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Vinjett

Du blir friskare, piggare, får bättre humör (mindre 
pms), plattare mage, finare hy och extrakilona rasar. 
Det du stoppar i dig påverkar nämligen ditt pH-värde 
och just nu är det möjligt att du är försurad. Men 
lugn, vi guidar dig till ett hälsosamt, basiskt liv. 
av Erika kits GölEvik  foto: jump, mikaEl jakobsson, thinkstock

● Det du äter påverkar inte bara ditt sug, din 
energi och huruvida du går upp eller ner i vikt. 
Genom att välja smart mat kan du med häpnads-
väckande tydlighet märka skillnad på allt från mat-
smältning och immunförsvar till hy och plufsighet 
i ansiktet.

Det handlar om att hålla koll på matens pH och 
hjälpa kroppen att hålla ett lätt basiskt pH-värde.

– Det låter krångligare än vad det är. Det är inte 
kemi, bara sunt förnuft, säger Åsa Jakobsson som 
är kostrådgivare med fokus på just sur respektive 

basisk mat. Eller som 
hon själv kallar det: 
smart mat.

Hon menar att det 
egentligen bara hand-
lar om att äta den mat 
de flesta av oss redan 
vet att vi mår bra av. 
Inget nytt under solen 

alltså: grönsaker ÄR bra, rött kött, mjölk och mjöl 
mindre bra. 

– Problemet är bara att den västerländska stan-
dardkosten till 80 procent består av ”fel” mat. Mat 
som är försurande och belastande för kroppen. 
Om vi kunde vända på förhållandena och se till att 
vi tvärtom äter 80 procent bra mat, skulle vi må 
mycket bättre – och det skulle fortfarande finnas 
utrymme för 20 procent av det där vi vet inte är så 
bra men ändå är sugna på, säger Åsa.

Ditt blod håller ett pH på ungefär 7,4 (svagt ba-
siskt) och det håller sig faktiskt där i princip oavsett 

hur du äter. Anledningen är att kroppen har 
otroligt fiffiga och kompetenta system för 

”Kroppen 
kan inte 
trolla, så den 
tömmer dig 
på mineraler”

Åsa Jakobsson
Ålder: 45.
Familj: Make, två barn 
och två bonusbarn.
Bor: Täby.
Gör: Driver smarta-
maten.se, recept-
kreatör, föreläsare.
Bonus till amelias lä-
sare: smartamaten/
amelia (mer info & 
fler recept).

Ät dig    (b)asglad!Är du 
sur?
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sur
Basisk

+ bra fett
Det nyttiga fettet får du på köpet om du äter exem-
pelvis fet fisk eller avokado. Toppa annars din mat 
med lite mandlar, frön eller en kallpressad olja.

20–30%

Grönsaker, både 
råa och tillagade. 
Tänk färgrikt.

Energität mat som quinoa, 
bovete, bönor, linser, råris, 
potatis, fisk, ägg etcetera. 
Öka den här delen om du är 
hungrig.

Grunden: den Basiska 
tallriksmodellen
Så här ska din tallrik se ut om 
du vill äta basiskt.

70–80%

att hålla blodets pH konstant 
– det är nämligen riktigt farligt 
för oss om det sjunker under 
7,35 eller överstiger 7,45.

Men! Kroppen kan inte trolla. De fiffiga och kom-
petenta systemen går ut på att kroppen flyttar (ba-
siska) mineraler från sina depåer till blodet. Dessa 
finns bland annat i skelettet, tänderna, musklerna 
och inne i cellerna.
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Får du inte i dig basgörande minera-
ler med kosten så tar alltså kroppen helt 
fräckt det den behöver från depåerna. 
Om det pågår länge kan du få brist-
symptom som benskörhet, 
dåliga tänder, eksem, skört 
hår, svaga eller krampande 
muskler, högt blodtryck, 
störd hjärtrytm och så 
vidare.

Andra tecken på försur-
ning spänner från till ex-
empel återkommande hu-
vudvärk eller förkylningar, energilöshet, 
allergier och astma, dålig matsmältning, 
tarmproblem och sockersug till övervikt, 
diabetes typ 2 och hjärt-kärlproblem.

Det positiva är att du kan äta dig fri 
ifrån många av dessa tillstånd. Och det 
är enklare än det låter: Ät grönt!

