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Forskning visar att det 
tar 66 dagar att ändra 
en vana i grunden. Med 
fokus på det har kost-

coachen Ulrika Davidsson skapat 
ett program och låtit 600 perso-
ner testa.

–  I snitt har de gått ner 
minst 12 kilo, och då har 
personerna inte  
följt programmet 
slaviskt. Men det 
finns de som  
har gått ner hela  
20 kilo, säger hon.  

Ulrikas program 
bygger på variera-
de kostscheman för att göra  
veckorna spännande och inspire-
rande. På så sätt kan man hitta sin 
nya livsstil, vad man gillar och 
vad som kan fungera på lång sikt, 
menar Ulrika.

– Det är intressant vad som 
händer när man under lite längre 
tid följer en lite striktare lågkolhy-
dratkost och blandar den med  
juicing och vegetariska recept. 
Recepten är en blandning mellan 
varm och kall mat, kött, fisk, fågel 
och de är lättlagade och näringsri-
ka. Boken är en mix av alla mina 

samlade kunskaper under 16 år 
som kostcoach. Och då har jag 
samlat på mig en hel del, konsta-
terar Ulrika.

Ulrika har i sina nya recept även 
dragit ner på mjölkproduk-
ter. Hennes nya bok 
innehåller coaching och 

tips kring aktiviteter, 
avkoppling och hur 
man ska tänka  
i nya banor och mer 
målinriktat. Lång-
siktigheten ska  
prioriteras. Att gå 
ner i vikt ska inte  
vara en quickfix.

– Att man jobbar med sin själv-
bild med positiva tankar och frågar 
sig själv varför man vill göra den 
här förändringen, är lika viktigt 
som att följa recepten. Det är den 
kombinationen som skapar en 
hållbar förändring.

Ulrika passar på att inflika att 
ingen kostplan passar alla eller ger 
samma antal kilo i viktnedgång.

– Alla reagerar olika och man 
har olika förutsättningar och 
kroppskonstitutionen påverkar 
också hur slutresultatet blir. Dess- 
utom behövs motivation och en 

    INVESTERA  
  I HÄLSAN  

  ÄR GREJEN” 
Att gå ner  

i vikt ska inte 
vara en 

quickfix
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ÄT DIG FRISKARE. 
Varm och kall mat, kött,  
fisk, fågel  – boken ”66 day 
challenge” innehåller en 
mix av recept och Ulrika 
Davidssons kunskaper. 

Fakta
Namn: Ulrika  
Davidsson.
Bor: Stockholm.
Ålder: 48.
Gör: Kostrådgivare på 
Ulrikas kickstart AB, 
kokboksförfattare.
Familj: Singel, två 
barn, 20 och 22.
Aktuell: Med boken 
66 day challenge (The 
Book Affair förlag). 
En bok som handlar 
om att bryta dåliga 
vanor för att förbättra 
förutsättningarna för 
viktnedgång.
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Det tar tid att ändra en vana –  hela  
66 dagar, förklarar kostcoachen Ulrika 
Davidsson som är aktuell med en ny 
hälsokokbok.  Text : Agneta Elmegård”ATT

Ät så här:
Fokus ligger på lågkolhydrat-
kost. Börja och avsluta utma-
ningen med en veckas juicer, 
smoothies och soppor.
Ät gärna: Bra fett, till exem-
pel kallpressad olivolja och 
rapsolja, kokosfett, naturella 
och saltade nötter, frön, oliver, 
grädde och crème fraiche, ost, 
majonnäs. Bra kolhydrater 
som grönsaker, rotfrukter, 

frukt och bär, quinoa, pasta 
utan mjöl, linser, böner, havre, 
osötad müsli. Protein som till 
exempel nötkött, kyckling, vilt, 
kalkon, lax, torsk, tonfisk, sill, 
skaldjur, ägg.
 Ät ibland: Surdegsbröd, 
torkad frukt och bär, råris, 
honung, agave, mörk choklad, 
korv med hög kötthalt.
Undvik helst: Majsolja, 

lättgrädde, drickyoghurt, frukt- 
yoghurt, margarin, pommes 
frites, couscous och bulgur, 
vanlig pasta, pizza, pannkakor, 
vetemjöl, bröd, godis, läsk, hel- 
och halvfabrikat.

