
Det här känns helt galet! Här sitter jag 
och skriver en kokbok. Jag tänker ut 
och provar recept, jag rekommenderar 
hur man ska tänka för att välja bättre 

mat och hur man gör det enklare att laga bra mat 
även när tiden är knapp. Det är galet, och fantas
tiskt roligt. 

Varför tycker jag då att det är galet att jag skri
ver en kokbok? Jo, jag är ju varken kock eller har 
stått i köket och varit nyfiken på riktig matlag
ning sedan unga år. Inte heller har jag haft koll på 
vad maten innehåller tidigare. Det är först efter 
att jag blivit mer och mer intresserad av träning, 
återhämtning, ja hälsa i sin helhet som jag blivit 
intresserad av vad maten innehåller och hur det 
påverkar våra kroppar.

 Som barn älskade jag allt som smakade sött, 
rostade ostmackor med marmelad var min favo
rit till frukost, till exempel. När jag var arton år 
drabbades jag av anorexi. Det var en period i mitt 
liv när allt kändes tungt. Tufft med kärleken, sorg 
efter min döda farmor och dessutom var det sista 
året på gymnasiet. Känslan av att väga mindre var 
skön, jag kände mig lättare mentalt. Dessutom 
hade jag plötsligt kontroll över något – maten – 
det enda jag kände att jag kunde kontrollera just 
då. Jag kom över anorexin relativt fort men har 
ändå sedan dess lagt enormt mycket tid och energi 
på mat kopplat till negativa tankar. Alldeles för 
mycket tid, en fokusering som jag i dag anser inte 
var sund.

För ungefär sex år sedan accepterade jag att 
mitt tidigare matmissbruk alltid kommer att vara 
en del av mig. Tidigare hade jag försökt stöta bort 
den sidan av mig, jag ville inte kännas vid den, 
även om den dök upp titt som tätt. Men det var 

först när jag accepterade min svaghet och mina 
matproblem som jag kunde omfamna den sidan 
av mig själv och acceptera att de är en del av mig. 
Och att de faktiskt kan vara det utan att ta över 
mig och mitt liv. Om jag lägger ihop antal timmar 
som jag har fokuserat på mat och vad jag får äta 
eller inte, så blir det många många dagar, kanske år. 

Jag kan inte förändra det som varit men jag kan 
lära mig av det och påverka hur jag lever i dag. 
I dag är mat i stället något positivt och intres
sant för mig. Framförallt för mina barns skull. De 
växer fortfarande och jag sätter grunden för dem. 
Mat ska självklart smaka gott och jag tycker även 
att det är viktigt att vi äter i en miljö eller med 
människor som får maten att smaka ännu bättre. 
Men jag är också extra noga i dag med att äta bra 
mat. Mat som ger min och mina barns kroppar 
vad vi behöver för att orka med att leva ett aktivt 
och gärna ett långt liv. 

Mitt stora intresse för träning och hälsa har 
gjort att jag under flera år varit nyfiken på hur jag 
kan förändra kosten och våra matvanor, men jag 
har inte haft tid och ork att förändra. Jag trodde 
att det var mycket jobbigare än vad det faktiskt 
visade sig att vara. För ett par år sedan tog jag dock 
tag i det på riktigt. Under en resa till New York 
2013 fick jag nämligen upp ögonen för vad som 
är bättre mat. Trots att det finns mycket dålig 
mat i USA är det också enklare att hitta sundare 
snabbmat, i alla fall i många storstäder. I fler talet 
butiker finns valmöjligheten till ekologiskt och 
det finns ett fantastiskt urval av glutenfria pro
dukter. I  Sverige är det kanske inte alltid lika lätt 
då vi inte har så stora sortiment som de har i USA, 
men nu när jag vet vad jag ska leta eller fråga efter 
är det inte alls så krångligt som jag upplevde det 
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 tidigare. I dag gör jag bättre och medvetna val 
varje gång jag handlar. Och det blir dessutom 
lättare och lättare att hitta bra alternativ även i 
Sverige i och med att efterfrågan och utbud ökar. 

