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Idén till kokboken du nu håller i din 
hand började med att vi i min familj 
lagade en sorts mat till barnen, en 

sort till ”bantaren”, vilket var jag, och 
en sort till ”ätaren”, mannen i huset. 
Naturligtvis blev detta helt ohållbart. 
Middagen förvandlades till en krånglig 
tidskrävande buffé och stal alldeles för 
mycket energi. 
Snabbt beslutades att barnen skulle 

äta samma mat som vi vuxna. I köket 
producerades nu goda röror, spännande 
blandningar och massor av lök, svamp 
& härliga kryddor. Det dröjde inte länge 
innan familjen hade två mycket hung-
riga och frustrerade barn. De smakade 
modigt på allt, men som dottern så artigt 
utryckte det: ”Tack för maten, det var 
säkert mycket gott men tyvärr inte riktigt 
i min smak.”

Nytt beslut, vi skulle nu alla äta den 
mat som barnen föredrog. Efter några 
veckor kände alla i familjen att detta inte 
kommer att erbjuda några spännande 
kulinariska överraskningar för någon av 
oss. Barnen kommer inte att få möjlighet 
att vidga sina smakupplevelser och vi 
vuxna saknade vardagliga smakupple-
velser. 

Långsamt växte det fram en idé om 
att skapa god enkel och nyttig mat som 
kunde anpassas till allas smaker och 
behov. Idén grundade sig på att blanda 
min kunskap om LCHF (lågkolhydratkost 
med mycket fett) med vanlig husmans-
kost, lite kreativitet och bara använda en 
extra kastrull eller stekpanna per måltid.  
Det lät enkelt och det var faktiskt enkelt. 

Viktigt var att maten skulle vara nyttig 
för alla i familjen. Middagen skulle gå 
snabbt att göra och passa alla i smak. 

Enkel vardagsmat med få ingredien-
ser, men som lätt kunde få lite finess. 

Äntligen, 
sunt förnuft 
samlat  
i en enkel  
& nyttig 
kunskaps- 
och kokbok 
för hela  
familjen. 



Idén till kokboken du nu håller i din 
hand började med att vi i min familj 
lagade en sorts mat till barnen, en 

sort till ”bantaren”, vilket var jag, och 
en sort till ”ätaren”, mannen i huset. 
Naturligtvis blev detta helt ohållbart. 
Middagen förvandlades till en krånglig 
tidskrävande buffé och stal alldeles för 
mycket energi. 
Snabbt beslutades att barnen skulle 

äta samma mat som vi vuxna. I köket 
producerades nu goda röror, spännande 
blandningar och massor av lök, svamp 
& härliga kryddor. Det dröjde inte länge 
innan familjen hade två mycket hung-
riga och frustrerade barn. De smakade 
modigt på allt, men som dottern så artigt 
utryckte det: ”Tack för maten, det var 
säkert mycket gott men tyvärr inte riktigt 
i min smak.”

Nytt beslut, vi skulle nu alla äta den 
mat som barnen föredrog. Efter några 
veckor kände alla i familjen att detta inte 
kommer att erbjuda några spännande 
kulinariska överraskningar för någon av 
oss. Barnen kommer inte att få möjlighet 
att vidga sina smakupplevelser och vi 
vuxna saknade vardagliga smakupple-
velser. 

Långsamt växte det fram en idé om 
att skapa god enkel och nyttig mat som 
kunde anpassas till allas smaker och 
behov. Idén grundade sig på att blanda 
min kunskap om LCHF (lågkolhydratkost 
med mycket fett) med vanlig husmans-
kost, lite kreativitet och bara använda en 
extra kastrull eller stekpanna per måltid.  
Det lät enkelt och det var faktiskt enkelt. 

Viktigt var att maten skulle vara nyttig 
för alla i familjen. Middagen skulle gå 
snabbt att göra och passa alla i smak. 

Enkel vardagsmat med få ingredien-
ser, men som lätt kunde få lite finess. 

