
DET FINNS ETT SÄTT FÖR ALLA ATT ÄTA BRA



DEN HÄR BROSCHYREN ÄR 
DEDIKERAD TILL ALLA SOM 

VILL MÅ BRA.
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ÄT GOTT  
En hälsosam kost är bra på många sätt. Den är 
bra för kroppen för att den innehåller livsviktiga 
näringsämnen. Den är också bra för själen, för 
måltiden är ofta en social händelse. Även ensam kan 
man äta väl och njuta av maten. Bra mat smakar gott 
och är vacker att se på. En bra kost beaktar också 
miljön.

En hälsosam kost är mångsidig och flexibel. Den har 
inga onödiga begränsningar och krånglar inte till 
livet. Kroppen anpassar sig till ett ojämnt intag av 
näringsämnen genom att lagra överskottsnäring och 
använda sig av de lagrade resurserna när tillgången 
är knappare. Varje matval behöver inte vara det 
bästa möjliga.

Det finns många sätt att göra goda matval. Det som 
passar någon annan kanske inte passar dig.

Det finns ett sätt för alla att äta rätt.
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EN BRA KOST ÄR MÅNGSIDIG  
I en god, hälsofrämjande kost ingår ett mångsidigt urval av olika 
sorters mat. Den innehåller mycket grönsaker, bär, frukt och 
fullkornssäd. Dessutom ingår växtoljor, nötter och frön samt fisk 
och mjölkprodukter som är fettfria eller har låg fetthalt. Kött 
och köttprodukter ingår bara i måttlig mängd. Mattriangeln visar 
proportionen mellan de olika födoämnesgrupperna i en bra kost. 
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INFÖR FÖRÄNDRINGAR STEGVIS
Istället för att lägga om hela kosten lönar det sig att införa förändringar stegvis. Då blir det lättare 
att göra de nya matvalen till en del av de dagliga besluten. Alla har egna, individuella målsättningar. 
Kanske du redan äter mycket frukt men ofta glömmer grönsaker, rotsaker eller bär. Eller kanske du 
har minskat på mängden rött kött men bara äter ganska lite fisk.

ÖKA ERSÄTT MINSKA

Rotsaker & 
grönsaker i olika 
färger

Vitt bröd, ris & 
pasta med 
fullkornsprodukter

Att salta på maten, 
saltigt bröd, charkuterier 
och ost

Läsk, energidrycker, saft
Godis, söta bakverk
Sockrad yoghurt och fil 

Korv och charkuterier
Nöt-, gris- och lammkött

Småätande mellan 
måltiderna

Alkoholhaltiga drycker

Smör och pålägg som 
innehåller smör med 
margarin och växtoljor

Fet mjölk, surmjölk, 
yoghurt och ost med 
lågfettvarianter

Stekt mat med 
ugnsstekt och kokt

Snabbmat med hemlagad

Ärter, bönor 
och linser

Bär och frukt
i olika färger

Fisk och skaldjur

Nötter och frön
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MERA GRÖNSAKER

ÄT MINST SEX NÄVAR GRÖNSAKER, FRUKT OCH BÄR 
DAGLIGEN.
Grönsaker, frukt och bär håller dig frisk eftersom de innehåller 
mycket vitaminer och mineraler. De innehåller bara lite energi och 
mycket fibrer, vilket stöder viktkontrollen.

+
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I PRAKTIKEN
- Ät en ordentlig näve grönsaker, frukt eller bär vid varje måltid.
- Börja genom att lägga till en portion i taget.
- Använd grönsaker i matlagningen.
- Ät bär och frukt i olika former till dessert och mellanmål: 
   råa, i kvarg, smoothies, paj eller milkshake.
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ÄT HÖGST 5 G SALT PER DAG
Genom att minska saltförbrukningen kan du sänka blodtrycket. Hjärta, 
blodkärl och hjärna mår bra när blodtrycket sjunker.

I PRAKTIKEN

JOD
En för låg salttillförsel ökar risken att insjukna i hypotyreos (nedsatt 
funktion i sköldkörteln) och struma. Använd sparsamt med salt i 
matlagningen men välj ett salt med tillsatt jod. Specialsalterna har 
sällan tillsatt jod. Också mjölkprodukter, fisk, skaldjur och annat från 
havet innehåller jod. 

