www.bjonefoto.no/Privat/Index.html

Arnstein’s lavkarbobrød
(…og litt om lavkarbokosthold generelt)
Tekst og foto: Arnstein Bjone, der annet ikke er oppgitt. Skien 22.nov. 2010

Jeg byttet til lavkarbodiett for tre uker siden, og har allerede fått langt mer energi og
tiltakslyst, og tatt av 5 kg. Har ikke opplevd sult et eneste minutt.
En lavkarbodiett inneholder bl.a. ikke korn, ris eller poteter. En liste over hva du kan spise,
og hva du bør unngå, ser du nedenfor (”LCHF på tre minutter”, hentet fra
www.kostreform.no) . I tillegg finnes det masse informasjon på www.lavkarbo.no
Det eneste jeg savnet, allerede den 2.dre dagen, var brød.
Det er mange oppskrifter på lavkarbobrød på nettet, og etter hvert kom jeg fram til en
variant som jeg selv synes er et veldig godt alternativ til vanlig brød. Utgangspunktet var
en oppskrift jeg fant på Lavkarbo.no som går under navnet ”Naboen til Torkel”.
Til det første brødet kjøpte jeg inn ingrediensene hos Meny, og da kom brødet på kr 80,-!
Neste gang kjøpte jeg dem i en ”asiamat-butikk”, og da ble prisen på brødet ca kr 43,- .
Fortsatt et dyrt brød, men jeg har det ca en uke (spiser ca 3 skiver pr dag).
I tillegg til at brødet er dyrt, inneholder det ca 4.000 kcal(!), men kalorier er jeg ikke
særlig opptatt av lenger. Problemet for enkelt tilhengere av lavkarbo er å få i seg nok av
både proteiner og kalorier. Hos Kostreform sier de ”Slutt å bry deg om kalorier. Det er
antall karbohydrater du må sjekke! Under 5 % er ok.”
Den første dagen av mitt nye liv, tømte jeg kjøkkenet for karbohydrater, og fylt opp med
masse ”lovlig” snadder. Se bilde lenger ned i dette dokumentet.

Jeg la ut et det bildet av mitt nye kosthold på Lavkarbo.no, og fikk bl.a. følgende
kommentarer; ”Bytt ut matfløten med kremfløte!”, ”Bytt ut det fettfattige kjøttet, med f.eks.
kjøttdeig og annet fettholdig kjøtt!”.
Jeg vil forsøke å holde inntaket mettet fett lavt. Det er plenty av sunt, umettet fett å spise i
stedet (avokado, fet fisk m.m.)

Oppskrift og fremgangsmåte

Ingrediensene:
1: 175 g Soyamel
2: 50 g mandler + 25 g til pynt
3: 50 g solsikkekjerner
+ 25 g til pynt
4: 100 g hvetekli (kruskakli)
5: 100 g linfrø (helst knust)
6: 100g sesamfrø + 10 g til pynt
7: 1 ss bakepulver
8: 1 ts salt
9: 5 egg + 1 egg til pensling

10:
12:
13:
14:
15:

0.5 dl olje
65 g cottage cheese*
65 g Kesam*
65 g yoghurt *
ca 2.5-3.5 dl vann (tilpasses)
Bruker som regel 3.5 dl

*) Du kan evnt. bruke bare én eller
to av disse tre. Rømme kan også
brukes (11)

Se også tabellen lenger ned i dette dokumentet.

Jeg har også begynt å tilsette urter
(f.eks. basillikum, koriander
el.annet. Har også i litt
chillipulver...)

Ha alt det våte i en bolle, samt
mandler og solsikkekjerner.
Ha i kun 2.5 dl vann til å
begynne med.

Bland sammen/ hakk opp
mandler/solsikkekjerner med en
stavmikser .
(Evnt. visp eggene for seg og
hakk opp mandler/
solsikkekjerner manuelt. Rør
sammen).
Ha i salt etter smak. Jeg bruker
1 ts.

Ha i alt det tørre,
unntatt soyamelet.
Bland godt. Bruk
gjerne stavmikseren

Ha i soyamelet og bland godt.
Deigen lukter ikke spesielt godt
(pga. soyamelet), men dette
endrer seg under steking.

Ha i evnt. litt mer vann hvis
deigen blir for tykk, men den
skal ikke kunne renne.
Konsistensen skal være omtrent
som du ser på bildet (i dag brukte
jeg nesten 3.5 dl vann totalt).
Deigen er såpass tykk at jeg må
skrape deigen over i forma.
Bruk helst en form av typen
”non-stick”

Dryss over
solsikkekjerner,
sesamfrø og hakkede
mandler.
Trykk dem litt ned i
deigen så de henger
bedre fast etter steking.
Pensle med et
vispet egg, så
holder snadderet
seg på plass

Brødet stekes midt i ovnen i ca 65
minutter på 170-180 grader

Steketiden kan variere fra ovn til ovn.
Stikk en tynn trepinne, f.eks. en
spisepinne, inn i brødet. Den skal
være tørr, og uten smuler som henger
fast når du trekker den ut igjen.

