
 

 

 

 

För att kunna följa denna diet och vara strikt och ligga runt 800 kcal per dag så 
är det bra att veta hur många kalorier olika livsmedel innehåller. Du kan göra 
en lista på de råvaror du gärna äter och vill ha i din kostplan och sedan gå in på 
tex www.kostbevakningen.se och räkna ut hur många kalorier maten 
innehåller.  
 

Liten Kaloriguide 
1 ägg   87 kcal 
1 avokado   237 kcal 
1 dl nötter   352 kcal  
1 burk keso   232 kcal 
2 selleristänger  13 kcal 
2 morötter   110 kcal 
½ gurka   25 kcal 
100 g rå blomkål  29 kcal 
1 äpple   78 kcal 
1 päron   68 kcal 
1 plommon   19 kcal 
1 dl blåbär   37 kcal  
1 dl hallon   18 kcal 
5 jordgubbar                            62 kcal 
 
Ja du ser ovan att i nötter är väldigt mycket kalorier. Därför är det inget bra mellanmål och 
även avokado är också mycket kalorier. Det är alltså bättre att snacksa på selleristänger, 
morötter, rå blomkål, gurka eller någon frukt och bär. 
 
Om du har ambitionen att verkligen följa den här kostplanen så måste du planera på ett bra 
sätt. Här är några tips: 
 
Laga upp flera rätter och lägg i folieförpackningar och märk upp med namn och dag. Lägg 
några matlådor i frysen så kan du lätt ta upp när det krisar. De flesta maträtter håller 3 - 4 
dagar i kylskåp. 
 
Om du ska resa, köp en fin kylväska och lägg din mat i. Denna tid på året är det kallt ute så 
du kan lätt ta med dig matlådor och förvara i bilen. Bor du på hotell så har du kanske ett 
kylskåp på hotellrummet eller kan du fråga om du får låna ett litet utrymme i hotellets 
kylskåp. Mat får man ta med på flyg. Det är bara dryck som inte är ok. Hotellfrukost fungerar 
fint om du tar antingen yoghurt med några bär eller kanske lite grönsaker och skinka eller 
som jag har gjort stekta champinjoner med rucola och färskost. Ägg finns ju alltid på 
hotellbufféer och där kan du ta 2 ägg med lite salt.  

http://www.kostbevakningen.se/


Om du ska äta lunch ute av någon anledning så rekommenderar jag dig att beställa antingen 
en soppa (ej med grädde) eller någon vit fisk med grönsaker. Det brukar vara kalorisnålt. 
Annars kan du kanske ta ett lunchställe som har en salladsbuffé – då kan du plocka lite 
råkost och bladgrönsaker där. 
 
Om du ska köpa en lunch eller snabb middag på ICA så är mitt tips att antingen plocka ihop 
en sallad eller köpa en färdig Gazpacho (kall tomatsoppa). Själv så köpte jag råa grönsaker 
som finns i små plastförpackningar och sedan dippade jag i lite färskost. 
 
Här är några tips för dig som ska äta ute  
Med hjälp av dessa tips kan du fortsätta att äta ute även medan du går ner i vikt. 
 
Förbered dig 
Om du inte känner till restaurangen sedan tidigare, ring i förväg eller läs menyn på internet 
innan du går dit. 
 
Bestäm innan du går hemifrån vilken mat och dryck som bäst passar din ”kostplan”.  
 
Börja rätt 
Börja med en soppa - en som inte är gräddig utan buljongbaserad. Det stillar hungern och 
kan hindra dig från att äta för mycket. 
 
Börja med en sallad. Be om dressingen vid sidan av och istället för att hälla på den kan du 
doppa gaffeln först i dressingen och sedan i salladen. 
 
Var inte rädd för att be om att få vissa ingredienser utbytta. De flesta restauranger 
tillgodoser gärna dina önskningar. 
 
Om du väljer sallad så be om att få lite olja ringlad över. Dressingar är generellt bra men kan 
tyvärr i land vara billigt halvfabrikat full av socker. Pesto är ett bra alternativ till dressing. 
Kolla om du kan få lite extra avokado eller ost. Oftast inget problem men ibland får du betala 
någon tia extra. 
 
Bli buffémedveten 
Att tänk över sitt buffébeteende kan låta överdrivet, men faktum är att buffén lätt blir rena 
kaloribomben. 
Tipsen är att tänka på följande innan du går loss på smörgåsbordet: 
- Välj en liten tallrik – så får du helt enkelt inte plats med lika mycket. 
- Scanna av buffén – och bestäm i förväg vad du ska satsa på och vad du kan skippa. 
- Sätt dig med ansikten bortvänd från läckerheterna – så slipper du att frestas att rusa upp 
och lägga på för mycket. 
 