– Min tallriksmodell innebär att 75 
procent på tallriken består av grönsaker 
och rotfrukter. Både tillagade och råa. 
Resten av tallriken fyller jag exempelvis 
med bönor, linser, fisk, ekologiska ägg, 
quinoa, potatis eller ris. Det vi äter ska 
ge kroppen vitaminer, mineraler, fibrer 
och antioxidanter, säger Åsa Jakobsson.

Hon menar att dessa basiska matval, 
till skillnad från exempelvis kött, koffein, 
mjölk- och mjölprodukter, ger kroppen 
rätt förutsättningar att ta upp näring och 

omvandla den till energi. 
– Din kropp slipper helt 

enkelt att jobba med att 
bryta ner den försurande 
maten och återställa pH-
balansen, och kan istället 
lägga energi på basala 
funktioner som immun-
försvar, hormonproduk-

tion, förmåga att bygga muskler, bränna 
fett samt känna energi och glädje, säger 
hon och lägger till:

– Det finns de som säger att kroppen 
tar hand om överskottssyror genom att 
lagra dem i till exempel fettvävnad – det 
vill säga: kroppen använder fettet som 
ett skydd mot försurning. Om det stäm-
mer förklarar det varför kroppen är så 
ovillig att släppa ifrån sig överskottsfett 
när du äter surt, medan det däremot 
brukar gå galant när du äter basiskt.

Så sluta sura, ät smart och bli  
(b)asglad. ●

”Om du äter 
surt släpper 
inte kroppen 
fettet”

3 steg till  
att bli  
basisk!

Det är enkelt – ät grönt!

Jennie, 33: 

– Jag slipper mina 
antidepressiva!
Då: Deprimerad, trött och jämt 
förkyld. Nu: Pigg, glad och 13 
kilo lättare. Jennie, 33, började 
äta basisk kost.

● I flera år hade 
Jennie Dahlberg 
känt sig trött, 
orkeslös, grinig. 
Förkylningarna 
avlöste varandra 
och hyn var obalan-
serad. Dessutom 
led Jennie av ned-
stämdhet och åt 
antidepressiv medi-
cin som hjälpte lite, 
men inte helt.

– Jag tyckte att 
jag åt hälsosamt, men 
kände instinktivt att 
det var något med 
maten som inte riktigt 
funkade för mig, säger 
Jennie.

En föreläsning om 
pH-balanserad kost 
blev vändpunkten.

– Jag kände skillnad 
med en gång. Det första som märktes 
var att energin kom tillbaka. Jag var så 
mycket piggare redan efter två veckor 
och jag började snart inse att jag nog inte 
var deprimerad utan att jag hade haft 
problem med mitt blodsocker. Jag bör-
jade, i samarbete med min doktor, trappa 
ner medicinen och två månader efter 
kostomläggningen var jag medicinfri för 
första gången på sju år.

Orden bubblar fram när Jennie upp-
repar sin övertygelse om att allt beror på 
att hon numera har en kropp i pH-balans.

– Jag tappade tio kilo de första två må-
naderna, sedan tre till utan ansträngning. 
Nu har jag sju kilo kvar till min målvikt och 
det känns som att det kommer gå lätt. ●

”På två 
månader 
hade jag 
tappat tio 
kilo”

forts

Citron är inte 
surt – surprise!

– Det är vettig mat, råvaror som kan rekommenderas.
Däremot finns det väldigt lite forskning gjord på  
resonemanget om syra/basbalans och hur det påverkar 
våra kroppar. Men de råvaror som rekommenderas är  
supermat som påverkar oss mycket positivt och skyddar 
oss genom bra näringsämnen, antioxidanter, vitaminer 
och mineraler och fiber.

så här säger amelias dietist Anna Ottosson om basisk kost:
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1. Mer energi 
Grönsaker ger kroppen massor 
av vitaminer, mineraler, antiox-
idanter och fibrer samtidigt som 
de är lätta för kroppen att bryta 
ner. Det innebär att din kropp kan 
lägga energi på att ”bara vara” is-
tället för att jobba med att bryta 
ner maten. Hej då matkoma, hej 
energi och lust. 