Har erfart at 190 grader og
rundt 70-80 minutter er bedre
(kjernetemp ca 100-110
grader)

Du kan også bruke et
steketermometer. 90o er
passe kjernetemperatur

Brødet har lett for å sprekke opp, så
jeg setter et lodd opp brødet mens
det avkjøles (f.eks. en jerngryte)

”Slutt å bry deg om kalorier!”
sier bl.a. Kostreform.no.
Det er musikk i mine ører!
Fett er et komplisert emne, men
så vidt jeg har forstått er det
viktig at man hovedsakelig får i
seg umettet fett, enumettet så
vel som flerumettet. Mao. minst
mulig mettet fett. Og i hvert fall
ikke i industrifremstilte
transfettsyrer, som f.eks.i
margarin.

I følge Kostreform* kan du spise...
...egg i alle former, kokte, stekte,
eggerøre,omelett. Så mange du vil, hver dag.

…og all slags fisk og skalldyr. Fet fisk som makrell og
sild er suverene valg. Ikke panér fisken.
OBS! Oppdrettslaks har mer
omega 6 enn omega 3, og bør unngås.

Du kan også spise kjøtt, lam, vilt, svin, storfe, bacon,
kjøttdeig, medister. Ikke skjær bort det viktige fettet.
Fugl, kylling, kalkun, and, vilt, grillet, stekt i panne,
gryte og stekeovn. Behold skinnet.

Unngå:
Poteter, rotgrønnsaker, pasta, brød og frokostblandinger, potetgull, pommes frites, ris, mais og margarin.
Bruk ekte meierismør i stedet.
Pølser og blandingsprodukter som inneholder stivelse, potetmel og sukker. Omega 6-rike matoljer som
maisolje, jordnøttolje, soyaolje og solsikkeolje.
Øl (”flytende brød”, frukt (bare sukker og vann). Tørket frukt er derfor konsentrert sukker. Bær er bedre
– bringebær har minst karbohydrater.

*) Bak Kostreform står bl.a. lege Fedon Lindberg, dr. philos. og ernæringsfysiolog Dag Viljen
Poleszynsk, læreren Sjur Magnus og Hannemor Hultqvist.
Foto på denne siden: Fotolia

Unngå transfett
(Hydrognert fett – delvis hydrogenert fett)
Fettet du skal unngå er:
Herdet, eller delvis herdet, fett og
olje (animalsk, vegetabilsk eller
marint)

Utdrag fra en artikkel i KK, av
Marianne Pettersen:
”Transfett er flytende oljer som
gjennomgår en prosess slik at de
blir delvis herdet. De er farlige
fordi denne typen fett senker det

gode kolesterolet og øker det dårlige.
Risikoen for hjerte- og karsykdom øker
med 25 prosent ved inntak av ca. 5 gram
transfett om dagen, i følge The New
England Journal of Medicin. Pommes
frites fra Mc Donald's inneholder til
sammenligning ca. 4 g transfett.
Høyt inntak av transfett kan også føre til
kreft, ifølge flere undersøkelser.
I Danmark er det nå en
maksimumsgrense for transfett i mat,
men i Norge er ikke produsentene
pliktige å oppgi fettet i matvarer. Det
gjelder altså å være bevisst og sjekke
innholdsdeklarasjonene.”

Vi har blitt lurt i 100 år
En av USA mest respekterte forfattere innen vitenskap, Gary Taubes, har
skrevet boka The Diet Delusion (”Diettvilfarelsen”/Diettbedrageriet”)
Boka lovprises av bl.a. fire Nobelprisvinnere,
Washington post, Wall Street Journal, Time Magazine,
New Yorker, Nature, Science og Los Angeles Times.
“The Diet Delusion should turn out to be seminal book
that ranks with Ralph Nader’s Unsafe at Any Speed as
an exposé of an industry.
The Diet Delusion should leave the reader angry at
how the public has been constantly misled and even
mistreated.”

