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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund Idag är LCHF (Low-carbohydrate High-fat) en populär diet. Forskningen som 

finns inom området fokuserar mycket på viktnedgång. Därför är det intressant att undersöka 

kosten genom att analysera dess sammansättning och jämföra med rekommendationerna 

enligt Nordiska näringsrekommendationer (NNR). 

Syfte Utveckla fyra-veckors menyer för LCHF-kost samt en blandkost enligt NNR inför en 

RCT-studie. Undersöka om det finns risk för lågt intag av vitaminer, mineraler och kostfibrer 

enligt NNR:s rekommendationer för unga kvinnor (18-30 år) vid en LCHF-kost. Undersöka 

möjligheterna att uppnå rekommenderade nivåer av vitaminer, mineraler och kostfibrer med 

en blandkost enligt NNR:s rekommendationer för unga kvinnor. Undersöka om unga kvinnor 

provat att minska sitt kolhydratintag i relation till önskan om viktnedgång samt om de provat 

någon diet. 

Metod Menyer för LCHF- och NNR-koster komponerades och näringsberäknades i 

DietistNet. LCHF-menyerna togs fram utifrån riktlinjer om <25 g kolhydrater/dag. En enkät 

skapades och spreds via Facebook. Materialet analyserades i IBM SPSS 21 med ANOVA- 

och Chi 2-test. 

Resultat Nivån av vitamin D var lägre än rekommendationen enligt NNR i de planerade 

kosthållningarna. I LCHF-kosten var nivåerna av järn och kostfibrer låga samt innehållet av 

mättat fett högt. I NNR-kosten var det svårt att uppnå rekommenderat intag av järn för 

kvinnor i fertil ålder. Enkäten visade ett samband mellan att ha provat att minska sitt 

kolhydraintag och önskan om viktnedgång. Den visade även att lågkolhydratdieter är den 

mest testade diettypen. 

Slutsats Den planerade LCHF-kosten innehöll lite kostfibrer och mycket mättat fett i 

förhållande till NNR. Varken LCHF- eller NNR-kosten uppnådde NNR:s nya 

rekommendation för Vitamin D. LCHF var den diet som flest enkätdeltagare hade testat. 

Detta visar att LCHF är en populär diet och att dess eventuella konsekvenser bör 

uppmärksammas.   



 

ABSTRACT 

 

Background LCHF (Low-carbohydrate High-fat) is a popular diet. The existing research 

focuses on weight loss. Therefore it is interesting to analyze the composition of it and 

compare it with the Nordic Nutrition Recommendations (NNR). 

Objects Develope four-week menus for the LCHF- and NNR-diets for a RCT-study. Analyze 

whether it is a risk for low intake of vitamins, minerals and dietary fibres according to NNR 

for young women (18-30 years) with a LCHF-diet. Study the possibilities of reaching the 

recommendations for vitamins, minerals and dietary fibres for young women with a diet based 

on NNR. Study whether young women have reduced their carbohydrate intake in relation to 

desire of weight loss and if they have tried any diet. 

Method Menus for LCHF- and NNR- diets were developed and analysed in the program 

DietistNet. The LCHF-diet was developed after guidelines of <25 g carbohydrates/day. A 

survery about diets and carbohydrate intake was created and spread on Facebook. Data was 

analysed in IBM SPSS 21 with ANOVA- and Chi 2-tests. 

Results The level of vitamin D was below the recommendation for both diets. The LCHF-diet 

contained low levels of iron and dietary fibres and high levels of saturated fat. There were 

difficulties with reaching the recommended iron intake for women in child bearing age in the 

NNR-diet. The survery showed a correlation between having reduced carbohydrate intake and 

desire of weight loss. It showed that low-carbohydrate diets was the most common type of 

diet. 

Conclusion The LCHF-diet contained low levels of dietary fibres and high levels of saturated 

fat according to NNR. Neither the LCHF- or NNR-diet reached the new recommended level 

of vitamin D from NNR. The LCHF-diet was the most common diet among the participants in 

the survey. This shows that LCHF is a popular diet and that the possible consequenses of it 

should be observed.   
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1 BAKGRUND 
LCHF står för Low-carbohydrate, High-fat. Det finns flera olika versioner av LCHF, men 

gemensamt är att kosten innehåller stor andel fett och en liten andel kolhydrater (1). 

Livsmedel som smör, feta mejeriprodukter, kött och fisk förespråkas ofta vid en LCHF-kost. 

Detta innebär att stora mängder animaliskt och mättat fett konsumeras. Samtidigt begränsas 

intaget av frukt, grönsaker, pasta, potatis, ris, bröd och sockerrika produkter som läsk och 

godis. Idag är LCHF den fjärde vanligaste dieten i Sverige (2). Lågkolhydratkost är däremot 

ingenting nytt. Redan på 1860-talet beskrev William Banting en kolhydratfattig diet 

viktminskning utan att behöva vara hungrig (3). Cirka 100 år senare blev den så kallade 

Atkinsmetoden populär, vilken också den är en form av lågkolhydratdiet (4).  

LCHF finns i olika versioner där skillnaden mellan dem är att maxgränsen för kolhydratintag 

ser olika ut (5). En föreslagen definition för "normal" LCHF innebär att max 25 g 

kolhydrater/dag får intas. Det råder skilda åsikter om LCHF och dess hälsoeffekter (6). 

Förespråkare för LCHF menar att kosten har positiva hälsoeffekter för till exempel personer 

med diabetes, de som vill gå ner i vikt samt att den förbättrar blodfettsprofilen och ger 

minskad inflammation i kroppen (7, 8). Andra menar att de positiva hälsoeffekter som ses vid 

en LCHF-kost beror på viktnedgången i sig och inte specifikt på LCHF-kosten (1, 9, 10). 

Viktnedgången kan eventuellt bero på att energiintaget ofta blir lägre med denna kosthållning. 

Detta är dock inte specifikt för just LCHF-kost, utan viktminskning till följd av minskat 

energiintag ses även vid andra dieter och metoder (11). 

De senaste åren har konsumtionen av fett ökat i Sverige samtidigt som kolhydratintaget har 

minskat (12). Under samma tidsperiod har även kolesterolvärdena på populationsnivå ökat. 

Det finns idag ingen forskning som visar vad som händer efter en längre tid med LCHF-kost 

(9). Den forskning som finns inom området visar att strikt lågkolhydratkost fungerar bättre 

som viktminskningsmetod än lågfettskost under kortare tidsperioder (sex månader), (13-15). 

Däremot ses samma resultat gällande viktminskning för de båda kosthållningarna vid längre 

tidsperioder (tolv månader). För tidsperioder över tolv månader saknas tillräckliga underlag. 

Enligt kartläggningar av Dietisternas riksförbund (DRF) har kolesterolvärdena stigit hos de 

som ätit LCHF en viktminskning (9). De vetenskapliga studier som finns är gjorda på koster 

med betydligt mer kolhydrater än 25g/dag, vilket gör det svårt att tillämpa resultaten på den 

”normala” versionen av LCHF (1, 9, 16-18). Många av de studerade dieterna har även en 

högre andel protein (14,18, 19). Då LCHF är den fjärde största dieten i Sverige och då det 

samtidigt saknas studier om kostens fysiologiska effekter är det viktigt att mer forskning sker 

inom området (2). Eftersom att de studier som finns idag fokuserar på viktnedgång och 

blodfettvärden är det intressant att också studera kostens sammansättning när det gäller 

vitaminer, mineraler och kostfibrer (6). 

Under våren 2015 kommer det att utföras en randomiserad kontrollerad studie (RCT-studie) 

med crossoverdesign vid Institutionen för Kostvetenskap, Umeå universitet. Studien kommer 

att undersöka skillnader i blodfettvärden och andra parametrar hos unga (18-30 år), 

normalviktiga, friska, kvinnliga studenter efter att de fått äta fått äta enligt LCHF respektive 

NNR under fyra veckors tid vardera. Nordiska näringsrekommendationer (NNR) täcker 

samtliga näringsbehov och därför är en blandkost planerad enligt dessa rekommendationer är 

en relevant kosthållning att jämföra med (20). Under studien ska deltagarna vara viktstabila.  

För att studien ska hålla hög forskningskvalitet är det ytterst viktigt att planeringen av 

kosthållningen inför RCT-studien görs grundligt, vilket är utgångspunkten för denna uppsats. 
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2 SYFTE 
Syftet var att: 

 Utveckla fyra-veckors menyer för LCHF-kost samt en blandkost enligt NNR inför en 

kommande RCT-studie 

 Undersöka om det finns risk för lågt intag av vitaminer, mineraler och kostfibrer enligt 

NNR:s rekommendationer för unga kvinnor (18-30 år) vid en LCHF-kost  

 Undersöka möjligheterna att uppnå de rekommenderade nivåerna av vitaminer, 

mineraler och kostfibrer med en blandkost enligt NNR:s rekommedationer för unga 

kvinnor (18-30 år)  

 Undersöka om unga kvinnor (18-30 år) provat att minska sitt kolhydratintag i relation 

till önskan om viktnedgång samt om de provat någon diet 

3 METOD 
 

3.1 Menyer inför RCT-studien 
Vid komponering av menyerna inför den kommande RCT-studien efterföljdes riktlinjer 

gällande energi-, kolhydrat-, protein- och fettintag. Menyerna är framtagna och 

näringsberäknade utifrån ett energibehov på 2 000 kcal/dag. För LCHF-kosten gällde max 25 

g kolhydrater/dag (ca 5 E%), 10-20 E% protein och resterande del fett. Riktlinjerna för NNR-

kosten var 45-60 E% kolhydrater, 10-20 E% protein och 25-40 E% fett (20). Utöver detta var 

ett kriterium att NNR-kosten skulle vara en blandkost. Då det är svårt att hålla en låg 

proteinnivå vid planering av LCHF-kost ledde det till att andelen protein resulterade i närmare 

20 E%. Målet var att få energifördelningen av protein så lika som möjligt för de båda 

kosthållningarna, därför lades proteinnivån på 20 E% även i NNR-kosten.  

Två veckomenyer med översiktsscheman utvecklades för respektive kosthållning (Bilaga 1). 

Den första menyn ska användas under vecka ett och tre under respektive 

kostinterventionsperiod, den andra under vecka två och fyra. Varje dag innehåller frukost, 

lunch och middag samt två mellanmål, med undantag för helgdagarna i LCHF-menyerna vilka 

endast innehåller ett mellanmål. Anledningen till detta är att deltagarna under dessa dagar 

kommer att serveras en stadigare frukost och att det då inte fanns utrymme energimässigt för 

fler måltider. Vatten, svart kaffe och te är tillåtna drycker utöver vad som finns i menyerna. 

En utgångspunkt vid planeringen för de båda kosthållningarna var att maten skulle vara 

tilltalande att äta och samtidigt enkel att tillaga och distribuera i större mängder. Detta då 

maten kommer att tillagas på restaurang Björken i Umeå för att sedan portioneras och delas ut 

till deltagarna i studien. När menyerna togs fram hämtades recept från böcker, tidningar och 

internetsidor (Bilaga 3). Recepten är beräknade för en portion för att ansvarig kock enkelt ska 

kunna multiplicera dem med antalet deltagare i studien. Deltagarna kommer alltså inte att 

tillaga huvudmålen själva utan de kommer att få dem färdiglagade. Däremot kan de behöva 

tillreda frukost och mellanmål hemma men kommer då att förses med alla ingredienser till 

dessa mål.  

Vid komponering av LCHF-kosten var en kokbok skriven av Annika Dahlqvist samt en 

LCHF-bilaga från Aftonbladet de största inspirationskällorna till recepten (Bilaga 3). Initialt 

matades de ursprungliga recepten från dessa källor in i näringsberäkningsprogrammet 

DietistNet. Där undersöktes receptens sammansättning gällande energi, kolhydrater, fett och 

protein. När hela dagsmatsedlar från LCHF-tidningar matades in i DietistNet innehöll de 

generellt för lite energi i förhållande till de riktlinjerna för studien (Bilaga 3). Därför 
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modifierades recepten för att uppfylla kriterierna, det vill säga 2000 kcal/dag, max 25 g 

kolhydrater/dag, 10-20 E% protein och resterade del fett. Vid komponeringen av LCHF-

menyerna togs ingen hänsyn till kostens innehåll av vitaminer, mineraler och kostfibrer. Det 

främsta arbetet bestod av att inte överskrida gränsen för kolhydrater och protein. De 

ursprungliga recepten innehöll ofta korrekt mängd kolhydrater men för lite energi i 

förhållande till riktlinjerna. Således behövde energiinnehållet höjas utan tillföra mer 

kolhydrater. För att ge utrymme till att tillföra mer energi minskades ibland mängden 

livsmedel innehållande kolhydrater. Detta för att kunna tillföra energitäta livsmedel vilka 

samtidigt innehåller en viss mängd kolhydrater, exempelvis grädde, nötter och avokado. Vid 

komponeringen togs det även hänsyn till att kosten skulle bestå av sådana livsmedel som är 

vanligt förekommande bland många av de som äter enligt LCHF (1, 21).  

