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Møde med Pia

Bagsværd Atletik 
Club d.22 okt. 2015

v. Gitte Høj

Møde med Pia

Plan for d.15. april kl.17.00 – 18.30

•Hvem er jeg

•Balance – Hvad vil du?

•Kostprincipper 

•Væske og vand indtag

•Kosttilskud

•Proteiner

•Andet

Møde med Pia

Gitte Høj

• 33 år – meget snart 34 år

• 2 børn

• Egen virksomhed med kostvejledning og 
løbeforløb

• Tilknyttet My Life Skodsborg samt My Life 
CARE som kost- og sundhedsansvarlig

• Ordsprog: Keep It Simple / Find din 
balance

Møde med Pia

Hvorfor løber du?
• Overskride egen grænse

• Mål med tid / distance

• Kondition

• Vægttab 

• Sundhed

• Sammenhold

• Bare fordi

• Andet 

Møde med Pia

Balance

• Alt eller intet?

• Kost og træning

• Søvn

• Helbred

• Hormoner

Møde med Pia

Kost og træning
•For meget sukker

•Forskel på sukkerarter

•For få grøntsager 

•For få fedtstoffer

•Vitaminer / Mineraler / Sporstoffer

•Antioxidanter

•Proteiner og Kulhydrater

•Væske
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Møde med Pia

Kost og træning
•For meget sukker, hvor meget sukker?

•Tilsat sukker

•Light produkter

•Energi barer / energi drikke

•Når jeg har løbet så kan jeg også lige 
tillade mig at spise mere dessert / jeg skal 
jo løbe i morgen så kan sagtens spise 
morgenbrød igen og andre udsagn

•Restitution

Møde med Pia

Kost og træning
•Forskel på sukkerarter

•Sukkerarter findes i frugt, grøntsager, 
brød, bælgfrugter, mejeriprodukter, slik, 
kage, sodavand, light produkter m.m.

•Ved vægttab maks. 30 g. sukkerarter pr. 
dag.

•Ved træning lidt mere afhængig af mål 
med træning.

Møde med Pia

Kost og træning

•For få grøntsager kan medføre mangel 
på vitaminer og mineraler.

•Ringere restitution

•Væskeophobning

•Ledsmerter m.m.

•Fordøjelse

Møde med Pia

10

Dobbelt op af det grønne til hvert 
måltid

Frugter og grøntsager 
indeholder masser af 
fibre, vitaminer og 
mineraler. 

Din krop bliver sund og fyldt 
med energi som har 
lettere ved at overkomme 
de stressende perioder.

Hav blot dette for øje:

• 0-10 stk. frugt pr. dag

• Ca. 400-600 g 
grøntsager pr. dag 
eller dobbelt op af det 
grønne til hvert måltid

Møde med Pia

Kosten har indflydelse på 
vægten og fremgang

• Vi kan spise os til et bedre immunforsvar og 
dermed en sundere vægt.

Det er derfor vigtigt at den kost vi indtager:
• Overholder princippet om masser af grøntsager

• Blodsukkerstabiliserende – mere fedt

• Masser af vand

SPIS IKKE FOR MANGE HURTIGE 
KULHYDRATER !!!

Møde med Pia

Masser af grøntsager
• Hemmeligheden bag en sund krop hedder masser af 

grøntsager og vand. Overholdes denne er der god grobund for 
helbredelse, øget energi, vægttab og en bedre form.

• Lever vi med for meget mættet fedt, rødt kød, alkohol og 
sukker, vil vores nyrer og lunger hjælpe med at afbalancere 
dette � Kroppen er på overarbejde, og vi har derfor svært ved 
at slanke os.

• For meget syre i blodet påvirker vores røde blodlegemer 
dårligt � medfører lavt blodtryk, svækket immunforsvar, 
træthed � Kroppen har svært ved at rense sig selv for 
affaldsstoffer, hvilket medfører mange helbredsproblemer.
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Møde med Pia

Kost og træning
•Fedtstoffer – mættet fedt, enkelt umættet 
fedt, flerumættet fedtsyrer.

•Omega 3, 6, 7 og 9.