2. Mindre magproblem 
Grönt är lättare att smälta än kött 
– så enkelt är det. Dessutom ger 
grönsakerna vattenlösliga fibrer 
och enzymer som trimmar ditt 
tarmsystem ytterligare.

3. Plattare mage 
Yepp! Bättre matsmältning – min-
dre gaser. Simple as that!

4. Finare hy
Levern är vårt främsta renings-
organ, men även huden hjälper 
till att transportera bort gifter 
från kroppen. Halvfabrikat, kött, 
mjölk- och mjölprodukter ger 
levern för mycket att jobba med 
vilket innebär att huden får mer 
skit att ta hand om. Det kan resul-
tera i blemmor och utslag.

5. Starkare skelett.
Om du regelbundet äter mat 
som gör dig försurad kommer 
kroppen till slut att ta basande 
mineraler från skelettet för att 
hålla pH-balansen. Det kan leda 
till benskörhet. Äter du basiskt 
stannar kroppens mineraler där 
de hör hemma och du behåller 
ditt starka skelett. 

6. Bättre immunförsvar 
När kroppen inte behöver lägga 
energi på att bryta ner svårsmält 
och försurande mat kan den 
lägga mer krut på att bekämpa 
bakterier och virus. Ditt immun-
försvar blir starkare och du håller 
dig friskare. 

7. God mat 
Att det behövs kött, crème 
fraiche och pasta för att skapa 
en god rätt är den största mat-
myten i modern tid. Det går att 
laga fantastisk mat av grönsaker, 
fisk, nötter. Testa! Det handlar 
bara om att välja annorlunda och 
skapa en ny vana! 

steg 1: Hur sur är du?

Testresultat:
1 Ja Ditt symptom kan bero på försur-

ning. Tänk igenom hur du äter och 

testa att basa din vanliga mat med Åsa 

Jacobssons enkla knep. 

2–3 Ja Du skulle må bra av att äta mer 

basisk mat. Små förändringar kan göra 

stor skillnad. Börja med att byta ut en 

måltid om dagen till en av Åsas smarta 

rätter.

Mer än 3 Ja Din kropp är troligen 

sur och det tar sig uttryck på 

flera olika sätt. Du kan dock 
enkelt testa att göra 
den gladare  
genom att 
fylla tall-
riken med 
grönsaker 
och annan basisk mat. Med mer grönt 

på tallriken blir det mindre plats kvar för 

den försurande maten – det är lättare än 

du tror! 

inköpslistorna, recepten 
och snaBBa Bas-knep

● Handla hem!
Vad blir basiskt i din kropp och vad är försurande?
Se till att få rätt saker med dig hem från affären. 
Klipp ut den basiska guiden och lägg i plånboken.

Protein
• Kött och fågel
• Mjölkprodukter
• ägg

Nötter
• Cashewnötter
• Pistagenötter
• Jordnötter

Fett
• Majsolja
• Margarin
•  raffinerad olja 

(den som ej är 
kallpressad)

Spannmål
• Pasta
• nudlar
• Vitt ris
• Vetekli
• Vetemjöl

Kryddor 
och såser
• Ketchup
• Majonnäs
• Senap
• Sojasås
• Tabasco
• Wasabi
• Vinäger

Sött
• Artificiella söt-
ningsmedel 
• Carob
• Farin

Pssst! Se till att njuta när du äter från 
röda listan så du inte ”syndar” i onödan.

Gröna listan Röda listan
Ät GÄRNa! 70–80% Ät laGom 20–30% Ät SÄllaN

Gula listan

testa hÄr!

Svara på nedanstående frågor för att få en fingervisning om hur det 

står till med pH-balansen i din kropp.

