Månadsmöte den 3 mars 2021, kl. 18.00 – 19.00

Karolina Tolvsgård - ”Vikten av att leva hälsosamt i vardagen”
Närvarande deltagare via Teams: Se bifogad förteckning över anmälda deltagare.
Vi fortsätter med intressanta föreläsningar i digital form. Denna gång har 17 medlemmar samt 3
gäster anmält sig för att lyssna på Karolina Tolvsgård och vikten av att leva hälsosamt i vardagen,
äta smart och hålla energin uppe, särskilt nu när många arbetar hemifrån.
Vice ordförande Ingela Sterckx hälsar alla välkomna till dagens möte och särskilt välkommen till
kvällens gäster och föreläsare Karolina.
Karolina arbetar som hälsoutvecklare på Alfa Laval i Lund för att få nöjdare medarbetare. Idag ska
vi särskilt prata om kost och få en guide i hur vi kan få till en bra dag.
Kosten har 80 % och träning 20 % betydelse av vårt välmående. Och hellre lite träning och ofta än
mycket och sällan, detta för att hitta en bra och hållbar vardag.
Kosten är kroppens bränsle. Alla ges i uppdrag att
skriva ner klockslag för måltiderna under gårdag från
det man stigit upp till dess vi går och lägger oss. Dessa
tider går vi tillbaka till och reflekterar under
föreläsningens gång. Vi uppmärksammas bland annat
på vikten av vatten, och vi behöver 8 glas vatten under
dagen. Minskar bland annat sötsuget.
Vi får jämföra kroppen med en kamin och äta smart
men nödvändigtvis inte mindre, med fokus på
proteinrik, fiberrik och vattenrik kost och att äta långsamt. Rekommendationerna är att äta 5 - 6
gånger per dag och varje måltid behöver innehålla fett, protein och kolhydrater.
Vi får även tips och idéer kring måltiderna från frukost, lunch och middag och mellanmålen dess
emellan. Att äta så mycket ren mat som är möjligt gör det lättare för kroppen att hantera maten.
Påminns om vikten av att lära känna sig själv för att veta hur och när man bäst lägger upp
måltiderna under dagen.
Tipsar om en app som heter Lifesum för att kunna registrera vad man äter under dagen och på så
vis få bättre koll.
Ni kan även läsa på Karolinas länk nedan till LinkedIn samt gå in på hennes hemsida samt komma i
kontakt med Karolina på mobilnummer: 0709-78 73 70.
https://www.linkedin.com/in/karolina-tolvsg%C3%A5rd-1499894/
www.tolvsgard.se
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