Din guide til

Matvalg for
god helse
Din mat skal være din medisin!

MATVALG FOR GOD HELSE
Spis rene, naturlige matvarer. Det vil si mat som ikke er bearbeidet på
en fabrikk. Mat uten innholdsfortegnelse.
Spis kun matvarer som kan bli fordervet, men spis de før de blir det.
Lag din mat fra bunnen av ved bruk av rene råvarer.
Velg animalske råvarer som kommer fra økologisk drift eller blitt foret
opp på minst mulig kraftfor (okse, lam, ute-gris) og vilt. Fisk fra havet
eller innsjøen, skalldyr, innmat og økologiske egg.
Spis mjølkeprodukter fra kuer som har gått på beite. Kjøp helst melk
fra en lokal bonde og lag din egen surmelk eller kefir. Velg meierismør
eller upasteurisert smør og andre helfete meieriprodukter.
Bruk naturlig fett, som smør og andre animalske fettkilder, ekstra
jomfru olivenolje, kokosfett.
Spis frisk frukt og grønt, i hele regnbuens farger. Mest mulig økologisk
eller usprøytet.
Bruk fullkorn og nøtter og legg det gjerne i bløtt over natta i vann
tilsatt litt salt for å fjerne antibeitestoffer.
Spis litt fermenterte mat- og drikkevarer hver dag. Bra for tarmfloraen
Bruk hjemmelaget kraft som base for supper og gryter.
Bruk uraffinert salt og urter og krydder.
Lag dine egne salatdressinger med rå vineddik, ekstra jomfru olivenolje
og balsamico.
Bruk naturlig søtningsstoff i begrenset mengde som f. eks honning, rå
rørsukker, kokosblomstsukker og stevia.

Lag mat i rustfritt stål, glass, støpejernsgryter/panner som er
godt innsatt med fett eller emaljegryter av god kvalitet

PROTEINGUIDE
Gode proteinkilder er egg, kjøtt, fisk,
fjærkre, skalldyr, ost og andre
meieriprodukter, korn, linser, bønner,
nøtter og frø

FETTGUIDE
Gode fettkilder er alt naturlig fett, fet fisk,
smør og helfete meieriprodukter, nøtter,
ekstra virgin olivenolje til salat (kald).
Unngå å bruke industrialiserte oljer (f.eks Vita
hjertego , soyaolje, solsikkeolje osv.)

KARBOHYDRATGUIDE
Karbohydrater er en samlebetegnelse på
sukker, stivelse og fiber. "Langsomme"
karbohydrater er grovt brød, hele korn,
havregryn, nøtter, belgfrukter, grønnsaker,
råris, frukt.
Sukker, siktet hvetemel, hvit ris, pasta, corn
flakes, frokostblandinger og andre søte varer er
"raske" karbohydrater som man bør spise minst
mulig av.

STEKING AV MAT
Steking av mat bør foregå på lavest mulig varme .
Det er absolutt å anbefale å steke i mettet fett da det tåler oppvarming
uten å ta skade (oksidere).
Mettet fett er smør, kokosfett og dyrefett.

SAMMENSETNINGEN AV ET MÅLTID
Sørg for at alle måltider inneholder:
- en god proteinkilde
- en god fettkilde
- langsomme karbohydrater
Da blir du naturlig mett og du får et stabilt blodsukker!
Vi trenger ca 0,7 - 1,0 gr protein pr kg kroppsvekt (- fett) pr dag.
For en person som veier 70 kg er det ca 50 gr protein.
Det er ikke særlig mye.

NÆRINGSINNHOLDET I MATVARER
Lurer du på hvor mye proteiner, fett og karbohydrater det er i matvarer?
Det finner du her:
http://www.matvaretabellen.no/
Eksempler:
1 egg (ca 65 gr) : 11 gr fett, 8,5 gr protein og 0,2 gr karbohydrater
50 gram kokt skinke: 2,8 gr fett, 16,7 gr protein, 0,7 gr karbohydrater
100 gr potet: 0,1 gr fett, 1,9 gr protein, 17,1 gr karbohydrater
100 gr mandler: 49,2 gr fett, 21,2 gr protein, 6,3 gr karbohydrater

RÅVAREGUIDE
Animalske
råvarer

Spis hele dyret; muskelkjøtt, fettet, innmat, brusk, bein (kok kraft)

Kjøtt

Velg helst kjøtt fra økologisk, gressforede dyr. Spis kjøtt med det
naturlige fettet. Hvis kjøttet er magert, bruk godt med smør eller
annen naturlig fettkilde ved tilberedning.

