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ter är den bästa motionen för ett 
längre liv.  Den som regelbundet spe-

lar tennis lever nästan tio år längre i 
snitt än den som är passiv. Orsaken 
är att bollsporter är de mest sociala 
sporterna och dessutom är de fysiskt 
ansträngande. Att gå på gym är ock-
så bra. En hårdare träning på gym 
får blodkärlen i hjärnan att fungera 
bättre. Det bildas fler kopplingar i 
hjärnan och förbindelser som redan 
finns mellan nervceller blir starkare. 
En studie från Göteborg, som följt en 

grupp kvinnor från 50 till 90-årsål-
dern, visar att de vältränade hade hela 
90 procent lägre risk att i högre ålder 
utveckla demens.
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Den som regelbundet spelar tennis 
lever nästan tio år längre i snitt än den som 

är passiv. Foto: Pixabay.com

Det är aldrig försent att börja träna.
Satsa på en personlig tränare. Det kan det 

vara värt. Foto: Pixabay.com

värsta kolesterolhöjande fettsyror-
na. Det kan jämföras med ister som 
innehåller motsvarande 25 procent.  

Vanligt med järnbrist 
En total överraskning var att järnbrist, 
anemi, är vanligt bland äldre och ökar 
med åldern. Annars är det mest tonår-
ingar och yngre kvinnor som har det.  
Orsaken hos äldre kan vara sämre 
järnupptag, dåliga matvanor, mins-
kad aptit på grund av mindre fysisk 
aktivitet och kronisk inflammation. 
Med anemi, även en mild sådan, ökar 
risken för fallolyckor och depression. 
Muskelstyrkan kan också bli sämre. 

Vid järnbrist blir den fysiska förmå-
gan sämre vilket beror på försämrad 
syretransport till cellerna. Vid en stu-
die av 1 156 italienska personer, äldre 
än 65 år,  fann man att cirka 11 pro-
cent  hade anemi som kunde kopplas 
till invaliditet, sämre fysisk prestation 
och lägre muskelstyrka.

Zink förkortar förkylningen
Zink är ett näringsämne som inte nog 
har uppmärksammats. Det ingår i ett 
flertal enzymsystem. Bästa källorna 
är nötkött och ost. Ensidig vegetarisk 
mat kan ge zinkbrist. Förkylning är 
den vanligaste orsaken till att vi upp-
söker läkare. Nu har man konstaterat 
att zink kan förkorta förkylningsperi-
oden med nästan hälften. 

Det är inga problem att få nog med 
C-vitamin. En apelsin om dagen ger 
tillräckligt eller om vi äter blandade 
sallader. För mycket C-vitamin kissar 
vi ut. 

B-vitaminerna är väl spridda bland livs-
medel. De enda som behöver bekymra 
sig är vegetarianer som får för lite vita-
min B12. De måste ta kosttillskott.

A-vitamin finns i lever, äggula, smör 
men också som karotin i vegetabila 
livsmedel. Morötter och gröna grön-
saker är rika på karotin. Det är lätt att 
få tillräckligt med vitaminet som vi 
dessutom kan lagra i just levern.   

D-vitamin eller solvitaminet behöver 
bara de tänka på som tillbringar vin-
terhalvåret i Sverige. Då är vitaminer-
na ett måste. 

Tallriksmodellen gör det enkelt
Tallriksmodellen har använts sedan 
1976 som ett hjälpmedel i skolunder-

visningen för att visa hur man ska äta 
för att må bra. Livsmedelsverket tog 
den till sig och det blev den officiel-
la symbolen för hur man komponerar 
bra luncher och middagar. Den be-
står av en proteindel, en vitamin- och 
mineralämnesdel och en energidel. 
Det man måste  tänka på är att hålla 
igen på salt och socker.  I genomsnitt 
innehåller fransk mat betydligt min-
dre salt än den svenska. Tur är det för 
– Salt is the silent killer!