■ Känner du dig ofta trött och energi-

lös? Ja ■   Nej ■

■ Vaknar du trött fast du sovit ordent-

ligt? Ja ■   Nej ■

■ Blir du sjuk ofta? Ja ■   Nej ■

■ Får du återkommande utslag, acne 

eller liknande? Ja ■   Nej ■

■ Har du ofta huvudvärk? Ja ■   Nej ■

■ Känner du dig uppblåst eller har an-

dra magproblem som IBS? Ja ■   Nej ■

■ Har du problem med svampinfektio-

ner? Ja ■   Nej ■

■ äter du halvfabrikat mer än fyra 

gånger i veckan? Ja ■   Nej ■

■ äter du bröd och/eller mjölkproduk-

ter dagligen? Ja ■   Nej ■

Det du äter styr din kropps pH-värde och det påverkar i allra högsta 
grad hur du mår. Här är sju anledningar att äta pH-smart mat.

steg 2: Därför ska du basa

recept

Grönt
• Alla grönsaker 
• rotfrukter
• Groddar
•  Gräs (korngräs, 

kamutgräs, vete-
gräs)

• Potatis 
• Pumpa
• Sötpotatis

Frukt
• Citron
• Grapefrukt
• Lime

Nötter 
och frön
• Chiafrö
• Hampafrö
• Linfrö
• Paranöt
• Pumpakärnor
• Sesamfrö
• Solroskärnor
• Sötmandel

Fett:
•  Kallpressade oljor 

som avokadoolja, 
linfröolja, olivolja, 
rapsolja

• Kokosfett
• Fiskolja
• Ghee (klarat smör)

Kryddor  
och såser
•  Torkade kryddor 

och örter, ej fär-
diga blandningar 
med E-nummer 

• Färska örter
•  Soltorkade  

tomater
• Mandelsmör
•  Tahini (sesam-

pasta)
• Örtsalt 

Sött
• Björksocker
• Stevia

Drycker
•  Grönsaksjuice 

(färskpressad)
• Mandelmjölk
• rött te
• Ört-te
• Citronvatten
• Joniserat vatten

Grönt 
• Bönor
• Linser
• Majs
• Tillagad tomat
• Kikärtor
• Linser

Frukt
• Alla färska frukter

Spannmål
• amarant
•  Basmatiris (full-

korn)
•  Hela korn av korn, 

havre vete, kam-
ut, emmer, spelt/
dinkel

• Havregryn
•  Pasta (bovete, 

dinkel)
• råris
•  Gluten/jästfritt 

bröd

Fett
• Druvkärneolja
•  Raffinerat kokos-

fett (silverpake-
tet)

• Kokosmjölk
• Smör (ekologiskt)
•  Kallpressad sol-

rosolja
• nötter
• Hasselnötter
• Kokosnöt
• Macadamianötter
• Pekannötter
• Pinjenötter
• Valnötter

Fisk och 
skaldjur
Fisk och skaldjur är 
sura men innehål-
ler omega 3 och 
protein som är top-
pen för dig. Ät 2–3 
gånger per vecka.

Kryddor  
och såser
• Havssalt
• Miso
• Surkål
• Shoyu
• Tamari
• äppelcidervinäger
• Oliver

Sött endast små 
mängder!
•  Kallslungad  

honung 
• Torkad frukt 

Drycker
• Kranvatten
• rismjölk
• Sojamjölk

Övrigt
• Popcorn
• Hampaprotein
• risprotein
• Sojaprotein

•  Fruktsocker/
fruktos

• Glykossirap
• Lönnsirap
•  Maltsirap (vete, 

korn, ris osv)
• Mjölksocker
•  råsocker, musco-

vado osv
• Sirap 
• Vitt socker 

Drycker
• Sportdryck
•  Fruktjuice (alla 

sorter)
• Läsk 
• Saft
• Varm choklad
• Mjölk
• Vatten (kolsyrat)
• Vatten (smaksatt)
• Kaffe
•  Te (svart, grönt, 

frukt)
• Sprit
• Vin och öl

Övrigt
• Glass
• Godis
• Chips
• Sylt
• Konserver
• Mikromat
• Halvfabrikat
• Jäst
• Svamp
• Bröd och kex
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steg 3: Skapa bästa basen
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Lax med 
röda rötter, 
hasselnötter och 
enkel kålsallad

4 portioner

●  500 g laxfilé (viltfångad och 
MSC-märkt)

