MODIFASTMETODEN
Modifast – rekommenderat av svenska dietister sedan 1995
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STEG FÖR STEG-GUIDE
FÖR SEX VECKOR

Gå ner
i vikt
säkert &
effektivt
Tina: Så minskade jag
12 kilo på sex veckor

Emma: Så gick jag
ner 45 kilo på fem år

GUIDE FÖR SEX VECKOR

Gå ner i vikt med
Modifast-metoden
Modifast är ett säkert och effektivt
sätt att minska i vikt.
Ett exempel på hur man kan lägga
upp det är att följa det vi kallar
Modifast-metoden.
Här är din guide som visar hur du
ska äta under sex veckor.

V

i är många som drömmer om
att återfå vår idealvikt, men inte
riktigt vet hur vi ska börja. Med
Modifast-metoden investerar du
sex veckor i dig och din hälsa – både nu och
på lång sikt.
Och en sak är säker: Följer du metoden går
du ner i vikt och har fått verktyg för att skapa
nya sunda vanor.
Därför fungerar Modifast
Modifast kost- och måltidsersättningar är ett
etablerat verktyg för viktminskning, som har
använts sedan 1995 i Sverige och rekommenderas av överviktsenheter och dietister över
hela landet.
Att Modifast fungerar bygger på enkel matematik: Du får hjälp att minska kaloriintaget
och gör därmed av med mer energi än du får i
dig. Samtidigt kan du känna dig trygg med att
kroppen får all näring den behöver.

Så här går Modifast-metoden till:
Hur du använder Modifast beror på din situation och målsättning. Om du vill ha en färdig
metod och ett schema är Modifast-metoden
på sex veckor ett bra alternativ. Syftet är att erbjuda ett snabbt och effektivt sätt att minska i
vikt – men också att hjälpa dig att hålla vikten
i det långa loppet.
De första två veckorna ersätter du all vanlig
mat med fyra mål Modifast LCD kostersättning om dagen, vilket ger en motivationshöjande viktminskning i början.
Tredje veckan kombinerar du Modifast med
en vanlig måltid och veckorna därefter med
två vanliga måltider.
På så sätt får du tid att etablera nya sunda
matvanor när du stegvis går över till att äta
vanlig mat.
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I 25 år har Modifast
framgångsrikt hjälpt
svenskar att minska i vikt.
DET ÄR ENKELT
För att gå ner i vikt behöver du minska energiintaget. Men det kan kännas svårt och krångligt att räkna kalorier, planera måltider och laga all mat. Med
Modifast äter du färdiga kost- och måltidsersättningar och får i dig mindre energi än du gör av med, samtidigt
som kroppen får tillräckligt med näring. Enkelt och praktiskt.
Måltiderna är dessutom lätta att ta med sig.

DET ÄR GOTT
Vad sägs om en k
 rämig
chokladpudding, en
varm och smakrik
potatis- och purjolökssoppa eller en mustig svamppasta
med e
 fterlängtat tuggmotstånd?
Modifast sortiment av kost- och
måltidsersättningar består av goda, fullvärdiga måltider med
många olika smaker. Du kan variera mellan drycker, soppor,
gröt, puddingar och pastarätter samt bars eller färdigblandade
drycker (Ready to drink). Måltiderna är fylliga i smaken och
extra goda, bland annat för att de är baserade på mjölkprotein.

DET ÄR TRYGGT
För den som vill minska sin vikt finns inga mirakelmedel, men däremot säkra och effektiva verktyg som
Modifast som rekommenderas av överviktsenheter
och dietister. Innehållet regleras i både nationella och
internationella regelverk för att säkerställa att kroppen får all
näring den behöver trots det låga energiintaget.

