Diett-og treningsprogram for

Ramadan

Innledning
Ramadan er en tid for selvrefleksjon, selvkontroll, bønn og
veldedighet. I tillegg til at dine tanker og din sjel blir renset,
gjennomgår kroppen din noen bemerkelsesverdige forandringer.
Ved slutten av Ramadan vil kroppen din ha gjennomgått en
fullstendig avgiftningsprosess. Din fysiske og mentale energi vil være
fullt ladet opp og klare for de neste 11 månedene!
I denne korte helseguiden for Ramadan vil vi vise deg hvordan du kan
oppnå maksimal fordel av denne måneden slik at du etterpå føler deg
slankere, renere og til og med sterkere enn før!

Ting du bør unngå (dette er den vonde delen!)
For å dra full nytte av Ramadan må du forsikre deg om at du
spiser og drikker riktig, og - enda viktigere - at du unngår det som
er usunt!
Følgende mat- og drikkevarer er de som er viktigst å unngå under Ramadan:

 Mat med høyt saltinnhold - høyt inntak av salt vil
gjøre deg tørst. De fleste som faster, kjemper mer
mot tørst enn mot sult. For å holde kroppen din
hydrert må du derfor kutte ned på salt!
 Stekt mat - dermed ingen samosa!
 Mat med høyt fettinnhold - hvor deilig det enn
høres ut - hold deg unna pizza!
 Sukkerholdige drikker - unngå brus, men det går fint
med fersk, naturlig fruktjuice.
 Prosessert mat - kroppen din trenger ferske
ingredienser. Disse har lavere fettinnhold og er
rikere på mineraler og vitaminer.
 Hvit mat - hvitt brød, hvit ris, hvit pasta. De brune
alternativene (grovt, fullkorn, sammalt mel) er
bedre.
 Lavkalori-, slankeprodukter og "lett" mat - Du må
unngå "lavkalori"-mat, ettersom du trenger kalorier!
Siden du trenger "gode" kalorier, bør du unngå ting
som Special K frokostblanding!
 Te/kaffe - fordi du trenger å holde på vann mens du
faster, og te/kaffe er vanndrivende, vil dette gjøre at
du mister vann.
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Den beste maten å spise
under Ramadan
Når du faster, er tørst og sult de to største utfordringene du vil
møte. Derfor må du innta sunn mat og drikke som gradvis gir deg
energi og hjelper kroppen din med å holde seg hydrert.
Her er en liste over mat/drikke som du bør velge under Ramadan!



Vann - Dette er det viktigste. Du trenger vann ... og mye av det!



Dadler - Det er ikke for ingenting at Profeten Muhammed (fvmh) innledet
fasten med denne fantastiske frukten. Den har et naturlig innhold av sukker,
som vil gi deg energi fra det øyeblikket du begynner å faste. Dadler er
dessuten proppfulle av viktige mineraler og vitaminer.



Frukt & grønnsaker - Det høye fiberinnholdet gir deg økt metthetsfølelse
og forhindrer forstoppelse.



Langsomme karbohydrater - Disse bruker lengre tid på å fordøyes enn
de raske karbohydratene, og dette gjør at du holder lenger på energien.



Proteiner - kylling, fisk etc. Å spise proteiner gjør at du reparerer og
opprettholder muskulaturen, og bidrar dessuten til å forhindre muskelsvinn.



Egg - en viktig proteinkilde, glimrende til suhur.



Havre - en tallerken grøt holder deg gående til langt ut på dagen. Havre gir
deg energi sakte og gradvis - perfekt til en dag med faste.



Kokosvann - kokosnøtter hydrerer deg utrolig raskt! Kokosvann inneholder
elektrolytter som hjelper kroppen din med å rehydrere seg etter trening og
etter lange perioder med fasting.



Smoothies/supper - begge disse er en kjempefin måte å legge vann inn i
kostholdet på, i tillegg til mat og næringsstoffer.



