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Frokost
Varm frokostblanding

Varm frokostblanding

10 minutter
2 porsjoner

•	 1,25	dl	mandler,	hele	eller	
skivede

•	 1,25	dl	pekannøtter
•	 ½	banan
•	 ¼	ts	malt	kanel
•	 ⅛	ts	salt
•	 ¼	ts	salt
•	 0,6	dl	usøtet	mandelmelk		

eller	kokosmelk,	pluss	på	mer	
etter	smak

•	 1	egg	(valgfritt)

Noen morgener er en bolle kremaktig, varm frokostblanding det helt 
riktige. Denne versjonen er helt uten korn, men smaker enda bedre 
enn en gammeldags porsjon havregrøt. Jeg liker kombinasjonen av 
mandler og pekan, men prøv deg gjerne frem med de nøttene du 
liker best. Alle proteinene og det sunne fettet i denne frokostblan-
dingen gjør deg raskt mett. 

Kjør ingrediensene med pulsknappen på kjøk-
kenmaskin til ønsket konsistens. Denne retten 
kan være glatt, kremaktig eller med biter, alt etter 
behag. Varm blandingen i mikrobølgeovn eller på 
komfyren, til den er glovarm. Tilsett friske bær og 
mer mandelmelk eller kokosmelk etter smak.

NæriNgsiNNhold per porsjoN
 gram  kalorier  % av kal.
Kalorier  487
Fett 45 373 77 %
- mettet 9 79 16 %
- flerumettet 10 86 18 %
- enumettet 23 190 39 %
Karbohydrater 19 75 15 %
- kostfiber 8  
Protein 11 38 8 %
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Frokost
Quiche med brokkoli

portobellosopp fylt med 
eggerøre og spinat

25 minutter
4 porsjoner

•	 4	store	portobellosopp	uten	stilk
•	 1,25	dl	olivenolje
•	 5	dl	frossen	eller	fersk	spinat
•	 6	egg,	vispet
•	 1,25–2,5	dl	kjøttdeig,	pølser	el-

ler	smuldret	bacon	(valgfritt)

Portobellosoppen fungerer som en spiselig skål i denne retten, og 
bidrar både med stil og ekstra smak til en enkel eggerøre. Dette er 
en imponerende rett å servere til lunsj.

Forvarm ovnen til 225°C.
Drypp olivenolje på begge sider av soppen. Krydre 
lett med salt og pepper. Legg soppen på bakepapir 
og sett den i ovnen i 15 minutter. Mens soppen står 
i ovnen, stek spinaten i litt olje. Ha i kjøttet, om du 
bruker det, og stek til det er ferdig. Skru deretter 
ned varmen til lav og ha i eggene. Rør i eggene og 
la dem steke til ønsket konsistens. Ta soppen ut av 
ovnen og fyll den med eggerøren.

NæriNgsiNNhold per porsjoN
 gram  kalorier  % av kal.
Kalorier  401
Fett 37 326 81 %
- mettet 7 58 15 %
- flerumettet 5 41 10 %
- enumettet 23 207 52 %
Karbohydrater 7 25 6 %
- kostfiber 4  
Protein 14 50 12 %

raskt og eNkelt tips:
Den kjappeste måten å rense 
sopp på, er å skylle dem i vann, 
men mange er redde for at sop-
pen da blir vasstrukken når den 
stekes. Du trenger ikke å bekymre 
deg, sopp består i utgangspunk-
tet av mest vann, så det å skylle 
den vil ha minimal innvirkning på 
konsistensen etter steking.

Quiche med brokkoli

30 minutter
4–6 porsjoner  
            (næringstabellen er basert på 6 porsjoner)

•	 1	l	brokkolibuketter
•	 6	egg
•	 3,75	dl	kokosmelk	eller	krem-

fløte
•	 1	ss	smeltet	smør
•	 ¼	ts	muskatnøtt
•	 ¼	ts	pepper
•	 ¼	ts	salt
•	 0,6–1,25	dl	revet	ost	(valgfritt)

En pai uten butterdeigsbunn er akkurat like fyldig og mettende 
som en pai med bunn, og i tillegg raskere å lage. Bruk gjerne denne 
oppskriften som et utgangspunkt og legg til andre ingredienser, for 
eksempel pølser eller andre grønnsaker.

