
S Ö N D A G   37

ger dig den kompletta GI-guiden till ditt nya liv — riv ur och sparaSondag

Rivstarta  
med Turbo!

✽

✽
Så gör du — hela Turbometoden 
Ulrikas godaste GI-recept 
Välj rätt i snabbköpet, stor GI-tabell 
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Vecka 1– 2
Turbostarta din förbränning med att äta max 20 
gram kolhydrater per dag. Då töms depån av 
kolhydrateroch kroppen börjar bränna fett som 
bränsle. Räkna med att gå ner mellan 2 och 4 
kilo under de första två veckorna.

Så ska du äta 
● Du får frossa obegränsat på kött, fisk, grönsaker och 
fett ur gröna listan. Räkna INTE kalorier, utan ät dig mätt 
på tre mål och tre mellanmål om dagen. Äter du tillräck-
ligt med proteiner och rätt sorts fett, blir kroppen till-
fredsställd snabbare.
● Undvik allt som innehåller socker och snabba kolhy-
drater. Skippa alltså skippa kakor, chips och godis. Men 
du ska också låta bli frukt, bröd, pasta, ris, potatis och rot-
frukter – allt som står på gula respektive röda listan.

TIPS! Ta gärna en multivitamintablett om dagen som  
komplement, eftersom du helt avstår från frukt.

Så ska du dricka
● Håll dig till vatten under den här fasen! Du behöver in-
te köpa dyrt bubbel, utan välj kranvatten som är helt na-
turligt och fritt från tillsatser. Undvik alkohol, läsk (även 
lightversioner) och fruktjuicer. För allra bäst resultat drar 
du också ner på kaffet. Koffein påverkar insulinproduk-
tionen, vilket ger ökad fettinlagring. Ska du dricka kaffe, 
bör det vara på morgonen vid frukost.
● Örttéer, chai te och kryddteer som kanel- kardemum-
ma- och chiliteer. Yogiteerna är supergoda.

TIPS! Är du sugen på något gott mellan målen?  
Avokado, oliver och osaltade nötter är bra GI-snacks.

OBS! Du kan känna dig trött under den här första  
fasen. Kroppen behöver tid att vänja sig av med sock-
er och snabba kolhydrater. Slarva inte med målen!

Så ska du motionera
● Bäst förbränning har du under lågintensiv träning, 
därför är raska promenader toppen. Försök hinna med 
tre 30-minuterspass i veckan. Har du aldrig motionerat 
förut, börja med 20 minuter åt gången.

TIPS! Pendla gärna med armarna för större effekt.

Kycklingsauté med jordnötssås och grönsaker En typisk dag under vecka 1–2

Räkna med att 
gå ner 2–4 kilo 
på två veckor

Läckra  
måltider Frukost – rivstarta förbränningen

Ät ordentligt även till 
lunch. Annars riskerar du 
att bli trött, hängig och 
falla för något sockrigt 
från godisautomaten.
● På lunchrestau-
rangen kan du välja kött, 
fisk och fågel, men avstå 

från potatis och ris. Välj 
i stället att fylla tallriken 
från lunchställets sal-
ladsbuffé. Eller så köper 
du skivad rostbiff eller 
kyckling i delidisken. 
Servera med hemma-
gjord coleslaw.
● Undvik pasta, pota-
tis, vitt ris, pizza, pajer, 
mackor, hamburgare.

Fröfisk
(4 portioner)
Pumpa-, solros-, se-

sam-, och linfrön
Salt och vitpeppar
4 spättafiléer, torsk  
eller annan vit fisk
1 ägg
Smör
Gör så här:
1. Blanda fröerna och 
strö på salt och vitpep-
par. Doppa fiskfiléerna i 
en skål med ett uppvis-
pat ägg. Panera fisken 
i fröblandningen. Stek 
i smör på medelstark 
värme på varje sida.

