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NNR - Nordiska 
näringsrekommendationer 2012

Helhet och kvalitet
Fokus på kvalitet på vad vi äter
Rekommendationer om specifika näringsämnen 
och fysisk aktivitet
Lyfter fram matvanor som kan minska risken för  
hjärt-kärlsjukdom, övervikt, typ 2 –diabetes och 
cancer



Kost vid diabetes

Vetenskapligt stöd finns för fyra olika koster

Traditionell diabeteskost (50-60E% 
kolhydrater)

Måttlig lågkolhydratkost (30-40E% 
kolhydrater)

Medelhavskost (45-50E% kolhydrater)
Traditionell diabeteskost med lågt GI (50-

60E%)



Vetenskapligt stöd finns för enskilda 
livsmedel

Grönsaker, rotfrukter, baljväxter
Frukt
Fullkornsprodukter
Fisk
Nötter, mandel, frön
Alkohol
Kaffe
Sötningsmedel



500 gram frukt och grönt per dag



Omättat fett



Nötter, mandel och frön

30 gram = 185 kcal (½ dl) fem gånger per vecka

½ dl

sänker LDL-kolesterol och triglycerider i blodet och 
minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar



Nyckelhålet – enkelt att  äta 
hälsosamt 

Mer kostfiber och fullkorn
Mindre och/eller bättre fett kvalité
Mindre socker
Mindre salt

Kött, fisk, skaldjur, potatis, grönsaker, frukt  
och bär är naturliga nyckelhåls 
livsmedel



Tallriksmodellen
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Planera veckans mat

 Måndag – rester alternativt korv
 Tisdag     - fisk
 Onsdag  - malet kött/quorn
 Torsdag   - soppa
 Fredag     - taco med köttfärs/pannfärdigt kött
 Lördag    - fisk
 Söndag  - kyckling/stek/gryta

 Basmat  - potatis (olika tillagning), pasta, ris, fullkornsbulgur
 Grönsaker, rotfrukter, baljväxter  



Fördela maten över dagen

 Frukost kl. 7.00
 Fm-fika
 Lunch kl 12-13.00
Em-fika
Middag kl. 17-18.00
Kväll – vid behov

Hur många mellanmål – beror på fördelning av 
huvudmåltider samt energibehov/ålder mm



180 g kolhydrater 
på hela dagen

50 g 50 g

35 g
15+5 g

10 g15 g

1600 kcal/dag 45 E% kolhydrater



En portion- men olika stor mängd 
kolhydrater
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…ger därför olika blodsockersvar



VE Endokrinologi  hemsida

www.vardgivare.skane.se

>Vårdriktlinjer>Medicinska-
områden>Endokrina organ, fetma och
diabetes>Patientinformation

http://www.vardgivare.skane.se/


Tack för idag
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