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Nr 2 15 januari 2013 Pris 45:- (inkl moms)
Norge 55 NOK Finland 6,80 EUR

Mjuka hinder i ett d) S,
Platt har i 3 daga
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Kropp & sjcil

Ase Falkman
Fredrikson
Alder: sg
Familj: Maken Daniel,
barnen Nicholas och
Michelle, i 5, Noel, B,
Juni, 6, och Alice, 4.
Bor: Helsingborg.
Giir: Kostr6dgrvare och
matkreator.
Ldngd: I 63 cm.
Maxvikt:81 kg
(2008).
Vikt i dag: 56 kg.

As€.har hittat viki.
ba,lansi med LCHF
faat'utan stabbiga
greier.som bacon

och dgg till fru-
' ' kost.

.. 

--:irat.,t 

a.: : a r:-,: ;.. ii:,.

Ase har alltid haft ldft f<ir att gA
upp; men'ocks6 :gans*ai lHtt fiir
att ga ner. 80 kg brukade vara
hennes vikttopp.

96 *etr#



TII
dieten p
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)llagbantadealltid, och har sfl giort
sedanjag var 4))
men gick ner med Mkwdkarna
igen. Fast hennes mdrkliga mat-
beteende, der hon kunde srulla
pi helgen frir att svelta sig i bor-
jan avveckan, bestod.

- Matproblematiken fanns
kvar, dven om jag hrill vikten i
schack.

sA HOtt HoN PA rinda tills
hon fick sitt sista barn htisten
2008.

- Di kiinde jag att jag inte or-
kade banta lingre. Jag orkade
inte fortsltta leva livet pi det sdt-

tet, fc;r det sliter bide pi psy-

ket och kroppen. Dessutom
ville jag inte att barnen
skulle se och drva mitt
matbeteende.

Hon var ocksi triitt pi
lightprodukter, att rdkna

points och gi runt smihungrig

- si hon testade GI.
- I brirjan riknade jag varenda

kolhydrat, men till slut insig jag

att det bara begrinsade mig, si
jag borjade lyssna pi min kropp,
hur den piverkades av mitt [tan-
de, och gjorde steg fcir steg om
GI till min egen variant av

LCHR ddr jag it mig mdtt.

MED DEN METODEN nidde
hon sin milvikt 56 kilo - en vikt
hon har hillit sedan dess med
hidlp av LCHF. Sir egen variant.

- Nnr jag btirjade fanns det en
hdgljudd LCHF-sekt med myck-
et fokus pi fettet; "du blir inte fet
av fett" hette det. Men deras

pekpinnar provocerade mig och
jag ville inte leva pi bacon och
agg till frukost, eller gigantiska
kottbitar och beasis till middag.

Nel, Ase ville dta gott men

ryzttigt, si hon gjorde sin egen

variant der hon dter mycket
grrinsaker, n<itter, protein och
fu llfeta mej eriprodukter.

- Det var ocksi snack om att
tomater, rod paprika och lcik
innehrjll mycket kolhydrater och

aiind

LCHF iir i modet. For Ase och Gunilla blev det kickstarten som gav en ny vikt.

Och genom att anpassa dieten sa att de kinner att de inte de gor for stora uppoffringar

har de lyckats hilla fast vid sin nya dtstil - och hilla vikten.
Vill du ocksi gi ner - och hilla vikten? Liir av de hiir kloka kvinnorna!
Av Linda Newnham Foto: Martin Olson HAr & makeup: Therese Lindman

ASE, -25KG: - Jogar LcHF-libcral!
Anda sedan toniren har hon
pendlat i vikt. Men vid 36
fick hon nog. Nu skulle det
inte bli nigon mer berg-och
dal-bana. Och det har det
inte blivit heller!

CHF-kost Ir det som
fir mig att mi bra och
hilla viken, men jag
tror samtidigt inte att
en skiva brrid eller en

chokladpralin ibland dodar mig,
slger Ase Falkman Fredriks-
son.

Hon brirjade med LCHF for
drygt tre ir sedan, och har sedan

dess (frir fdrsta gingen i livet)
lyckats sluta banta.

*Jag har en matproblematik
som innebdr att jag kan civerdta

rejnlt pi kolhydrater. Tidigare
var kombinationen kolhydra-
ter och fett det bdsta jag
visste, och jag levde gdrna
pi skrdpmat som korv med
mos. Dessutom var jag en
riktig sockerritta, s?iger Ase.

HON SAGER SIG ha lam fcir att
ga upp i vikt, men ocksi ganska

latt for att gi ner, nigot som
gjort att hon har viktpendlat re-
jdlt genom iren.

- Fore barnen viigde jag aldrig
mer dn 65 kilo, men jag lig ofta
och pendlade mellan fem och sju

kilo.Jag bantade alltid, alltid, all-
tid, och har si giort sedan iag var

14. Allt handlade om mat. Och

lag hittade aldrig en stabil vikt;
hade jag gitt ner nigra kilo gick
jag snart upp dem igen.

NAR HON FICK sina frirsta barn,
tvillingar, blev viktpendlingen
dmu stcirre. Hon gick upp till
maxvikten 80 kilo, for att med
\tkwdktarnas hjdlp sedan gi ner
till magiska 53 kilo.

- J ag var siklart j nttelycklig
och fick mycket uppmlrksamhet
frir hur duktig och snygg iag var.