 FASTA FÖR ATT ÖKA  
 FÖRBRÄNNINGEN: Lägg in 
periodisk fasta i din kostplan. 
Det ökar förbränningen efter-

som kroppen ställer in sig på 
energiförbrukning ungefär 
tre timmar efter att man ätit 
något. Äter man ett mellanmål 
då, så saboterar man alltså 
förbränningen, menar Ulrika 
Davidsson. Det bästa är att va-
riera sitt kaloriintag. Det finns 
olika varianter av fasta.
■ 5:2 innebär att du som 
kvinna äter 500 kcal två dagar 

i veckan och som man  
600 kcal. Övriga dagar äter  
du utan att räkna kalorier.
■16:8 innebär att du fastar 
16 timmar och sedan har ett 
”ätfönster” på åtta timmar. Det 
gör man vanligtvis genom att 
hoppa över frukost och börja 
äta klockan 12. På förmidda-
gen kan man dricka kaffe/te 
och citronvatten. 

Källa: 66 day challenge

Foto: MALTE DANIELSSON
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11 respektive 19 kilo. Så 
mycket gick Maria och  
Thomas Samuelsson ner  
på tio veckor.

 – Vi har varit tillsammans 
i 26 år men aldrig lagat mat 
tillsammans. Det är ju en väl-
digt trevlig konsekvens av 
den här metoden. Nu lagar 
vi maten tillsammans hela 
tiden, säger de.

De hade testat alla möjliga 
dieter tidigare, men viktned-
gången blev aldrig beständig. 
Men nu var det dags för en be-
stående förändring, tyckte Maria 
och Thomas Samuelsson. Vågen 
talade för sig själv och de beslu-
tade sig för att utmana sig  
själva med 66 dayd challenge- 
metoden. En metod som i grun-
den förändrat deras tankar och 
beteende kring mat.

– Vi behövde gå ner i vikt helt 
enkelt. Så var det bara. Jag har 
testat det mesta tidigare. Allt 
från Itrim till Viktväktarna, men 
jag var konstant hungrig och 
vikten jag förlorade kom fort 
tillbaka. Jag har inte varit hung-
rig på samma sätt med den här 
metoden, konstaterar Maria 
Samuelsson som snabbt fick 
med sin man Thomas på tåget.

Sakta började belöningen visa 
sig på vågen. Och det sporrade 
paret ännu mer, även om de  
erkänner att en viss uppoffring 
har varit nödvändig.

– Man kan inte bara gå ut på 
middag eller tacka ja till allting. 
Man måste ju aktivt ta bort kol-
hydraterna. Är det buffé är det 
däremot enkelt, för då kan man 
ju välja fritt, säger Maria.

För Thomas, som gått ner  
nästan 20 kilo på 10 veckor, har  
utmaningen varit att skippa  
mackorna.

– Är det något som man sak-
nar är det smörgåsarna. Man 

måste skärpa till sig helt enkelt, 
men det har ändå varit väldigt 
enkelt. Det står klart och tydligt 
hur man ska göra i Ulrikas pro-
gram. Det är inga konstigheter, 
säger Thomas medan Maria fli-
kar in att de alltid gillat grönsa-
ker vilket gjorde utmaningen 
med nya matvanor enkel.

Att köra tio-veckorsprogram-
met har haft fler fördelar för  
paret Samuelsson. Tidigare  
har de aldrig umgåtts i köket.   
Nu blev köket äntligen en  
gemensam samlingsplats.

 – Vi har varit tillsammans  
i 26 år men aldrig lagat mat till-
sammans. Det är ju en väldigt 
trevlig konsekvens av den här 
metoden. Nu lagar vi maten till-
sammans hela tiden, vilket ju är 
jättekul. En fördel är att det är  
tio veckor man ska hålla på, så 
då ändrar man verkligen sina  
vanor.

