SNACKGUIDEN

Spis flere mellemmåltider!

Det kan være langt mellem hovedmåltiderne. Sult og et ustabilt blodsukker dukker ofte op når du ikke spiser regelmæssigt, derfor anbefaler jeg altid at du spiser hver 2-3 time. Sørg altid for at få sunde mellemmåltider som ikke er
fyldt med sukker. Med sunde mellemåltder forbedrer du din sundhed, undgår sukkertræng og skaber mere balance
igennem hele dagen.
Du vil også dagligt spare mange kalorier ved at lade slikken stå når den lille sult melder sig og i stedet bytte det ud med
frugt, knækbrød eller youghurt. Planlæg og forbered dine mellemåltider, så de ikke er svære at tilgå og du ikke kun har
valget mellem kage, slik eller sukkerholdige drikke.
Husk at mellemmåltider ikke skal mætte på samme måde som dine hovedemåltider, de skal gøre dig mindre sulten,
slukke sukkertrængen og udsætte tidspunket for det næste hovedemåltid.
 Spis noget hver 2-3 time - det giver et stabilt blodsukker
 Husk at mellemmåltider ikke skal mætte som et hovedmåltid
 Lav mellemmåltider på forhånd, så det bliver det lette valg
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SNACKGUIDEN

Sult eller kedsomhed!

Spis 3-4 små mellemmåltider hver dag. Når du er mæt, er dit blodsukker stabilt og du hyggespiser derfor mindre fordi
din sukkertrang helt naturligt bliver minimeret.
Bliver du snack`en fordi der er stille på arbejder eller når du sidder om aftenen hjemme i sofaen kan det måske skyldes
kedsomhed.
Undlad derfor at have usunde snacks liggende i køkkenskuffen, for så spiser du dem helt når du sidder for an tv`et. Du
kan også prøve at distrahere dig selv, når trangen til snacks fylder dine tanker. Gå en tur, læs en bog eller start støvsugeren, Så får du bevægt dig og forbrændt ekstra kalorier.
Sidst men ikke mindst kan du også prøve at bytte de sødesager ud når trangen melder sin ankomst, skift snacken ud
med the, kaffe, vand, sukkerfri saft eller sukkerfri sodavand. Det lægger en dæmper på den lille sult og giver noget
smag i munden.
 Lær at lytte til din krop!
 Undgå at have usunde snacks i køkkenskuffen
 Spis 3-4 små mellemmåltider hver dag

Track dine snacks!
Skriv ned, hvad du går og småspiser, om det er på jobbet eller hjemme så tæller det alt sammen. På den måde bliver
du opmærksom på hvad du i VIRKELIGHEDEN går og snacker og hvor mange kalorier der ryger ind uden at du tænker over det. Tænk dig om inden du går ombord i slikken på jobbet.
Inden du bare bevidstløst stopper i hovedet, så overvej, om det virkeligt er det værd og om det giver dig en tilfredsstillelse eller om det blot giver dig lyst til at spise mere, så du ender med dårlig samvittighed. Prøv at stil dig selv disse
spørgsmål inden du tager for dig! Er jeg sulten? Er det mere end 2-3 timer siden jeg sidste spiste? Hvis du kan
svare ja til de to spørgsmål, er det formentlig fordi du keder dig eller at dit blodsukker er ustabilt og derfor får du lyst
til søde sager. Derfor skal du enten gå i gang med at lave noget andet eller spise et fornuftigt mellemmåltid.
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