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Kostschema
Ett otroligt simpelt kostschema

Frukost - 430 kcal

Till frukost är det skönt när något går fort.
Så denna frukost tillagar du på bara minuter!
Börja med att hälla i 200 ml vatten eller mjölk i en shaker.
Lägg sedan i 50 gram havregryn och 1 skopa av valfritt proteinpulver.
Tillsätt sedan 20 gram blåbär(eller valfritt bär/frukt)
Mixa detta med en stavmixer.
Går ju självklart göra detta i en vanlig mixer och sedan dricka ur ett glas.
Kalorierna på denna frukost är räknat om man gör det på mjölk, utan mjölk blir
det endast 310 kcal.

Lunch - 600 kcal

Till lunch blir det också något enkelt. Detta funkar utmärkt att göra i bulk
så man lätt kan ha med sig i matlåda.

Det du ska ha på tallriken/ i matlådan är:

100 gram kokt ris
200 gram nötfärs/kyckling
60 gram broccoli/blomkål (Kan såklart byta ut detta mot någon grönsak du
tycker om)
Kalorierna är räknat på de ingredienserna med högst värde.
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Middag - 560 kcal

Till middag blir det fortfarande ris, så enkelt att göra mycket av ju!
Men istället för nötfärs/kyckling ska vi äta fisk. Jag har skrivit lax, men
går såklart bra ändra till annan fisk. Vi ökar även på riset.

150 gram kokt ris
200 gram lax
60 gram broccoli/blomkål (Kan såklart byta ut detta mot någon grönsak du
tycker om)
Kalorierna är räknat på de ingredienserna med högst värde.

Kvällsmat - 210 kcal

Till kvällsmat blir det äggröra. En röra utan grädde och massor av smör.
Det är endast lite smör för o steka äggen i.
Knäck i 2 hela ägg och sedan 2 äggvitor och rör om tills du är nöjd med
konsistensen. Ha på lite salt och svartpeppar, om du vill.

Varför man har 2 äggvitor istället för 4 hela ägg är att på 1 äggula kan du
äta 3 äggvitor. Om man ser till kalorivärdet. Och 3 vitor är betydligt mer
volym än 1 gula. Så man kan äta mer och bli mer mätt. Dessutom har äggvitan
hög procent av protein, vilket hjälper till att hålla och känna sig mätt.

Mellanmål
Man kan ju alltid bli lite hungrig emellan de större målen. Och det är bra om
det inte går för länge mellan måltiderna. Var 2-3 timmar mellan målen är en
bra tid.

Det finns, som alltid, lite alternativ som man kan ha med sig.
En proteinshake, enkel att göra på jobbet, gymmet och ha med sig i väskan.
Det samma gäller vid en proteinbar! Kalorivärdet kan diffa väldigt mycket
bland barsen. Så försök hitta en med ca 200kcal.
Ett tredje alternativ är 2 kokta ägg. Super enkelt att ha med och högt med
protein, som sagt ovan, hjälper till att känna och hålla dig mätt.
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Sammanfattning
Totalt för maten blir det 1800 kalorier. Det är då räknat på det med högst
värde i varje del. Du får därför plussa mellanmålen. Tanken är att du ska
hamna runt 2500 kalorier per dag. Märker man efter någon vecka att man sjunker
för snabbt eller inte alls så får man korrigera intaget av kalorier.

En tumregel inom viktminskning är mellan 0,5 kg till 1 kg i veckan.
Allt som är i scheman går att ändra så klart, inget är hugget i sten.
Ju mer man väger och räknar kalorier ju bekvämare blir man ju och kan därefter
ändra mer så det passar.

Det är svårt att uppskatta rätt antal kalorier. Man får använda sig av google
för att söka på vad näringsvärdet är på maten.

Reserverar mig för felskrivningar och felräkningar.
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