I New York insåg jag helt enkelt att jag kan 
välja mat som är lika god – eller ännu godare – 
men också sundare, mer miljövänlig och mer 
energigivande än den mat jag valt tidigare. 

FAMILJEN I FOKUS 
Jag ska erkänna att jag tidigare ofta, på grund 
av tidsbrist, slängt ihop det som är lätt och det 
jag dessutom vet att barnen tycker om. Det har 
varit dålig variation på kosten och framförallt 
har jag inte haft tålamod att introducera ny, bra 
mat för mina barn. Det tar lite tid att vänja sig 
vid nya smaker ibland. Så om jag byter ut O’boy 
på lördagsmorgonen till mandelmjölk, ekologisk 
kakao och lite agavesirap kanske inte min son gil
lar det första gången och inte andra heller, men 
efter att ha gjort några smoothies med liknande 
ingredienser gillar han den nya chokladdrycken 
lika mycket. 

Jag har ett ansvar gentemot mina barn. Därför 
ville jag börja laga vad jag anser är bra mat. Jag 
önskar att jag hade tagit det ansvaret tidigare, jag 
önskar att jag hade förstått vikten av vår kost och 
hur den påverkar våra kroppar och vår miljö. Men 
det är framtiden jag kan påverka. Därför vill jag 
göra den här förändringen nu när jag känner att 
jag har tid, tålamod och nyfikenheten till det. Och 
vet du, det är faktiskt mycket enklare än vad jag 
hade föreställt mig – och så mycket roligare!

Kom också ihåg att du inte behöver byta ut 
all mat på en gång. Om du varje gång du handlar 
och lagar mat tänker att du ska göra ett val som är 
bättre än tidigare är du på rätt väg.

Under de senaste årens matresa har mina barn 
fått testa många juicer och smoothies, alla har inte 
smakat bra men de har tålmodigt hjälpt mig att 
hitta de smaker vi tycker om och jag har hela tiden 
sett till att vi använt bra råvaror. Jag har också läst 
till kostrådgivare, mest för min egen skull eftersom 
jag tycker att matens påverkan på våra kroppar är 
så intressant. Men jag vill också kunna inspirera 
andra. Det är något jag brinner för. 

FRÅN MIG TILL DIG
Det jag skriver här är först och främst min upp
fattning och min tro på vad som är bra mat. Jag 
har  visserligen läst mycket, utbildat mig, frågat och 
testat mig fram. Men ämnet är omfattande och i 
flera frågor finns olika åsikter bland experterna. 
Dessutom går forskningen hela tiden framåt och 
nya rön kommer. Så se det här först och främst som 
en inspirationsbok, där jag valt ut det jag person
ligen tycker är viktigast, fylld med smaker som   
jag gillar. 

Du får nyttig och god mat som fungerar i var
dagen. Jag ger också lite tips på hur jag löser maten 
när jag reser eller jobbar på resande fot. Lite pla
nering i vardagen gör nämligen stor skillnad för 
energi och välmående. Dessutom har jag lagt till 
lite av mina tankar gällande mat och träning. 

Jag inspireras av människor och miljöer och det 
kommer du att märka bland recepten. Det finns 
recept med smaker från olika delar av världen, 
men även flera där jag inspirerats av kompisar. 

Min önskan med den här boken är att inspirera 
dig (och din familj!) till att stegvis välja bättre och 
godare mat. Jag brinner för god hälsa, både i kropp 
och själ, och hoppas att fler vill ta ansvar och göra 
sundare val varje dag. Så nästa gång du tänker mat, 
mellis eller dryck – gör ett val, ett bättre val! 
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Jag har alltid haft en krånglig mage och varit 
känslig för laktos. Och när jag ätit gluten har 
jag fått ont i magen och dessutom blivit låg i 
humöret. När jag tar bort vetemjöl och gluten 

mår jag mycket bättre, magen fungerar och jag 
har en helt annan energi. Därför är det ett ganska 
självklart val för mig.

