Handboll
i blodet?
Vissa kroppar är byggda för att spela handboll.
Andra är det inte.
Men där köttet är svagt kan anden vara stark.
Vi lät DNA-testa tre av landets mest lovande handbollsspelare; Emma Lindqvist, Valter Chrintz och Eric Johansson.
Av Christoffer Ekmark
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Innan vi beger oss iväg på det här reportaget måste vi
klarlägga det mest grundläggande.
Vad är DNA?
DNA är, enkelt förklarat, det kemiska ämne som
bär den genetiska informationen eller arvsmassan i
samtliga av världens kända organismer. DNA, eller
dioxyribosnukleinsyra, bär på varje individs arvsanlag.
Det betyder att varje individs DNA bestämmer hur
hen kommer att se ut och hur hen kommer att kunna
anpassas till omgivningen. Man kan säga att DNA styr
alla funktioner i kroppen och är knutna till proteiner
som DNA kodar.
I alla kroppens celler finns identiska kopior av DNA.
De olika proteinerna i DNA ger olika förmågor, som
exempelvis att ett protein ger brun ögonfärg, medan
ett annat ger blå. Proteiner styr också många osynliga
egenskaper som man kan bära på i sitt DNA.
Men långt innan all denna kunskap fanns om DNA
märkte våra förfäder att barn hade en förmåga att likna
sina föräldrar till såväl utseende som sätt.
Under 1800-talet blev den österrikiska munken
George Medel nyfiken i ärftlighet genom att studsar
ärtor. Han upptäckte bland annat att det fanns flera
faktorer som påverkade ärtornas faktorer.
Kartläggningen av människans DNA har pågått
åtminstone sedan 1950-talet och har idag lett fram
till att vi, i praktiken, kan skräddarsy en människas
egenskaper.
Men forskningen har framför allt gett en kunskapsådra
som ger svar på varför vi fungerar som vi gör och hur
man kan förändra vanor och levnadssätt för att kunna
fungera annorlunda. Trots att alla människors arvsmassa
är i sort sett identisk till 99 procent så finns det cirka
tio miljoner genetiska variationer mellan oss individer.
Peter Rybäck driver tillsammans Richard Lundin
företaget Overgenes. De är båda civilekonomer i grunden
och har jobbat med medicinsk teknik och läkemedel
sedan i början av 1990-talet.
– Peter har främst arbetat med att lansera nya läkemedel i Norden men har även arbetat i bland annat
England. 2018 fick Richard och jag möjligheten att få
rättigheterna för Overgenes DNA-test i Norden.
Ur ett kommersiellt perspektiv, vad såg ni för potential?
– Att äta och träna individuellt har alltid varit viktigt. Våra DNA-tester skall ses som ett verktyg, inom
den medicintekniska värden kallas det ett diagnostiskt
verktyg. Man gör ett test och sedan anpassar man sig
till den informationen som DNA-testet visar. De som
är måna om sin hälsa eller vill prestera maximalt i sin
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”Det handlar inte om man kan
se om man kan bli världsmästare eller inte. Vad kan
man däremot göra för att
optimera sin kosthållning
och träning utifrån sina personliga förutsättningar?”

idrott kan beställa ett DNA-test för att få mer information
om sig själv. Vi tyckte att det ligger i tiden att anpassa
kost och träning mer individuellt, då är det logiskt att
fler vill ta till ett verktyg för skaffa sig mer information
om vad som passar din unika kropp. DNA-testerna är
en del i den ekvationen.
När ni startade upp detta, hade ni ringat in mål-grupper?
–En målgrupp är de personer som är måna om sin
hälsa eller de som har svårt att hålla vikten. Den andra
stora gruppen är de som lever ett aktivt liv - och eller
som tävlar i någon idrott.
Idag erbjuder Overgenes fyra olika typer av DNA-tester; My Diet, My Intolerance, My Pharma och Sport
Genetics. Sporttestet, det senare, är det de säljer mest av.
Det är också Sport Genetics som i detta magasin
getts till tre av landets mest lovande handbollsspelare;
Emma Lindqvist i H65 Höör, Eric Johansson i GUIF
och Valter Chrintz i Füchse Berlin.
– Skillnaderna mellan testerna är flera. I det medicinska testet, My Pharma, har tagits fram för att man
skall kunna få en personlig medicinering, har du generna för att ha nytta av den medicin du fått utskriven?
Overgenes kan analysera ca 100 mediciner, bland annat
vissa mediciner mot cancer, hjärt-kärlsjukdommar och
inflammatoriska sjukdommar.
Vad får man reda på i Sport Genetics DNA-test?
– Första delen handlar om kost, aptit och vikt.

– Den andra biten är fokuserad på styrka, explosivitet och uthållighet
Testet anlayserar även risken för skador och hur
man kan anpassa träningen efter sin gentik. Är man
elitidrottare så är det viktigt att man har en coach som
tittar på resultatet för att ta ut det personen skall tänka
på. Vi vill inte att testet skall sätta ”griller i huvudet”
på en lovande idrottare.
– Syftet med testet är att ge insikt om kroppen och
sedan anpassa kosten och träningen efter personens
egenskaper.
Personligen har Peter Rybäck en god inblick i
idrottsvärlden

– Jag höll på med hastighetsåkning på skridskor,
där tävlade jag på juniorelitnivå.
Vad hade du haft för nytta av ett sådant här test
på din tid?
– Jag hade fått viktig information kring hur jag
skulle förberett mig med vätska och kosttillskott för
att återhämta mig bättre.
– Jag var urusel på återhämtning, man får inte
ignorera kroppens behov av just återhämtning. Hade
jag haft tillgång till dessa tester så hade jag nog lagt
mer fokus på kost och vila. Testet är inget renodlat
facit, men det gör att man blir mer medveten om sina
personliga egenskaper.
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– Idag känner jag min kropp på ett annat sätt än
när jag var 20 år gammal. Det bygger även på att jag
är intresserad av min kropp, kost och träning.
Elitidrotten har en evolution i alla grenar och detaljer. Kommer detta bli framtiden inom några få
år? Det borde ju rimligtvis vara av intresse för alla
att lägga sina 10 000 träningstimmar på saker som
gör en bättre - istället för att alibiträna?
– Ja. Elitidrottare vill ju bli så bra som möjligt och
då gäller det att lägga ner tiden på träning som faktiskt
gör skillnad. Jag tror framförallt att vi kommer att
lära oss mer och testerna kommer att bli allt bättre
de kommande åren. Idag är testerna mer tillförlitliga
jämfört med för några år sedan, men i takt med att
vetenskapen går framåt på så kommer vi att kunna
komma med ännu bättre tester i framtiden.
Vilka detaljer i testerna får flest konsekvenser för de
personer som gör testet?
– Det är svårt att svara på, det beror på personen
som tar testet. Vissa personer som utövar en uthållighetsidrott tycker att sektionen om mitokondriefunktionen är viktig, Där får man tips på kosttillskott som
förbättrar kroppens ”motor”.
Ge ett exempel?
– Många säger att rekommendationen om koffein ger
en stor effekt, andra framhäver effekten av L–Arginin.
– Kreatinet är ett annat kosttillskott som vissa personer har nytta av och andra inte beroende på genetik.
En klassiker är att vissa mår dåligt av kreatin, det är
främst de som har en dålig förmåga att bryta ner och ta
hand om detta tillskott. För dessa personer så fungerar

