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I dette heftet har jeg samlet de beste
matvarene, som gir deg mest av makro-
næringsstoffene Karbohydrat, Protein og
Fett.

Når du er klar for mer, finner
du også heftet med ferdig
utregnede verdier, på
nettsiden min xopt.no

- Da kan enkelt se både hvor
mye du trenger, og forskjellen
på matvarene!

Til din suksess!
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Alle matvarer har påført næringsinnhold.
Her ser du hvor mye det er av de ulike
makro-stoffene, karbohydrat, protein og
fett.

Det smarteste er å se på mengde "Per
100g", og så måle opp hvor mye man
faktisk bruker pr porsjon. 

Du skal naturligvis ikke veie i evigheten,
tanken er å lære øyemålet på "din
porsjon"!
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Her ser vi næringsinnholdet på et
populært "nøttepålegg", som i
realiteten er olje, sukker og smak.

Fett og sukker er en uheldig
kombinasjon for helsa og vekten.
Dessverre er det også den
"morsomste" kombinasjonen, når
det kommer til godbiter..
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Protein er byggesteinene i kroppen. 
Siden kroppen hele tiden er i endring, er det viktig å få tilført
tilstrekkelig mengde hele tiden. 

Protein er en av de viktigste næringsstoffene for muskelvekst,
og opprettholdelse av en sunn metabolisme \ Stoffskifte. 
 
En god proteinkilde er det vi kaller et "komplett protein". I
tillegg har det relativt mye protein pr 100. gram vare(over
12g). 

Dersom du er på vektreduksjon, bør du også
sørge for at det er lite fett.
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Kalkunfilet
Kyllingfilet
Torsk, sei, og andre magre fisker og skalldyr.
Biff, som indre og ytrefilet.
Eggehviter.
Melk, skummet og ekstra lett.
Lav-fett Kesam, Skyr og Cottage cheese. 

Tunfisk 

Svinefilet

Magre proteinkilder:
 

(disse ligger også lenge i magen, og gjør deg mett lengere)

(Det er mest den magre varianten vi ser på boks i Norge)

Tunfisk er en stor rovfisk, som kan
akkumulere mye tungmetaller og

forurensning.
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Kalkun
Kylling
Det meste av fisk og skalldyr. Fet fisk som Laks,
makrell og ørret har også en del sunt fett.
Biff, som indre og ytrefilet.
Hele egg.
Meieriprodukter er jevnt over gode
proteinkilder, bare pass på fettmengden! 
Karbonadedeig (5%) og andre storfe
kjøttstykker med mindre en 10g fett pr. 100g
vare.
Svin

Proteinkilder:
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Karbohydrat er kroppens bensin. 
Karbohydrat brenner fort, og gir energi til intensiv
aktivitet som varer fra 1- 90 minutter. 

Karbohydrat deles gjerne opp i simple\raske og
komplekse\trege. Du ønsker at hovedparten av
karbohydratene dine gjennom dagen, skal komme ifra
komplekse karbohydrater.

Unntaket er dersom du skal ha rask energi før eller etter
trening. Et annet unntak er dersom du spiser et kosthold,
hvor du får jevnlig påfyll av simple karbohydrater i små
mengder.

Matvarer som er rike på karbohydrater, er ofte også de
matvarene som har mest vitaminer og mineraler!
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Havre
Hirse
Fullkornsprodukter (Grovbrød, Fullkornpasta, Fullkornris)
Bønner
Potet
Søtpotet
Grønnsaker

Komplekse Karbohydrater
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Bær
Frukt
Melon
Honning (i moderasjon)
Sukker (vis varsomhet)

Simple karbohydrater
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Tomme karbohydrater - Et spesielt tilfelle

Det kan diskuteres hvor raffinerte produkter som loff, hvit
ris og lignende hører hjemme. 

De er strengt talt komplekse, men mye av fiberen,
vitaminene og mineralene er tatt vekk. Dette gjør at vi
kaller dem "tomme karbohydrater".  

Det som er spesielt med disse raffinerte og tomme
karbohydratene, er at de raskt gir mye karbohydrat(men
ikke noe annet). 

Dette kan være gunstig etter en tøff utholdenhet eller
intervall trening!
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Fett er kanskje det av næringsstoffene, som er mest misforstått. Vi
er helt avhengige av fett for at kroppen skal fungere. 

Samtidig viser forskingen at man får økt vi risiko for
livsstilsykdommer, og en tidlig død dersom man spiser for mye. 

Akkurat som karbohydrat og protein, er fett delt opp i flere typer.
Forskingen peker på at hvilke fettsyrer vi inntar, kan være svært
avgjørende på helseeffekten.

Her vil vi nøye oss med å se på hvilke fettkilder som kan være
gunstige, og hvilke vi bør være obs på. 

Dette er særlig aktuelt, dersom du vil ned i vekt!
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Fet fisk, som Laks, makrell og øret.
Avocado
Kaldpresset Extra Virgin Olivenolje
Fiskeolje av høy kvalitet
Nøtter
Smør eller kokos til steking på høy tempratur.

Gode fettkilder
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Ferdiglagde kjøttprodukter, som kjøttboller, pølser,
karbonader og lignende. 
Posteier
Kjøttstykker med fettrand
Sterkt marmorerte kjøttstykker. (marmoreringen er fett)
Fløtebaserte supper og sauser
Det meste av ferdigmat.
Skinnet på kylling, kalkun og fjærkre.
Eggeplomme inneholder mye fett. (proteinet ligger i
hvitten)

Fett-Feller
(fordi de kan inneholde mye unødvendig fett)

HUSK: Sjekk næringsinformasjonen på pakken!
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Ferdiglagde kjøttprodukter
Posteier
Kjøttstykker med fettrand
Sterkt marmorerte kjøttstykker.
(marmoreringen er fett)
Fløtebaserte supper og sauser
Det meste av ferdigmat.
Skinnet på kylling, kalkun og
fjærkre.
Eggeplomme inneholder mye fett.

Fett-Feller
Kalkunfilet
Kyllingfilet
Torsk, sei, og andre magre
fisker og skalldyr.
Biff, som indre og ytrefilet.
Eggehviter.
Melk, skummet og ekstra lett.
Lav-fett Kesam, Skyr og
Cottage cheese. 
Tunfisk 
Svinefilet

Magre proteinkilder:

Bær
Frukt
Melon
Honning (i moderasjon)
Sukker (vis varsomhet)

Simple karbohydrater

Havre
Hirse
Fullkornsprodukter (Grovbrød,
Fullkornpasta, Fullkornris)
Bønner
Potet
Søtpotet
Grønnsaker

Komplekse Karbohydrater

Fet fisk, som Laks, makrell og øret.
Avocado
Kaldpresset Extra Virgin Olivenolje
Fiskeolje av høy kvalitet
Nøtter
Smør eller kokos til steking på høy
tempratur.

Gode fettkilder



Er du kar for endring? 

Ta en prat med Fabian, for et personlig
tilbud og få en GRATIS Prøve!

www.xopt.no

Fabian Heyerdahl BSc. Er utdannet fysisk trener ifra universitetet
og er en ettertraktet PT og idrettspedagog. Han har selv vunnet
kampen mot overvekt, å hjulpet andre få til det samme. Han har
tidligere undervist i styrketrening ved Toppidrettsgymnaset, og er
fast trener for flere ambisiøse utøvere og misjonister. 