- I matlagningen behövs knappt något salt alls.
- Saltsmaken framträder tydligare om du saltar portionen 
först när den är klar.
- Det finns mycket salt i kryddsåser och buljongtärningar. 
Använd dem sparsamt. Använd istället örter och andra 
kryddor som smaksättare.
- Välj ett mineralsalt, t.ex. Pansalt, där en del av det 
blodtryckshöjande natriumet är ersatt av kalium.
- Jämför olika produkter och välj alternativ med lägre 
salthalt. Kontrollera salthalten speciellt i bröd, charkuterier, 
ost och färdigmat. 
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BRÖD, CHARKUTERIER OCH
KORV GER MEST SALT.

-
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MERA FULLKORNSSPANNMÅL 
Minst hälften av spannmålsprodukterna ska vara av 
fullkorn. Fullkornsspannmål håller hungern borta, 
blodsockret jämnt och sinnet piggt och vaket. 
Det innehåller också rikligt med vitaminer och 
mineralämnen.

+
I PRAKTIKEN
- Ät fullkornsbröd till vardags.
- Välj fullkornsvarianter av pasta och ris.
- Prova olika sorters gröt och mysli    
istället för flingor.
- Försäkra dig om att minst hälften av  
brödsäden är fullkorn.
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MINSKA DET VITA MJÖLET
Välj bara i undantagsfall vita spannmålsprodukter, utöver 
energi innehåller de nästan ingenting nyttigt. Ett rikligt 
intag kan orsaka blodsockersvängningar och trötthet.

-
I PRAKTIKEN
- Ersätt vitt ris, makaroner och pasta med 
fullkornsprodukter.
- Ersätt vitt bröd med mörkare.
- Be att få dina fyllda smörgåsar gjorda på fullkorn 
eller råg.
- Kex, bakverk och bulle bakas ofta på vitt mjöl. Ät 
dem sällan.
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MERA FIBRER
Kvinnor bör få i sig 25 g och män 35 g fiber per dag.  Det 
är viktigt för tarmhälsan att äta fiberrik mat. Fibrer 
håller blodsockret jämnt och sänker kolesterolnivåerna. 
Fibrer finns i grönsaker, frukt, bär, nötter och 
spannmålsprodukter.

I PRAKTIKEN

När du äter mycket fiberrik mat behöver du 
också dricka tillräckligt mycket för att magen 

ska fungera. Drick 1–1,5 liter, huvudsakligen vatten, 
varje dag.

+
- 1/3 av fiberbehovet fylls av sex nävar 
grönsaker, frukt och bär.
- 1/3 av fiberbehovet fylls av fyra skivor 
fiberrikt fullkornsbröd.
- 1/3 av fiberbehovet fylls av kligröt med 
nötter och frön.
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DEN HÖGSTA REKOMMENDERADE MÄNGDEN 
SOCKER PER DAG MOTSVARAR 22 SOCKERBITAR
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MINSKA PÅ SOCKRET
Ät mindre sockerhaltig mat och dryck. Rent 
socker innehåller mycket energi, men inga 
vitaminer eller mineralämnen. Socker och 
sockerhaltiga drycker är skadliga för tandhälsan. 
Vi får i oss en stor del av sockret genom att 
dricka saft och läskedrycker.

Se över vad du dricker under dagen. 
• Drick kranvatten, vatten är den bästa 
törstsläckaren.
• Drick högst ett glas saft per dag.
• Drick läsk och energidrycker bara sporadiskt.

-
I PRAKTIKEN
- Ersätt sockrad yoghurt med naturell 
yoghurt. Smaksätt själv med bär, frukt, 
puréer, nötter eller en gnutta socker.
- Ersätt söta mellanmål som kex, godis, 
stänger och bakverk med frukt, bär eller 
grönsaker.
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+ ÖKA DET MJUKA, OMÄTTADE 
FETTET
Välj mat som innehåller växtfetter och fisk som 
fettkällor. De omättade eller mjuka fetterna sänker 
kolesterol och blodtryck. De essentiella fettsyrorna 
omega-3 och omega-6 kan vi inte producera själva i 
kroppen, de måste komma från födan.

I PRAKTIKEN
-Använd olika växtoljor för att steka och baka, 
på salladen, i såser och marinader.
- Välj växtoljebaserat margarin med minst 
60% fetthalt till smörgås och bakning.
- Ät fisk minst 2–3 ggr i veckan.
- Ät några matskedar nötter och frön dagligen.
- Använd avokado på smörgås och i salladen.
- En bra fettprodukt innehåller minst 2/3 
omättat fett.

16 - ÄT GOTT

BRA MAT



MINSKA DET HÅRDA, MÄTTADE 
FETTET
Ät mindre mat med animaliskt eller dolt fett. För mycket 
mättat eller hårt fett lagras i blodkärlen och kan leda till 
förträngning av blodkärlen.