Middagen är tiden då 
familjen samlas och 
umgås. Känn inte att du 
måste laga särskild mat 
till dig. Ät som resten av 
familjen, men låt bli det 
som inte är GI-rätt.
● Ät ca 150 gram kött, 
fisk, fågel tillsammans 
med rostade grönsaker 

eller sallad.

● Undvik alla halvfabri-
kat och fryst färdigmat. 
Förutom att de innehål-
ler för mycket socker, 
salt och vetemjöl, är det 
ofta dessutom prop-
pade av härdade fetter 
och transfetter!

Chèvregratine-
rad fänkål
(4 portioner)
2 fänkålsstånd
Olivolja

175 gram chèvre
Salt och  

svartpeppar
Gör så här:
1. Dela fänkålen i 
fyra klyftor. Skär 

borta den hårda roten.  
2. Lägg i en ugnsfast 
form och pensla med 
olivolja. Smula över 
chèvren och krydda 
med salt och peppar.  
3. Sätt in i ugnen på 
200 grader i ca 20 
minuter.

1 pressad vitlöksklyfta
1⁄2 msk riven färsk inge-
fära
1⁄2 dl tamarisoja
1 msk sesamolja
salt och vitpeppar
rapsolja
4 kycklingfiléer
grillspett
Jordnötssås
1⁄2 gul lök
1 vitlöksklyfta
1 dl jordnötter
rapsolja
1⁄3 röd chili
1 burk kokosmjölk
1 tsk currypasta på burk
1 tsk honung
saft av 1⁄2 lime
Tillbehör: stavar av gurka, 
morot och rättika (tunt 
skivade)
Garnering: jordnötter

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 225° 
C. Blanda marinaden till 
kycklingen i en skål. Dela 
kycklingfiléerna i 

mindre bitar och lägg i kyck-
lingen i skålen med marina-
den. Låt marinera minst i 20 
minuter eller över natten.
2. Trä upp på spett och 
grilla i ugnen i ca 10 minuter 
eller tills kycklingen är ge-
nomstekt.
3. Skala och hacka en lök 
och finhacka vitlöken och 
chili. Lägg jordnötterna i 
en mortel och mosa dem. 
Hetta upp en kastrull med 
lite rapsolja och fräs lök, vit-
lök, nötter och chili i någon 
minut.
4. Tillsätt kokosmjölk och 
currypasta, honung och  
limesaft. Smaka av med 
salt, vitpeppar och eventu-
ellt lite mer chili eller  
currypasta.
5. Servera kycklingspet-
ten och såsen med gurka, 
morot och rättika skurna i 
smala stavar.

4 stora bitar gösfilé  
eller annan vit fisk
Smör
1⁄2 paket bacon
2 rejäla nävar champin-
joner, ostronskivling, 
shiitake eller annan 
svamp
Salt och vitpeppar
Rödvinssås
1 rödlök
4 vitlöksklyftor
Smör
6 dl rödvin
2 msk koncentrerad 
Kalvfond på flaska
3 kvistar färsk timjan
Vitpeppar
Ev salt

Gör så här:
1. Börja med såsen. 
Skala och skiva rödlök 
och vitlök. Bryn löken i 
lite smör i någon minut.
Tillsätt rödvin och 

kalvfond och lägg i tim-
jankvistarna. Låt puttra 
på svag värme tills 2 dl 
av vätskan återstår. Sila 
av lök och timjan och 
häll tillbaka såsen i en 
kastrull. Koka upp och 
smaka av med vitpep-
par och ev lite salt.
2. Hetta upp en stek-
panna och bryn fisken 
i smör i 3 minuter per 
sida eller tills den är ge-
nomstekt.
3. Hetta upp en annan 
stekpanna och stek ba-
conskivorna. Lägg upp 
på ett hushållspapper 
och låt rinna av. Lägg 
sedan i svampen och låt 
den steka i smör i ca 5 
minuter. Smaka av med 
salt och vitpeppar.
4. Lägg fisken på tallri-
kar. Toppa med svamp-