GENSAXEN CRISPR-CAS9
Emmanuelle Charpentiers forskning vid Umeå universitet
har lagt grunden för en av nutidens största landvinningar
inom molekylärbiologisk och cellbiologisk forskning.
Över hela världen används nu gensaxen CRISPR-Cas9 av
tusentals forskare inom biologi och medicin för att med
hög precision förändra cellers DNA.
Genom att välja ut och korsa djur och växter med specifika
egenskaper har människan länge kunnat påverka och
förädla avkommors DNA. För några årtionden sedan lärde
vi oss att förflytta gener mellan olika individer av samma
art, eller från en art till en annan. Upptäckten av gensaxen
CRISPR-Cas9 – som presenterades 2012 – innebar en helt
ny revolution för att ändra i organismers DNA och hur det
uttrycks, men också för att hitta och reparera defekter.
Att geneditera med CRISPR-Cas9 innebär att det på ett
väldigt exakt sätt går att hitta gener, och ta bort eller lägga
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aminosyror bättre för att optimera återhämtningen
– Andra liknande detaljer är kaffe och alkohol. Vi
reagerar ofta olika på det beroende på genetik. Till
exempel asiater. Vissa personer som härstammar från
asien saknar förmågan att bryta ner alkohol då de saknar
enzymerna som bryter ner alkoholen.
– Kolhydrater och fetter är andra näringsämnen
testet analyserar. Vilka egenskaper har vi för att bryta
ner näringsämnen som snabba och långsamma kolhydrater, mättat och omättat fett, koffein och så vidare?
Sådant skiljer sig åt, därmed kan vi ge rekommendationer på hur vi kan tänka när man skall anpassa sin
kost individuellt.
– Metabolism, processer där näringsämnen tas upp,
omvandlas och bryts ner i kroppen och omsätts till
energi skiljer sig mellan oss människor. En del idrottare
dricker kaffe regelbundet och det kan definitivt påverka
prestationen utan att man har en aning om det.
Vilka andra saker kan påverka?
– Risken för uttorkning och vikten av att dricka tillräckligt är också viktig. Vi har olika behov av att dricka.
Det är grundläggande för alla såklart, men för vissa är
det extra viktigt, speciellt när det är varmt och fuktigt.
Vissa får kramp oftare än andra.
– Det kan beror på en mängd olika saker, har man
ett ökat behov av magnesium och/eller att dricka? Det
kan vara en av anledningarna och detta är saker Sport
Genetics analyserar.
Peter Rybäck är noga med att poängtera att DNA-tester
handlar om vägledning. Inte att det är ett facit.
– Gör man testet och får ut två-tre saker som är unikt

till delar i levande organismers DNA. En del av komplexet
– enzymet Cas9 – är själva ”saxen” som klipper DNA och
en annan del – RNA – fungerar som ”adresslapp” och
gör att klippet sker på rätt ställe. DNA kan alltså förändras
med väldigt hög precision. Verktyget är också väldigt enkelt
och flexibelt att använda – det är bara RNA-adresslappen
som behöver bytas ut för att styra vart saxen ska klippa.

för en person så ska man vara nöjd. Det handlar inte om
att se om man kan bli världsmästare eller inte. Vad kan
man däremot göra för att optimera sin kosthållning och
träning utifrån sina personliga förutsättningar. Inom
elitidrotten handlar det om små marginaler.
Hur kommer marknaden att se ut i framtiden?
– Jag kan personligen se en stor vetenskaplig potential
som är till hjälp för massor av människors välmående.
– I vissa länder kan det säkert gå åt fel håll, där
man tidigt börjar selektera ut människor utifrån dess
genetiska egenskaper.
Teknologin går framåt snabbt, Peter talar om ”gensaxen”, som går ut på att klippa och klistra i DNA:t för
att ta bort vissa egenskaper och kanske rentav lägga
till andra.
– Crispr-teknologin finns inom bland annat cancervården. Man påverkar DNA:at för att förhindra cancersjukdomar. Så vem vet vad vi kan göra om ett par år?
Om du får titta i idrottens kristallkula då?
– DNA-tester kommer att bli en självklarhet för att
träna optimalt. Men det är som sagt bara ett verktyg.
Som ta blodprov för att se om man har mycket eller lite
röda blodkroppar; har man för lite tar man järntabletter.
Genetiskt sett går det att se vilka möjligheter som finns.
När är det optimalt att ta DNA-testerna?
– Bra fråga. Vi satt en 18-årsgräns för att göra testet.
Hur man ska anpassa det utifrån genetik kan variera.
Väntar man till man är 55-60 år kan det också ge resultat;
det är aldrig för sent att ändra sin livsstil. Personligen
tror jag att det är förnuftigt att göra testet väldigt tidigt.
Vilka andra DNA-tester förväntar ni er blir allt
vanligare?
–Testerna för intolerans, där vänder vi oss till barnfamiljer. Att barn har ont i magen det vet vi, sedan går
man till doktorn som chansar hit och dit. Hade man
gjort ett DNA-test hade man direkt kunnat konstatera
att man har problem att bryta ner gluten.
– Sedan måste man vara försiktig med vad man
testar i tidig ålder, för det finns en etisk gränslinje mitt
i allt. Är det rätt att testa unga människor på saker som
det inte finns en medicinsk lösning på? Om man har
anlag för en svår sjukdom, men det inte finns något
botemedel – varför ska man då ta reda på detta?
Inom vilka sjukdomar tas det störst hänsyn till de
genetiska förutsättningarna?
– Bröstcancer är en sådan sjukdom. Det finns kvinnor som man kan påvisa löper extremt stor risk att dö
i bröstcancer innan 30-35 års ålder, visa väljer då att
operera bort sina bröst i tidig ålder. Men när det kommer till kost och hälsa finns ingen etisk problematik.
Hur långt har forskningen kring kroppens genetiska
förutsättningar att idrotta kommit?
– Väldigt långt. Däremot har vi svårt att hantera informationen och vad man ska göra med den. Vi har lång
väg kvar till hur vi ska tolka det. Det som är komplicerat
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”DNA-tester kommer att bli
en självklarhet för att träna
optimalt.”

