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Stress kan påvirke din vægt

Stresscoachen skriver

Af Louise Rønde
2015 er godt i gang, og et nyt
år betyder for mange nye
vaner. Nye vaner, som står
højt på manges ønskeseddel,
er sundere kost, mere mo
tion og mindre stress. Fær
re kilo og mindre stress går
hånd i hånd, fordi et forhøjet
stressniveau har indflydelse
på vægten og på trangen til
sødt og fedt. Stressede men
nesker spiser ofte for meget

og forkert, så derfor bør man
være ekstra opmærksom på
sødt og fedt i en stresset pe
riode. Stress er en tilstand,
som kan ændres.

Øget lyst til sødt
Kosten betyder ekstra meget
i stressede perioder. Mange
mennesker tager på uden
at have ændret vaner, når
de er i en længerevarende
stresstilstand. Det skyldes,
at en stresset krop udskiller

hormonerne adrenalin og
kortisol. Hormonet kortisol
er med til at holde på fedtvæ
vet, og derfor kan det være
svært at tabe sig, hvis krop
pen er i alarmberedskab.
Sågar kan vægten øges uden
ændrede vaner, hvis korti
solniveauet i kroppen er sti
gende. Det skyldes, at krop
pen opbygger energireser
ver i form af fedtdepoter. Så
ikke nok med, at stress og et
øget kortisolniveau øger ly
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Stresscoach Louise Rønde skriver her på
siden om stress og om, hvordan man selv
kan bidrage til at forebygge stress.
Vi bringer artiklerne hver fjerde uge.
Evt. spørgsmål kan rettes til
louise@louiseronde.com

sten til sødt og fedt, kroppen
holder også mere på energi
reserverne.

Holder på fedtet
I en stresset situation er
kroppen fra naturens side
indrettet til at passe på sig
selv, og det gør den blandt
andet ved at holde på fedtet.
Når stresshormonet kort
isol bliver i kroppen i læn
gere tid, fordi kroppen ikke
får dem brændt af, eller fordi

n

stressårsagen ikke forsvin
der, holder kroppen på fedt
depoterne.
Problemerne opstår især,
når stressen bliver perma
nent, eller stressen genta

ges. Når stressen banker på
døren, kommer man både
fysisk og psykisk i ubalance,
hvilket blandt andet påvir
ker vægten.

Syv måder at bekæmpe stress-fedt
Ved at finde frem til, hvad årsa
gen er til stress, vil de overflødige
kilo lige så stille forsvinde. Lær at
acceptere følelserne, så man kan
tage vare på sig selv og være den,
man er med de følelser og behov,
hver enkelt har.

n 1. Bevæg dig
Let motion hjælper på stress
niveauet og dermed kortisol ni
veauet, fordi kroppen tror, at den
kæmper eller flygter. Kroppen får
forbrændt stresshormonet kort
isol, og forbrændingen øges.

n 2. Spis langsomt
Hvis man spiser med opmærk
somhed på både følelser og mæt
hed, vil det sænke kortisol ni
veauet, og mængden af den mad,
som du spiser. Så ved at være
nærværende mens man spiser,
kan man sænke sit kalorieindtag.

n 3. Ingen strenge slankekure
Ironisk nok kan en slankekur øge
kortisolniveauet, fordi blodsuk
keret får store udsvingninger,
og det stresser kroppen. Det kan
være med til at påvirke humøret,

og viljestyrken kan lide et knæk.
Så for at kunne holde sig fra sødt
og fedt er det ekstra vigtigt med
et stabilt blodsukker i en stresset
periode.

n 4. Lidt men godt
Skulle trangen til sødt og fedt
melde sig, så er det ok tage en lille
smule chokolade eller chips. Har
du svært ved at styre dig, hvis
du har noget liggende hjemme,
så køb kun et lille stykke choko
lade og lad resten blive i butikken.

n 5. Drik koffeinfri kaffe
Koffein og stress er en dårlig
cocktail. Det skyldes, at når krop
pen er i en stresstilstand, så sti
ger kortisol niveauet endnu mere,
når den får koffein. Da et forhøjet
kortisol niveau kan øge trangen
til sødt og fedt, så bør man over
veje at holde koffeinniveauet på et
lavt niveau.

n 6. Få nok søvn

trangen til sødt og fedt være min
dre, og velværen vil forøges.

n 7. Drop alkohol
Alkohol holder på fedtvævet og
forstyrrer det gode søvnmønster.
Når kroppen er i en stresstil
stand, kan den have svært ved at
nedbryde alkoholen i blodet. Lige
ledes bliver søvnen mere overfla
disk, og kroppen stresses endnu
mere.

