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Dietchecklista 
    

KONSUMERAD 
MAT 

Lista all mat o dryck 
REAKTIONER AV DIN METABOLIC TYPE DIET 

 Bra reaktioner Dåliga reaktioner 

Dagens datum Kryssa det (de) som bäst beskriver hur du mår 1-2 timmar efter varje måltid  

Time ___:___ 
FRUKOST 
 

  Känner mig mätt, tillfredsställd  Känner mig fysiskt mätt men ändå hungrig 

APTIT  Har inga sötsug  Sugen på något sött 
MÄTTNAD  Känner INTE sug efter mer mat  Inte tillfredsställd, känns som något saknas 

SUG  Känner mig inte hungrig  Redan hungrig 

  Behöver inte mellanmål innan nästa måltid  Behöver ett mellanmål 

  Återfått energi  Måltiden gav för mkt eller lite energi 

ENERGI  Energin håller I sig länge, känns bra  Blev hyper, nervig, skakig, nervös, orolig 

NIVÅ    Känns hyper men ändå utmattad under ytan. 

    Energin som måltiden gav – utmattning, trötthet,, 

       slö, håglös eller apatisk 

  Förbättrat välmående  Mentalt slö, seg eller spacead 

TANKAR  Känner mig pånyttfödd, bra tankar och positiv  Svårt att tänka snabbt eller klart 

KÄNSLOR  Känslomässigt upplyft  Hyper, handlar utan eftertanke 

VÄLMÅENDE  Förbättrad mental skärpa  Svårt att kokusera eller koncentrera sig 

  Normal tankeprocess, ser mönster bättre  Apatisk, deprimerad, ledsen, tillbakadragen 

    Otålig, manisk, orolig, arg eller irriterad 

Time ___:___  
LUNCH 

  Känner mig mätt, tillfredsställd  Känner mig fysiskt mätt men ändå hungrig 

APTIT  Har inga sötsug  Sugen på något sött 

MÄTTNAD  Känner INTE sug efter mer mat  Inte tillfredsställd, känns som något saknas 

SUG  Känner mig inte hungrig  Redan hungrig 

  Behöver inte mellanmål innan nästa måltid  Behöver ett mellanmål 

  Återfått energi  Måltiden gav för mkt eller lite energi 

ENERGI  Energin håller I sig länge, känns bra  Blev hyper, nervig, skakig, nervös, orolig 

NIVÅER    Känns hyper men ändå utmattad under ytan. 

    Energin som måltiden gav – utmattning, trötthet,, 

       slö, håglös eller apatisk 

  Förbättrat välmående  Mentalt slö, seg eller spacead 

TANKAR  Känner mig pånyttfödd, bra tankar och positiv  Svårt att tänka snabbt eller klart 

KÄNSLOR  Känslomässigt upplyft  Hyper, handlar utan eftertanke 

VÄLMÅENDE  Förbättrad mental skärpa  Svårt att kokusera eller koncentrera sig 

  Normal tankeprocess, ser mönster bättre  Apatisk, deprimerad, ledsen, tillbakadragen 

    Otålig, manisk, orolig, arg eller irriterad 

Time ___:___  
MIDDAG 

  Känner mig mätt, tillfredsställd  Känner mig fysiskt mätt men ändå hungrig 

APTIT  Har inga sötsug  Sugen på något sött 

MÄTTNAD  Känner INTE sug efter mer mat  Inte tillfredsställd, känns som något saknas 

SÖTSUG  Känner mig inte hungrig  Redan hungrig 

  Behöver inte mellanmål innan nästa måltid  Behöver ett mellanmål 

  Återfått energi  Måltiden gav för mkt eller lite energi 

ENERGI  Energin håller I sig länge, känns bra  Blev hyper, nervig, skakig, nervös, orolig 

NIVÅER    Känns hyper men ändå utmattad under ytan. 

    Energin som måltiden gav – utmattning, trötthet,, 

       slö, håglös eller apatisk 

  Förbättrat välmående  Mentalt slö, seg eller spacead 

TANKAR  Känner mig pånyttfödd, bra tankar och positiv  Svårt att tänka snabbt eller klart 

KÄNSLOR  Känslomässigt upplyft  Hyper, handlar utan eftertanke 

VÄLMÅENDE  Förbättrad mental skärpa  Svårt att kokusera eller koncentrera sig 

  Normal tankeprocess, ser mönster bättre  Apatisk, deprimerad, ledsen, tillbakadragen 

    Otålig, manisk, orolig, arg eller irriterad 

  Hur mår du överlag av dagens diet? Mår du bra eller dåligt? Notera om du får ont någonstans efter måltid: Huvudvärk, magont etc 

Hur sov du på natten efter dagens diet? 

 

 
 

Namn:                                                                            Dag #  
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