är hur allt hänger ihop. Vissa kosttillskott ska man vara
försiktig med. Jag äter själv tillskott av magnesium och
Omega 3, delvis baserat på vårt DNA-test.
Ordet DNA är något som folk skyggar för. Är detta
första steget att modifiera människor - eller är det
bara ett raffinerat slags blodprov?
– Vi har högre acceptans för DNA-test nu jämfört
med för tio år sedan. Det är ju så enkelt, man topsar
sig och sedan skickar man in sitt tops. Stigmat har försvunnit även om vi är grundläggande skeptiska. En ofta
ställd fråga är ”Vem får tillgång till min privata data?”
Ja, vem får det?
– Vi har ett system där våra prover är helt anonyma
i labbet. Efter sex månader makuleras analysen. Ingen
data sparas. Vi är inte som medicinbolagen i USA som
sparar testerna, för att bygga upp stora databaser och
använda dem i kommersiellt syfte. I Europa har vi
helt andra lagar. Så svaret är: ingen som inte ger sitt
samtycka till att vara med i vår forsking.
Rädslan för termen DNA kanske har försvunnit
i samband med att allt fler valt att DNA-testa sig
för att få reda på sitt genetiska ursprung? En ren
kommersiell marknad som folk har accepterat att
bli en del utav?
– Ja det har definitivt varit en dörröppnare
Är många öppna för DNA-tester?
– Det finns många som skeptiska till detta.
Varför det?
– Det är svårt att koppla en viss genetik till en viss
rekommendation, det är en av svårigheterna med dagens DNA-tester, men de kan definitivt användas för
att motivera människor att bry sig mer om sig själva.
När man får individuella råd grundade på vetenskap,
istället för allmänna råd, så har människan en större
sannolikhet att ändra på sitt beteende.
– Vi vet att morötter är bättre pommes frites. Men
om man får svart på vitt att kroppens gener påverkas
av det valet, så är sannolikheten större att man väljer
morötter.
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En av de som gjort ett DNA-test för att få ett kvitto
på sina fysiska förutsättningar är Bella Gulldén. Hon
var tidig i sitt ärende och fick svaren för drygt två år
sedan, då företeelsen var relativt ny på den svenska
marknaden.
Å andra sidan är det just sådana egenskaper som
utmärker de bästa. De är först ut med saker och ting.
– DNA-testet gav mig de svar jag kände på mig att
jag skulle få.
Vad hade du känt på dig?
– För det första att jag inte har uthålliga muskler, utan
mer explosiva muskler. Att springa långt i träningen är
inte min grej, då är det bättre att fokusera på intervaller.
– Jag har även bra återhämtningsförmåga, vilket leder
till att jag inte skadar mig så lätt. Sedan förbränner jag
fett och koffein dåligt.
Hur mycket har du anpassat din träning efter testresultaten?
– Jag har inte gjort så mycket nytt, eftersom jag hade
haft det på känn hela tiden. Man lär ju känna sin kropp.
– Men hade jag haft möjligheten att ta ett sådant
här test när jag var 20 år hade jag kunnat ha svart på
vitt när jag sa till tränaren att jag inte behövde springa
milen, haha! Då hade jag tränar lite annorlunda de
senaste elva åren.
Du måste ha lagt ganska mycket tid på långa löptester
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och förberedelser kring detta. Hur hade du kunnat
fördela tiden annorlunda?
– Jag skulle haft mer fokus på att bli bättre på det
jag är byggd för. Det som gör mig till en bättre handbollsspelare. Förr var många tränare väldigt noga med
att man skulle springa sina åtta kilometer eller milen
ett visst antal gånger på en viss tid...
– Det mesta ska individanpassas. Vi är olika och vi har
olika förutsättningar som människor och i handbollens
värld har vi olika positioner. Visst, en del av sporten
handlar ibland bara om pannben och att kämpa som
grupp, men för att bli en bättre handbollsspelare med
långsiktighet i tänket så är det bästa att individanpassa
träningen och då kan ett sådant här test vara till hjälp.
– Om min son Lias en dag väljer att satsa på elitidrott hade jag velat att han skulle göra det här testet
relativt tidigt.
Finns det andra detaljer i livet som du förändrat?
– Kaffedrickandet har påverkats en hel dell. Jag kan
dricka koffein, men då ska det helst vara väldigt tätt
på träningen. Jag undviker kaffe så mycket jag kan, det
blir på morgonen och i vissa mysstunder.
Vilka är de största föredelarna?
– På ett sätt har jag fått kvitto på att jag tränat rätt,
sedan har det varit en del ny information kring kost
och annat, så jag kan absolut rekommendera det.
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Samtliga tre spelare har fått en 40-sidig rapport som
i detalj beskriver individernas genetiska värden och
förutsättingar. På dessa sidor lyfts en del detaljer fram.
I Emma Lindqvists fall konstateras bland annat att
hon har normal nedbrytning av fetter, begränsad nedbrytning av mättade fetter samt begränsad nedbrytning
av kolhydrater. Därför rekommenderas hon en balans
i kosten enligt illustrationen nedan.
För Lindqvist gäller även:
* Ökad risk för ökad aptit och brist på mättnad
Det är viktigt att hålla blodsockernivån jämn och
undvika höga toppar vilket ökar aptiten och suget efter
mat mellan måltiderna.
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och bikarbonat rekommenderas. Natriumbikarbonat
finns i tablettform på svenska apotek, dosering 0,3 g/
kilokroppsvikt.
* Skador i ligament och senor/tennisarmbåge: Ökad
risk för skador på ligament och senor.
För att förebygga eventuella problem så rekommenderas övningar som inkluderar musklernas finmotorik
och styrketräning som förbättrar stabiliteten i lederna.
Det rekommenderas att äta mat som innehåller lysin
och prolin. Kosttillskott som C-vitamin, lysin och
prolin kan övervägas .

* Mitokondrier, fördelaktiga anlag
Individen har en genetisk fördelaktigt anlag för att
skapa nya mitokondrier. Detta faktum kan ge individen en större kapacitet för att bryta ner fettsyror och
mjölksyra som produceras under ansträngning. Likaså,
så kan det ske en fördröjning av processen som ger
mjölksyra, vilket är fördelaktigt för uthålligheten. Inga
extra kosttillskott kring detta behövs.

* Korsband: Något ökad risk för skada på främre
korsband
För att förebygga att skada uppstår, träna stabiliteten
för knät, det minskar risken för felaktig belastning som
t ex sker när man går kobent. Träna även stabiliteten
i bålen och fotleden. Utövar du en idrott som innebär
en kombination av plötsliga stopp, snabb acceleration
och ändring i rörelseriktningen så rekommenderas det
att träna finmotoriken och stabiliteten i berörda leder.

* Anlaget för att använda fett som energikälla –
begränsad
Inta kaffe eller grönt te 45 minuter innan träning/
tävling för att få extra energi. Tillsätt extra energi i
situationer där du behöver anstränga dig under en
längre tidsperiod.

* Kosttillskott – för diskussion
Koffein/grönt te, 60 minutre innan tävling/träning,
för att förbättra möjligheten att använda fett som energikälla. C–vitamin, lysin och prolin kan övervägas
(ligament och senor).
Kreatin i uppbyggnadsfasen.

