
#KVINNOKOST
En guide som är designat för att
lära dig de 4 basic stegen hur du
kan bygga upp måltider som
stöttar dina hormoner oavsett

var du befinner dig!



Tjenare!
Mitt namn är Elise Nöjd

Jag är en certifierad Kostrådgivare & Personlig
Tränare som har specialiserat sig inom hormonell
hälsa, fertilitet, anti-diet & matfrihet.

Jag arbetar med dig som är äggstocksbärare & lär
dig om din cykliska natur för att förbättra
dina menscykler & vanliga symtom, så som:
- Hormonell akne
- Kraftig mensvärk
- Humörsvängningar
- Lättirritation
- Nedstämdhet innan mens
- Annan PMS
- Ömma bröst
- Kraftiga blödningar & mer

Jag lär dig hur du kan använda kosten för att förbättra dina symtom & din
hälsa samtidigt som du bygger upp en bra relation med mat, utan ångest eller
onödig stress!

I denna guide kommer jag gå igenom mina fyra basic steg för att
bygga upp måltider som är balanserade, näringsrika & stöttar dina
hormoner oavsett vad du har i kylskåpet, var du är eller vad du är

sugen på!

Tanken med min coachning är att mina kunder ska klara sig själva när de
känner sig redo & inte att ska vara beroende av mig för fortsatt hormonell
hälsa!

Min filosofi när det kommer till, allt egentligen, är att kunskap är makt.

Genom att lära mina kunder om deras menscykel, de möjliga orsakerna till
deras symtom, hur mat & näring kan förbättra symtomen & till sist hur de
annamar ett mindset som inte begränsar maten de äter utan hjälper dem att
arbeta mot matfrihet!



Först, en liten förklaring...
Vad menar jag egentligen när jag säger “en balanserad måltid”? För många
kan detta uttryck kanske kännas lite luddigt då det sällan riktigt förklaras vad
det betyder. Så innan du går vidare till the juicy stuff så tänkte jag vad jag
menar med en balanserad måltid.

“En Balanserad Måltid” - En måltid bestående av en blandning av protein,
kolhydrater, fetter & mikronäring som balanserar blodsockret, bidrar med
byggstenar för både muskler & hormoner & ger även energi för att orka med
dagens alla utmaningar.

Kan se ut på massor med olika sätt & bestå av olika livsmedel beroende på
vad individen som äter den tycker om.

En balanserad måltid kan vara en tomatsoppa, eller kyckling, pasta & sallad.
Det kan vara en köttgryta med bröd på sidan om eller en wok med tofu &
fullkornsris. YOU NAME IT!

Det jag fokuserar på är näringen som kommer med måltiden & att din vardag,
för det mesta, innehåller mat som kommer stötta dig & din kropp att orka
med OCH ÄVEN ge dig njutning när du äter!

Mat är inte bara energi eller byggstenar utan det är kultur,
socialt, njutningsfullt & kan t.o.m vara roligt! Låt inte
dagens sammhälle ta bort det underbara med mat &
endast förminska det till kalorier!

Så! Nu när vi gått igenom det så kan vi köra igång!



STEG 1: PROTEIN
Jag brukar alltid rekommendera att bygga sin måltid kring en proteinkälla.
Varför? Jo, för att protein är en så pass stor grundsten för både muskler,
enzymer, hormoner, hår, hur, naglar & organ att vi vill ha det som ett fokus.
Plus att en nice proteinkälla hjälper till att hålla ditt blodsocker stabilt - vilket
är en av de viktigaste pelarna för hormonell hälsa!

FULLVÄRDIGT PROTEIN
 Du behöver fullvärdiga proteiner, aka proteinkällor med alla de nio

essentiella aminosyrorna.
Exempelvis, kyckling, nötkött, ägg, fläsk, lax, torsk, makrill m.m

 Om du inte äter kött så måste du blanda proteinkällor då vegetabiliska
proteinkällor sällan är fullvärdiga. Undantag är bl.a. sojabönor/tofu,
quinoa & quorn.

Enklast är att blanda baljväxter med spannmål.
Exempelvis ris + bönor, ris + linser, havre + bönor, ärtor, quinoa, quorn

För att få i sig tillräckligt så bör man ha minst en knytnäve
protein till varje större måltid.

