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PROTEIN, KOLHYDRATER 
OCH FETT 

Protein är nödvändigt för immunförsvaret samt för hormon – och enzymsyste-
met. Proteiner består av aminosyror som är viktiga för nästan alla processer i
kroppen. Det finns 22 stycken olika aminosyror varav 8 är essentiella för männi-
skan, vilket betyder att vi inte själva kan producera dem utan de måste tillföras
via kosten. 

Olika aminosyror behövs för olika kroppsprocesser. Aminosyran tryptofan behövs till exempel för
att producera hormonet Serotonin som påverkar flera funktioner som sömn, aptit, stämnings-
läge, ångest, kognition och minne. 

All animaliska proteiner såsom kött, fisk, fågel och ägg innehåller de 8 essentiella aminosyrorna.
Dessa proteiner är kompletta eller som man säger fullvärdiga. Det mest kompletta vegetabiliska
proteinet finns i alla baljväxter som linser, bönor och ärtor. Om man är vegetarian måste man se
till att få i sig dessa från flera livsmedel, och måste därför planera kosten noggrannare. 

PROTEIN
Ordet protein kommer från grekiskans proteos som betyder ”den förste eller den
viktigaste” och det är precis det som protein är. Protein är kroppens byggnadsmaterial.
Nästan allt i våra kroppar är uppbyggt av proteiner som till exempel hud, hår, naglar,
senor och muskler. Även de röda och vita blodkropparna består av aminosyror. 

22
OLIKA AMINO-

SYROR!

RÄKNEEXEMPEL 70 kg → 56 g protein → det är 1 kycklingfilé
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Hur mycket protein ska man äta?
Protein är ett mycket viktigt näringsämne både för hälsan och vikten, och det gäller att inte få i 
sig för lite protein. Samtidigt ska man vara försiktig med ett överskott så det gäller att hitta en 
balans. Har man problem med njurarna kan ett högt proteinintag förvärra situationen, men hos
en frisk person är detta inget problem. Det rekommenderade dagliga intaget av protein är 0,8 g
per kilo kroppsvikt men olika människor har olika behov så därför får man utgå från sig själv 
och eventuellt öka på den mängden. 

De bästa proteinkällorna: 
• Animaliska: fisk, fågel, kött, skaldjur, ägg, ost och yoghurt 
• Vegetabiliska: linser, bönor, quinoa, gryn, nötter, sojaprodukter och alger

Protein kan omvandlas till fett i kroppen men det är en mycket kostsam process. Det sker nästan
bara om man äter massor av proteiner och bara lite fett. Ett relativt högt protein innehåll är tvärt-
om kopplat till god form, eftersom proteinet kräver mer energi när det omsätts. Dessutom är 
protein mycket mättande och hjälper även till att hålla nere blodsockret vid en måltid. 

Det finns studier som tyder på att protein har förmågan att stimulera fettförbränningen, då det
ökar utsöndringen av ett hormon som heter glukagon. Detta hormon förmår fettcellerna att fri-
göra lagrat fett så att det kan transporteras till musklerna och brännas. Protein är dessutom viktigt
för att du ska få en snabb och effektiv återhämtning när du tränar hårt. Protein är således ett 
mycket viktigt näringsämne som du inte ska äta för lite av. 
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Kolhydrater finns nästan överallt, men i olika former. Det gäller att hålla isär de bra och de dåliga
kolhydraterna. Till kolhydrater hör stärkelse, kostfiber och olika sockerarter. 

Snabba kolhydrater
Snabba kolhydrater innehåller ofta lite näring, mycket socker och ger en kort mättnad och finns i
till exempel läsk, godis och kakor. Saker som kroppen egentligen inte behöver. 

Snabba kolhydrater har blivit processade och raffinerade för att användas till att framställa
andra produkter som till exempel bröd, kakor, pasta, flingor och marmelad. Under den processen
har många av de nödvändiga vitaminerna och mineralerna försvunnit och mycket fibrer har tagits
bort. 

Långsamma kolhydrater
Oavsett om du är gammal, ung eller barn så är det viktigt att basera kosten på långsamma kol-
hydrater för att kroppen ska må så bra som möjligt. Långsamma kolhydrater tar längre tid för
kroppen att bryta ner och därmed påverkas blodsockret mindre och långsammare. Energin tar
inte slut lika snabbt och du känner dig mätt och belåten längre. 