 
 

 
 
 



I mataffären 
• Salladsbaren - Många matbutiker har idag salladsbar som du kan plocka ihop din 

egen sallad vid. Välj proteiner som kyckling, räkor, skinka, tonfisk eller kött. Hoppa 
över protein som ligger i marinad.  Välj gröna grönsaker, oliver, fetaost, ägg. Välj 
olivolja som dressing, hoppa över burkdressingarna.  

• Tonfisk på burk elller färdig grillad kyckling – Köp en burk tonfisk eller färdig grillad 
kyckling, blanda med majonnäs och smaksättning, till exempel curry, och ät 
tillsammans med grönsallad eller bladspenat – ljuvligt gott och enkelt om du glömt 
din lunch hemma!  

• Andra snabba alternativ – färdig kokta ägg, selleri eller gurkstavar, nötter 
  
 

Bensinmack/7-eleven/Pressbyrån 
Välj en matig korv utan bröd. Alla tillbehör är okej. Det brukar även finnas färdigkokta ägg 
med kaviar. Minimorötter eller äppelskivor i påse, Raw Food bollar och nötter är också bra 
alternativ! 
 

Hamburgerställen 
Max har en jättegod low carb burgare som serveras i ett  
salladsblad med grönsaker och dressing. Välj mineralvatten 
 och bönsallad, grönsallad, morötter eller äpple till.  
Mc Donalds och Burger King har matiga sallader som är bra  
alternativ. Hoppa över brödet. 
 

Pizzerian  
Här finns det faktiskt en hel del bra alternativ. Välj en god  
kebabsallad med grönsaker och vitlökssås, det brukar även 
alltid finnas sallader på pizzerian. Välj det du tycker är gott,  
finns ofta båda räksallad, tonfisksallad och cesarsallad med  
en god dressing till. Hoppa över brödet och drick 
mineralvatten till.  
 

Restaurang 
Ett bra sätt att förbereda sig inför ett restaurangbesök är att titta igenom menyn innan man 
går dit. Då vet du vad du har att välja på. Sallader av olika alternativ brukar det oftast finnas 
på menyn. Be om att få plocka bort potatis, ris, pasta eller nudlar från salladen om det ingår 
och plocka bort brödet som brukar komma med salladen. Att be om kött, fisk eller fågel 
brukar gå att beställa med gröna tillbehör med en god sås till. Dessert i alla ära, men det ska 
vi undvika när vi vill gå ner i vikt. Ett bra alternativ kan vara lite ost efter maten.  
 

Subway 
Be om att få alla ingredienser i den ”Sub” du gillar i en salladsskål istället. Hoppa över 
brödet.  
 
 



Tacobar 
Välj en tacosallad med alla tillbehör förutom bröd och nachochips.   
 

Fika  
Här kan jag tipsa om Naked Juice Bar eller Joe & The Juice som har flera bra alternativ på  
menyn och mättande smoothies. De har också relativt bra wraps om det krisar samt är du 
sugen på en fika har de fantastiskt goda Raw Food bollar med choklad, nötter och torkad 
frukt. Ska du fika ett café så ta gärna med dig en proteinbar eller lite nötter.  
Du kan även höra om caféet har något sockerfritt eller raw alternativ. Undvik latte och 
cappuccino, välj svart kaffe. Det finns många goda smaksatta teer som kan förgylla din 
fikastund. Någon gång ibland är det okej med en lightläsk, men gör det inte till en vana.  
Är du hemma kan du göra ditt eget iskaffe med osötad mandelmjölk, kaffe och is som du 
mixar tillsammans med lite kokossocker. Ljuvligt gott en varm dag! 
 
 

Uteservering eller After Work 
Det man ska vara medveten om är 
att alkohol bromsar fettförbränningen, vilket inte är det bästa 
när man försöker gå ner i vikt. Detta beror på att kroppen  
prioriterar att bryta ner alkoholen istället för fett, och då  
avstannar fettförbränningen. Förutom alkoholen bör man även  
tänka på att välja drycker som inte är så söta.  
 
Vill man dricka något alkoholhaltigt är det bästa att välja vin, rött, vitt eller rosé som är torrt. 
En torr champagne, Prosecco eller Cava går också bra om man föredrar lite bubbel. Undvik 
cider, öl och söta drinkar. Den bästa drycken är självklart vatten, be om att få ett glas vatten 
med massa is, citron eller mynta så känns det lite lyxigare.  
 

