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När svenska 
näringsrekommendationer krockar 

med den ätstörda verkligheten  



SNR-12 
LCHF/lite 

kolhydrater 

Paleo 

Fettfritt 

Mixardieten 

Vegan 
Vegetarian 

Det är mycket nu… 

Krigardieten 

Sockerfritt 

Clean 
eating 

Raw 
food 

5:2-dieten 

Stockholms-
vegetarian 

Blodgrupps-
dieten 

Barnmats-
dieten 

Flexitarian 



 

 ”Övertygelser är farligare fiender till 
 sanningen än lögnen.” 

 

  Friedrich Nietzsche 

  1844 – 1900  



Århundradets mest omhuldade regel?  

 

 

 

• Plikten att vara hälsosam 

 



 
Ett fantastiskt arbetsredskap 

som saknar bäst-före-datum… 
 



Hur ser rekommendationen ut – egentligen? 

 

0.8 g/kg 

Minst 6 dl/dag 

Ca 1 g/kg 

Basen ca 150-
200g/dag 

Basen ca 200 g/dag 

2-3/dag 
2-300 g/dag 



Hur kan vi nå upp till 
rekommendationerna –  

• utan ÅNGEST…? 

 



När ”tryggheten” handlar om det här! 



 
Rädslor  

 • att våga släppa på kontrollen 
• att våga lita på mina känslor 
• få mer ork – då har jag ätit för mycket 
• att känna hunger 
• att hungern är bottenlös 
• att inte kunna sluta äta 
• vad andra tänker om jag äter normalt 
• att må bättre 
• att äta mer än igår 
• att inte få träna som jag vill 
• för att leva i nuet 

 



 
…och ännu fler rädslor  

 • för att bli fixerad vid vågen 
• att alla luras 
• att det ska bli fel 
• att förlora stödet och bli utslängd från vården innan 

man mår bra 
• för vad som händer sen 
• för vad andra tycker 
• för att släppa tryggheten 
• för krav 
• för att ha fått dåliga vanor 
• för att misslyckas 
• för att bli ett matvrak 

 



Och – rädslan att bli överviktig… 



Rädsla säljer! 

 

Rädsla färdas snabbare än förnuftet! 



”Strong is the new skinny” 

Plikten att vara hälsosam…? 



Det nya hälsosamma? 



Det nya o-hälsosamma? 



Varför är 

• Mjölk o-
hälsosamt? 

• och kvarg 
hälsosamt? 



Livsviktiga näringsämnen som saknas 
vid ”nyttigt” ätande 

Energi = fett, 
protein, 
kolhydrater 

      
Kalk 

Järn, salt, zink, fettlös-
liga vitaminer, B12 



Människan består av dessa ämnen: 

• De förbrukas varje dag och måste ständigt 
ersättas med samma ämnen – annars 
fungerar vi inte. 

• Vatten     60 % 

• Fett    20 % 

• Protein    14 % 

• Kolhydrater    3-4 % 

• Mineraler & vitaminer  3 % 



 
  VÄTSKA – behov ca 1½-2 

liter/dag 
 

här försvinner 1-1½ liter/dag 

här försvinner 0.1-0.3 liter/dag 

här försvinner 0.6 liter/dag 

här försvinner 0.2 liter/dag 



 
I en hälsosam kropp täcks 
rekommendationerna av: 

 – protein 0.8 g/kg, vegetarianer 1 g/kg 
 
– fett ≈ 1 g/kg 

 
– stärkelserika kolhydrater = basen, grunden 

 
– kcal ≈ 35/kg  
 
Protein, fett och kolhydrater är makronärings-
ämnen 

 