•Tilskud 

•Fedtstoffer for fedtforbrænding

•Fedtstoffer for udholdenhed

•Fedtstoffer for energi, hormonbalance, 
smørelse af led, ved skader m.m.

Møde med Pia

Fedts egenskaber

• Hjælper kroppen med at optage de fedtopløselige vitaminer 
som A-, D-, E- og K- samt Q10 og beta-caroten

• Alle cellemembraner og central nervesystemet består af fedt, 
hjernen består af 60 % fedt, så kroppen brug for fedt for at 
kunne fungere bedst muligt (”hjernemad”)

• De styrker vores stofskifte, immunforsvar, hud, hår, tarmene 
og så sørger de for at vi kan danne vidunderhormonet 
serotonin, som virker stimulerende på humør og 
nervesystemet

• Kroppen har brug fedtsyrer for bl.a. at danne kønshormoner, 
som har stor betydning betydning for fertiliteten

Møde med Pia

Kolesterol

• Vi har behov for kolesterol, byggesten for D-
vitamin, galdesyre, og hormoner

• Vi danner det selv i leveren

• Specielt fokus på HLD kolesterol (”det herlige 
kolesterol) og LDL kolesterol (”det lede 
kolesterol”)

• HDL må ikke blive for lavt og LDL må ikke blive 
for højt

• Normalværdi er under 5 mmol/l

• Spis omega-3, olivenolie og valnødder og undgå 
for meget mættet fedt, transfedtsyrer og simple 
kulhydrater

Møde med Pia

Kost og træning
•Vitaminer / Mineraler / Sporstoffer

•Hvem tager tilskud? Hvilke? Hvorfor?

•Ved løb mere end 3 x pr. uge så evt et 
tilskud.

•Vigtige mineraler – magnesium, calcium, 
natrium og kalium.

•Vigtige vitaminer lige nu – Dvitamin

•Elektrolytter – findes i f.eks. kokosvand

Møde med Pia

Mikronæringsstoffer

Samlet betegnelse for vitaminer, mineraler og 
sporstoffer

Vigtige for alle funktioner i kroppen, herunder 
energiproduktionen, opbygning af knogler, 

væv mm.

Møde med Pia

Vitaminer

• Vitaminer er livsvigtige organiske stoffer, vi 
ikke selv kan danne (med undtagelser)

• Opdeles i vandopløselige og fedtopløselige

• Afhængige af hinanden for at kunne optages

• Vitaminer indeholder ikke næringsstoffer, men 
de er nødvendige for den korrekte optagelse 
og udnyttelse af den mad du spiser og for 
vækst, udvikling, forplantning m.m.
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Møde med Pia

Vitaminer

Vandopløselige

• B-vitaminerne 
(herunder B1, B2, B3, 
B5, B6, B12 samt det 
B-vitaminlignende 
folinsyre)

• C-vitamin

Fedtopløselige

• A-vitamin

• D-vitamin

• E-vitamin

• K-vitamin

Møde med Pia

Dette stjæler dine 
næringsstoffer

• Kaffe

• Hvidt sukker

• Alkohol

• Tobaksrøg

• Stress

• Varmebehandling

Møde med Pia

Følger af næringsfattig 
mad

• Lav energi og dårligt immunforsvar

• Overvægt

• Dårlig fordøjelse og uregelmæssige 
toiletbesøg

• Hudproblemer

• Hovedpine

• Humørsvingninger og depressioner

• Hormonforstyrrelser – stofskiftet, nedsat 
fertilitet

Møde med Pia

Anbefalinger

• B 12 vitamin
Anbefaling: 3 billiontedele af 

et gram.