* Prestationsförmåga i en syrefattig miljö – begränsande
När det är svårare för kroppen att ta hand och bryta
ner den mjölksyra som har bildats. För att hantera bildandet av mjölksyra så kan kosttillskotten beta alanine

* Vid behov – individuellt anpassat – i samråd med
coach/expert
Bikarbonat – vid behov för att hantera nedbrytningen
av mjölksyra.
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För Valter Chrintz ger testet definitivt flera aspekter
att beakta i den vardagliga träningen.
Här är ett utdrag från testresultatet:
* Förbränning i vila (kroppens värmeproduktion)
– begränsad
Det leder till en ”mindre” förbränning av energi i vila,
dvs när man inte är aktiv. Fortsätt att träna regelbundet.
Vinterbad eller att sänka inomhustemperaturen ökar
energianvändningen. Mat som har en gynnsam effekt
på förbränningen är päron, äpplen och bruna alger.

* Oxidativ stress, skador på cellen – ökad risk
Enzymsystem för att ta hand om (buffra) fria
radikaler fungerar normalt. Ät rikligt med frukt och
grönt, överväg tillskott som vitamin C, E och Q10 är
dock bra för alla.

* Snabba muskelfibrer – fördelaktigt anlag för snabba
muskelfibrer
Observera att kroppen anpassar sig till den träning
man utför. Tränar man explosivitet/snabbhet så ökar
andelen snabba muskelfibrer.

* Syreupptagningsförmåga – begränsad
För att optimera syreupptagningen så rekommenderas teknik-styrketräning och intensiv träning där
man ligger under mjölksyretröskeln.

* Frisättandet av energi, bra förmåga att bryta ner
kreatin
Kosttillskottet kreatin kan användas i uppbyggnadsfasen. (Dosering, två alternativ. 5 dagar med en
daglig dos på 20-30g eller en daglig dos på 3 gram i
fyra veckor).
* Muskelstorlek: anlag för att bygga stor muskelvolym
Om syftet är att maximera muskelstorleken så kan
träningen anpassas så att man maximerar stressnivån
på muskulaturen, det vill säga att musklerna får arbeta
tungt och man utför få repetitioner. Alternativt kan
man använda sig av en lägre belastning och utföra fler
repetitioner, båda metoderna kan användas beroende
på säsong och målsättning.

* Övrigt: ökad risk för uttorkning.
Det viktigt att dricka lite och ofta, observera att överdrivet vattenintag kan leda till saltbrist vilket är farligt.
Tänk extra mycket på detta när det är varmt/fuktigt.

* Muskelskador, ökad risk
För att minska risken, anpassa belastningen till
den kroppen klarar av. Inkludera excentrisk överbelastning i träningsprogrammet. Ät mat som gynnar
muskelåterhämtningen (proteinsyntesen). Kosttillskott
som innehåller aminosyror, t ex BCAA och glutamin
rekommenderas.
* Stressfraktur: Ökad risk.
För att minska risken så rekommenderas kosttillskotten glukosamin, kondrotin och naturligt svavel
(MSM) för att stärka ben och leder.
Återhämtning efter skador, kan behöva en längre
för återhämtning, börja träna försiktigt efter en skada.
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Eric Johanssons testresultat redovisas liksom de andras
begränsat med hänsyn till den privata integriteten, men
nedan framkommer ett par exempel.
* Koffein: Din nedbrytning av koffein går långsammare
Begränsa intaget till 2 koppar kaffe per dag (200
mg/dag). Drick inte kaffe för sent på dagen. Vill du
förbättra din idrottsliga prestation så skall du dricka
kaffe en timme innan träning/tävling.
* Långsamma kolhydrater
Ditt genetiska anlag innebär att du har en god förmåga att bryta ner långsamma kolhydrater. Anpassa
intaget av kolhydrater till det rekommenderade intaget.
* Blodfetterna kolesterol och triglyceride:
Du har en högre risk för höga blodfetter. Träna
eller motionera regelbundet. Välj kost som innehåller
omättade fetter som innehåller Omega 3. Omega 3
tillskott kan övervägas.
* Förbränning i vila:
Du har ett anlag som innebär att kroppens värmeproduktion är påverkad. Det leder till en försämrad
förbränning av energi i vila, dvs när man inte är aktiv.
Därför rekommenderas du att träna regelbundet.
Vinterbad eller att sänka inomhustemperaturen ökar
energianvändningen.
* Mitokondrier – neutral
Individen har en genetisk neutralt anlag för att skapa
nya mitokondrier. Detta faktum kan ge individen en
större kapacitet för att bryta ner fettsyror och mjölksyra
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som produceras under ansträngning. Likaså, så kan det
ske en fördröjning av processen som ger mjölksyra,
vilket är fördelaktigt för uthålligheten. – inga extra
kosttillskott behövs
* Stressfraktur
Risken för utmattningsfraktur är förhöjd. För att
minska risken så rekommenderas kosttillskotten glukosamin, kondrotin och naturligt svavel (MSM) för att
stärka ben och leder.
* Artros: Din risk för det vanliga tillståndet/sjukdomen artros är förhöjd.
Det betyder att det finns en förhöjd risk för att utveckla processer som bryter ner leden. Varierad fysisk
aktivitet rekommenderas. För att stärka lederna så rekommenderas det att hålla ett högt intag av glukosamin
och kondrotin som bland annat finns i räkor, nötter och
spannmål på grund av deras höga mag- nesiuminnehåll.
Vid behov kan man även överväga kosttillskott, t ex
kondrotin och glukosamin.
* Hormonet leptin, ökad risk för ökad aptit
Leptinnivåerna påverkas av snabba kolhydrater.
Ät en balanserad kost som är rik på Omega 3, zink
och CLA. Anpassa intaget av snabba och långsamma
kolhydrater i enlighet med den rekommendation som
finns gällande fördelning av macronutrienter.
* Återhämtning efter skador,
Kan behöva en längre för återhämtning, börja träna
försiktigt efter en skada.
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Handbollslegendaren, nestorn och experten Claes
Hellgren har i flera år arbetat som fystränare åt både
elitlag, främst inom fotbollen, samt hos enskilda
idrottare i individuella idrotter. Fortfarande söker sig
flera av landets främsta friidrottare, tennisspelare och
handbollsspelare till hans gym i Västerås för individ–
anpassad träning och coachning.
Han menar att DNA-prov inte bara är framtiden,
utan redan idag ett verktyg för att kunna bygga träningsprogram utifrån vetenskap och därmed optimera
möjligheterna för sportsliga resultat.
Eller kort och gott – för att kunna bli så bra som en
person kan bli måste man veta om vem man är rent
fysiskt. In i minsta molekyl.
Först ut är Valter Chrintz DNA-testresultat.
– En väldigt intressant del med Chrintz är hur han
gör med maten. Det har, visar nämligen hans genetiska
anlag, stor betydelse för hur han är som spelare. Exempelvis kommer han att ha stort behov av exempelvis
magnesium och C-vitamin som gör att man återhämtar
sig snabbare.
– Sedan ska han tänka på sitt kaffedrickande. Om
en person med ”normala” gener dricker kaffe bryts
koffeinet ner snabbt, men det kan inte Chintz kropp på
samma sätt. Han kan dricka kaffe, men inte för mycket.
Koffein är viktigt att få i sig innan match för det sätter
fart på ämnesomsättning och så vidare, men han bör
vara noga med när han dricker det.
– Men det är ändå hans DNA-svar kring fysisk styrka
som är mest intressant. Valter har en gen som gör att
han har mycket snabba fibrer. Han är som gjord för
att vara kantspelare! Han kan spela explosivt och få ut
mer utav av det, men ska man få ut mer så vill man i
första läget jobba med att bygga upp muskler för att
sedan ägna sig åt explosiv träning. Han får ut mycket
av explosiv träning jämfört med många andra.
Så vad föreslår du?
– Att han under en längre period nu arbetar med att
bygga massa, muskler alltså. Han har stora möjligheter
till det vilket i förlängningen skulle kunna göra honom
väldigt mycket bättre.
Han utstrålar inte muskelbyggaraura?
– Nej, men han är byggd för att bygga muskler.
I IFK Kristianstad matchades han även på nio meter
– hur tror du att han skulle passa för det?
– I hans fall går det också bra, men han är egentligen
för liten. Generellt sätt har Valter Chrintz strålande
förutsättningar för att träna spänst och explosivitet,
men han behöver tillföra kolhydrater och protein.
Bygga muskler nu för att vinna på det långsiktigt
och träna upp spänst senare alltså?
– Ja. Ska man bygga 5-10 centimeter hoppspänst
till behöver man mer muskler, och ska han överleva i
Bundesliga på sikt så...
Hur ska han träna?
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– Det centrala är att jobba med få repetitioner och
tunga lyft under en period, till skillnad från Emma och
Eric. Men det kommer vi till senare.
– Valter är urtypen för en kantspelare och det är
nu han måste bestämma hur han ska forma sig för
framtiden. Han skulle tjäna på att ta ett år att bygga
upp sig. Då kan han nå världsklass.
Vad ser du för utmaningar eller problem i DNA-testet
som Valter kan jobba med?
– Det råder alltid en balansgång mellan syreupptagningsförmåga och förmågan att träna upp styrka och
spänst. Har man maximal syreupptagning så är det få
som har explosiva fibrer. Valter måste jobba med att
få upp sin syreupptagningsförmåga.
– Han har ingen effekt av att löpa långa sträckor
utan behöver jobba med högintensiv träning för att få
upp syreupptagningsförmågan. Det är en grundtes för
min del. Hans långsamma fibrer är inte så bra för att
få bättre syreupptagningsförmåga. Så det blir svårt att
göra honom till en ny Charlotte Kalla….
– En annan intressant detalj är att han med sina
gener har svårt att prestera i syrefattig miljö. Skulle vi
ta honom till en fransk alptopp på 3000 meters höjd
idag och slänga på honom ett par skidor tror jag inte
han skulle klara av att ta sig ner. Men man kan äta
natriumbikarbonat för att få den delen under kontroll.
Hellgren fortsätter:
– Det som är viktigare i sammanhanget, om han
exempelvis spelar VM i Brasilien under en sommar,
så kommer han att få problem eftersom han har högre
risk för uttorkning.
Hur löser man det?
– Genom att se till att man får i sig kolhydrater som
binder vatten. Alltså måste han under träning alltid se
till att han har rätt energi i kroppen.
– Valter har ett system i kroppen som gör att han
måste äta mycket frukt och grönt. Stressar man kroppen
blir det ännu viktigare att ha vitamin C och E.
Vad kan du mer utläsa av provet?
– Valter har svårt att använda fett som energikälla.
Och spelar man handboll i en och en halv timme så
räcker inte det man fyllt på med innan match för att
prestera optimalt. Han behöver tillföra kolhydrater under
match eftersom han har inte så lätt att använda fettet
som reservkälla för energi. Han kan dricka kaffe, eller
inta koffein innan match för att underlätta kroppens
förmåga att använda fett som energikälla.
– De som springer långa distanser använder nästan
alltid fett som bränsle, men han måste hjälpa till att
fylla på med kolhydrater under match. En frukt eller
en energibar, sådana enkla saker skulle kunna hjälpa
honom.
I ett DNA-test från Sport Genetics framkommer även
vilka skadeproblem en persons kropp rent genetiskt
löper större risk att drabbas av.

