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Under årtionden har vi stoppat i oss halvfabrikat 
och  tillsatser, e-nummer och pulvermat. Men nu 
växer en  motrörelse som vill ha naturliga råvaror 
och rensa bort gifter – inte bara i maten.  
Häng med in i ett ”cleanare” liv!

• Trenden: Den  
enkla maten 
• Vi testar  
att äta rent 

• Hollywoods  
clean-drottning  

Jessica Alba

Äta rent! 
Nu vill alla
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Senaste hälsotrenden är ”clean eating”. För att kroppen ska  slippa 
tillsatser ska all mat lagas från grunden. Hejdå ketchup och fisk
panetter, välkommen broccolibukett! amelias reporter Camila 
Catalina testade att äta rent i fem dagar. Här är hennes rapport. 
AV CAMILA-CATALINA FERNANDEZ  FOTO: SIMON PAULIN

l Vi har alla sett dem. Bilderna av gröna 
spirulinasmoothies och gojibärtoppad 
chiapudding i våra facebook- och insta-
gramflöden. Raw food- och detoxtren-
den håller i sig, numera har även ”van-
liga” fik ofta vetegrässhots och energi-
bollar. Men samtidigt växer en parallell 
trend inom hälso- och fitnessvärden: 
Clean eating, eller clean food som 
det också kallas.

I fokus ligger det basala 
och enkla, både estetiskt 
och innehållsmässigt. En 
broccolisallad med färska 
spenatblad och körsbärsto-
mater. En efterrätt gjord på 
kiwi, jordgubbar och kokos-
flarn. En skål morots- och ingefärs-
soppa. Det är det clean eating faktiskt 
går ut på, att äta mat främst från växtri-
ket, gjord på nästintill bara obehandlade 
och hela råvaror. Maten bör vara så nära 
sitt ursprungsformat som möjligt, till-
satsfri och utan hel- eller  halvfabrikat.

En stor del av den här hälsosamma 
livsstilen går även ut på att laga all mat 
själv från grunden och att använda sig 
av ekologiska råvaror. På det sättet har 
man själv koll på alla ingredienser och 
slipper därmed oljor, smakförstärkare 
och andra tillsatser som man får på kro-
gen och i färdigrätter i snabbköpet. Men 
vad är det egentligen tänkt att den här 
”rena” maten ska göra med kroppen? 

Kitty Grip är utbildad kostrådgivare 
och driver bloggen Clean eating. Hon 
menar att det som händer i kroppen när 
man börjar äta clean food är att man 
rensar den från olika tillsatser och ma-
tar den med fetter som är bra för koles-
terolet. Man uppnår även sin ideala vikt 
naturligt utan att gå hungrig, då maten 

man äter håller en mättare längre. 
Kitty upptäckte själv clean eating 

efter åratal av jojobantande och 
bestämde sig för att testa den 
nya kosthållningen, något hon 
fortsatt med i f lera år.

– Clean eating är för mig en 
livsstil som innebär hel eller del-

vis uteslutning av hel- och halvfa-
brikat, säger hon. 

– Alla är vi olika och alla har sitt sätt 
att försöka äta ”cleant”. Jag är glad om 
jag lyckas få någon att välja ekologiska 
äpplen istället för icke-ekologiska. 
Andra byter ut allt i sitt kylskåp och 
skafferi, det är självklart är ännu bättre.

Andra bloggare inom samma sfär me-
nar att clean food bör vara helt växtbase-
rat, veganskt och fritt från soja och raffi-
nerat socker. På en annan clean 
eating-blogg står det att det viktigaste är 
att maten är helt ekologisk. Det finns 
alltså en hel drös riktlinjer om hur man 
ska gå tillväga för att börja äta rent. Jag 
låter helt enkelt Kitty vägleda mig i min 
sökan efter hur det känns att äta rent. l 

FRUKT & EKO
 – HÄR ÄR MINA  

RIKTLINJER

amelia testar: 
Clean eating

Mitt test: 5 dagar med 
hemlagad ekologisk mat
Jag tänker testa en ganska strikt clean 
 eating-kur, utan tillsatser eller halvfabrikat 
i fem dagar. Som vegetarian är jag inte 
 främmande för att äta nyttigt och grönt, 
men det blir hämtmat och lunch ute flera 
gånger i veckan.

