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PLUS’ træningsekspert Anna Bogdanova guider dig her til, hvordan du 
mest effektivt skaber balance mellem krop og sind.



4

Vil du være slankere eller have mere form på kroppen?  Så er 
første skridt ikke at tælle kalorier eller dyrke mere motion. 
Tager du ressourcer fra en krop i ubalance, går den nemlig i 
baglås, og det får et vægttab til at føles urimeligt hårdt – at gen-
nemføre og/eller vedligeholde. Derimod skal du sætte fut i din 
forbrænding. 

forbrændingen
Få gang i
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Når du hører forbrænding, tænker du 
måske: ‘Hvor mange km skal jeg løbe for 
at forbrænde denne her croissant?’ Men 
forbrænding handler om meget andet, 
end at brænde kalorier af. Det handler 
om energi, overskud og velvære. Fun-

gerer din forbrændning optimalt er en 
trimmet krop en uundgåelig bivirk-
ning.

Når forbrændingen og stofskiftet funge-
rer optimalt, stortrives din krop og har let 
ved at regulere både appetit og energifor-
brug. Kroppen er i stand til at lave energi 
af alt, hvad du spiser og du har let ved at 
forbrænde både fedt og kulhydrater. Det 
betyder, at maden ikke ender som fedtde-
poter, men i musklerne. Dermed er det 
let at opnå og vedligeholde idealvægten 

og en god fordeling mellem muskler 
og fedt. En god forbrænding er alfa 
og omega for kroppen. Den sikrer 
dig energi, balance og velvære på 
mange planer.

 
Forbrænding starter i hjer-
nen

Forbrændingen er et virvar af fysio-
logiske og kemiske processer, hvis eneste 
formål er at forsyne dig med energi. Det er 
kontroltårnet i din hjerne, der som en termo-
stat regulerer alt ud fra informationer fra ner-
vesystem, hormonsystem og immunsystem.

Hjernen skanner uafbrudt for faresignaler 
og tager hele tiden stilling til, om alarmbe-
redskabet skal i gang. Den er nemlig først og 
fremmest programmeret til at holde dig i live 
og spare på dine ressourcer og dit energifor-
brug – koste hvad det vil. At blive stærkere 
eller slankere står meget langt nede på listen 
over prioriteter.

Din hjerne registrerer og modarbejder sto-
re afvigelser fra normalen. Derfor fejler den 
traditionelle slanketilgang, hvor man går på 
kur, hopper ud i et ambitiøst træningspro-
gram eller begge dele på samme tid. Hjer-
nen er ganske simpelt ikke til ændringer, 
der skal gennemføres fra 0 til 100 på kort 
tid. 
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Den hyppigste misforståelse om-
kring forbrænding
Du har måske hørt, at for at tabe dig skal du 
indtage mindre, end du forbrænder. Men så sim-
pelt er det ikke. Kæden springer af dér, hvor du 
begynder at kalkulere i, hvor mange kalorier du 
skal forbrænde for at komme af med 1 kg fedt. 
Den lineære tankegang sætter ind, og der tæl-
les på livet løs for på en eller anden måde at for-
brænde de 7000 kcal 1 kg fedtvæv består af.

Når jagten sætter ind på at forbrænde så man-
ge kalorier som muligt via motion, og spise så få 
som muligt via kosten, ender det ofte galt. For 
et stort energiunderskud giver bagslag, særligt 
i en krop der er i ubalance. Hos 9 ud af 10 resul-
terer dét i, at alle kiloerne, og flere til,  før eller 
siden finder deres plads på sidebenene igen.

Kroppen fungerer ikke efter regnestykker 
med plus og minus. Processerne er langt mere 
komplicerede og cirkulære. Måden du skrider 
til værks på har rigtig meget at sige, i forhold til 
om din forbrænding bliver mere eller mindre ef-
fektiv på sigt. For eksempel, reagerer din krop 
anderledes på 300 kcal forbrændt på 15 minut-
ters styrketræning og på 300 kcal forbrændt på 
1 times løb.

 
Kalorierestriktion må ikke være 
dit første skridt
Kroppens behov skifter fra dag til dag og af-
hænger af en hel række faktorer herunder for 
eksempel temperaturforhold, hvor du er i din 
menstruationscyklus, din søvnkvalitet og dit  
stressniveau. Mange sætter indtaget for lavt, 
når de tæller kalorier. Det resulterer i en nega-
tiv spiral med skift mellem restriktion og over-
spisning.

Du taber dig rigtig nok, når du skruer ned for 
kalorierne, men du mister også let energi og 
muskelmasse i den proces. Du ændrer tallet på 
vægten, men bliver ikke sundere og bedre fun-
gerende. Stofskiftet lider. Du sover dårligere. 
Du får mindre energi og mindre mentalt over-
skud. Du ser slankere ud udenpå, men betaler 
en høj pris indeni.