– När man som Valter har mycket snabba fibrer så
är man mer benägen att skada muskler. Då måste man
träna de grejer som är viktiga, inte minst baksida lår,
med mycket excentrisk träning. Tillför man dessutom
protein minskas skaderisken.
– Ligament och senor har han inga större problem
med, men testet redovisar en något högre skaderisk
på främre korsbandet. Då finns det två saker man kan
göra. Dels träna knästabilitetsprogram. Men även träna
koordination och finmotorik. Det är viktigt att man är
stark, men lika viktigt att man även tränar koordination.
Det spelar ingen roll om man är stark, men inte kan
parera. Tränar man på rätt sätt kring dessa bitar kan
man minska risken för korsbandsskada, sedan är det
naturligtvis ingen garanti för att man inte drabbas av
det. Men det går att påverka!
Vad läser du mer ut av testet?
– Valter har en ökad risk att få stressfakturer och i
handbollen sker det oftast när man sätter stegisättningar.
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Då hamnar för mycket tryck på ett mellanfotsben. Extra
intag av glukosamin är en detalj som kan hjälpa till där.
Hellgren avrundar Chintz testresultat.
– De explosiva rackarna, som Valter, är beroende
av längre återhämtning än andra efter skada. De är lite
svåra på det sättet. Manchester United-idén är en fantastisk grej som flera lag borde använda sig utav. Enkelt
förklarat går den ut på att alla spelares värden mäts när
de är friska och sedan släpps det inte in en spelare på
banan förrän de nått upp till sina ursprungliga värden.
De spelar inte på 90 procent. Aldrig.
Vad kan det ge för effekter av att tjuvstarta?
– Det vanligaste efter exempelvis en korsbandsskada
är att man drar baksida lår under de första fyra veckorna. Tålamod, zink och magnesium, cashewnötter är
bra att äta i sammanhanget, är ett bra tips den dagen
Valter blir skadad. Frukt och grönt, mer kolhydrater,
mer excentrisk träning, och att var noga med att läsa
av risken för överträning är centrala delar för Valter.
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I fallet med Eric Johansson inleder Hellgren analysen
från testresultatet med muskeltemat.
– Han har en sådan djävulsk möjlighet att göra
någonting åt sin träning! Han har verkligen nytta av
detta testet.
– För Eric är det viktigt att hålla blodsockernivån
jämn, men för att hantera ökad känsla av aptit så är det
viktigt att äta mat som är rik på Omega 3 och zink. Ät
normalt så är det okej. Han har också svårt att bränna
fett, och behöver få tillskott under match och träning.
– Han har normala muskelfibrer, så det är inte värt
att lägga tid på explosivitet. Precis som med Valter
vore det bättre att bygga muskler nu, så han får styrka.
Det är enkelt; få repetitioner med tunga vikter. Han
behöver inte träna explosivitet och spänst som Chintz
eftersom han inte har den typen av muskelfibrer. Eric
är nästan två meter och kan redan nu skjuta hårt, men
det är inget explosivt skott som Sander Sagosens (eller
Valter Chrintz).
Hellgren poängterar:
– Eric Johansson har långsamma muskelfibrer som är
bra för syreupptagning. Det är någonting han verkligen
kan utveckla. Om jag rekommenderade High Intensity
Training med Chrintz så skulle jag fokusera på längre
intervaller med Eric. Hans muskelkonstruktion mår
bättre av det.
– En annan intressant sak är att han har bra reglering av blodflödet. Han har mycket blodtransport ut i
musklerna och det finns inga problem för honom att
spela i varma klimat, han kan bli proffs i Spanien om
han vill…
– Men, precis som för så många andra, så måste
han fylla på med energi under matcherna för att vara
så bra som möjligt i slutskedet.
Hur såg det ut på de genetiska skaderiskerna?
– Han har en ökad risk för muskelskador och när
man ska minska risken för muskelskador är excentrisk
överbelastning bra. Han kommer att behöva proteintillskott för den tunga träningen.
– Risken för skador på ligament och senor är inga
problem, inte heller på hälsena eller korsband. Vilket
är bra, men stora spelare som han behöver ändå träna
finmotorik och koordination om de ska kunna utmana
på världselitnivå.
Vad mer finner du intressant med Erics testresultat?
– Om Eric blir skadad behöver han mer tid än en
normal person. Han har haft problem med en axel och
kanske har GUIF kastat in honom för tidigt för att de
är i så stort behov av Eric? Hans muskelfibrer kräver
längre återhämtning än en vanlig person. Det har vi
svart på vitt. Det är extra viktigt att tänka på för Eric
eftersom han även löper en ökad risk för stressfakturer.
– Eric har redan visat på handbollsplanen att han
är oerhört bra. Tar han till sig av de här testresultaten
finns det mycket att vinna under de närmsta åren.
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”Hon ska dra ner på det explosiva för att istället bygga
på kraft, för det är ju dessutom hennes spelstil. Emma
Lindqvist spelar på precis
rätt sätt med tanke på hur
hon är byggd genetiskt.”