Foto: The Telegrahp

skriver under overskriften “Big fat Lie”:
“One of America's most respected science writers, Taubes has contributed to the
prestigious magazine Science for 16 years, writes for the New York Times and the Atlantic
and has won the National Association of Science Writers award three times.”
Jeg kjøpte boka via Bokkilden (610 sider, kr 161,-). Holder på å lese den…
”Weight-loss the Taubes way
Expending more energy than we consume – exercising
more or eating less – does not make us lose weight. It
makes us hungry.
Dietary fat is not a cause of obesity or heart disease.
The problem is the carbohydrates in our diet, and their
effect on the hormone insulin.
Insulin makes us store calories as fat. Simple
carbohydrates – starches and sugars – raise insulin
levels and so lead to excessive fat storage.
The smaller the amount of fattening carbs you eat, the
leaner you’ll be.
Obseity is not a disorder of overeating – it’s a disorder
of excess fat accumulation. We overeat because we are
hormonally driven to grow fat; we don’t grow fat
because we overeat.”

Du kan spise!
Egg i alle former, kokte, stekte, eggerøre,
omelett. Så mange du vil – hver dag.
Fisk o g s kalldyr, All slags fisk. Gjerne fet fisk
som makrell og sild er suverene valg. Ikke
paner fisken. OBS! Oppdrettslaks har mer
omega 6 enn omega 3, og bør unngås.
Kjøtt, lam, vilt, svin, storfe, bacon, kjøttdeig,
medister. Ikke skjær bort det viktige fettet.
Fulg, kylling, kalkun, and, vilt, grillet, stekt i
panne, gryte og stekovn. Behold skinnet.
I nnm at, lever, nyrer, osv.
Sauser, dressinger, majones, olivenolje,
kokosolje (cocosa). Ikke fettfritt eller
fettredusert. Bernaisesaus, Hollandaise, les på
forpakningen eller lag selv. Det er lett å lage
saus!
Spis n år du er sulten, o g s pis deg mett!
OBS! Hvis du har diabetes og behandles med
insulin eller andre tabletter enn metformin, så gir
mindre karbohydrater i kosten mindre behov for
medisiner. Med uforandrede doser risikerer du at
blodsukkeret blir for lavt! Konferer med din lege
før du begynner med denne kosten.

Sjekk varedeklaras jon er!

 Slutt å bry deg om kalorier. Det er antall
karbohydrater du må sjekke! Under 5 % er ok.
Finnes det ingen varedeklarasjon – unngå
produktet.

Du kan også spise!

Unngå!

Grønns aker, som vokser over jorda. Kål av alle
slag, blomkål, hvitkål, grønnkål, rødkål,
asparges, brokkoli, squash, aubergine, oliven,
spinat, sopp, agurk, alle slags grønne salater.

I disse produktene er det mye karbohydrater,
så kutt ned etter dine forutsetninger og
ønskemål. Ønsker du å bedre din helse bør du
være forsiktig med disse varene. Hvis du i
tillegg ønsker å gå ned i vekt, må du unngå det
meste.

Avokado og kokosfett er godt og tillatt.
Med litt mer karbohydrater: Løk, paprika, tomat.
Meieripro du kter, ekte meierismør og setersmør,
all slags ost, Philadelphia, Feta, Mozzarella,
Cottage Cheese. Ikke geitost og ikke magre oster.
Fløte, Creme fraiche, Hmelk, fløte, sukkerfri
yoghurt (naturell). Velg alltid de feteste typene.
Om du har vanskeligheter med å gå ned i vekt,
kan du begrense meieriprodukter i kosten. Begynn
med å ta bort de magreste variantene.

Sukker, strøsukker, sukkerbiter, honning,
sirup, syltetøy, godterier, sukkerholdig brus,
kaker og kjeks. Ikke glem alt sukkeret som er
”gjemt” og som finnes overalt. Sjekk
innholdsfortegnelser!
P oteter, rotgrønns aker, pasta, brø d og
fro kostblan din ger; er også sukker, bare i en
annen form, også grove og fullkorns varianter.
Potetgull og pommes frites.
Ris, m ais, cousco us, bu lgur; er også sukker.

Unn deg til fest!
Når og om det er fest bestemmer du selv, men
vektnedgangen kan kanskje stoppe opp.
Mørk s jo kolade: Minst 70 % kakaoinnhold
Alkohol: Tørr vin rød/hvit, whisky, cognac, drinker
med sukkerfritt blandevann.
N øtter: Valnøtter, paranøtter, mandel, macademia
Snac ks: Bacongull, baconcrisp (knust fungerer
også fint som panering).

Margarin! Kunstig fett  som er et kjemisk
produkt, og inneholder transfett. Bruk ekte
meierismør i stedet.
P ølser o g blandings pro du kter som
inneholder stivelse, potetmel og sukker. Les
innholdsfortegnelser – det finnes gode
produkter på markedet.
Omega 6rike m ato ljer som maisolje,
jordnøttolje, soyaolje og solsikkeolje.
Øl, som er flytende brød!
Fru kt, inneholder bare sukker og vann. Tørket
frukt er derfor konsentrert sukker. Bær er
bedre – bringebær har minst karbohydrater.

