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TEST: 
ÄMNESOMSÄTTNINGSTYP 

 
Inspirilla / Nilla’s Kitchen 

 
	  

- Är du kolhydratmänniska, 

proteinmänniska eller 

blandkostmänniska? 

PDF 



 

Testet är taget ur Näringsmedicinska Uppslagsboken av Peter Wilhelmsson 

 
Frågeformulär för ämnesomsättnings-typ 
Testet är baserat på ett test ur Näringsmedicinska Uppslagsboken av Peter Wilhelmsson 
 

⇒ Svara J = ja eller N = nej på följande frågor utifrån det som bäst beskriver dig.  

⇒ Om inte något alternativ stämmer helt välj det alternativ som bäst passar in på dina symtom. 
⇒ Om det inte stämmer alls, låt bli att svara. 
⇒ När du ger svar på en fråga som har ett negativt uttryck - betyder ”ja” att meningen stämmer in på dig – 

t.ex. ”Ja, det är rätt att jag inte mår bra av frukt”.  Nej på samma fråga betyder att du inte håller med, 
d.v.s. ”Jag mår bra av frukt”. Eller ”Nej, det är rätt att jag inte kan hålla urinen i många timmar, d.v.s. 
”Jag kan hålla urinen i många timmar”.  

 
 Aptiten är kraftig till frukost  Aptiten är kraftig till lunch 

 Aptiten är kraftig till middag  
Sömnen förbättras om jag äter innan jag lägger 
mig 

 Jag lever för att äta, mat är mycket viktigt för mig.  Jag blir ofta hungrig mellan målen. 
 Jag mår inte bra av frukt.  Jag mår dåligt när jag fastar 
 Jag känner begär efter salt  Apelsinjuice på morgonen får mig att må dåligt 
 Jag tycker mycket om smör  Ett tungt mål med fett får mig att må bra 
 Att undvika mat i 4 timmar eller mer är obehagligt  Jag bryr mig inte om efterrätter 
 Vegetariska mål mättar inte  Kött eller fisk till frukost ökar min energi 
 Kött eller fisk till lunch ökar min energi  Kött eller fisk till middag ökar min energi 

 
Kött eller fettrika födoämnen återställer min 
energi 

 Jag kan motionera 1-2 timmar efter en måltid 

 Jag hostar ofta eller mycket  Jag har ofta slem i halsen 

 
Mina öron-, näsa och/eller kindfärg är röd eller 
rosa 

 Jag tycker min matsmältning fungerar bra 

 Jag är ofta lös i magen  Jag har ofta ont i magen eller magkramp 
 ____ Mina ögon är ofta vattniga  Händer och fötter är oftast varma 
 Kroppen är oftast varm och jag fryser sällan  Sår läker snabbt 

 Jag är inte känslig för smärta  
Jag får starka och ihållande reaktioner på 
insektsbett 

 Jag störs inte av starkt ljus  Min näshåla är fuktig 
 Jag får sällan gåshud  Jag har en ganska stor och rund överkropp 
 Min hud tenderar att vara fuktig och fet  Jag har tendens till fett hår 
 Jag behöver kissa många ggr per dag  Jag kan inte hålla urinen i många timmar 
 Jag kan bli åksjuk eller illamående av bilåkning  Jag rodnar lätt 
  Jag blir inte lätt arg  Jag vill helst inte ta ansvar 
 Jag ger mig hellre än argumenterar  Jag har bra uthållighet 
 Jag är inte målinriktad  Jag blir sällan otålig 
 Jag blir lätt stressad  Jag har inte mycket drivkraft eller motivation 
 Jag har stort sömnbehov (minst 8 timmar)  Jag drömmer mycket 
 Jag kommer ofta ihåg mina drömmar   

 

Totalt antal Ja: _______  Totalt antal Nej: _______ 
 
Om antalet Nej överstiger 32: Kolhydratrik kost eller blandkost passar bäst, det gäller särskilt om du har 
blodgrupp A. 
Om antalet Ja överstiger 32: Proteinkost eller blandkost passar bäst. Det gäller särskilt om du har blodgrupp 
0. 
Om såväl antalet Ja som antalet Nej ligger under 32: Blandkost, medelhavskost eller hälsosam, GI-smart 
husmanskost passar bäst. 
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Riktlinjer för kost - ämnesomsättningstyper: 
 
 
Med kolhydrater menas exempelvis en kombination av komplexa kolhydrater i form av mycket 
grönsaker, frukt och bär, råris, quinoa, sötpotatis osv 
 
Med protein menas exempelvis kött, fisk, fågel, inälvsmat, quorn, ägg, nötter och mandel osv. 
Bönor, linser, quinoa och råris innehåller mycket protein men samtidigt en del kolhydrater. Tänk på 
att inte kombinera dessa med för mycket kolhydrater om du är t.ex. är vegetarian och 
proteinmänniska, servera istället en större mängd bönor och linser med stor mängd färska grönsaker 
och/eller fisk eller ägg.    
 
Med fett menas exempelvis vegetabiliska oljor, för vissa fungerar mjölkprodukter, för andra endast 
get och fårmjölksprodukter, smör, avokado, kokosmjölk, nötter och frön.   
 
… se inköpslistan för fler exempel. 

Kolhydratmänniskan kan äta: 
 
Kolhydratsrik kost:  
80% kolhydrater  
10% protein 
10% fett 

Blandkost: 
60% kolhydrater 
20% protein 
20% fett 

 
Ta inspiration ifrån: 

§ Laktovegetarisk kost (om man tål mjölkprodukter) 
§ Makrobiotisk kost 
§ Vegankost 
§ Raw-food, Levande föda 
§ Medelhavskost 

Blandkostmänniskan kan äta: 
 
Blandkost: 
60 % kolhydrater 
20 % protein 
20 % fett 

Proteinkost: 
40 % kolhydrater 
30 % protein 
30 % fett

 
Ta inspiration ifrån: 

§ Hälsosam husmanskost (sockerfri) 
§ Medelhavskost 
§ GI-kost 
§ Fisk-ovo-vegetarian 

Proteinmänniskan kan äta: 
 
Proteinkost: 
40 % kolhydrater 
30 % protein 
30 % fett 

Blandkost: 
60 % kolhydrater 
20 % protein 
20 % fett 

 
Ta inspiration ifrån: 

§ Hormonreglerande kost (40-30-30) 
§ Makrobiotisk kost 
§ LCHF 
§ Stenålderskost/Paleo-diet 
§ GI-kost 
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Du har rätt till 30 min GRATIS konsultation*** via telefon eller Skype som ny klient hos mig. 

Boka din gratis-konsultation och ta reda på hur jag kan hjälpa dig. 

 

Varmt välkommen! 

 

Kontakta mid direkt: inspirilla@gmail.com eller 073-990 01 99 

För att boka tid. 

 

Nilla Gunnarsson 
Kost & näringsrådgivare 

NLP Break Through Coach 
 
 
***Du binder dig inte till köp efter din konsultation utan kan ta din tid att fundera på hur du vill ta hjälp av mig.  

-Vill du ha fler svar om din personliga hälsostatus? 

-Vill du veta mer om vilken kost som passar dig? 

-Vill du skapa positiva vanor som du lyckas behålla? 

	  