Forvarm ovnen til 220°C.
Smør en 25 cm vid eller 33x23 cm stor ildfast form.

Kok brokkolien i mikrobølgeovn eller i kokende 
vann i 4 minutter.

Visp sammen egg, kokosmelk eller fløte, smør, 
muskatnøtt, salt og pepper. Rør inn brokkoli  og 
eventuelt litt ost.

Hell røren i formen og stek i 20 minutter til den er 
fast i midten.

NæriNgsiNNhold per porsjoN
 gram  kalorier  % av kal.
Kalorier  282
Fett 23 196 70 %
- mettet 16 134 48 %
- flerumettet 1 13 4 %
- enumettet 4 32 11 %
Karbohydrater 13 48 17 %
- kostfiber 5  
Protein 10 38 13 %
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Lunsj
Pikant biffsalat

pikant biffsalat

20 minutter
4 porsjoner

•	 1	romersalat,	skåret	i	tynne	
strimler	eller	revet	i	munnfull-
store	biter

•	 1	liten	rødløk,	i	tynne	skiver
•	 2	jalapeño,	delt	i	to,	uten	frø,		

i	tynne	skiver
•	 0,6	dl	+	1	ss	jomfruolivenolje
•	 2	ss	dijonsennep
•	 1	ss	rødvinseddik
•	 450	g	slagside,	bryststykke	eller	

mørbrad	av	okse
•	 salt	og	pepper	etter	smak

Dette er en enkel biffsalat, men en du kommer til å legge din elsk 
på. Jalapeño gir bare en anelse styrke, og sammen med rødløk får 
salaten en frisk smak og knasende konsistens.

Bland salat, løk og chili i en stor bolle.
Visp sammen 0,6 dl olivenolje, 1 ss sennep og 

rødvinseddiken. Drypp over salat, løk og chili.
Smør 1 ss sennep og 1 ss olivenolje på begge sider 

av biffen. Salt kjøttet lett og brun i  stekepanne på 
svært høy varme, eller grill det på høy varme. Det 
bør bare ta noen få minutter på hver side. Ta biffen 
av varmen og skjær den i tynne skiver. Bland med 
salaten. Krydre etter smak med salt og pepper.

NæriNgsiNNhold per porsjoN
 gram  kalorier  % av kal.
Kalorier  404
Fett 27 240 59 %
- mettet 6 56 14 %
- flerumettet 3 22 5 %
- enumettet 16 145 35 %
Karbohydrater 8 28 7 %
- kostfiber 4  
Protein 34 141 34 %

raskt og eNkelt tips:
Hvis du har biff til overs etter 
dette måltidet, kan du bruke det 
neste morgen i Frokostburrito 
side 33.



98 99Suksesshistorier med  The Primal Blueprint 
Christers historie

Suksesshistorier med  The Primal Blueprint 
Christers historie

Christers historie

tåler det. Med melk i kosten ble det lettere å opprettholde vekt 
og muskelmasse. Nå drikker han H-melk etter trening, for å oppnå 
best mulige resultater. 

Med et så stort treningsvolum er Christer også påpasselig 
med å få i seg nok fett fra nøtter, avocado og kokosfett, samt 
rotgrønnsaker for å dekke karbohydratbehovet. Han påpeker at 
smaksløkene har endret seg; skikkelig mat smaker mye! 

Christer idland er blitt beste nordmann i CrossFit 
games tre år på rad: 2010, 2011 og 2012. dette 
krever mye tid til trening – hard trening. i tillegg har 
han fulltidsjobb som konsulent og jobber også som 
instruktør for CrossFit oslo. kostholdet som gjør 
at han makter dette tempoet er paleo, naturlig mat, 
inkludert h-melk etter trening. 