Paret erkänner att de i perio-
der varit hungriga. Men de har 
upptäckt en annorlunda konse-
kvens av lågkolhydratkosten:

– Hungern är annorlunda när 
man äter kolhydrater. Ingen tve-
kan om det. Äter man kost med 
mycket kolhydrater blir det mer 

genuin vilja att förändra. Men det 
man kan förvänta sig i 66 day 
challenge är riktig matglädje. Det 
ska vara roligt att laga god mat 
helt enkelt, säger Ulrika.

Boken ska också tilltala män 
och är skriven ur ett unisex- 
perspektiv.

– Snabba resultat är viktigt för 
motivationen. I och med att man 
kombinerar fasta med lågkalori-
kost kan det gå ganska snabbt. 

Vilken är hemligheten för att lyckas?
– Planeringen. Att lägga tid på 

de kommande veckorna och verk-
ligen laga rätterna. Har du levt på 
halvfabrikat tidigare måste du va-
ra inställd på att det blir en för-
ändring hemma i köket. Det kan 
även innebära att du kanske inte 
kan gå ut med kompisarna på  
krogen eller måste tacka nej till 
restaurangbesök under tiden du 
följer programmet.

Ulrika tipsar även om att man 
ska lära sig känna skillnad på 
hunger och sug, vilket kan vara en 
avgörande skillnad när det gäller 
att lyckas bryta ovanor.

– Suget kommer när man är 
stressad eller av en negativ känsla 
som att man är ledsen eller arg. 
Hunger däremot uppstår inte  
förrän flera timmar efter målti-
den. Du måste tänka annorlunda 
och förstå varför du gör som du 
gör. Det kan bero på att något har 
hänt. Ställ dig frågan: ”Kan jag äta 
det här utan att få dåligt samvete?” 
Tycker du att du är värdelös som 

frångår planen blir det lätt en  
negativ spiral. Äter du med  
känslor kommer ångesten.

En annan parameter för att man 
ska lyckas ändra sina vanor ligger 
i att tänka i banor man inte gjort 
tidigare. Ulrika menar att man 
måste börja jobba med känslorna 
och bli stärkt av att man klarar av 
att bemästra dem.

– Inte förrän man blir svårt sjuk 
av sin livsstil, förstår personer att 
man måste förändra sitt liv. De 
flesta vet inte om att de inte borde 
äta så mycket socker eller snabb-
mat. Att investera i sin egen hälsa, 
är den stora grejen. Att äta sig 
frisk är den stora belöningen.

VILKA ÄR VI?
Maria Samuelsson, 
55, skolsköter-
ska och Thomas 
Samuelsson, 54, 
butikschef på Willys. 
Bor: Eskilstuna.
Viktnedgång på  
10 veckor:  
Maria: 11 kilo (start-
vikt 82).
Thomas: 19 kilo 
(startvikt 120 kilo).

EFTER

FÖRE

Maria &  
Thomas  
tappade  
30 kilo 

● 4 portioner ● 674 kcal 
300 g salsicciakorv
600 g laxfilé
1 rödlök
Cirka 8 snackspaprikor,  
(150 g)
6 olikfärgade tomater
1 msk olivolja
örtagårdskrydda
Salt och svartpeppar
Gremolata:
2 dl hackade blandade färska 
Örter till exempel rosmarin, 
salvia, basilika och persilja
Rivet skal av 1 citron
1 dl riven parmesanost
2 msk olivolja
Salt och svartpeppar

Gör så här: 
1. Sätt ugnen på 175 grader. 

2. Skiva korven i större bitar. 
Hetta upp en stekpanna och 
stek tills de har fått färg. 
3. Lägg laxen på en plåt. Skala 
löken och skär den i klyftor. Kär-
na ur paprikorna och skär dem 
och tomaterna i bitar. Lägg korv 
och grönsaker på plåten. 
4. Ringla över oljan och strö  
över örtagårdskrydda, salt  
och peppar. Grädda i ugnen  
i 20 minuter. 
5. Blanda örter och citronskal  
i en skål. Rör ner parmesanost, 
olja, salt och peppar. Fördela 
gremolatan mitt på laxen och 
servera.

