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Hvem er jeg  
•  Stine Henriksen 
•  AUT. Klinisk diætist 
•  Klinik i Odense på  
•  Chr. Richardts Vej 22. 5230 Odense M   
 

 



…….Pas på din krop, 
du skal kunne bruge 
den i mange år….. 



Hvor skal vi 
hen? 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke temaer 
interesserer 
du/I jer for ? 



Hvad er sundt  
Tidens kure/diæter  
•  De danske vægtkonsulenter 
•  Weight Watchers 
•  Atkins 
•  Fit for life (Lene Hanson) 
•  South Bech 
•  Spis efter din blodtype 
•  Glykæmisk indeks  
•  Kernesund familie 
•  Dukan 
•  Stenalder kost  
•  5/2 kuren  

Officielle sundhedskampanger  
•  De nye kostråd 
•  6 om dagen 
•  Højst 30 E% fra fedt 
•  Spar på sukkeret - spar på fedtet 
•  Vælg fuldkorn først 
•  Drik masse af vand  

Målgrupper for de off. Anbef. 
•  Den typiske befolkning 
•  Forebyggelse og behandling af 

velfærdssygdomme. 
•  Overvægt, 

hjertekarsygdomme,diabetes, visse 
kræft former  



Energibalance 



 
Hvilke energikilder findes i 

kosten? 
•  Kulhydrat 
•  Fedt 
•  Protein 
•  Alkohol 

•  Desuden vitaminer, mineraler og kostfibre 



Næringsstoffernes energiindhold 

•  1 g. kulhydrat indeholder 17 Kj = 4,1 kcal 

•  1 g. protein indeholder 17 Kj = 4,1 kcal 

•  1 g. fedt indeholder 39 Kj = ca. 9,4 kcal 

•  1 g. alkohol indeholder 30 Kj = ca. 7,2 kcal 

Jo bedre form vi kommer i des, bedre bliver vores krop til at bruge fedt 
som energileverandør 



KULHYDRAT 
Kulhydrat er musklernes vigtigste energikilde og desuden hjernens eneste mulige 

brændstof. 



Kulhydrat 
•  Anbefaling 50-60 E % 
    
 
 
 

 



Kulhydrat 
•  Simple kulhydrater - hurtige 

•  Komplekse kulhydrater - langsomme 

 
 
 
Kroppen lagre kulhydrat som glykogen i kroppens lever og muskler. 



Kulhydrat i dit restitutionsmåltid   

 60 -75 kg  

 
•  0,5 liter cacao + 1 banan 
•  1 Cultura 0,5 liter + 1 figenstang 

eller 1 frugt kiks fra Netto  

 
 
Hvis i skal hjem og 
spise kan 1 banan gøre 
det = 20 g kulhydrat 

 
Kilde :Teamdanmark 

 

OBS ingen spisning hvis 
den ønskede effekt er 
vægttab – vent til du 
kommer hjem !!!!!! 





Tallerkenmodeller 

Elite-Model ( 1,5 – 2 timer træning dagligt)   

Y-Model den sunde livsstil mindre end 1 times træning dagligt  

 
Slankemodellen 





KOST OG VÆGTTAB  



Så let er det!! 

Energiforbrug 

Energiforbrug 
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Energiindtagelse 

Energiindtagelse 
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 Holder vægten 

Tager på i vægt 

Taber i vægt 

Taber i vægt 





Fedtprocentmåling 



Anbefalet fedtprocent: 
 

Kvinde Undervægtig Anbefalet Overvægtig Meget 
overvægtig 

20 - 39 år 1 - 21 % 21 - 33 % 33 - 39 % 39 - % 

40 - 59 år 1 - 23 % 23 - 34 % 34 - 40 % 40 - % 

60 - 79 år 1 - 24 % 24 - 36 % 36 - 42 % 42 - % 

Mand Undervægtig Anbefalet Overvægtig Meget 
overvægtig 

20 - 39 år 1-8 % 8-20 % 20-25 % 25 - % 

40 - 59 år 1-9 % 9-22 % 22-28 % 28 - % 

60 - 79 år 1-13 % 13-25 % 25 -30 % 30 - % 



Spis mindre Stivelse/kulhydrat til 
aftensmaden ved ønske om vægttab   

 
 

Stivelse : 
2-3 kartofler  
Eller  
150 g kogt groft ris/
pasta  /speltkerner /
bulgur  
 

Spis min 250 g grøntsager  
- Vælg fortrinsvis de grove  

Protein: 
Spis 200 g kød /fisk  

Fedtstof : 
½ avokado 
15 mandler  
25 g feta ost  
0,5 dl. Sovs ( jævnet ) 
2 spsk. Olie /eddike  
1 spsk. Græskarkerner 
mv 
 



Stivelse til frokost  
Vælg groft og gerne 
rugbrød 1-2 skiver 
Eller groft pasta   

