
De 7 bästa råden för ett balanserat blodsocker 

	  

1. Ät	  mat	  

En	  av	  anledningarna	  till	  att	  vi	  ibland	  föredrar	  snabba,	  raffinerade	  kolhydrater	  är	  att	  de	  

snabbt	  ger	  energi	  när	  vi	  försöker	  lindra	  plötslig	  hunger.	  Hoppa	  därför	  aldrig	  över	  

måltider!	  Ät	  4-‐5	  gånger	  om	  dagen.	  

	  

2. Drick	  vatten	  

Se	  till	  att	  du	  dricker	  tillräckligt	  med	  vatten	  och	  lägg	  till	  livsmedel	  som	  har	  ett	  högt	  

vatteninnehåll	  (färska	  grönsaker).	  Att	  ha	  bra	  vätskebalans	  underlättar	  kroppens	  alla	  

funktioner.	  

	  

3. Ät	  frukost	  

Börja	  dagen	  med	  en	  god	  frukost	  med	  både	  protein	  och	  komplexa	  kolhydrater.	  Goda	  

kombinationer	  är	  scrambled	  eggs,	  ägg	  på	  knäckebröd	  eller	  glutenfritt	  bovetebröd,	  

fröbullar	  med	  avokado	  och	  tomat,	  müsli	  med	  nötter	  och	  kokos	  eller	  en	  smoothie	  gjord	  

med	  kokosmjölk,	  bär,	  färsk	  frukt,	  nötter	  och	  frön.	  

	  

4. Ät	  råkost/rawfood-‐rätter	  

Inkludera	  så	  mycket	  färska	  grönsaker	  som	  möjligt	  med	  hög	  halt	  av	  vitaminer	  och	  

mineraler	  (gärna	  mycket	  gröna	  grönsaker	  som	  spenat	  och	  broccoli).	  Detta	  förser	  

kroppen	  med	  vitaminer,	  mineraler	  och	  fibrer	  samtidigt	  som	  du	  får	  i	  dig	  långsamma	  

kolhydrater.	  

	  

5. Ät	  fett	  

Fett	  är	  bland	  annat	  viktigt	  för	  nervsystemet,	  hormonproduktionen	  och	  cellens	  funktion.	  

Att	  äta	  rätt	  sorts	  fett	  i	  rätt	  kombinationer	  är	  nödvändigt	  för	  att	  förebygga	  

inflammationer	  och	  för	  att	  främja	  ett	  balanserat	  blodsocker.	  Kolhydrater	  ger	  energi	  som	  

snabbare	  går	  ut	  i	  blodet	  än	  fett.	  Kokosfett	  och	  kallpressade	  oljor	  är	  bra	  att	  inkludera	  i	  

vardagsdieten.	  

	  



6. Inkludera	  protein	  

Inkludera	  protein	  till	  varje	  måltid	  och	  mellanmål,	  till	  exempel	  i	  form	  av	  kött,	  kyckling,	  

kalkon,	  fisk,	  bönor,	  linser,	  ägg,	  nötter	  och	  frön.	  Detta	  hjälper	  till	  att	  balansera	  

blodsockret,	  men	  bidrar	  också	  till	  en	  jämn	  förbränning.	  

	  

7. Välj	  komplexa	  kolhydrater	  

Fullkorn,	  råris,	  havre,	  råg,	  bovete,	  hirs,	  sötpotatis	  och	  quinoa	  är	  alla	  bra	  källor	  till	  

komplexa	  kolhydrater	  och	  hjälper	  till	  att	  stabilisera	  och	  balansera	  blodsockret.	  

Dessutom	  innehåller	  de	  flesta	  opolerade	  fullkornsprodukter	  mycket	  B-‐vitamin.	  

	  

	  

	  


