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KOST & NÄRING
ÅTERHÄMTNING & LÄKNING

RÅÅ KRAFT & HÄLSA
Råå kraf t & häls a
Rådgivn i n g f ör k o st o ch näri ng , mat sm ä ltn ing , ned b r ytn ing och
u p p tag s am t s yres ättn i n g p H- b alan s
Fu l l f u n kti o n gen o m återhäm tn i n g o ch läkn in g

Proteiner
Kolhydrater
Fett och Olja
Mineraler &
Salt
Kvalitet
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Olja
Fett

före
Kvantitet
OLJOR och FETTER…
Var noggrann med kvalitet
Välj ekologiskt och kallpressat om möjligt!
Mättade fetter/oljor är fördelaktiga att steka i/
upphetta då dessa har en kemisk struktur som
klarar upphettning till skillnad från omättade
oljor/fetter som blir ostabila vid upphettning
Höga Omega 6 i förhållande till Omega 3 kan vara
pro (HÖG) inMlammatoriskt!
Mättade = Värmetåliga = Kokosolja i glasburk
Smör, Ghee(smörolja),
Omättade = Värmekänsliga = Avokado-olja,
Olivolja, Linfröolja mm

PROTEINER
Välj rena proteiner! som rent kött och minimalt med processade produkter så som
korvar, bacon, saltade & rökta produkter då de är sammansatta av massor av diverse
produkter och/eller kraftigt saltade!
Proteiner för enkelhetens skull har ögon men med undantag för nötter, baljväxter,
linser, kikärter m,Ml
Rena kött produkter som hela köttstycken, stekar, nöt, vilt, lamm, gris, kyckling & ren
Misk, kortare innehållsförteckning produkten har = innehåller = bättre.
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KOLHYDRATER
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-Kolhydrater
Välj komplexa kolhydrater (lång koktid) då de har lägre glykemiskt index och då
ger en längre energikurva och mättnadskänsla, Hel-produkter som ex råris/
rödris/vildris före vitt polerat ris som har kortare koktid
Välj Vildris, Rödris, Råris ”med lång koktid” samt Quinoa och Bovete
Sötpotatis & Pumpa = högre glykemiskt index dvs högre sockervärden)

KUNSKAP OCH KVALITET FÖRE KVANTITET LEDER
TILL ÖKAD FYSISK OCH MENTAL FÖRMÅGA SOM
BL.A
BALANSERAD LÄKNING & ÅTERHÄMTNINGHÖGRE FYSISK & MENTAL EFFEKT UNDER PRESS

NEDBRYTNING & UPPTAG
-Matsmältning och vatten
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Undvik att dricka stora mängder vätska
till mat då det stör matsmältningen
Drick ljummet vatten ca
0.033*kroppsvikt/dag mellan måltider, ca
10-15 min före & ca 30 min efter mat
Drick maten och tugga drycken
Tugga maten så den är jämnt Minfördelad
så att magen kan på ett lätt sätt smälta/
omsätta till energi och då högre
näringsupptag (även mättare på mindre
mängd mat), leder till en lättare,
effektivare & hälsosammare
matsmältning, bättre återhämtning &
läkningsförmåga med mindre
magproblem samt bättre eliminering av
restprodukter genom avföring!

-Mineraler och Salt
Konsumera naturliga!!!
Dvs OrafMinerade havs, bergs & örtsalter då de är
rika på viktiga mineraler & spårämnen samt att de
är mindre uttorkande än rafMinerade salter
Celtic seasalt och liknande är högt
rekommenderade.
Tillsätt en liten nypa i varje liter vatten, skall dock
ej smaka salt när det dricks!

Salt
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Råå kraft & hälsa
Proholistic
Kronan H4 - 97442 - Luleå
info@raakraft.nu
www.raakraft.nu
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