerat soc-
ker och salt. 

Medelhavsdieten
Det finns forskning som tyder på att
Medelhavskost gör oss friskare och
mer långlivade. Förespråkarna, som
även menar att dieten har effekt på
vikten, byter ut rött kött mot fisk och
fågel. Man ska också satsa på nytti-
ga fetter från nötter och olivolja samt äta
mycket frukt, grönsaker och spannmål med
fibrer och fullkorn. Dessutom är det okej att
dricka små mängder rödvin varje dag.

Isodieten
Var stor för några år sedan men har trots sin
enkelhet tappat i popularitet. Iso är grekis-
ka och betyder lika. Av de kalorier man sät-
ter i sig ska en tredjedel komma från kol-
hydrater, en tredjedel från fett och en tred-
jedel från proteiner.

Cambridgemetoden 
En av många VLCD-varianter, Very Low Calorie Diet.
Det handlar kort och gott om att byta ut måltider mot
speciella soppor, pulver, drinkar eller energikakor. De
som följer dieten får i sig väldigt lite kalorier per dag,
vilket ska ge snabb viktminskning.

Viktväktarna 
En senior i dietsammanhang. Allt började i New York
på 60-talet då en överviktig hemmafru fått nog. Meto-
den har uppdaterats under åren men i grunden handlar
det om att undvika energirik mat, dåliga fetter och soc-
ker. Maten har olika poäng,
points, och man håller koll på
sitt energiintag genom att
räkna dessa points. Frukt och
grönsaker har för det mesta
noll points så det får man äta
obegränsat av. 

Tallriks-
modellen 
Inte en diet utan en pedagogisk modell
för att visa en väl sammansatt måltid
enligt de svenska näringsrekommenda-
tionerna. 80 procent av maten på tallri-
ken ska komma från växtriket, hälften
ska vara potatis, pasta, ris eller bröd
och den andra hälften rotsaker, frukt
och grönsaker. Resterande 20 procent
ska innehålla mycket proteiner; kött,
fisk eller ägg till exempel. Kan varieras
efter individuella behov, till exempel
om man tränar mycket eller behöver
gå ner i vikt.
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Visst är det bätt re att an vän da
rik tigt smör? Kan det verk li -
gen vara fel att äta mo röt ter?

Umeådietisterna Ka rin By ström och
Elin Jo hans son mö ter stän digt fun -
der ing ar och på stå en den kring mat
och oli ka die ter, att ge ett snabbt svar
är där emot inte all tid så en kelt. 

In tres set för mat är stör re än nå -
gon sin, kon sta te rar de. Vikt minsk -
ning är en in du stri som om sät ter gi -
gan tis ka be lopp och kos ten har bli vit
nå got som sig na le rar livs stil. Men
ald rig ti di ga re har frå gan om hur vi
bor de äta va rit så käns lig.  

Många av dis kus sio ner na hand lar
för stås om LCHF. Ka rin och Elin har
fun de rat på var för de bat ten bli vit så
hätsk, som om det på gick ett krig
mel lan le gi ti me rad vård per so nal
och LCHF-an häng a re, eta blis se -
mang et som slåss för grön sa ker mot
upp stic kar na som vär nar fet tet.

– Det finns in get krig. Vi vill ju
sam ma sa ker och har sam ma mål;
att män ni skor ska må bra. Där emot
tyc ker vi oli ka om hur man kom mer
dit. Att det bli vit så lad dat kan hänga
ihop med att folk kän ner sig lite lu ra -
de tror jag. Hela li vet har man hört
att fett är då ligt, så tes tar man LCHF,
går ner i vikt och kän ner sig förd
bak om lju set, sä ger Ka rin.

Kni vi gast att hål la vik ten
Vil ken diet ska man då sat sa på för
att bli av med över flö di ga ki lon? Alla
die ter fun ge rar, me nar Elin. Oav sett
om du ban tar med ba na ner, äter
LCHF el ler kör måltidsersättningar
så kom mer du att gå ner i vikt. Att
se dan hål la kvar vik ten, ja det är då
det blir kni vigt. 

– Pro ble met med die ter är att de
in ne bär så ra di ka la för änd ring ar.
Vis sa, till ex em pel GI, krä ver rätt

myc ket kun skap och ofta så tröt tar
man ef  ter ett tag, or kar inte i läng -
den. Och när man åter går till att äta
nor malt så kom mer ki lo na till ba ka. 

Att ren sa ut allt i kyl skå pet är inte
hel ler nöd vän digt för att nå re sul tat.
Små ju ster ing ar i kos ten får jät te sto -
ra kon se kven ser på sikt.

– Att ta bort en mac ka per dag och
röra sig en kvart ex tra kan vara allt
som krävs. Men det här att se lång -
sik tigt är svårt, de fles ta vill ha snab -
ba re sul tat. Att äta la gom av allt
känns trist. Man fö re drar die ter där
det är fritt fram att äta obe grän sat av
nå got livs me del me dan an nat är helt
för bju det, sä ger Ka rin.

Tall riks mo del len stark
Det finns and ra aspek ter att fun de ra
på in nan man hop par på en diet. Att
inte äta som om giv ning en kan vara
so ci alt häm man de. Många är ock så
väl digt fo ku se ra de på vikt och ki lon,
vad som får krop pen att fun ge ra som
den ska kom mer i and ra hand.

Den forsk ning som finns i dag pe -
kar mot att män ni skor mår bäst av

att äta en ligt tall riks mo del len och
det är vad die tis ter re kom men de rar 
i Sve ri ge och många and ra län der.
Men tall riks mo del len ska par inga
ru bri ker. Det finns hyll me ter med
kok böc ker om LCHF och GI me dan
den som är ute ef  ter en tallriksmo-
dellkokbok nog får leta sig blå, tror
Elin.

– Vi får höra ibland att mo del len ju
inte fun ge rar ef  ter som så många är
över vik ti ga men man mås te kom ma
ihåg att det är väl digt få som äter en -
ligt de här re kom men da tio ner na.
Till viss del kan jag för stå, livs me -
dels ver ket har va rit då li ga på att
mark nads fö ra sitt bud skap, det
känns trist och trå kigt. Ändå kan jag
kän na att en vänd ning är på gång
när det gäl ler modedieter, en mot re -
ak tion. På se na re tid har jag träf  fat
pa ti en ter som trött nat. ”Den här
gång en vill jag att det ska ta tid” för -
kla rar de. Den bäs ta för änd ring en är
den man kan hål la fast vid.

KRIS TI NA WAL DEN BORG

Ban ta med ba na ner? Kan ske en flygvärdinnekur el ler iso-
me to den? Nej, vi minns inte hel ler vad de gick ut på, modedieter
kom mer och går och me to der som vann an häng a re för tio år 
se dan ra tas för nya rön. Bara gam la he der li ga men lite små-
trå ki ga tall riks mo del len ver kar be stå. 
Tren den i dag är att stäl la kol hyd ra ter na i skam vrån. Rätt el ler
fel –man kan i alla fall kon sta te ra att ma ten bli vit en lad dad frå ga.

✔ Om du vill veta mer om för- och
nackdelar med olika dieter eller
har frågor till dietisterna Karin
Byström och Elin Johansson så
finns tillfälle att träffa dem 16
april då Dietistkonsult Norr hål-
ler en föreläsning på Umeå uni-
versitet. Plats är Samhällsvetar-
huset, tid: 19:00, kostnad: 100
kronor. Mer information finns på
www.dietistkonsult.nu

Kom på föreläsning

Karin Byström och Elin Johans-
son, dietister. FOTO: PER A ADSTEN


