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äter större än någonsin
Banta med bananer? Kanske en flygvärdinnekur eller isometoden? Nej, vi minns inte heller vad de gick ut på, modedieter
kommer och går och metoder som vann anhängare för tio år
sedan ratas för nya rön. Bara gamla hederliga men lite småtråkiga tallriksmodellen verkar bestå.
Trenden i dag är att ställa kolhydraterna i skamvrån. Rätt eller
fel –man kan i alla fall konstatera att maten blivit en laddad fråga.

V

isst är det bättre att använda
riktigt smör? Kan det verkligen vara fel att äta morötter?
Umeådietisterna Karin Byström och
Elin Johansson möter ständigt funderingar och påståenden kring mat
och olika dieter, att ge ett snabbt svar
är däremot inte alltid så enkelt.
Intresset för mat är större än någonsin, konstaterar de. Viktminskning är en industri som omsätter gigantiska belopp och kosten har blivit
något som signalerar livsstil. Men
aldrig tidigare har frågan om hur vi
borde äta varit så känslig.
Många av diskussionerna handlar
förstås om LCHF. Karin och Elin har
funderat på varför debatten blivit så
hätsk, som om det pågick ett krig
mellan legitimerad vårdpersonal
och LCHF-anhängare, etablissemanget som slåss för grönsaker mot
uppstickarna som värnar fettet.
– Det finns inget krig. Vi vill ju
samma saker och har samma mål;
att människor ska må bra. Däremot
tycker vi olika om hur man kommer
dit. Att det blivit så laddat kan hänga
ihop med att folk känner sig lite lurade tror jag. Hela livet har man hört
att fett är dåligt, så testar man LCHF,
går ner i vikt och känner sig förd
bakom ljuset, säger Karin.

Kom på föreläsning
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Knivigast att hålla vikten

mycket kunskap och ofta så tröttar
man ef ter ett tag, orkar inte i längden. Och när man återgår till att äta
normalt så kommer kilona tillbaka.
Att rensa ut allt i kylskåpet är inte
heller nödvändigt för att nå resultat.
Små justeringar i kosten får jättestora konsekvenser på sikt.
– Att ta bort en macka per dag och
röra sig en kvart extra kan vara allt
som krävs. Men det här att se långsiktigt är svårt, de flesta vill ha snabba resultat. Att äta lagom av allt
känns trist. Man föredrar dieter där
det är fritt fram att äta obegränsat av
något livsmedel medan annat är helt
förbjudet, säger Karin.

Vilken diet ska man då satsa på för
att bli av med överflödiga kilon? Alla
dieter fungerar, menar Elin. Oavsett
om du bantar med bananer, äter
LCHF eller kör måltidsersättningar
så kommer du att gå ner i vikt. Att
sedan hålla kvar vikten, ja det är då
det blir knivigt.
– Problemet med dieter är att de
innebär så radikala förändringar.
Vissa, till exempel GI, kräver rätt

Det finns andra aspekter att fundera
på innan man hoppar på en diet. Att
inte äta som omgivningen kan vara
socialt hämmande. Många är också
väldigt fokuserade på vikt och kilon,
vad som får kroppen att fungera som
den ska kommer i andra hand.
Den forskning som finns i dag pekar mot att människor mår bäst av

Tallriksmodellen stark

✔ 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 håller en föreläsning på Umeå universitet. Plats är Samhällsvetarhuset, tid: 19:00, kostnad: 100
kronor. Mer information finns på
www.dietistkonsult.nu
att äta enligt tallriksmodellen och
det är vad dietister rekommenderar
i Sverige och många andra länder.
Men tallriksmodellen skapar inga
rubriker. Det finns hyllmeter med
kokböcker om LCHF och GI medan
den som är ute ef ter en tallriksmodellkokbok nog får leta sig blå, tror
Elin.
– Vi får höra ibland att modellen ju
inte fungerar ef tersom så många är
överviktiga men man måste komma
ihåg att det är väldigt få som äter enligt de här rekommendationerna.
Till viss del kan jag förstå, livsmedelsverket har varit dåliga på att
marknadsföra sitt budskap, det
känns trist och tråkigt. Ändå kan jag
känna att en vändning är på gång
när det gäller modedieter, en motreaktion. På senare tid har jag träf fat
patienter som tröttnat. ”Den här
gången vill jag att det ska ta tid” förklarar de. Den bästa förändringen är
den man kan hålla fast vid.

KRISTINA WALDENBORG
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Stenålderskost

Medelhavsdieten

Äta som en grottmänniska? Paleolitisk 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 viltkött, fisk, rotfrukter, nötter, bär
och frukt. Spannmålsoch mjölkprodukter är
bannlysta liksom
raffinerat socker och salt.

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 nyttiga 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 grekiska och betyder lika. Av de kalorier man sätter i sig ska en tredjedel komma från kolhydrater, en tredjedel från fett och en tredjedel 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. Metoden har uppdaterats under åren men i grunden handlar
det om att undvika energirik mat, dåliga fetter och socker. 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.

Tallriksmodellen
Inte en diet utan en pedagogisk modell
för att visa en väl sammansatt måltid
enligt de svenska näringsrekommendationerna. 80 procent av maten på tallriken 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.