Vid planeringen av blandkosten enligt NNR:s rekommendationer var det fler kriterier att 

uppfylla. Detta då det förutom riktlinjerna gällande energifördelning också gällde att uppnå 

rekommendationerna för vitaminer och mineraler. Samtidigt togs det hänsyn till de kostråd 

som Svenska livsmedelsverket (SLV) ger enligt NNR om minskat intag av rött kött och 

charkuteriprodukter, riktlinjer för intag av kostfibrer samt begränsat intag av mättat fett och 

raffinerat socker (20). Inspiration till recept i kosten baserad på NNR hämtades från 

internetsidorna arla.se, ica.se och matvett.se (Bilaga 3). För att uppnå NNR:s riktlinjer och 

rekommendationer har de ursprungliga recepten modifierats efter att de näringsberäknats i 

DietistNet. De har modifierats genom att livsmedel innehållande mycket mättat fett har 

reducerats. Samtidigt har mängden livsmedel som är rika på vitamin D och järn fått utökas, 

exempelvis ägg, fet fisk, aprikoser och pumpafrön. Vid komponeringen av kosten enligt NNR 

har utgångspunkten varit att den ska tilltala målgruppen, det vill säga unga (18-30 år) 

kvinnliga studenter. Målet för RCT-studien kommer vara att rekrytera studenter från 

institutionen för kostvetenskap. Då vi uppfyller inklusionskriterierna för den kommande RCT-

studien har vi med fördel kunnat komponera menyerna utifrån våra egna preferenser. 

Vid näringsberäkningarna av de båda kosthållningarna valdes det att fokusera på 

näringsämnena: vitamin C, vitamin D, järn, folat, kalcium, kalium, magnesium och tiamin.   

3.2 LCHF-kost utifrån NNR 
För att undersöka om det är möjligt att äta LCHF och samtidigt uppfylla rekommendationerna 

för vitaminer, mineraler och kostfibrer enligt NNR gjordes det utöver menykomponeringen 

inför RCT-studien även försök att optimera LCHF-kosten gällande detta. När menyerna för 

LCHF-kosten inför studien komponerades togs ingen hänsyn till innehåll av vitaminer, 

mineraler och kostfibrer. Detta då det inte var något som RCT-studiens riktlinjer innefattade. 

Det gjordes försök att modifiera de menyer för LCHF-kost som tagits fram inför studien 

genom att näringsrika men kolhydratfattiga livsmedel lades till. Försök gjordes också med att 

ta fram helt nya menyer och då ha rekommendationerna för vitaminer, mineraler och 

kostfibrer som utgångspunkt. 

3.3 Datainsamlingsmetod och urval 
En kvantitativ enkätstudie genomfördes där det undersöktes huruvida unga kvinnor (18-30 år) 

har provat att minska på sitt kolhydratintag i relation till önskan om viktnedgång, samt om de 

har provat någon diet. Enkäten bestod av tio frågor varav sex var slutna och fyra öppna 

(Bilaga 4). Enkäten besvarades av 100 deltagare. Inklusionskriterierna för enkäten var att 

deltagarna skulle vara kvinnor i åldern 18-30 år. Anledningen till dessa inklusionskriterier var 

att detta åldersspann och kön matchar den kommande RCT-studien. 
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För att effektivt nå ut till ett stort antal deltagare samt för att öka anonymiteten utfördes en 

webbaserad enkät. Enkäten togs fram i verktyget Textalk och var tillgänglig online under två 

dygn. Textalk valdes då det är ett verktyg som stöds av Umeå universitet. Enkäten 

distribuerades via det sociala nätverket Facebook genom en länk till Textalk. Efter publicering 

på författarnas respektive Facebooksidor delades enkäten av ett flertal vänner och bekanta 

vilket gjorde att den fick en större spridning. Det vill säga att ett bekvämlighetsurval gjordes 

(22). Enkäten spreds via snöbollsurval då tillfrågade deltagare ombads sprida den vidare till 

sina vänner. Detta för att uppnå det önskade deltagarantalet (n=100) under den tid som var 

avsatt.  

Internt bortfall var fem stycken (n=5). Det bestod dels av att två personer som svarat Ja på 

frågan om de testat någon diet sedan inte svarade på följdfrågan om vilken diet de testat. Det 

bestod även av att tre svar på frågan Om du svarat ja på fölande fråga, vilken/vilka diet/dieter 

provade du? exkluderades vid sammanställningen då svaren var otydliga. Externt bortfall var 

ej mätbart då enkäten spreds via Facebook. Enkäten avslutades när 100 deltagare uppnåtts. 

3.4 Etiska aspekter 
Utformning av enkäten gjordes enligt de fyra grundläggande forskningsetiska principerna 

(23). I enkäten fanns en inledande text där deltagarna informerades om enkätens syfte. De 

informerades även om att deltagandet var frivilligt, anonymt och att det när som helst kunde 

avbrytas, samt att det insamlade materialet endast skulle användas till uppsatsarbetet. Enkäten 

berörde inte frågor som var etiskt känsliga. Dock skulle frågorna angående vikt och önskan 

om viktnedgång eventuellt ha kunnat upplevas som obekväma. Därför informerades 

deltagarna i den inledande texten om enkätens karaktär (Bilaga 4). 

3.5 Databearbetning/analys  
Den insamlade datan från enkätstudien exporterades från verktyget Texttalk till Excel, vilket 

sedan importerades till IBM SPSS Statistics 21 (SPSS). Svaren bearbetades och kodades om 

till siffror för att statistiska samband skulle kunna prövas. Frågor i enkäten där svaren innehöll 

fritext uteslöts från de statistiska testerna.  

De analysmetoder som användes var Chi 2-test och ANOVA-test med Post Hoc. Ett Chi 2-test 

utfördes för att undersöka om det fanns något samband mellan önskan om viktnedgång och 

om de testat att minska sitt kolhydratintag. Chi 2 valdes då båda variablerna var på nominal 

nivå. ANOVA-testet användes för att undersöka om det fanns något samband mellan BMI och 

att ha provat att minska sitt kolhydraintag. Detta kompletterades med ett Post Hoc test vars 

uppgift var att visa var en eventuell signifikant skillnad fanns. Att utföra ett signifikanstest är 

ett sätt att säkerställa att resultaten i ett urval också gäller för den population urvalet 

representerar (22). ANOVA-testet valdes då det jämför skillnader i medelvärden på 

normalfördelade variabler där tre eller fler grupper jämförs. Innan testet utfördes 

kontrollerades så att BMI-variabeln var normalfördelad. Signifikansnivån sattes till p<0,05. 

Medelvärde har använts som centralmått för ålder och BMI. Som spridningsmått användes 

standardavvikelse. Kategorisering av variabler gjordes genom att BMI-grupper skapades. 
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4 RESULTAT  
 

4.1 Energifördelning i LCHF- respektive NNR-kosten  
Meny 1 i LCHF-kosten innehåller 2006 kcal och meny 2 innehåller 2008 kcal. Detta är 

medelvärden per vecka. Energifördelning för de båda LCHF-menyerna presenteras i Figur 1. 

 

Figur 1. Energifördelning och för meny 1 och 2 i LCHF-kosten. 

 

Kolhydrater 5,8 E%2

Protein 

18,8 E%

Fett 75,3 E%1

LCHF-kost Meny 1

Kolhydrater 5,7 E%2

Protein  

19,1 E%

Fett 75,2  E%1

LCHF-kost Meny 2

1 Se tabell 1 för fettsammansättning 
2 Inklusive kostfibrer 
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Meny 1 i NNR-kosten innehåller 2016 kcal och meny 2 innehåller 2011 kcal. Detta är 

medelvärden per vecka. Energifördelning för de båda NNR-menyerna presenteras i Figur 2. 

 
 

 

I tabell 1 åskådliggörs fettsammansättningen i både LCHF- och NNR-kosten. 

1 Källa: NNR 

  

 LCHF-kost NNR-kost  

 Meny 1 Meny 2 Meny 1 Meny 2 Rekommenderat 

intag av fett1 

Mättat fett 

 

33,0 E% 36,7 E%, 10,2 E%, 9,5 E% < 10 E% 

Enkelomättat 

fett 

24,2 E% 

 

24,0 E% 12,4 E% 9,3 E% 10-20 E%  

Fleromättat fett 11,7 E% 

(omega-3: 

2,5 E%) 

8,7 E% 

(omega-3: 

1,6 E%) 

7,4 E% 

(Omega-3: 

1,5 E%) 

6,3 E% 

(Omega-3: 

1,3 E%) 

5-10 E% (> 1 E% 

omega-3) 

Transfettsyror 1,2 E% 

 

1,5 E% 0,25 E% 0,23 E% Ska minimeras 

Glycerol m.m. 4,8 E% 

 

4,5 E% 2,4 E% 2,3 E%  

Figur 2. Energifördelning för meny 1 och 2 i NNR-kosten. 

 

Kolhydrater 

47,7 E%2

Protein 19,8 E%

Fett 32,5 E%1

NNR-kost Meny 1

Kolhydrater 

52,2 E%2

Protein 20,2 E%

Fett 27,6 E%1

NNR-kost Meny 2

1 Se tabell 1 för fettsammansättning 
2 Inklusive kostfibrer 

Tabell 1. Fettsammansättning i menyerna för LCHF- respektive NNR-kost samt 

rekommenderat intag enligt NNR. 
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4.2 Vitamin-, mineral- och kostfiberinnehåll i LCHF- respektive NNR-kosten 
I tabell 2 kan utläsas att nivåerna var lägre än det rekommenderade intaget för vissa 

näringsämnen i LCHF-kosten (20). Dessa näringsämnen var järn, kalcium, vitamin D, folat, 

magnesium, kalium, tiamin och vitamin C. Dock var nivåerna av vitamin D, vitamin C, tiamin 

och kalcium inte långt ifrån rekommenderat intag. Mängden kostfibrer var långt under 

rekommendationen.  

I tabell 2 kan även utläsas att rekommenderat intag av alla näringsämnen i NNR-kosten. I den 

första menyn var innehållet av vitamin D 7,6 µg och i den andra menyn 7,9 µg, jämfört med 

det rekommenderat intaget på 10 µg/dag (20).  

 

 LCHF-kost NNR-kost  

 Meny 1 Meny 2 Meny 1 Meny 2 Rekommenderat 

intag1/riktlinjer2 

Energi (kcal)  2006 2008 2016 2011 20002 

Protein (g) 92,5 94,8 98,2 100,0  

Fett (g) 169,9 171,1 74,2 62,8  

Kolhydrater (g) 25,1 24,8 221,0 243,4  

Fibrer (g) 7,43 7,23 34,5 31,7 25-351 

Vitamin C (mg) 71,63 76,9 172,0 175,2 751 

Vitamin D (µg) 9,53 7,93 7,63 7,93 101 

Järn (mg) 6,63 8,13 15,0 15,1 151 

Folat (µg) 349,13 349,33 446,5 441,0 4001 

Kalcium (mg) 719,23 711,63 804,6 918,0 8001 

Kalium (g) 2,13 2,03 4,4 4,1 3,11 

Magnesium (mg) 216,93 190,43 487,0 490,6 2801 

Tiamin (mg) 1,1 1,03 1,2 1,3 1,11  
1 Rekommenderat intag för kvinnor 18-30 år enligt NNR  
2 Riktlinjer för planering av LCHF- och NNR-kosten inför kostinterventionen 

3 Rekommenderat intag ej uppnått 

 

4.3  Går det att äta LCHF-kost och samtidigt uppfylla rekommendationen för 
vitaminer, mineraler och kostfibrer enligt NNR? 
Det visade sig inte vara möjligt att äta LCHF och samtidigt uppfylla rekommendationerna för 

vitaminer, mineraler och kostfibrer enligt NNR (20). Den främsta svårigheten var att uppnå 

rekommendationen för kostfibrer. När det lades till fiberrika livsmedel för att försöka uppnå 

rekommendationen ledde det till att mängden kolhydrater blev för hög. Det var även svårt att 

uppnå rekommenderat intag för vitamin D och järn. Den främsta begränsande faktorn för 

detta var riktlinjerna om 10-20 E% protein, då både järn och vitamin D finns i proteinrika 

livsmedel. En kost rik på rött kött ger ett adekvat innehåll av järn men ett inadekvat innehåll 

av vitamin D medan en kost rik på fet fisk ger det motsatta. Proteinbegränsningen gör att det 

inte är möjligt att ha ett högt intag av båda dessa livsmedel. 