Hvorfor virker det
 og hvordan?
Dette handler ikke om kalorier inn og ut.
Kalorier er et mål på energi og fungerer best
om man skal bruke det til brensel. Kroppen er
mer komplisert enn det, for det er mye annet
som spiller inn. Som for eksempel hormoner.
Det viktigste hormonet for vekten er insulin.
Insulinets oppgave nr. 1 er å transportere
glukose (sukker) inn i cellene, der den brukes
til energi. Insulinets oppgave nr. 2 er å
omdanne og lagre sukkeret som glykogen i
leveren og fett i fettcellene.
Hormonet glukagon er kroppens budbringer
som gir ordre om å forbrenne – eller bruke fett.
Når insulinnivået er lavt i lang nok tid om
gangen, frigjøres glukagon som begynner å
forbrenne fett.
Med dagens anbefalinger fra Statens
Ernæringsråd, og ulike dietter hvor man skal
spise karbohydratrik kost 6  8 ganger om
dagen, vil aldri glukagonet bli frigjort. Insulinet
”låser” fettcellene så lenge blodsukkeret er høyt
og ustabilt.
Det har vist seg at fete personer vanligvis har
høye nivåer av insulin i blodet, og slanke
personer har lave nivåer. Store mengder insulin
i blodet fører i lengden til vektoppgang i form
av fett. Tilstrekkelig lave nivåer har motsatt
effekt, og gir vektnedgang. Fettcellene vil da
langsomt avgi sitt innhold til blodet og tar ikke
opp næring, som igjen fører til at de krymper.
Denne frisettingen sørger for solid næring for
kroppen, og man har derfor lettere for å holde
seg mett lenger.
Man kan selv påvirke mengden av insulin i
kroppen relativt enkelt gjennom maten man
spiser. Et høyt innhold av sukker eller andre
karbohydrater i maten, gir en rask stigning av
insulin i blodet. Fett og protein gir normalt langt
fra samme stimulering av insulinproduksjonen.
Dette er årsaken til at et kosthold bestående av
tilstrekkelig lavt nivå av karbohydrater hos
overvektige normalt gir vektnedgang.

Vil du vite mer?
På internett finnes det mengder av informasjon, og
det finnes en hel del bøker å fordype seg i. Her er
et utvalg av norske og svenske nettsider som
dreier seg om den nye fettdebatten, og
informasjon generelt om et kosthold med mindre
karbohydrater og mer fett og protein.
http://www.kostreform.no er en nyopprettet
diabetesforening. Et svært viktig skritt i riktig
retning. Foreningens hensikt er å gi sine
medlemmer kostholdsråd for å regulere
blodsukkernivået i stedet for å anbefale
medikamenter. Bak den nye foreningen står blant
annet lege Fedon Lindberg og dr. philos. og
ernæringsfysiolog Dag Viljen Poleszynski.

Kostprogram
 LCHF

http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika
er Dr. Annika Dahlqvists blogg hvor man kan lese
hele hennes kostprogram som den her folderen
bygger på, råd og kommentarer. Man kan stille
spørsmål og diskutere. Hennes blogg er også utgitt
i bokform og er vel verdt å lese.
På http://www.kostdoktorn.se/ finner du lettleste
og tydelige forklaringer der Dr. Andreas Eenfeldt
skriver om kost og helse. Forklaringen om hvorfor
dette fungerer og hvordan, kommer i stor del fra
hans hjemmeside.
LarsErik Litsfeldt på http://lipidus.org/ er en
annen person som gjennom å spise på denne
måten har blitt frisk, sunn og slank. Han har også
skrevet bøker om denne livsstilen.
På http://www.skaldeman.se finner du en aldeles
fantastisk person som gjennom lavkarbo har gått
ned over 65 kg, Sten Sture Skaldeman. Han har
også bøker å lese – den siste ”GInoll – för kvinnor
som vil eta sig smala.”
Norsk forum: http://www.lavkarbo.no
Der diskuterer vi, stiller spørsmål, funderer og får
svar. Her finns artikler, oppskrifter og bilder. Ingen
gjør feil, og vi støtter hverandre og utveksler
inspirasjon.
Sjekk også ut Uffe Ravnskov’s hjemmeside om
kolesterolbløffen.
http://www.ravnskov.nu/svcholesterol.htm

LCHF
på tre minutter

Oversatt fra svensk til norsk av http://www.lchfnorge.no
Originalutgave: Karin20 fra http://kolhydrater.ifokus.se