Äntligen, 
sunt förnuft 
samlat  
i en enkel  
& nyttig 
kunskaps- 
och kokbok 
för hela  
familjen. 



På högstadiet var jag en av få som 

hade en bilring. Eller snarare en cykel-

ring. Jag tror att det var mitt aktiva liv 

som räddade mig från att bli fet. Men mitt 

sätt att äta var helt fel. Jag hoppade över 

frukost och lunch så jag kunde få plats 

med skräpmaten som jag nu alltid var su-

gen på. Kalorier var den enda sanningen. 

Jag räknade och visste precis hur mycket 

godis jag kunde äta om jag bara hoppade 

över maten. Sötsuget hade helt tagit över. 

Jag började som tonåring på 80-talet 

att banta genom olika sallads- och svält-

kurer. Jag var (och är) 176 cm lång. På 

den tiden vägde jag 68 kilo och tyckte att 

jag behövde gå ner i vikt. 

Jag inledde med en kalorikur baserad 

på fettfri kycklingfilé med keso, sallad 

och ägg i alla former. Efter sex veckor 

hade jag gått ner tio kilo och jag kände 

direkt att det här var ju enkelt. Kalori-

kunskapen fungerade, trodde jag. 

Efter ett halvår kunde jag tyvärr 

konstatera att alla kilon var tillbaka och 

jag vägde till och med två kilo extra. Inga 

problem, jag kunde ju det här. Jag valde 

denna gång en viktklubb. Betalade för att 

väga mig en gång i veckan och fortsatte 

med fettsnål kost med få kalorier. Tio kilo 

på tio veckor. Det tog lite längre tid, men 

visst fungerade det. Tyvärr var kilona 

tillbaka efter ett nytt halvår. Jag tog på 

mig skulden. Jag hade ju inte följt pro-

Låt mig börja från början. Som 

liten tjej i dagisåldern var jag 

överdrivet inställd på sött. Jag 

gick i stort sett alltid omkring med min 

”slaffa”. En nappflaska med saft. Jag var 

en mycket bestämd liten dam och såg till 

att jag fick som jag ville. På slutet av 60-

talet ansågs också socker som en naturlig 

produkt och saften var ju hemmagjord 

av egna bär och egen frukt, så jag mötte 

mycket lite motstånd.

Att bjuda mig på kakor och bullar var 

en fröjd. Alla gamla i släkten älskade att 

ha mig som gäst. Jag verkligen njöt och åt 

alltid upp allt. Det spelade ingen roll om 

det fanns tio nybakta kardemummabul-

lar på fatet. De gick ner allihop. Jag fick 

beröm för att jag åt så duktigt. 

Trots att jag åt helt fel var jag inget 

tjockt barn, inte ens speciellt knubbig. 

Däremot hade jag redan då ett ätbete-

ende som skulle straffa sig i längden. 

Jag var sockerberoende, eller snarare 

beroende av kolhydrater. Jag älskade allt 

som var sött. Jag föredrog smörgås, pasta 

och frukt framför vanlig mat. Varje tugga 

skapade ett ökat sug som tillfredsställdes 

med en ny tugga. 

Mitt liv som tjockis 
grammet. Jag hade inte vägt och räknat 

varje dag. 

Fälla nummer ett var ett faktum. Jag an-

vände en metod och gick sedan tillbaka 

till den vanliga kosten. Den kost som 

skapat problemet från början.

Efter ytterligare tre, fyra bantarresor 

märkte jag till min förtvivlan att det inte 

längre fungerade att på ett begränsat 

antal kalorier äta sig ner i vikt. Krop-

pen anpassade sig snabbt till det låga 

energiintaget och minskade helt enkelt 

sitt energibehov. Min kropp började 

bli expert på att anpassa sig efter min 

självvalda svält. Detta gjorde att jag inte 

orkade hålla fast vid bantningsmetoden 

tillräckligt länge för att uppnå resultat. 

