
VitamHelse
Kostholdsfilosofi og prinsipper

For en karbohydratredusert livsstil



Det er lett å lage smakfull mat

Lag

rask naturlig mat

fra bunnen
av

Det er en rekke ulike metoder og varianter innenfor våre prinsipper som kan

benyttes for å oppnå effektive resultater og vektregulering. Vi har spesialisert oss

på keto/ ketogen diett, lavkarbo, faste og Paleo (Steinalderdiett)



Du bør spise minst mulig bearbeidet

mat og mest mulig naturlig mat.

Fettinntaket er høyere enn det som

anbefales i de offentlige kostrådene.

Karbohydratinntaket er lavere enn det

som anbefales i de offentlige

kostrådene.

Det er først og fremst stivelsesrike og

raffinerte karbohydrater, slik som

sukker,

ris og kornprodukter, du bør unngå.

 

 

 

 

Alt du spiser lagres for at du skal kunne

bruke energien. Energien må brukes, hvis

du hele tiden har kroppen i lagringsmodus

vil du legge på deg.

 

Det er viktig å vite forskjell på mat du kan

spise mye av, mat som du bare bør

spise litt av, og hvilken mat du bør unngå.

 

I tillegg bør du ha fokus på mat som gir

deg god metthetsfølelse og energi. Ved å

følge kroppens rytme med å

spise når du er sulten og spise til du er

passelig mett, vel vitende om at du

har satt sammen måltidet riktig, så vil du

få resultater og en kropp som

spiller på lag med deg. Det betyr at det

spiller liten rolle om du spiser 4 små

måltider til dagen eller 2 store. Gjør som

kroppen din vil.

 

 

Med litt planlegging trenger du ikke å

bruke timesvis på kjøkkenet for å lage

smakfull og sunn mat

Sett sammen måltidene dine

riktig. Ikke juks: Ha fokus på

sunne, naturlige

ingredienser. 

Spis mat som gjør deg mett

Lytt til magen, ikke til hodet:

          Våre leveregler

 

 

 

Du skal spise når du er sulten og

til du er passelig mett. Ikke spis

utenom disse tidspunktene.



Særlig to hormoner er viktige for

vektregulering:

 

Insulin er et fettinnlagringshormon

Insulin er et hormon som har betydning for

vekta di. Insulin har som hovedoppgave å

transportere sukker/ glukose inni  cellene.

Her brukes den som energi. Men kroppen

trenger lite sukker.

Hvis cellene er fulle fordi du allerede har

spist mer sukker enn du trenger,  så må

sukkeret transporteres tilbake i leveren.

Her bygges det om til fettsyrer og lagres i

fettcellene dine.

Hvis du spiser så mye at fettcellene dine er

fulle, så lager kroppen nye. Og du går opp

i fettmasse.

 

 

 

Lite karbohydrater og mye fett gjør at

kroppen din produserer lite insulin

 

 

Glukagon er et hormon som betyr mye for

vekta di. Glukagon er hormonet som gir

kroppen ordre om å brenne eller bruke

fett. Når insulinnivået er lavt lenge nok om

gangen, frigjøres glukagon og kroppen

begynner å brenne lagret fett.

 

 

Hva som skal til for at du får en optimal

fettforbrenning er individuelt. Ta gjerne

kontakt for å bestille veiledning ved behov.

 

 

 

          Hormonregulerende mat

 

Våre kostholdsmetoder fungerer

blant annet fordi vi selv kan

styre mange av hormonene vi

har i kroppen gjennom å velge

riktig mat når vi spiser.

Du kan spise deg friskere og få

en vekt som passer for deg.

Jo mer lettfordøyelige karbohydrater du

spiser, jo mer insulin frigis i kroppen din.

Blodsukkeret stiger og tilgang til lagret fett

på kroppen er stengt.

 



For at kroppen skal kunne ta opp

fettløselige vitaminer fra kosten og

nyttigjøre seg av vitaminene A,D, E og K så

må du spise fett. Hvis ikke tas de rett og

slett ikke opp og blir skylt ut sammen med

urinen som et avfallsstoff.