I Emma Lindqvists fall liknar testresultaten till viss
del de som Eric Johansson fick ut.
– Emma löper en risk för ökad aptit, hennes blodsockernivå måste hållas jämn. För henne är det extra
viktigt att få i sig långsamma kolhydrater. Det optimala
hade ju varit om hon tyckt om att äta trä, haha, men
det finns ju som tur är många andra godare alternativ.
Att Emma är glutenintolerant och redan nu väldigt
noga med sin kost ser Claes som en stor fördel.
– Många glutenintoleranta tvingas vara mer noga
med vad de äter och i Emmas fall kan en sådan detalj
vara en konkurrensfördel i praktiken. Hon har dessutom
väldigt bra fettförbränning vilket gör att maskineriet
har alla möjligheter att jobba optimalt.
När det kommer till handbollsspelare i relativt ung
ålder handlar det ofta vart de ska lägga mest fokus i
träningen; på styrka eller på explosivitet.
– Det är samma sak med henne som med Eric. Hon
skulle må bäst på längre sikt att just nu träna med tunga
vikter och med få repetitioner, för att sedan vila länge
och bygga kraft.
– Hon har bra förmåga att frisätta energi. Hon ska
dra ner på det explosiva för att istället bygga för kraft,
för det är ju dessutom hennes spelstil. Emma Lindqvist spelar på precis rätt sätt med tanke på hur hon
är byggd genetiskt.
– Hade hon haft explosiviteten hade hon varit i absolut
världsklass, men det kan bli bättre med mer muskler.
Hellgren väljer ett parallellt exempel.
– Om Bella Gulldén skulle träna tungt med få

repetitioner hade det varit värdelöst. Hon ska träna
explosiv styrka. Bella är mer som Chrintz.
Vad kan du mer utläsa av Emmas testresultat?
– Emma ska ha snabb energi som extra energikälla
vid behov, och tänk på att ta koffein innan träning/
match. Högintensiv träning för mitokondriesystemet
vore optimalt; två och fyraminutersintervaller.
– Dessutom har hon ett bra blodflöde. Det innebär
att hon tar in näringsämnen effektivt och tar snabbare
bort avfallsprodukter i blodet.
– Prestationsförmågan på höghöjd sådär, men jag
tror ändå inte att hon kommer att bli proffs i Peru…
Däremot kan hon spela på Kanarieöarna, eftersom
hennes kropp inte har några problem med värme.
– Högintensiv träning inte så bra för henne, då ligger
man nära mjölsyregränsen. Man vill inte att hon ska få
för mycket mjölksyra, hennes kropp ska arbeta jämnare.
Då utvecklas hon som mest. Hon har bra långsamma
muskelfibrer (se bild nedan).
– När det kommer till muskelskador löper Emma
ingen ökad risk, vilket är väldigt bra. Då kan man
jobba med excentrisk träning; med mycket vikt och att
hålla emot. Hon har samtidigt lite ökad risk för skador
i ligament och senor och då är det viktigt att jobba
med musklernas finmotorik. Små rörelser och fokus
på att hitta de musklerna som ger stabilitet i lederna.
I det läget är det viktigt med exempelvis C-vitamin
som tillskott. För hennes del har jag utformat ett visst
program som jag tagit fram, exempelvis för axlar, som
skulle fungera utvecklande.
Emma har en ökad risk för skador på sitt främre
korsband
– Enkelt och inget ovanligt. Jobba med stabilitet i
knät och med finmotorik. Hon har inga problem med
stressfakturer och har väldigt bra motståndskraft för
inflammation, så hon har fina gener där.
– Också i Emmas fall är det viktigt att inte komma
tillbaka för tidigt efter skada.
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Hur vanligt är det att handollsspelare tjuvstartar
efter skada?
– Det sker nästan alltid. Vilket är idiotiskt. En
friidrottare springer inte 100-meterslopp förrän de
är redo på tiondelen. Samma sak borde det vara med
handbollsspelare. Tyvärr är det ingen på läktaren eller
tränarstaben bryr sig om om de är 90-procentiga eller
100-procentiga.
Utifrån DNA-testresultaten skickar Hellgren med
ett par allmänna passningar.
– Till er tränare. Tänk alltid tanken att bygga ett
lag för att få så få skador som möjligt. Det är så djäkla
viktigt. Men det är ingen som vill. Det framgår dessutom
hur omöjligt det är när en av landets bästa klubbar inte
tar chansen att göra det här – trots att de fick chansen
gratis, vilket var fallet i detta reportage.
Hur ser du på DNA-testningens framtida utveckling
i elitidrottsammanhang?
– Detta är bara i sin vagga. Men man måste ner på
ännu djupare nivå, och för varje år kommer testerna
bli bättre.
– Sättet att komma runt det är att hela tiden mäta
spelarnas värden. De flesta är bra på att testa sina
spelare, men nivån på de testerna kan skilja sig åt.
Liverpoolspelare gör 100 maxlöpningar per match.
Hammarbyspelare gör 25. Hur ska då Hammarby
kunna vinna en match mot Liverpool? Det går ju inte
bara av den anledningen, och är det verkligen okej att
inte kunna utmana bara för att man tränar för dåligt?
– Ska vi inom handbollen kunna utveckla hastigheten
på att kasta bollen, måste vi mäta det och träna på rätt
saker. Hur många känner du som gör det? Man kör på
Coopers test, frilyft, bänkpress, deadlift, frivändningar,
30-meterslöpningar och så vidare. Old school. Men man
gör inga tester på hur man kan upprepa snabbheten
eller sidledsförflyttningar på olika sätt. Bortsett från de
stora framgångsrikaste klubbarna ute i Europa. De har
fattat värdet i det här. Det är därför de är överlägsna oss.
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Joachim Ronneback är en entreprenör med många
olika titlar; forskande biohacker, civilingenjör i matematik och kostexpert på Personalfood.se
– Personalfood.se är Sveriges första digitala funktionsmedicinska klinik. Vi arbetar med näringsoptimering
för att öka en persons prestation och för bli av med
näringsbrister på ett vetenskapligt-, evolutionsbaserat-,
personligt- och datadrivet tillvägagångssätt.
Ronneback har tagit del av DNA-testerna från Emma
Lindqvist, Valter Chrintz och Eric Johansson från en
kostrådgivars utgångspunkt.
– Varje individ är unik och har olika förutsättningar
för att uppnå sin fulla potential. Mitokondrierna,
cellernas energikraftverk, är mycket enkelt beskrivet
ursprunget till vår energi, prestation, eventuella sjukdomar och så vidare. Äter vi fel eller får i oss för lite
av vissa näringsämnen så kärvar dessa energikraftverk
och sjukdom underprestation uppstår.
– Därför är det viktigt att förstå genetiken bakom
varje människa och dess kapacitet i upptag av olika
näringsämnen. Som tur är kan vi påverka smörjningen
av energikraftverken genom att använda epigenetiken
(livsstil och matvanor) på ett korrekt sätt.