Hur mycket kolhydrater bör man äta?  
Hur mycket kolhydrater man vill ha i sin kost är väldigt individuellt. Det beror på hur man är
som person, hur man lever, hur man påverkas av kolhydrater och om man gillar mer eller mindre
fett i sin kost. 

KOLHYDRATER
Få näringsämnen har skapat så mycket diskussion som kolhydraternas vara eller
inte vara. Kolhydrater är kroppens favoritbränsle därför att de snabbt omvandlas 
till glukos och därmed förser kroppen med energi snabbare än vad protein och fett
gör. Därför väljer kroppen alltid att förbränna kolhydraterna först efter en måltid. 

”I min egen kostplan 
ligger jag på en relativt
liten andel kolhydrater
och använder mig av 
så väl mättat fett som
omättade fetter – bara
de är naturliga.”Ulrika
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Glukos och isulin      
Alla kolhydrater vi äter, vare sig det rör sig om socker eller stärkelse, bryts ner i magen och om-
vandlas där till glukos. Glukos går sedan ut i blodet och höjer blodsockret, vilket är stressande och
inflammerande för kroppen. Insulin kommer därför utsöndras för att sänka blodsockret, då insu-
lin hjälper till att transportera in glukos i cellerna från blodet. Man kan se insulin som en damm-
sugare som suger rent blodet från socker och blodsockernivån kommer då att sjunka. Ju mer
kolhydrater vi äter, desto mer insulin kommer att utsöndras och ju mer kommer blodsockret att
sjunka. Lika dåligt som vi mår av ett högt blodsocker mår vi också av ett väldigt lågt blodsocker. 

Insulin hjälper inte bara till att transportera bort
glukos från blodet in i cellerna, utan signalerar
också till kroppen att vi nu har mycket energi. Vi 
befinner oss då i ett välgött tillstånd, där kroppen vill
spara så mycket som möjligt av energin för att
kunna använda vid senare tillfällen. Fettförbrän-
ningen stängs då av, för vi får ju nu energi från
annat håll, och kroppen väljer då att ”spara” på
kroppsfettet till ett senare tillfälle då vi behöver det
mer. Höga insulinnivåer kommer alltså att bidra 
till en minskad fettförbränning för att istället 
använda intagna kolhydrater som energikälla. 

Om vi lever som vi gör idag, med mycket stillasit-
tande och en stor mängd och fel sorts kolhydrater i
vår kost, kommer vi konstant att gå omkring med
ett högt blodsocker. Det skapar inte bara stress och
inflammationer, utan ett svängande blodsocker 
påverkar även vår hunger och vårt humör. 

”Genom att hålla nere
mängden kolhydrater
och välja rätt sort kom-
mer vi hjälpa kroppen
att använda fett, istället
för socker från kolhyd-
rater som primär-
bränsle och vi kommer
att hålla ett jämnare
blodsocker. ” Ulrika
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De bästa kolhydratkällorna     
Bönor och linser – Bönor och lilnser är ett utmärkt alternativ med högt proteininnehåll. Går att
variera på olika sätt och passar att använda i grytor, sallader, biffar eller som röror. Linser går
snabbt att koka, bönor tar däremot längre tid och därför kan det vara en god idé att göra storkok
och frysa in i portioner. Konserverade bönor har högre GI-värde eftersom stärkelsen bryts ner
under konserveringen. 

Sötpotatis – En mycket avlägsen släkting till vanlig potatis, men med lägre GI. Den har en söt-
aktig smak och kan vara ett utmärkt alternativ till vanlig potatis. 

Istället för ris och pasta

Råris och fullkornsris – Högt fiberinnehåll och mer mineraler än polerat vitt ris. Fullkornsris 
och råris är ofta samma sak, men fullkornsris är ibland behandlat för att ge en kortare koktid. 

Vildris – Tillhör egentligen inte risfamiljen utan är ett gräs. Skördas grönt och fermenteras 
därefter. Rik på antioxidanter och fibrer. Brunsvart till färgen och smakrikt. Gott och snyggt 
att blanda med råris. 