● 400 g rödbetor
● 400 g morot
● 80 g hasselnötter (1,25 dl)
● 4 tsk äppelcidervinäger
●  4 tsk kallpressad raps- eller 

olivolja
● Trocomare
● Svart- och vitpeppar

Enkel kålsallad:
● 800 g salladskål
● 2 msk äppelcidervinäger
●  2 msk kallpressad raps- eller 

olivolja
● 0,5 tsk Trocomare

GÖr SÅ Här:
1. Sätt ugnen på 200 grader. 
Skär rödbetor och morötter 
till munsbitar. Lägg på en plåt 
och pudra över örtsalt. Rosta 
i ugnen ca 25 min eller tills 
de mjuknat men fortfarande 
har spänst kvar. 2. Rosta has-
selnötterna i torr stekpanna 
på medelvärme tills skalen 
börjar flaga av. Ställ att svalna, 

och fnasa därefter av skalen 
genom att gnugga nötterna 
mellan händerna eller i en 
kökshandduk. Blir det skal kvar 
är det ingen fara. 3. Blanda 
vinäger, olja, örtsalt och svart-
peppar i en serveringsskål. Rör 
ned rödbetor och morötter 
när dessa är klara. Toppa med 
hasselnötterna.
Laxen: 1. Täck botten av en 
stekpanna med vatten. Koka 
upp. Lägg sedan i laxen och 
pudra över örtsalt och vitpep-
par. Tillaga på svag värme 
under lock. 2. Använd gärna en 
stektermometer, laxen är klar 
vid 52 grader (eller när köttet 
känns fast).

enkel kålsallad: Strimla sallads-
kål och blanda med vinäger, 
olja och örtsalt. Låt gärna stå 
en stund före servering.

Havre- och 
frögröt 
med kanel och hallon

Grynblandning:
● 4 delar havregryn
● 2 delar helt bovete
● 2 delar vit quinoa
● 1 del krossat linfrö
● 1 del chiafrö
● 1 del havrekross

Tillbehör:
● Ca 50 g hallon/portion
●  2 msk oskalade sesamfrön – 

blötlagda, rostade och krossade
●  2 msk pumpakärnor – blöt-

lagda och rostade
● Kanel

GÖr SÅ Här:
Kvällen innan: 1. Mät upp önskad 
mängd grynblandning i en ka-
strull. 1–1,5 dl brukar vara lagom 
för en person. 2. Tillsätt dubbel 
mängd vatten, lägg på ett lock 
och låt stå i rumstemperatur un-
der natten. Tina hallon.
På morgonen: 1. Tillsätt havssalt 
(cirka 0,25 tsk/1,5 dl gryn) och 
koka upp. Koka 8 minuter på 
svag värme. Rör då och då.  
2. Strö krossade sesamfrön 
ovanpå hallonen, lägg gröten 
ovanpå och toppa med pumpa-
kärnor och kanel. 
Tips: Barn älskar gröten. Testa 
att servera den till dem med lite 
russin eller osvavlade (bruna) 
torkade aprikoser.

Böngryta  
med råris och  
zucchinisallad

4 portioner

Ris:
● 1,5 dl råris 
● 2,5–3 dl vatten
● Trocomare örtsalt

Böngryta:
●  1 st gul lök, hackad eller 

klyftad
●  400 g butternutpumpa, 

munsbitar
● 400 g krossade tomater
● 200 g kokosmjölk
● 1 dl vatten
● 4 tsk curry
● 2 msk tomatpuré
●  400 g broccolibuketter, 

tinade
● 2 st vitlöksklyftor, pressade
●  460 g färdigkokta stora vita 

bönor (2 paket)
● 1,5–2 tsk Trocomare
● 2 msk pressad citron

Zucchinisallad:
● 1 dl pumpakärnor (65–70 g)
● 500 g zucchini, strimlad
● 2 msk äppelcidervinäger
● 0,5 tsk Trocomare
● Nymald svartpeppar
●  150 g bladspenat eller annan 

grönsallad

GÖr SÅ Här:
Förberedelser: 1. Blötlägg 
bönor om du vill koka egna. 2. 
Skölj och blötlägg råris (gäller 
inte förkokt råris) i kokvattnet, 
minst 6 timmar. 3. Blötlägg 
gärna pumpakärnor minst 4 
timmar.

