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Tips for å komme i gang: 
 
Ros deg selv og evt. familien din. Du/dere skal justere på kostholdet for å få en sunn og 
blodsukkervennlig livsstil. Her er noen tips for å komme i gang og fylle opp kjøkkenet ditt 
med gode alternativer. 
 

Rydd ut av skapene 
 
Rydd plass til den nye maten! Gå gjennom kjøkkenskapene dine og luk ut og fjern halv- og 
helfabrikata samt de verste karbobombene som for eksempel suppeposer, hvitt sukker og 
hvetemel. Du kan starte med å ta ut og legge bort, i kjeller/bod for eksempel, da føles det 
ikke så drastisk.  
 

Handleliste –  Forslag til gode matvarer til ditt ”nye” kjøkken:  
 
Fyll opp skapene med god mat av høy kvalitet.  Denne listen inneholder stort sett alle 
matvarer som du trygt kan satse på. Hovedregelen er å fokusere på ren og ”hel”  mat som 
ikke er prosessert eller delvis ferdigprodusert. PS! Du må ikke kjøpe inn alt dette på en gang. 
Ta det litt over tid, men fokuser på denne type matvarer: 
 

Grønnsaker: 
ALT er bra. Sikt på sesongens utvalg og gjerne økologisk dersom du skal spise skallet på 
grønnsaken. Tomater, salat og agurk er eksempler på grønnsaker jeg helst kjøper økologisk. 
Ellers så fokuserer jeg alltid på å vaske grønnsakene godt, gjerne først i varmt- så i kaldt 
vann.  
 

Frukt: 
Frukt inneholder mye næring og fiber, men dessverre også endel fruktsukker. Bær 
inneholder svært mye vitaminer og har et lavere innhold av fruktsukker. Fokuser derfor på 
bærene. Eksotisk frukt som ananas og kiwi spiser vi sjelden fordi de inneholder ekstra mye 
sukker. Mango er unntaket fordi den er så næringsrik (og inneholder 15 gr karbo pr 100 gr 
frukt).  
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Urter og krydder: 
Alt du får tak i av urter er bra. Pass på at krydderet er fritt for smaksforsterkere og glutamat. 
 

Nøtter:  
Spises som snacks og brukes i mat og baking. 
 
Mandler, 
Valnøtter 
Cashewnøtter 
Makadamianøtter 
Brasilnøtter 
Pekannøtter 
Hasselnøtter 
Paranøtter 
Pistasjenøtter 
 

Frø: 
Spises som snacks og brukes i mat og baking. 
 
Solsikkefrø 
Gresskarfrø 
Sesamfrø 
Linfrø 
Chiafrø 
 

Kjøtt:  
Storfe 
Kylling 
Kalkun 
Lam 
Vilt 
Svin 
– helst rent kjøtt, evt. kjøttdeig som ikke er tilsatt noe. 
 
Fisk – som ikke er behandlet eller tilsatt noe. Du kan lage fiskekakene selv så slipper du 
tilsatt sukker og mel. 
Skalldyr 
 

Egg – gjerne økologiske for de inneholder mer omega 3 fettsyrer. 
 

  



 
 

3 

Melkeprodukter: 
Helfet naturell yoghurt 
Helmelk 
Kremfløte 
Rømme 
Creme Fraiche 
Ost 
Kesam 
Mandelmelk 
Kokosmelk 
 

Fett: 
Extra virgin oliven olje 
Avokadoolje 
Linfrøolje 
Kokosolje (tåler sterk varme og kan brukes til steking) 
Ekte smør (tåler sterk varme og kan brukes til steking) 
Majones (helst hjemmelaget) 
 

Baking: 
Søtning som stevia og sukrin 
Sukrinmelis 
Vaniljedråper/ Ekte vaniljepulver 
Psyllium husk/Fiberhusk 
Johannesbrødkjernemel 
Bakepulver 
Kokesjokolade minst 70% kakao og helst usøtet 
Kakaopulver 
Kokosstrø 
 

Kjøkkenredskap:  
Disse redskapene gjør det enklere og mer økonomisk. Ta det litt over tid. Du trenger ikke ha 
alt i hus fra start ☺ 
 
Kjøkkenmaskin/mixmaster 
Blender (male nøtter/frø til mel og til å lage smoothie) 
Håndholdt blender (for å male f.eks kokte grønnsaker til pure) 
Eggekoker  
 

Kjekt å ha i skapet: 
Hermetikkbokser med knuste tomater og tomatpure 
Bokser med tunfisk 
Bokser med fiskepålegg som makrell i tomat, sardiner i olje, laks og peppermakrell 
Bokser med fet kokosmelk 
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Rikelig med krydder og tørkede urter 
Buljong og kraft 
Hjemmelaget knekkebrød 
 

Kjekt å ha i kjøleskapet: 
Grønnsaker og frukt 
Ferdig oppskåret grønt, som gulrot og stangselleri, liggende klart i en bolle med vann. 
Egg, - gjerne noen ferdigkokte som kan spises når trenger et raskt lite ”plukk meg opp” 
måltid. 
Melk- og osteprodukter 
Smør 
Rene kjøttpålegg 
Soyasaus 
Balsamico eddik 
Eplesider eddik 
Karripasta 
 

Kjekt å ha i fryseren: 
Grønnsaker og bær (som ikke er tilsatt sukker) 
Middagsrester og ekstra middager du har laget fordi du er organisert og lager gjerne dobbelt 
porsjon når du først er i gang ;-) 
Kjøtt, fisk og skalldyr 
Hjemmelaget kraft 
 

 

Ta det gradvis 
 

  Rom ble ikke til på en dag – og det vil ikke 
dine nye vaner bli heller! ☺ Ta det derfor stegvis. Hvis du vil ha personlige råd og veiledning, 
eller finne ut om jeg er den rette for å hjelpe deg og familien din, avtal et møte HER  

http://www.gurogaarder.no/kontakt/
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