• C-vitamin
Anbefaling: 60 mg pr. dag

Er nødvendige for at

kroppen kan optage folinsyrer

• Kilder til B 12

Kød, æg, ost, mælk

tang og havalger

• Kilder til C-vitamin

Bær, hyben, persille

kiwi, citrusfrugter

rød og grøn peber

broccoli og tomat

Møde med Pia

Mineraler

• Vi kan ikke selv danne dem og er 
afhængige af at få dem tilført udefra

• Mineraler er grundstoffer der findes i 
jorden

• Mineraler udgør ca. 5 % af vores 
kropsvægt

• Al energiudveksling i kroppen er afhængig 
af mineraler, uden disse kan vi ikke leve 

• Indgår i dannelse af enzymer og hormoner

Møde med Pia

Mineraler og sporstoffer

Mineraler
• Calcium
• Fosfor

• Magnesium
• Natrium
• Kalium
• Svovl

• Klor

Sporstoffer
• Jern

• Zink

• Kobber

• Mangan

• Krom

• Jod

• Selen
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Møde med Pia

Magnesium 

• Holder nervesystemet sundt

• Reparerer og vedligeholder kroppens celler 

• Opbygger knoglerne

• Modvirker kramper

• Modvirker for højt blodtryk

• Aktiverer enzymer

• Findes i: bananer, de fleste grønne 
grøntsager, kornprodukter, gryn, nødder, 
fisk

Møde med Pia

Calcium 
• Normaliserer forbrændingen

• Holder nerverne sunde

• Modvirker knogleskørhed

• Giver sunde tænder, hår og negle

• Holder kroppen basisk

• Betydning for muskelaktion

• Modvirker stress

• Indflydelse på mange hormoners funktioner

• Findes i: broccoli, tang, rosiner, æbler, bananer, 
squash, græskar, kål, selleri, persille, 
paranødder, solsikkefrø, kornprodukter, 
mejeriprodukter

Møde med Pia

Krom 

• Holder dit blodsukker stabilt

Findes i:

• Kartofler med skræl

• Tangprodukter

• Mandler

• Fisk

• Havsalt 

Møde med Pia

Jod

• Regulerer omsætningen af næring og 
normaliserer stofskiftet

Findes i:

• Tang, løg, squash og kartofler

• De fleste grøntsager

• Skaldyr og fisk

• Æggeblomme

• Brune ris

• Mejeriprodukter 

Møde med Pia

Kost og træning

•Antioxidanter

•Er de nødvendige?

•Hvorfra 

•Som booster til performance m.m.

Møde med Pia

Kost og træning
•Proteiner – mængde afhængig af vægt 
og motionsplan

•Først og fremmest via rigtig mad.

•Proteintilskud / proteinbarer ? 

•Kulhydrater

•Hvor meget 

•Ved vægttab / ved udholdenhed
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Møde med Pia

Protein

• Ca. 20–30% af vores daglige energiindtag (E%)

• Dannes grundlæggende ud fra planter

• Opbygger og vedligeholder kroppens væv

• Enzymer og hormoner er faktisk proteiner

• Protein opbygges af aminosyrer 

• 21 forskellige aminosyrer, hvoraf 9 er essentielle

• Minimumsbehovet er 0,9 g/kg legemsvægt 
dagligt men for motionister gerne omkring 1,2 
g/kg. legemsvægt – for nogle mere.

Møde med Pia

Proteinkilder

Vegetabilske

• Nødder og kerner

• Bønner

• Linser

• Soja og andre 
bælgplanter

• Grøntsager

• Frugt

Animalske

• Kød og fjerkræ

• Fisk

• Æg

• Mælkeprodukter

Møde med Pia

Bedste kilder

• Fisk
• Fjerkræ
• Magert oksekød
• Æg
• Bønner, linser
• Nødder, kerner
• Tofu, soja
• Grøntsager
• Frugt

Undgå:

• Fedtholdigt kød

• Kødpålæg

• Færdigretter

• Indmad

• Kød af dårlig kvalitet, 
da det også kan 
indeholde rester af 
tilsætningsstoffer, 
medicin, pesticider

Møde med Pia

Proteiners egenskaber

• Proteiner tager længere tid om at blive 
fordøjet � Positiv indflydelse på
blodsukkerbalancen

• Flere undersøgelser viser ydermere, at en 
kost rig på proteiner bidrager til et fald i 
insulinproduktion og –udskillelse

• De bidrager til et større vægttab � God 
mæthedsfornemmelse

Møde med Pia

Kulhydrater

• Ca. 30-55% af vores daglige energiindtag 
(E%) – individuelt.