 
● 1 portion ● 484 kcal 
2 msk hasselnötter (20 g)
½ kruka krispsallad
1 persika
1 minigurka
50 g halloumiost
1 tsk olivolja 
Myntakvistar
Dressing: 
1 tsk olivolja
1 tsk balsamico
½ tsk honung
1 tsk rödvinsvinäger
Lite salladskrydda

Gör så här: 
1. Rosta nötterna i en torr 
stekpanna. 
2. Blanda ingredienserna till 
dressingen i en skål. 
3. Lägg krispsallad i en an-
nan skål. Skär persikan i bitar 
och skiva gurkan. Skär hal-
loumin i bitar och stek i oljan 
några minuter. Fördela per-
sika och gurka på salladen, 
toppa sedan med ost och 
nötter. Häll på dressingen och 
dekorera med myntakvistar.

Persikosallad  
med halloumi

Lax med örtgremolata
Recept ur Ulrikas bok

För att ändra vanor måste man tänka  
i nya banor och göra saker som man 
inte har gjort tidigare, säger Ulrika.
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FRÅGA
hälsoexperten

Jag får inte in träning
Jag får inte till det, jag plane-
rar, har strategier men det  

slutar alltid på samma sätt!  Jag  
hoppar över motionen.  Sara

Leila: Hej Sara! Jag förstår hur 
du känner och så här är det för 
många. Vi förlitar oss ibland 
helt till vår viljestyrka för att få 
till träningen. Viljestyrkan är 
som en muskel den blir också 
trött och tappar kraft. Om du 
planerar in din rörelse på kväll-
en, så kanske du är för trött och 
viljestyrkan som ska hjälpa dig 
kanske också är trött.  

Under dagen har den jobbat 
med många beslut som gör att 
kraften tar slut. Se om du kan 
förlägga din träning tidigare på 
dagen eller kanske på helgen  
efter frukost? Att träna på  
helgen då vi är utvilade och 
ostressade är bra på många sätt. 
Vi tar oss an en ny vecka fulla 
med kraft om helgen har inne-
burit både vila och motion. Se 
om du kan ändra hela din pla-
nering och se till att träna när 
du är som piggast och när vilje-
styrkan är urstark. All lycka till 
dig och din viljestyrka. 

Leila Söderholm är expert på träning och motivation och 
författare till flera böcker om hälsa. År 2017 blev hon ut-
sedd till årets hälsoinspiratör. Dessutom är hon tränings-
expert på Viktklubb.

?

Bästa konditionsträningen?

Jag vill bli rörligare

Hej! Vilken är den bästa  
konditionsträningen? Jens

Leila: Att få upp pulsen och bli 
andfådd förbättrar konditionen, 
här handlar det inte så mycket 
om vad du gör, utan att du gör. 
Att jobba i olika pulsintervaller, 
att variera hur flåsig och and-
fådd du blir är tricket. Om du 
jobbar med korta intervaller och 
trycker upp pulsen så mycket du 
kan så ökar du ditt syreupptag 
mer. Så oavsett om du simmar, 
cyklar, springer, går, använder 
crosstrainer eller roddmaskin så 
kommer effekten att öka om du 
pressar upp pulsen. Är målet att 
kunna hålla på länge, då måste 

längre pass in, men också kom-
binerat med kortare, mer inten-
siva pass. Känns det svårt att 
motivera dig om du tränar kon-
dition med maskiner på gym-
met så brukar jag köra tio minu-
ter rodd, tio minuter crosstrai-
ner och tio minuter löpband. 
Det känns skönt att byta till  
nästa och lättare  
att hitta viljan  
att fortsätta.

Pressa upp 
pulsen – det gör 
underverk för 
konditionen 
och mer syre  
till varje cell  
i kroppen. 