Trots att jag bantade så hände inget på 

vågen. Jag tvingades att sluta äta och var 

nu tvungen att förlita mig på pulver och 

andra metoder. Naturligtvis innebar det 

att jag till slut gav upp för det enorma su-

get och den ständiga hungern. Att kämpa 

och vara hungrig utan resultat är enormt 

tungt och känslan av misslyckande är 

ständigt närvarande. Alla berättade för 

mig att om jag bara höll ut så var kroppen 

tvungen att till slut ge sig. En mening som 

i sig gav mig hopp men samtidigt ännu 

mer bekräftade att det var jag och min 

karaktär som var anledningen till min 

övervikt. 

Fälla nummer två var nu ett faktum. 
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som jag skulle ha när jag hade gått ner i 

vikt. De i mitten som oftast passade och 

sedan de till höger som jag behövde ta till 

när kilona hade smitit upp för att jag inte 

orkat hålla emot konsekvent utan släppt 

taget lite. 

Jag förstod ingenting. Jag fuskade inte 

när jag bantade. Min meny bestod av 

minimalt med fett, jättelite mat, grönsa-

ker och frukt. Jag räknade kalorier allt 

vad jag kunde. Försökte äta mindre än 

vad jag förbrukade och för att vara på den 

säkra sidan så tränade jag 4–6 timmar 

per vecka. 

Jag bestämde mig till slut för att på 

allvar, en gång för alla, ta tag i min vikt. 

Nu fick det räcka. Nu var det dags att 

lyckas. Jag gick tillbaka till viktgruppen. 

Jag följde deras program i tio månader. 

Konsekvent och utan ett enda undantag. 

Tio månader som resulterade i ett kilos 

viktminskning. Viktgruppen berättade 

för mig att jag måste fuska. Åt jag bara 

mindre än jag förbrukade skulle jag gå 

ner i vikt. Jag fick också höra att om jag 

bara fortsatte så skulle kroppen till slut 

tvingas ge upp. Problemet var bara det att 

eftersom jag hade bantat i många, många 

år så var min kropp vid det här laget en 

överlevnadsexpert. Viktklubbens nivå på 

kalorier var ungefär vad min kropp natur-

ligt förbrukade per dag. Jag var nu fast i 

en klassisk bantningsfälla: Naturligt

Fälla nummer fyra var nu ett tra-

giskt faktum. Min förbrukning var 

ständigt låg. Att bara hålla vikten 

var en enorm kraftansträngning. Jag kun-

de inte längre äta den mängd jag brukade 

stå still på utan att raskt gå upp i vikt.

Äntligen började jag tänka själv. Jag 

ifrågasatte för första gången. Jag kände, 

med full övertygelse, att jag inte fuskade 

då jag bantade, att jag inte hade dålig 

Min kropp hade blivit expert på att 

snabbt anpassa sin förbrukning efter vad 

jag åt. 

Jag trodde fortfarande att det var ka-

lorierna som var problemet. Jag fortsatte 

med min fettskrämda kost och åt så lite 

jag kunde. Kroppen trodde det var brist 

på mat och gick ner på sparlåga för att 

överleva. När jag äntligen åt igen så lag-

rade kroppen allt den bara kunde och jag 

gick snabbt upp i vikt. 

Jag bantade i alla fall om och om igen 

för att sedan vända upp igen --– oftast 

med råge. Jag provade viktgruppen flera 

gånger om, övertygad om att det var min 

karaktär det var fel på. Fälla nummer tre 

var nu ett faktum. Jag var nu tvungen att 

äta extremt lite kalorier för att överhu-

vudtaget få någon effekt. Detta gjorde att 

jag inte klarade av denna extremsvält 

speciellt många dagar. Jag tappade grep-

pet eller fuskade. Men min uppfattning 

var att jag aldrig åt. 