Tabell 2. Energi- och näringsinnehåll för LCHF- och NNR-kost samt rekommendationer 

enligt NNR och riktlinjer för kostinterventionens menyplanering.  
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4.4 Enkätresultat 

4.4.1 Deltagarna 
Deltagarna i enkätstudien hade en medelålder på 23 år (± 2,3) och medelvärdet för Body Mass 

Index (BMI) var 22,6 (± 2,3). Majoriteten (n=83) av de 100 deltagarna var normalviktiga 

enligt klassificeringen för BMI-grupper från World Health Organization (24), (Tabell 3). 

Enkäten visade att 26 av de normalviktiga deltagarna någon gång har testat en eller flera 

dieter. Den visade även att 47 av de normalviktiga deltagarna vill gå ned i vikt. Av deltagarna 

var 73 studenter och 27 icke studenter.  

 

1 
Källa: WHO. 

  

BMI-grupp1 Antal deltagare Har du provat någon 

diet? 

Vill du gå ned i vikt? 

Ja Nej Ja Nej 

Undervikt 
(<18,50) 

2 0 2 1 1 

Normalvikt 
(18,50-24,99) 

83 26 57 47 36 

Övervikt 

(25,00-29,99) 

14 7 7 13 1 

Fetma 

(≥30,00) 

1 1 0 1 0 

Totalt 100 34 66 62 38 

Tabell 3. Fördelning av antal deltagare (n=100) i respektive BMI-grupp, antal deltagare 

som provat någon diet samt antal deltagare som vill gå ned i vikt. Umeå (Facebook), 

hösten 2014. 
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4.4.2 Kolhydratintag och viktminskningsönskan 
Det fanns ett samband mellan att ha provat att minska sitt kolhydratintag och att vilja gå ned i 

vikt. Av de som provat att minska ditt kolhydratintag vill majoriteten även gå ned i vikt, 

p<0,001, (Figur 3), (Bilaga 5).  

 

 

Det fanns även en signifikant skillnad i BMI mellan de deltagare som svarat att de provat att 

minska sitt kolhydratintag och de som svarat att de inte provat att göra det. Det fanns däremot 

ingen signifikant skillnad mellan de som svarat att de funderat på att minska sitt 

kolhydratintag och de två tidigare nämnda svarsalternativen. De med högre BMI hade i större 

utsträckning provat att minska sitt kolhydratintag, p=0,004. Medelvärdet för BMI hos de som 

svarat att de provat att minska sitt kolhydratintag var 23,0 och för de som svarat att de inte 

provat att minska sitt kolhydratintag var medelvärdet 21,3 (Bilaga 6). 

4.4.3 Testade dieter 
Lågkolhydratdieter var den typ av dieter som flest deltagare någon gång hade testat. LCHF 

var den mest testade inom gruppen lågkolhydratdieter men också den mest testade dieten 

totalt sett (n=13). Av de dieter som inte har med minskat kolhydratintag att göra var 

Viktväktarna och andra typer av kalorirestriktion den typ av dieter som hade testats av flest 

deltagare. Tabell 4 visar fördelningen av de olika testade dieterna, där de har kategoriserats 

som antingen lågkolhydratkost eller övrigt. Internt bortfall var 5 stycken (n=5). 

 

 

Figur 3. Hur många som provat att minska sitt kolhydratintag av de som vill gå ned i vikt 

respektive de som inte vill det.  
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LCHF, Low Carbohydrate High Fat; GI, Kost med lågt glykemiskt index; LCHQ, Low Carbohydrate High 

Quality; LCLF, Low Carbohydrate Low Fat; LCHP, Low Carbohydrate High Protein. 

 

5 DISKUSSION 
 

5.1 Metoddiskussion 

 

5.1.1 Menyer 
 Menyerna komponerades efter författarnas preferenser och föreställningar om vad som är 

"normal" kost och vad som är en "normal" måltidsordning. Eftersom att detta är något som 

skiljer sig mycket från person till person är det svårt att anpassa kosten så att den passar alla. 

Det faktum att vi utbildar oss till dietister och är intresserade av kost och hälsa medverkar till 

att vi har en livsstil som eventuellt inte representerar majoriteten. Exempelvis är det i vår 

umgängeskrets en självklarhet att äta mellanmål. Dock är målet att rekrytera studenter från 

Institutionen för kostvetenskap vilket gör att målgruppen kan tänkas ha liknande preferenser 

och föreställningar om måltidsordning som oss. När NNR-kosten komponerades utgick vi 

således mycket från personligt tycke och smak. Vid komponering av LCHF-kosten var 

utgångspunkten att kosten skulle bestå av livsmedel och maträtter som är vanligt 

förekommande hos de som äter LCHF-kost, samtidigt som målet också var att den ska vara så 

tilltalande som möjligt för studiens målgrupp. Därför användes en LCHF-kokbok och en 

LCHF-tidning som inspiration till recepten. Recepten modifierades sedan dels för att uppfylla 

kriterierna men också för att i största möjliga mån möta målgruppens preferenser och på så vis 

förhoppningsvis kunna öka följsamheten. 

Valet att utforma två veckors menyer för respektive kost gjordes av praktiska skäl. Dels då 

tiden var begränsad och dels för att underlätta tillagning och distribution. Samtidigt är det 

troligtvis ofta så det ser ut i praktiken för många människor, samma måltid återkommer ofta 

mer än en gång under en månads tid. 

DIETER 

 

Lågkolhydratdieter Antal Övriga Antal 

LCHF 13 Viktväktarna/kalorirestriktion 6 

Gl 7 5:2 3 

Mindre/inga kolhydrater 4 Raw food 2 

LCHQ 2 Utesluta raffinerat socker 2 

LCLF/LCHP 2 Detox/reningskur 2 

Atkins 1 Paleo 2 

    Kostschema 1 

  Vegankost 1 

  Shakes 1 

  Fasta 1 

SUMMA 29  21 

Tabell 4. Dieter som deltagarna testat, uppdelade i lågkolhydratdieter och övrigt. Umeå 

(Facebook), hösten 2014. 
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Anledningen till att fokus lades på näringsämnena vitamin C, vitamin D, järn, folat, kalcium, 

kalium, magnesium och tiamin vid näringsberäkningarna var att dessa utgör störst risk till för 

lågt intag i någon av de båda kosthållningarna. 

De försök som gjordes att komponera en LCHF-kost som samtidigt uppfyller 

rekommendationerna för vitaminer, mineraler och kostfibrer enligt NNR (20) lyckades inte. 

Det är inte helt omöjligt att rekommendationerna hade gått att uppnå om fler försök med att 

modifiera kosten hade gjorts. Risken är dock att kosten då skulle behöva bestå av ett antal 

hopplockade livsmedel istället för av måltider. Det är inte hållbart att äta en sådan kost under 

en längre tid. 

5.1.2 Enkäten 
En kvantitativ enkätstudie valdes då enkäter möjliggör en effektiv insamling av data och 

samtidigt minskar intervjuareffekten (22). Dessutom lämpar sig enkäter väl om frågorna kan 

upplevas vara av känslig karaktär, vilket kan vara fallet med frågorna i denna enkät. Det 

gjordes ett bekvämlighetsurval i och med att enkäten spreds bland författarnas 

Facebookvänner. Då många av våra vänner studerar liknande utbildningar som oss kan det 

eventuellt ha gett ett annorlunda resultat jämfört med om urvalet gjorts på ett annat sätt. Detta 

skulle kunna ses som en nackdel men är i det här fallet snarare en fördel då deltagarna i 

enkäten speglar den önskade målgruppen för den kommande RCT-studien.  

Det faktum att många normalviktiga deltagare någon gång har testat en diet är 

anmärkningsvärt. En förklaring till detta skulle kunna vara att det troligtvis var många 

studenter inom kostvetenskap som besvarade enkäten. Detta medför en risk att resultaten inte 

är generaliserbara på andra kvinnor i samma ålder då studenter inom kostvetenskap generellt 

är intresserade av ämnet och kan därför ha testat dieter i studiesyfte och inte för att gå ned i 

vikt. Detta kan även vara fallet för personer som inte studerar något inom kostvetenskap. 

Därför skulle studiens reliabilitet kunna ifrågasättas om enkäten skulle besvaras av färre 

studenter inom kostvetenskap. Hur många av deltagarna i enkäten som är studenter inom 

kostvetenskap är någonting som inte undersökts. 

För att uppnå validitet hade det varit intressant om deltagarna också hade fått svara på frågan 

om de provat att minska sitt fettintag. Då hade vi på ett tydligare sätt kunnat se om det faktiskt 

är det begränsade intaget av kolhydrater som är associerat till viktminskning, eller om det i 

själva verket är begränsning av någon av makronutrienterna kolhydrater, fett och protein som 

tros vara anledningen. Något som styrker att det faktiskt är kolhydraterna som är i fokus är att 

lågkolhydratdieterna var i klar majoritet när det undersöktes vilka dieter som testats. 

Enkäten var kort och gick snabbt att besvara. Det var även bekvämt för deltagarna att svara på 

den då de kunde göra det i lugn och ro i sin hemmiljö och på valfri tid. Detta kan vara 

bidragande faktorer till att det interna bortfallet var lågt. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

5.2.1 LCHF-kost 
LCHF-kosten utformades efter kriterier om 2000 kcal/dag, max 25 g kolhydrater/dag, 10-20 

E% protein och resterade del fett. Det begränsade proteinintaget är en av anledningarna till att 

exempelvis järnvärdet blev lågt enligt NNR (20). Både rött kött och fet fisk är proteinkällor. 

Rött kött är även en viktig källa till järn medan fet fisk är en viktig källa till vitamin D. Hade 

kosten innehållit mer rött kött hade järnvärdet blivit bättre men i och med begränsningen av 

protein hade den då inte kunnat innehålla lika mycket fet fisk och hade då istället haft ett lägre 
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innehåll av vitamin D. Det ena är alltså en begränsande faktor för det andra och med tanke på 

detta är det ofrånkomligt att kompromisser måste ske på något sätt. Det var även förenat med 

vissa svårigheter att hålla kolhydratmängden till max 25 g/dag och samtidigt inte överstiga 

proteinnivån 20 E%. Detta då många livsmedel med lågt kolhydratinnehåll istället innehåller 

mycket protein. 

Menyerna som tagits fram är väl genomtänkta, planerade och näringsberäknade. De är 

planerade efter en begränsad andel protein. De som äter enligt LCHF har vanligtvis inte dessa 

riktlinjer att rätta sig efter. Riktlinjerna som finns för LCHF-kost handlar oftast om att 

begränsa mängden kolhydrater och säger ingenting om proteinintag (5, 25). Det bör även 

beaktas att alla som äter LCHF kanske inte tänker lika mycket på kostens sammansättning och 

dess näringsinnehåll som vid komponeringen av menyerna inför denna kostintervention. Detta 

gör att det inte behöver vara samma näringsämnen som inte når rekommenderad nivå enligt 

NNR hos deltagarna i denna studie som för andra personer som äter LCHF-kost.  

Trots att de rekommenderade nivåerna inte uppnåddes för alla vitaminer och mineraler var det 

förvånansvärt många som faktiskt gjorde det (Tabell 1). Då vitamin C finns i frukt och 

grönsaker som samtidigt är rika på kolhydrater var det förvånande att den rekommenderade 

nivån för vitamin C uppnåddes (6). En förklaring till detta är att den planerade LCHF-kosten 

har optimerats med så mycket vegetabilier som möjligt för att tilltala målgruppen. Exempelvis 

innehåller kosten broccoli flertalet gånger, vilket är en grönsak som är innehåller mycket 

vitamin C och samtidigt är kolhydratfattig. Det var inte möjligt att uppnå rekommenderat 

intag av kostfibrer trots att fiberrika livsmedel lades till, vilket inte är förvånande då det 

stämmer överens med tidigare forskning inom området (6). En anledning till detta är att 

kostfibrer oftast finns i kolhydratrika livsmedel. Något annat som bör has i åtanke är huruvida 

näringsberäkningarna eventuellt hade kunnat se annorlunda ut om specifika menyer hade 

tagits fram för varje vecka, samt om variation mellan måltider och livsmedel hade varit större. 

Det finns stöd inom forskningen för att strikt lågkolhydratkost fungerar som 

viktminskningsmetod (16). LCHF-anhängare påstår att de får hälsoeffekter så som exempelvis 

förbättrade blodfettvärden (7,8). Dock kan det bero på själva viktminskningen som i sin tur 

beror på kalorirestriktion. En iakttagelse som gjordes var att när dagsmatsedlar från LCHF-

tidningar matades in i DietistNet innehöll de generellt mellan 1300-1600 kcal/dag, variationer 

sågs dock upp till 2000 kcal/dag. En inaktiv kvinna behöver mellan 1700-2000 kcal/dag 

beroende på ålder (26). Energiinnehållet i dagsmatsedlarna från tidningarna var därmed oftast 

betydligt lägre än de flesta individers behov. Detta energiunderskott skulle kunna vara en 

förklaring till att många som följer de råd och recept från tidskrifter, bloggar och böcker går 

ned i vikt. Det går dock inte att dra för stora slutsatser av detta då det är okänt hur 

följsamheten av dessa matsedlar ser ut samt att det inte finns några direkta restriktioner kring 

huruvida fler mål får intas under dagen. 