blandningen och häll en 
skvätt rödvinssås över.
5. Dekorera med en 
baconskiva och en kvist 
timjan.
Blomkålsmos
1 blomkålshuvud
2 dl vatten
salt och vitpeppar
1/2—1 dl grädde
1 dl färskriven parme-
san
1. Skär blomkålshuvu-
det i buketter och koka i 
lättsaltat vatten. Häll av 
vattnet och mixa med 
1/2 dl grädde till en 
jämn konsistens. 
2. Häll moset i en 
kastrull och koka upp. 
Tillsätt mer grädde om 
det behövs. 
3. Smaka av med salt 
och vitpeppar. Ta ka-
strullen från värmen och 

Halstrad gös med svampsallad 

● 4 portioner

● 4 portioner

Den gamla sanningen 
att ”frukosten är dagens 
viktigaste mål” stäm-
mer. Genom att äta ett 
morgonmål med mycket 
proteiner, rivstartar du 
din förbränning.
● Bästa frukostmaten 
under den här GI-fasen 
är ägg i alla dess former: 
stekt ägg och bacon, 
ost- och skinkomelett, 
ägghack, äggröra.
● Undvik rostat vitt 

bröd, marmelad, sock-
rad yoghurt, fruktjuicer.

Omelett
(Grundrecept 1 port)
2 ägg
2 msk vatten
Salt och peppar
Gör så här:
1. Vispa äggen lätt och 
tillsätt vatten, salt och 
peppar. Stek i lite smör 
eller rapsolja.  
2. Rör försiktigt med 

träslev tills äggröran 
tjocknar och blir fast. 
3. Smaksätt med till 
exempel sparris och 
mozzarella, fetaost och 
soltorkade tomater eller 
rökt lax och pepparrot.

Lunch – fyll på energiförrådet

Middag – rensa bort GI-bovarna

goda 
mellis3

● En halv avokado med färsk 
citronsaft, svartpeppar och ört-
salt ● En handfull valfria osal-
tade nötter ● Fem svarta oliver
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✽Vecka 3–8
Nu kan du börja äta frukt, pasta, ris och bröd igen. 
Men det gäller att välja rätt. Regeln är ju grövre, de-
sto bättre. Då tar det längre tid för kroppen att bryta 
ner kolhydraterna, du är mätt längre och undviker 
insulinpåslag.

Så ska du äta
● Fortsätt att njuta av läckerheter som kycklingfilé, lax 
och entrecôte. Du kan äta hur mycket du vill av maten 
från den gröna listan. Dessytom kan du lägga till en liten 
portion kolhydrater i form av råris, dinkel, quinoa eller 
bulgur per måltid.
● Undvik potatis, pizza, pajer, färdigmat, vitt bröd och 
allt annat ur röda listan.

TIPS! Vänj dig vid att kolhydrater är ett tillbehör, inte 
basen i din måltid. En knytnävsstor portion fullkorns-
ris- eller pasta är lagom.

Så ska du dricka
● Fortfarande är vatten bästa bordsdrycken. Är du in-
te supersockerkänslig så kan du unna dig en lighläsk då 
och då.
● Ört-, krydd- och chaiteer. Grönt te ökar till och med 
förbränningen något. Koffein påverkar insulinproduk-
tionen, så drick max två koppar kaffe eller svart te om da-
gen, helst på förmiddagen.
● Undvik alkohol, läsk, saft och fruktjuicer.

TIPS! Tycker du att det är trist att dricka vatten? 
Smaksätt med lime, äpple, gurka, citron eller apelsin. 
Drick minst två liter per dag för bästa resultat.