Jag tycker också det är viktigt att vi känner in 
vad våra kroppar klarar av. Vi är alla olika men 
många verkar faktiskt må bättre utan gluten. Jag 
har heller aldrig hört att någon mått dåligt av att 
sluta med vetemjölet, så det är inte direkt riskfyllt 
att prova. Inte behöver det vara speciellt kompli
cerat heller, det finns så många bra och goda alter
nativ.

Jag hör nu fler och fler som får problem av att 
äta vetemjöl. Ont i magen oftast. När jag testa
des för glutenintolerans för flera år sedan sa man 
att antingen har du celiaki eller inte, man kan 
inte vara känslig. I dag svarar varken läkare eller 
experter inom naturmedicin på samma sätt när 
jag frågar. De säger numer ofta att man kan vara 
känslig mot gluten. Vissa klarar också gluten men 
är känsliga för just vetemjöl.

Jag har blivit nyfiken på varför det här har 
förändrats. Nu är inte frågan bara om man har 
celiaki eller ej, utan även om man på annat sätt 
reagerar på gluten. Varför har problemet vuxit? 
Varför är det så många som reagerar på vetemjöl 
och gluten?

Jag har själv inte celiaki, men jag är känslig och 
dessutom reagerar jag på vetemjöl. Jag har försökt 
att förstå varför och läst på en del.

GAMMALT OCH NYTT MJÖL 
Från början var vetemjöl en naturlig produkt 
fylld av mineraler och andra bra näringsämnen, 
något som använts för att baka med men även i 
vår matlagning. Under årens lopp har vetemjölets 
produktion ökat med efterfrågan och då har man 
också förändrat produktionen.

Det äldsta vetet (Triticum monococcum) var 
enkornigt. Det vanligaste vetet i dag (Triticum aes-
tivum vulgare) har processats fram och är tvåkor
ningt med hjälp av tillsatta proteiner. Vetet i dag 
har även kraftigare stjälk då man märkte under 
processen att stjälken var för svag och bröts när 
vetet blev tvåkornigt. Man tillsatte då mer pro
teiner för att stärka stjälken. Med yttre medel 
 hjälper man även till så att vetet växer fortare och 
vi får fler skördar. 

Vetemjölet är alltså inte längre en naturlig pro
dukt utan en processad med olika tillsatta pro
teiner. Det är kanske därför inte så konstigt om 
våra magar inte klarar av det. Dessutom är gluten 
ett klister som är svårt för magen att bryta ner. 
Tänk själv på hur det ser ut i bunken efter att du 
har bakat. Klistret som är kvar är det som magen 
måste bryta ner. 

Jag tror även att all processad mat vi äter i dag, 
det raffinerade sockret och dessutom miljöförore
ningarna påverkar hur vi bryter ner vår mat – det är 
mycket magen ska ta hand om som inte fanns förr. 
Våra magar utsätts för mycket större påfrestningar 
än vad den från början var uppbyggd för. Utveck
lingen har gått enormt snabbt de senaste hundra 
åren. Jag förstår om våra kroppar inte hinner med.  

HEJ DÅ VETEMJÖL
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VETEMJÖL OCH HÄLSAN
Det sägs också att gluten kan vara inflammato
riskt. Ett exempel är min yngsta son som gjort 
massor av tester hos läkare på grund av små gula 
prickar kring munnen, små finnar. Läkarna sa att 
det måste vara inflammation som är orsaken men 
de hittade ingenting och kunde inte komma fram 
till vad som orsakade prickarna. Vi blev till slut 
rekommenderade att ta bort vetemjölet av en per
son som sysslar med alternativa naturliga meto
der. Det gjorde vi. En vecka senare var prickarna 
borta. 

Min äldsta son har alltid haft lite problem med 
stelhet i sina knän. Kunde inte sitta på huk då det 
tog emot. När han slutade med vetemjöl gick det 
tre veckor och sedan sa han ”mamma, titta, jag 
kan sitta på knä utan problem”. 