Bättre muskelstyrka och balans
Ju äldre man blir desto mindre blir 
muskelmassan. Inga problem! Nu är 
det bevisat att äldre män och kvinnor 
kan träna upp muskelstyrkan långt 
efter pensionsåldern. Det är aldrig 
försent att börja. Det talas ofta om 
fallolyckor bland äldre. Äldre snubb-
lar ibland. Det kan bero på tilltagande 
yrsel. 

Viktigt är då att orka ta sig upp från 
golvet med tillräcklig muskelstyrka 
i både armar och ben. Balansen kan 
tränas upp genom enkla övningar som 
till exempel att stå på ett ben. Det är 
inte lätt att träna på egen hand. Det 

är bättre att motionera i grupp eller 
ännu bättre att ha en personlig träna-
re. Det kan det vara värt.  

Bollsporter förlänger livet 
och gym ger fler hjärnceller
En ny dansk studie visar att bollspor-

Att äta rätt är viktigt. Att hålla kroppen i trim med träning behöver inte betyda att det måste vara ansträngande.  
Framför allt gäller det att vara rädd om både sig själv och sina vänner.

Det dagliga proteinintaget är viktigt. Och det fungerar alldeles utmärkt med gott pålägg på en 
tunn skiva bröd. Och alla har vi väl ett positivt förhållande till danska smörrebröd, eller hur?

Visste du att ett kilo kroppsvikt 
motsvarar tre kilos belastning på 
knäna.

Att zink förkortar förkylningen 
med hälften. Och att tennis för-
länger livet med tio år. 

Här får du värdefulla och enkla 
tips av Britt-Marie Dahlin.

Ta hand om dig!

I takt med att man lägger på sig år 
gäller det att att fortsätta äta god 
mat. Äter man lite av varje, med 

god aptit, brukar det inte vara några 
problem att få i sig tillräckligt med 
alla näringsämnen. Det gäller bara att 
hålla igen på socker och salt. En bra 
nyhet är att äldre inte ska banta. Ofta 
är problemet det motsatta, aptiten av-
tar och det kan bli för lite av till ex-
empel protein, järn, zink och vitami-
ner. De som känner att muskelstyrkan 
försämras har bara att sätta igång och 
träna. Det är aldrig för sent!

Äldre ska inte banta
För de flesta äldre över 70 år är det 
inte övervikt som är det vanligaste 
problemet. Den som är lite rundare är 
oftare friskare. Vikten ökar för de fles-
ta fram till 50-årsdagen, är därefter 

relativt stabil och efter 70 år sjunker 
vikten långsamt. Ofta tappar äldre så 
småningom 0.1 – 0.2 kg per år. Äld-
re ska med andra ord inte banta bara 
om det finns speciell orsak som dåliga 
knän. Bra att veta är att 1 kilo kropps-
vikt motsvarar 3 kilos  belastning på 
knäna. Minskad övervikt kan också 
minska insulinbehovet.

Mer protein
I kroppen pågår ett ständigt nedbry-
tande och uppbyggande av celler. De 
förslitna cellerna måste ersättas för 
att kroppen ska fungera normalt. Pro-
teinbehovet ökar med åldern till 1.1 g/
kg kroppsvikt. En finsk studie har vi-
sat att för lite protein kan till och med 
ge sämre muskler. En person som vä-
ger 70 kilo  behöver få i sig cirka 80 
gram protein av hög kvalitet, som till 
exempel kött, fisk, ägg och mjölk. En 
normalstor biff eller fiskfilé ger unge-
fär halva dagsbehovet. Det går också 
att kombinera  vegetabiliska proteiner 
till högvärdigt protein men då behövs 
specialkunskap. Orkar man inte äta 
större portioner är en bra idé att göra 
ett danskt smörrebröd, mycket pålägg 
på en tunn skiva bröd. 

Mättat eller omättat fett
Bäst är att steka i smör och ha olivol-
ja/rapsolja i salladsdressingen för att 
få ett varierat men begränsat innehåll 
av fett med maten. Hur kolesterolhö-
jande mättat fett är beror på vilka fett-
syror som ingår. För dem som tror på 
att mättat fett är skadligt är till exem-
pel kokosfett rena skräcken. Kokosfett 
innehåller nästan 70 procent av de 
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