Christer før overgangen til paleo: 
•	 Måtte	spise	hver	tredje	time,	og	ble	

utrolig	slapp	og	dårlig	om	det	gikk	for	
lenge	mellom	hvert	måltid

•	 Til	tross	for	mye	trening,	var	ikke	
fettprosenten	lav

•	 Var	i	grei	form,	ikke	i	toppform	
•	 Sov	ofte	middag	etter	skolen

Christer etter overgangen til paleo: 
•	 Har	ingen	problemer	med	å	gå	5-6	

timer	uten	mat,	selv	om	han	gjerne	
spiser	oftere

•	 Stabilt		energinivå	og	har	mye	over-
skudd	å	gå	på	under	lange	dager

•	 Redusert	fettprosent	(noe	som	er	
gunstig	i	CrossFit	med	alle	kropps-
vektøvelsene)

•	 Sover	ikke	middag

Dessuten er søvn blitt en viktig  
prioritet for Christer. Han er i seng  
kl. 22-22.30 og sover 8,5 – 9 timer 
hver natt. Resultatene Christer oppnår 
med treningen, taler for seg selv. Rik-
tig kosthold anser han som en viktig 
suksessfaktor. 

Christer er en av de første i Norge som begynte med 
CrossFit. Etter ett år med trening i Norge, flyttet han 
til USA som en del av studiene. Inntil da hadde han 
et tradisjonelt, vanlig sunt kosthold med mye karbo-
hydrater. Han startet dagen med havregryn og ekstra 
lett melk, en banan og rosiner hver dag. Han spiste 
mye brød og mye lettprodukter. I ny og ne spiste han 
en gulrot, for å få i seg litt grønnsaker. Kosten var 
ikke særlig variert. 

I USA endret kostholdet seg drastisk. Med inspi-
rasjon fra nettsiden og bloggen til Mark Sisson 
(marksdailyapple.com) og podcastsendingene til 
Robb Wolf (www.robbwolf.com), fikk Christer både 
inspirasjon og kunnskap til å endre sine matvaner. 
Som han sier selv: alt ble drastisk endret. 

Han la til store mengder grønnsaker i kosten sin, 
som søtpotet, ulike typer squash, spinat, rødbeter 
– grønnsaker som tidligere ikke hadde vært på 
Christers tallerken. 

En god stund spiste han «strengt» paleo, det vil si 
ingen mel eller melkeprodukter overhodet, men han  
inkluderte etter hvert melkeprodukter ettersom han 
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Middag
Kylling og artisjokk med hvitløksaus

kylling og artisjokk med 
hvitløksaus

25 minutter
4 porsjoner

•	 0,8	dl	olivenolje
•	 3	ss	smør
•	 6	ansjosfileter,	nedlagte
•	 4	fedd	hvitløk,	finhakket
•	 revet	skall	av	2	små	eller		

1	stor	sitron
•	 900	g	kylling,	i	et	par	cm	store	biter
•	 2	bokser	à	400	g	hermetiske	arti-

sjokkhjerter,	avrent	og	delt	i	4
•	 0,8	dl	persille,	grovhakket

Hvis du gjerne vil føle deg som en gourmetkokk uten så mye innsats, 
er dette en bra rett å servere.  Den er fyldig og smaksrik uten å være 
for mektig, det er så man får lyst til å slikke tallerkenen ren. Hvis det 
likevel skulle bli noe til overs, passer kylling og artisjokk utmerket til 
en lunsjsalat neste dag. 

Ha olivenolje, smør og ansjoser i en stekepanne på 
middels varme. Etter hvert som smøret smelter, mos 
ansjosene med en tresleiv. Når ansjosene har løst seg 
opp og smør og olje bruser, skru av varmen og rør 
inn hvitløk og sitronskall. Sett grillen i stekeovnen på 
høy varme. Bland kylling og artisjokk i en langpanne. 
Krydre lett med salt og pepper. Drypp oljeblandin-
gen over og rør godt sammen til alt er dekket. Stek 
kyllingen i 10–15 minutter til den er gjennomstekt, og 
rør om flere ganger. Pynt med persille og server.