FÖRE

TINA MINSKADE TOLV
KILO PÅ 6 VECKOR

”Jag har fått ny energi och mod att börja träna”
Tina följde Modifastmetoden under sex veckor
– med stöd av aktiviteten
Lättare tillsammans.
Under mina sex
veckor tappade jag
12 kg och 11 cm
runt magen, 7,5 cm
runt låren och 3,5 cm
runt armarna. Så totalt
33 cm! De första två veckorna ersatte
jag alla måltider med Modifast LCD
kostersättningar och märkte att sötsuget och min lust att småäta försvann.
Den tredje veckan åt jag en vanlig
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lunch eller middag och fokuserade på
hälsosam mat som fisk, kyckling och
sallad. Det svåraste var nog att dricka
mer än två liter vatten varje dag.
Jag älskar att slippa tänka så mycket
på mat och matlagning, och har inte
känt sug efter något alls. Sötsuget har
varit ett problem innan och när jag
provat andra dieter. Det är svårt att
förklara med ord hur nöjd jag är!
Jag har fått mer energi och nu har
jag dessutom tagit
modet till mig och
anmält mig till
crossfit-träning.

EFTER

Lättare
tillsammans
Några gånger varje år arrangeras aktiviteten Lättare
tillsammans, som bygger
på Modifast-metoden.
Deltagarna startar samma
datum och följer metodens
schema. De får tidsanpassade utskick med information
och inspiration om dieten,
kost och motion. Dessutom
kan deltagarna få och ge
varandra stöd och inspiration i en tillhörande, sluten
Facebook-grupp. Läs mer
på modifast.se.

FAS 1 VECKA 1-2
Fyra mål Modifast per dag
– och minst 2,5 liter vatten

De första två veckorna äter du enbart
Modifast LCD kostersättning. Du ska äta
fyra mål Modifast per dag och väljer själv
hur du fördelar dem – men vanligast är
att man äter frukost, lunch, mellanmål
och middag.
Fyra mål ger ett energiintag på cirka
800-900 kcal per dag.
Tänk på att du med hjälp av det breda
smakutbudet kan skapa variation och

Exempel på en dag:

växla mellan kalla och varma mål samt
mellan dryck och tuggmotstånd.
Glöm inte att dricka vatten
När du minskar kolhydratintaget bryts
glykogen ner och mindre vätska binds i
kroppen. Du behöver därför dricka minst
2,5 liter vatten – eller annan energifri
dryck – per dygn, utöver vätskan du får i
dig med Modifast.

3 påsar ger inte
bättre resultat än 4
Du behöver fyra påsar
Modifast LCD kostersättning
per dygn för att kroppen
ska få tillräcklig näring. Tre
påsar ger inte bättre resultat
viktmässigt då energinivån
med fyra påsar redan skapar
tillräckligt stort energi
underskott.

Frukost:
Somrig och god
jordgubbsdryck

Middag:
Mustig
svamppasta

Lunch:
Smakrik potatisoch purjolökssoppa

Mellanmål:
Krämig och fyllig
chokladpudding
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FAS 2 VECKA 3
Lägg till ett mål med vanlig
mat – vilket bestämmer du

Nu börjar du kombinera Modifast-målen
med vanlig mat genom att äta en vanlig
måltid per dag.
Vilket mål bestämmer du själv – vad
har du saknat mest och vad fungerar bäst
i din vardag?
Många väljer frukosten eftersom
det är enkelt att planera för en sund
frukost. Andra föredrar middagen för
att få laga mat igen på kvällen och

Exempel på en dag:

Så lagar du
Modifast-målen
kanske njuta av den tillsammans med
familjen.
Använd gärna våra smala recept på
modifast.se för att etablera sunda mat
vanor när det är dags att stegvis gå till
baka till vanlig mat igen.
Förutom den vanliga måltiden ska du
äta tre mål Modifast LCD kostersättning
per dag.

Kostersättningarna är paketerade i påsar och blandas
med vatten. De varma
måltiderna värmer du enklast i mikrovågsugn. Kalla
måltider blir godast med
ordentligt nedkylt vatten.
Förvara gärna dina påsar
i kylen så att även pulvret
är kallt när du ska laga till
målet.