Fett 

http://www.google.se/imgres?q=fettsyror&start=388&num=10&hl=sv&biw=1280&bih=905&tbm=isch&tbnid=-6ANVLAKSeUOGM:&imgrefurl=http://www.sunsoft.se/?p%3D754&docid=InWydNo7ZFMvaM&imgurl=http://www.sunsoft.se/wp-content/uploads/2012/08/sm%C3%B6r.jpg&w=300&h=300&ei=FsaCUJSzEMaC4ASuqYHoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=662&vpy=359&dur=734&hovh=225&hovw=225&tx=115&ty=120&sig=105663022393115612184&page=12&tbnh=131&tbnw=131&ndsp=12&ved=1t:429,r:91,s:200,i:277
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-ZruhDxWmw2Y/UEZMgtpe9vI/AAAAAAAACPw/Wt-7nAFqhaM/s1600/kokosfett.jpg&imgrefurl=http://matildastraningsblogg.blogspot.com/2012/09/basta-stekfettet.html&usg=__7stxP8a9o2cM-J2bjwVt0n_XImQ=&h=136&w=180&sz=6&hl=sv&start=536&zoom=1&tbnid=humtv4DnQpXoJM:&tbnh=108&tbnw=144&ei=-sSCUPGiA-Lf4QS46IGAAw&prev=/search?q%3Dfettsyror%26start%3D500%26tbnh%3D114%26tbnw%3D140%26num%3D10%26hl%3Dsv%26sig%3D105663022393115612184%26biw%3D1280%26bih%3D905%26output%3Dimages_json%26tbs%3Dsimg:CAESEglnvd87C3aTUSEyHYfOgKtSrw%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=499&vpy=292&dur=683&hovh=108&hovw=144&tx=125&ty=69&sig=105663022393115612184&page=14&ved=1t:429,r:35,s:500,i:109
http://www.google.se/imgres?q=fettsyror&num=10&hl=sv&biw=1280&bih=905&tbm=isch&tbnid=5ldbajJZb1PhNM:&imgrefurl=http://www.lifeportalen.se/articles/3127&docid=NsslqtXHWY2eKM&imgurl=http://www.lifeportalen.se/uploads/pictures/292/7d2839a517302c847649b74a94f46163.jpeg&w=800&h=779&ei=SMSCUPPWO4Gn4gSDloCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=186&vpy=71&dur=928&hovh=222&hovw=228&tx=98&ty=99&sig=105663022393115612184&page=1&tbnh=159&tbnw=163&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:17,s:0,i:119
http://www.google.se/imgres?q=fettsyror&start=677&num=10&hl=sv&biw=1280&bih=905&tbm=isch&tbnid=c547rt66yN5fVM:&imgrefurl=http://chokladgrottan.webblogg.se/2012/february/fett-nice.html&docid=oVk24GTTz2k9AM&imgurl=http://chokladgrottan.webblogg.se/images/2012/olivolja_93873662_187574064.jpg&w=248&h=221&ei=DceCUJSLPJLU4QSCjYDwCw&zoom=1&iact=hc&vpx=356&vpy=317&dur=892&hovh=176&hovw=198&tx=116&ty=94&sig=105663022393115612184&page=20&tbnh=156&tbnw=161&ndsp=37&ved=1t:429,r:78,s:500,i:238
http://www.google.se/imgres?q=fettsyror&num=10&hl=sv&biw=1280&bih=905&tbm=isch&tbnid=Kt00oqxiY9HQzM:&imgrefurl=http://www.svensktkosttillskott.se/?_escaped_fragment_%3Dartiklar/omega-3&docid=JbE-hTaPyHvkwM&imgurl=http://www.svensktkosttillskott.se/images/artiklar/omega-3_1.jpg&w=395&h=256&ei=SMSCUPPWO4Gn4gSDloCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=787&vpy=211&dur=1254&hovh=181&hovw=279&tx=125&ty=69&sig=105663022393115612184&page=1&tbnh=164&tbnw=253&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:1,s:20,i:135
http://www.google.se/imgres?q=fettsyror&start=166&num=10&hl=sv&biw=1280&bih=905&tbm=isch&tbnid=PbPkcNGTAz8KbM:&imgrefurl=http://aktivtraning.se/kost/kost-och-halsa/8-madvarer-toptuner-immunforsvaret&docid=nKjVUx3t0a2EuM&imgurl=http://aktivtraning.se/files/bonnier-atr/imagecache/630x250/makrell.jpg&w=630&h=250&ei=SMSCUPPWO4Gn4gSDloCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=408&vpy=273&dur=1794&hovh=141&hovw=357&tx=175&ty=77&sig=105663022393115612184&page=6&tbnh=101&tbnw=256&ndsp=36&ved=1t:429,r:59,s:20,i:241


Vanliga påståenden om fett 

• ”Man blir fet av fett” 

 

• ”Fettet lägger sig direkt”  

 

• ”Fett finns i allting” 



Kolhydrater = basmat= stapelvara 



Vanliga påståenden om kolhydrater 

• ”Kroppen behöver inte kolhydrater, de är 
onödiga” 

• ”Kroppen kan själv tillverka de kolhydrater 
som behövs” 

• Jag får i mig kolhydrater via frukt och grönt” 

• ”Kolhydrater triggar hetsätning” 

• ”Om jag börjar äta kolhydrater kan jag inte 
sluta” 



Kolhydrater i hjärnan 







Hetsätningsmat 





Vår tids ”synd” 

• stavas  s o c k e r !    Det vita 

giftet! 
 



”Socker finns överallt, tänk bara på...” 

• sushi 
• frukt 
• pizzadeg 
• E-ämnen 
• gurkspad 
• tomatsås 
• Sojayoghurt 
• druvsocker i vegetariska ”bitar” 
• hostmedicin 
• blodpudding 

 





Protein 



Hur mycket bönor behöver man äta för att 
få samma mängd protein som finns i kött?  