Även dina mellanmål bör innehålla någon typ av protein, om än det inte
behöver vara lika mycket.
 Vegetarianer/veganer bör fokusera extra på protein då deras

vegetabiliska proteinkällor oftast innehåller kolhydrater också.

Dessa riktlinjer är ej satt i sten, proteinmängd kommer variera vid olika
måltider & dagar. Kroppen är smart & den kommer samla på sig tillräckligt
med protein i det stora hela. Men detta är bra att ha i bakhuvudet så att du är
medveten om ditt proteinintag överlag!

KEY
Grunda din måltid med protein!

Blanda proteinkällor om du inte äter animalier.
Minst en knytnäve protein till varje större mål.



Långsam Stabil Energi Snabb Ostabil Energi

STEG 2: KOLHYDRATER
Du som fertil kvinna BEHÖVER kolhydrater!

Kolhydrater ger energi till dina muskler, det ser till så att ditt nervsystem
fungerar smooth OCH det är din hjärnas go 2 energi!

 Glukos (aka. Vissa nedbrutna kolhydrater) är din hjärnas no.1 energikälla
& du som menstruant behöver även kolhydrater för att hypofysen & dina
äggstockar ska kommunicera problemfritt.

Det vi vill fokusera på främst är långsamma kolhydrater.
Vad menas med det?

 Långsamma kolhydrater är de som bryts ned långsamt i
matspjälkningsystemet & tas upp långsamt i blodet. Så att du får energi
som räcker en längre period!

 Långsamma kolhydrater kallas även komplexa kolhydrater.
Exempel, Sötpotatis, brunt ris, fullkornspasta, osötat fullkornsbröd, quinoa,
baljväxter, frukt.

Snabba kolhydrater är absolut okej att äta! Ingen mat är förbjuden!
Dock så vill vi vara medveten om effekten på vårt blodsocker när vi äter
snabbare kolhydrater. Blanda gärna snabba kolhydrater med mer fett eller
extra protein eller en vinägrett då det hjälper till att sakta ned dem. Så
slipper du den klassiska energidippen.

 Snabba kolhydrater passar bra innan träning!

Likt protein, minst en näve långsamma kolhydrater till
varje större mål.

KEY
Långsamma kolhydrater som fokus!

Blanda snabba kolhydrater med mer fett/protein/vinägrett.
Minst en knytnäve långsamma kolhydrater till varje större mål.

BLODSOCKERKURVOR



STEG 3: FETT
Fett bygger hormoner.

 Våra könshormoner är byggda på kolesterol. Vi skapar kolesterol
naturligt i kroppen men vi får även i oss det via kosten. Detta är viktigt då
en kost för lågt i mättat fett gör så att vi inte tillverkar tillräcklilgt med
bl.a. östrogen & progesteron, vilket är no bueno!

Kvinnor behöver fett!

Försök få in en variation av olika fetter, så att du både får de underbara
Omega 3 som skyddar hjärnan & sänker inflammation, antioxidantrika jungfru
olivolja som stöttar immunförsvaret, enkelomättade fettsyror från nötter &
frön & mättat fett från bl.a. animalier eller kokosolja.
Exempel, jungfru olivolja, linfröolja (ej vid tillagning), ekologiskt smör,
kallpressad rapsolja, kokosolja, ghee.

Lägg störst vikt vid de fleromättade & enkelomättade fettsyrorna, ex rapsolja,
fet fisk, nötter, olivolja.

Du som kvinna ska ha ca två “tummar” fett till varje måltid.
Var inte rädd för fettet!

KEY
Dina hormoner är byggda av fett!

Fokusera på Omega 3(ex linfröolja/fet fisk), jungfru olivolja, nötter
& eko smör.

Ca två “tummar” fett till varje måltid.



STEG 4: MIKRONÄRING
Även kallat grönsaker! Men jag tycker det låter mycket mer exklusivt & fancy
då en säger mikronäring istället.

När jag lägger in grönsaker i mina måltider så har jag ett starkt fokus: MTF

Minst Tre Färger!

 Detta gör så att du får en mix av olika antioxidanter som grönsakerna
innehåller.

