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■ Phinney er mannen som for som 
for ti år siden måtte forlate univer-
sitetet i Davis, California, med be-
grunnelsen «Legestudenter trenger 
da ikke lære noe om ernæring!». 
Han er en av verdens fremste innen 
idrettskosthold, og selv om Phinney 
er tydelig i sin sak når det gjelder 
karbohydrater og helse, viste han 
også en ydmykhet over at vi selvsagt 
alle er ulike. Noen tåler mer kar-
bohydrater enn andre, og blant an-
net vil stor fysisk aktivitet gi større 
toleranse. Phinney liker å betrakte 
personer som må begrense karbohy-
dratinntaket som «karbohydratinto-

lerante». Selv har han lang erfaring 
med dette kostholdet og egen helse.

Karbohydrater og trening
Det har ofte vært sagt at en idretts-
utøver ikke kan prestere godt uten 
mye karbohydrater i kosten. Bak-
grunnen for dette har vært studier 
av kort varighet (≤14dg) og/eller med 
høyproteindiett. Dersom man leg-
ger om til et karbohydratfattig kost-
hold, må man regne med dårligere 
prestasjoner i minst 2-3 uker. Blant 
annet skyldes dette at kroppen har 
store mengder enzymer som deltar 
i energiomsetningen, og det er for-

skjellige enzymsystemer som bryter 
ned henholdsvis karbohydrater og 
fett. Kroppen må omstille sin egen 
enzymproduksjon. Phinney viser 
til erfaringer professor Vilhjalmur 
Stephansson har gjort. Tidlig på 
1900-tallet oppholdt han seg mye 
sammen med inuittene i Nord-Ame-
rika. Han hevdet at det tok 2-3 uker 
på inuittkost før han følte seg fysisk 
sterk. Inuittenes kost består nesten 
utelukket av animalsk føde som fisk, 
kjøtt, beinmarg, innmat og kraft.

Phinney viste også til nyere studier 
(også egne), som har vist at idrettsut-
øvere presterer like godt eller bedre 

Omlag femti mennesker møtte opp på Tunsberg Medisinske Skole for å høre 
professor Stephen D. Phinney forelese om karbohydratfattig kosthold. 

Idrett og kosthold

Nyere studier viser at 
idrettsutøvere presterer like 

godt eller bedre etter at de har 
tilpasset seg fettforbrenningen. 
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Risiko for jernmangel 
hos norske barn
Pressemelding, 8.november 2012: 
Endrede forbruksmønstre gir økt 
risiko for jernmangel hos norske 
barn. Norske spedbarn spiser mer 
frukt og mindre grøt enn for bare få 
år siden. 

Tidligere studier har vist at en av ti 
norske 1-2 åringer har jernmangel. 
Jernbehovet er stort hos små barn, 
og barn har spesielt høy risiko for å 
få jernmangel fram til de er ca. 2 år.

- Når vi vet at jernberiket grøt er en 
viktig kilde til jern hos norske sped-
barn, er vi urolige for hva jernstatus 
er hos norske barn i dag, sier Jenny 
van Odijk, ernæringsfysiolog hos 
Nestlé.

Barn over ett års alder anbefales å 
spise 8 mg jern pr dag, noe som er 6 
ganger mer pr kg kroppsvekt sam-
menliknet med en voksen mann. 
Jern lagres i kroppen, så mindre 
variasjoner i jernlagret spiller ikke 
noen større rolle. Men om barnet 
har et lavt jerninntak over en lengre 
periode kommer jernlagrene i 
kroppen til å synke, noe som kan 
føre til jernmangel. Jernmangel 
kan påvirke mental og motorisk 
utvikling. Å forebygge jernmangel 
med informasjon er derfor en viktig 
oppgave for helsestasjonene og for 
barnematprodusentene.