100 g biff = 22 g protein 

3 dl vita bönor = 22 g protein 

Sojabönor innehåller 
mest protein MEN 
måste kombineras för 
att utnyttja effekten 



Vanliga påståenden om protein 

• ”Det är viktigt med protein efter träning” 

• ”Protein finns i svamp och mandlar” 

• ”Läkaren sa att jag skulle äta gröna bönor för 
att öka proteinintaget” 

• ”Allt protein jag behöver finns i sojabönor” 

• ”Det är inte nyttigt med protein från djur” 

• Protein är aldrig farligt för det är så nyttigt” 

• ”Jag tycker synd om djuren” 

 



Med andra ord – den ätstörda 
matcirkeln 





Vitaminer och mineraler 

 

–kallas mikronäringsämnen 

 

–Vitaminer finns både som 
vattenlösliga och fettlösliga 



B1 – tiamin 

• Rekommendationen täcks av 645 g bruna 
bönor, eller 165 g jordnötter eller 145 g 
skinka – men är det godkänt bland våra 
patienter? 

 



B2 – riboflavin 

• Finns i mjölkprodukter, lever, kött, mandlar, 
messmör, kaviar – men vad godkänns av våra 
patienter? 

 



Niacin (B3) 

• Finns i proteinrika livsmedel, kaffe – mycket 
tveksamt om det är tillräckligt hos våra 
patienter. 

 



B6 – pyridoxin 

• Finns i inälvor, kött, fullkornsprodukter, fågel, 
fisk – kan delvis godkännas av våra patienter 

 

 

 

 

• Rekommendationen täcks av 200 g 

 



 
Folat - folsyra 

 

• Folat finns i gröna grönsaker, baljväxter, lever, 
fullkornsprodukter  

• Folsyra är syntetiskt  

Rekommendationen täcks av 230 g 

och kan troligen konsumeras i tillräcklig mängd. 

 

 



Kobalamin – B12 – finns bara i animaliska 

livsmedel  
Rekommendationen täcks av 2 msk  
 
 

eller  3½ dl  
 

 
Trolig brist hos de allra flesta av våra patienter 
 
      



A-vitamin 

• Rekommendationen täcks av 3/4 msk 
 
 

• Eller 7 äggulor 
 

 
 
 
 

Trolig brist hos de flesta av våra patienter eftersom 
vitamin A kräver samtidig konsumtion av fett 
 
  



Även vegetabilier kan… 

bli till A-vitamin i kroppen 



D-vitamin 

• D finns i fet fisk, ägg, lever, smör, berikad 
mjölk och margarin 

 

 

• Rekommendationen täcks av 1 liter mellan-
mjölk   Trolig brist hos de flesta 
    av våra patienter 

 



E-vitamin 

• E finns i oljor, nötter, vetegroddar, fullkorn, 
gröna bladgrönsaker, avokado 

• Rekommendationen täcks av 30 g mandel  

 

 

 

 

• Kan troligen konsumeras i tillräcklig mängd 



Kalcium 

• Rekommendationen täcks av 6.5 dl mellan-
mjölk eller 1.95 kg vitkål 



 
Innehåll/100 gram 

 
    Soja Havre   Ris     Mandel Mjölk 

• kcal  60  44    50      122  48 

• protein 2,5  1,1    0,1          4   3,5 

• Vit.B12 0  0    0          0   0,42  

• Vit. D 0  0    0          0   0,38 

• Kalcium 19  5    44        53  117 

• Fosfor 39  30    37,5      104   93 

• Selen 0,5  1     3,5         0,4   1,8 

• Zink 0,2  0,3     0,2         0,7   0,45 

 



Järn 

• Rekommendationen är högre för kvinnor och 
täcks av 80 gram blodpudding eller 395 gram 
nötfärs  eller 1.44 kg spenat 

 

 

 

 

• Behovet täcks så gott som aldrig. 

 



Zink 

• Rekommendationen täcks av 2 ostron 

    eller 185 gram sojabönor eller 

    88 gram quorn 

 

 

 

 

Det är mycket tveksamt om patienterna täcker sina 
behov…? 



Kalium, Natrium och Klorid 

• Rekommendationen täcks av 50 g potatis 

 

 

 

 

• respektive av 5 krm vanligt salt 

 Många täcker inte behovet  



Magnesium 

• Rekommendationen täcks av 200 g jordnötter  

    eller 130 gram havregryn eller 

    100 g vetegroddar 

 

 

 

 

Stora möjligheter att täcka behovet, men… 



Fosfor 

• Rekommendationen täcks av 120 g hårt bröd 
eller 100 g sardiner + 100 g Brieost 

 

 

 

 

 

 

Troligen täcks inte behovet hos de patienter vi 
möter. 



Selen 

• Rekommendationen täcks av 100 g tonfisk 

    eller 2 stekta ägg 

 

 

 

 

eller 235 g stekta champinjoner  

 



Vi behöver lite av varje – i rätt 
tid… 


