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Att äta ute 
 
En lagom lunch- eller middagsmåltid bör ge 400-700 kcal och cirka 20 gram fett. 
Många restauranger och snabbmatställen serverar ofta feta och kaloririka måltider 
och det är ofta en för stor portion kolhydrater som pasta, potatis, ris och bröd på 
tallriken.  
 
Lunch- och personalrestaurang 
 
Välj  Nyckelhålsmärkta eller på annat sätt markerade hälsosamma alternativ. 
 Kokt potatis, bulgur, ris eller pasta. 
 Tänk på att fördelningen på tallriken ska likna minska-vikt-modellen.  
 Ta en rejäl portion av grönsaker och ev. frukt. 
 Dressing på olja/vinäger. Be att få på sidan av i en skål och anpassa 
mängden. 
 Om sås, be om att få på sidan av i en skål och anpassa mängden. 
 Vatten som dryck.  

 
Undvik Att äta en för stor portion.  

Panerade och stekta rätter. 
 Rätter som innehåller mycket ost, t. ex gratänger, pastasås och pizza. 
 Gräddrika såser, remouladsås, majonnäs etc. 

Feta dressingar som t ex rhode island, blue cheese.  
 
Hamburgerrestaurang 
 
Välj Hamburgare utan dressing och ost, gärna med fullkornsbröd.  
 Komplettera med grönsallad och/eller minimorötter. Välj kalorifri dryck.  
 
Undvik Menyer med hamburgare, pommes frites och läsk. Stora hamburgare.  
 Dressing, dippsås, ost, nuggets, friterade grönsaker, milkshake och 
efterrätter.  
 
Jämför näringsvärden på följande hemsidor www.max.se, www.mcdonalds.se, 
www.burgerking.se.  
 
Gatukök 
 
Välj Lagom stor portion t.ex. tunnbrödsrulle med 1 kokt korv och potatismos.  

 
Undvik Pommes frites, räk- och gurkmajonnäs, dressing, dippsås och friterad 
lök. 
 
Exempel på näringsvärden finns på hemsidan http://www.sibylla.se/  
Sushi 

http://www.max.se/
http://www.mcdonalds.se/
http://www.burgerking.se/
http://www.sibylla.se/
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Sushi är ett fettsnålt alternativ men saknar grönsaker. 8–10 bitar är en lagom 
portion. Komplettera gärna med grönsaker och en frukt.   
 

Kafé 
 
Välj Smörgås gjord på grovt bröd och som innehåller mycket grönsaker. 
 Bra pålägg som skinka, pastrami, kalkon, kyckling, rostbiff, räkor eller 
lax.  

 
Undvik  Feta röror där du är osäker på innehållet som t ex skagenröra. 
 Smörgåsar med mycket ost t ex hårdost, mozzarella och fetaost. 
 
Sallad 
 
Välj Sallad som innehåller mycket grönsaker. 

Proteinrika livsmedel som skinka, pastrami, kalkon, kyckling, rostbiff, 
ägg,  

 tonfisk i vatten, räkor och lax.  
Dressing på olja/vinäger.  

 
Undvik Att äta en för stor portion pasta.  

Bröd om salladen innehåller pasta, bulgur, ris, potatis eller couscous.  
 Ost t.ex. hårdost, mozzarella och fetaost. 
 Feta dressingar som rhode island och blue cheese.  
 
Kebabrestaurang 
 
Välj Pitabröd eller ris med kebabkött, falafel med tomatsås, sallad, tomat och 

andra grönsaker.  
 
Undvik Pommes frites och friterade grönsaker.  
 Feta dressingar. 
 
Pizzeria 
Pizza innehåller mycket energi och en halv pizza kan vara lagom.  
 
Välj Magra pålägg som skinka, tonfisk i vatten, kyckling, räkor och 
grönsaker. 
 Ta gärna extra av pizzasalladen.  
 Be om att få bara lite ost på pizzan. 
 
Undvik  Mycket ost och feta pålägg som korv och bacon. 
 Extra såser t.ex. bearnaisesås. 
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