Det var ocksi en otrolig kdnsla

att kunna gi in i en butik och
vdlla storlek small.

fue holl den vikten i nigra ir.
\td varje graviditet la hon pi sig,

E+]Clftlt,Htl'
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Kropp & sjcil

forts

If Jag kom till en punkt nar jagbara
inte orkade bantaldngre t,

skulle undvikas. Och rotfi:ukter
skulle man absolut inte ndrma
sig. Men sidana regler har jag
alltid struntat i.
Sd hur ser din LCHF-variant
ut?
-Jag dter allt utom pasta, ris, po_
tatis, spannmil och socker. Jag
iter fritt av grrinsaker.Ja, till ich
med ro&ukter, fc;r de innehiller
jzittenytdga saker, fast inte varje
dag.Jag dler en hel del protein
och dr inte riidd ftir fett, ..n
riverdriver heller inte fetti ntaget
utan tar kanske en halv deciliier
sis rill middagen. F6r der mesra
hiller iag mig mdtt pi mar, men
blir iag hungrig pi iftermidda_
gen si tar jag mig en ndve mand_
lar eller nigon ostskiva.
Ganska strikt alltsA?
-Jr, !!l vardags. Men jag grir av_
steg. Nigon ging i veckan, pi
resor och semestrar dter;'ag kan_
ske sushi, glass eller choklad.
Och vill jag ta en skiva srow
brrid, si grir jag det.

- Eftersom jag dter si balanse_
rat majoriteten av dden klarar
jag den lilla procent jag unnar
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mig.Jrg ballar inte ur
som jag gjorde tidi-

gare, sdger Ise
och funderar en

stund:

- Frir fcir-
sta gingen i
livet har;'ag
hittat en vik-

och matbalans, vilket
kdnns fantastiskt
tryggt och sk<intl
Hur funkar
det med fa-
miljen?
- De fir pasta
eller ris till ma-
ten om de vill,
men i riwigt dter vi
samma mat. Att eta mat
utan grimt socker och
tillsatser Ir ju bra lven
fcir dem. Jag lagar mat
frin grunden och kriper
inga sockrade yoghurtar
eller sritade flingor.
Hur tdnker du kring
ditt nuvarande sdtt
att dta och barnen?
-Jag tror inte de tin-
ker sdrskilt pi min mat.
Jag grir som de flesta och
tar lite glass ibland, ib-
land inte. De vet ocksi att
jag dr sockerkdnslig och
inte mir bra av f<ir
mycket socker eller kol-
hydrarer. Jag dter helt en-
kelt si hdr av samma anled-
ning som vissa undviker laktos
eller gluten frir att mi bra, sdger
Ase. t

*" Se iiver ditt matbeteende.
Fundera pA om det iir hunger, sug
eller vana som gcir att du vill aita
(mAnga kvdllsfikar fcjr att det Eir my-
sigt). Kom ihAg att allt du stoppar i

munnen, fcirutom mdltider, 96r att
du inte gAr ner till cinskad takt.
F6R Am HALLA VIKTEN:

";' Gi inte tillbaka. Att du natt
din mAlvikt innebAr inte att du ska
gA tillbaka till ditt "gamla', dtande.
Det fick dig att 96 upp. Ddremot
kan du lzigga till lite kolhydrater

och utvdrdera vad du klarar av vikt-
miissigt och mentalt. Vissa kan
gcira regelbundna avsteg frAn
LCHf,, medan sockersuget triggas
snabbt hos andra. Var drlig mot dig
sjailv ndr du sciker din ,'balanskost'l

den som fAr dig att hAlla vikten.
NAR Du I.AGT PA DIG IGEI.I:
*. En viktiikning beror p6 att
du unnat dig lite fiir mycket.
At inte mindre porlioner, utan ta
bort det som gjort att du g6tt upp.
Har du unnat dig mer kolhydrater?

med LCHE samtidigt som iag
hiller vikten, sdger Gunifla I]n-
dekrantz, som gim ner <iver tio
kilo och nu hiller vikten med
LCHE Eller i alla fall sin egen
variant av kosten.

Gunilla sdger sig ldnge ha varir
bortskdmd med en stabll Uk och
behrivde varken trdna mvcket el-
ler bry sig om vad hon it.

- Som smibarnsmamma gick
jag faktiskt ner lite i vikt, men
nIr jag klev civer 35-strecket och
inte behcjvde jaga barn ldngre
kom trivselkilona. Jag hade ingen
extrem civervikt, men kende mig
obekve'm i min kropp. Seg jag etr
toto pi mig sjiilv tlnke jag ',men
gud, vad jag ser ut".

2004 BESTAMDE hon sig fcir
aft ta tag i saken med den di si

GUNILLA. -II KG:

Jugtror
intc frukr
ar farligr

et hdr Ir vdl ildern
di de flesta brirjar
tycka attman ska E
unna sig god mar
Det kan jag gcira
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popullra Gl-dieten.
-Men det

ff:*,."/;: r
kcitt fcir min
smak, och
mycket hacka

,%xTt[Tliil; *
gillade inte alla brinor
som ingic( si ofta stod jag och
lagade wi otika middagar. Dess-
utom gick jag ndstan jdmt nrnt
och var sugen pi nigot. Jag gick
ner i vik, slarvade lite, gick upp
jStn 9ch fick ta nya tag Nej, jag.

hittade ingen vikbalans -.a CI.

2008 FICK HON en korsbands-
skada, kunde inte trdna och gick
diirftir L{p nll72l<tlo. Hon insig
att hon behr;vde ta tag i vikten,

&sns B$isrx rrps
NAR DU VII.L GA I{ERI
";" Tro inte pA quick fix. Visst
kan de fA dig att rasa i vikt, men
har du svultit dig vill du cjverdta
efterAt. Nej, acceptera att det tar
tid.
*" Det finns ingen magi.
Att LCHF Eir "fettillAtande" inne_
biir inte att du kan vrdka i dig
griidde och nrjtter. Vill du 96 ner
m6ste du fA ett energiunderskott
- gcira av med mer dn du stop-
par i dig.

98 tata
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