
Gå ner i vikt, detox och förbättra ditt allmänna hälsotillstånd 

Många kontaktar mig för att jag är överviktig, speciellt kvinnor som inte kan återfå sin fysiska 

form efter graviditet eller klimakteriet, män över 40 år med mage, som inte kan svälja, men även 

mammor med barn som är benägna att drabbas av fetma. 

Naturligtvis har denna period av minskad rörelse, av att vara stängd hemma, av långa timmar 

sittande, av ansamling av stress, verkligen inte hjälpt och det är lätt att ha ändrat regelbundenhet i 

måltiderna. Av tristess, av nervositet kan det ha råkat ut för frekventa snacks och godis för att 

trösta och kompensera. 

De berättar ofta för mig att de har provat så många dieter, att de har lidit, att de har gått ner i vikt 

och sedan gått upp igen. De säger att de inte orkar mer att väga vad de äter, som om de vore i ett 

laboratorium. 

Många vill förstå vad det innebär att gå till en matterapeut snarare 

än en dietist? 

När jag förklarar för dem att de inte behöver väga någonting, att de inte behöver gå 

hungriga, att de kommer att kunna äta tills de är mätta, är de otroliga. När jag sedan 

tillägger att de kommer att kunna avgifta och hantera de patologier som drabbar dem, kanske i 

flera år, när de återgår till sin idealvikt, ökar förundran. 

• Men det råder ingen brist på vittnesmål, det handlar om att lita på och att försöka 

experimentera. 

• Att vara överviktig är inte en enkel estetisk fråga, det är främst ett hälso- och 

friskvårdsproblem och det är av denna anledning som kostprogrammet, som jag föreslår, 

anger strategier för att eliminera ansamlat fett både på djupet och på ytan. 

• En grundläggande aspekt är användningen av hela produkter, kompletta ur 

näringssynpunkt och användbara för att positivt påverka ämnesomsättningen. 

Därför är konsumtion av fullkorn i spannmål, baljväxter och säsongsbetonade grönsaker att 

betrakta som grunden för kosten, eftersom de är de mest balanserade livsmedel, som alltid har 

utgjort en universell modell för kostregim, utbredd över hela världen och är den första råd för en 

hälsosam kost, tillsammans med begränsningen av animaliska produkter (förutom vit köttfisk) 

och bakade produkter (bröd, pinnar, taralli, kex). 

Detta sätt att äta garanterar tillgången på alla näringsämnen, samt rätt mängd fibrer och 

detta förslag är i de flesta fall tillräckligt för att få många att återgå till en hälsosam vikt. 

Det kommer att ta minst tre månader för din ämnesomsättning att 

börja förändras 



När jag sedan säger att fullkorn (ris, dinkel, havre, hirs...) måste finnas i alla måltider blir 

majoriteten förvånade, då kolhydrater har fått det dåliga ryktet att vara ett livsmedel som gör 

dig tjock, av denna anledning i många bantningsdieter är det tillrådligt att undvika dem, men 

denna negativa bild beror på användningen av raffinerade spannmål, enkla sockerarter, som 

smälts och absorberas snabbt, medan de hela, komplexa sockerarter, absorberas långsammare. 

Vitt och rörsocker, fruktos och honung är också enkla sockerarter och de gör dig också fet 

och det är lämpligt att ersätta dem med spannmålsmalt eller stevia. Mycket söt frukt 

bidrar också till viktökning. 

Olivolja innehåller essentiella fettsyror för hälsan och det är tillrådligt att lägga till det i 

livsmedel i små mängder och, för vissa problem, bara konsumera det tillagat. 

 


