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Appetite Awareness Training i 4 trin 
 
Trin 1. 
Prøv at følge et stabilt måltidsmønster med ca. 3 hovedmåltider og 2 mellemmåltider. 
 
Forsøg at spise ved moderat sult (begyndelsen af det grå felt på figuren). 
Spis så snart som muligt, efter du har opdaget at du helt sikkert er sulten. 
De første tegn på sult kan være tomhed i maven, svaghed i kroppen, knugende følelse 
ved halsen eller lignende. 
 
 

 
Figur: Appetitmonitorering 
 
 
Forsøg at stoppe ved moderat mæthed (Slutningen af det grå felt på figuren). Ved 
moderat mæthed føler du dig behageligt mæt, men kan fint have plads til en portion 
mere i maven. Mæthedsfølelsen vil stige 10-15 minutter efter måltidet. 
 
Bemærk dine tanker og følelser: Er det her en okay måde at spise på? 
 
Mind dig selv om, at målet er at spise normalt, og senere kan du evaluere på, hvilken 
effekt det vil have på din vægt - Du kan ikke vide det, før du har givet det en reel 
chance. 
 
Trin 2. 
Når du kommer til at spise på grund af følelser eller fristelser foran dig, så undgå 
katastrofetænkning – forsøg blot at stoppe ved moderat mæthed eller på det tidspunkt 
hvor du bemærker, at nydelsen er aftaget. 
 
Hvis du er mæt, og maden stadig er foran dig, så se om du kan finde en måde at fjerne 
dig eller maden på. Eller at finde noget eller nogen der kan distrahere dig. 
 
Hvis en portion af maden/snacken har tilfredsstillet dig, så har du brugt mad på en 
passende måde – Det er vigtigt, at du giver dig selv lov til dette. 
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Hvis én portion (en kage, en bolle med ost, 1 is, en håndfuld slik eller lignende) ikke 
tilfredsstiller dig, så mind dig selv om at INGEN fornuftig mængde af maden på 
nuværende tidspunkt vil kunne regulere dine følelser eller give dig større nydelse. 
 
Mind dig selv om, at hver gang du vælger at tage dig af dine følelser uden mad (eller 
med mindre mængder end normalt), så styrker du din evne til at kunne gøre dette i 
fremtiden. 
 
Trin 3. 
Når du kommer til at spise forbi moderat mæthed (det vil med sikkerhed ske), så 
undgå katastrofetænkning. Det vil blot starte ”What the Hell”-effekten. 
 
I begyndelsen af læringsprocessen vil du bemærke, at du ofte ”spiser forbi” punktet 
for moderat mæthed, og først opdager det, når det er ”for sent”. Med øvelse vil du 
blive gradvist bedre til at stoppe i tide. 
 
Vær på vagt over for tilladende tanker: 
”Hvis jeg allerede er overmæt, så er det jo ødelagt ligegyldigt, hvad jeg gør” 
”Det tæller ikke, hvis jeg spiser videre nu” (ønsketænkning) 
”Det kan alligevel ikke blive værre nu, så jeg kan lige så godt fortsætte” 
 
Hver gang du stopper på et eller andet punkt undervejs i en overspisning – og ikke 
giver helt slip – så gør du det lidt lettere at stoppe næste gang! 
 
Husk at du er i gang med at gentræne dine sult- og mæthedssignaler og din evne til at 
lytte til dem. Du vil gradvist finde det lettere at bemærke moderat mæthed og det VIL 
komme til at føles mere behageligt end overmæthed – og blive lettere med tiden. 
 
Trin 4. 
Hvis du overspiser, så undgå for en hver pris at kompensere (motion, opkast, kur…). 
 
Sæt dig i stedet roligt ned og mærk efter, hvordan overmætheden føles: I munden, i 
halsen, i maven, i kroppen generelt og i hovedet. Formålet er IKKE at bebrejde dig 
selv! Formålet er udelukkende, at du lærer at bruge krophukommelse fra dine 
overspisninger til noget positivt i din læringsproces. 
Når du bevidst lagrer oplevelsen i din kropshukommelse, så vil du kunne genkalde 
dig de negative kropsfornemmelser, og det vil hjælpe dig med 2 ting:  
 

1. At lære din krop at foretrække moderat mæthed. 
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2. At stoppe en overspisning ved hjælp af kropshukommelse. At genkalde 
kropsfornemmelserne lige inden du skal til at overspise eller undervejs i en 
overspisning, vil hjælpe dig til at kæmpe imod impulsen til at spise. 
 

 
 