Så ska du motionera
● Fortsätt med promenaderna. Nu kan du prova inter-
vallträning, vilket är super när du vill gå ner i vikt. Gå 
raskt i fem minuter, jogga i långsamt tempo i fem minuter, 
öka farten under 45 sekunder. Upprepa 3–5 ggr, beroende 
på hur länge du vill vara ute.

TIPS! Prova även stavgång – ökar förbränningen 
med 15 procent.

Om du har saknat fru-
kostbrödet, är det nu 
helt okej att ta en smör-
gås. Men frallor och 
söta limpmackor går 
bort. Välj grovt, osötat 
bröd med hela korn i. 
Bra frukostar:
● Naturell yoghurt 
och filmjölk med osötat 
müsli.
● Äggröra, skinka, en 
skiva osötat fullkorns-

bröd med keso. En 
apelsin.
● Undvik frukostflingor 
– samtliga sorter inne-
håller för mycket socker.

Yoghurt med bär 
och pumpafrön 
(1 portion)
1 1/2 dl naturell yoghurt 
(3%)
1 dl blåbär
2 msk pumpafrön

Tips!
Förstärk frukosten med 
ett ägg så står du dig 
fram till lunch.

600 g nötfärs
1⁄2 dl grädde
1 ägg
Salt och svartpeppar
1 vitlöksklyfta
1⁄2 kruka färsk basilika
5 soltorkade tomater i olivolja
50 g pinjenötter
1 liten squash
1 gul paprika
1 röd paprika
1 rödlök
Olivolja
1 tsk torkad basilika

Fetacrème
200 g fetaost
1 burk crème fraiche (15%)
1⁄2 kruka basilika
4 soltorkade tomater i olja
Salt och svartpeppar

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200°C. 
2. Blanda nötfärs, grädde, ägg, salt 

och svartpeppar i en skål. 
3. Hacka vitlök, basilika och soltor-
kade tomater fint och blanda ner 
i färsen. Tillsätt pinjenötterna och 
forma färsen till biffar och lägg på 
en ugnsplåt.
4. Skiva squash, paprika och röd-
lök och lägg på en annan ugnsplåt. 
5. Häll lite olivolja över grön-
sakerna och strö på salt, svart-
peppar och torkad basilika. Ställ 
in bägge plåtarna i ugnen i ca 20 
minuter. Byt plats på plåtarna efter 
halva tiden.
5. Smula fetaosten och blanda 
med crème fraiche i en skål. 
6. Hacka basilika och soltorkad 
tomat
fint och blanda med fetacrèmen. 
7. Smaka av med salt och svart-
peppar.
8. Servera biffarna med de rostade 
grönsakerna och en klick feta-
crème.

Pinjenötsbiffar med fetacrème och rostade grönsaker
● 4 portioner

4 dl quinoa
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
Olivolja
2 kuvert saffran
8 dl hönsbuljong
1 röd paprika
2 starka korvar  
(typ chorizo)
300 g scampi eller räkor 
(skalade)
300 g förkokta musslor
2 lime
Salt och svartpeppar

Gör så här:
1. Skölj quinoan väl i varmt 
vatten. 
2. Skala och hacka löken 
och finhacka vitlöken. Hetta 
upp en wok eller en stor 
stekpanna. Bryn lök och vit-
lök i olivolja i några minuter.
3. Tillsätt saffran och quinoa 
och rör om. Häll på buljong 
och sänk värmen. Låt koka i 
15 minuter. Häll av överbliven 

buljong när quinoan kokat 
klart.
4. Strimla en röd paprika och 
skär korvarna i mindre bitar. 
5. Hetta upp en annan stek-
panna. Bryn paprika, korv, 
scampi och musslor i olivolja 
under några minuter och till-
sätt till quinoagrytan. 
6. Pressa lime över paellan 
och smaka av med salt och 
svartpeppar.
7. Servera med en grönsal-
lad och god salsa.

