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Konsten att äta rätt 

Att ladda batterierna med en god natts sömn är en självklarhet för att klara vårt arbete. Men vad vi 

stoppar i oss, och när, är minst lika viktigt för att orka prestera en hel arbetsdag.  

Frukost - en bra start på dagen 

 

- Att starta dagen och kroppen utan frukost är ungefär som att kallstarta en bilmotor. På morgonen är vårt 

blodsocker som lägst och behöver påfyllning. Struntar vi i det kan vi inte räkna med att prestera vårt bästa på 

jobbet, säger Marie.  

 

- Vad vi äter till frukost är sedan inte lika viktigt som att vi äter. En stadig frukost i form av havregrynsgröt, 

leverpastejsmörgås och kanske en apelsin är förstås idealet. Men det viktigaste, menar Marie Bengtsson, är att 

skapa en god frukostvana. 

 

Lunchen - påverkar prestationen resten av dagen 

 

Hur och vad vi äter på lunchen påverkar också hur resten av arbetsdagen ser ut. En riktigt stabbig lunch brukar 

ge den berömda "paltkoman" som gör att timmarna efter klockan ett känns långa och sega. 

 

Här är det återigen blodsockret som spökar, kroppen behöver mycket energi för att smälta all mat och därmed går 

blodsockret ner. Vi blir trötta och dåsiga istället för pigga av maten vi äter.  

 

- Många äter för mycket utan att vara medvetna om det. Den som har ett stillasittande kontorsarbete behöver till 

exempel betydligt mindre energipåfyllning än den som rör på sig hela arbetsdagen, säger Marie Bengtsson. 

 

Mellanmålet - smart sätt att jämna ut blodsockernivåerna 

 

Att äta regelbundet under dagen är inte bara ett sätt att hålla blodsockernivåerna jämna under hela dagen för att 

slippa svackorna som gör oss trötta och orkeslösa. Den som fyller på energi med jämna mellanrum undviker 

också att falla för frestelser i form av onyttiga mellanmål.  

 

Ta med dig frukt eller en smörgås att äta på eftermiddagen, någon timme innan arbetsdagen är slut.  
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