KITTYS FRÄMSTA TIPS: Jag ska laga all mat 
hemma, köpa ekologiskt och alltid läsa inne-
hållsförteckningarna på maten jag handlar.
JAG FÖRVÄNTAR MIG: Mer energi! Och ge-
nom att utesluta gluten och mjölkprodukter 
hoppas jag få bukt med min mage som gillar 
att leka gravid. 
STÖRSTA ORON: Att jag ska gå hungrig 
men jag blir lugn när Kitty säger att jag kan 
äta frukt och nötter mellan måltiderna. 
MATSHOPPINGEN: Jag kickstartar min 
clean eating-vecka med att beställa hem en 
grönsaks- och fruktlåda från Ekolådan, ett 
företag som levererar hem ekologiska pro-
dukter direkt till dörren i stora delar av 
Sverige. Fler sådana företag kan ni hitta i 
slutet av artikeln. 

”Det viktiga 
är att få bort 

alla halv- 
fabrikat”

Camila-Catalina 
Fernandez
Ålder: 26.
Familj: Sambo och stor 
härlig chilenarfamilj.
Bor: Bandhagen, 
Stockholm.
Gör: Skriver, skådespelar 
och jobbar på SVT.
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DAG 1: ”Hummusen  
räddar allt”
FRUKOST: Stor fruktsallad  
och  blåbärssmoothie 
LUNCH: Ångkokt sötpotatis, broccoli, 
 morötter och ärtor med hummus gjord  
på kikärtor, tahini och citronjuice
MIDDAG: Morots- och kokossoppa  
+ en enkel ärthummus och sallad

Första dagen känns riktigt bra. Fick grön-
sakslådan levererad framför  dörren på 
morgonen och kunde direkt sätta igång 
med frukosten. Trodde maten skulle vara 
smaklös men hummusen jag gör räddar 
både lunchen och middagen. Undrar dock 
om de frysta ärtorna jag använde till 
lunch räknas som halv fabrikat? Kan man 
köpa färska ärtor? Blir nyttigt påmind om 
min bristande kunskap av grönsakernas 
ursprungs format …

DAG 2: ”Nej tack
till chipsen”
FRUKOST: Bovetegröt  
med äpplen och kanel
LUNCH: Kokta majskolvar med quinoa, 
stekt kål, broccoli och ruccola
MIDDAG: Ugnsrostade grönsaker med 
potatis, stekta kantareller och sallad

Sambon får något oroligt i blicken 
när jag sätter mig ner med min 
lunch och undrar om jag inte 
vill ha lite av hans färdig-
gjorda örtsås till min mat. 
Själv njuter jag av hur ”duk-
tig” jag känner mig och äter 
ekologiska päron till lördags-
filmen medan han äter mina fa-
voritchips. Fast då känns det kanske 
möjligtvis lite, lite jobbigt.

DAG 3: ”Känner mig 
i alla fall piggare”
FRUKOST: Spanska persikor  
och ekologiska vindruvor
LUNCH: Linsgryta med 
sötpotatismos och sallad
MIDDAG: Kokta majs kolvar med  ångkokta 
rödbetor, paprika,  tomat och broccoli

Kände mig nästan inte hungrig alls till 
middag efter den mäktiga  linsgrytan 

till lunch. Tycker dock min mid-
dagstallrik ser så  naken och klen 
ut med utspridda  ång kokta grön-
saker. Märker att jag är ovan vid 

att bara äta  grönsaker som de är, 
 utan en massa pålägg, bröd eller 

pasta. Känner mig i alla fall piggare 
och vaknade tidigt för att springa i morse 
före jobbet.

Är frysta ärtor fusk?  

Köp ekologiska 
grönsaker! 