Enligt de näringsberäkningar som gjorts i samband med komponeringen av LCHF-kosten 

skulle det kunna vara förenat med vissa hälsorisker att äta en sådan kost. En risk är att LCHF-

kosten är fiberfattig. Fiberfattig kost är relaterat till förstoppning (1). Det finns även forskning 

som visar att ett högt fiberintag har en preventiv funktion gällande coloncancer (27) och 

hjärtkärlsjukdomar (27-30). I den framtagna LCHF-kosten var innehållet även lågt av 

kalcium, vitamin D, folat och järn. Ett lågt intag av kalcium och vitamin D kan leda till 

osteoporos (31) och osteomalaci (32). Adekvat intag av folat och järn är särskilt viktigt för 

kvinnor i fertil ålder. Brist på folat kan leda till ökad risk för ryggmärgsbråck hos fostret vid 

en eventuell graviditet (33). Det är viktigt att ha en god status av folat både inför och under 

graviditeten. Det är också viktigt att ta de låga järnnivåerna i kosten på allvar då järnbrist i sin 

tur kan leda till järnbristanemi, vilket yttrar sig som symptom som trötthet, andfåddhet och ett 
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försämrat immunförsvar (34). Att det särskilt är viktigt för kvinnor i fertil åder beror på att de 

har ett högre järnbehov. Kvinnorna i den kommande kostinterventionen är just kvinnor i fertil 

ålder, varför dessa risker valts att belysas. 

Den näringsberäknade LCHF-kosten innehåller stora mängder mättat fett (Tabell 1). Meny 1 

innehöll 33,0 E% mättat fett och meny 2 innehöll 36,7 E%. Enligt NNR bör mängden mättat 

fett begränsas till max 10 E% mättat fett (20). Anledningen till att det bör begränsas är att 

mättat fett ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom då det ökar mängden kolesterol i blodet 

(35). Då den kommande RCT-studien endast kommer att pågå under en kortare tidsperiod är 

det förmodligen inte förenat med några hälsorisker för deltagarna. Däremot borde det inte 

vara hälsosamt att äta en LCHF-kost under en längre tid med tanke på att mättat fett ökar 

risken för hjärt- och kärlsjukdom. 

5.2.2 NNR-kost 
År 2013 utkom NNR 5. De största förändringarna var att rekommendationen för vitamin D 

höjdes och att fördelningen av kolhydrater, fett och protein blev mer flexibel (20). Det finns 

nu även riktlinjer för begränsat intag av rött kött. Vid planeringen av NNR-kosten 

uppmärksammades att nya rekommendationen för vitamin D (20) var svår att uppnå. Detta 

trots att varje vecka innehöll två måltider med lax samt att D-vitaminberikade mejeriprodukter 

ingick i kosten. Rekommendationen hade gått att uppnå om mer D-vitaminberikade 

mejeriprodukter lagts till i kosten. Då hade dock gränsen på max 10 E% mättat fett 

överskridits, även om magrare alternativ av mejeriprodukter hade använts. NNR:s riktlinjer 

för mättat fett försvårar möjligheterna att uppnå rekommenderat intag av D-vitamin. 

NNR:s nya rekommendation om att minska intaget av rött kött (20) och den planerade RCT-

studiens riktlinjer om max 20 E% protein utgjorde begränsande faktorer för att uppnå det 

rekommenderade järnintaget om 15 mg. Detta då rött kött är en av de främsta källorna till järn 

och en stor proteinkälla. För att lyckas uppnå rekommendationen berikades kosten med 

torkade aprikoser och pumpafrön. Vi är medvetna om att de mängder av dessa livsmedel som 

nu finns i kosten eventuellt skulle kunna upplevas som stora. Dock var det den enda 

möjligheten att uppnå järnrekommendationen och samtidigt uppfylla övriga 

rekommendationer från NNR. Menyerna togs fram och näringsberäknades för att möta 

behovet hos fertila kvinnor med ett högre järnbehov än barn, män och övriga kvinnor (20).  

De svårigheter som uppkom med att tillgodose järnbehovet hade därmed inte uppstått om 

kosten istället varit planerad för en annan målgrupp. NNR rekommenderar också att 

fullkornsprodukter väljs i första hand (20). Dessa riktlinjer har inte efterföljts till fullo vid 

komponeringen av NNR-kosten eftersom fibermängden då blivit för hög för vissa individer 

med tanke på att de flesta mår bra av att inta 25-35 g fibrer/dag, vilket också är det 

rekommenderade intaget enligt NNR. Alla har inte samma tolerans för fibrer så ett högre intag 

än detta skulle eventuellt kunna göra att fiberintaget för vissa personer blir för högt om 

fullkornsalternativ alltid valdes.  

Det faktum att rekommenderat intag av järn och vitamin D inte uppnåddes i de planerade 

NNR-menyerna är ingenting som är särskilt förvånande med tanke på att det i senaste 

Riksmaten (36) visades att kvinnor 18-30 år ligger under rekommenderat intag för båda dessa 

näringsämnen. Enligt Riksmaten var medelintaget av vitamin D 5,2 µg/dag i jämförelse med 

det rekommenderade intaget på 10 µg/dag. Järnrekommendationen för kvinnor 18-30 år är 15 

mg/dag men enligt Riksmaten ligger medelintaget på endast 8,9 mg/dag. Det bör även beaktas 

att dessa menyer är framtagna för ett energibehov på 2 000 kcal/dag. Vid kostplanering för 

mer aktiva individer med ett större energibehov hade det inte varit samma svårigheter att 

uppnå alla rekommendationer eftersom att utrymmet då hade varit större. En annan viktig 

aspekt är att även om rekommenderat intag inte uppnås behöver det inte vara synonymt med 
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att näringsbrist uppstår, då rekommendationerna är framtagna med en säkerhetsmarginal på 

två standardavvikelser (20). 

5.2.4 Enkäten 
Det faktum att 26 av de normalviktiga deltagarna någon gång testat en diet och att samtidigt 

46 av dem vill gå ned vikt skulle kunna tyda på att majoriteten av de normalviktiga deltagarna 

är missnöjda med sin kroppsstorlek. I dagens samhälle ligger mycket fokus på utseende där 

vikt och kroppsstorlek är en central del (37). Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till 

varför så pass många normalviktiga deltagare vill gå ned i vikt. Samtidigt är det viktigt att ha i 

åtanke att BMI och BMI-grupper (undervikt, normalvikt, övervikt, fetma) inte alltid är helt 

tillförlitligt. BMI tar inte hänsyn till kroppsammansättning, det vill säga om kroppen består av 

fett- eller muskelmassa. När det gäller BMI-grupperna är spannet inom dem relativt stort, 

samtidigt som gränsen mellan dem är snäv. Det är exempelvis stor skillnad mellan en person 

som har BMI 18,5 och en som har 24,9, men båda ligger inom gruppen för normalvikt. 

Skillnaden mellan en person med BMI 24,9 och en med 25,0 är minimal, men den ena klassas 

som normalviktig och den andra som överviktig. Därför bör inte för stora slutsatser dras. 

De som vill gå ned i vikt har i större utsträckning provat att minska sitt intag av kolhydrater, 

vilket skulle kunna tyda på att deltagarna tror att ett minskat kolhydratintag leder till 

viktminskning. Detta resultat skulle även kunna bero på att de som är missnöjda med sin vikt i 

större utsträckning är mer benägna att göra förändringar i sin kost. Det fanns också ett 

samband mellan att ha ett högre BMI och att ha provat att minska sitt kolhydratintag 

(p=0,004). Ett högre BMI skulle kunna ha ett samband med att vara missnöjd med sin 

kroppsstorlek och vilja gå ned i vikt. Detta styrks även av fyndet att 14 av 15 personer med 

BMI över 25 vill gå ned i vikt. 

Enligt en undersökning från Demoskop var LCHF den fjärde vanligaste dieten i Sverige år 

2013 (38). Detta stämmer inte helt överens med resultaten från enkätstudien där LCHF var 

den mest testade dieten. Samtidigt visar Demoskop att GI-metoden, som även den är en form 

av lågkolhydratdiet, är den näst vanligaste dieten. En slutsats av detta skulle kunna vara att 

lågkolhydratdieter är i fokus, vilket faktiskt överensstämmer med enkätstudien. Demoskops 

undersökning skiljer sig från enkätstudien på så vis att den undersökte vilka dieter som följdes 

just då, medan enkätstudien undersökte vilka dieter som någon gång testats.  

Den största risken vid en kostintervention av det slag som den kommande RCT-studien är 

bristande följsamhet. Det faktum att många av deltagarna i enkätstudien hade testat LCHF-

kost ökar chanserna att den utvalda målgruppen för RCT-studien kan vara intresserade av att 

äta LCHF-kost under en försöksperiod. Detta då målgruppen i den kommande RCT-studien 

liknar den i enkätstudien. Att deltagarna någon gång testat en diet trots att de inte lider av 

övervikt skulle kunna tyda på att de har det engagemang som krävs för god följsamhet under 

kostinterventionens åtta veckor. 

Valet att endast inkludera kvinnor 18-30 år gjordes för att matcha inklusionskriterierna 

gällande kön och ålder i den kommande RCT-studien. Då det är vanligare att kvinnor följder 

någon diet är det intressant att se på just kvinnor (38, 39). Det finns också forskning som visar 

att även om män i större utsträckning är överviktiga än kvinnor, så är fler kvinnor missnöjda 

med sin vikt (40). Det hade varit intressant att se om det funnits någon skillnad mellan de 

båda könen, vilket skulle kunna vara underlag för vidare forskning. 
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6 SLUTSATS 
Den planerade LCHF-kosten uppnådde inte det rekommenderade intaget av vitaminer, 

mineraler och kostfibrer enligt NNR (20), framför allt var innehållet av kostfibrer lågt samt att 

innehållet av mättat fett var högt. Vid planeringen av både LCHF- och NNR-kosten gick det 

inte att uppnå NNR:s nya rekommendation för vitamin D. LCHF-kost var den diet som flest 

deltagare i enkätstudien hade testat samtidigt som det fanns en uppfattning bland deltagarna 

om att minskat kolhydratintag kan leda till viktnedgång. Detta visar att LCHF- kost är en 

populär diet i dagens samhälle samt att det bör uppmärksammas konsekvenser en sådan 

kosthållning skulle kunna medföra. 

7 YRKESRELEVANS 
Då många i Sverige dag går på dieter av olika slag är det som blivande dietist viktigt att ha 

kunskap om dessa för att kunna bemöta frågor på ett bra sätt. En dietist förväntas att 

rekommendera NNR-kost till den friska befolkningen. Denna uppsats påvisar att det i vissa 

fall kan vara svårt att uppnå alla rekommendationer och riktlinjer enligt NNR (20), vilket är 

något som är viktigt att vara medveten om som yrkesverksam dietist. 

8 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 
Författarna har tillsammans komponerat och näringsberäknat menyerna, utformat och 

sammanställt enkäten samt skrivit uppsatsen. 

