
Hur tar jag mig vidare 
efter att vikten stått still?

När siffran på vågen inte rör sig under några veckor kan det kännas som om 
dina tankar också fastnar…på just den siffran. Genom att skifta fokus kan 

viktminskningen komma igång igen. 
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 Vanliga funderingar kring vikt och viktminskning 

Testa det här

Jag kan regga regelbundet, röra mig 
mer, vara snällare mot mig själv och 

fira andra framsteg.

Lista vad du inte kan kontrollera 
eller ändra – likt siffran på vågen.

Lista saker du kan styra som  
kommer att hjälpa dig på din resa.

Välj en sak och planera sedan hur 
du ska göra för att få det att hända.
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En envis förkylning 
som tar all din energi.

Alla de gånger jag 
missade att regga under 
den gångna veckan.

Vad jag åt och drack 
förra helgen.

Jag kommer att ställa in en 
påminnelse i mobilen om att regga 
mina måltider varje kväll kl 19.00.

De flesta råkar ut för att vikten står  
stilla någon eller några gånger under vikt-

minskningen. Även om det kan kännas  
frustrerande så kan det vara till hjälp att  

flytta fokus från den där irriterande siffran 
på vågen till det du faktiskt kan kontrollera. 
Sätt dig själv i förarsätet och lägg ditt fokus 

där det kommer att göra störst nytta. Det kan 
handla om att hålla koll på dina portioner, 
regga det du äter, att vara aktiv och kanske 

viktigast av allt, lägg mer tid på att  
uppmärksamma och fira framgångar  

som inte är relaterade till din vikt. 



Klicka här för att regga receptet i appen.    Glutenfritt    Laktosfritt    Lakto-ovo-vegetariskt    Veganskt 

1. Skala och dela potatisen i mindre bitar. Koka den mjuk i 
lättsaltat vatten. 

2. Blanda färs, äggula, smulad ost, oregano, persilja, salt och 
peppar. Forma till biffar och stek i 2 tsk olja. 

3. Skiva rädisor och morötter tunt, gärna med mandolin. Strimla 
lök tunt. Blanda grönsaker med potatisen och olja och krydda 
med salt och svartpeppar. 

4. Servera biffarna med potatissalladen.

400 g nötfärs 10%
1 äggula

50 g salladsost 11%
1 tsk torkad oregano
2 msk hackad persilja

2 tsk olivolja

Potatissallad 

600 g potatis
1 knippe rädisor

2 morötter
1 rödlök

1 msk olivolja

Salladsostbiffar med varm potatissallad
12 4 portioner

https://cmx.viktvaktarna.se/details/WWRECIPE:5626eab03800b00b34e0614b