Jag har insett att vetemjöl helt enkelt inte gör 
vare sig mig eller mina söner något gott, och väl
jer bort det.  Därför finns heller inga recept i den 
här boken som innehåller vetemjöl, men däremot 
alternativ som är både goda, enkla och med bättre 
näringsvärden än vetemjölsvarianter. 

Vill du äta vetemjölsfritt eller glutenfritt så var 
noga med att läsa på förpackningen när du handlar. 
Ibland står det vetestärkelse, och då är det inte fritt 
från vete även om det inte innehåller gluten.

 HE J DÅ VETEMJÖL 11
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FISK I PAKET MED KOKOSMJÖLK
4  P O R T I O N E R

Första gången jag åt fisk i folie var hos min tante Brith i Norge. Jag var inte 
så förtjust i fisk på den tiden men när jag blev serverad på det här sättet 
var smakerna helt annorlunda. De stannade liksom kvar i foliepaketet. Jag 
tycker också att det är kul att alla får öppna sitt eget lilla paket. Jag brukar 
oftast använda lax, men blandar olika fisk- och skaldjursbitar när jag vill 
lyxa till det. 

Barnen gillar inte så starka smaker så de får bara kokosgrädde på sin fisk. 

200 g zucchini
150 g salladsärter, sockerärter eller edamamebönor
400 g fisk- och skaldjursbitar, t.ex. torsk, lax, 

 eller 4 portionsfiléer
1 lime eller citron 
2 ½ dl kokosmjölk
1 msk röd currypasta
1 tsk fisksås
2 tsk maizena
4 ark bakplåtspapper, folie eller stekpåsar
salt

Till servering: ris (gärna rött råris), citrusklyftor och 
koriander 

Skiva zucchinin tunt. Lägg den tillsammans med ärterna 
mitt på fyra bakplåtspappersark eller foliebitar. Lägg på 
fisken. Riv skalet av citrusen och spar till räkorna. Blanda 
kokosmjölk med currypasta och fisksås och pressa i 1 tsk 
limesaft. Koka upp och red med maizena. Skeda sedan 
cirka 3 msk över varje fiskbit. Vik ihop som ett paket. Nyp 
ihop kanterna ordentligt. Baka 12–15 minuter i 175 grader 
eller lägg paketen på grillen. Toppa fisken med limeräkorna 
och servera med ris och limeklyftor. 

LIMERÄKOR
500 g oskalade räkor
2 msk rostade kokoschips
½ kruka koriander
skalet av 1 lime eller citron

Skala räkorna och finhacka koriandern, även stjälkarna. 
Blanda med limeskalet och kokoschips.

VARIATION
Ibland brukar jag göra en japansk lax på samma sätt.  
Då blandar jag samman lite sesamolja, soja, riven ingefära, 
limesaft och misopasta som jag häller över laxen. Var 
 försiktig med sesamoljan bara, cirka 1 msk brukar räcka  
för att ge smak.  

Du kan också smaksätta på klassiskt svenskt vis med 
exempelvis crème fraiche eller grädde som du blandar med 
lite senap, kapris och dragon. 
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SALLAD MED AVOKADO 
OCH GRÖNKÅL
4  P O R T I O N E R

Jag gillar att blanda frukt i sallad så att sötma möter sälta. Här kommer ett 
bra exempel, en riktig höst- och vintersallad med massor av nyttigheter. 
Är jag väldigt hungrig lägger jag till ett löskokt ägg. 

2 dl quinoa eller glutenfri mathavre
2 avokador
1 moget päron
300 g orensad grönkål
4 torkade aprikoser eller ½ dl gula russin
50 g tamarirostade sötmandlar
150 g fetaost

CITRON- OCH HONUNGSDRESSING 
2 msk citronsaft
4 msk olivolja
1 msk honung
salt, svartpeppar

Koka quinoan enligt anvisning på förpackningen. Låt 
svalna. Skär avokadorna och päronet i bitar och repa 
bladen av grönkålen. Hacka aprikoserna och mandlarna 
grovt. Blanda samman ingredienserna till dressingen. 
Massera grönkålen med 1 msk av dressingen. Blanda med 
quinoa, avokado, päron och aprikoser. Toppa med mand-
lar och ost. Häll på resten av dressingen. Servera med 
äppelyoghurten till.

