
Tänk dig en kost som ger barn och ungdomar
rätt förutsättningar till bra inlärning och
koncentration i skolan.

pigga
& friska 

barn
Tänk dig att ge växande, aktiva och nyfikna barn

och ungdomar en god grund för en hälsosam och frisk

livsstil som fungerar i vardagen och resten av livet. 

En naturlig kost på gammelmormors vis med

 rena  råvaror utan tillsatser, närproducerad

 och  miljövänlig så långt det är möjligt.

FÖRELÄSNINGAR 

Cecilia Blidö kostrådgivare, föreläsare, Grund-
are av Naturlig Mat i Skolan 
Föreläsningar: Naturlig mat i skolan, Naturlig 
kost för barnfamiljer

cecilia@naturligmatiskolan.se
www.naturligmatiskolan.se 

Anna Hallén kostrådgivare, författare Grundare 
av ANNA Hallén UTBILDNINGAR
Föreläsningar: NPF, Energibarn, våra älskade 
skitungar

anna@annahallen.se
www.energibarn.se

FORSKARE OM FETT

”En biokemiskt orimlig men seglivad myt att 
mättat fett är farligt slås nu ut av bättre vetande. 
På kort tid har alltfler insett värdet av smör”. 

Göran Petersson
Professor Kemi- och Bioteknik, Chalmers 

”Smörj cykelkedjan med margarin - smörj brödet 
med smör” 

Uffe Ravnskov
MD, Docent, forskare

ETT SJÄLVKLART VAL
www.naturligmatiskolan.se

GLUTEN 
Vegetabiliskt protein. Finns i vete, råg, korn, 
vetegroddar, mannagryn, pasta, couscous. 
Kan reta immunförsvaret och försämra 
kroppens näringsupptag. Kan orsaka mag-
knip, diarré, förstoppning, trötthet, orkeslöshet, 
humörförändringar, irritation, koncentrations-
svårigheter och hyperaktivitet.
 

GLUTAMAT 
E621-E625. Benämns även som smakförstärkare, jästextrakt, 
MSG/monosodium glutamate. Finns i kryddmixer, buljongtärnin-
gar, färdigmat, halvfabrikat. Smakförstärkare ”gör maten go-
dare”. Ökar aptit och minskar mättnadssignaler och kan 
orsaka svettningar, huvudvärk, illamående, tryck över bröstet, 
migrän, nästäppa, sömnproblem, ADHD, autism, astma, diabe-
tes, depression, epilepsi, fibromyalgi, IBS, tinnitus och övervikt.

AZO
Azo-färgerfärger E102 Tartrazin – E104 
Kinolingul – E110 Para-orange – E122 
Azo-rött – E124 Nykockin – E 129 
Allurarött. Finns i godis, läsk, glass, 
tuggummi, marmelad, sylt, konditorivaror, 
senap. Kan orsaka allergier, huvudvärk, 
astma, hyperaktivitet, koncentrations-
svårigheter, inlärningsproblem.

Rätt kost ger bra
koncentration och inlärning.

mer info



Ät gärna

Ägg, Fisk och skaldjur. Kyckling och 
övrig fågel, Kött och vilt Grönsaker som 
broccoli, zucchini, aubergine, tomat, 
gurka, paprika, spenat och ruccola, sal-
lad av alla de slag. Kålsorter som vitkål, 
blomkål, brysselkål, rödkål. Svamp, oliver 
och avokado. Lök av alla sorter såsom 
purjolök, silverlök, schalottenlök och gul 
lök Rotfrukter. Bär som hallon, blåbär, 
björnbär. Kokosfett, smör, ost, visp-
grädde, crème fraiche, rapsolja, olivolja, 
oliver, avokado, nötter. Vatten, mineralvatten 
(gärna smaksatta), te, kaffe

ÄGG
Ägg är ett av världens nyttigaste livsmedel. Ägg innehåller nästan 
alla näringsämnen vi behöver som fullgoda proteiner, viktiga 
fettsyror, mineraler, antioxidanter och de flesta vitaminer. Det 
enda som saknas i ägg är vitamin C.

