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Hur gör man nyårslöftet 
hållbart?
– Det bästa är att göra små 
förändringar, en i taget och 
inte försöka ändra allt på en 
gång. Det gäller att se lång-
siktigt och fundera över vad 
som är ett rimligt mål. Mitt 
motto har alltid varit att man 
kan äta allt, men inte alltid. 
För många förbud håller inte 
i längden. 

Om man har som mål att 
gå ner i vikt, vad har du för 
tips?
– Jag tycker att man ska fun-
dera över hur ens liv ser ut 
idag och utefter sina förut-

sättningar försöka att göra 
små förändringar. Man kan 
äta vanlig mat, men mindre 
portioner, promenera till af-
fären och så vidare. 

Vad tycker du om dieter?
– Jag är oerhört trött på die-
ter, det blir ofta så absurt. 
Det kan vara en nyckel för 
vissa personer, men för den 
stora massan tror jag inte att 
det fungerar i längden. Jag 
önskar att man kunde känna 
en kärlek till mat istället för 
att se den som ett nödvändigt 
ont. Man pratar ofta om kol-
hydrater, proteiner och fett 
istället för att se maten som 

en helhet och en källa till 
glädje. 

Vad säger du då om den 
populära 5:2-dieten? 
– Jag brukar själv prata om 
5:2, fast som i att äta bra fem 
dagar och unna sig lite extra 
två. Jag är väldigt tveksam till 
att fasta två dagar i veckan. 
För en del personer blir en 
speciell diet en livsstil som 
håller livet ut och då kanske 
det fungerar bra, men för de 
allra flesta är det en kortsiktig 
lösning. Har man inte ändrat 
sitt synsätt är det lätt att falla 
tillbaka i gamla vanor igen. 

Får du som dietist ofta 
kommentarer om vad du 
själv äter?
– Ja, det får jag ganska ofta 
och det händer såklart att 
folk sneglar i matlådan. Man 
kanske ursäktar sig med att en 
gräddsås inte är ”dietistmat”, 
men det kan det visst vara. 
Det handlar om att njuta av 
maten. 

JOHANNA ROOS

Dietisten som 
älskar mat

Avgett nyårslöfte om ett hälsosammare liv?
Kommundietisten Jenny Sallanders bästa tips är att göra en förändring åt gången. 

– Mitt motto är att du kan äta allt, men inte alltid.

JENNY SALLANDER

Ålder: 37
Bor: Nödinge
Gör: Kommundietist
Familj: Maken Johnny, Alma 6 
och Edwin 1.
Intressen: Mat i alla former, 
läsa recept, göra tårtor och 
måla i perioder. 
Äter helst: Älskar all mat, men 

vanlig svensk husmanskost är 
en favorit.
Bästa hälsotips: ”Man kan äta 
allt, men inte alltid”.
Unnar sig helst på fredags-
kvällen: Choklad.
Drömresa: Machu Picchu 
(berömd bergsby i Peru).
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