
BRÄNNA FETT

7HÄLSOSAMMA
LIVSMEDEL

som tvingar kroppen att

Att öka din ämnesomsättning kan hjälpa dig att förlora 
kroppsfett.

Men de flesta "fettförbrännande" kosttillskott på marknaden 
är antingen osäkra, ineffektiva eller båda.

Lyckligtvis har flera naturliga livsmedel och drycker visat sig 
öka din ämnesomsättning och främja fettförlust.

Här är 7 hälsosamma livsmedel som hjälper dig att 
bränna fett.
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1. MCT-olja

2. Kaffe

MCT-olja tillverkas genom att extrahera MCT från 
palmolja. Det är tillgängligt online och i naturliga 
livsmedelsbutiker.

MCT står för mellankedjiga triglycerides, som är en typ av fett 
som metaboliseras annorlunda än de långkedjiga fettsyrorna 
som finns i de flesta livsmedel.

På grund av sin kortare längd absorberas MCTs snabbt 
av kroppen och går direkt till levern, där de kan användas 
omedelbart för energi eller omvandlas till ketoner för 
användning som en alternativ bränslekälla.

Medelkedjiga triglycerider har visat sig öka 
ämnesomsättningen i flera studier.

En studie på åtta friska män fann att tillsats av 1–2 matskedar 
(15–30 gram) MCT per dag till mäns vanliga dieter ökade 
deras ämnesomsättning med 5 % under en 24-timmarsperiod, 
vilket betyder att de förbrände i genomsnitt 120 extra kalorier 
per dag

Dessutom kan MCT:er minska hungern och främja bättre 
retention av muskelmassa under viktminskning.

Att ersätta en del av fettet i din kost med 2 matskedar MCT-olja 
per dag kan optimera fettförbränningen.

Det är dock bäst att börja med 1 tesked dagligen och gradvis 
öka dosen för att minimera potentiella matsmältnings 
biverkningar som kramper, illamående och diarré.

Kaffe är en av de mest populära dryckerna i världen.

Det är en fantastisk källa till koffein, som kan förbättra 
humöret och förbättra mental och fysisk prestation.

Dessutom kan det hjälpa dig att bränna fett.

I en liten studie som omfattade nio personer, brände de 
som tog koffein en timme före träning nästan dubbelt så 
mycket fett och kunde träna 17 % längre än gruppen som 
inte hade koffein.

Forskning har visat att koffein ökar ämnesomsättningen 
med imponerande 3–13 %, beroende på mängden som 
konsumeras och individuellt svar.

I en studie tog människor 100 mg koffein varannan timme 
i 12 timmar. Magra vuxna brände i genomsnitt 150 extra 
kalorier och tidigare överviktiga vuxna brände 79 extra 
kalorier under studieperioden.

För att få de fettförbrännande fördelarna med koffein 
utan de potentiella biverkningarna, såsom ångest eller 
sömnlöshet, sikta på 100–400 mg per dag. Detta är 
mängden som finns i cirka 1–4 koppar kaffe, beroende på 
dess styrka.
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Äppelcidervinäger är en gammal folkmedicin med 
evidensbaserade hälsofördelar.

Det har krediterats för att minska aptiten och sänka 
blodsocker- och insulinnivåerna hos personer med 
diabetes.

Dessutom har ättikas huvudkomponent, ättiksyra, visat 
sig öka fettförbränningen och minska fettlagringen på 
magen i flera djurstudier.

Även om det inte finns mycket forskning om ättikas 
effekt på fettförlust hos människor, är resultaten från en 
studie ganska uppmuntrande.

I den här studien tappade 144 överviktiga män som 
tillsatte 2 matskedar vinäger till sin vanliga kost varje 
dag i 12 veckor 3,7 pund (1,7 kg) och upplevde en 
minskning av kroppsfettet med 0,9 %.

Att inkludera äppelcidervinäger i din kost kan hjälpa 
dig att förlora kroppsfett. Börja med 1 tesked per 
dag utspädd i vatten och arbeta gradvis upp till 
1–2 matskedar per dag för att minimera potentiellt 
matsmältningsbesvär.

SAMMANFATTNING:
Äppelcidervinäger kan hjälpa till att dämpa aptiten, 
främja förlust av bukfett och minska blodsocker- och 
insulinnivåerna.

Grönt te är ett utmärkt dryckesval för god hälsa.

Studier tyder på att det kan bidra till att minska risken 
för hjärtsjukdomar och skydda mot vissa typer av 
cancer.

Förutom att ge en måttlig mängd koffein, är grönt te 
en utmärkt källa till epigallokatechingallat (EGCG), en 
antioxidant som främjar fettförbränning och förlust av 
magfett.