Frukost:
Mättande gröt
med vaniljsmak

Middag:
Din egen
sallad

Lunch:
Matig pasta
bolognese
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Mellanmål:
Mättande
banandryck

FAS 3 VECKA 4-6
Två vanliga och två
Modifast-måltider per dag

De tre sista veckorna av Modifast-
metoden äter du två vanliga måltider
och två mål Modifast.
Ännu större variation!
Nu när du byter ut enstaka måltider
kan du också välja Modifast måltidsersättningar – bars eller färdigblandad
dryck (Ready to drink) – istället för
påsarna med kostersättning om du
önskar det.

Exempel på en dag:

När du återgår allt
mer till vanlig mat är det
viktigt att du äter en
sund och bra kost i rätt
mängd för att behålla din
nya vikt.
Läs gärna mer på
modifast.se och inspireras
av recepten där.

Din egen
balanserade frukost
Energiintag ca 350-400 kcal:
2 dl fil/yoghurt
1/2 dl flingor/basmüsli
1/2 dl bär eller 1/2 frukt
1 skiva nyckelhålsmärkt bröd
1 tsk lättmargarin
1 skiva ost (10-17 % fett)
Paprika eller tomat
Te eller kaffe

Frukost:
Gör din
egen frukost
Middag:
Din egen
gröna pytt-i-panna

Lunch:
God färdigblandad
kaffedryck
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Mellanmål:
Mättande
Cereal bar

FAS 4 VECKA 7 OCH FRAMÅT

Håll vikten!
Din Modifast-kur är över och nu börjar den
största utmaningen, då du ska hålla din
nya vikt eller fortsätta gå ner men i ett lite
långsammare tempo.

D
FEM RÅ A
R
Å
FRÅN V ER
DIETIST

1

Planera dina avsteg
Vi exponeras för mat och lockelser
dygnet runt och alla gör vi avsteg från en
hälsosam kost. Men det är stor skillnad
mellan oplanerade och planerade avsteg.
Planera dina avsteg och gör dem i lagom
mängd – och ha absolut inte dåligt sam
vete när du gör det.

2

Formulera mål
och belöna dig
Sätt upp delmål och beröm
dig själv längs vägen. Belöna
dig med annat än mat. Kanske
med en god bok, ett klädesplagg, blommor, en upplevelse?

3

Fundera på dina
framtida utmaningar
Vad gör du när du äter sunt och balanserat?
Skriv ner det och läs det många gånger för att
stärka dig själv. Vad händer vid mindre avsteg
som är oplanerade? Försök identifiera orsaken
så att du kan undvika dem. Lägg upp en plan
för att ta dig in på rätt spår igen.

4

Hälsosamma
vanor
Lägg stegvis till nya
hälsosamma vanor.
Kanske kan du röra
dig mer i vardagen?
Göra avslappningsövningar en stund varje
kväll? Försök hitta en
motionsform som du
tycker om och som
passar din vardag.
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5

Byt ut ett mål
Skulle du känna att du fallit
ur dina nya sunda vanor går det
utmärkt att byta ut enstaka måltider
mot ett mål Modifast för att återta
kontrollen över energiintaget.

FÖRE

EMMA HAR GÅTT
NER 45 KILO PÅ 5 ÅR

”Alla som vill minska i vikt – prova Modifast”
Hösten 2015 – när
vår äldsta dotter var
1,5 år – tröttnade jag
på att vara över
viktig. Jag kände mig
inte som personen jag
såg i spegeln. Jag hade
provat olika kurer och metoder men
inte fastnat för någon.
Jag visste att jag ville kickstarta
viktnedgången för att få motivation,
hittade Modifast och blev riktigt
överraskad av hur goda målen var!
Jag körde Modifast-metoden i sex
veckor och gick sen över till att kombinera Modifast-mål med hälsosam
mat och hade drygt ett år senare gått
ner tio kilo.
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Jag blev gravid med vårt andra barn,
och efter graviditeten och amningen
låg jag kvar på samma vikt som innan: minus tio kilo.
Jag körde Modifast-metoden igen,
och fortsatte med en kombination av
Modifast och kaloriräkning av bra
mat och gick sakta men säkert ner
35 kilo. Alltså sammanlagt minus
45 kilo! Jag håller fortfarande vikten
med hjälp av Modifast – det är mitt
verktyg för att hålla mig på banan. Jag
rekommenderar alla
som vill gå ner i
vikt att prova!