Fullkornspasta – Dessvärre är GI – värdet för fullkornspasta närmast att likställa med vanlig, 
vit pasta. Däremot är fiberinnehållet något högre vilket förstås är bra. Begränsa mängden till en
näve kokt pasta. Det blir lägre GI om pasta är gjord på durumvete med ett högre proteininnehåll.
Numera kan man också hitta pasta gjord på quiona eller bovete som kan vara ett bra alternativ 
om du vill ha glutenfria varianter.

Korn – Korn odlas i motsats till de andra sädesslagen i nästan alla klimatzoner på jorden. Korn är
den äldsta kända svenska grödan och har odlats här i över 200 år. Korn är särskilt rikt på kalium,
magnesium och fosfor. Helt korn är utmärkt att koka och kan användas som ett nyttigt tillbehör
istället för ris och pasta. 

Hirs – Hirs är en småfröig grupp sädesslag som odlas i stora delar av världen till mat och foder.
Ett nyttigt sädesslag rikt på mineraler, fleromättat fett och B-vitaminer. Det innehåller fyra gånger
så mycket järn som råris och är också rikt på magnesium, zink, kalcium och kalium. Hirs är 
naturligt fritt från gluten. 
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Att ha i salladen

Quinoa – Ett glutenfritt frö som växer i Sydamerika med högst innehåll av fullvärdigt protein.
Vanligast som vit men finns även som röd och svart och innehåller då högre mängd antioxidanter. 

Matvete – Matvete är vete där man tagit bort endast en liten del av det yttre skalet, men lämnat
grodden kvar. Matvete är ett mättande och nyttigt alternativ till snabbare kolhydrater och innehål-
ler nästan dubbelt så mycket protein jämfört med vanligt ris.

Fullkornsbulgur – Bulgur är ett krossat vete och har högre Gi än hela vetekorn. Couscous är ett 
ytterligare finfördelat korn och bör därför undvikas. I fullkornsvarianten har man sparat en del av
skalet och den har därför ett något högre fiber- och mineralinnehåll. 

Dinkel –Dinkel eller spelt kan sägas vara urmoder till dagens vete och har odlats i Norden i 
hundratals är. Hög halt av mineraler och fibrer. Koka hela dinkelkorn och ha i sallader eller 
som tillbehör till andra maträtter. 

I bakning

Kamut – Kaumt är en vetevariant som sägs härstamma från Egypten. Den har en dubbelt så stor
kärna och innehåller mer protein, vitaminer och mineraler än andra vetesorter. Gott att koka hel
och använda som tillbehör, eller som nyttigare mjöl för bakning. 

Nakenhavre – Naken havre är en form av havre utan skal som har mer smak och högre närings-
innehåll än. Den innehåller också mer fett, protein, E-vitamin, fosfor och magnesium. Används
till gröt, i sallader, i matbröd samt istället för ris, pasta eller potatis. 

Bovete – Är en ört och inte alls släkt med vete trots sitt namn. Mjölet används för att göra bland
annat blinier (ryska plättar) eller till nudlar (soba) men funkar utmärkt att koka i sin ursprungs-
form och ätas som tillbehör till exempelvis kyckling. Bovete är naturligt glutenfritt och innehåller
aminosyran lysin som gör den extra bra för vegetarianer. 

Alternativa nudlar

Sjögräsnudlar – Kelpnudlar/Sjögräsnudlar är inte nudlar men ser ut och smakar ungefär som
glasnudlartillverkade av sjögräset kelp. De är ganska smaklösa som de är men blir mycket goda
med en marinad, sås eller pesto. En glutenfri och fettfri nudel med mycket låg halt av kolhydrater
och kalorier.
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Det är viktigt att skilja på de olika fetterna och veta vilka som är nyttiga för kroppen och vilka vi ska
undvika. För att vi ska må bra behöver kroppen essentiella fettsyror och med essentiell menas att
man måste få dem via maten. Kroppen kan inte själv producera dem och de är lika livsnödvändiga
som vitaminer och mineraler. 

5 olika typer av fetter: 
1. Mättade 
2. Omättade 
3. Fleromättade 
4. Enkelomättade 
5. Transfetter 

Man behöver fett för att kunna ta upp de fettlösliga vitaminerna A, D, K, E samt betakaroten.
Dessutom skyddar fettet våra inre organ, isolerar mot kyla och ger en mättnadskänsla. Vi blir 
faktiskt smartare av fett eftersom det får hjärnans celler att fungera snabbare och bättre. Under
barndomen är det ytterst viktigt att vi äter rätt fetter, då det behövs för vitamintransport, tillväxt
och utveckling. Det goda kolesterolet HDL finns i bra fetter och förutom att dessa är bra för 
kroppens funktioner rensar de även bort det onda kolesterolet LDL.