 

 

Fett fører til jevn kroppstemperatur og

beskytter de indre organer

 

 

Fett er byggestener i celleveggene som

har den viktige oppgaven med å ivareta

transporten av næring og energi inn og ut

av cellene samt signalisering mellom

cellene.

 

 

 

 

 

 

Fett gjør deg mett! En klassisk feil svært

mange gjør, er å spise for lite fett. Spis

alltid fett til hvert måltid.

 

 

Fettsyrer er hovedbestandel i hormoner og

har stor betydning for reguleringen av

hormonproduksjon. Når du følger våre

prinsipper kan du stole på kroppnes

signaler om sult og metthetsfølelse. 

 

Fett er godt for fordøyelsen og gir en

behagelig avføring

 

         Hvorfor spiser vi fett

 

Vi spiser ikke fett kun fordi det

metter mer enn andre

energikilder. Da kunne vi

likegodt spist fibertilskudd i

bøtter og spann.

 

La hele familien spise den samme sunne

maten! Tilpass din egen tallerken ved

behov, som å ta bort grønnsaker du ikke

skal ha, eller/ og tilsett ekstra fett.



Hva du spiser er viktigere enn hvor

mange kalorier du spiser

 

Kroppen trenger et kaloriunderskudd for å

gå ned i vekt. Dette skjer ofte av seg selv

med et karbohydratredusert kosthold. Men

kroppen er så mye mer enn et regnestykke. 

 

Flere vitenskapelige studier har vist at

kroppen har en fantastisk evne til å

kompensere for endringer i

energitilgangen, du får derfor ikke en

oppsamlet effekt av bare å spise mindre.

Og hva som verre er: Kroppen din vil

tilpasse seg dette lave inntaket og

resultatene vil stoppe opp. Ofte medfølger

tretthet og slapphet i tillegg.

 

 

 

 

 

Hvis du kun har fokus på å spise mindre

kalorier, vil kroppen din senke

energiforbruket eller gjøre deg mer sulten

og dermed opprettholde vekten din.

Denne typen slanking kan gjøre oss

tynnere på kort sikt, men ikke på lang sikt. 

 

Faktisk er det vanligste resultatet i studier

på slike dietter, at vi går opp i vekt over

tid. Vår erfaring er at naturlig mat med lite

karbohydrater og sunt fett er den beste

oppskriften på god helse og

vektregulering. Riktig kost gir kroppen

tilgang til lagret fett på kroppen. 

Vektnedgang/vektregulering

Søtsug og overspising

forsvinner eller reduseres 

Stabilt blodsukker

Bedre appetittregulering

Bedring eller forebygging av

mage-tarm problemer

Bedre mattoleranse

Betennelsessykdommer (som

fibromyalgi) bedres

Gjenoppretting av en

naturlig hormonbalanse

           Mat som medisin

Typiske effekter du kan

forvente:

 



Sett måltidet riktig sammen

Spis vanlig mengde protein, fet saus/dressing, og grønnsaker 

For at det skal være enkelt å

gjennomføre et kosthold basert på

naturlig mat er det lurt å ha riktige

matvarer tilgjengelig. God mat tar

ikke lang tid hvis du planlegger litt.

Hermetikk: 

Tomater, friske og hermetiske

Bokser med fet fsk som tunfisk i olje, sardiner og

makrell, krabbe og reker i lake

Kokosmelk på boks

 

Smak:

Krydder, maldonsalt, pepperkvern, tørre urter, oljer

med smak av urter og krydder. Kryddermiks som f.

eks Herbamare, Hvitløkspulver, løkpulver, fersk

hvitløk, Urtebuljonger

 

Soyasaus (Bestill gjerne Tamari med lite sukker som

er naturlig fermentert fra internett)

Fiskesaus, worschestersaus, ulike typer eddik. 