NæriNgsiNNhold per porsjoN
 gram  kalorier  % av kal.
Kalorier  872
Fett 61 540 62 %
- mettet 17 153 18 %
- flerumettet 10 89 10 %
- enumettet 29 256 29 %
Karbohydrater 14 52 6 %
- kostfiber 7  
Protein 68 281 32 %
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Middag
Biff med asparges og tørket sopp

Biff med asparges og tørket sopp

25 minutter
2 porsjoner

•	 2	biff
•	 2,5	dl	tørket	morkel
•	 5	dl	tørket	steinsopp
•	 3	ss	smør	eller	olivenolje
•	 1	stor	bunt	asparges
•	 1	sjalottløk,	finhakket
•	 2–3	fedd	hvitløk,	finhakket
•	 havsalt	etter	smak

Når sopp tørkes, blir den jordaktige smaken mer intens, så denne 
retten er for dem som virkelig elsker sopp. Tørket morkel kan være 
ganske dyr, så om den overskrider budsjettet, kan du bare bytte den 
ut med en annen type tørket sopp. Om høsten og vinteren, når det 
ikke er sesong for asparges, smaker brokkolini også deilig i denne 
retten. 

Krydre biffene lett og stek dem slik du liker å steke 
biff. Mens kjøttet steker, legg soppen i en skål med 
glovarmt vann, akkurat nok til å dekke den. Legg 
plastfolie over skålen og sett til side i minst 10 minut-
ter. Hell deretter av vannet du bløtla soppen i, men 
ta vare på 1 dl av det. Knekk av den nederste delen 
av aspargesen. Skjær dem diagonalt i biter på et par 
cm. Smelt smør eller varm olivenolje (eller en bland-
ing av de to) i en stekepanne ved middels varme, og 
ha i sjalottløk, hvitløk og asparges. Stek i 3–5 minut-
ter og rør om, så hvitløken ikke blir brent. Tilsett 
sopp og en klype salt, og stek 1 minutt til. Tilsett van-
net fra soppen og skru opp til høy varme, så væsken 
får koke friskt i 5–8 minutter. Krydre med havsalt og 
server asparges og sopp ved siden av biffen.

NæriNgsiNNhold per porsjoN
 gram  kalorier  % av kal.
Kalorier  841
Fett 55 494 59 %
- mettet 16 145 17 %
- flerumettet 4 35 4 %
- enumettet 29 258 31 %
Karbohydrater 18 63 8 %
- kostfiber 7  
Protein 70 285 34 %
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Forretter og småretter
Ovnsbakte reddiker

agurk med mynte

15 minutter
3 porsjoner

•	 9 små agurker
•	 2 ss olivenolje
•	 1,25 dl fersk mynte, finhakket
•	 havsalt etter smak

Koker man agurker i stedet for å spise dem rå, endres smaken en an-
else, uten at de mister den sprøheten og friskheten som gjør agurker 
til en så populær grønnsak. Grilling i stekeovnen er den raskeste 
metoden, men du kan også prøve pannesteking eller grilling på kull 
eller gass. Alle typer agurk kan brukes i denne oppskriften, men de 
små agurkene har alltid god smak og sprø konsistens. 

Forvarm grillen i stekeovnen til lav temperatur. Skjær 
agurkene i to på langs, så i to på langs igjen. Drypp 
olivenolje over agurkene og legg dem under grillen i 
fem minutter. Agurkene blir da mykere, men fortsatt 
litt sprø. Ta dem ut av ovnen og dryss mynte over. 
Krydre med havsalt etter smak.

NæriNgsiNNhold per porsjoN
 gram  kalorier  % av kal.
Kalorier  153
Fett 10 89 57 %
- mettet 1 12 8 %
- flerumettet 1 10 6 %
- enumettet 7 58 38 %
Karbohydrater 13 52 34 %
- kostfiber 6  
Protein 4 14 9 %

ovnsbakte reddiker

30 minutter
4–6 porsjoner  
           (næringsinnholdet er basert på 6 porsjoner)

•	 3 bunter reddiker
•	 0,6 dl olivenolje
•	 ¼ ts pepper
•	 ¼ ts salt
•	 juice av 1 sitron

Når reddiker stekes i ovn, mildnes den skarpe smaken, og de blir en 
anelse sprø og lekre godbiter. Det enkleste å smakssette reddiker 
med, er sitron og salt, men hakket persille, hvitløk og/eller ansjos vil 
også piffe opp smaken. Server reddikene på tannpirkere før middag 
eller som tilbehør.

