
ROBUST!

v/ Martin Kreutzer



Hvem er jeg; sådan at gøre mig klog på din
virkelighed?

Martin Kreutzer, specialist i præstationsfremmende ernæring



Institut for Human Ernæring
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Stress/smerte -> 
Kortisol -> 
Inflammation -> 
Energitab 
(sygdom & skader)

Stressregulering (om muligt)

Vogt dig for 
fysisk stress!



30 minutters 
udfordrende 
træning svækker 
immunforsvaret, 
ødelægger hvide 
blodlegemer og 
øger kroppens 
generelle 
inflammation i 
op til tre døgn 
efter trænings-
passet. 

British Journal of 
Sports Medicine

Motion kan også være 
stress!



Dyrk ”slap af motion” –
gerne i naturen



(Mave)fedme stresser…



Kvinder: < 80 cm 
(gråzone op til 
88 cm)
Mænd: < 94 cm 
(102 cm)
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OPTIMAL ENERGIFORVALTNING!



En hård dag på kontoret!
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Vågner du frisk og 
veludhvilet, af dig selv, 
om morgenen, før 
vækkeuret ringer?

. 



Den perfekte nat



Sluk krop & sind før sengetid

- stress af

- reducer lys

Rens sovekammeret for støj

- varme

- lys

- lyd

- bevægelse

Spis strategisk

- sluk sulten

- undgå opkvikkere

- tank gode stoffer

Optimer nattesøvnen
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Strategisk ernæring



Madens mangfoldige roller

*Pausegenerator
*Blodsukkerstabilisator
*Humørpåvirker
*Hjernebyggesten
*Kropsbeskytter
*Tarmplejer



Pas på energirøverne!

nUnderspisning
nOverspisning
nDårlig ernæring



Spis dig til stabil energi

”Overskud gi´r overblik!”



Strategisk måltider

nSpis lette 3-timers måltider.

nSpis stærkt HELE dagen!

nSpis strategisk i forhold til din energi & 
eventuel træning.



Grundpiller i en optimal styrkekost

*Anti-inflammatoriske komponenter
*Hjernebyggesten
*Kostfibre
*Probiotika
*Vitaminer og mineraler



(Fed) fisk 
er guld



Styrkende tarmbakterier

Humørløftende og 
immunforsvarsstyrkende 
D-vitaminer

Hjerneopbyggende 
og inflammations-
dæmpende fiskeolier

Blodsukkerstabiliserende 
proteiner



N-3-topscorere
N-3 pr. 100 gram*
(Hørfrøolie) 53 gram
Levertran 35 gram
(Rapsolie) 11 gram

(Valnødder) 8 gram
Laks 3,5 gram

Hellefisk 3 gram
Makrel i tomat 2,4 gram

Hjerne-dosis: 0,5-1 gram pr. 25 kg 
Husk D-vitamin!





”Fiskeolien er en 
gave. Nyd den!”

1. Rigtige mængde!

2. Rigtige type:

EPA mod inflammation
DHA til hjernen
ALA som bonus
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Spis oceaner af frugt og grønt!

*Kostfibre styrker tarmfloraen
*C-vitaminer sænker kortisolniveauet
*K1-vitamin holder inflammation fra 

hjernen 
*Antioxidanter fodrer tarmbakterierne 

og beskytter hjernens signalstoffer og 
celler



Målsætning for styrkekosten
Mindst et kilogram frugt
og grønt om dagen,
herunder:

Blå bær 
> 100 gram pr. dag

Kål 
> 200 gram pr. dag





Har du afklarende spørgsmål til 
kosten?

Vil du booke et foredrag til dit 
netværk?

Eller er du interesseret i et 
kostforløb?

Så besøg 

www.velsmurt.nu

for at læse mere om Martins ydelser

eller 

send en mail til martin@velsmurt.nu