Tillagning: 1. Salta och koka 
upp råriset, sänk värmen 
och koka under lock i 35 min 

(snabbråris kokas enligt anvis-
ningarna på paketet). 2. Koka 
upp bönorna, skumma av dem 
och låt dem koka under lock 
tills de är klara eller ta fram 
bönorna ur frysen så att de 
hinner tina eller skölj konser-
verade bönor noga i kallt vat-
ten i ett durkslag. 3. Lägg lök, 
butternut, krossade tomater, 
kokosmjölk, vatten, tomatpuré 
och curry i en gryta. Koka un-
der lock i 15–20 min. Tillsätt 
broccoli, koka i ytterligare 5 
minuter. Pressa till sist ned 
vitlöken, tillsätt bönor, örtsalt, 
citron och låt allt bli varmt.

Zucchinisallad:
1. Sätt ugnen på 150 grader. Häll 
av, skölj och rosta pumpakär-
norna i 20–25 min, rör om var 
10:e minut. 2. Blanda zucchini 
med vinäger, örtsalt och pep-
par. Fördela grönsalladen på 
tallrikar, lägg på zucchinin och 
toppa med pumpakärnorna.

Nu har du rätt saker i 
kylen. Här några goda 
basiska recept. Fler  
tips och recept: 
smartamaten.se/amelia

● Laga till!

lite bättre
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Svårt att äta basiskt varje 
dag? Här är fyra knep som 
basar dig snabbt.

Vetegräs. En sked vetegräs i 
ett glas vatten med pressad 
citron (tar bort smaken) är 
superbasande och tillför mas-
sor av vitaminer och mineraler. 
Oslagbart! 

älska grape. Grapefrukt är en 
av få frukter som är basiska. 
Dessutom ökar den förbrän-
ningen.

Drick och ät citron. Citron är 
(i motsats till vad många tror) 
väldigt basiskt. Pressa citron i 
ditt vatten eller över din mat 
och gör den mer basisk.

Strössla med sesam. Rosta 
och krossa oskalade sesam-
frön och strö över din mat. 
Sesamfrön är basiska och rika 
på kalcium som särskilt kvin-
nor har stort behov av.

Smart 
äppelkaka
●  1 dl kokosflingor + lite att 

bröa formen med
● 2 dl sötmandel 
● 2 st ägg
● 150 g dadlar, urkärnade
● 0,5 dl vatten
●  50 g kokosfett med kokos-

smak
● 150–200 g klyftade äpplen 
● 1,5 tsk kanel

GÖr SÅ Här: 1. Sätt ugnen 
på 175 grader. 2. Kör kokos 
och sötmandlar till mjöl i 
en blender. Häll över i en 
bunke. 3. Kör dadlar och ägg 

i blender/mixer. Häll över i 
mjölbunken. Häll på vattnet, 
rör om. 4. Smält kokosfett. 
Använd lite till att smörja en 
pajform, bröa med kokos-
flingor. 5. Rör ned kokos-
fettet i smeten och blanda 
ordentligt. Häll ut i formen, 
jämna till. 6. Vänd äppel-
klyftorna i kanelen och tryck 
ned dem i smeten. 7. Grädda 
cirka 40 minuter eller tills 
kakan fått färg men fortfa-
rande är krämig i mitten.

snabb-
basa dig!

lite bättre
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1 portion
● 1/2 grapefrukt
●  1 näve sötmandlar (helst 

blötlagda minst 8 timmar 
och därefter sköljda).

GÖr SÅ Här: 1. Dela grapen 
på mitten och skär ur fruktköt-
tet. Missa inte att äta upp den 
ljuvliga saften i botten med en 
sked. 2. Ät grapebitarna till-
sammans med mandlarna.

Grapefrukt 
och sötmandlar

mellanmål

Lär dig älska grape, 
en av få frukter som 
är basisk.

UNDER TIDEN FINNS TENA LADY
MINI MAGIC – supertunna (3 mm) 

trosskydd som är specialdesignade 
för just små läckage, och garanterat 

torrare än vanliga trosskydd. 

I många fall går det att träna bort 
lättare läckage. Många tjejer som 
drabbas, exempelvis efter förlossningen, 
är rädda att de ska läcka för alltid. 
Men i de  esta fall går det att 
knipträna bort besvären – 
5 min om dagen räcker. 

 tätt & du kan
Knip titt som

slippa

#5.

dropparna helt.

DET FINNS EN HEL DEL MYTER OM INKONTINENS. 
LÄS MER OM HUR DET VERKLIGEN LIGGER TILL PÅ WWW.TENA.NU/DROPPAMYTERNA 