Saffranspaella på quinoa och skaldjur
● 4 portioner

En typisk dag under vecka 3–8
Frukost – välj grovt, osötat bröd

Lunch – nu kan du äta kolhydrater

Middag – ge förbränningen en kick

För bäst effekt, väljer 
du att äta ett kolhydrat-
tillbehör nu, istället för till 
middagen.
● En bra lunchtallrik 
innehåller rikligt med 
protein som skinka, 
kyckling, lax, rostbiff eller 
pastrami. Till det väljer 
du en stor portion grön-
saker och bulgur, quinoa 
eller råris.
● Undvik vit pasta och 
kokt potatis.

Svarta bönor 
med marinad
3 dl kokta svarta bönor
1/2 strimlad purjolök

2 msk dijonsenap
1 msk olivolja
1/2 msk rödvinsvinäger
Rivet skal av en 1/2 
Citron
Salt och svartpeppar
Gör så här:
1. Lägg bönorna i en 
skål med purjolöken. 

2. Blanda senap, olja, 
vinäger, salt och svart-
peppar en skål och häll 
över bönorna. Blanda.

Avstå från alla kolhydra-
ter efter kl 18 på kväl-
len. Då tömmer du din 
reserv av kolhydrater, in-
sulinhalten i blodet förblir 
låg och din viloämnes-
omsättning blir optimal. 
Lagom till frukost är din 
förbränning på max.  
Bra middag:
● Varm sallad på rikligt 
med ljummen tonfisk 
eller lax, isbergssallad, 
broccoli, wokad squash, 
tomater, haricots verts, 
röd lök, oliver, chèvre.

● Undvik alla kolhydra-
ter, även linser, bönor 
och kikärtor.

Örtpuré
1 sats blomkålsmos  
(recept på föregående 
uppslag)
1 dl finhackade färska 
örter (basilika, persilja, 
gräslök etc)
1 liten pressad vitlöks-
klyfta
Salt och vitpeppar
Gör så här:
1. Mixa blomkålsmoset 

med färska örter och vit-
lök till en jämn smet. Häll 
över i en kastrull och låt 
koka upp. Tillsätt mer 
grädde om det behövs.
2. Smaka av med salt 
och peppar.

Tre smarta mellanmål  
efter vecka två: ● En frukt. 

Bär och stenfrukter som plom-
mon och körsbär har lägst GI. 

● Ett kokt ägg på en skiva 
helkornsbröd. ● Några  
ostkuber (30 gr) av din  

favoritost.

smala 
mellis3Njut av lax, 

kycklingfilé och 
entrecôte!
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Recept: ”GI in the city” (Ica förlag) Foto: Malte Danielsson
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Därför  
fungerar
GI Turbo

Listan som gör det Lätt att väLja gi-rätt!
Sätt upp delmål! 
Sikta på fem kilo i taget, 
men kom ihåg att inte väga 
dig för ofta. En gång i veck-
an är lagom. Kom ihåg att 
ALLA hamnar på platåer, då 
vågnålen inte rör sig. Håll ut!

Proteiner
● Grönt: Ägg, fågel, 
fisk, skaldjur, kött, soja, 
alger, svamp, quorn.
● Gult: Baljväxter 
(bönor, linser, ärtor) 
innehåller lite för mycket 
kolhydrater. Mjölk, ost, 
grädde och smör (mättat 
fett, som du bör dra ner 
på). Korvprodukter med 
minst 80 procent kött.
● Rött: All färdigmat 
som köttbullar, chicken 
nuggets, hambur-
gare, frysta gratänger 
(innehåller oftast både 
vetemjöl och skadliga 
härdade fetter).

KoLHYdrater
● Grönt: Vill du gå ner 
i vikt, bör du äta mini-
malt med kolhydrater. 
Dessa ska komma från 
grönsaker som sallad, 
paprika, broccoli, blom-
kål, squash.
● Gult: Linser, bönor, 
råris, helkornsbröd, 
fullkornspasta, quinoa, 
dinkel.
● Rött: Socker, cous-
cous, pommes frites, 
vitt ris, vetemjöl, kakor, 
vitt bröd, bullar, chips, 
popcorn, nudlar.