9 TACK 
Vi vill tacka alla som hjälpt oss genom att svara på och sprida enkäten. Vi vill även tacka 

Jenny Berglund och Max Norman för korrekturläsning.  
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Information till deltagarna 

Mellanmålen kan intas när det önskas under dagen. Det spelar ingen roll om de intas på 

förmiddagen, eftermiddagen eller som kvällsmål. Om någon måltid känns för mättande kan 

något sparas från denna måltid och ätas senare under dagen. Exempelvis skulle en smörgås 

från frukosten kunna sparas för att ätas senare. Det viktiga är att all mat som finns med i den 

planerade dagsmenyn intas under den dagen, det går inte att spara mat till en annan dag. 
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Översiktsscheman 

 

LCHF MENY 1 

 MÅNDAG TISDAG  ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 

F
R

U
K

O
S

T
 

Ostsmörgås 

med 

yoghurt och 

valnötter 

 

 

Ost-

smörgås 

med 

yoghurt 

och 

valnötter 

 

Ost-

smörgås 

med 

yoghurt 

och 

valnötter 

 

Ostsmörgås 

med yoghurt 

och valnötter 

 

Ostsmörgås 

med 

yoghurt och 

valnötter 

 

Omelett-

rulle med 

baconröra 

Omelettrulle 

med baconröra 

L
U

N
C

H
 Fläsk-

pannkaka 

 

 

Gulasch-

soppa med 

ostrulle 

Grillad 

kyckling-

filé med 

gräddig 

vitlökssås 

Grön 

fisksoppa 

med räkor 

Moussaka Chilikassler

gratäng 

Gorgonzolalax 

M
ID

D
A

G
 

Gulasch-

soppa med 

ostrulle 

 

 

 

Grillad 

kyckling-

filé med 

gräddig 

vitlökssås 

Grön 

fisksoppa 

med räkor 

Moussaka Chilikassler

gratäng 

Gorgonzola

-lax 

Kryddig 

kycklingfilé 

med 

jordnötssmör 

och kokos 

M
M

1
 

Kokt ägg 

med 

majonnäs 

 

 

Ostrulle 

med smör 

Vispad 

grädde 

med blåbär 

Kokt ägg 

med 

majonnäs 

Ostrulle 

med smör 

Vatten-

melon 

Vattenmelon 

M
M

2
 

Valnötter 

 

 

1 avokado 

med 

olivolja 

Avokado-

halva 

med 

olivolja 

Valnötter Avokado-

halva 

med 

olivolja 
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LCHF MENY 2 

 

 MÅNDAG TISDAG  ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 

F
R

U
K

O
S

T
 Keso med 

grädde och 

bär och 

avokado-

halva 

 

Keso med 

grädde och 

bär och kokt 

ägg 

Keso med 

grädde och 

bär och 

avokado-

halva 

Keso med 

grädde och 

bär och 

kokt ägg 

Keso med 

grädde och 

bär och 

kokt ägg 

Lent 

äggsmör 

med 

kallskuret 

Lent 

äggsmör 

med 

kallskuret 

L
U

N
C

H
 

Kryddig 

kycklingfilé 

med 

jordnöts-

smör och 

kokos  

 

Köttfärs-

biffar med 

ädelostsås 

 

Laxburgare Frittata med 

chorizo, 

paprika, 

spenat och 

tomater 

Kotlett 

med 

sambal 

oelek och 

grädde 

Tacopaj Italienska 

nötfärsbiffar 

M
ID

D
A

G
 Köttfärs-

biffar med 

ädelostsås 

 

 

Laxburgare Frittata med 

chorizo, 

paprika, 

spenat och 

tomater 

Kotlett med 

sambal 

oelek och 

grädde 

Tacopaj Italienska 

nötfärs-

biffar 

Fläsk-

pannkaka 

M
M

1
 

Ostrulle med 

smör  

 

Kokt ägg 

med 

majonnäs 

Ostrulle med 

smör  

 

Ostrulle 

med smör  

 

Ostrulle 

med smör 

Vatten-

melon 

Vattenmelon 

M
M

2
 

Valnötter 

 

 

Avokado-

halva 

Valnötter Avokado-

halva 

Valnötter   
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NNR MENY 1 

 

 MÅNDAG TISDAG  ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 

 

F
R

U
K

O
S

T
 

Fil, müsli, 

ägg-

smörgås, 

banan och 

torkade 

aprikoser 

 

Fil, müsli, 

ägg-

smörgås, 

banan och 

torkade 

aprikoser 

Fil, müsli, 

ägg-

smörgås, 

banan och 

torkade 

aprikoser 

Fil, müsli, 

ägg-

smörgås, 

banan och 

torkade 

aprikoser 

 

Fil, müsli, 

ägg-

smörgås, 

banan och 

torkade 

aprikoser 

 

 

Smoothie, 

knäcke-

macka med 

avokado och 

keso 

Smoothie, 

knäcke-

macka med 

avokado 

och keso 

L
U

N
C

H
 Thailändsk 

kyckling-

gryta med ris 

Torskfilé 

med dillsås 

och 

morötter 

och potatis  

Jordnöt-

såsgryta 

med ris  

Italiensk 

kyckling-

pasta  

Färsbiffar i 

gräddig 

tomatsås 

med 

potatis  

Vegetarisk 

korma med 

bulgur 

Lax med 

fetaost och 

grönsaker 

 

M
ID

D
A

G
 Torskfilé 

med dillsås 

och morötter 

och potatis  

Jordnöt-

såsgryta 

med ris  

Italiensk 

kyckling-

pasta  

Färsbiffar i 

gräddig 

tomatsås 

med potatis  

Vegetarisk 

korma med 

bulgur 

Lax med 

fetaost och 

grönsaker 

 

 

Lasagne  

M
M

1
 

Valnötter, 

smörgås 

med skinka 

 

Smörgås 

med ost 

 

Smörgås 

med lever-

pastej 

 

Smörgås 

med skinka 

Kvarg, 

blåbär, 

hallon och 

pumpa-

frön 

Mellanmåls-

muffins 

Kvarg, 

blåbär, 

hallon 

pumpafrön 

M
M

2
 

Mellanmåls

muffins 

 

Kvarg, 

blåbär, 

hallon 

pumpa-

frön 

Kvarg, 

blåbär 

hallon och 

pumpa-

frön  

Mellanmåls-

muffins 

 

Banan och 

valnötter 

 

Fruktsallad 

med kvarg, 

honung och 

pumpafrön 

 

Torkade 

aprikoser 

och 

valnötter 
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NNR MENY 2 

 

 

MÅNDAG TISDAG  ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 

F
R

U
K

O
S

T
 

Gröt, mjölk, 

äggsmörgås, 

banan och 

pumpafrö 

Gröt, 

mjölk, 

ägg-

smörgås, 

banan och 

pumpafrö 

Gröt, 

mjölk, 

ägg-

smörgås, 

banan och 

pumpafrö 

Gröt, mjölk, 

äggsmörgås, 

banan och 

pumpafrö 

Gröt, 

mjölk, 

ägg-

smörgås, 

banan och 

pumpafrö  

 

Grekisk 

yoghurt med 

pumpafrön, 

müsli, hallon 

och blåbär  

Grekisk 

yoghurt med 

pumpafrön, 

müsli, hallon 

och blåbär 

L
U

N
C

H
 

Lasagne och 

broccoli 

Vegetarisk 

kokos-

mjölkgryta 

med 

sting med 

nudlar  

Torsk med 

frasigt 

täcke och 

citronsås 

med 

potatis  

 

Mango-

kyckling  

Vegetarisk 

lasagne 

med keso 

och morot  

Lax med 

ingefära och 

ljummen 

bulgursallad  

Lövbiffs-

panna med 

pepparrot 

och pasta 

 

M
ID

D
A

G
 

Vegetarisk 

kokosmjölk-

gryta med 

sting med 

nudlar  

Torsk med 

frasigt 

täcke och 

citronsås 

med 

potatis  

 

Mango-

kyckling 

med ris  

Vegetarisk 

lasagne med 

keso och 

morot 

Lax med 

ingefära 

och 

ljummen 

bulgur-

sallad 

Lövbiffs-

panna med 

pepparrot 

och pasta 

 

Thailändsk 

kyckling-

gryta med ris  

M
M

1
 

Torkade 

aprikoser 

och valnötter 

 

Ost-

smörgås 

 

Skink-

smörgås 

 

Apelsin och 

valnötter 

 

Skink-

smörgås 

och äpple 

 

Smoothie 

med banan, 

hallon, 

blåbär och 

äppeljucie 

Smoothie 

med banan, 

hallon, 

blåbär, 

vindruvor 

och 

äppeljucie 

och ett päron 

M
M

2
 

Yoghurt och 

bär 

Yoghurt, 

banan, bär 

och 

pumpafrö 

Valnötter 

och 

torkade 

aprikoser 

Yoghurt, bär 

och 

pumpafrön  

Yoghurt, 

bär och 

pumpafrön 

Fruktsallad 

med kesella 

och honung 

 

 

Torkade 

aprikoser, 

banan, 

lättmjölk 
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BILAGA 2 

Receptsamling 
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Meny 1 LCHF V.1 och 3 

Alla recept avser mängd för 1 person! 

Måndag 

Frukost – Ostsmörgås med yoghurt och valnötter 

100 g turkisk yoghurt 

30 g valnötter 

1 ägg 

15 g ost 

5 g bregott 

 

Vispa ihop ägget och stek som en miniomelett. Bred på smör och lägg på ost. Ät som en 

”vanlig” smörgås. Ät yoghurten tillsammans med valnötterna. 

 

Lunch – Fläskpannkaka 

70 g bacon 

1 msk smör 

50 g keso (4 %) 

2 ägg 

50 g ost (17 %) 

50 g mellangrädde (27 %) 

 

Sätt ugnen på 225 grader. Fördela baconet i en långpanna och klicka ut smöret ovanpå. Sätt i 

långpannan i ugnen och låt baconet bli krispigt och knaperstekt. Det tar 5-10 min. Ta ut 

pannan ur ugnen. Tärna osten och fördela den på det knaperstekta baconet. Vispa ihop ägg, 

grädde och keso i en bunke. Häll äggblandningen långpannan. Grädda pannkakan mitt i ugnen 

tills den är bubblig och har en vackert gyllenbrun färg. Det tar 15-20 min. 
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Middag – Gulaschsoppa med ostrulle 

100 g blandfärs 70/30 

30 g gul lök 

½ vitlöksklyfta 

¼ msk kummin 

½ buljongtärning 

100 g krossade tomater 

1 tsk tomatupré 

15 g smör 

1 ägg 

 

Ostrulle med smör 

15 g ost (28%) 

5 g bregott 

 

Finhacka löken och bryn i smör. Bryn färsen och låt tomatpuré, kummin och paprikapulver 

steka med den sista minuten. Sänk värmen och tillsätt buljong, tomatkross och vatten. Låt 

sjuda 20-30 min. Bred smör på osten och gör till en rulle. Servera vid sidan av soppan. 

Mellanmål 1 – Kokt ägg med majonnäs 

1 kokt ägg 

1 tsk majonnäs 

 

Mellanmål 2 - Valnötter 

25 g valnötter 
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Tisdag 

Frukost – Ostsmörgås med yoghurt och valnötter 

 

Lunch – Gulaschsoppa med ostrulle 

 

Middag – Grillad kycklingfilé med gräddig vitlökssås 

125 g kycklingfilé 

½ vitlöksklyfta 

1 tsk pressad citronsaft 

¾ dl vispgrädde 

¼ dl creme fraiche (34%) 

1 tsk philadelphiaost 

Salt, vitpeppar och rosmarin 

75 g broccoli 

 

Stek filéerna runtom i rikligt med smör. Salta och peppra. Låt dem eftersteka i ugnen i 200 

grader. Vispa ur pannan med vispgrädde och creme fraiche. Pressa i vitlöken och tillsätt 

rosmarin. Låt puttra en stund. Red med philadelphiaost. Servera med kokt broccoli. 

Mellanmål 1 – Ostrulle med smör 

15 g ost (28 %) 

5 g bregott 

 

Bred smör på osten och gör till en rulle. 

 

Mellanmål 2 – Avokado med olivolja 

1 avokado 

2 tsk olivolja 

Onsdag 

Frukost – Ostsmörgås med yoghurt och valnötter 
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Lunch – Grillad kycklingfilé med gräddig vitlökssås. 

Middag – Grön fisksoppa med räkor  

1 msk smör 

100 g torsk 

60 g räkor 

75 g bladspenat 

25 g purjolök 

½ vitlöksklyfta 

½ dl vitt vin 

½ dl vispgrädde 

1 tsk philadelphia 

Salt och vitpeppar 

 

Låt purjolök och vitlök svettas i smöret utan att de får färg. Tillsätt spenat och låt puttra några 

minuter. Rör ner philadelphiaost. Slå i vinet och grädden och låt sjuda i 5 minuter på 

mellanvärme. Späd eventuellt med spad från räkorna. Skär fisken i kuber och lägg i soppan. 

Salta och låt sjuda under lock på svag värme 8-10 min. Smaka av och dofta över en aning 

vitpeppar. Toppa med räkor. 

 

Mellanmål 1 – Vispad grädde med blåbär 

3 msk vispgrädde 

20 g blåbär 

 

Vispa grädden och servera med bären. 

 

Mellanmål 2 – Avokadohalva med olivolja 

½ avokado 

1 tsk olivolja 
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Torsdag 

Frukost – Ostsmörgås med yoghurt och valnötter 

 

Lunch – Grön fisksoppa med räkor 

 

Middag – Moussaka 

100 g aubergine 

2 msk rapsolja 

100 g blandfärs 50/50 

30 g gul lök 

1 vitlöksklyfta 

1 tsk tomatpuré 

¼ dl vispgrädde 

½ ägg 

3 msk riven ost 

Oregano, salt och peppar 

Smör till stekning 

 

Hacka löken fint och låt svettas i smöret. Tillsätt färsen och bryn. Blanda ner tomatpurén och 

låt även den bryna med ett litet slag för att minimera risken med frän tomatsmak. Krydda och 

slå på grädde. Låt puttra en stund. Späd eventuellt med vatten.  

Skiva auberginen och bryn den i en aning olja på båda sidor. Lägg aubergineskivorna omlott i 

en ugnsfast form. Täck och fördela med köttfärsröran. Vispa upp äggen och blanda med ost. 

Slå oststanningen på toppen och gratinera till en vackert gyllenbrun färg i 225 grader. 