Välj rätt råvaror 

Den här guiden ger en bra översikt när ni ska göra rätta val. Livsmedlen i den gröna 
sektionen är de bästa och mest naturliga. Dessa bör ni använda er av mest och basera er 
kostplan på. Ta dock för vana att läsa innehållsdeklarationerna på även dessa produkter, för 
ibland blir man lurad. I den gula sektionen är det råvaror som inte är fullt så bra, men inte 
heller katastrofalt dåliga. Använd dessa råvaror med måtta och se de som ett medvetet val 
ni gör någon gång då och då. Allt som däremot finns i den röda sektionen är sådant som inte 
göra någon nytta i kroppen utan ger oss ett svajigt blodsocker, mer sötsug och tar energi 
istället för att ge. Dessa bör begränsas till ett minimum och endast ätas för att det inte finns 
något annat eller om ni vill unna er något.  
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PROTEIN – ät rött och processat kött i måttliga mängder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra val  
olivolja, kallpressad 
rapsolja, kallpressad 
kokosfett 
naturella nötter 

saltade nötter 

frön 

oliver 

tapenade 

avokado  

pesto 

grädde 

créme fraiche 

gräddfil 

naturell Kesella / kvarg 

naturell keso 

yoghurt/fil 

smör 

Bregott 

majonnäs 

Bearnaisesås 

Hollandaisesås 

hårdost 

färskost 

delikatessost 

fetaost, mozzarella, halloumi 

jordnötssmör, osötat 

 

Okej ibland 
Vaniljkesella eller vaniljyoghurt 
– till exempel till dessert 

Undvik helst 
majsolja 
lättgrädde 
lätt créme fraiche 
drickyoghurt 
risifrutti 
fruktyoghurt 
margarin 
lätt & lagom 
pulverbearnaise 
pulverhollandaise 
lättost 
lättfärskost 
färdiga bars och shakers  
 

Bra val  
nötkött 

lamm  

vilt  

kyckling  

kalkon  

lax, röding 

torsk, kolja, sej 

sill, makrill i tomatsås 

skaldjur 

rökt skinka  

pastrami 

tonfisk 

Okej ibland 
korv med hög kötthalt 
färdiggrillad kyckling 
egenpanerad fisk 
prickig korv 
leverpastej 
bacon/fläsk 

Undvik helst 
korv med låg kötthalt 
färdiga köttbullar 
chicken nuggets 
fiskpinnar 
färdigpanerad fisk 
halvfabrikat / helfabrikat 
 



KOLHYDRATER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra val 
grönsaker – frysta & färska  
rotfrukter 

frukt och bär – frysta & färska 

hemmagjord smoothie 

quinoa 

matvete 

pasta gjord utan mjöl, ex 

bönpasta, linspasta, 

kikärtspasta 

råris 

liner och bönor 

havre 

råg 

osötad müsli 

havreflingor 

havregrynsgröt 

mandelmjöl 

kokosmjöl 

bovetemjöl 

surdegsbröd, råg 

fullkornsbröd, osötat 

helkornsbröd 

FinnCrisp 

rågknäcke 

havreknäcke 

fröknäcke 

 

 

 

 

 

Okej ibland 
torkad frukt och bär 
bulgur 
basmatiris 
fullkornspasta 
äggpasta med durumvete 
tortillabröd fullkorn / majs 
dinkelmjöl 
lågsötad müsli 
majsmjöl 
surdegsbröd, vete 
lågsötat fullkornsbröd 
riskakor 
honung 
agave 
Sukrin 
Stevia 
frukt – och nötbarer - sockerfri 
mörk choklad 
osötad sylt  
potatis  
färskpressad juice 

Undvik helst 
pommes frites  
pulvermos 
sötad juice  
O’boy 
couscous  
jasminris/snabbris 
snabbmakaroner 
ljus pasta 
pizza 
tortillabröd 
pannkakor 
vetemjöl 
sötade flingor / müsli 
risgrynsgröt 
bröd på påse t.ex: 
- sötlimpa 
- Polarbröd 
- lingonbröd 
- Hönökaka 
digestivekex 
skorpor  
sirap 
socker 
godis 
ljus choklad 
kakor/kex 
marmelad/sylt 
Nutella 



SNACKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMAKSÄTTNINGAR 

 

 

Bra val 
  
nötter och frön  

oliver 

ostkuber  

skinkrullar 

dip med grönsaker (sockerfri) 

smaksatt mineralvatten 

Okej ibland 
 
naturella potatischips 
rotfruktschips 
popcorn 
naturella tacochips 
sorbet 
mineralvatten med fruktjuice 
juice 
Schweppes 
vin 
 

Undvik helst 
 
smaksatta chips (dill, sour 
cream m fl) 
ostbågar 
färdig dip på påse 
smaksatta tacochips 
gräddglass 
läsk 
saft 
öl 
 

Bra val 
  
alla kryddor 

alla örter 

tomatpuré 

dijonsenap 

soja 

alvar relish 

pesto 

fond 

sockerfri tacokrydda 

hemmagjord marinad 

Okej ibland  
 
färdiga kryddblandningar på 
påse t ex tacokrydda 
ketchup 
sweet chilisås 
söt soja 
buljongtärningar 
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