DNA

– Personalfood.se arbetar med näringsoptimering
för att öka en individs prestation genom att se till att
denne optimerar sina mikronutrienter, näringsämnen
så som vitaminer och mineraler. Gör individen detta
så får den med sig makronutrienter, näringsämnena:
kolhydrater, fett och protein, på köpet.
Personalfood.se har tagit fram ett kostschema för
de tre handbollsspelarna. Företaget jobbar normalt
sätt med att optimera en helhet där förutom DNA-test
ingår, genomförs också blodprov, analys av tarmens
mikrobiota som inverkar stort på hälsan.
Fågeformulär där bland annat kostpreferenser så
som vegan, Keto och annat tas i beaktning tillsammans
med livsstil och övriga eventuella allergier eller överkänsligheter. Eftersom detta inte har varit tillgängligt
nu har Personalfood.se:s funktionsmedicnare tagit
fram ett veckoschema som bas och adderat de tydliga
skillnader som framkommit utifrån det DNA-test som
genomförts på individerna. Kostplanen är därför som
utgångspunkt vegetarisk men kan med fördel adderas
med de individuella animaliska näringskällorna.
Missa inte de recept som Personalfood.se tagit fram
på nästa uppslag.

Emma Lindqvist:
* Ökad risk för ökad aptit och brist på mättnad.
Det är viktigt att hålla blodsockernivån jämn och
undvika höga toppar vilket ökar aptiten och suget efter mat
mellan måltiderna. Kostrekommendationerna utesluter
till hög grad mat, framförallt snabba kolhydrater (även
en allt för högt proteinintag kan höja blodsockernivån)
som hjälper till att hålla blodsockernivån jämn. Där
ingår mycket långsamma kolhydrater, fibrer, proteiner
och bra fetter.
* Koffein – snabb nedbrytning
Vilket innebär att Emma inte behöver vara lika noga
med att inte dricka kaffe allt för sent på eftermiddagen,
kvällen jämfört med gemene man.
Emmas DNA–analys rekommenderar att hon ska äta
mat som innehåller lysin och prolin samt zink, Omega
3 och eftersom hon idrottar även magnesium. Utifrån
det har Personalfood.se tagit fram några livsmedel
som innehåller en maximalt optimerad andel av just
dessa micronutrienter. Dessa är följande i rangordning.
Animaliska näringskällor: bladbiff, entrecote, rostbiff.
Fisk- och skaldjursnäringskällor: krabba, kräftor,
ostron, räkor, torsk.
Plant– och växtbaserade näringskällor: spenat,
amarantblad, basilika, alfalfa-groddar.

Valter Chrintz:
Nedsatt leptinreglering ger Valter en ökad risk för
ökad aptit. Leptinnivåerna påverkas av snabba kolhydrater. Det är viktigt att hålla blodsockernivån jämn
och undvika höga toppar vilket ökar aptiten och suget
efter mat mellan måltiderna.
Kostrekommendationerna utesluter till hög grad mat,
framförallt snabba kolhydrater (även en allt för högt
proteinintag kan höja blodsockernivån) som hjälper
till att hålla blodsockernivån jämn.
Där ingår mycket långsamma kolhydrater, fibrer,
proteiner och bra fetter.
Valters DNA–analys rekommenderar att han ska äta
mat som innehåller zink, Omega 3 och eftersom han
har ökad risk för oxidativ stress, det vill säga skador
på cellen som motverkas med bland annat vitamin C
och E har Personalfood.se tagit fram några livsmedel
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som innehåller en maximalt optimerad andel av just
dessa micronutrienter. Dessa är följande i rangordning.
Animaliska näringskällor: bladbiff, kycklinghjärta.
Fisk- och skaldjursnäringskällor: ostron, krabba, rom.
Plant- och växtbaserade näringskällor: vattenkrasse,
röd paprika, senapsgrönsaker, broccoli och persilja.

Eric Johansson:
Nedsatt leptinreglering ger dig Eric ökad risk för
ökad aptit. Leptinnivåerna påverkas av snabba kolhydrater. Det är viktigt att hålla blodsockernivån jämn
och undvika höga toppar vilket ökar aptiten och suget
efter mat mellan måltiderna.
Kostrekommendationerna utesluter till hög grad mat,
framförallt snabba kolhydrater (även en allt för högt
proteinintag kan höja blodsockernivån) som hjälper
till att hålla blodsockernivån jämn. Där ingår mycket
långsamma kolhydrater, fibrer, proteiner och bra fetter.
Erics DNA–analys rekommenderar att han ska undvika mat med allt för mycket mättat fett, äta mat som
innehåller magnesium, zink, Omega 3 och eftersom han
har ökad risk för oxidativ stress, det vill säga skador
på cellen som motverkas med bland annat Vitamin C
och E har Personalfood.se tagit fram några livsmedel
som innehåller en maximalt optimerad andel av just
dessa micronutrienter. Dessa är följande i rangordning.
Animaliska näringskällor: bladbiff.
Fisk- och skaldjurs-näringskällor: ostron, krabba,
kaviar (hög kvalité).
Plant– och växtbaserade näringskällor: persilja,
blomkål, amarantblad, hampafrön.
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DNA

MÄTTANDE NICE CREAM

POKÉ BOWL MED VARM KÅLSALLAD

am proppad med
ämnen och passar
miljen.