Det finns mycket mättat fett i feta kött- och 
mjölkprodukter och i industriella bakverk, kakor och kex. 
Det osynliga, dolda fettet är vanligen mättat, hårt fett.

-

Korv 1/3 dolt fett Munk 1/6 dolt fett Turkisk yoghurt 1/10 dolt fett

I PRAKTIKEN
- Ät animaliska produkter mer sällan.
- Ersätt kött med hög fetthalt med magrare 
alternativ.
- Ersätt mjölkprodukterna med sådana som 
har låg fetthalt eller är fettfria.
- Ät mindre kex och bakverk.
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MERA FISK
Ät fisk minst två gånger i veckan, variera mellan olika arter. I 
fisk finns mycket omättat, mjukt fett, D-vitamin och protein. 
Småfisk med ben är en utmärkt kalciumkälla. Fiskens fett är 
bra för hjärtat, för det innehåller essentiella fettsyror.

Välj miljövänlig MSC-märkt fisk och använd dig av WWF:s fiskguide när du 
väljer fisk. Små insjöfiskar har mindre rester av miljögifter än stora. Stora, 
feta havsfiskar som havslax och stora strömmingsfiskar har högre halter av 
miljögifter. Ät dem bara sällan.

+
I PRAKTIKEN
- Stek fisk, det är hälsosam snabbmat.
- Köp fisk från frysdisken om det inte finns färsk fisk.
- Prova gärna fiskinläggningar, men notera att de ofta 
är mycket salta.
- Färdigpanerade fiskpinnar är inte en bra källa till 
fett eller D-vitamin.

! MÅNGA FISKARTER ÄR ÖVERFISKADE. 
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MINSKA RÖTT OCH PROCESSAT KÖTT
Ät högst 500 g rött kött och processade köttprodukter per 
vecka. Rött kött är nöt-, gris- och fårkött.

Kött är en bra källa till protein och B-vitaminer. Stora 
mängder rött kött, korv och andra förädlade köttprodukter är 
inte bra för hälsan.

-
I PRAKTIKEN
- Välj helkött istället för korv eller charkuterier.
- Ersätt ibland rött kött med kyckling och fisk.
- Undvik höga temperaturer och stekning när du 
tillreder köttet.
- Om du grillar ofta är det bra att variera genom att 
ibland sjuda eller koka maten.
- Pröva att ersätta en del av köttfärsen i receptet 
med sojakross eller linser.

5 köttbullar + en liten biff + en portion strimlat kött + 7 skivor charkuterier = 500 g kött
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DET ÄR EXTRA VIKTIGT FÖR ÄLDRE MÄNNISKOR ATT FÅ TILLRÄCKLIGT 
MYCKET PROTEIN, FÖR DET UPPRÄTTHÅLLER EN BRA MUSKELSTYRKA 
OCH DÄRMED EN GOD FUNKTIONSFÖRMÅGA. 

Ät dagligen 
- två varma måltider med en näve proteinhaltig mat och ett glas mjölk, 
surmjölk eller sojadryck.
- yoghurt, fil, grynost eller bondost till frukost och mellanmål.
- minst några skivor fullkornsbröd eller en tallrik gröt.

LAGOM MÄNGD PROTEINHALTIG 
MAT
Försäkra dig om att det ingår en proteinkälla i så 
gott som varje måltid. Proteinhaltig mat skapar 
mättnadskänsla och stöder viktkontrollen. Protein behövs 
för att vävnaderna ska utvecklas och växa.

I PRAKTIKEN
- Ät en näve proteinhaltig mat vid varje måltid.
- Protein finns i fisk, ägg, kött, bönor, linser, 
mjölkprodukter, nötter, frön och delvis också i 
fullkornssäd.
- Friska människor behöver sällan proteintillskott.

!
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FÖRSÄKRA DIG OM ATT DU FÅR I 
DIG D-VITAMIN
Det är viktigt för skelett, hjärta och blodkärl att du får 
i dig tillräckligt mycket D-vitamin. Det går att få i sig 
tillräckligt mycket D-vitamin med kosten. Med åldern 
försämras hudens förmåga att bilda D-vitamin, liksom 
förmågan att uppta D-vitamin effektivt ur kosten.

ÅLDER REKOMMENDATION/DYGN D-VITAMINTILLSKOTT/DYGN

2 v.–2 år 10 µg 10 µg tillskott året om

2–18 år 10 µg 7,5 µg tillskott året om

18–74 år 10 µg

Inget tillskott ifall kosten ger tillräckligt

10 µg tillskott från oktober till mars, ifall kosten inte 
ger tillräckligt.