Nok søvn af god kvalitet er fore
byggende mod hormonet kortisol.
Med nok søvn af høj kvalitet vil

Svag optimisme
på boligmarkedet
højere priser og det er kun knap to ud
BOLIG: Vi kan regne med,
af ti, der forventer, at priserne ikke vil
at boligpriserne stiger 1,5
ændre sig. Jubeloptimister er dansker
procent næste år, hvis man ne dog ikke: Kun knap hver tyvende
skal tro danskerne. Det
har en forventning om, at priserne vil
viser en ny undersøgelse fra være meget højere, end de er i dag.
Boligøkonomisk
De midaldrende er mest skeptiske
Videncenter.
Svarene i undersøgelsen viser også,

Af Benedikte Ballund
Der er lige så mange danskere, der tror
på, at boligpriserne ikke vil udvikle
sig som der er danskere, der tror på, at
boligpriserne vil stige lidt i 2015, og de
to grupper tilsammen udgør et meget
stort flertal. Det viser den seneste ana
lyse, som Boligøkonomisk Videncenter
har fået gennemført af danskernes for
ventninger til boligmarkedet.
45 procent tror således, at priserne
bliver højere, mens 45 procent tror, at
de vil ligge på samme niveau i det kom
mende år. 7 procent mener, at de vil
være lavere. De mest optimistiske, der
tror på meget højere priser udgør kun
én procent, og der er stort set ingen, der
tror på, at priserne bliver meget lavere.
Folk, der har deltaget i undersøgelsen
er også blevet bedt om at komme med et
bud på den procentvise stigning eller
nedgang, og hvis man sammenvægter
de forskellige bud, ender man med en
stigning på 1,5 pct, fortæller Boligøko
nomisk Videncenter i sit seneste ny
hedsbrev.
Centret har også spurgt til forvent
ningerne fem år frem i tiden, og her
er et langt større antal, som tror på, at
priserne vil gå opad. Syv ud af ti tror på

at der er forskel på aldersgrupperne,
når det handler om, hvor optimistiske
vi er. De midaldrende er de mest pes
simistiske, mens de unge og ældre ser
lysere på fremtiden, og det har været
et gennemgående mønster, siden Bo
ligøkonomisk Videncenter begyndte
at lave deres undersøgelser af forvent
ningerne til boligmarkedet i 2010.
Der er også forskel på, hvad genera
tionerne baserer deres forventninger
på. De unge lægger meget vægt på,
hvad de hører fra familie og venner,
men det betyder mindre for seniorer
ne. Til gengæld spiller renteudviklin
gen en meget mindre rolle for de yngre,
og for eksempel de økonomiske eksper
ters udtalelser får også mere vægt med
alderen.
Helt generelt er det dog den faktiske
prisudvikling og Danmarks økonomi
ske situation, der er de vigtigste ele
menter for alle aldersgrupper, når de
skal spå om fremtiden, og det gælder
uanset, hvor gamle eller unge vi er.
Svarene i Videncentrets undersøgel
se er indsamlet af Danmarks Statistik
blandt et repræsentativt udvalg af be
folkningen i løbet af efteråret. Man
kan læse mere om undersøgelsen af
vores boligforventninger i centrets ny
hedsbrev, som ligger på hjemmesiden
www.bvc.dk.

Der er maritim inspiration i Peter Klints køkken. 
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Kendt navn bag køkken
BOLIG: Skibstømrer
byder på køkken med
inspiration fra havet.
Kaare Klint, P.V. Jensen-Klint,
Le Klint. At være 4. generation
i en yderst kreativ familie, der
har stået bag berømt arkitek
tur, møbel- og lampedesign kan
føles som et åg, og da Peter Klint
var ung valgte han da også at
blive skibstømrer i stedet for de
signer, arkitekt eller kunstner,

som flere i hans familie. Allige
vel har han ikke kunnet holde
sig fra at designe ting selv, og et
eksempel på det er det såkaldte
Tårbæk køkken.
Køkkenet bærer tydeligt præg
af Peter Klints håndværksmæs
sige baggrund, blandt andet
fordi alle kanter på såvel bord
plade(r) som hylder er forhøjede
ligesom i pantryet på et skib for
at forhindre at tingene falder
af i søgang. Samtidig var Peter
Klint på det tidspunkt, hvor han
fik idéen til køkkenet, stærkt

optaget af raw food, (mad, der
ikke tilberedes ved varme, red.)
og alt, hvad der var råt i det hele
taget, og derfor er køkkenet
både råt og åbent, så råvarerne
kan ligge synlige og frit fremme
i det lidt værkstedsagtige køk
ken.
Køkkenet bliver lavet i natu
reg og rustfrit stål, og alle bak
ker, riste og skærebrætter, kan
flyttes rundt efter behov. Priser
fra 50.000 kr.
Læs mere på www.peterklint.
dk. 
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