Jag fortsatte envist och provade pul-

verdieter, fastedieter och juicedieter. I 

raskt tempo blev det sedan Helsingörspil-

ler, mer pulverdieter, sjukhusdieter, ägg 

& grapefrukt, olika bantarsoppor, kolhy-

dratmetoden, flygvärdinnedieten, olika 

banandieter, viktgruppen igen och när jag 

var klar med min bantning vägde jag 111 

kilo. Etthundraelva kilo! I min garderob 

hängde alltid tre storlekar. De till vänster 

”I min garderob hängde alltid  
tre storlekar. De till vänster som  
jag skulle ha när jag hade gått  
ner i vikt. De i mitten som oftast 
passade och sen de till höger 
som jag behövde ta till när  
kilona hade smitit upp för att 
jag inte orkat hålla emot kon-
sekvent utan släppt taget lite”

karaktär och att det var något fel med att 

äta minimalt med mat och ändå vara fet. 

Ingen med dålig karaktär, som samtidigt 

är lat och slö, skulle fortsätta kämpa med 

en uppgift som de misslyckats med i 25 

år! Det var inte mig det var fel på. Det var 

mitt val av mat som det var fel på. 

Polletten trillar ner! 

Självklart kunde jag inte lyckas gå ner 

i vikt på mat som skapar ett sug och som 
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LCHF – ny 
metod eller 
gammalt sunt 
bondförnuft?

LCHF är kunskapen för dig 

som vill må ditt allra bästa 

men också perfekt för dig 

som kämpar med övervikt. Ingen 

behöver acceptera att vara tjock. Du 

ska inte ge upp. Det är inte omöjligt. 

Men tyvärr har många av oss provat 

att gå ner i vikt med en metod som 

oftast skapar en ökad övervikt med 

åren. Att välja att äta lite och fettsnålt 

skapar en kropp som sparar på ener-

gin och ökar sin fettinlagring. Precis 

tvärt emot det vi önskar. Eftersom det 

fungerar att banta de första gångerna 

tror många att det är ett fungerande 

system att räkna kalorier. Tyvärr lär 

sig kroppen att kompensera genom 

att helt enkelt snabbt anpassa sig till 

det du äter. Ju fler gånger du bantar 

desto snabbare ställer kroppen om sin 

förbränningsnivå. 

Har du då kämpat i 10, 20 kanske 

30 år med en för dig omöjlig metod 

och ständigt misslyckats, ja då börjar 

det kännas hopplöst. Men det är inte 

dig det är fel på. Det var inte heller fel 

på mig. Vi har bara använt fel verktyg, 

om och om igen. Klart att du miss-

lyckas om du försöker slå i spik med 

en skruvmejsel!

Vad är då rätt verktyg? Är det en 

ny metod? Nej, det är att hitta rätt 

nivå till just din kropp. Det är att 

alltid äta dig mätt på mat som krop-

pen behöver. Mat som gör dig pigg och 

nöjd. LCHF betyder Low Carb High 

Fat – lågt kolhydratintag, högt fettin-

tag – och är ett nytt namn på gammal 

kunskap. Det är maten vi är desig-

nade för att äta. Mat som mormor och 

farmors åt när de var barn. Naturliga 

fetter, som smör, fet fisk och fläsk och 

inte mer kolhydrater än de gjorde av 

med. De åt efter sin kropps behov. Vi 

tar näringsämnena ett och ett. 
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Laxburgare med räkröra  
och Tims sallad
En härlig burgare där räkröran blir pricken över i:et. Servera tillsammans med  

Tims sallad. 

4  P O R T I O N E R

500 g lax, skinnfri
½ gul lök
1 ägg
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
400 g räkor
1 dl crème fraiche
2 msk äkta majonnäs
½ dl hackad dill
2 krm salt

• Skär laxen i mindre bitar och mixa sedan i en matberedare. 

• Skala och finhacka löken. 

• Blanda laxfärsen med lök, ägg, salt och peppar. 

• Skala räkorna

• Blanda crème fraiche, majonnäs, dill och salt. Tillsätt sedan räkorna. 

•  Blanda färsen till fyra burgare och stek i smör på medelvärme ca 3 min på vardera 

sida. 

• Servera gärna med Tims sallad (s.?).
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Smoothie 
Att göra isbitar av grädde är ett bra sätt att få en känsla av milkshake. 

Har du inga förberedda så är det bara att hoppa över det. Ta vanliga 

isbitar istället för att få smoothien riktigt kall och god.

