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 Kroppens hormon oxy-
tocin stiger – samma hor-
mon som utsöndras vid 
beröring, amning och sex. 

 Dopaminnivåerna höjs 
vilket gör oss kreativare, 
nöjdare och gladare. 

 Serotoninnivåerna höjs 
vilket påverkar våra välbe-
finnandekänslor och livs-
lust. 

 Blodsocker och andra 
näringsämnen cirkulerar i 
blodet, cellerna tar upp 
bränsle och vi blir lugnare.

Mat och sex styrs från 
samma plats i hjärnan och 
när vi äter stimuleras 
kroppens belöningssys-
tem. Brist på närhet och 
sex kan därför leda till 
matmissbruk. 

När vi inte ätit växer 

hungerkänslor fram och 
nervsystemet aktiveras. 
Vårt beteende styrs mot 
att leta efter mat, ”mat-
sök”, för att hitta bränsle 
till kroppens celler. Därför 
är det vanligt att männi-
skor med långvarig stress, 
sömnbrist eller svält tap-
par sexlusten. När krop-
pens behov av återhämt-
ning däremot är tillgodo-
sett så har vi mer krafter 
och sexlust.

Källa: Maria Lennernäs/
Högskolan i Kristianstad.

LIV & LUST. Ostron, chili, mango, jordgubbar och musslor är ofta heta 
tips till den som vill uppleva bättre sex och ökad lust. Men trots alla 
rekommendationer är det ytterst tveksamt om det vi äter verkligen 
påverkar hur kåta vi är eller hur mycket vi åtrår någon annan. 

DET HÄR HÄNDER NÄR VI ÄTER:
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Maria Lennernäs

Om du är på en middag 

Att just vissa maträtter

Inte heller

Malena Ivarsson,

Tänder du  
på ostron? 
Maten som  afrodisiakum  
–  myterna som vi älskar att odla

På krogen 

”Trivs man tillsammans 
kan en korv vid en kiosk 
fungera lika bra som en 
femrättersmiddag på en 

exklusiv restaurang.”

Illustration: Maja  
Lindén 
maja.linden@hd.se 
042-489 94 53
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professor i mat- 
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