
KURT EVERT ODINSs lille HELSEPLAN

All MAT, PÅLEGG og DRIKKE, skal inneholde MINST MULIG FETT og SUKKER (bruk heller søtningsstoff).
MATEN bør inneholde SÅ MYE FIBER SOM MULIG. GRØNNSAKER skal være RÅ eller LITE KOKT.

MAT

FROKOST: ca. 0900 - 0930 2-3 Brødskiver med mye fiber, variert pålegg med lite
fettinnhold. Bruk tomater, paprika eller agurk til pynt. Egg.

LUNSJ: ca. 1300 Samme som frokost eller frukt og grønnsaker. Spis gjerne en
gulrot eller litt kålrot sammen med lunsjen.

MELLOMMÅTID: Frukt, grønnsaker eller Yoghurt. 2 knekkebrød

MIDDAG: ca, 1700 Halvparten av tallerken skal være grønnsaker. 2/3-del av
resterende halvpart (150-200 gr.) skal være mager fisk
eller magert kjøtt. 1/3-del skal være pasta eller naturris,
koskos, bulgur eller poteter. Kikerter er bra.

KVELDSMAT: ca. 2000 1-2 brødskiver eller knekkebrød med magert pålegg og
tomater, paprika eller agurk til pynt.

BLODSUKKER

Når man har fått stabilisert blodsukkeret må man ikke måle det for ofte. Da blir du stressa og syk! Spis oftere
og sunnere. Drikk mye vann eller sukkerfri drikke! Trim mer. Ta medisinen - slik som legen har ordinert.

FRUKT OG GRØNNSAKER:

Spis minst 750 gr. grønnsaker og frukt hver dag!

AKOHOLHOLDIGE DRIKKER

Rødvin og tørr hvitvin er fornuftigere enn øl (men kanskje ikke like forfriskende og like
godt!). Ett eller to glass vin om dagen er ofte sunt. Alkohol inneholder energi
tilsvarende 2-3 brødskiver - og overdrivelse er ikke bra, særlig for diabetikere.

For å regulere blodsukkeret etter man har drukket alkohol, bør man spise mat før man legger seg!

HJERTETRIM

Gå helst 5 dager i uka til du blir varm. Ca. 30 minutter hver gang – eller fordelt
på flere økter. Bruk gjerne staver. Øk tempoet etter hvert. Ta gjerne en sykkel-

tur dersom du er i form til det. Gå i trapper, unngå heis. Ikke overdriv, tenk på hjertet!

GENERELT

Den gylne middelvei: Ikke overdriv, men KOS deg! For å regulere blodsukkeret: Spis oftere og i
mindre mengder. Drikk alkohol sjeldnere og i mindre doser. Trim mer! Prøv å kutte røyken. Røyk i alle
fall mindre! Gled deg over livet!