• Kroppens største energikilde 

• Alle kulhydrater er sukkerstoffer

• Der skelnes mellem de simple og 
komplekse kulhydrater

• Grøntsager og frugt er også kulhydrater

• Kostfibre er også kulhydrater

Møde med Pia

Kulhydrater

Simple/hurtige:

• Sukker

• Rørsukker, honning

• Frugtsukker

• Mælkesukker

• Druesukker

• Hvidt mel

• Hvidt brød og pasta

• Kartofler

Komplekse/langsom:

• Hele korn

• Gryn

• Grøntsager

• Frugt

• Bælgplanter
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Møde med Pia

Kulhydratindtaget

• Større mængder ”tomme kalorier”

• Alt for mange simple kulhydrater

• Sukker er vanedannende og skadeligt

• Bidrager meget høje insulinniveauer

• Nedsætter kroppens optagelse af mikro-
næringsstoffer - belaster blodsukkeret –
hæmmer dannelsen af serotonin

Møde med Pia

Omsætningen af 
kulhydrater

• Første nedbrydning sker allerede i 
munden

• Absorberes gennem tyndtarmen

• Blodsukkeret reguleres af hormonerne 
insulin og glukagon, der aktiveres alt efter 
om vi har højt eller lavt blodsukker

Møde med Pia

Blodsukkeret
• For mange hurtige kulhydrater medfører:

• Kraftige blodsukkerstigninger med hurtige 
blodsukkerfald til følge � Energien er KUN kortvarig 
� Behov for mere sukkerholdige fødevare

• De medfører også høje insulinproduktioner og derfor 
meget ustabile blodsukkersvingninger

Møde med Pia

Symptomer på ustabilt 
blodsukker

• ”Sød tand”

• Svimmelhed

• Rysteture

• Mathed og træthed

• Kvalme

• Irritation

• Trang til sødt efter måltid

• Hjertebanken et par timer efter måltid

Møde med Pia

For højt blodsukker
Blodsukkeret kan ikke komme ind i cellerne hvor det 

skal bruges og give energi, det medfører bl.a.:

• Træthed

• Forstyrrer cellernes kommunikation

• Konstant sultfornemmelse med overvægt til følge

• Høje insulinniveauer

Dette kan på sigt medfører:

�Insulinresistens � kraftig nedsat fertilitet

Møde med Pia

Forbedring af insulinresistens

• Insulinfølsomheden kan øges ved at:

• Skære ned for de hurtige kulhydrater

• Spis flere sunde fedtstoffer

• Dyrk motion

• Spis jævnligt � Hver 3 time ca.
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Møde med Pia

Kost og træning
•Væske

•Hvor meget drikker du? Vand? Kaffe? 
Te? Sodavand? Andet?

•Først og fremmest vand

•0,033 x vægt i kg. = alm. vandindtag. 
Dertil ½-1 liter afhængig af 
motionsart/distance.

•Juicer / smoothies

•MySmoothie, slowjuicer, smoothies

Møde med Pia

Din krop har brug for væske

Væske bidrager med:

• Energi

• Renser din krop for affaldsstoffer 

• Giver en afbalanceret pH-værdi

• Forbedre dit helbred og sundhed

Møde med Pia

Mangel på væske kan resultere i:

• Overvægt

• Hovedpine og migræne

• Sure opstød

• Forstoppelse

• Ondt i ryggen

• For højt blodtryk

• Led- og muskelsmerter

• Energimangel

Møde med Pia

Hvad bruger kroppen væske til?

• Fordøjelse af mad

• Transport af næringsstoffer og ilt til cellerne

• Regulering af kropstemperatur

• Sørger for at blodet holder sin rigtige konsistens

• Opretholdelse af den mentale tilstand

• Til smørelse af dine led 

• Holder huden sund og frisk 

Møde med Pia

Årsager til manglende vægttab

•Insulinresistent 

•Hormoner 

•Rygning

•Stress

•For meget sukker m.m.

•For få grøntsager og fedtstoffer

Møde med Pia

Overvægt
• Fedt omkring maven giver hormonforstyrrelser.

