
48 roslagsliv

Johan Plexus Oldenmark

Text Johan Oldenmark 

Foto: Conny Sturesson

Mat - en av livets 
stora njutningar

Tänk på att det bästa 
inte kan jäktas fram.”

Det ska ju vara gott att leva 
Min gamle vän Alex från tidningen 

Body ville komma på besök i min lilla 
stuga och göra ett matreportage. På me-
nyn stod älgfärsburgare med kokt po-
tatis, fetaostsallad och brunsås gjord på 
kokosmjölk. Till efterrätt äppelbitar med 
kanel och honung. Fasen vad gott! Men 
det räckte inte med hur mycket älgfärs 
det var i burgarna, hur mycket fetaostsal-
lad, hur många potatisar och hur mycket 
avokado utan här skulle det också anges 
hur många kalorier samt hur mycket 
protein, kolhydrater och fett måltiden 
innehöll. Att väga och räkna på mat har 
aldrig riktigt varit min grej så det lämna-
de jag över till tidningen Body att själva 
göra.

Samtidigt funderar jag över vad jag får 
reda på om jag vet hur många kalorier, 
proteiner, kolhydrater, fett med mera 
maten innehåller. För mig är det vikti-
gare med bra råvaror, att måltiden är en 
högtid där alla sinnen får vara med och 
att maten får tillagas och avnjutas med 
kärlek. Jag tror att matlagning är som ett 
hantverk, det är som att måla en tavla, 
det är en konst. Man ska äta för att leva 
inte leva för att äta.

Jag tror att det är mer kraft och näring 
i en bra ekologisk råvara.  En ekologisk 
banan innehåller till exempel betydligt 
mer näringsämnen än en vanlig banan.

Min farmor lärde mig en hel del om 
matlagning och bakning. Jag fick lära 
mig att man tog mängden på en höft, 
provade sig fram och smaksatte efter, just 
det, smak.

Jag som älskar salt och äter otroligt 
mycket salt (vad säger ni om det?) vill 

gärna att ni läser detta. Inte för att nå-
got är rätt eller fel utan för att vi ska må 
bättre.

Tio skäl att välja oraffinerat 
havssalt

Saltkonsumtion är en kommersiell frå-
ga som i många fall styrs av myter snarare 
än konkret kunskap och forskning. Högt 
blodtryck beror inte på hög saltkonsum-
tion utan på konsumtion av fel salt samt 
en kombination av stress, för lite vätske-
intag, för hög konsumtion av gifter och 
socker som påverkar njurar och så vidare.

Det är viktigt att använda ett naturligt 
salt som har bra balans av natrium och 
som inte är industriellt tillverkat. Vanligt 
raffinerat bordssalt är inte bara ohälso-
samt utan även fattigt på näringsämnen. 
I havssalt däremot återfinns både bra 
balans på mineraler och gott om näring. 
Den största hälsofaran med industriellt 
salt är att blekningsprocessen ger en raf-
finering och eliminering av spårämnen. 
De som äter industriellt salt kan alltså 
få stora obalanser av salterna medan de 
som väljer ett naturligt havssalt inte får 
problem över huvud taget. 

Blodets salthalt är mycket likt havs-
vattnets salthalt eftersom vi härstammar 
från vattnet. Det är med anledning av 
det som oraffinerat havssalt passar så bra 
för den mänskliga kroppen. Om du har 
högt natrium så kan du alltså äta havssalt 
men inte industriellt salt.
1. Salt hjälper till att stabilisera och reg-
lera hjärtslagen tack vare sitt innehåll av 
magnesium och natrium.
2. Natrium är avgörande för korrekt 
muskelfunktion.

3. Salt hjälper till att minimera effekterna 
av stress genom att upprätthålla korrekt 
balans mellan melatonin-, serotonin- 
och tryptaminnivåerna i våra hjärnor.
4. Salt hjälper kroppen att binda upp 
tillräckligt med vatten för korrekt cell-
hydrering.
5. Salt eliminerar cellulär försurning, 
särskilt i hjärnan och njurarna. Det är 
alltså en alkaliserande råvara som är per-
fekt idag när vi är så försurade av stress, 
socker med mera.
6. Havssaltet stärker ditt immunsystem.
7. Salt hjälper till att stärka benstommen 
och kan således medverka till att före-
bygga benskörhet.
8. Havssalt ger en buffert för blodtrycks-
nivåerna vilket kan förhindra diabetes 
eller hjälpa diabetiker så att de kan an-
vända mindre insulin. 
9. Havssalt innehåller jod i en naturlig 
form vilket är lättare för din sköldkörtel 
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att absorbera och lättare reglerar det en-
dokrina systemet. Jod är nödvändigt för 
en normal sköldkörtelfunktion eftersom 
det är en del av sköldkörtelhormon till-
sammans med aminosyran tyrosin. 
10. Maten smakar bättre med salt som 
krydda. Salt är en smakförstärkare och 
det ökar även hållbarhet på maten. 
Krydda maten med naturligt havssalt el-
ler örtsalt. 

OBS! Överkonsumera aldrig salt även 
om det är hälsosamt. Om du ökar ditt 
saltintag bör du även öka ditt intag av 
vatten.

Bra mat! Så nära Moder Natur. Bra råvaror innehåller nyttigheter. 
Njut i lugn och ro.

Frukt ska inte fruktas. Det är fruktansvärt viktigt och nyttigt för att vi ska fungera. Stäng av det som stör och för in det som stimulerar. Sluta räkna kalorier, ät, njut och lär 
känna dina signaler. 
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