 

Mellanmål 1 – Kokt ägg med majonnäs 

1 kokt ägg 

1 tsk majonnäs 

 

Mellanmål 2 – Valnötter 

25 g valnötter 
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Fredag 

Frukost – Ostsmörgås med yoghurt och valnötter 

 

Lunch – Moussaka 

 

Middag – Chilikasslergratäng 

125 g kassler 

15 g paprika 

½ vitlöksklyfta 

1 dl grädde 

½ msk tomatpuré 

30 g ost (28 %) 

½ tsk finhackad färsk chili 

¼ tsk curry 

¼ krm chilipulver 

Smör till stekning 

75 g broccoli 

 

Stek finhackad vitlök, paprika och chili i smör så att de mjuknar tillsammans med kryddorna. 

Lägg över och fördela i botten av en ugnsfast form. Placera de tunna skivorna kassler omlott 

över. Vispa grädden för sig och rör försiktigt ned tomatpuré. Toppa med den rivna osten och 

gratinera tills osten antagit en tilltalande yta och färg. Servera med kokt broccoli. 

Mellanmål 1 – Ostrulle med smör 

15 g ost (28 %) 

5 g bregott 

 

Bred smör på osten och gör till en rulle. 
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Mellanmål 2 – Avokadohalva med olivolja 

½ avokado 

1 tsk olivolja 

 

Lördag 

Frukost – Omelettrulle med baconröra 

Baconröra: 

35 g bacon 

5 g gul lök 

¼ dl majonnäs 

¼ dl creme fraiche (34 %) 

 

Omelett: 

2 ägg 

2 msk vispgrädde 

1 msk smör 

Peppar och pepparrot 

 

Finstrimla bacon och stek i en het panna. Rör samman övriga ingredienser försiktigt så att 

röran behåller den tjocka konsistensen. Krydda med en aning nymald peppar.  

Rör samman ägg och grädde. Hetta upp en stekpanna med smör på medelhög värme. Häll ned 

äggsmeten i pannan när smöret slutat bubbla. Grädda omeletten. När ytan på omeletten börjar 

se torr ut stjälps den upp på en tallrik och ner i pannan igen för att stekas på båda sidan. Stjälp 

sedan åter upp men nu på ett smörpapper. Låt svalna en aning. Strö någon msk nyriven 

pepparrot på omeletten och bred ut baconröran över hela ytan. Rulla ihop till en fast rulle.  

 

Lunch – Chilikasslergratäng 
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Middag – Gorgonzolalax  

125 g lax 

30 g gorgonzola 

½ msk smör 

Salt 

 

Sås: 

¼ dl vin 

½ dl creme fraiche (34%) 

¼ fiskbuljongtärning 

¼ dl finhackad dill 

½ msk smör 

 

Sätt ugnen på 200 grader. Skär en ficka i laxbiten och stoppa i osten. Salta en aning och 

pensla fisken med smält smör. Stek i ugnsfast form i 8-10 min. Koka under tiden såsen genom 

att lösa upp buljongtärningen i vinet och reducera en aning innan creme fraiche tillsätts. Rör 

på slutet ner dillen och blanka av såsen med smöret när kastrullen tagits från plattan.  

Mellanmål – Vattenmelon 

150 g vattenmelon 

 

Söndag: 

Frukost – Omelettrulle med baconröra 

 

Lunch – Gorgonzolalax  
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Middag – Kryddig kycklingfilé med jordnötssmör och kokos 

125 g kycklingfilé 

½ dl kokosmjölk 

1 msk vispgrädde 

1 msk smör 

1 msk jordnötssmör 

¼ tsk sambal oelek 

Pressad lime 

Salt 

75 g broccoli 

 

Skiva kycklingfiléerna tvärs över i slantar. Smält smör och bryn filéerna försiktigt men låt 

dem bli genomstekta. Låt dem vila i en annan form. Sänk temperaturen och slå på 

kokosmjölken. Tillsätt sambal oelek, limesaft och salt. Låt puttra 5 min utan lock. Tillsätt 

jordnötssmör och grädde. Låt sjuda tills såsen tjocknar en aning. Lägg i kycklingen. Servera 

med kokt broccoli. 

 

Mellanmål – Vattenmelon 

150 g vattenmelon 
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Meny 2 LCHF V.2 och 4 

Alla recept avser mängd för 1 person! 

Måndag 

Frukost – Keso med grädde och bär + avokadohalva 

150 g keso (4 %) 

1 msk vispgrädde 

1 msk hallon 

5 g flagad mandel 

½ avokado 

 

Vispa grädden och blanda med keson. Servera med hallon och mandel. Ät en avokadohalva 

till. 

 

Lunch – Kryddig kycklingfilé med jordnötssmör och kokos 

125 g kycklingfilé 

½ dl kokosmjölk (17 %) 

1 msk vispgrädde 

1 msk smör 

1 msk jordnötssmör 

¼ tsk sambal oelek 

Pressad lime 

Salt 

75 g broccoli 

 

Skiva kycklingfiléerna tvärs över i slantar. Smält smör och bryn filéerna försiktigt men låt 

dem bli genomstekta. Låt dem vila i en annan form. Sänk temperaturen och slå på 

kokosmjölken. Tillsätt sambal oelek, limesaft och salt. Låt puttra 5 min utan lock. Tillsätt 

jordnötssmör och grädde. Låt sjuda tills såsen tjocknar en aning. Lägg i kycklingen. Servera 

med kokt broccoli. 

 



  Bilaga 2 (12/40) 

 

 

 

Middag – Köttfärsbiffar med ädelostsås 

30 g gul lök 

1 msk smör 

125 g nötfärs 

½ klyfta vitlök 

30 g ädelost (30 %) 

½ dl vispgrädde 

60 g tomat 

10 g olivolja 

20 g ruccola 

¼ msk vit balsamvinäger 

 

Hacka löken fint och bryn den försiktigt i smör. Låt det svalna och blanda ned i färsen. Pressa 

ned vitlök och tillsätt salt och peppar. Forma till biffar och stek i smör på medelvärme. Smält 

osten i en kastrull och tillsätt grädden. Rör tills osten är helt smält. Smaka av med peppar. 

Skär tomaten i bitar. Finhacka rödlöken. Blanda ruccola, tomat och rödlök med olja, vinäger 

salt och peppar. Hacka basilikan och blanda ned i salladen. Servera biffarna med ostsås, sallad 

och basilikablad. 

Mellanmål 1 – Ostrulle med smör 

15 g ost (28 %) 

5 g bregott (75 %) 

 

Bred smör på osten och gör till en rulle. 

 

Mellanmål 2 – Valnötter 

25 g valnötter 
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Tisdag 

Frukost – Keso med grädde och bär + kokt ägg 

 

Lunch – Köttfärsbiffar med ädelostsås 

 

Middag – Laxburgare 

125 g lax 

Pressad lime 

10 g purjolök 

1 msk smör 

1 msk finriven ingefära 

1 tsk curry 

Salt och vitpeppar 

2 salladsblad 

40 g tomat 

30 g rödlök 

 

Chilimajonnäs: 

2 msk majonnäs (80 %) 

½ tsk osötad dijonsenap 

½ vitlöksklyfta 

½ tsk sambal olek 

Ev. salt och peppar 

 

Blanda ihop ingredienserna till chilimajonnäsen. 

Dela laxen i mindre bitar och kör den hastigt i en matberedare tillsammans med riven 

ingefära, limesaft, curry, salt och peppar. Rör ned purjolöken i laxröran och forma till burgare. 

Hetta upp en stekpanna med smör och stek burgarna i 3-4 minuter på varje sida. Servera 

tillsammans med chilimajonnäsen, salladsbladen, tomat och rödlök. 
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Mellanmål 1 – Kokt ägg med majonnäs 

1 ägg 

1 tsk majonnäs (80 %) 

 

Mellanmål 2 – Avokadohalva 

½ Avokado 

 

Onsdag 

Frukost – Keso med grädde och bär + avokadohalva 

 

Lunch – Laxburgare 

 

Middag – Frittata med chorizo, paprika, spenat och tomater 

50 g ost (28 %) 

3 ägg 

1 tsk dijonsenap 

20 g gul lök 

½ vitlöksklyfta 

30 g röd paprika 

75 g chorizo 

50 g spenat 

40 g tomat 

½ msk hackade svarta oliver 

2 msk smör 

Salt och peppar 

 

Värm ugnen till 180 grader. Riv osten och blanda dem med ägg, senap, salt och peppar. Skär 

löken i tunna skivor och finhacka vitlöken. Skär paprikan i mindre bitar. Dela korvarna på 

längden och skär dem i skivor. Värm olivoljan i en tjockbottnad gjutjärnspanna eller liknande 

som kan stå i ugnen. Stek chorizon ett par minuter tillsammans med lök, paprika och vitlök. 

Tillsätt spenat och sautera tills spenaten börjar falla ihop. Skär tomaten i skivor. Häll ned ägg- 

och ostsmeten och toppa med tomatskivorna. Ställ in pannan i ugnen och låt den stå där i ca 

25 min. Strö de hackade oliverna över före servering.
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Mellanmål 1 – Ostrulle med smör 

15 g ost (28 %) 

5 g bregott (75 %) 

 

Bred smör på osten och gör till en rulle. 

 

Mellanmål 2 – Valnötter 

25 g valnötter 

 

Torsdag 

Frukost – Keso med grädde och bär + kokt ägg 

 

Lunch – Frittata med chorizo, paprika, spenat och tomater 

 

Middag – Kotlett med sambal oelek och grädde 

100 g fläskkotlett 

½ dl creme fraiche (34 %) 

½ dl vispgrädde 

½ vitlöksklyfta 

1 tsk soja 

½ tsk sambal olek 

1 msk smör  

Sätt ugnen på 175 grader. Lägg det råa köttet i en ugnsfast form smord med smör. Vispa ihop 

de övriga ingredienserna och slå över köttet. Stek i 60-75 min. Servera med broccoli. 

 

Mellanmål 1 – Ostrulle med smör 

15 g ost (28 %) 

5 g bregott (75 %) 

 

Bred smör på osten och gör till en rulle.
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Mellanmål 2 – Avokadohalva 

½ Avokado 

 

Fredag 

Frukost – Keso med grädde och bär + kokt ägg 

 

Lunch – Kotlett med sambal oelek och grädde 

 

Middag – Tacopaj 

Pajskal:  

1 ägg 

¼ dl vispgrädde 

½ msk smör 

 

Tacofyllning: 

100 g nötfärs 

½ vitlöksklyfta 

½ msk smör 

¼ msk tomatpuré 

20 g tomat 

20 g gul lök 

½ dl riven ost (28 %) 

¼ dl vispgrädde 

1 msk creme fraiche (34 %) 

¼ påse tacokryddor (välj den med minst socker i ex. Santa maria Organic) 

2 salladsblad 
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Mellanmål 1 – Ostrulle med smör 

15 g ost (28 %) 

5 g bregott (75 %) 

 

Bred smör på osten och gör till en rulle. 

 

Mellanmål 2 – Valnötter 

25 g valnötter 

 

Lördag 

Frukost – Lent äggsmör med kallskuret 

2 ägg 

30 g smör 

Salt och peppar 

2 skivor salami (fetthalt 33 %) 

Koka äggen (hårdkokta) och hacka dem. Smält smöret, blanda med äggen och krydda. 

Servera med salami. 

 

Lunch – Tacopaj 
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Middag - Italienska nötfärsbiffar 

100 g nötfärs 

30 g mozzarella 

10 g färsk basilika 

20 g soltorkade tomater  

0,2 ägg 

1 msk grädde 

1 msk smör 

1 tsk kalvfond 

Salt och peppar 

 

Sås: 

½ dl grädde 

50 g krossade tomater 

1 msk philadelphiaost (27 %) 

½ tsk kalvfond 

 

Strimla soltorkade tomater och skär mozzarellan i mindre bitar. Blanda ingredienserna till 

biffarna. Forma till biffar och stek i ca 5 min. Ta upp dem på ett fat. Använd samma panna till 

att göra såsen. Häll av det mesta av vätskan från tomaterna och vispa ned i pannan med 

grädde och kalvfond. Lägg ned biffarna igen och låt puttra i 5 min. 

 

Mellanmål 1 – Vattenmelon 

250 g vattenmelon 

  

Söndag 

Frukost – Lent äggsmör med kallskuret 

 

Lunch – Italienska nötfärsbiffar 
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Middag – Fläskpannkaka 

70 g bacon 

1 msk smör 

50 g keso (4 %) 

2 ägg 

50 g ost (17 %) 

50 g mellangrädde (27 %) 

 

Sätt ugnen på 225 grader. Fördela baconet i en långpanna och klicka ut smöret ovanpå. Sätt i 

långpannan i ugnen och låt baconet bli krispigt och knaperstekt. Det tar 5-10 min. Ta ut 

pannan ur ugnen. Tärna osten och fördela den på det knaperstekta baconet. Vispa ihop ägg, 

grädde och keso i en bunke. Häll äggblandningen långpannan. Grädda pannkakan mitt i ugnen 

tills den är bubblig och har en vackert gyllenbrun färg. Det tar 15-20 min. 