Min clean eating-dagbok:  

LITE BÄTTRE
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l Hur mår jag då, efter att ha testat 
på clean eating i fem dagar? Känner 
jag mig piggare och lättare?

Svaret är faktiskt ja. Fast jag testat 
att äta rent i bara fem dagar känner 
jag en märkbar förändring. Jag ärmer 
energisk och min struliga mage har 
varit mycket gladare. Jag har inte känt 
av någon jobbig utrensningsprocess 

och det beror nog på att jag i vanliga 
fall äter mycket frukt och grönt ändå, 
så min övergång har nog varit lättare 
än för någon som äter mycket snabb-
mat i vanliga fall. 

Det som fångar mig mest är enkel-
heten. Mina ledord för maten har va-
rit hel, ren och tillsatsfri. Men såklart 
finns nackdelar. Att äta ute på krogen 

Efter 5 dagar:  

Hela grönsaker med hela grönsaker! 

Det går lika bra med 
selleri till lunch, middag 
och som mellanmål! 

– Jag har mer energi 
och känner mig lättare!

DAG 4: ”Måltiderna  
börjar se likadana ut”
FRUKOST: Mangosmoothie 
med fruktsallad
LUNCH: Fyllda avokado med ärthummus, 
svart ris, kantareller och sallad
MIDDAG: Bönsallad med linser,  
svampar, broccoli och sallad

Saknar min processade tofu och min  
sojafärs som är varje vegetarians vän! 
Måltiderna börjar se likadana ut nu och 
det blir svårt att variera sig, speciellt ef-
tersom det är så enkelt att bara äta hela 
grönsaker. Går en runda i min lokala mat-
butik för lite inspiration men upptäcker 
att jag nästan bara kan handla från grönt 
och frukt-disken. Det blir ett par äpplen 
tillsammans med en kopp örtte som 
kvällsfika innan jag lägger mig.

DAG 5: ”Gått ner 1,5 kilo”
FRUKOST: Bovetekross  
med russin och äpplen
LUNCH: Råkosttallrik
MIDDAG: Sötpotatis och kokossoppa

Känner definitivt att jag tappat något 
kilo och vågen håller med. Hela ett och 
ett halvt kilo på fem dagar fast jag inte 
ens känt mig hungrig! Mellan måltiderna 
har jag tuggat på lite frukt eller nötter 
fast det är sällan jag känt mig riktigt 
hungrig under dagarna, förutom när det 
faktiskt är dags för en måltid. Det enda 
som varit lite jobbigt är att ständigt kolla 
innehållsförteckningar och tänka på att 
tacka nej till halstabletter och smågodis.

”Jag är  
ovan att  
bara äta 

grön saker”

En riktigt duktig lunch! Mättande linsgryte-lunch.

Mmm, grönsakslunch! 

– Äter päron till lördagsfilmen

RIKTLINJERNA: 
•  Ät mat främst från växtriket, 

gjord på obehandlade,  
hela råvaror.

•  Laga all mat hemma.
•  Köp ekologiskt.
•   Läs alltid innehålls-

förteckningen.
•  Ät frukt och nötter  

mellan måltiderna. 
•   Uteslut gluten och 

 mjölkprodukter.
•   Absolut inga halv fabrikat 

som ketchup,  majonnäs  
och så vidare. Socker och 
snabba kolhydrater är 
förstås bannlysta. 



amelia.se78

eller gå på middag hos en vän är helt 
uteslutet. Halvfabrikat, tillsatser och 
icke-ekologiska ingredienser är stan-
dard i många konventionella restau-
rangers kök och i folks kylskåp. Man 
blir ganska låst till sitt eget kök och till 
råvaror man vet att man kan använda 
sig av, vilket blir smått isolerande. Jag 

har inte kunnat dela en enda 
måltid med min sambo som 

fått något egendomligt i 
blicken varje gång jag lagt 
upp min nakna ångkokta 
broccoli på tallriken. 

