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Matglädje tillsammans  
under graviditeten
Faktablad om måltidssituationer och sinnen

Maten är en viktig del av våra liv. Den fyller vårt behov av näring men är också en viktig källa till 
njutning och samvaro. Under graviditeten brukar maten kännas extra viktig, eftersom den inte 
bara påverkar din egen hälsa utan även ditt barns. Kanske du märkt att dina tankar ofta går till 
allt man får och inte får äta när man är gravid? Maten är ändå så mycket mer än bara närings-
ämnen. Att äta gott och i gott sällskap är minst lika viktigt för vår hälsa. När din baby föds,  
kommer hen inte bara att födas till din familj, utan också in i en särskild matkultur med tradi-
tioner, smakupplevelser och umgänge. Har du tänkt på hurdan matkultur du vill introducera för 
ditt barn och hur ni kan uppleva matglädje tillsammans?

Äta gott tillsammans
Att äta en god måltid i gott sällskap brukar få oss att 
koppla av och njuta av livet. Det beror bl.a. på att fri-
sättningen av lugn och ro-hormonet oxytocin ökar i 
kroppen. När maten vidrör mag-tarmkanalens insida 
fungerar det som en invärtes massage som stimulerar 
utsöndringen av oxytocin. 

Oxytocinet är kroppens eget må bra-hormon 
som får din puls och ditt blodtryck att sjunka 
samt känna dig väl till mods. 

Det förbättrar också ditt näringsupptag, immunför-
svar och tillväxt. Hormonet hjälper dig också att ut-
veckla och fördjupa sociala relationer.  
Som gjort för dig som är gravid! Att omge dig med 
människor som du njuter av att vara till sammans 
med ökar frisättningen av oxytocin, så att äta tillsam-
mans med trevliga människor ger extra bra effekt. 

Vad ger matglädje?
Det är bra att redan nu under graviditeten tänka  
igenom vad som ger dig och din familj matglädje.  
Mat kan lätt bli ett laddat tema i barnfamiljen och 
kan börja kretsa kring stress, jäkt och maktkamper, 
trots att maten ska vara något positivt som ger glädje. 
Som förälder kommer du att vara en rollmodell för 
ditt barn vad gäller matvanor och inställningen till 
mat. 

Fundera över:
• Vilka mattraditioner i ditt barndomshem vill  

du överföra till din egen familj?
• Hur hoppas du att måltidssituationerna med  

ditt barn kommer att se ut i framtiden?

Vad betyder mat för dig?  
Hurdana matsituationer njuter du av?

Våra matvanor utvecklas redan i barndomen och som 
förälder kommer din uppgift att vara att ge ditt barn 
näringsrik mat och trevliga måltidssituationer.  
Familjens rutiner och vanor är viktiga och ger trygg-
het för barnet. Genom att genast från början skapa 
matsituationer där alla är tillsammans och delar 
maten på ett avslappnat sätt kan du skapa en kultur 
av att det är roligt och lustfyllt med mat och att prova 
nya saker. Maten blir då något som man vill laga och 
äta tillsammans och inte ett måste. 

Gemensamma måltider i hemmet stärker också ge-
menskapen i familjen. Positiva måltidserfarenheter, 
delaktighet och upplevd matglädje gör att barnets 
matvanor utvecklas i en positiv riktning. Barn äter 
sådant de tycker om och som förknippas med något 
trevligt  de tycker om sådant de är bekanta med  
bekant blir det som serveras ofta. Alla, både stora och 
små, mår bra av att äta regelbundet och mångsidigt, 
på ett sätt som gör oss lagom mätta.
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Smaksinnet utvecklas redan  
i livmodern
Ungefär i fjärde graviditetsmånaden börjar din babys 
smaklökar att fungera och hen kan börja känna att 
fostervattnet smakar lite olika beroende på vad du 
ätit. På det här sättet vänjer sig din baby redan i liv-
modern vid olika smaker. 
 
När babyn är född kommer den också att kunna ur-
skilja din modersmjölk från andras mjölk. Också din 
modersmjölk kommer att smaka lite olika beroende 
på vad du äter. Barn som äter enbart modersmjölker-
sättning kan därför behöva lite längre tid för att vänja 
sig vid olika slags mat än barn som helammats.  
När ditt barn börjar närma sig ett halvt år (tidigast 
vid 4–6 månader) kan du börja ge hen pyttesmå 
smakportioner för att bekanta sig med annan föda än 
mjölk. Mjölken är ännu barnets primära föda och om 
barnet ammas så ges smakportionerna först efter att 
barnet först ätit sig mätt på modersmjölk.

Har du tänkt på hur du äter? Slänger du i 
dig maten eller har du tid att stanna upp 
och njuta av den?  
Vad händer i din kropp då du äter i lugn 
och ro?

Äta med alla sinnen
För att kunna glädjas och njuta av maten kan det vara 
till nytta för dig att ibland stanna upp och verkligen 
fokusera på att uppleva maten med alla dina sinnen 
och vara närvarande när du äter. Smaklökarna är här 
viktiga vägvisare men också att reflektera kring din 
upplevelse. Brukar du t.ex. ofta ha tv:n på då du äter? 
Varför? Vad gör det för din matglädje? Eller har du 
märkt att du längtar speciellt efter någon viss sorts 
mat? Vad tror du det beror på? Ett bra tips är att alltid 
äta vid matbordet och inte ha tv, dator eller telefonen 
på eller med i bordet. Då du äter medvetet upplever 
du maten mer och främjar samtidigt en god mat-
smältning.

Tips på medvetet ätande 
• Gör matstunderna lugna och avkopplande. 

Fokusera på maten. Undvik att samtidigt läsa 
tidningen, surfa på nätet eller titta på tv.  
Se på maten och upplev den med din syn.

• Dofta och smaka på maten och tugga ordentligt. 
Vad känner du för dofter och smaker? 

• Lyssna till kroppen. Skickar din kropp signaler för 
hunger, mättnad, törst och känslor? Hurdana? 

• När du ätit och känner dig nöjd, hur känns  
det då i kroppen? Hur känns det i magen,  
hur känns det i sinnet?

• Fick du några insikter kring hur tankar och känslor 
påverkar hur, vad, hur mycket, när  
och varför du äter?

Bekanta dig med recepten och övningarna i  
Folkhälsans häfte Chilla ute som du hittar på  
www.folkhalsan.fi/chillaute