• Øget fedtvæv medfører større omdannelse af 
testosteron til østrogener i vores fedtvæv

• Fedtvævet udskiller hormonforstyrrende stoffer �
Hæmmer insulinfølsomheden i vores muskler �
Større overvægt.
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Møde med Pia

49

10 veje til et sundt og slankt liv:
• Bevidst spisning

• Spis, når du spiser

• Spis, når du er sulten

• Frugt & grønt

• Få mere vand

• Proteiner

• Flere Fedtstoffer

• Kulhydrater efter behov

• Færre søde sager

• Motioner efter målet

Møde med Pia

Når vi lever af sukker og kød

• Hovedpine/migræne

• Overvægt

• Væskeophobning

• Energitab

• Belastning af indre organer som f.eks. nyrer og 
lunge

• Astma, allergi, hudproblemer, nedsat immunforsvar

• Hormonelle forstyrrelser

• Permanent forhøjet blodtryk

• Celleforandringer og celledød

Møde med Pia

51

Tallerken fordeling ved vægttab

Møde med Pia

Udrensning

• Hvor lang tid tager det at rense kroppen ud?

• Som at ”skrælle et løg”, vi skal tilbage 
igennem vores sygdoms historie

• Udrensningssymptomer er positive og tegn på, 
at vores krop er i gang med at komme i 
balance. 

• Kroppen iværksætter forskellige processer, 
opfattes normalt som sygdom, men er faktisk 
helbredstegn, fx: feber, diarre, hovedpine osv

Møde med Pia

Stress

• Korttidsstress � Øger kroppens ydeevne 
og koncentration. Den er sund og 
medvirker til vi kan klare de op- og nedture 
der er i livet.

• Langtidsstress � Her bliver stress til en 
kronisk tilstand. Den påvirker kroppen 
dårligt og bidrager med en masse 
hormonelle og cellulære ubalancer

Møde med Pia

Kortisol

• Stresshormonet kortisol er vores 
langtidsstresshormon  

• Bevirker at blodsukkeret øges

• Øget insulinudskillelse

• Binder fedt til sig 

• Vægtproblemer

• Nedsat fertilitet
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Møde med Pia

Symptomer på stress

• Uro og rastløshed

• Hjertebanken

• Angst

• Anspændthed

• Søvnløshed

• Dårlig fordøjelse

• Nervøsitet

• Træthed

• Overfladisk vejrtrækning

• Spændte og ømme muskler

Møde med Pia

Psykiske årsager til stress

• Konstant overarbejde

• Dårligt arbejdsmiljø

• Personlige indre konflikter, forårsaget af

familiære problemer, følelsen af 
utilstrækkelighed, meningsløshed, 

manglende opfyldelse af behov for tryghed, 
omsorg, social respekt, indflydelse og 
præstation

• Tidlige fortrængninger som ligger og dulmer i 
underbevidstheden 

Møde med Pia

Fysiske årsager til stress

• Daglige belastninger med mad, som kroppen 
enten ikke kan fordøje tilstrækkeligt eller tåle.

• Kaffe, cigaretter, sødemidler, sukker, alkohol, 
medicin er med til at forurene vores krop og 
belaster organer og celler

Møde med Pia

Mad der fremkalder 
stresshormoner

Er du overfølsom overfor disse fødevare? 

• Mælkeprodukter

• Hvede

• Kaffe

• Sukker

• Grøntsager fra natskyggefamilien (Kartoffel, 
tomat, peberfrugt, aubergine)

• Tilsætningsstoffer, ofte farvestoffer

• Gluten

Møde med Pia

Symptomer på overfølsomhed

• Maveproblemer

• Anspændthed

• Stor tørst

• Dårlig fordøjelse

• Eksem

• Hovedpine

• Træthed

• Kløe, rødmen og hævelse

Møde med Pia

Kroppen skal være i balance

• Din sundhed og balance i celler, tarm og 
hormoner har altså en afgørende 
indflydelse på stress.

• Du bør spise en kost der spækket med en 
masse gode nærringstoffer.
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Møde med Pia

Spørgsmål

• Andet?

• Følg mig på:

IG – gittehoej.nutrition
Facebook – Gitte Høj – Kost & 
Sundhed 

https://www.facebook.com/Gitte-Høj-Kost-
Sundhed-794976187242819/