 

Mellanmål 1 – Vattenmelon 

250 g vattenmelon 
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Meny 1 NNR V.1 och 3 

Alla recept avser mängd för 1 person! 

Måndag 

Frukost – Fil, müsli, äggsmörgås, banan och torkade aprikoser 

2 dl lättfil 

40 g müsli (fullkorn med frukt) 

4 torkade aprikoser 

1 banan 

1 smörgås ca 50 g (grahamsbröd, fibrer ca 6 %) 

1 kokt ägg 

5 g Bregott Mindre (43 %) 

 

Servera förslagsvis filen med müslin, de torkade aprikoserna och skivad banan. Ät en smörgås 

med bregott och ägg. 

 

Lunch – Thailändsk kycklinggryta med ris 

 

Middag – Torskfilé med dillsås och morötter och potatis  

130 g torskfilé 

200 g potatis 

70 g morot 

20 g färsk spenat 

¼ citron 

Salt och peppar 

 

Sås: 

¼ msk majsstärkelse 

½ dl hönsbuljong (utspädd) 

4 msk matlagningsgrädde 

¼ msk dillfrö 
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Sätt ugnen på 150 grader. Koka potatisen. Skär morötterna i stavar och låt dem koka med 

potatisen se sista minuterna. Låt rotsakerna rinna och vänd sedan i spenaten. Lägg fisken i en 

ugnssäker form. Skär citronen i skivor och lägg dem på fisken, krydda med salt och peppar. 

Sätt in formen i ugnen och stek i ca 15 minuter. Häll buljong och grädde i en kastrull. Vispa i 

majsstärkelsen och koka upp under omrörning. Tillsätt dillfrön. Koka ca 5 minuter och smaka 

av med salt, peppar och pressad citronjuice. Servera med potatisen, morötterna och spenaten. 

 

Mellanmål 1 – Valnötter, smörgås med skinka 

1 smörgås ca 50 g (grahamsbröd, fibrer ca 6 %) 

5 g Bregott Mindre (43 %) 

15 g skinka (3 %) 

 

30 g valnötter 

 

Mellanmål 2 – Mellanmålsmuffins 

1 st mellanmålsmuffins 

 

Se recept sist i dokumentet. 

 

Tisdag 

Frukost – Fil, müsli, äggsmörgås, banan och torkade aprikoser 

 

Lunch – Torskfilé med dillsås och morötter och potatis   
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Middag – Jordnötssåsgryta med ris 

100 g kikärtor 

1 tsk rapsolja 

½ msk jordnötssmör 

½ tsk honung 

35 g morot 

30 g paprika 

70 g squash 

1 dl lätt kokosmjölk 

Ev. lite vatten 

 

180 g kokt vitt ris 

 

Skala morötterna och strimla med hjälp av en potatisskalare eller osthyvel. Skär zucchinin i 

tunna halvmånar. Skär paprikan i tunna längder. Hetta upp oljan i en kastrull. Fräs currypastan 

snabbt i oljan. Slå på kokosmjölken och sänk värmen så att såsen sjuder. Om currypastan har 

klumpat sig, använd en visp för att lösa upp dem. Klicka i jordnötssmöret i såsen och vispa ut 

så att det inte är några klumpar av den heller. Slå på vattnet. Strö i socker eller honung. Låt 

sjuda i ett par minuter. Lägg i zucchinin och paprika, låt sjuda med i 1-2 minuter. Lägg i 

morot och kikärtor. Kikärtorna ska endast bli varma, inte smula sönder. Smaka av såsen med 

salt och peppar. Servera med det nykokade riset.  

 

Mellanmål 1 – Ostsmörgås 

1 smörgås ca 50 g (grahamsbröd, fibrer ca 6 %) 

5 g Bregott Mindre (43 %) 

15 g ost (17 %) 

 

Mellanmål 2 – Kvarg med blåbär, hallon och pumpafrön 

1 dl lättkesella 

½ dl hallon 

½ dl blåbär 

1 msk pumpafrön 
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Onsdag 

Frukost – Fil, müsli, äggsmörgås, banan och torkade aprikoser 

 

Lunch – Jordnötssåsgryta med ris 

 

Middag – Italiensk kycklingpasta 

155 g kokt fullkornspasta 

65 g fryst spenat 

75 g kycklingfilé 

½ vitlöksklyfta 

20 g soltorkade tomater 

½ msk rapsolja 

¼ tsk salt 

¼ krm svartpeppar 

4 msk matlagningsgrädde 

 

Koka pastan. Tina den frysta spenaten och krama ur vattnet. Skär kycklingen i små bitar. 

Skala och hacka vitlöken. Grovstrimla tomater och spenat. Bryn kycklingen i smör i en 

stekpanna. Krydda med salt och peppar. Rör i vitlök, tomater, spenat och grädde. Låt det koka 

ihop några min. Servera såsen med pastan. 

 

Mellanmål 1 – Leverpastejsmörgås 

1 smörgås ca 50 g (grahamsbröd, fibrer ca 6 %) 

5 g Bregott Mindre (43 %) 

15 g leverpastej (10 %) 

 

Mellanmål 2 – Kvarg med blåbär, hallon och pumpafrön 

1 dl lättkesella 

½ dl hallon 

½ dl blåbär 

1 msk pumpafrön 
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Torsdag 

Frukost – Fil, müsli, äggsmörgås, banan och torkade aprikoser 

 

Lunch – Italiensk kycklingpasta 

 

Middag – Färsbiffar i gräddig tomatsås med potatis 

100 g nötfärs (15 %) 

¼ tsk salt 

¼ krm svartpeppar 

1/3 msk potatismjöl 

¼ dl mellanmjölk 

100 g krossade tomater 

¼ dl matlagningsgrädde 

¼ tsk soja 

½ msk rapsolja 

Basilika eller persilja till servering 

180 g kokt potatis 

20 g färsk spenat 

 

Blanda färsen med salt, peppar, potatismjöl och mjölk. Forma till stora biffar, 1 per portion. 

Stek biffarna i smör i en stekpanna i ca 5 minuter. Häll av vätskan från tomaterna och blanda 

med grädde och soja. Häll tomatblandningen runt biffarna i pannan. Låt dem puttra i 3-4 

minuter. Servera med hackad basilika eller persilja, kokt potatis och färsk spenat. 

 

Mellanmål 1 – Smörgås med skinka 

1 smörgås ca 50 g (grahamsbröd, fibrer ca 6 %) 

5 g Bregott Mindre (43 %) 

15 g skinka (3 %) 
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Mellanmål 2 – Mellanmålsmuffins 

1 st mellanmålsmuffins 

 

Se recept sist i dokumentet. 

  

Fredag 

Frukost – Fil, müsli, äggsmörgås, banan och torkade aprikoser 

 

Lunch – Färsbiffar i gräddig tomatsås med potatis 

 

Middag – Vegetarisk korma 

30 g gul lök 

200 g blomkål 

25 g champinjoner 

¼ tsk hel kardemumma 

¼ msk hel eller malen spiskummin 

15 g flytande margarin (typ smör- och rapsolja) 

1 msk russin 

¼ msk gurkmeja 

1 tsk socker 

½ tsk salt 

½ dl vatten 

¼ dl matlagningsgrädde 

1 msk riven kokos 

½ dl mild yoghurt (3 %) 

100 g sojabönor 

¼ kruka hackad koriander 

 

140 g kokt bulgur (ej fullkorn)
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Skala och finhacka löken. Ansa och skär blomkålen i små buketter. Skär champinjonerna i 

bitar. Stöt kardemumma och spiskummin, om kryddorna är hela, i en mortel. Smält smöret i 

stor stekpanna eller wok. Fräs lök med kardemumma och spiskummin 2 minuter i smöret. 

Tillsätt blomkål, champinjoner, russin, gurkmeja, socker och salt. Rör om och låt fräsa under 

lock 5–7 minuter. Rör då och då. Blanda ner vatten, grädde och kokos. Låt koka ca 2 minuter 

utan lock. Rör ner yoghurten och den hackade koriandern. Låt sjuda 1 minut under lock. 

Servera grytan med ris. 

 

Mellanmål 1 – Kvarg med blåbär, hallon och pumpafrön 

1 dl lättkesella 

½ dl hallon 

½ dl blåbär 

1 msk pumpafrön 

 

Mellanmål 2 – Banan och valnötter 

15 g valnötter 

1 banan 

 

Lördag 

Frukost – Smoothie, knäckemacka med avokado och keso 

1 banan 

½ dl hallon 

½ dl blåbär 

2 dl lättyoghurt (0,5 %) 

2 st Wasa Sport 

3 msk keso 

½ avokado 

 

Mixa banan, hallon, blåbär och lättyoghurt till en smoothie. Servera keson och avokadon på 

knäckemackorna 
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Lunch – Vegetarisk korma 

 

Middag – Lax med fetaost och grönsaker 

125 g lax 

30 g sötpotatis 

70 g squash 

30 g röd paprika 

½ msk olivolja 

25 g fetaost (16 %) 

½ dl lättkesella 

¼ tsk rosmarin 

Flingsalt 

Peppar  

 

Sätt ugnen på 225°C. Skala och skär potatis, squash och paprika i grova bitar. Lägg på en plåt 

med bakplåtspapper eller i en stor smord ugnssäker form. Ringla över olivolja, salta och 

peppra. Baka grönsakerna mitt i ugnen 10-15 minuter. Sänk värmen till 175°C. Mosa osten 

och blanda med kesella, rosmarin, salt och peppar. Bred hälften av oströran över laxbitarna. 

Lägg laxen bredvid grönsakerna och stek ytterligare 10-12 minuter eller tills laxens 

innertemperatur är 56°C. Servera laxen och grönsakerna med resten av oströran. 

 

Mellanmål 1 – Mellanmålsmuffins 

1 st mellanmålsmuffins 

 

Se recept sist i dokumentet. 
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Mellanmål 2 – Fruktsallad med kvarg, honung och pumpafrön 

 1 dl kvarg 

200 g fruktsallad med valfri frukt 

2 tsk honung 

2 msk pumpafrön 

 

Servera kvargen tillsammans med fruktsalladen, toppa med honung och pumpafrön. 

Söndag 

Frukost – Smoothie, knäckemacka med avokado och keso 

 

Lunch – Lax med fetaost och grönsaker 

 

Middag – Lasagne 

50 g gul lök 

½ vitlöksklyfta 

100 g nötfärs (15 %) 

1 tsk rapsolja 

1 msk tomatpuré 

¼ tsk timjan 

¼ tsk rosmarin 

125 g krossade tomater 

¼ köttbuljongstärning 

Salt och peppar 

2 ½ lasagneplattor (ej fullkorn) 

100 g keso (4 %) 

 

Sätt ugnen på 175ºC. Skala och hacka lök och vitlök. Fräs färs, lök och vitlök i oljan i en 

stekpanna. Tillsätt tomatpuré som får fräsa med i färsen. Krydda med timjan och rosmarin. 

Tillsätt krossade tomater och buljongtärning låt det koka ca 10 minuter. Smaka av med salt 

och peppar. Blanda i keson. Varva lasagneplattor och köttfärssåsen i en ugnssäker form. 

Avsluta med köttfärssås och ost. Sätt in lasagnen mitt i ugnen ca 40 minuter. 
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Mellanmål 1 – Kvarg med blåbär, hallon och pumpafrön 

1 dl lättkesella 

½ dl hallon 

½ dl blåbär 

1 msk pumpafrön 

 

Mellanmål 2 – Aprikoser och valnötter 

6 st torkade aprikoser 

30 g valnötter 
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Meny 2 NNR V.2 och 4 

Alla recept avser mängd för 1 person! 

Måndag 

Frukost – Havregrynsgröt, mjölk, äggsmörgås, banan och pumpafrö 

1 portion havregrynsgröt (200 g) 

1 banan 

1½ dl lättmjölk 

1 msk pumpafrön 

1 smörgås ca 50 g (grahamsbröd, fibrer ca 6 %) 

1 kokt ägg 

5 g Bregott Mindre (43 %) 

 

Servera gröten med bananen i slantar, pumpafrön och mjölk. Ät en äggsmörgås till. 

 

Lunch – Lasagne 

50 g gul lök 

½ vitlöksklyfta 

100 g nötfärs (15 %) 

1 tsk rapsolja 

1 msk tomatpuré 

¼ tsk timjan 

¼ tsk rosmarin 

125 g krossade tomater 

¼ köttbuljongstärning 

Salt och peppar 

2 ½ lasagneplattor (ej fullkorn) 

100 g keso (4 %) 

 

Sätt ugnen på 175ºC. Skala och hacka lök och vitlök. Fräs färs, lök och vitlök i oljan i en 

stekpanna. Tillsätt tomatpuré som får fräsa med i färsen. Krydda med timjan och rosmarin. 