En varm kålsallad är ett gott tillbehör och ett bra sätt
Poké bowl
att väckamed
liv i grönsaker som börjar bli tråkiga.
Ingredienser:
varm kålsallad
300 gr rödkål 100 gr zucchini 110 gr svartkål 100 gr

Nice Cream proppad med näringsämnen och passar
hela familjen. Rik på vitamin A och C.
Ingredienser:
(1-2 portioner)
250 ml kokosmjölk
3 dl jordgubbar frysta 2 dl lingon frysta
1 fryst grön banan 100 gr bladspenat
1/2 zucchini

grönkål 1 rödlök
1 pressad/hackad vitlöksklyfta Örtsalt
Kokosolja att steka i
Till servering: Gårdagens pyttipanna 1 avokado
1-2 dl gröna ärtor

En varm kålsallad är
ett gott tillbehör och
Gör så här:
ett bra sätt
1) Hackaatt
rödlökväcka
och stek tillsammans med vitlöken
i kokosolja.
liv i grönsaker
2) Hacka rödkålensom
och zucchinin i lagom stora bitar,
dela svartkålen och grönkålen, stek sedan allting
börjar bli
tråkiga.
tillsammans.

Gör så här:
1) Mixa till önskad konsistens. Klart!
Tips! Drick eller servera i en skål, toppa med något
gott! 2 cm färsk ingefära 1/2 tsk vaniljpulver.

antiinflammatorisk
ANTIINFLAMMATORISK SMOOTHIE
hie GRÖN
Mättande grön smoothie som är proppad med gröna

grönsaker. Rik på vitamin A och C och järn.
GÖR SÅHÄR:
Ingredienser:
2 selleristjälkar
1) Mixa till önskad konsistens. Klart!
2 nävar bladspenat 0,5 st zucchini
1 citron
1 avokado
Tips! Drick eller servera i en skål, toppa
1 cm färsk gurkmeja 1 cm färsk ingefära 1 dl vatten

nde grön smoothie
proppad med gröna
med något gott!
aker. Gör så här:
1) Mixa alla ingredienser. Klart!
Tips! Servera i en skål och toppa med exempelvis nötter, fröer, kakaonibs, kokos eller torkad frukt om du
vill tugga på något och även göra den mer mättsam..

ucchini
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3) Salta efter smak och när salladen mjuknat är den
klar! Toppa med pumpa- och solrosfrön.
Servera med gårdagens pyttipanna, avokado och
gröna ärtor.
Tips! Gör extra kålsallad och ha som ett extra tillbehör
i veckan.

GÖR SÅHÄR:
TORSKGRATÄNG MED ROTSELLERINUDLAR
1) Hacka rödlök och stek tillsammans med
God smakrik torsk i ugn.
vitlöken i kokosolja.

Torskgratäng med
rotsellerinudlar

er
ner)
LINSGRYTA MED ROTSELLERINUDLAR
Gör så här:
Sätt ugnen på 120 grader. Svarva rotsellerin eller
Linser innehåller massa goda fibrer som håller igång
kosmjölkdin tarm. Dessutom är de proteinrika och mättar länge. 1)använd
en osthyvel. Lägg den svarvade rotsellerin på
God smakrik
en
plåt
klädd
bakplåtspapper.
ubbar frysta
GÖR SÅHÄR: 2) Fördela allamed
övriga ingredienser på rotsellerin och
Ingredienser:
sgryta
1) Mixa alla ingredienser.
Klart!
massera in dem.
delikatesslinser
n frysta 2 dlmed
3) Grädda i mitten av ugnen tills rotsellerin mjuknat,
1 dl belugalinser
n
banan1 gul lök
rör om då och då.
llerinudlar
Tips! Servera i en 4)Börja
skål sedan
och med
toppa
med
grytan.
Hacka löken och stek den
400 gr krossade tomater
dspenat 250 ml kokosmjölk
mjuk
i
kokosolja.
exempelvis nötter, fröer, kakaonibs, kokos
5) Tillsätt sedan övriga ingredienser och låt puttra på
1 msk oregano
ni
torkad frukt lågomtilldu
vill tugga
något
medeltemperatur
tills på
linserna
mjuknat.
1 msk no bullshit buljong (ellereller
annat grönsaksbuljong)
er
innehåller
massa
1
dl
vatten
k ingefära
och även göra den mer mättsam.
Örtsalt/svartpeppar
fibrer som
håller
Kokosolja att steka i
niljpulver

Rotsellerinudlar
g
din tarm.
Dessutom
nser:
800 gr rotselleri
3 msk olivolja
stjälkar
proteinrika
och
1 tsk vitlökspulver
1⁄2 tsk ingefära (pulver) Örtsalt
bladspenat
ar
länge.
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Ingredienser: (4 portioner)
800 gr torsk (eller växtbaserat alternativ)
2) Hacka rödkålen och zucchinin i lagom stora
250 gr champinjoner
5 dl kokosmjölk (eller valfri växtbaserad
grädde)
bitar, dela
svartkålen och grönkålen, stek sedan
2 msk dijonsenap (osötad) 1 gul lök
allting tillsammans.
1 paprika
2-3 msk färsk persilja eller basilika
1 tsk ingefära
Ingredienser:
3) Salta efter smak och när salladen mjuknat är
Örtsalt
den klar! Toppa med pumpa- och solrosfrön.
300 gr rödkål
Svartpeppar
Kokosolja (eller smör att steka i)
100 gr zucchini

torsk i ugn.

Servera med gårdagens pyttipanna, avokado och
110 gr svartkål
Gör så här:
gröna ärtor.
1) Tina torsken om den är fryst.
100 gr grönkål
2) Sätt ugnen på 100 grader.
1 rödlök 3) Dela champinjonerna, paprikan
hackaextra
löken. kålsallad och ha som ett extra
Tipoch
s! Gör
Stek
grönsakerna
i
kokosolja
tills
de
mjuknat.
1 pressad/hackad
tillbehör i veckan.
4) Tillsätt sedan resten av ingredienserna förutom
vitlöksklyfta
torsken. Låt puttra på låg- eller medeltemp i ca 5 min
Örtsalt och smaka av.
5) Lägg torsken i en ugnsform och strö lite salt och
Kokosoljapeppar
att steka
över. Häll isedan blandningen över torsken.
6) Grädda i ugnen på 100-120 grader tills fisken är
genomkokt. Eller i 160 grader (ca 30 min).
Tips! Servera tillsammans med resterna av rotselleri-

Till servering:
nudlarna och dina favoritgrönsaker.
Gårdagens pyttipanna
1 avokado

41