 

etter at de har tilpasset seg fettfor-
brenningen. Glykogenlagrene i mus-
klene blir mindre, men de tømmes 
også mer langsomt under trening 
fordi det i musklene også finnes in-
tramuskulært fett som kroppen vil 
bruke. Idrettsutøvere som spiser sto-
re mengder karbohydrater vil ha van-
skelig for å utnytte fettet i musklene 
og dermed raskere «gå tomme». Hos 
en idrettsutøver på høyfettkosthold 
vil hjernen næres av ketoner og det 
blir lettere å holde hodet klart selv på 
slutten av intense økter.  Ketoner er 
nedbrytningsprodukter av fettsyrer, 
de er vannløselige og en rask tilgjen-
gelig energikilde.

Mettet fett
Det viser seg at vi har med en sau i 
ulveklær å gjøre. Høye nivåer met-
tet fett i blodbanen gir økt risiko 
for hjerteinfarkt. Hva skjer når man 
spiser mye mettet fett? Jo, nivået av 
mettet fett i blodet går ned. Når vi 
derimot inntar mer karbohydrater 
enn vi trenger, så vil disse omdan-
nes i leveren hovedsaklig til mettet 
fett og transporteres ut til lagring i 
fettvev. Phinney mener at en stor del 
av fettet i kosten bør være mettet og 
enumettet. Mettet fett har god hold-
barhet. I kroppen er de mettede fett-
syrene en svært viktig kilde til fos-
folipider som er en hovedbestanddel 
i cellemembranene. God funksjon i 
cellemembranene er særdeles viktig.

Karbohydratintoleranse
Phinney ønsker å omtale mennesker 
med metabolsk syndrom og diabetes 
som «karbohydratintolerante». Han 
mener at det for hver enkelt vil være 
en optimal «ketogen sone», et nivå av 
ketoner i blodet som for hver enkelt 
er optimal. I Statene jobbes det med 

utvikling av et måleapparat som kan 
måle dette nivået i luften vi puster ut. 
Phinney har gjort studier av pasien-
ter med metabolsk syndrom og sett 
en svært positiv utvikling av blodli-
pider og betennelses-biomarkører. 
Han understreker at helsepersonell 
fortsatt betrakter ernæringsfremkalt 
ketose som ketoacidose. Dette er to 
vidt forskjellige tilstander. Ketoaci-
dose er en livstruende tilstand hvor 
blodsukkeret blir altfor høyt grun-
net lite insulin, noe som fører til 
opphopning av ketoner og syrer; en 
tilstand som oftest rammer de med 
diabetes type 1. Ernæringsfremkalt 
ketose er en tilstand hvor karbohy-
dratinntaket er begrenset, da vil le-
veren omdanne fettsyrer til ketoner 
som blant annet kan gi energi til 
hjernen.

nyttige tips
Noe man skal være oppmerksom 
på når man går over til et fettkost-
hold er at de reduserte insulinnivå-
ene gjør at nyrene skiller ut mer salt. 
Det kan være gunstig i en periode 
å benytte litt ekstra salt i maten og 
gjerne tilskudd av magnesium, ellers 
kan man plages av muskelkramper. 
En annen fallgruve er å spise for sto-
re mengder protein og for lite fett. I 
tillegg er det viktig å spise riktig fett, 
mettet og enumettet fett, og fett som 
ikke er sterkt bearbeidet. Unngå sto-
re mengder flerumettede fettsyrer 
fra soya, solsikke og mais. Sistnevnte 
inneholder svært store mengder 
omega-6-fettsyrer og vil forstyrre 
balansen omega-6/omega-3.

For enkelt å ta rede på hva du fak-
tisk konsumerer bruk www.diett.no 
(gratis).

Husk: Spis med god samvittighet!
 ragnhild@holddegfrisk.no

’’     Idrettsutøvere som spiser store mengder 
karbohydrater vil ha vanskelig for å 
utnytte fettet i musklene og dermed 
raskere «gå tomme». 
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