Forvarm stekeovnen til 190°C.
Skjær bort blader og stilker på reddikene. Del de 

små reddikene i to og de større i tre biter.
Legg dem i en langpanne, hell over olivenolje og 

krydre med salt og pepper. La dem steke i 15–20 
minutter og rør om en eller to ganger. Smak til med 
sitronjuice og et dryss havsalt hvis det trengs.

NæriNgsiNNhold per porsjoN
 gram  kalorier  % av kal.
Kalorier  162
Fett 15 124 77 %
- mettet 3 26 16 %
- flerumettet 3 29 18 %
- enumettet 8 63 39 %
Karbohydrater 6 25 15 %
- kostfiber 3  
Protein 4 13 8 %
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Forretter og småretter
Lammekjøttboller

lammekjøttboller

25 minutter
12 kjøttboller (næringsinnholdet er basert på at 
3 kjøttboller er én porsjon)

•	 450 g lammekjøttdeig
•	 1 egg
•	 0,6 dl dill eller persille, hakket
•	 2 fedd hvitløk, finhakket
•	 ¼ ts kanel
•	 ½ ts spisskummen
•	 ½ ts paprikapulver
•	 ½ ts salt
•	 0,6 dl pinjekjerner

Det aromatiske krydderet og pinjekjernene gir en svak sødme 
til disse fyldige lammekjøttbollene. Lag opp en porsjon til å ha i 
fryseren, et lite måltid som er lett å ta med seg, eller server disse ved 
siden av dine favorittgrønnsaker, og du har et fullverdig måltid.

Bland alle ingrediensene sammen. Form 12 kjøttboller.
 Varm en spiseskje olje i en stekepanne ved mid-

dels til høy varme. Ha i kjøttbollene og brun dem 
i 2 minutter, snu dem og brun den andre siden i 2 
minutter. Skru ned til middels varme og legg på lokk. 
Stek i 10–12 minutter, til kjøttbollene ikke lenger er 
rosa i midten.

NæriNgsiNNhold per porsjoN
 gram  kalorier  % av kal.
Kalorier  401
Fett 30 263 66 %
- mettet 10 90 22 %
- flerumettet 5 41 10 %
- enumettet 12 104 26 %
Karbohydrater 2 8 2 %
- kostfiber 1  
Protein 31 130 32 %
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Sauser og tilbehør
Kremet chipotlesaus

søtsterk kokossaus

15 minutter
2,5 dl (næringsinnholdet er basert på at 2 ½ ss 
er én porsjon)

•	 1	ts	sesamolje
•	 1	sjalottløk,	finhakket
•	 1	ss	risvineddik
•	 1	ss	søt	chilisaus
•	 2,5	dl	kokosmelk
•	 1	ss	fersk	mynte,	finhakket,		

eller	mer	etter	smak

Søt chilisaus står sammen med andre asiatiske matvarer i dagligvare-
butikken, og gir en søt og sterk smak til kremaktig kokosmelk. Denne 
sausen smaker nydelig til rødt kjøtt, og kan serveres som dipp til 
Kjøttboller med karri og kokos side 182.

Varm sesamolje i en stekepanne og stek sjalottløken 
til den er myk.

Rør inn eddik og stek i 20 sekunder til. Tilsett så 
den sterke chilisausen og kokosmelk. La det småkoke 
til sausen har tyknet litt, rundt 10 minutter.

Ta sausen av varmen. Sjalottløken kan siles av, om 
du ønsker det. Rør inn fersk mynte.