Dét, der sker efter sådan en omgang kalori-
erestriktion, er, at hjernen skruer ned for dine 
appetitregulerende hormoner, hvilket resul-
terer i, at du kommer til at spise op til 50 pct 
mere, end hvad du har behov for, i op til 1,5 år 
efter. Termostaten går simpelthen over gevind. 
Din hjerne prøver at kompensere for at sikre, 
at du ikke går så voldsomt til værks en anden 

gang.
Undersøgelser viser, at det er lettere at holde 

op med at ryge fra den ene dag til den anden, 
end det er at sætte sit madforbrug ned ved at 
tælle kalorier. Årsagen er, at krop og hjerne 
bliver modparter i stedet for samarbejdsparter.

WHO’s grænse for sult for kvinder er 2100 
kcal dagligt. Med dette indtag kan kroppen op-
retholde sine normale funktioner. En årlig kur. 
hvor du indtager færre kalorier, får hjernen til at 
foretage en række på sigt skadelige ændringer, 
med det mål at holde dig i live.

I stedet for at tænke vægt- og fedttab i tal, 
skal du bringe kroppen i balance. For med en 
krop i balance bliver det let og ubesværet at nå 
din idealvægt og figur.

 

Drop kalorietællingen, 
hvis du vil tabe dig.
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Forbrænding er ikke en sim-
pel ligning ‘kalorier ind vs. 
kalorier ud’. Det handler ikke 
om at forbrænde mest muligt 
– men om at have en fleksibel 
forbrænding. Og dét handler i 
høj grad om:
 
1. Hvordan din krop forde-
ler de kalorier, du indtager:

Er det musklerne eller fedtdepo-
terne, der får det meste af dét, du 
spiser?
 
Det er i musklerne, at du 
forbrænder fedt og kulhy-
drater. Bruger du og udfor-
drer du din muskelstyrke 
regelmæssigt, vil de fleste 
af dine kalorier ende dér, 
klar til at blive forbrændt 
som energi.
 
Tilbringer du det meste af din 
dag i en stol? Mangler der kraft-
anstrengelse og intensitet i din 
træning? Så bruger musklerne 
ikke så meget krudt – og så ender 
overskydende kalorier i fedtde-
poterne i stedet for.
 
2. Hvordan din appetit 
reguleres:
 
Sover du dårligt eller for lidt, vil 
din hjerne - helt ubevidst – pille 

ved dine appetitregulerende 
hormoner. Sådan, at du kommer 
til at spise helt op til 50 pct. mere, 
end du har behov for, dagen efter. 
Den ekstra mad, hjernen kræver, 
når den ikke har fået sin søvn, er 
ikke grøntsager - men fedt og 
sukker.
 Det samme sker, når du træner 
for længe og til udmattelse – 
dine appetitsikringer springer, 
og du kommer til at spise langt 
mere, end du har knoklet for.
  
3. Hvordan din krop hånd-
terer stress – fysisk og 
mental:
 
Giver du kroppen og hjernen hvile 
og næring nok, vil kroppen blive 
genopbygget stærkere efter 
fysiske udfoldelse? Manglende 
restitution og for lidt mad med 
næring, tvinger derimod hjernen 
til at spare på ressourcerne og 
skrue ned for din forbrænding.
 
Kronisk stress påvirker dit stof-
skifte, så det meste af dét du spi-
ser, ender i fedtdepoterne frem 
for i musklerne. Der opstår en 
energikrise i kroppen – selvom 
du får rigeligt med mad, kan din 
krop ikke bruge det effektivt – 
det resulterer i en ond spiral, hvor 
hjernen beder om mere fedt- og 
sukkerholdig mad, og skruer ned 
for din lyst til at bevæge dig.

trin til effektiv   
forbrænding

3
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GOD FORBRæNDING 
giver dig:

 ●Styrke og udholdenhed

 ●En spændstig krop

 ●Stabil idealvægt

 ●Ubesværet fedttab

 ●Et godt immunforsvar

 ●Overskud og godt humør

 ●Træningslyst

 ●God søvn

 ●Drive og initiativ

 ●Skarpt mentalt fokus

LåSt FORBRæNDING 
gør dig:

 ●Slap og kraftesløs

 ●Forpustet når du går op ad 
trapper

 ●Ude af stand til at tabe 
dig, uanset, hvor meget du 
træner

 ●Ude af stand til at tabe dig, 
uanset, hvor lidt du spiser

 ●Sværere  ved at holde væg-
ten, jo ældre du bliver
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                                 Lås din forbrænding op

1. ReDuceR stRess
Kronisk stress – selvom 
det blot er små, men 
hyppigt forekommende 
stressende begivenhe-
der, og ikke store livs-
kriser – gør det svært 
for dig at tabe fedt og 
tærer på musklerne.

2. Gå i senG
Skab en god søvnhygiejne 
og nogle afstressende 
søvnritualer, inden du går i 
seng. Prioritér de 8 timers 
søvn før du tager hånd om 
din kost og træningspro-
gram. Når du er udhvilet, 
er det lettere for dig at 
træffe de rette valg.

 3. Gå i GAnG meD musKeL-
styRKenDe tRæninG
Styrketræning optimerer din 
blodsukkerregulering og fedtfor-
brænding i mange flere timer, end 
konditionstræning. Jo mere aktiv 
din muskelmasse er, jo højere og 
mere fleksibel vil din forbrænding 
være.

3 RåD
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