EFTER

Kom igång
med Modifast
Komplett sortiment av
smaker finns på hemsidan
www.modifast.se där du
enkelt kan beställa till ett
lägre pris.
Man kan också ringa
kundtjänst på
0200-242421 för att
beställa och ställa frågor om
produkterna.
Modifast säljs även på
välsorterade apotek där de
har ett urval av smaker.

FRÅGOR & SVAR

?

Varför ska jag ersätta all vanlig
mat med Modifast LCD kostersättning de första två veckorna?

Större viktminskning i början (cirka 1-2 kilo i
veckan) vilket ger bättre långtidsresultat.
Ökar motivationen! Snabba resultat ger mer
vilja och kraft att göra fler sunda livsstilsförändringar.
Lägger grund för regelbundna måltider –
bryter negativa ätbeteenden samtidigt som
kroppen får fullvärdig näring.

Forskning:
Faktorer för
att lyckas
hålla vikten

?

Hur hungrig blir jag?

Du sänker ditt energiintag ganska mycket
och kan uppleva hungerkänslor i början,
men det är väldigt individuellt. Denna känsla
brukar gå över efter några dagar.
TIPS 1: Prioritera vila och sömn eftersom stress
och sömnbrist kan öka hungerkänslorna.
TIPS 2: Innan du börjar med Modifast – gör gärna
en lista med saker du kan sysselsätta dig med för
att skingra hungerkänslorna om de slår till: Ringa
en kompis, ta en promenad, ett varmt bad…

?

Behöver
jag träna
för att
minska i vikt?
Forskningen visar tydligt att
det är kosten som spelar störst
roll för viktnedgång. Kombinationen av kost och motion
är däremot det mest effektiva,
särskilt på lång sikt. Med andra
ord: Begränsar du kaloriintaget
enligt Modifast-metoden går
du ner i vikt, men motion ger
många fina hälsoeffekter – både
fysiska och psykiska – och är en
framgångsfaktor för behålla sin
viktminskning.

Vad säger forskningen?
Den amerikanska registerstudien ”The national
Weight Control Registry”
har samlat information kring vad tusentals
människor som gått ner
i vikt och lyckats behålla
den gjort. De viktigaste
faktorerna är:
Ät regelbundna m
 åltider
varje dag. Måltidsordningen
är viktig för att förhindra
överätning vid m
 åltiderna
och för att undvika sämre
val som är lätta att ta till
när man är väldigt hungrig.
Minska det totala energiintaget – tänk efter kring
livsmedelsval.
Ät frukost varje dag.
Väg dig regelbundet – en
gång i veckan är en bra
intervall.
Skriv ner vad du äter
och dricker, till exempel
i en app – detta ökar din
medvetenhet
Var fysiskt aktiv 60
minuter per dag.

TIPS

Sov gott och
undvik stress

”Era produkter är så goda! Jag har
lyckats hålla sötsuget borta och
gått ner 4,7 kilo på tre veckor.” MALIN
TIPS

Använd måttband

Det är bra att mäta sina framsteg
på flera sätt. Många väger sig,
men använd gärna även måttband
och fotografera dig innan du startar
din viktresa för att ha fler referenser.
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?

Vad händer om jag
”trillar dit” en dag?

Om du av någon anledning skulle
falla ur Modifast-metoden ska du inte se
det som ett misslyckande, för det är lätt
hänt. Ät istället enbart Modifast dagen
efter (fyra mål Modifast LCD kostersättning) – och återgå sedan till den vecka
och dag i Modifast-metoden där du
befann dig.

Ändrade matvanor är den
viktigaste delen när man
ska gå ner i vikt.
Ökad motion är en annan
central pusselbit. Den som
motionerar regelbundet
får en högre energiförbrukning, förbättrad sömn
samt minskad oro och
stress – viktiga faktorer för
att kunna hantera hungern
och lyckas långsiktigt.

TIPS

Använd en
mindre tallrik

En mindre tallrik hjälper
dig att ta lagom mängd
mat, så att portionerna
inte blir onödigt stora.