Tillsätt krossade tomater och buljongtärning låt det koka ca 10 minuter. Smaka av med salt 
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och peppar. Blanda i keson. Varva lasagneplattor och köttfärssåsen i en ugnssäker form. 

Avsluta med köttfärssås och ost. Sätt in lasagnen mitt i ugnen ca 40 minuter. 

  

Middag – Vegetarisk kokosmjölkgryta med sting med nudlar  

1 dl lätt kokosmjölk 

100 g krossade tomater 

30 g gul lök 

1 tsk rapsolja 

1 tsk curry 

80 g kikärtor 

100 g fryst spenat 

½ msk mango chutney 

¼ grönsaksbuljongtärning 

½ vitlöksklyfta 

½ tsk sambal oelek 

225 g äggnudlar 

 

Hacka vitlök och gul lök och fräs den i oljan. Låt curry fräsa med. Häll över kokosmjölken 

och lägg i grönsaksbuljongtärningen. Låt koka 5 min. Tillsätt de krossade tomaterna och den 

frysta spenaten. Koka upp vattnet till nudlarna och koka dessa. Lägg i kikärterna, mango 

chutney och sambal oelek och låt kikärterna bli varma utan att koka sönder. Servera med 

nudlarna. 

 

Mellanmål 1 – Torkade aprikoser och valnötter 

4 st torkade aprikoser 

20 g valnötter 

 

Mellanmål 2 – Yoghurt, bär och pumpafrön 

2 dl lättyoghurt 

½ dl blåbär 

½ dl hallon  

1 msk pumpafrön
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Tisdag 

Frukost – Havregrynsgröt, mjölk, äggsmörgås, banan och pumpafrö 

 

Lunch – Vegetarisk kokosmjölksgryta med sting 

 

Middag – Torsk med frasigt täcke och citronsås med potatis  

125 g torsk 

180 g potatis 

5 g margarin (80 %) 

¼ dl ströbröd 

1/3 dl riven ost 

¼ citron 

½ dl gräddfil 

¼ tsk paprikapulver 

¼ dl hackad persilja 

Salt och peppar 

75 g haricots verts 

 

Tina fisken om den är fryst. Sätt ugnen på 200˚C. Skala och koka potatisen. Skär fisken i 

portionsbitar och lägg den i en smord ugnssäker form. Krydda med salt och peppar. Smält 

matfettet i en kastrull. Rör ner paprikapulver, ströbröd, persilja och ost. Fördela 

brödblandningen över fisken. Stek mitt i ugnen cirka 15 minuter. Riv skalet av citronen och 

skär den i klyftor. Blanda gräddfil och citronskal, smaksätt med salt och peppar. Koka 

haricots verts enligt anvisningen på förpackningen. Servera fisken med potatis, citronsås, 

haricots verts och citronklyftor. 

 

Mellanmål 1 – Ostsmörgås 

1 smörgås ca 50 g (grahamsbröd, fibrer ca 6 %) 

15 g ost (17 %) 

5 g Bregott Mindre (43 %) 
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Mellanmål 2 – Yoghurt, bär, banan och pumpafrön 

2 dl lättyoghurt 

½ dl blåbär 

½ dl hallon 

1 banan  

1 msk pumpafrön 

 

Onsdag 

Frukost – Havregrynsgröt, mjölk, äggsmörgås, banan och pumpafrö 

 

Lunch – Torsk med frasigt täcke och citronsås med potatis  

 

Middag – Mangokyckling 

100 g kycklingfilé 

½ msk rapsolja 

¼ röd chili 

¼ dl vatten 

1 dl hönsbuljong (utspädd) 

1 tsk soja 

40 g purjolök 

½ dl lätt créme fraiche 

½ msk mango chutney 

60 g färsk mango 

30 g paprika 

180 g kokt vitt ris 

75 g broccoli 

 

Bryn kycklingdelarna i smör i en stekpanna. Flytta över dem i en gryta. Kärna ur och hacka 

chilifrukten. Lägg den i grytan. Tillsätt vatten, buljongtärning och soja. Koka under lock ca 15 

min. Strimla purjolöken grovt och skär paprikan i bitar. Rör i purjolök, paprika och crème 

fraiche och mango chutney. Låt grytan koka ca 5 min. Skala mangon och skär loss fruktköttet 

från kärnan. Skär fruktköttet i bitar och rör ner det i grytan.
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Mellanmål 1 – Skinksmörgås 

1 smörgås ca 50 g (grahamsbröd, fibrer ca 6 %) 

15 g skinka (3 %) 

5 g Bregott Mindre (43 %) 

 

Mellanmål 2 – Torkade aprikoser och valnötter 

5 st torkade aprikoser 

20 g valnötter 

 

Torsdag 

Frukost – Havregrynsgröt, mjölk, äggsmörgås, banan och pumpafrö 

 

Lunch – Mangokyckling 

 

Middag – Vegetarisk lasagne med morot och keso 

75 g morot 

50 g gul lök 

½ vitlöksklyfta 

1 tsk rapsolja 

125 g krossade tomater 

1 msk chilisås 

¼ tsk paprikapulver 

¼ tsk oregano 

Salt och peppar 

125 g keso (4 %) 

70 g lasagneplattor (3 ½ st) 

½ dl riven ost (17 %) 

Ev. lite strösocker 

20 g färsk spenat 
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Sätt ugnen på 225°. Skala morötter och lök. Riv morötterna grovt och finhacka löken. Fräs 

morötter, lök och vitlök i smör- & rapsolja några min. Tillsätt krossade tomater, chilisås och 

kryddor. Koka på svag värme ca 15 min. Smaka av och tillsätt ev. mer kryddor och lite socker 

om tomatsmaken är för syrlig. Ta grytan från värmen och rör ner keso. Varva sås och 

lasagneplattor i en smord ugnssäker form. Avsluta med sås och strö över riven ost. Grädda i 

nedre delen av ugnen ca 40 min. 

 

Mellanmål 1 – Apelsin och valnötter 

 30 g valnötter 

1 apelsin 

 

Mellanmål 2 – Yoghurt, bär och pumpafrön 

2 dl lättyoghurt 

½ dl blåbär 

½ dl hallon  

1 msk pumpafrön 

 

Fredag 

Frukost – Havregrynsgröt, mjölk, äggsmörgås, banan och pumpafrö 

 

Lunch – Vegetarisk lasagne med morot och keso 

 

Middag – Lax med ingefära och ljummen bulgursallad 

125 g lax 

 

Rub: 

1 krm salt 

2 krm malen ingefära 

1 krm malen kanel 

1 krm malen koriander 

1 krm farinsocker
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Bulgursallad: 

40 g okokt bulgur (ej fullkorn) 

30 g salladslök 

50 g gurka 

40 g tomat 

¼ vitlöksklyfta 

¼ msk hackad mynta 

1 msk hackad persilja  

¼ msk pressad citronsaft 

1 tsk olivolja 

2 st hackade torkade aprikoser 

Salt och peppar 

30 g matlagningsyoghurt 

 

Sätt ugnen på 125º. Blanda ingredienserna till ruben och gnid in laxen med den. Tillaga laxen 

i mitten av ugnen till 60º innertemperatur, ca 30 min. Koka bulgur enligt anvisning på 

förpackningen. Strimla löken och skär gurka och tomat i tärningar. Blanda ingredienserna till 

bulgursalladen och smaka av med salt och peppar. Servera laxen med ljummen bulgursallad 

och matyoghurt 

 

Mellanmål 1 – Skinksmörgås 

1 smörgås ca 50 g (grahamsbröd, fibrer ca 6 %) 

15 g skinka (3 %) 

5 g Bregott Mindre (43 %) 

1 äpple 

 

Mellanmål 2 – Yoghurt, bär, banan och pumpafrön 

2 dl lättyoghurt 

½ dl blåbär 

½ dl hallon 

1 banan  

1 msk pumpafrön
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Lördag 

Frukost – Grekisk yoghurt med pumpafrön, müsli, blåbär och hallon 

150 g grekisk yoghurt (6 %) 

½ dl hallon  

½ dl blåbär 

1 msk pumpafrön 

40 g müsli (fullkorn med frukt) 

 

Lunch – Lax med ingefära och ljummen bulgursallad 

 

Middag – Lövbiffspanna med pepparrot och pasta 

100 g skivad lövbiff 

30 g äpple 

½ msk rapsolja 

½ dl matlagningsgrädde 

¼ tsk majsstärkelse 

1 ½ msk riven pepparrot 

30 g finhackad salladslök 

Salt och peppar  

175 g kokt vit pasta 

70 g grönsallad med isbergssallad gurka, tomat och paprika 

 

Kärna ur och skär äpplet klyftor. Rulla in en klyfta i varje lövbiff, fäst med tandpetare. Bryn 

ruladerna runt om i smör i en stekpanna. Krydda med salt och peppar. Blanda i grädden och 

koka på medelvärme ca 12 min. Lyft upp ruladerna och ta bort tandpetarna. Red av såsen med 

majsstärkelsen utrört i 1 msk kallt vatten. Lägg tillbaka ruladerna i pannan. Koka upp och sjud 

ca 2 min. Strö över pepparrot och salladslök precis innan servering. 
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Mellanmål 1 – Smoothie med banan, hallon, blåbär och äppeljuice 

1 banan 

2 dl äppeljuice 

½ dl hallon 

½ dl blåbär 

 

Mixa! 

 

Mellanmål 2 – Fruktsallad med kesella och honung 

150 g fruktsallad med valfria frukter 

1 dl lättkesella 

1 tsk honung 

 

Söndag 

Frukost – Grekisk yoghurt med pumpafrön, müsli, hallon och blåbär 

 

Lunch – Lövbiffspanna med pepparrot och pasta 

 

Middag – Thailändsk kycklinggryta med ris 

100 g kycklingfilé 

1 dl lätt kokosmjölk 

1 tsk röd currypasta 

¼ tsk fisksås 

1 tsk citronjuice 

30 g röd paprika 

30 g sockerärter 

¼ röd chilifrukt 

¼ vitlöksklyfta 

1 msk sweet chilisås
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½ krm koriander 

½ krm gurkmeja 

 

120 g kokt fullkornsris 

 

Skär kycklingen i 2×1 cm stora bitar. Salta lätt. Finhacka vitlök och chili. Hetta upp olja i en 

gryta och fräs chili, vitlök och currypasta på medelhög värme. Tillsätt kokosmjölk, gurkmeja, 

sweetchili sås och koriander. Låt koka upp. Grovhacka paprika. Riv citronskal av en halv 

citron och pressa i saften. Låt kycklingen koka med i cirka fem minuter. Tillsätt därefter 

paprika och sockerärtor och låt koka med i ytterligare någon minut. Det är viktigt att de 

behåller spänsten! Servera med ris. 

Mellanmål 1 – Smoothie med banan, hallon, blåbär, vindruvor och äppeljuice och ett 

päron 

30 g vindruvor 

1 banan 

2 dl äppeljuice 

½ dl hallon 

½ dl blåbär 

 

1 päron 

 

Mixa! Ät päronet för sig. 

 

Mellanmål 2 – Aprikoser, banan och lättmjölk 

5 st torkade aprikoser 

1 banan 

2 dl lättmjölk 
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Mellanmålsmuffins 10 st 

 

2 ägg 

2 mogna bananer 

2 fint rivna äpplen 

75 g rapsolja 

1 ½ tsk kanel 

1 tsk mald kardemumma 

2 tsk bakpulver 

3 dl vetemjöl 

1 dl havregryn 

1 dl naturell yoghurt (3 %) 

20 st torkade aprikoser 

 

Sätt ugnen på 200 grader. Vispa äggen pösigt i en bunke. Mosa bananerna med en gaffel och 

bland med de rivna äpplena. Tillsätt olja, kanel, kardemumma, bakpulver och de uppvispade 

äggen. Blanda försiktigt ihop allt. Tillsätt vetemjöl, havregryn, hackade aprikoser och 

yoghurt. Rör ihop allt till en smet. Fördela smeten i muffinsformar och grädda muffinsen i 

nedre delen av ugnen i 15-18 minuter. 
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BILAGA 3 

Receptkällor 

 

NNR 

www.ica.se 

www.arla.se 

www.matvett.se 

 

LCHF 

Doktor Dahlqvist och Airams LCHF-kokbok, 2009. 

Laga LCHF – Bilaga från Aftonbladet 13 januari – 9 februari 2014. 

Allt om LCHF – Bilaga från Expressen 19 september 2014. 

http://www.ica.se/
http://www.arla.se/
http://www.matvett.se/
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BILAGA 4 

Enkät
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BILAGA 5 

Samband mellan viktminskningsönskan och 

minskning av kolhydratintag 
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BILAGA 6 

Skillnad i BMI i förhållande till kolhydratintag samt 

normalfördelning för BMI 
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