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EN HÄLSOSAM LIVSSTIL OCH 
ETT TOMT KOSTSCHEMA 

Men hur gör jag det?
ÇAnvänd de kostscheman och recept ni fått som en bra bas. Vi har under dessa veckor arbetat
oss igenom mycket olika recept, kostschema och testat på många nya produkter. Jag önskar att ni
verkligen tar till er dessa tips och fortsätter att laga mina recept, självklart kan ni nu ta ut sväng-
arna lite mer, men det brukar vara bra att ha någonting att utgå från. Plocka fram och spara de 
recept som du tyckte bäst om, och gör dessa till en del av vardagsmaten! 

ÇFortsätta med en lågkolhydratskost. En lågkolhydratskost är bra för alla som har eller har haft
problem med vikten. Det är oftast kolhydrater vi är känsligast mot, och det bästa sättet att komma
till bukt med detta är att utesluta de från sin kost. Undvik bröd, ris och pasta till vardagsmaten,
men är detta någonting som ni verkligen saknar är det klart att ni kan äta det någon gång ibland.
Men så länge ni vill fortsätta att viktminska så rekommenderar jag att ni undviker dessa livs-
medel. Satsa istället på bra kvalitet med färgsprakande grönsaker till maten – det både smakar
bättre och är nyttigare! 

Bli medlem i Ulrikas Hälsovärld. Gå med i Ulrikas medlemsklubb, för 89 kronor i
månaden får du hälsosamma vardags- och helgrecept som är kaloriberäknade, du
får tips och kunskap om olika råvaror, bak-desserttips och mycket mer! Allt mate-
rial samlas enkelt på Mitt konto. 

Nu har vi gått igenom dessa veckor tillsammans och jag hoppas att ni har uppnått de
mål ni satt för er själva. Oavsett om ni nått era mål eller om ni har en bit kvar så gäller
det att göra det vi har arbetat med under dessa veckor till en hållbar, hälsosam livsstil.

TIPS!
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ÇVariera kaloriintaget under veckan Jag har pratat om att inte göra samma sak hela tiden – 
vilket är viktigt att ha i åtanke! Det är enkelt att göra en typ av menyplan och sedan följa denna
slaviskt varje dag, hela tiden, men faktum är att det inte är så bra för förbränningen. Vi mår bra av
att äta mer oregelbundet och på olika tider, ibland äter vi mer och ibland mindre. Ibland hoppar vi
över frukosten och ibland hoppar vi över middagen. När man äter en lågkolhydratskost blir man
inte lika känslig för att hoppa över måltider, eller låta det gå lång tid mellan måltiderna, och detta
tar vi vara på för att få en optimal förbränning. Jag rekommenderar att vi ligger på ca 1500 kcal om
dagen, de dagar vi äter ”som vanligt”. Fastedagarna ligger vi på ca 500 kcal, men räds inte för att
ha några dagar med mer kalorier, uppemot 2500-3000 kcal ibland, fortfarande med bra, närings-
rik lågkolhydratskost, men med mer kcal än annars. Vi mår bäst när vi gör olika under veckorna! 

ÇFortsätta att skippa mellanmålen – de stannar upp din förbränning! Vi har arbetat med en
kostplan där vi inte äter några mellanmål, och detta skulle jag rekommendera dig att fortsätta
med. Mellanmål stannar upp din förbränning, som vi tidigare pratat om, så skippa dessa och håll
dig till att äta mat vid måltiderna. Mellanmål är egentligen ett sätt att hålla sig vaken och alert då
vi har ett svajande blodsocker, men då vi äter en lågkolhydratskost kommer vi inte att behöva göra
detta. Det är egentligen ett alibi för att kunna sätta i oss smoohties, frukt, bars och nötter med
gott samvete, men det är ingen bra idé om vi har svårt att hålla vikten eller vill fortsätta att gå ner 
i vikt. Känner du att du har nått din målvikt och du tränar mycket och känner att du behöver mer
energi, testa då under några veckor hur kroppen svarar om du lägger till något mellanmål. Går du
upp i vikt, sluta då med det, men håller du dig viktstabil kanske detta är ett bra sätt att bibehålla
vikten och samtidigt kunna träna. 
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Fasta: 
ÇBörja med fastedagar, , men bestäm själv hur många. Att ha två fastedagar i veckan ger ett bra
resultat på lång sikt och är fantastiskt för att förbättra sina hälsoparametrar och jobba för en god
hälsa. Man kan variera med att köra 5:2 fasta, 6:1 fasta eller även 4:3 fasta. Antalet fastedagar styrs
av om du vill fortsätta viktminska, men jag rekommenderar som alltid att fortsätta att göra olika.
Har du en fastedag en vecka kan det vara bra att variera med två nästa vecka eller liknande. Jag
har själv upptäckt att fasta är en bra nyckel till stabil vikt när man väl uppnått sin målvikt. Antingen
håller du dig på 500 kalorier/fastedag eller går upp till 800 kalorier/dag på din fastedag. 

ÇAnvänd dig av periodisk fasta några dagar i veckan. Vi har under kursens gång testat på perio-
disk fasta, alltså äta sista målet runt kl 20:00 och sedan inte äta förrän lunch igen vid 12:00. Vi
har druckit citronvatten och kaffe på morgonen och förmiddagen för att sedan avnjuta en fantas-
tisk lunch. Detta är också en nyckel till att hålla uppe en bra förbränning och jag rekommenderar
även här att inte göra samma hela tiden. Ett bra alternativ kan vara att skippa frukosten någon dag
i veckan och hoppa över frukosten en helgdag och istället njuta av en god brunch med lite kolhyd-
rater lite senare på dagen. Att hoppa frukosten är inte så jobbigt som man tror, jag hoppas att ni
känner samma sak efter dessa veckor tillsammans!

”Allt handlar om att hitta en
livsstil som fungerar för dig. Jag 
arbetar med detta nästan varje 
dag med mig själv, så man får inte
tro att detta kommer av sig självt!
Jag hoppas att dessa veckor har 
bidragit till att du har lärt dig om
min filosofie och tagit del av den
kunskap jag har samlat på mig
efter åratal av kostrådgivning 
med hundratals olika klienter.
Men var inte för hård mot dig
själv – ibland kör vi ner i diket,
men då gäller det att ta sig upp på
banan direkt. Jag brukar säga att
ett år innehåller 365 dagar, och
gör vi rätt 300 av dessa dagar har
vi faktiskt 65 dagar där vi kan vara
lite mer tillåtande mot oss själva.”Ulrika 
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KOSTSCHEMA
Vecka:

F R U KO S T L U N C H M I D DAGDAG

Mån
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Ons
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Sön
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