
FLAD(ere) MAVE 
- med garanti!

Ved Martin Kreutzer



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

Martin Kreutzer, specialist i præstationsfremmende ernæring 



Institut for Human Ernæring 



Sundhed
vs

Performance



Mikrodosering af EPO: 
3-5 % højere kondital

Vægtreduktion fra 80 til 74 kg: 
8 % højere kondital!

Performance: Den kontante fordel



Øgning af relativ risiko ift 1 ved forhøjet taljemål 
n Type 2-diabetes    >5 
n Hjertekarsygdom   2-4 
n Hypertension    3-6 
n Leversygdom    2,5 
n Cancer     1,5-3,5 
n Søvnapnø    >5 
n Slidgigt     1,5-3 

Sundhed: De kontante fordele



§  Tøm blæren. 

§  Fjern strammende tøj. 

§  Stå med let spredte ben. 

§  Træk vejret afslappet. 

§  Find punkt mellem øvre del af 
hoftekammen og nederste ribben. 

§  Placer målebåndet i et vandret plan. 

§  Mål ved udånding. 

 



Fortolkning 

Mænd:  

< 94 cm = lav risiko 

< 102 cm = moderat risiko 

 

Kvinder: 

<  80 cm = lav risiko 

< 88 cm = moderat risiko 



Succesfuld 
fladmavestrategi 

1) Kalorieunderskud

2) Kostjusteringer der 
angriber mavefedtet

3) Fordøjelsesoptimering

4) Styrkelse af 
mavekorsettet

5) Stressmanagement



Spis mindre og rør dig mere! 



!

Tab af 1 kg fedt kræver et underskud på 7.000 kcal! 

!
!

!

Halvkedelige fakta



30 gram fedttab* kræver (v. 105 kg)
… 

*forudsætter, at der ikke spises noget ekstra, som ”belønning” for motionen 



35 gram nødder

40 gram chokolade

3-4 stykker frugt

1 dl/60 gram rå ris eller pasta

½ liter mælk

!

!

!
!

!

Eller > 200 kcal reduktion i indtaget



TRIN 0: Lug ud! 



TRIN 1: Få styr på (pro)portionerne 

§  Lad kød og grønt skabe 
fundamentet.  

§  Stræb efter to håndfulde kød 
og tre håndfulde grønt 

§  Suppler med max én håndfuld 
stivelse (pasta, ris, kartofler, 
brød) 

§  Undgå fedtforskrækkelse! 
”Spiser du mere end én 
portion, spiser du for meget!” 



Omkring 15-25 gram 
kulhydrat pr. hovedmåltid.

Altid i kombination med 
protein og/eller fedt.

!
!

!

!
!

!

Spis 
kulhydratstrategisk



”We observed that when 
patients were fed a CHO-

enriched diet, their fat mass 
was redistributed toward the 

abdominal depot”

!
!

!

Diabetes Care:



!

An isocaloric MUFA-rich diet 
prevents central fat 

redistribution.

!
!

!

Diabetes Care:

Spis fedtstrategisk



Oliven

Avocado

Jordnødder

Mørk chokolade

!
!

!

MUFA Kilder

Men husk 
også de 
andre!



Mindst 20 gram protein pr. 
hovedmåltid.

Animalsk for maksimal 
mæthed og termogenese.

Kvalitet for helbredets skyld.

!
!

!

!
!

!

Spis proteinstrategisk



Praksisråd: Understøt rygraden 

Undgå:   
§  at købe stort ind 
§  at stille gryderne på bordet  
§  være distraheret under måltidet 
§  og generelt forføre dig selv! 

  

Lad til gengæld: 
§  grønsagerne fylde den halve tallerken  
§  giv god plads til kød, fisk eller fjerkræ.  
§  resten af tallerkenen må du gerne komme 

kartofler, ris eller pasta på! 



Praksisråd: Styrk konsistensen 

§  Mad med bid mætter bedst. Styr udenom 
”blævremad”, når mætheden skal maksimeres! Gå 
efter grove grønsager, groft brød og fast kød. 

§  Drop (eller begræns) flydende kalorier, som øl, vin, 
sodavand, men også mælk, juice og saftevand, 
hvis du vil tabe dig! 



 

TRIN 2: Få styr på blodsukkeret 
 
§  Blodsukker, appetitregulering og mavefedme 
 
§  Måltidshyppighed 
 
§  … 
 



Spis dig til et stabilt blodsukker 

Høj  
prioritet! 

Vanebrud Skærpet 
 fokus 

Høj  
prioritet! 



Gode mellemmåltider 
§  En skål skyr med mysli 

§  Et par skiver knækbrød med mager ost + en banan 

§  En god smoothie (af 100 gram bær, 1 dl skyr, 1 banan, 1 
tsk rapsolie og 1 tsk vaniljepulver) 

§  En skive brød med magert pålæg plus frugt eller grønt. 

§  En moderne madbar, evt. plus frugt eller grønt. 

§  Nødder og frugt 

 



Spis fiberrigt.

Vær allergi/intolerance detektiv 
(gluten, FODMAPs m.fl.).

Plej floraen med probiotika.

!
!

!

!
!

!

TRIN 3: Få styr på tarmen



Lige, skrå og tværgående 
muskulatur.

Få, tunge gentagelser.

Kvalitativt.

!
!

!

!
!

!

TRIN 4: Styrk hele korsettet



For stort arbejdspres giver 
stress.

Søvnmangel giver stress.

For lidt (og for meget træning) 
giver stress.

Alkohol giver stress.

!
!

!

!
!

!

Trin 5: Reguler din stress!





MYTER OM 
MUSKELMAD 



Det er farligt at træne på tom 
mave! 



Det er farligt at træne på tom 
mave! 

FALSK ! 



Man skal have proteiner og 
kulhydrater efter træning! 



Man skal have proteiner og 
kulhydrater efter træning! 

FALSK ! 



Det er en god idé at tanke 
masser af kulhydrater før 
løbeturen! 



Det er en god idé at tanke 
masser af kulhydrater før 
løbeturen! 

Tjaaaaa... 



Jeg undgår kramper ved at 
komme salt i vandet! 



Jeg undgår kramper ved at 
komme salt i vandet! 

Tjaaaaa... 



Bær og kål efter træning er guf 
for immunforsvaret! 



Bær og kål efter træning er guf 
for immunforsvaret! 

Falsk! 



Rødbedejuice inden træning 
øger min ydeevne! 



Rødbedejuice inden træning 
øger min ydeevne! 

Sandt! 



Kakaomælk er en perfekt 
eftertræningssnack! 



Kakaomælk er en perfekt 
eftertræningssnack! 

Sandt, 
hvis... 



Spørgsmål?

Kommentarer?

Vejledning?

Andet?

Så tjek www.bodycomp.dk, 

facebook.com/antiinflammatorisk, 

ring til Martin på 22179128 eller 

skriv til kreutzer@bodycomp.dk

	

	