SMÖR
Görs av mjölksyrad grädde 
som kärnas, salt. 82 % fett. Ett 
mjölkfritt smör är Ghee, 100 % 
smörfett 

källa: Livsmedelsverket

NÖTTER
Nötter är rika på mineraler och innehåller stor mängd enkelomät-
tat fett. Nötter är ett hälsosamt snacks. Blanda gärna flera sorter, 
exempelvis hasselnöt, mandel, cashew, paranöt, pekannöt, 
macadamianöt. Smaksätt gärna med olika kryddor och rosta i 
ugnen! Alternativ för allergiker: pumpakärnor, sesamfrön och 
melonkärnor.

Ät inte 

Drycker som läsk, cider, saft, juice, 
sportdryck, mjölkchoklad Färdiga fisk-
pinnar, korv så kallade hots/hot dogs , 
Lättprodukter och lightprodukter  
Margarin, Matolja, majsolja, solrosolja

FUSKSOCKER
E 950 Acesulfamkalium – E 951 Aspartam – E 
954 Sackarin – E 955 Sukralos – E 965 Mal-
titol – E 967 Xylitol – E 420 Sorbitol – E 698 
Sukrin/Erythritol – Stevia en ört Finns i lätt/
lightprodukter, ”utan tillsatt socker/sockerfritt”, 
fruktyoghurt, kakor, läsk, saft, glass, godis, 
halstabletter, tuggummi  
Sötningsmedel och sockeralkoholer 
syntetiskt eller naturligt framställdamed sötare 
smak än socker. Den söta smaken frisätter 
kroppens insulin som ökar kortisol. Kan 
påverka kroppens serotonin, dopamin och 
noradrenalin negativt. Flera ämnen betraktas 
förstöra miljön då de inte bryts ner i naturen.

MARGARIN
Görs av vegetabiliska fetter, skummjölk / skummjölkprotein, 
emulgeringsmedel, salt och vitaminer. 25-80% fett.
TILLVERKNING: pressa olja ur frön - stekytemutagener och 
PAH kan bildas. Extraktion med lösningsmedel, extraktions-
bensin (hexan). Lösningsmedel renar råvaran från föroreningar, 
smak- och luktämnen. Reningsprocess för lämplig hållbarhet, 
konsistens och smak. Filtrering av oljan. Fosforsyra och 
lutbehandling – tar bort bismaker, fria fettsyror och lecitin. – 
aktivt kol tar bort PAH. Blekning minskar färgämnen, tung-
metaller. Deodorisering tar bort/minskar smak, lukt, lösning-
smedelsrester, bekämpningsmedel för att uppnå en neutral 
och hållbar produkt. På den färdiga produkten behöver det inte 
upplysas om margarinet innehåller lösningsmedelsextraherad 
råvara. Däremot om fettet är härdat. 

källa: Livsmedelsverket

Ät ibland

Frukt, Mjölk, Mörk choklad , Gräddglass 
utan tillsatser (gjord på endast grädde, 
socker, bär)

VAD KAN SOCKER HETA MER?
Glukossirap – fruktossirap – juicekoncentrat- modifierad stärkelse 
– förtjockningsmedel – maltodextrin -  stabiliseringsmedel – 
sirap – honung – druvjuice glukosfruktossirap – druvsocker 
– stärkelsesirap -  vetestärkelse – risstärkelse – majsstärkelse - 
HFCS high fructose corn syrup

KALASTÅRTAN
Gör pannkakorna. Vispa ordentligt 
före gräddning. Använd en liten 
stekpanna för bästa resultat. Gör 
fyllningen. Finhacka chokladen. 
Värm grädden utan att den kokar. 
Ta av kastrullen från värmen och 
tillsätt den hackade chokladen…

MELLANMÅLSEXEMPEL
Kesofrutti: Tina bären. Vispa 
grädden, blanda i keso, äggulan, 
vaniljpulvret och…

LÖRDAGSGODIS
Jordnötschoklad Dela hälften av 
chokladen i mindre bitar och smält 
i vattenbad eller mikro. Bred ut på 
bakplåtspapper. Ställ kallt och låt 
stelna. Klicka lite osötat jordnötss-
mör...

Vill du ha hela receptet? Gå in 
på webben! 
www.naturligmatiskolan.se
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Ju mer variation,
desto bättre är det

för kroppen.