Mixa & matcha som du känner för! Fantasin sätter gränserna!
Exempelvis, tomat + ruccola + rödlök, rödkål + gullök + rädisor, mixsallad +
morötter + rödbetor.

 Tillaga gärna grönsakerna då det kan bli lite mildare för magen & deras
fantastiska smaker kommer fram!

 Syrade grönsaker är ännu ett fantastiskt sätt att lägga till mer fibrer,
vitaminer, mineraler, textur & smak till en måltid! Mina favoriter är
picklad rödlök & morötter.

Du behöver inte känna dig begränsad till att bara ha en sidosallad till varje
måltid. Du kan blanda i grönsaker i själva måltiden & det fungerar lika bra!
Exempelvis, riv i morötter i köttfärsåsen, stek rödlök till topping, stek/ugna
rödkål/vitkål/spetskål med vitlök, lägg i extra bönor eller majs i tacofärsen.

När det kommer till mängd grönsaker så är det väldigt individuellt. Det är det
med de andra också till viss del men här ännu mer.
 Det beror på hur mycket fibrer din kropp klarar av, vad du är van vid, hur

mycket du tränar, vid hur många måltider som du inkluderar olika sorters
grönsaker osv.

KEY
MTF - Minst Tre Färger!

Tillaga eller syra grönsaker för mer variation.
Blanda i grönsakerna hejvilt.

Anpassa mängd efter Din kropp.



VOILÀ!
Nu kan du grunden i hur du skapar en balanserad, näringsrik &
hormonstöttande måltid var du än befinner dig!

Hälsosam mat behöver inte vara krångligt (eller äckligt för den delen)!

 Du behöver heller aldrig känna att det finns mat som är “dålig”, att mat är
“förbjuden” eller att du ska känna skuld för något du ätit.

Det finns ingen “bra” eller “dålig” mat. Bara mat med olika
effekter i kroppen.

 Ät den maten som du MÅR BRA av & är sugen på! Du är inte “bra” för att
du äter grönkål & du är inte “dålig” för att du äter en hamburgare.

 Se det hellre som att du lägger till näring som stöttar din
hormonella hälsa än att du tar bort saker som är “off the table”
(bokstavligt talat).

Denna guide är menat att vara ett hjälpmedel för dig. Så att du får lära dig lite
om hur kroppen fungerar & hur du kan stötta den & dina hormoner på bästa
sätt!
Denna guide är INTE en regelbok som du måste följa till punkt & prickar!

“Tallriksmodellen a la HälsoNöjd”



Alla emojis i detta dokument är designat av “OpenMoji - the
open source emoji and icon project.” License: CC BY-SA 4.0

Detta dokument är endast gjord i informationsyfte. Allt som sägs
i detta dokument följs på eget ansvar. Detta dokument är inte
menat att ersätta proffesionell sjukvård på något plan. Upplever

du problem med hälsan, kontakta vårdpersonal direkt.

(skanna mig!)

TACK TILL DIG!

Med det sagt så vill jag tacka för att du laddade ned denna guide & jag hoppas
att du får nytta av den & att den kan hjälpa dig att hitta en balans i din kost!

Tyckte du om denna guide?

Tagga mig då på Instagram@halsonojd eller använd
#kvinnokost i dina bilder & låt mig höra dina åsikter!

Skicka annars iväg ett DM eller mail på
elisehalsonojd@gmail.com

Vill du veta mer om hur du stöttar din hormonella hälsa? Kika in
min hemsida www.halsonojd.com där jag har blogginlägg som
snackar hormoner, kost, livsstil & symtom.

Kolla även in min instagram @halsonojd där du
får massor med kunskap om allt som har med
hormoner, symtom, menscyklisk träning &
matfrihet att göra!

& glöm inte att kika in min & Cykelkloks podcast
som heter Har du mens, eller!? på Spotify, iTunes
& SoundCloud där vi snackar all things menscykeln!

http://www.halsonojd.com
https://open.spotify.com/show/701ygm21ARgQLFS50h6Pq1?si=PEwSsFzaQ6uEX6cx1Mztjw
https://podcasts.apple.com/se/podcast/har-du-mens-eller-med-emelie-och-elise/id1512748514
https://soundcloud.com/mensnordarna
https://openmoji.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