Är det bara för att motverka träningsvärk som 
man ska stretcha? Fungerar stretching om jag 

vill bli rörligare?  Henning

Leila: Att tänja och sträcka musklerna motverkar 
inte träningsvärk men gör dig rörligare och mer 
flexibel. Begränsad rörlighet skapar obalans och kan 
ge smärta på sikt. Genom att sträcka ut muskler och 
skapa bra rörlighet så kan vi i hög ålder bibehålla en 
flexibel kropp.

?

?

Leila Söderholm
sondag@aftonbladet.se
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som ett sug. Men det har verkligen 
inte varit något stort problem, 
dessutom har vi peppat varandra 
och barnen har verkligen varit  
positiva och stöttat oss i det här. 
Vi har även deltagit i livesänd-
ningar i en sluten facebook- 
grupp och fått mycket hjälp av  
Ulrika som coachat oss på vägen 
och det har varit otrolig peppande, 
konstaterar de.  

Den största aha-upplevelsen var 
att de klarade att vara utan fru-
kost. Något som varit otänkbart 
tidigare.

– Vissa dagar i programmet äter 
man ingen frukost. Det kallas för 
16:8 och innebär 16 timmars fasta 
och att man börjar äta först till 
lunchen. Det har känts roligt hela 
vägen och därför har vi lyckats, 
tror Maria.

För Thomas dök det upp en  
annan lite oväntad överraskning. 
Han har fått gå ner flera storlekar  
i arbetskläder. Men det värsta, 
tycker han, är att han har frusit 
konstant.

– Till slut fick jag gå i väg och 
köpa ullstrumpor. Jag frös som 
bara den. Det har nog varit enda 
nackdelen de här veckorna, kon-
staterar Thomas, som hoppas på 
lite mer värme i kroppen när han 
får lägga till mer kolhydrater till 

matsedeln vad det lider. Men han 
vill gå ner några kilo till.

Båda två är fast beslutna att be-
hålla den nya vikten och de är väl-
digt optimistiska inför framtiden.

– Man har fått ett annat tänk 
helt enkelt. Båda två har tidigare 
ätit för stora portioner och för 
mycket mat. Vi har börjat äta sak-
tare också. Vi kastade i oss maten 
tidigare. Att utgå från grönsaker 
är den stora skillnaden och det 
kommer vi att fortsätta med. Vi 
kommer att äta färre mackor och 
pasta och hålla koll på vågen. Det 
är fascinerande att man får äta så 
mycket gott och ändå kan gå ner  
i vikt, säger Maria och Thomas 
nickar instämmande.

Som utbildad sjuksköterska vet 
Maria vad som händer i kroppen 
när man går ner i vikt från att ha 
varit överviktig.

– Det ligger en otrolig hälso-
vinst i att få ett normalt BMI. Att 
gå ner tio procent av sin kropps-
vikt är en enorm fördel när det 
kommer till riskerna för diabetes 
och hjärt- och kärlsjukdomar. 
Man ska heller inte ha ångest 
kring mat. Om man bestämmer 
sig för att unna sig det där onödi-
ga och njuta av det, är det lättare 
att komma tillbaka till program-
met. Ät med gott samvete, tipsar 
Maria.

 Bli din egen hälso-
coach. Tänk igenom vad 
hälsa betyder för dig, vad 
livsstilsförändringen skulle 
kunna betyda för din hälsa 
om tre månader, och hur du 
ska uppnå förändringen.
 Planering är A och O 

för att lyckas. Planera 
för kost och träning varje 
vecka. 
 Håll disciplinen 

genom ”2-minutersre-
geln”. När du blir sugen på 
en bulle eller inte vill gå till 
gymmet, stanna upp och 
resonera med dig själv  
i två minuter, innan du tar 
beslutet.
 Väg dig vid samma 

tidpunkt varje vecka och 
använd också måttband. 
För vissa syns skillnaden 
mer på måtten. 
 Kombinera kosten 

med träning, återhämtning 
och sömn. Det är mycket 
viktigt för att skapa balans. 
En utvilad hjärna har 
betydligt lättare att hålla 
kostplanen. 

Ulrikas bästa tips för att lyckas!
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