ÄPPELYOGHURT MED MYNTA
1 äpple
1 kruka mynta
2 dl matyoghurt 10 %
skalet från 1 tvättad citron
salt, svartpeppar

Riv äpplet grovt och krama ur det lite lätt. Finhacka mynta-
bladen. Blanda med yoghurt och citronskal och smaka av 
med salt och peppar. Ställ kallt. 

VARIATION
På våren och sommaren byter jag ut grönkålen mot färsk 
spenat och quinoan mot färskpotatis. Godast blir då 
sallad en om jag kokar potatisen, delar den och häller på lite 
av dressingen när potatisen fortfarande är ljummen. Jag 
brukar också variera ost efter humör – getost, mozzarella, 
parmesan, västerbottensost – allt blir gott.

TIPS 
Kung markatta har jättegoda snacksmandlar som är rostade 
med tamari – japansk soja. Nu har jag lärt mig göra dem själv. 
Jag rostar bara oskalade mandlar i en stekpanna utan fett. 
När de börjar få färg häller jag på lite ljus japansk soja och tar 
av från värmen. Mandlarna får en rökig god smak. 
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PIZZA MED FÄRSKOST  
OCH GRÖNKÅL
2  P I Z Z O R  ( FÖ R  B I L D  S E  S .  4 6 )

När det gäller pizza har jag två bra tips: lägg inte på för mycket sås, 
det gör bara pizzan vattnig, och sätt plåten i ugnen först. Jag bakar 
ut pizzan på ett bakplåtspapper som jag sedan lägger på den varma 
plåten. Då gör undervärmen att botten blir krispig. Om du ändå 
tycker att botten blir för mjuk, fräs broccolin i stekpannan innan så 
får du ur lite vätska. 
    Oftast gör vi göra en half/half. Barnen har sina favorit ingredienser 
– riven ost, kalkon och pepparsalami – på sin halva, och jag har mina 
favoriter på den andra. 

1 broccolihuvud, 250 g
3 ägg
1 dl mandelmjöl
1 dl bovetemjöl
1 tsk oregano
½ tsk salt
en nypa chilipeppar

Skär av broccolistammen och skala den. Riv på rivjärn eller 
kör i en matberedare till fina smulor. Knäck i äggen och 
 tillsätt övriga ingredienser. Mixa lite till. Krydda med salt. 

Kleta ut smeten tunt på varsitt bakplåtspapper med 
hjälp av en slickepott. Grädda cirka 10 minuter i 225 grader 
varmluft tills pizzan fått fin färg. Lägg på valfri topping, 
sänk värmen till 200 grader och grädda 5–10 minuter tills 
pizzan är gyllenbrun. 

MIN FAVORITPIZZA BESTÅR OFTAST AV 
lite tomatsås 

parmaskinka eller rökt kalkon

grönkål, rensad och kramad med lite olja

klickar av färskost, t.ex. mascarpone

mozzarella

pinjenötter

färsk basilika

VARIATION
Byt ut broccolin mot blomkål. Mina barns absoluta favorit 
gör jag av 3 dl riven blomkål, 1 dl mandelmjöl, 3 ägg, 2 dl 
riven ost och smaksätter med cayenne, salt och oregano. 
Vi brukar också "fuska" ihop en snabb tomatsås av tomat-
puré, olja, salt och cayennepeppar – superenkelt. 
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RAWFOODBOLLAR
C I R K A  1 8  B O L L A R

Jag brukar ta lite vad jag har hemma i skafferiet när jag gör mina 
rawfoodbollar. Övervägande andel nötter, lite torkad frukt, lite 
nyttiga fetter och någon smaksättning. Om du gör din egen 
nötmjölk är det perfekt att använda nötmassan som blir över i 
stället för nötter till de här bollarna. 