Forgrenede aminosyrer - hjelper kroppen din med å opprettholde
muskelmasse. Dermed unngår du å miste din hardt opptjente muskelstyrke.
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Suhur
(Måltidet før soloppgang)
Det du fyller kroppen din med under dette måltidet, skal
holde kroppen din oppe de neste 12-20 timene ... så du bør
velge med omhu!

Her følger en liste over den mat og drikke som er
de beste valgene for suhur, samt det som du bør
unngå!

Bra å spise/drikke
Vann, vann, vann, vann,.....
Havre (grøt)
Proteiner (egg)
Dadler
Frukt
Brun ris/brød

Ikke våg deg …
Salt, salt, salt, salt, salt,...
Nevnte jeg salt?
Stekt/fet mat
Hvite karbohydrater
Sukkerholdige drikker (brus)
Sukkerholdige matvarer

Og til slutt ... ja, du gjettet riktig: Pasta (som gir rask energi - du
vann!
trenger langvarig energitilførsel)
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IFTAR

(Måltidet etter solnedgang)
Dette er dagens mest
kompliserte måltid.

Her stilles det store krav til
din selvkontroll, spesielt i
løpet av de første 10-15
minuttene etter at fasten er
åpnet.

Ta deretter en kort pause
på 3-5 minutter (passer
perfekt til Maghrib).
Etter denne korte pausen
kan du fortsette måltidet.

Her er et fint ritual: åpne
fasten ved å følge Sunnah

En tommelfingerregel for
måltidene dine: bruk
bare små tallerkener.

med tre dadler og et glass vann.

Ved å bruke tallerkener
som er mindre enn
omkretsen på hånden din,
vil du oppleve at det blir
mye lettere å spise mindre
og ikke for mye!

Bra å spise/drikke

Unngå

Vann
Protein (kjøtt, fisk, linser)

Salt
Stekt mat (beklager, samosaelskere)
Sukkerholdig mat/desserter
Sukkerholdige drikker
Fettrik mat - ostesauser
Lavkalorimat/slankemat
Overdreven spising!!

Grønnsaker
Brunris
Kokosvann
Dadler
Vann... igjen

Fysisk trening
Du kan utvilsomt innlemme noen former for fysis trening i
løpet av dagen mens du faster.
Treningens type, varighet og intensitet vil i stor grad
avhenge av hvor lenge du faster.
Her følger en oversikt over hvordan du kan trene trygt og
effektivt mens du faster, avhengig av hvor lenge du faster
daglig:
Antall timer med fasting
10-14 timer

Styrketrening

Gange

Høyintensitets
intervalltrening

18+ timer

 Mange repetisjoner,
lav vekt
 2-3 ganger per uke
 Etter iftar

 Anbefales ikke

 Anbefales ikke

 Hver dag

 Hver dag

 Hver dag

 Før iftar

 Før iftar
 Maks 30 minutter

 Før iftar
 Maks 30 minutter

 Maks 30 minutter
Strekkøvelser /
yoga

14-18 timer

 Strekkøvelser og yoga  Strekkøvelser og
 Bare strekkøvelser. Yoga
er ok
yoga er ok
anbefales ikke
 Enten om morgenen  Enten om
 Enten om morgenen eller
eller 1-2 timer etter
morgenen eller 1-2
1-2 timer etter iftar
iftar
timer etter iftar
 Bare hvis energinivået
føles høyt.
 2 timer etter iftar
 Anbefales ikke
 Maks 30 minutter
 2-3 ganger per uke
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 Anbefales ikke
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Å ta en spasertur før iftar anbefales sterkt, da
det bidrar til fettforbrenning mens man faster.
I denne tilstanden vil kroppen din forbrenne
fett direkte, ettersom den ikke har noen
energikilde i form av mat. Derfor bør du gjøre
det til en vane å forberede all mat en halvtime
før iftar, og gå deg en liten tur!
Dette vil også hjelpe deg å holde kroppen smidig og
leddene myke, slik at de ikke blir stive. Det er en stor
fordel når du skal be!
Å spasere før iftar vil også gjøre slik at du bygger opp
energinivået og øker appetitten.
(Akkurat som om du trenger hjelp til å øke appetitten!)

post@irn.no

Islamsk Råd Norge