NæriNgsiNNhold per porsjoN
 gram  kalorier  % av kal.
Kalorier  101
Fett 10 87 86 %
- mettet 9 72 71 %
- flerumettet 0 4 4 %
- enumettet 1 6 6 %
Karbohydrater 3 11 11 %
- kostfiber 1  
Protein 1 4 3 %

kremet chipotlesaus

10 minutter
2,5 dl (næringsinnholdet er basert på at 2 ½ ss 
er én porsjon)

•	 2,5	dl	majones	eller	rømme,		
eller	halvparten	av	hver

•	 2	ss	limejuice
•	 1	ts	adobosaus	fra	en	boks	chi-

potlechili	i	adobo
•	 0,6	dl	koriander,	finhakket	

(valgfritt)

Denne kremete og chilisterke sausen balanserer hårfint mellom saus 
og dressing. Den kan brukes over hva som helst av kjøtt og sjømat, 
og fungerer også fint som salatdressing. Prøv den sammen med 
Grillet tacosalat side 74. Chipotlechili i adobosaus fås på boks eller i 
glass og har en helt spesiell røyksmak. De er også brennende sterke 
– kom ikke og si at vi ikke advarte deg.

Bland ingrediensene sammen. Tilsett mer limejuice 
og chipotlesaus etter smak.

NæriNgsiNNhold per porsjoN
 gram  kalorier  % av kal.
Kalorier  265
Fett 29 254 96 %
- mettet 4 39 15 %
- flerumettet 16 139 53 %
- enumettet 7 64 24 %
Karbohydrater 2 7 3 %
- kostfiber 0  
Protein 0 2 1 %
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Krydderblandinger
Ketoner

karbohydratkurven – 
er du i optimal- eller 
faresonen?

Faresone

snikende vektøkning

Uanstrengt vedlikehold  
av vekt

optimalsone

keto/ 
i.F.
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karbohydratinntak per dag:

Karbohydratinntaket er ofte den avgjørende 
faktoren for å lykkes med vekttap og 
forhindre vanlige helseproblemer som me-
tabolsk syndrom, overvekt og type 2-diabe-
tes. Forutsetningen for disse nivåene er at 
du får i deg nok proteiner og sunt fett, og at 
du i noen grad driver med  primal trening. 

0-50 gram om dagen: Ketose og periodisk faste. Sistnevnte er en utmerket katalysator for raskt tap av kroppsfett. Det er imidlertid ikke 
anbefalt å faste over lengre perioder (uten medisinsk overvåking) på grunn av unødvendig berøvelse av planteføde. 

50-100 gram om dagen: Optimalsonen for vekttap. Et jevnt tap av overflødig kroppsfett på grunn av minimal insulinproduksjon. Dette 
muliggjør en nedgang i kroppsfett på 0,5-1 kg hver uke med tilfredsstillende og minimalt restriktive måltider. 

100-150 gram om dagen: Primalt vedlikehold. Når du har nådd målet ditt eller din ideelle kroppssammensetning, kan du enkelt holde deg 
stabilt i vekt mens du nyter rikelig med grønnsaker, frukt og annen naturlig mat. 

150-300 gram om dagen: Snikende vektøkning. Svært mange helsebevisste personer og mislykkede slankere ender opp her på grunn av et 
hyppig inntak av sukker og kornprodukter (brød, pasta, frokostblandinger, ris, poteter – selv fullkorn). Til tross for at de prøver å «gjøre det 
riktige» (minimere fett og kutte kalorier), kan de fortsatt legge på seg et par kilo med kroppsfett hvert år i flere tiår.

300+ gram om dagen: Faresonen. Med dette karbohydratinntaket vil alle unntatt treningsfanatikerne produsere for mye insulin og lagre 
overflødig fett. Dette øker risikoen for overvekt, metabolsk syndrom og type 2-diabetes. 

Forbrenner fett Stabil 
vekt

Lagrer fett Overvekt 
sykdom

ketoner
Vi mennesker har utviklet oss til å forbrenne mest 
fett og noe glukose. Men vi kan også forbrenne 
proteiner når vi går tom for glukose under en lang 
treningsøkt eller når vi er svært sultne. proteiner
omdannes nemlig også til glukose i leveren. 