Det kan också bli enfor-
migt om man lider av samma 

fantasilöshet som jag gör i köket. 
För någon som vill ha variation av ma-
ten och kan tycka att det blir torrt eller 
smaklöst utan såser så kan clean eating 
verka lite omständligt. Alla livsmedel 
och smaktillsatser som inte är i sitt 
 ursprungs format försvinner. Så hejdå 
ketchup, bröd, nudlar, majonnäs och 
örtsås. Om du inte gör maten själv.

Och där tror jag det låser sig för 
många. Folk har enkelt inte tid. Vi lever 

i en tidsålder då vi förväntas lägga så 
lite tid som möjligt på matlagning men 
ändå äta välsmakande och varierande 
måltider lagade från grunden. 
Ekvationen går inte ihop för alla. 

Clean eating blir antingen en kost-
hållning som passar oss tidspressade 
och hälsomedvetna som inte lägger så 
stor vikt vid variation och vill ha något 
snabbt. Eller så blir det mat som kräver 
mer tid i köket där bröd ska bakas från 
grunden, såser ska redas och långkok 
ska puttra i timmar. Självklart finns det 
folk som kan laga näringsrika måltider 
snabbt och lätt, men jag tenderar att till-
höra den första gruppen. 

Till sist måste det sägas att clean ea-
ting är en kosthållning som välkomnar 
alla: man sätter själv upp reglerna för 
hur tillsatsfria, avancerade eller lättla-
gade ens måltider ska vara. Jag körde en 
ganska extrem version och kan faktiskt 
tänka mig att fortsätta på det spåret ett 
tag framåt innan jag börjar tänja på reg-
lerna. Hemgjorda torkade äppelchips i 
all ära, men ibland vill man vara lite vild 
och oren.  l

forts

HÄR FINNS  
GRÖNSAKS LÅDORNA!
Ekolådan
ekolådan.se
LEVERERAR: Stockholm, Göteborg, 
Umeå, Uppsala och på vissa orter i 
Östergötland. I andra delar av landet 
 levererar de till grupper som går sam-
man om en   gruppprenumeration. 
TIPS: Testa deras mixlåda för inspira-
tion till en clean food- vecka. Recept 
medföljer!

Årstiderna 
arstiderna.com
LEVERERAR: Till över tio  tusen 
 postnummer, kolla på hemsidan om de 
 levererar hem till dig.
TIPS: Juicelådan kommer med ingredi-
enser och tre recept för färskpressad 
juice du kan göra hemma själv. Perfekt 
för en  detoxvecka!

Mossagården
mossagarden.se
LEVERERAR: Skåne, Blekinge, 
Halland, Småland.
TIPS: Här kan du beställa  ekologiskt go-
dis, allt från  örtkarameller till choklad.

Mathem
mathem.se 
LEVERERAR: Borås, Göteborg, 
Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm, 
Södertälje, Uppsala.
TIPS: Mathem har flera ekologiska 
 kassar som kommer med ingredienser 
och färdiga recept för hela veckan.

Bra med Clean eating: 
l  Känner mig mycket piggare … 
l … och lättare!
l  Gladare mage,  

inget strul alls med den. 
l Det är otroligt enkelt!
l Snabblagat.
l  Välkomnar alla  

– du sätter själv nivån!

Mindre bra:  
l  Att gå på krogen eller bli 

bortbjuden på middag är 
uteslutet. Man blir låst till  
sitt eget kök. 

l  Lite enformigt och torrt  
utan såser.

l  Inte kunnat äta/dela mat  
med min sambo. 

 l  Ska det bli hållbart i längden, 
krävs fler  timmar i köket och 
det har inte jag, eller folk i 
allmänhet. 

Clean eating enligt Camila:  
Enkelt men lite enformigt för den 
som är fantasilös i köket. 

LITE BÄTTRE

JESSICA ALBA ÄR 
HOLLYWOODS 

CLEANDROTTNING

– Där låser det sig för många ...  
folk har helt enkelt inte tid

Clean eating-
veckan i en låda. 

”Att gå på 
middag hos 

en vän är 
uteslutet”