Mina söner tycker att det här är ett perfekt mellanmål, både 
hemma och att ha i väskan när de är ute på något. 

250 g hasselnötter
8 urkärnade dadlar
1 tsk äkta vaniljpulver
2 msk kakao 
3 msk kokosolja
en nypa salt
kokosflingor, bipollen, hampafrön eller citrusskal  

att rulla bollarna i

EXEMPEL PÅ SMAKSÄTTNING  
1 mosad liten banan
½ tsk malen kanel
½ tsk malen kardemumma
2 tsk blåbärspulver
1 tsk riven ingefära 
1 tsk lakritspulver
1 krm chilipeppar
en skvätt starkt kaffe

Blötlägg eventuellt hasselnötterna 1 timme i kallt vatten så 
blir de lättare att mixa. Häll av vattnet. Mixa alla ingredi-
enserna. Tillsätt eventuellt en eller två smaksättningar och 
mixa lite till. Rulla till bollar. Rulla dem i exempelvis kokos, 
bipollen, hampafrön eller citrusskal. 

VARIATION
I stället för dadlar brukar jag variera mina bollar med 
aprikoser, fikon eller torkade tranbär, och nötterna efter 
vad som finns i skafferiet och hur bråttom det är. Jag 
använder ofta sötmandlar och cashewnötter i stället för 
hassel nötter, men de behöver blötläggas 8 timmar. De 
innehåller nämligen ett enzym, fytinsyra, som kan hindra 
matsmältningen. Genom blötläggning försvinner enzymet 
och vi kan tillgodogöra oss alla näringsämnen. Hassel-
nötter behöver inte blötläggas för enzymets skull men de 
blir enklare att mixa. 
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 CHOKLADMOUSSE 
MED ROSTADE 
 HONUNGSMANDLAR
4  P O R T I O N E R

Lyxig dessert med så mycket smak att det räcker 
med ett litet glas. Särskilt god blir moussen med 
de sötsalta mandlarna på toppen och färska bär. 
Välj mogna avokador och helst fast honung, den 
har en godare smak som framhävs här. Det är 
också stor skillnad på kvaliteten på kakaopulver, 
prova dig fram och välj ett pulver av hög kvalitet. 

2 mogna avokador
1 dl kakao
1 dl kokosgrädde
3 msk fast honung
en nypa salt

ROSTADE SALTA HONUNGSMANDLAR 
1 dl sötmandlar
1 msk fast honung
2 msk rostade sesamfrön
1 tsk flingsalt

Till servering: färska bär och mynta 

Mixa alla ingredienser till moussen i en matberedare eller en 
mixer. Häll upp i portionsformar och ställ i kylskåp minst 45 
minuter. Rosta mandlarna i en torr stekpanna utan fett. Häll på 
honungen och låt den koka in. Häll upp på ett bakplåtspapper 
eller ett oljat fat och strö genast över sesamfrön och flingsalt. 
Hacka mandlarna till fina smulor när de har svalnat. Toppa 
moussen med mandlar, färska bär och mynta. 

VARIATION 
Lägg till kardemummafrön och kaffe som extra smaksättning i 
moussen. Ta hasselnötter i stället för mandlar och variera bären 
efter säsong och humör.
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96 ÄLSKADE DRYCK

HALLONSMOOTHIE 
MED MANDEL
2  G L A S  ( F Ö R  B I L D  S E  S . 9 4 )

Det här är en bra mellis- och träningstryck 
som innehåller både protein och snabba kol-
hydrater. Vill du ha en sötare smoothie mixar 
du ner 1 urkärnad dadel eller 1 msk honung. 

1 liten banan
150 g hallon, frysta går bra
2 dl mandelmjölk
2 msk mandelsmör
1 tsk riven ingefära 

Mixa alla ingredienser. Rör om och servera direkt.

