
TOPTUNET DURACELL-KANIN
- optimal energiforvaltning i en travl hverdag

 
 

Ved Martin Kreutzer



Hvem	er	jeg;	sådan	at	gøre	mig	klog	på	din	
virkelighed?	

Martin	Kreutzer,	specialist	i	præstationsfremmende	ernæring	&	livsstil	



Institut	for	Human	Ernæring	



Og	hvorfor	skrive	en	
hel	bog	om	det	her	
tema?	



PERFORMANCE PULJEN

OPTIMAL ENERGI

Søvn

Træning Ernæring

Restitution

   xyz
Trivsel	



PERFORMANCE PULJEN

OPTIMAL ENERGI

Søvn

Træning

Ernæring

Restitution

   xyz
Trivsel	



Imødegå	de	destruktive	stresshormoner!	



Stress	->	Kortisol	->	Inflammation	->	
Energitab	&	sygdom!	





Skab	et	stærkt	
fundament!	



Spis råvarer med 
 

ANTIINFLAMMATORISK 
STYRKE

Antiinflammatorisk
kostpyramide

5. LAG: 
Her skal der holdes igen, for samtlige råvarer i pyra-

midens top undergraver kroppens styrke. De fleste  
kan godt tåle små mængder, mens det for alle er 

uhensigtsmæssigt at svælge i slik, sodavand, 
alkohol, kager, chips, dårlig fastfood og andre 

decideret usunde madvarer.

3. LAG: 
Balancerede mængder fra dette lag passer fint ind i 

den antiinflammatoriske kostplan, for indtaget med 
måde kan de absolut virke styrkende. Råvarerne, 

du finder her, er herligt sunde og smager pragt-
fuldt. Hertil hører fuldkorn i alverdens afskyg-

ninger, rodfrugter, tørrede bønner og linser.

2. LAG: 
De lækre råvarer, som ligger lige over pyramidens bund, 

holder kroppen sund og stærk. Tænk dem ind i uge-
kosten, så kroppen kan hive saft og kraft ud af hvert 

eneste gram. Til genren af gode, sunde råvarer hører 
bl.a. magre fisk og æg, frugt og grønt, surmælk 

rig på mavevenlige bakteriekulturer, gode 
planteolier, quinoa og diverse cashew nødder, 

mandler og valnødder.

1. LAG: 
Her finder du de vaskeægte powerfoods med 

udpræget antiinflammatoriske egenskaber. 
De er en fundamental del af de styrkende 

kostvaner, som ad flere veje hjælper med 
at nedbringe inflammation i kroppen. 

Bær, kål, ingefær og fede fisk hører 
ligesom oliven, avocado og hvidløg 

til de mest kraftfulde antiinflamma-
toriske råvarer.

4. LAG: 
Hold igen med mængderne, for råvarerne i denne 

genre kan indtaget i større mængder fremme inflam-
mationen i din krop. Fokuser på kvaliteten, når du 

vælger ost, kød, forarbejdet korn, almindelige 
kartofler og andet fra dette lag, og find glæden 

i små, delikate portioner.
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75-125 gram/dag

50-75 gram/dag

150-200 gram/dag

5-10 gram/dag



Undgå	energirøverne	

•  Alkohol	
•  Underspisning	
– Blodsukkerblues	
– Koffeinfælden	

•  Overspisning	



Spis	dig	til	stabil	energi	

”Overskud	gi´r	overblik!”	



Strategisk ernæring

•  Spis hver tredje time! 

•  Spis let!

•  Spis styrkende!

•  Spis strategisk (fx i forhold til træning)



Gode (mellem)måltider
•  En skål skyr med mysli

•  En skive rugbrød med mager ost

•  En proteinrig madbar + frugt eller 
grønt

•  En banan + 20-25 mandler
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Those who think they have no time for 
bodily exercise will sooner or later have 
to find time for illness.

Edward Stanley (1826-93), British 
Prime Minister.





Cardio Styrke

Bevægelighed Natur

ENERGI!



Optimal	energi-motion	

•  Daglig	
•  Strategisk	placeret	
•  Natursøgende	”Shinrin	yoku”	
•  (Primært)	ekstensiv	



Den perfekte uge
Cardio x 2

–  Fokus på 
kvalitet

Styrke x 2
–  Fokus på 
funktionalitet

Bevæglese x 100
–  Fokus på 
frigørelse
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”Søvn	er	mere	end	timer	på	langs!”	

Sov	godt	–	og	nok!	



Vågner du om 
morgenen frisk og 
veludhvilet, af dig 
selv, før vækkeuret 
ringer?



Den perfekte nat



Sluk krop & sind før sengetid

Optimer sovekammeret

Forbered nattesøvnen



MEGET MERE LÆSESTOF, 
FOREDRAGSBOOKING M.M. PÅ 	
	
WWW.BODYCOMP.DK  
 
facebook.com/
antiinflammatorisk