Fetter
● Grönt: Omättade, 
fleromättade, enkelo-
mättade. Finns i olivolja, 
rapsolja, oliver, nötter, 
avokado, solrosfrön, 
pumpakärnor.
● Gult: Mättat fett i 

mjölk, ost, kött, crème 
fraiche, grädde mm.
● Rött: Transfet-
ter, hydrogenerade, 
härdade och delvis 
härdade fetter. Kallas 
också ”mördarfetter” 
eftersom kroppen 
inte kan bryta ner 
dem, utan de proppar 
igen kärlen och ökar 
risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar. Finns i 
halvfabrikat, chips, ka-
kor, pulversåser, bröd 
och lightprodukter som 
lättmargarin.

grönsaKer
● Grönt: Alla sallads-
sorter, paprika, selleri, 
gurka, fänkål, groddar, 
rädisa, sparris, brocco-
li, blomkål, aubergine, 
sockerärtor, squash, 
spenat, brysselkål, to-
mat, vitkål.
● Gult: Morötter, röd-
betor.
● Rött: Potatis, söt-
potatis, pumpa, kålrot 

FrUKt
● Grönt: Bär och 
stenfrukter som jord-
gubbar, blåbär, tranbär, 
plommon, avokado, 
körsbär, äpplen, torkad 
frukt.✱
● Gult: Melon, apelsi-

ner, klementiner.
● Rött: Bananer, 
vindruvor, ”hälsogodis” 
som torkade jordgub-
bar och ananasringar 
– rena sockerfällorna.
✱ Du bör inte frossa i 
frukt om du vill gå ner i 
vikt. Undvik helt under 
vecka 1 — 2, begränsa 
sedan till max två om 
dagen.

drYCKer
● Grönt: Vatten. Drick 
minst två liter per dag. 
Smaksätt med gurka, 
lime, citron, äpple el-
ler apelsin. Ört- och 
kryddteer som kanel- 
kardemumma- och 
chiliteer, vitt te, chai-te, 
jasminte, grönt te. 
Grönsaksjuicer.
● Gult: Fruktjuicer. 
Ju surare desto bättre. 
Därför är grapefrukt- 
och tranbärsjuice 
bättre än apelsin- och 
äppeljuice. Färskpres-
sad juice med fruktkött 
sänker GI. Vitt torrt vin, 
champagne, rödvin, 
lightläsk, kaffe och 
svart te (koffein på-
verkar insulinpåslaget, 
begränsa till ett par 
koppar per dag). GI-öl 
som Spendrups Bright 
och Pripps Blå Pure.
● Rött: Saft, läsk och 
sötade fruktjuicer. Öl 
– innehåller för mycket 
maltos och har skyhögt 
GI. Söta drinkar, likörer, 
whisky, efterrättsviner.

Så TOlkar du FärgkOderna
● Grönt – bästa valet. Ät (nästan) obegränsat.
● Gult – okej ibland och i små mängder.
● Rött – Undvik alltid.
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Gilla dig själv! Unna 
dig att vara snygg un-
der hela din viktresa, 
så rasar kilona fortare. 
Tänk inte: ”när jag gått 
ner, då …” utan köp 
fräscha, moderiktiga 
kläder i den storlek du 
har nu.

Tänk efter före! Butikerna är fulla 
av frestelser som: ”Fem choklad-
bitar för 20 kronor”. Ta ett ande-
tag, fundera på hur du kommer 
att må om du faller för frestelsen. 
Proppar du i dig chokladen gör du 
dig själv besviken och det kommer 
säkert att synas på vågen.

Förlåt dig själv! Är det så att du ändå ”trillar dit” – släpp 
det och gå vidare. Du har INTE sabbat hela din bantning! 
Det är bara att fortsätta som tidigare.