> 75 år 20 µg 20 µg tillskott året om*

Gravida och 
ammande

10 µg 10 µg tillskott året om

*På grund av ålderrelaterade förändringar i hur vitaminet upptas och bildas i huden.
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TALLRIKSMODELLEN STYR 
Komponera måltider, mellanmål och matsäck enligt samma principer:
- ¼ spannmålsprodukter eller potatis
- ¼ fisk, ägg, bönor, linser eller kött
- ½ grönsaker, frukt och bär färska, varma eller i maten.

MÅLTIDER ENLIGT TALLRIKSMODELLEN
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MÅLTIDER ENLIGT TALLRIKSMODELLEN
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MÅLTIDSRYTMEN – DAGARBETE
Ät regelbundet. En regelbunden måltidsrytm håller blodsockret jämnt, 
dämpar hungerskänslan och skyddar tänderna från hål. En regelbunden 
måltidsrytm bidrar till att man äter måttliga portioner och minskar 
frestelsen att småäta mellan måltiderna.
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MÅLTIDSRYTMEN – NATTARBETE
En regelbunden måltidsrytm är bra också vid nattarbete, men huvudmålens 
tidpunkt bör övervägas. En tung måltid kan vara onödigt tröttande. 
Måltiderna ska ändå inte utelämnas, då ersätts de lätt av småätande.
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Fundera vilken information som är viktig för 
dig och kontrollera den på förpackningen. 
Det lönar sig alltid att jämföra produkter 
sinsemellan.

Näringsvärdet anger hur mycket 
näringsämne per hundra gram (100 g) 
eller för drycker per hundra milliliter (100 
ml) som ingår i ett livsmedel. Produktens 
näringsvärde kan också anges per portion.  
Den informationen är ett viktigt hjälpmedel 
för att uppskatta produktens faktiska 
energitillgång. Speciellt drycker förbrukas 
ofta i stora mängder vilket ger mycket 
energi. Näringsvärdet per portion hjälper att 
få en bild av den verkliga energitillgången. 
Kontrollera portionsstorleken som är 
angiven på förpackningen och fundera om 
den motsvarar din portionsstorlek.

För tillfället finns olika påskrifter på 
förpackningarna. Lagstiftningen har nyligen 
ändrats och småningom fram till år 2016 ska 
förpackningspåskrifterna bli enhetliga. 

Enligt den nya lagstiftningen ska påskriften 
ange mängden energi, fett, mättat fett, 

kolhydrater, socker, protein och salt.

Salthalten kommer att anges på alla 
förpackade produkter, även produkter 
som inte har tillsatt salt. Exempel på 
sådana produkter är mjölk och obehandlat, 
förpackat kött. Halterna som anges är det 
natrium som produkten naturligt innehåller. 
Natrium (NaCl) är en beståndsdel i salt och 
den komponent som höjer blodtrycket. Mjölk 
i flytande form eller obehandlat kött är inte 
märkbara saltkällor. Det är bra att notera 
att vissa mjölkprodukter har tillsatt salt 
och att köttprodukter ofta har hög salthalt.

I sockerhalten ingår både det tillsatta 
sockret och produktens eget, naturliga 
socker. Frukt, bär och mjölk (laktos) 
innehåller alla naturligt socker. 

Mjölkens höga kolhydrathalt skvallrar om en 
hög sockerhalt.

Låt dig inte luras av lockande 
reklamsloganer och vackra bilder. 
Kontrollera alltid på förpackningen vad 
produkten innehåller.

LÄS FÖRPACKNINGSPÅSKRIFTERNA

LÅT DIG INTE LURAS AV LOCKANDE REKLAMSLOGANER OCH VACKRA BILDER. 
KONTROLLERA ALLTID PÅ FÖRPACKNINGEN VAD PRODUKTEN INNEHÅLLER.!

26 - ÄT GOTT

BRA MAT



Produktens namn beskriver produkten. 
Namnet ska representera produktens 
innehåll och får inte vara missvisande.

Ingrediensförteckningen anger vilka 
beståndsdelar produkten är tillverkad av. 
Beståndsdelarna anges enligt vikt. Den som 
det finns viktmässigt mest av i produkten 
anges först på listan och den som det finns 
minst av anges sist. 

Kraftigt saltad -påskriften anges på 
produkter som innehåller mycket salt 
jämfört med övriga produkter i samma 
produktgrupp. Sådana produkter finns bland 
bröd, korv, charkuterier och färdigmat. 
Använd dem bara sporadiskt.

Ett hälsopåstående (t.ex. sänker 
kolesterolet) på förpackningen anger att 
livsmedlet kan påverka hälsan. 