VARIATION
Byt gärna ut ingefäran mot lakritspulver. Kvarg  ger 
extra protein och mättnad för den som ska träna.

MANGOSMOOTHIE 
MED KARDEMUMMA
2  G L A S 

Vill du ha en sötare smoothie mixar du ner  
1 urkärnad dadel eller 1 msk honung.

1 liten banan
ca 250 g tärnad mango, fryst går bra
2 tsk limesaft
2 dl cashew- eller mandelmjölk 
1 msk cashew- eller mandelsmör
1 tsk mortlade kardemummafrön

Mixa alla ingredienser. Rör om och servera direkt.

VARIATION
Byt gärna ut kardemumman mot ingefära och mangon mot 
exempelvis ananas eller jordgubbar. 
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MAT PÅ VÄG 

Jag har inget stillasittande jobb, jag är ganska 
ofta på väg. Många upplever det som stressigt, 
men jag vet inget annat och trivs med att möta 
olika människor och olika miljöer. Det är spän

nande och jag älskar nya utmaningar. 
Däremot kan det krävas lite planering för att 

det här med bra mat ska fungera. Ibland ligger det 
en ost och skinkmacka vid en fotografering eller 
så är logen fint fixad med en blomma, lite frukt 
och en stor godisskål inför en tvsändning. Det 
är omtänksamt men eftersom jag är lite krånglig 
med maten och med min laktosintolerans och 
glutenkänslighet och dessutom är ganska noga 
med att ge min kropp rätt bränsle så ser jag alltid 
till att ha med mig mat eller mellanmål.  

När jag är på språng i jobbet kan det hända att 
jag äter medtagen lunch i bilen på en parkering, 
dricker en smoothie promenerandes till ett möte 
eller om jag är hemma stående i köket. Jag tycker 
faktiskt att det är skönt att stå och äta min lunch 
ibland, framförallt om jag har suttit hela dagen. 
Att äta lunchen i bilen på en parkering med skön 
musik är avkoppling för mig. Speciellt en dag när 
jag vet att det går åt mycket energi. Då vill jag se 
till jag få i mig det jag behöver men att jag i stun
den ändå finner ro och njutning. 

Vi lever alla på olika sätt och uppskattar olika 
saker. Huvudsaken är vad du själv känner är rätt 
för dig. Ofta när jag står och äter tycker andra att 
jag ska sitta ner, men för mig är det avkoppling. 
Viktigast att du känner ett lugn. 

Välj den rätta maten för dig, hitta en behaglig 
plats att äta på, var ärlig mot dig själv i dina val 
och fyll på med den energi du behöver för att få 
en än bättre arbetsdag.  

PÅ RESAN
När jag reser med Filip och Leon försöker jag 
också se till att vi får i oss bra mat. Vi har alltid en 
påse med nötter och russin med oss i bilen eller på 
flyget, liksom under långa dagar på upptäcktsfärd, 
till exempel. 

Om vi reser utomlands kan det vara svårt att 
hitta bra ”snabbmat” om hungern plötsligt dyker 
upp eller humöret dippar. Därför brukar jag all
tid ta med ett par kokta ägg från frukosten, en 
macka och lite frukt. Om energin försvinner och 
lunchen är en bit bort kan det rädda dagen. Lite 
planering som gör stor skillnad. 

När jag och killarna bilar i Sverige har vi en 
annan tradition. När jag har packat klart bilen 
lägger jag vikta filtar och varsin kudde där Filip 
och Leon ska sitta. Högst upp står varsin liten kyl
väska som jag köpte för många år sedan. I den har 
jag lagt ner dricka, mellanmål, en ask med russin, 
någon frukt och en liten tidning eller liknande. 
Det gör de långa resorna lättare. Då har de sin lilla 
picknick i bilen när de vill. Vi älskar att åka bil. Vi 
tre. Lyssnar på musik, pratar och så knaprar de på 
sin picknick. Underbara minnen.
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