Tänk positivt! Ge 
dig själv beröm. Skriv 
ner tre saker varje 
kväll som du är nöjd 
med: ”jag tog ingen 
tårta vid fikat”, ”jag 
promenerade 20 
minuter på lunchen”, 
”jag tog inget bröd 
vid middagen”.

Belöna dig själv! Men 
inte med mat, som du 
säkert är van vid. En 
joggingrunda i skogen, 
en tidig kväll i sängen 
med en bra bok, eller 
ett långt telefonsamtal 
till en kompis är exem-
pel på ”belöningar” 
somfår dig att må bra 
– och hålla fingrarna 
från kakburken.

rensa 
i sKaFFeriet
GRÖNT
● Havrekex, finns i 
olika smaker
● Råris, fullkornsris, 
svart och rött råris 
(jättegott), quinoa, hel 
dinkel, bulgur
● Fullkorns-, råg-, 
havre- eller dinkelpasta
● Havrefras, havre-
kuddar eller osötad 
müsli
● Helkornsbröd 
(alltså med hela korn), 
gärna med linfrö och 
solrosfrön.
● Havre- råg- och 
dinkelknäcke,
● Sesamfrön, havre-
gryn går jättebra att ha i 
köttbullarna

● Jordnötter, cashew-
nötter, pekannötter
● Nakenhavre (minst 
behandlade havregry-

net som finns)
● Mörk choklad, minst 
70 procent kakao.
● Strösockerersätt-
ning (honung när du 
bara behöver en gnutta 
sötma)

RÖTT 
● Kakor, kex (fulla 
med transfetter och 
socker) 
● Vitt ris och jasminris
● Vetepasta, snabb-
pasta (även nya snabb-
fullkorn) 
● Söta frukostflingor
● Vitt bröd och full-
kornsbröd (ja, du läste 
rätt) och bröd som 
innehåller härdat och 
delvis härdade fetter 
– dessa fetter är BA-
RA dåliga för kroppen 
— går inte att bryta ner!
● Knäckebröd – bak-
at på fullkornsvete, har 
lika högt GI som vitt 
bröd, men innehåller 
mycket fibrer.
● Ströbröd
● Snabbhavregryn
● Chips, micropop-
corn (fullproppade 
med transfetter) och 
andra snacks
● Ljus mjölkchoklad
● Socker

… och sex toppentips

Glykemiskt index (GI) är ett mått på hur snabbt 
kolhydrater bryts ned i kroppen. Ju lägre GI, desto 
långsammare går det. Mat med lågt GI är också 
mindre förädlad än mat med högt GI. Råris har till 
exempel lägre GI än vitt ris.

✽  Mat med högt GI-värde, som kakor och godis, får ditt 
blodsocker att stiga dramatiskt. Bukspottskörteln ”lar-
mas” och börjar pytsa ut insulin i blodet för att få ner 
sockervärdet. Men eftersom den inte vet om du kom-
mer äta en eller tio godisbitar, fortsätter den att ösa på 
med insulin. Följden blir att blodsockret sjunker och 
blir alldeles för lågt. Du blir trött, okoncentrerad och 
– sötsugen.

✽  Insulin är ett anabolt hormon, vars uppgift är att bygga 
upp och lagra. Med för hög insulinhalt i blodet, har du 
alltså svårare att förbränna fett och går lättare upp i vikt.

✽  Har du däremot bara lite kolhydrater i kroppen används 
det lagrade fettet som bränsle.

✽  Även om du äter GI-rätt, går du upp i vikt om du äter 
alltför mycket. Din tallrik bör se ut så här: 150 gram kött/
fisk, halva tallriken grönsaker, och en knytnävsstor por-
tion fullkornsris- eller pasta. 3

Tänk positivt och 
klandra inte dig själv 
om du misslyckas 
någon gång.