 Sushi eddik er f.eks mild og god og økologisk

eplecidereddik kan brukes til nesten alt?

 

Tørrvarer:

Hjemmelagde knekkebrød eller Brisk glutenfrie

knekkebrød

Sjokolade med minimum 70% kakao- Helst mer

Ekte baconsvor 

Kokoschips

Mandler, Macadamia, paranøtter og pekannøtter

Frø: Sesamfrø, linfrø, gresskarfrø, solsikkefrø

Mandelmel/ mandler som du maler til mel,

kokosmel, pofiber, fiberhusk, Johnnesbrødkjerneme

 

Bake:

Ceylon Kanel, hel muskattnøtt, vaniljepulver,

vaniljestang, rå kakaonibs

Chiafrø og hampfrø

Kollagenpulver / proteinpulver

 

 

Det går raskere enn du tror å vende

seg av med søte smaker. Prøv å

holde alt av søte smaker til kos og

fest

Søtningsmidler som påvirker blodsukkeret/

insulinproduksjon i kroppen i liten grad:

Steviadråper/ pulver, Tagatesse, Sukrin Gold,

Fibersirup blank, Fibersirup brun, Sukrin Melis,

 

 

Pass på når du baker: 

Det er forskjell på hvor mye væske kokosmel og

mandelmel binder. Det er også forskjell på

nøttemel, om det er fettredusert eller ikke. Les

oppskriften nøye.

 

 

I skuffer &

skap



Spis kun når du er sulten- Og spis til du er passe mett 

Styr mest mulig unna snacks og små mellommåltider. Vent til

du er sulten med å spise. 

Det er ikke bare antall

karbohydrater i maten som betyr

noe. Maten skal kortest mulig

ingrediensliste.

Fett:

Oljer av god kvalitet: Kaldpresset olivenolje,

kokosolje og ghee

Smør (IKKE margarin) i alle varianter

 

Proteinkilder

Egg. fugl, fisk, skalldyr, innmat, kalv, lam, kylling,

kalkun, rene kjøttpålegg og noen farseprodukter

uten mel

 

Gode oster som f. eks parmesan, mozarella, brie,

manchego, jarlsberg, cheddar, fetaost og

blåmuggost, Babybel

 

Fete meieriprodukter 

Seterrømme, Creme Fraiche, Kremfløte, tyrkisk

yoghurt, gresk youghurt uten søtning og frukt.

Tips! Cottage Cheese er godt å blande med

Creme Fraiche med granola. Søk på google: Vita

Univers granola

 

Ferske grønnsaker som vokser over bakken: 

Brokkoli, blomkål, aubergine, spinat, sopp, squash,

salat, agurk, paprika, spinat, asparges, artisjokker 

 (Gjerne på boks) Hodekål, rådkål, og stangselleri

 

For den liberale:

Bønner og linser for dem som ikke har helseplager

Litt rødbeter, sellerirot, kålrot og pastinakk. Løk

 

 

Tips! Ha alltid kjøttdeig tilgjengelig- Da har du

rask mat i en fei. Ta i løkpulver, en fløteskvett og

revet ost- Spis med revet kinakål eller hodekål. 

 

 

 

Spis variert. Det skader ikke med

ekstra kosttilskudd: 

95% av befolkningen har stor nytte

av ekstra omega 3. Bruk en god

multivitamin. Pass særlig på at du

får i deg Vitamin D og vitamin C. 

I fryseboksen

Alle slags bær uten tilsatt sukker

Frossen avokado til smoothies

Hjemmelagd kavkarbobrød, kuttet i skiver

Briks

Ekstra lager av nøtter, ost og meierismør

(I frysen bevarer du fettsyrene)

Frosne grønnsaker som kan dampes eller stekes i

en fei

Ferdiglagde sauser og gryteretter

Hjemmelagd konfekt som f. eks lavkarbo snickers:

Søk på google: Vita Univers Snickers

 

 

I kjøle-

skapet &

Frys


