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Hvordan vet vi når vi skal spise?  





Når vi spiser, er det flere enn oss som får mat! 

Mikrober i mat møter mikrober i fordøyelsen

Maten vår = vekstmedium for mikrober (bakterier)

Bakteriene kan være gunstige, nøytrale eller skadelige
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Tynntarmen tåler bakterievekst dårlig 

Mye vekst av bakterier i tynntarm skaper betennelse 
og forstyrrer opptaket av næringsstoffer

Tynntarmen har forsvar mot vekst av mikrober

Mange reseptorer for bakteriemolekyler

 Kjemisk forsvar

Mekanisk forsvar  Det migrerende motorkompleks



En serie rytmiske muskelsammentrekninger

 Starter i magesekk og forplanter seg videre nedover tynntarmen  

Går i sykluser, varierende intensitet

 Kjennes som rumling i magen 

Det migrerende motorkompleks 

Vantrappen et al. The Journal of Clinical Investigation, 1977



By Bengt Nyman.https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10777224



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Streetsweeper_CN100_Sinder.jpg



Tykktarmen er laget for å tåle mye mikrobevekst!

I tykktarmen skjer videre nedbryting av maten

 Tykt, dobbelt slimlag beskytter tarmen mot bakterier

 Færre reseptorer for bakteriemolekyler

Bakteriene i tykktarmen henter ut energi og 
danner signalstoffer som påvirker metthet 

 Kortkjedete fettsyrer



Hver gang vi spiser går tynntarmen litt i stykker

Mellom måltider skjer reparasjon

Mest om natten

Når tynntarmen er tom

Når det migrerende motorkompleks har jobbet

Mat avbryter både MMC og reparasjonsprosesser



Det er viktig å ikke gå småsulten  

Faktisk helt feil! 



Sult er ikke en stigende følelse av ubehag!    

Natalucci et al., European Journal of Endocrinology 2005

Sult styres av hormonet ghrelin

 Nivåene av ghrelin stiger og 
faller gjennom døgnet 

Hvis vi ikke spiser, går sulten over

 Vi kan selv velge når vi vil 
respondere på sult med et måltid 



Når magesekken er tom, og vi kjenner rumling, 
jobber det migrerende motorkompleks

Rumling og sultfølelse kommer og går i bølger

Når det rumler insisterende og vedvarende,
er vi klare for et måltid 



Hvordan få til pauser mellom måltidene?   



Myte 1 – Frokost starter forbrenningen 



Faktisk helt feil! 

Frokosten skrur på (fett)forbrenningen



Forbrenningen er alltid på! 

Når vi nettopp har spist, 
forbrenner vi mest energi direkte fra maten

Vi lagrer alltid litt av energien vi har spist



Når vi ikke spiser, faster vi

Når vi faster, frigjør vi energi fra egne lagre 

Energi utenfraEnergi innenfra



Når vi sover, faster vi lenge

Energi utenfraEnergi innenfra







Når vi spiser frokost, bryter vi fasten

Vi skrur av forbrenning fra egne lagre 

Energi utenfraEnergi innenfra



Hvis målet er å gå ned i vekt, kan det hjelpe å forlenge nattfasten

Frokosten skrur av egen fettforbrenning! 



Myte 2 – Det er smart å spise ofte og lite 



Når vi spiser jevnlig holder vi blodsukkeret stabilt 
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Blodsukker gjennom døgnet

Faktisk helt feil! 



Hver gang vi spiser, stiger blodsukkeret 

Bukspyttkjertelen skiller ut insulin

Insulinets viktigste oppgaver: 

 Å få ned blodsukkeret

 Å lagre energi fra maten 



Når vi spiser/drikker ofte, svinger blodsukkeret mer!

 Vi skiller ut insulin oftere

 Vi motarbeider bukspyttkjertelens forsøk på å 
få blodsukkeret ned

 Vedvarende høy insulinutskillelse kan gi resistens 



Hvis målet er å gå ned i vekt, kan det hjelpe å spise sjeldnere  

Insulinresistens og overvekt er tett knyttet sammen     



Hva skjer ved lengre fasteperioder?    



Periodisk faste kan ta mange former

Faste kan bety ingen mat eller lite mat

 5:2

 24 timers faste eller lenger 

Det er vanlig å drikke vann, svart kaffe og te,
men ikke søtning og melk

Målet er å unngå insulinstigning 

Den beste fasten er den du klarer å gjennomføre!



Ved faste prioriterer kroppen smart

Hormonelle endringer øker autofagi:

 Bryter ned dysfunksjonelle cellekomponenter

 Resirkulerer proteiner effektivt

Viktig vev vedlikeholdes

Muskelmasse

Når vi spiser igjen, bygges molekyler opp

 Vi pusser oss selv opp innenfra!



Er faste en universalmetode for å gjenopprette helse?

Periodisk faste kan forbedre: 

Overvekt 

 Insulinresistens

Høyt blodtrykk

 Inflammasjonstilstander

 Avvikende fettverdier i blodet 

 Kognitiv funksjon

De Cabo and Mattson, New England Journal of Medicine, 2019



Periodisk faste er ufarlig, gratis og frigjør tid! 

Husk å velge mat av god kvalitet når du spiser! 



Takk for oppmerksomheten!

Vite mer? 
Følg meg gjerne i SoMe!  