Ett näringspåstående (t.ex. hög fiberhalt) 
på förpackningen anger att livsmedlets 
näringsinnehåll har någon specialegenskap.

MÄRKEN
Många produktförpackningar har olika 
märken. Som bäst kan de vara till god hjälp 
när man ska välja produkt. Det lönar sig att 
alltid bekanta sig med märkenas innebörd.

Hjärtmärket på en förpackning anger 
att livsmedlet är ett bättre val inom sin 
egen produktgrupp. I kriterierna beaktas 
fettmängd och -kvalitet, samt mängden 
salt, socker och fiber. Hjärtmärket är ett bra 
hjälpmedel vid val av produkter.

LÄS FÖRPACKNINGSPÅSKRIFTERNA

NÄRINGSVÄRDET I TURKISK YOGHURT

Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
- varav sockerarter
Protein
Salt

100 g
500 kJ / 120 kcal
10 g
7,5 g
4,5 g
4,5 g
3,5 g
0,1 g

Portion 2 dl
1000 kJ/240 kcal
20 g
15 g
9 g
9 g
7 g
0,2 g

Läs mera om förpackningspåskrifter och 
jämför produkter på www.syohyvaa.fi
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ÄT MILJÖVÄNLIGT
Maten står för en dryg tredjedel av vardagslivets 
miljöbelastning. Resten utgörs av boende och 
bilism. Produktionen av olika födoämnen och olika 
produktionssätt belastar miljön på olika sätt. Du kan 
påverka miljön med dina matval.

En kost som består av mycket grönsaker är överlägset 
bäst både för hälsan och för miljön. Produktionen av 
grönsaker belastar miljön minst. Animaliska produkter 
som kött, köttprodukter och ost belastar miljön mest. De 
behöver inte uteslutas helt ur kosten, men det är viktigt 
att stegvis minska förbrukningen.

Det enklaste sättet att minska den miljöbelastning de 
egna matvalen står för är att äta mycket grönsaker. 
Genom att komponera måltiden enligt tallriksmodellen 
säkerställer du att det finns mycket grönsaker vid 
måltiden.

Det är lätt att minska förbrukningen av kött och 
köttprodukter genom att hålla en köttfri eller vegetarisk 
dag i veckan, genom att stegvis minska köttportionens 
storlek och genom att ibland ersätta charkuterier med 
grönsaker.

Läs mera om miljövänliga matval på  www.syohyvaa.fi 
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ÖKA
- produkter från växtriket
- säsongsbetonad mat
- handla oftare med muskelkraft
 

ERSÄTT
- drycker på flaska med 
kranvatten
- en köttmåltid per vecka med en 
vegetarisk måltid
- näringsfattig mat med 
näringsrik 

MINSKA
- matsvinnet
- frosseri
- stegvis köttätandet
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RÖR PÅ DIG OCH VAR AKTIV!
Fysisk aktivitet upprätthåller och främjar hälsan liksom 
maten gör. Motion ger välbefinnande och energi. Det 
är viktigt att hitta ett sätt att röra på sig som passar 
en själv. Utöver ansträngande motion som gör att man 
blir andfådd och svettas är lugnare aktiviteter bra för 
hälsan. Det viktigaste är att du rör dig tillräckligt och 
regelbundet.

MOTIONSREKOMMENDATION:
- Under veckan totalt 2,5 timmar måttligt ansträngande 
motion (rask promenad) ELLER 1 1/4 timme ansträngande 
motion (löpning) fördelad på flera dagar.
- Muskelträning minst två gånger i veckan.
- Oavbrutet, långvarigt sittande bör undvikas.

I PRAKTIKEN
- Var aktiv dagligen! Du blir inte piggare av att 
ligga på soffan efter jobbet.
- Pyssla och var upprätt och igång när du får 
en möjlighet.
- Promenera eller cykla när du kan. Skotta snö, 
kratta och hugg ved.
- Gå och jogga, simma, gå på gym eller jumpa. 
Köp hantlar eller en kettlebell.
- Ta minst en paus per timme om du sitter.
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EXEMPEL PÅ NYTTOMOTION:
• Parkera bilen 200 meter från jobbet -> 2 km/vecka.
• Promenera eller cykla till affären (500 m) tre gånger per vecka -> 3 km/vecka.
• Promenera till dina möten (1 km/resa) istället för att ta spårvagn,

buss eller bil två gånger per vecka -> 4 km/vecka.
• Ta en kort kvällspromenad (1,5 km/riktning) tre kvällar per vecka -> 9 km/vecka.

 
Totalt 18 km nyttomotion per vecka.

!
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Läs mera: www.syohyvaa.fi