De fleste celler i kroppen kan enkelt forbrenne både fett og 
glukose, men det finnes noen få celler som bare kan forbrenne 
glukose. Disse er enkelte hjerneceller, røde blodceller og nyrecel-
ler. Uten glukose vil disse cellene – og dermed kroppen – slutte å 
fungere. Minimumsbehovet for glukose har blitt anslått til 150–200 
gram om dagen, men nyere forskning viser at med litt tilpasning 
kan enkelte av disse cellene fungere effektivt på ketoner – et stoff 
som dramatisk reduserer glukosebehovet.

Ketoner har vært avgjørende for vår utvikling. I motsetning til 
slik det er i dag så hadde ikke våre forfedre jevn tilgang til kar-
bohydrater. De kan ha gått uker eller måneder uten å spise noe 
særlig karbohydrater, så de måtte utvikle et system der leveren 
kunne hente proteiner enten fra musklene eller direkte fra maten og 
omdanne det til glukose gjennom en prosess som kalles glukoneo-
genese. Dette systemet holdt Grok i live gjennom korte perioder 
med sult, eller lengre perioder der det ikke fantes planter (karbo-
hydrater), men rikelig med kjøtt (proteiner og fett). I dag kan vi 
gjøre nytte av det samme systemet og få genene til å øke farten på 
fettforbrenningen ved å spise mindre karbohydrater og samtidig 
innta tilstrekkelige mengder protein. I dette scenarioet trenger vi 
ikke å ofre muskelmasse for å gå ned i vekt, slik tilfellet dessverre er 
ved tradisjonelt vekttap med kaloribegrensning.

Det å produsere glukose fra protein krever også energi, og 
leverceller bruker tilfeldigvis fettsyrer til denne omdanningen. 
Når leverceller driver med glukoneogenese, er de ikke i stand til 
å forbrenne fettsyren til et sluttprodukt bestående bare av vann 
og karbondioksid. I denne prosessen produserer de imidlertid et 

energirikt biprodukt som vi kaller ketoner. Ketoner er et trygt og 
energieffektivt brensel. Når man etter en tid på primalmat er godt 
fettadaptert (tilpasset fettforbrenning), er en av fordelene at man 
også blir ketosetilpasset. Det betyr at i løpet av noen få uker med 
færre karbohydrater og mer sunt fett, vil cellene gi økt produksjon 
av det metabolske «maskineriet» som brukes til å forbrenne ketoner 
effektivt i kroppen.

Mange celler foretrekker faktisk ketoner fremfor glukose når de 
kan velge! Hjertemuskelen, skjelettmuskulatur og også enkelte hjer-
neceller trives godt med de 4,5 kaloriene per gram som ketonene 
inneholder. Også hjernen kan klare seg svært godt med energien 
fra ketoner. Det faktum at vi så enkelt kan konvertere på denne 
måten er kanskje det beste beviset på at Grok ikke alltid hadde 
tilgang til store mengder karbohydrater. I en artikkel fra 2004 i 
Journal of the International Society of Sports Nutrition ble det 
referert til en rekke studier som hevdet at et lavt karbohydratinntak 
med påfølgende mild ketose kan ha flere helsefordeler som redu-
sert kroppsfett, mindre skader fra insulinresistens og frie radikaler, 
og redusert LDL-kolesterol.

så hva er egentlig ketose? 
Ketoner kan ikke lagres slik som fett og overskudd 
av glukose. Ketoner sirkulerer helt enkelt i blodet 
og kan plukkes opp av celler som ønsker og trenger 
den energien de kan bidra med. Ketose er navnet 
på en tilstand i kroppen der det hoper seg opp mer 
ketoner i blodet enn det kroppen kan nyttiggjøre seg 
av. Det er ingenting galt med å være i ketose. Dette 
er en naturlig og normal del av menneskets ener-
giproduksjon og stoffskifte. Du har trolig vært i svak 
ketose hvis du noen gang har fastet eller hoppet 
over et par måltider etter hverandre.

Hvis du ikke er ketosetilpasset – noe som gjelder 