Innmat

Innmat fra unge, friske dyr er noe av det mest næringsrike vi kan
spise. For eksempel lever fra gressforet storfe og lam.

Fjærkre

Spis både fettet og skinnet. Lag pate av levera og hjertet.

Sjømat

Villfisk (hvit fisk og fet fisk), ferskvannsfisk, sjømat, torskelever
olje, rogn (og lever fra skrei). Mager fisk tilberedes med en god
fettkilde)

Rå animalsk mat

Egg

I alle kulturer har det vært tradisjon å spise litt rå mat; rå og
ubehandlet melk, rått kjøtt, rå fisk,
Velg økologiske egg og eggeplommen har mest næring.

Grønnsaker

Rå eller kokt (kokt er lettere fordøyelig) . Velg grønnsaker etter
sesong og i hele regnbuens farger. Velg økologisk og usprøytet ,
særlig bladgrønnsaker som blir sprøytet rett på bladene.

Frukt og bær

Spises rå eller kokt og etter sesong. Varmebehandling fjerner mye
av C-vitaminene. Helst økologisk og ville bær.

Korn

Korn (hvete, bygg, rug) har mange god helsegevinst av å utelate fra
kostholdet. Hvis du ønsker å spise korn, så velg økologisk og mest
mulig fullkorn. Bløtlegging over natta i vann tilsatt litt salt er
gunstig for å fjerne antibeitestoffer. Bak med surdeig som gjør
kornet lettere fordøyelig.

Belgfrukter
(bønner, linser, erter,
kikerter)

Kan med fordel være en del av kosten din. Det er gunstig å
bløtlegge belgfrukter i vann tilsatt litt salt natten over for å fjerne
antibeitestoffer. Skyll før koking.

Nøtter

Er næringsrike matvarer som også bør bløtlegges i vann tilsatt litt
salt over natta og skylles før evt tørking i romtemperatur eller på
svak varme ( 40-50 gr) i stekeovn.

RÅVAREGUIDE, FORTS
Stivelsesrike karbohydrater I et helsefremmende kosthold bør stivelsesrike matvarer begrenses
til et minimum og spises sammen med gode fettkilder og gode
(mais, ris, pasta,
proteinkilder.
fint hvetemel )
Stivelsesrike grønnsaker
(poteter, søtpoteter)

Poteter har inngått i det tradisjonelle norske kostholdet i flere
hundre år og bør fortsatt gjøre det. Ønsker du å gå ned i vekt kan
du med fordel bytte ut halvdelen av potetene med grønnsaker.
Husk en god fettkilde sammen med potetene og spis gjerne kalde
kokte poteter da de er rike på resistent stivelse.

Melk og melkeprodukter

Helst rå, ubehandlet melk rett fra bonden. Kefir eller surmelk
(helst hjemmelaget av rå melk) er lettere fordøyelig og inneholder
masse gode probiotiske bakterier. Ost laget av upasteurisert melk.

Smør

Spis smør. Masse smør. Helst smør laget av upasteurisert melk og
ikke tilsatt syntetisk vitamin D.

Mettet fett

Matoljer

Mettet fett er helt naturlig fett som vi mennesker har spist i alle
generasjoner. Gode kilder til mettet fett er animalsk fett (fra storfe,
lam, svin, vilt osv), smør og andre fete meieriprodukter, kokosfett,
Mettet fett er gunstig å spise fordi det oksiderer ikke i kroppen.
Industrielt fremstilte oljer anbefales ikke (f.eks mais, soja,
solsikke,frityrolje, Vita hjertego) Ekstra virgin olivenolje er OK i
begrensede mengder på sommeren, når vi får sol på kroppen.

Fermentert mat/drikke

Fermentert /melkesyregjæret mat og drikke anbefales å innta flere
ganger om dagen.

Kraft

Kraft kokt på kjøttbein, fisk, fugl og skalldyr er næringsrikt og
anbefales å bruke som base for supper , gryter og saus i det daglige
kostholdet.
Kilder:
https://www.westonaprice.org/
https://bjsm.bmj.com/content/51/15/1111
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