2  P O R T I O N E R

1 dl vispgrädde
1 dl turkisk yoghurt
1 dl gammaldags mjölk
1 dl bär, till exempel hallon, blåbär, jordgubbar
4 ”isbitar” av grädde

• Mixa vispgrädde, yoghurt, mjölk och bär till en slät smoothie. 

• Tillsätt isbitarna och servera genast. 

Tillsätt gärna 1/2 dl kolsyrat 
vatten - resultatet blir en 
läskande bubbeleffekt. 
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Mandel och  
kokoskex
Till dessa ljuvliga kex gör jag mitt eget 

mjöl baserat på frön, nötter och kokos-

flingor. Jag brukar göra en stor sats mjöl 

som jag sedan förvarar i kylen. Bra att ta 

fram när man vill göra de hör kexen men 

har ont om tid. 
1 5  K E X

Grundmjöl:
2 dl sötmandel 
2 dl g kokosflingor
1 dl hela linfrön 
1 dl skalade sesamfrön 
1 ½ dl solrosfrön 
2 dl cashewnötter
½ dl linfrön

Kex:
3 dl grundmjöl 
3 ägg
1 tsk bakpulver
2 krm salt

• Sätt ugnen på 175°. 

•  Mixa alla ingredienser till grundmjölet i 

en matberedare. Det ska bli som ett  

halvgrovt mjöl. 

•  Blanda samman mjölet med ägg, 

bakpulver och salt i en bunke. Låt stå 

någon minut. 

•  Bred ut smeten på en plåt med bak-

plåtspapper. Det ska vara så tunt att det 

precis håller ihop. 

•  Grädda i mitten av ugnen ca 15 min 

tills smeten får lite färg. 

• Ta ut och skär i lagom stora kexbitar. 

•  Sätt in i ugnen igen men nu på 50 – 75 

graders värme. 

•  Kexen ska stå inne tills de är spröda 

och hårda – det tar ca x min. Ställ ägg-

klockan och kolla av kexen då och då. 
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Omelett toppad 
med fetaost  
och soltorkade tomater
Fetaost och soltorkade tomater är en oslagbar kombination som för tankarna till med-

elhavet. Till barnen brukar jag göra en vanlig ost- och skinkomelett eftersom fetaost 

inte är deras favorit.

1  P O R T I O N

3 ägg
½ dl vispgrädde
2 krm salt
1 krm svartpeppar
1 msk smör
30 g fetaost
1/3 dl strimlade soltorkade tomater

• Vispa ihop ägg, vispgrädde, salt och peppar med en gaffel.

• Stek äggsmeten i smör till en omelett. 

• Toppa med smulad fetaost och soltorkad tomat när omeletten nästan är klar.

• Servera med grönsallad, körsbärstomater och paprika. 
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Krämig kyckling  
i ugn med  
rostade grönsaker 
I receptet är rätten smaksatt med färska örter men det är gott att krydda med sin egen favo-
rit, t ex vitlök, chili eller paprikapulver. Det är även gott att ostgratinera kycklingen eller byta 
ut kycklingen mot lax. 

4  P O R T I O N E R

8 champinjoner
1 paket tärnad bacon
5 dl vispgrädde
2 msk hackad färsk timjan
2 msk hackad färsk persilja
1 tsk salt
2 krm svartpeppar
4 kycklingfiléer
1 dl jordnötter (uteslut vid allergi)

• Sätt ugnen på 225°. 
• Skiva champinjonerna 
• Knaperstek bacon och tillsätt sedan champinjonerna. 
• Stek tills champinjonerna fått en fin färg. 
• Det tar cirka 5 minuter. • Häll över grädden och låt puttra 3 minuter. 
• Krydda med timjan, persilja, salt och peppar. 
• Lägg kycklingfiléerna i en ugnsform och häll över den goda såsen. 
• Baka i ugnen ca 20–25 minuter. Strössla över jordnötter vid servering och servera med 
rostade grönsaker (s. x). 
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