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Lite bättre
Du &: Jobbet  Pengarna  Balansen Träningen  Maten  

Din 
Vardag

● Kristins terapi ● Träningstrender här & i LA ● Testa crossfit!

Visst är de härligt, sommar och sol och det 
där glaset rosé till kvällen – men kanske 
börjar vi känna av ett visst detoxbehov nu? 
Det finns goda alkoholfria alternativ (se här 
intill) för sommarkvällen. Som dessutom 
ökar din fettförbränning istället för att stop-
pa den. En kort crashcourse i alkohol och 
förbränning lyder så här: Kroppen bryter 
ner det gifitgaste först. Har du alkohol i blo-
det väljer kroppen att ta hand om den först 
och fettförbränningen står helt still tills du 
är ”ren”. Lite lådvin varje dag… ja, du förstår 
vad resultatet blir. Och på det kalorierna 
som själva alkoholen innehåller, se bara här:

F
o

t
o

: M
ik

a
e

l
 J

a
k

o
b

s
s

o
n

Spola kröken 
(och kilona!)

SMarTaMaTenS heTa  
(och SValkanDe) 
MelonDrink    4 glas 

● 500 g vattenmelon
● 2 dl iskallt vatten  
(eller ännu hellre  
200 g iskuber)
● 1 st lime, skal och saft
● 0,5–1,5 krm cayennepeppar 

kör alla ingredienser i
en blender. Smaka av så
att drinken biter ifrån utan
att pepparsmaken tar över
helt. Servera bums.
Psst! Bara 46 kcal/glas.

alkoholenS kaloriToPP
En starköl 40 cl: 186 kcal 
Ett glas rött vin 15 cl: 108 kcal
Ett glas vitt vin 15 cl: 101 kcal
Ett glas champagne 15 cl 111 kcal
Ett glas cosmopolitan 4 cl: 120 kcal
Ett glas gin & tonic 4 cl: 150 kcal
En liten whisky 4 cl: 89 kcal
En vodka sour 40 cl: 80 kcal
En daquiri cocktail 6 cl: 112 kcal 
En mojitos 4 cl: 160 kcal
En pinacolada med allt i: 644 kcal
En long island ice tea med allt i: 
780 kcal (en brakmiddag!)
Jämför: En hamburgare 500 kcal, 
en stor pizza 1000 kcal.

Recept Åsa Jakobsson/ 
sMaRtaMaten.se  

Därför Bränner 
Den här Drinken feTT: 

Cayenne är basgörande och 
innehåller capsaicin, 
ett ämne som ökar 

energiförbrukningen och 
fettförbränningen. 


