
Fin-justerings guide. 
 

För att maximera din energiproduktion måste du se till bägge sidorna av myntet när det gäller 

MT. 1) Du måste äta rätt sorts mat för din MT typ och 2) Du måste finjustera proportionerna 

för att cellerna ska jobba mest effektivt. Detta gör att cellerna gör om näring till energi på det 

mest effektiva sättet och inget blir kvar och lagrat som fett. 

 

Nedan ser du en lista som översätter din kropps språk och hjälper dig förstå när du har ätit 

rätt. Din kropp talar till dig på 3 olika sätt: 1) Genom din aptit och genom vilken mat du 

tycker om 2) genom dina energinivåer 3) genom hur du mår mentalt och psykiskt.. 

Inom 1 – 2 timmar efter varje måltid som du har ätit enligt din MT typ ska du känna dig klart 

bättre. Gör du inte det har du ätit fel för din typ. 

 

Om du 1 timme efter måltiden känner att du kan kryssa i de flesta i den vänstra kolumnen har 

du ätit korrekt mat och proportioner för dig. Om du däremot har kryssat i flest rutor i den 

högra kolumnen har du ätit fel. Om du märker att du ofta kryssar i den högra kolumnen ska du 

först börja med att HÖJA andelen protein och fett. Märker du att du mår bättre fortsätter du 

med det. Om du istället mår sämre går du tillbaka från början och höjer kolhydratsnivåerna 

istället. Börja med ett mål i taget tills du känner att du har hittat rätt. 

 

Om du tror att du har ätit för lite PROTEIN kan du snabbt ta ngt högvärdigt protein och äta 

som en liten bit kött eller korv, gärna med lite nötter eller liknande. Om du tvärtom tror att du 

har ätit för lite KOLHYDRATER kan du snabbt ta ngn kolhydrat med högre GI såsom en 

liten bit frukt eller morot för att balansera kroppen. 

 

Använd gärna matdagboken och denna checklista tills du känner att finjustering har blivit som 

en andra natur för dig! 

 

Kategori RÄTT protein, fett, 
kolhydrat mix 
 

FEL protein, fett, 
kolhydrat mix 
 

Aptit 
Mättnad/tillfredställelse 

Sötsug 

 
1 timme efter måltiden: 

o Mätt, tillfredsställd 
o Har INGA sötsug 
o Vill INTE ha mer mat 
o Blir INTE hungrig snart efter 
o Behöver INTE småäta innan 

nästa mål 

 
1 tim efter måltiden: 

o Är egentligen mätt men 
fortfarande hungrig 

o Är inte nöjd, något saknas 
o Sugen på något sött 
o Blir snart hungrig igen 
o Behöver småäta innan nästa 

mål. 

Energinivåer 

 
Normal energirespons efter måltid: 

o Jag får tillbaka energin efter 
måltiden 

o Har en bra normal bra känsla 
av energi och välmående 

 
Dålig energirespons efter måltid: 

o För mkt eller för lite energi 
o Blir hyper, splittrad, skakigm 

nervös eller ”speedad”. 
o Blir hyper men orkar inget 

ändå. 
o Energin faller, trött, utmattad, 

slö, seg, dåsig ”måste vila lite” 

Mental 
Känslomässig 

Välmående 

 
Normala kvaliteter: 

o Ökat välmående 
o Känns nytankad och upplyft 
o Jämn i humöret 
o Klar i huvudet 
o ”Normal i tanken” 

 
Dåliga reaktioner: 

o Mentalt slö 
o Tänker långsamt 
o Hyper, tänker inte klart 
o Kan inte hålla fokus 
o Apatisk, deprimerad, sorgsen 
o Nervös, självisk, arg, irriterad, 

kort temprament 

 

 



Några viktiga punkter vad gäller finjusteringen: 

 

1. Eliminera alla sädeslag, flingor, bröd, desserter, frukter, grönsaker under jorden, majs, 

mjölkprodukter, koffein 

 

2. Ät fritt från alla dina tillåtna proteiner och fetter.  

 

 

3. Ät tills du är mätt men inte så du känner dig övermätt och uppstoppad! Vänta 20 min 

och se om du fortfarande är hungrig eller om du är nöjd. 

 

4. Om du måste, ät mellanmål mellan måltiderna men använd din matlista och rätt 

proportioner. 

 

 

5. Om du under resans gång känner dig irriterad, nere, trött, sötsugen etc betyder det att 

du behöver ändra i din matmix vad gäller proportionerna. Börja då lägga till ej 

stärkelserika grönsaker. Börja med liten mängd och öka tills du känner att de dåliga 

symptomen försvinner. 

 

6. Om de icke-stärkelserika grönsakerna löser problemet kan du börja lägga till bra 

stärkelserika grönsaker i små mängder i taget såsom morötter, potatis etc. Börja med 

LITEN mängd. Om detta inte heller löser problemet kan du lägga till ytterligare lite 

mer stärkelserika produkter såsom ris, quinoa etc. 

 

 

7. Repetera och upprepa denna process för varje måltid. Notera att det kan variera mellan 

måltiderna. Du kan behöva mer stärkelserikt på morgonen och mindre på kvällen och 

tvärtom. 

 

8. Det kan hända att du efterhand får tillbaka dina dåliga symptom igen (trötthet, sötsug 

etc) det kan du ofta bero på att du behöver justera ner andelen kolhydrater igen då din 

kropp har balanserat sig. 

 

 

9. OBSERVERA att för lite OCH för mycket kolhydrater i förhållande till fett/protein 

orsakar samma symptom. Det är därför vi börjar med bara proteiner för att sedan sakta 

stega oss upp. 

 


