
TEORI

. Insulinnivåerna är beroende av totala mängden kolhydrater och dess GI-värde.

. Både fettförbränning och fettinlagring sker samtidigt, hela tiden.

. Det är insulinnivåerna som styr hur mycket som skall lagras respektive förbrännas.

. Tänk dig att insulinet kan ha tre olika nivåer/zoner. När inslulinnivån befi nner sig i den nedre zonen, den 
gröna, bränner du mer fett än du lagrar. I den mellersta zonen, den gula ”den magiska gränsen”, har du 
balans och du lagrar lika mycket fett som du förbränner. När inslulinnivån ligger i den översta zonen, den 
röda, lagrar du mer fett än du förbränner.

. Den gula zonen ligger på olika nivå för olika människor och är olika bred. Vissa tål stor variation på sin 
insulinnivå utan att hamna i obalans medan andra hela tiden är antingen på väg upp eller ner i vikt och är 
aldrig i balans.

. Med hjälp av vårt intag av kolhydrater kan vi styra insulinnivåerna. Ju mindre mängd kolhydrater 
desto lägre insulinnivå. OBS! Detta är nyckeln till framgång!

. En måltid som består av enbart kolhydrater men inte innehåller så mycket energi ger ingen fettinlagring.

. En måltid som består av stor mängd snabba kolhydrater och är energirik ger stor fettinlagring.

. Långsamma kolhydrater i liten mängd förmår inte höja insulinet så högt att det ger fettinlagring även om 
energiintaget (från protein och fett) är stort.

. Om min frukost består av enbart bantarbiff  och vatten sker ingen fettinlagring. En sådan frukost på . 
kcal håller mig mätt/ohungrig i  timmar.

. Om jag äter ett mellanmål enligt . sker ingen fettinlagring men i stället får jag en sockertopp med åtföljan-
de insulinhöjning, sockersänkning och sedan hungerskänslor. Jag vill ha socker igen, för det är gott och jag 
har fått ett sug.

. Fett behövs inte för att starta ”fettbrasan” men för att ge mättnad och ta bort sockersug.

. Stort intag av mjökprodukter som ju innehåller mycket socker, kan vara tillräckligt för att höja insulinnivån 
över ”den magiska gränsen” för somliga.

METOD FÖR VIKTNEDGÅNG
Frukost enligt .
Mellanmål: ett eller två bestående av liten mängd långsamma kolhydrater + TurkiskYoghurt och kaff e.
Middag: Stor portion protein och fett + liten portion grönsaker med mycket lågt kolhydratinnehåll, gärna wokat.
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Ingen förbränning, mycket inlagring, du ökar snabbt i vikt.

Mindre förbänning än inlagring, du ökar i vikt

Ballans emellan förbränning och inlagring, du står stilla

Mer förbränning än inlagring, du går ner i vikt

Mycket förbränning, ingen inlagring, du går snabbt ner i vikt