I en studie av 12 friska män ökade fettförbränningen 
under cykling med 17 % hos dem som tog extrakt av 
grönt te, jämfört med de som tog placebo..

Å andra sidan har vissa studier funnit att grönt te 
eller grönt te-extrakt har liten eller ingen effekt på 
ämnesomsättningen eller viktminskning.

Med tanke på skillnaden i studieresultat varierar 
sannolikt effekterna av grönt te från person till person 
och kan också bero på mängden som konsumeras.

Att dricka upp till fyra koppar grönt te dagligen kan 
ge ett antal hälsofördelar, inklusive att potentiellt öka 
mängden kalorier du bränner.

SAMMANFATTNING:
Grönt te innehåller koffein och EGCG, som båda 
kan öka ämnesomsättningen, främja viktminskning, 
skydda hjärthälsa och minska risken för cancer.

4. Äppelcidervinäger

3. Grönt te
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Chilipeppar gör mer än att tillföra värme till din 
mat.

Deras kraftfulla antioxidanter kan minska 
inflammation och hjälpa till att skydda dina celler från 
skador.

Dessutom tyder forskning på att en antioxidant i 
chilipeppar som kallas capsaicin kan hjälpa dig att 
uppnå och bibehålla en hälsosam vikt.

Den gör detta genom att främja mättnad och 
förhindra överätande.

Dessutom kan denna förening också hjälpa dig att 
bränna fler kalorier och förlora kroppsfett.

I en studie av 19 friska vuxna, när kaloriintaget var 
begränsat med 20 %, visade sig capsaicin motverka 
nedgången i ämnesomsättningen som vanligtvis 
inträffar med minskat kaloriintag.

En stor genomgång av 20 studier drog slutsatsen att 
att ta capsaicin hjälper till att minska aptiten och kan 
öka antalet kalorier du bränner med cirka 50 kalorier 
per dag.

Överväg att äta chilipeppar eller använda pulveriserad 
cayennepeppar för att piffa upp dina måltider flera 
gånger i veckan.

SAMMANFATTNING:
Föreningar i cayennepeppar har visat sig minska 
inflammation, hjälpa till att kontrollera hungern och 
öka ämnesomsättningen.

Oolong te är en av de hälsosammaste dryckerna 
du kan dricka.

Även om det får mindre press än grönt te, har det 
många av samma hälsofördelar, tack vare dess 
innehåll av koffein och katekiner.

En genomgång av flera studier visade att 
kombinationen av katekiner och koffein i te ökade 
kaloriförbränningen med imponerande 102 kalorier 
per dag, i genomsnitt.

Små studier på män och kvinnor tyder på att dricka 
oolongte ökar ämnesomsättningen och främjar 
viktminskning. Dessutom fann en studie att oolongte 
ökade kaloriförbränningen dubbelt så mycket som 
grönt te gjorde.

Att regelbundet dricka några koppar grönt te, 
oolong-te eller en kombination av de två kan främja 
fettförlust och ge andra positiva hälsoeffekter.

SAMMANFATTNING:
Oolong te innehåller koffein och katekiner, som båda 
har visat sig öka ämnesomsättningen och främja 
fettförlust.

5. Chilipeppar
6. Oolong te
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Olivolja är ett av de hälsosammaste fetterna på 
jorden.

Olivolja har visat sig sänka triglycerider, öka HDL-
kolesterol och stimulera frisättningen av GLP-1, ett av 
hormonerna som hjälper till att hålla dig mätt.

Dessutom har vissa studier visat att olivolja kan öka 
ämnesomsättningen och främja fettförlust.

I en liten studie på 12 postmenopausala kvinnor med 
bukfetma ökade att äta extra jungfruolja som en del 
av en måltid avsevärt antalet kalorier som kvinnorna 
brände i flera timmar..

För att införliva olivolja i din dagliga kost, ringla ett 
par matskedar på din sallad eller lägg till den tillagade 
maten.

SAMMANFATTNING:
Olivolja verkar minska risken för hjärtsjukdomar, främja 
mättnadskänslor och öka ämnesomsättningen.

Slutsats:

Trots vad vissa kosttillskott tillverkare kan föreslå, finns 
det inget säkert “magiskt piller” som kan hjälpa dig att 
bränna hundratals extra kalorier per dag.

Ett antal livsmedel och drycker kan dock öka din 
ämnesomsättning måttligt, förutom att ge andra 
hälsofördelar.

Att inkludera flera av dem i din dagliga kost kan ha 
effekter som i slutändan leder till fettförlust och bättre 
allmän hälsa.

7. Olivolja


