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PROFILEN

Spenat och baconsallad 
med valnötter  
INGREDIENsER, 4 PORTIONER:
200 g bacon, strimlat 
250 g färsk spenat, grovriven 
10 körsbärstomater, delade 
4 vita brödskivor, rostade, tärnade i 
1x1 cm 
3/4 dl valnötskärnor, grovhackade 
75 g hyvlad parmesan 
 
Dressing: 
2 delar rapsolja  
1 del rödvinsvinäger  
1 del vatten  
salt och malen vitpeppar 
grovmalen svartpeppar  

GÖR sÅHÄR:
• Blanda samman alla 
dressingingredienserna.

• Stek baconet och låt det rinna av 
på hushållspapper. 

• Fördela bacon, tomater och nötter 
på spenaten. 

• Strö över bröd och parmesan. Häll 
på dressing precis före servering.

Smaklig Måltid!

Text: Sonja Abrahamsson
Bild insida och utsida: Bengt 
Lagerstedt

JONAs COlTING ÄR Sveriges och 
en av världens mesta triathlonidrot-
tare. Skulle uttrycket ”det man inte 
har i huvudet får man ha i benen” 
stämma skulle det kunna betyda att 
Colting inte har något i huvudet över 
huvud taget. Men det har han. Han 
har gett ut tre böcker, skriver kröni-
kor, föreläser och bloggar. Om man 
undrar hur han har tid så är det enkla 
svaret att det är prioriteringar som 
är hemligheten. 

– Dessutom anser jag nog själv att 
jag är en ganska lat person emel-
lanåt. Jag värderar min fritid högt, 
säger han.

En av prioriteringarna är helt klart 
träning. I sommar när han var på 
läger i Colorado tränade han runt 30 
timmar per vecka. Hemma i Sverige 
blir det lite mindre, runt 15-25 timmar 
på samma tid.

– Men mängd och kvantitet är inte 
ett bra mått på hur bra man tränar, 
tillägger han. 

Kost är onekligen något som Col-
ting anser vara A och O för en bra 
hälsa, men hans åsikter om vad som 
är god kosthållning retar svenska 
dietister. 

– De är upprörda för att jag säger 
sanningen om sakernas tillstånd och 

att de representerar ett system som 
är förlegat, utskrattat och utdömt. 
De dansar efter Livsmedelsverkets 
pipa och Livsmedelsverket är Sveri-
ges mest utskällda verk. Dietisterna 
är Sveriges mest felutbildade yrkes-
grupp, säger Jonas.

Colting är kritisk till att spannmåls-
produkter som till exempel gröt 
har fått sådan kommersiell genom-
slagskraft med elitidrottare som 
draghjälp.

– Folks uppfattning om mat och 
kosthållning styrs väldigt mycket 
av just reklam och köpt information 
och alldeles för många motionärer 
har fastnat i ett fettfobiskt mûsli-
missbruk och kolhydratsknarkande, 
säger Jonas.

Hade han själv ätit mer efter Livs-
medelsverkets kostråd tror han inte 
att han hade varit lika tillfreds som 
han är idag.

– Nej, knappast. Då hade jag sanno-
likt varit tjockare, sjukare och mera 
olycklig. Samt en betydligt sämre 
idrottsman, säger Jonas.

Även fast han inte drar sig för att 
kritisera saker som retar honom 
så ser han inte sig själv som en 
upprorsmakare. 

– Jag ger mig aldrig in i diskussio-
ner utan att vara argumentativ och 
rationell. Men både vänstermän-
niskor och kristna fundamentalister 
har säkert stört sig på mig då jag 
inte drar mig för att såga undfal-
lenhet, jantelag och allmän dumhet, 
säger Jonas. 

Men i huvudsak är det att njuta av 
livet och leva i nuet som gäller för 
Colting angående vad fokuset ligger 
på just nu.

– Samt att simma, cykla och 
springa fort så att jag kan vinna  
Ö till Ö!

snart går Kretsloppet av stapeln i 
Borås, kommer du att delta? 

– Ja, om jag återhämtat mig ifrån  
Ö till Ö som går veckan innan, Sve-
riges hårdaste endagarstävling med 
55 km löpning och 11 km simning i 
Stockholms skärgård. Jag har vunnit 
tre år i rad och kommer att ge allt för 
att vinna igen.

Vad är det som gör Borås till en bra 
stad att komma i form i? 

– En enastående natur framförallt, 
som lämpar sig både till att springa 
och cykla och mer därtill. Dessutom 
har vi fått en mängd nya och rik-
tigt fräscha anläggningar under de 
senaste fem åren.

För de som vaknar upp med dålig 
dagsform inför Kretsloppet, finns 
det något akutråd som kan lätta 
deras nöd? 

– Det blir alltid bättre när man väl 
startat! De flesta känner sig sega 
samma dag som man ska tävla 
och jag gjort några av mina bästa 
lopp när jag känt mig helt av på 
morgonen.

I din blogg har man kunnat läsa 
hur du cyklar i öken och över berg, 
och trots denna till synes ödemark 
har du ätit färska jordgubbar och 
prydligt uppskurna avokados. Hur 
har detta varit möjligt?

– Allt är möjligt om man vill! 
Och det är väl inte så långt mel-
lan affärerna ens i dessa avlägsna 
platser. n

Tre av Jonas mest stolta ögonblick: 
Mina fyra VM- och EM-medaljer och 
när jag körde hela den Svenska Klas-
sikern på 25 timmar inklusive trans-
porter. Och varje gång när någon 
tackar mig för att jag inspirerat eller 
motiverat dem!

”Jag är en ganska lat person emellanåt”
– Jonas Colting är inte alltid i träningstagen

NAmN: Jonas Colting
ÅlDER: 38 år
FAmIlJ: Flickvän och tre 
hundar
GÖR: Triathlet, föreläsare, 
skribent
BOR: Borås
BlOGG: coltingblogg.com
AllTID I KYlsKÅPET: Smör, 
vitlök, ägg
AllTID I sKAFFERIET: 
Mandelsmör, chiafrön, 
valnötter

Att njuta av livet och leva i nuet är det som gäller säger Jonas Colting angående 
vad fokuset ligger på just nu.
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