FETT 
Vi har länge jagat fett i tron om att det är fettets som gör oss feta. Vi har under lång
tid ätit allt mer så kallade lågfettprodukter, men ändå går vi upp i vikt. Det är bevis
nog att fettet inte gör oss feta. Tvärtom- om vi äter mer av det nyttiga fettet så kan
det bidra till en viktminskning. 
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Läs mer om de olika typerna av fett
Mättade fetter 
Mättat fett har bara enkla bindningar, vilket gör strukturen stabil. Mättat fett har därför en fast
konsistens i rumstemperatur. Mättade fetter hittar man främst i animaliska livsmedel som mjölk,
smör, grädde och kött. Det är ett naturligt fett och precis som de andra fetterna är mättat fett 
viktigt för att cellmembranen ska fungera normalt. En väl avvägs mängd av mättade fetter är alltså
lika nödvändig som de andra fetterna. 

Enkelomättade fetter 
Livsmedel som innehåller enkelomättade fetter är olivolja, rapsolja, nötter och avokado. Enkel-
omättade fetter har mycket positiva effekter på hjärta och kärl och verkar som skydd mot hjärt-
kärlsjukdomar. Detsamma gäller diabetes, stroke och vissa typer av cancer. Den senaste
forskningen visar att enkelomättat fett sänker blodfetter minst lika bra som fleromättade fetter.
Dessutom är enkelomättat fett tåligare än fleromättat fett och tål därför både ljus och upphettning
mycket bättre. 

Fleromättade fetter 
Fleromättade fetter finns i fet fisk, vegetabiliska oljor, nötter och avokado. Fisk är det enda livs-
medel från djurriket som innehåller mycket fleromättat fett och lite mättat fett. Bland de flero-
mättade fetterna finns de essentiella fettsyrorna omega – 3, omega -6 och omega -9. De spelar en
viktig roll för produktionen av de hormonliknande ämnen som kontrollera många av kroppens
funktioner. 

Livsmedel fulla med Omega 3: 
• Fet fisk som lax och makrill 
• Valnötter 
• Pumpakärnor 
• Linfröolja 
• Linfrön 
• Solrosfrön 
• Sesamfrön 

Livsmedel fulla med Omega 6: 
• Solrosolja 
• Majsolja 
• Olivolja 
• Mandel 
• Pinjenötter 
• Solrosfrön 
• Pumpafrön 
• Sesamfrön 
• Avokado

Livsmedel fulla med Omega 9: 
• Olivolja 
• Rapsolja 

TIPS!
Visste du att fisk inte innehåller omega 3 naturligt? Att fisk ock skaldjur innehåller mycket omega-3
är det många som känner till, men få vet att fisk inte innehåller omega-3 om den inte har fått det via
sin kost. Fisken får i sig omega-3 genom att äta plankton och alger. Om man köper odlad fisk kan det
vara bra att kontrollera att den verkligen innehåller omega-3. Köper man förpackad eller djupfryst fisk
som har odlats brukar det stå på förpackningen om den innehåller omega-3.
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Transfetter 
Transfett är inte ett naturligt fett utan det har framställts av billiga vegetabiliska oljor som behand-
lats kemiskt för att göra fettet flytande och mindre benäget att härskna. Detta fett samlas i krop-
pen och bryts inte ned vid ämnesomsättningen. Transfetter höjer det farliga kolesterolet LDL och
sänker det goda HDL. Dessutom höjer det nivån av triglycerider i kroppen, vilket ökar risken för
att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Transfetter hittar man i industriellt framställda bakverk. Mat-
rätter, glass, såser potatispulvermos och i en hel del bröd. Dessa fetter benämns också som här-
dade eller hydrogenererade fetter. Undvik transfetter genom att läsa ordentligt på innehålls-
deklarationerna. 
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”Att göra egen matlåda är ett bra sätt att
hålla koll på vilka fetter du får i dig.”Ulrika