Protein  
Benyt magert 
pålæg max 10 % 
fedt eller æg, og 
fede fisk  



Stivelse til mellemmåltider – 
vægttab   

•  2 knækbrød med mager ost + 1 stk. frugt  
•  Skyr fra Chasy + 1 stk. frugt  
•  1 quest bar ( protein bar med lidt stivelse )  
•  1 isis bar + 1 stk. frugt  
•  1 stk. rugbrød med mager smøreost + pålæg 
•  Lille grovbolle med magert pålæg/hytteost/mager 

smøreost  
TÆNK GROFT; PROTEINRIGT OG MÆTTENDE 
 
Undgå følgende for ikke at skulle løbe for langt ;=)   

 



1 flaske rødvin (0,7 liter) – 2200 kJ 

6,1 km. 

Antal km. en person på 90 kg. skal løbe 
for at forbrænde: 



Antal km. en person på 90 kg. 
skal løbe for at forbrænde: 

½ liter sodavand – 850 kJ. 

2,4 km. 



En Rittersport (100 g) – 2800 kJ 

7,8 km. 

Antal km. en person på 90 kg. 
skal løbe for at forbrænde: 



En pose Matador Mix (215 g) – 
3049 kJ 

8,5 km. 

Antal km. en person på 90 kg. 
skal løbe for at forbrænde: 



En pose chips (200 g) – 4500 kJ 

12,5 km. 

Antal km. en person på 90 kg. 
skal løbe for at forbrænde: 



En burger menu – 5200 kJ 

14,4 km. 

Antal km. en person på 90 kg. 
skal løbe for at forbrænde: 



Forbrændingen timerne efter  
I restitutionsfasen: 
 
•  Stofskiftet kan være forhøjet med op til 5-8% efter hård træning. 

•  Stofskiftet kan være forhøjet i op til 72 timer efter træning. 

•  Jo højere træningsintensitet jo højere stofskifte 
 
•  Restitution/ muskelopbygning kræver PROTEINER ………….. 



Protein 



    
  Protein og træning 

     

•  Jo højre intensitet, og jo længere tids arbejde –jo mere protein 
 
•  Kostsammensætning og træningstilstand  
 
•  Alm. Mennesker med alm. fysisk aktivitet 0,8g pr. kg kropsvægt  

•  Idrætsudøvere 1,2g til 1,7g pr. kg/kropsvægt/dagligt 

 



PROTEIN 
Protein findes i store koncentrationer i følgende fødevare: 

Fisk 

Kød 
Æg 



PROTEIN 
Mælk 

Ost 

Mejeri 
produkter 

Og 
fælden..  



PROTEIN 

Linser 

Bønner 

Bælgfrugter 
Korn 
Produkter 



Eksempel på restitutionsmåltid   

 60 -75 kg  

 
•  0,5 liter cacao + 1 banan 
•  1 Cultura 0,5 liter + 1 figenstang eller 1 frugt kiks fra Netto  

 
 
Hvis i skal hjem og 
spise kan 1 banan gøre 
det = 20 g kulhydrat 
 
Kilde :Teamdanmark 

 



          Fedt 
•  Vigtig energikilde 
 
•  Opbygger alle strukturer og 

hormonsystemer 
 
•  Anbefaling: 25-35 E% 
   Umættet og flerumættet fedtsyrer  

 Mættet fedt fedtsyrer 
 
•  Forebygger skader, behandler skader 
 



Væske  
•  Dehydrering 
Vigtige faktorer: 
-  Træningstilstand 
-  Klimatiske forhold 
-  påklædning 

•  Kroppen kan optag 1-1,2 liter i timen også selvom du sveder mere. Sørg 
derfor for at drikke nok i løbet af dagen  

•  Ved mere end 60 min  aktivitet suppler væsken med kulhydrat 30-60 g pr. 
time – glucose og frugttose ( frugttose kan give maveproblemer) 

 
•  Træning på 1,5 time – tilfør natrium til vandet 0,5-1 g pr. liter 
•  Indtag masser af væske efter træning, del af restitutionen.  
  
Stort svedtab (saltet) Sportsdrikke med et højt salt/natrium indhold (600-1000 

mg natrium pr. 1000 ml væske) kan reducere risikoen for at opleve 
muskelkramper 

 
Vand/energidrikke/kaffe/sodavand/juice 



Kosttilskud 
 

•  en sund person, der spiser en varieret kost, behøver ikke 
specifikke kosttilskud 

•  vitamin-og mineraltilskud, hvis der er en særlig mangel 
eller i kombination med et lavt kalorieindhold og uvarieret 
kost  





Tak for i dag  

•  Stine Henriksen 
•  Tlf :6114491 
•  Email: stine@sunddiaetist.dk 
•  Chr. Richardts Vej 22,  
   5230 Odense M 
 
WWW.sunddiaetist.dk 


