
BCAA-PRODUKTER 

BCAA-produkter 
Indhold pr. 100g 

KFD 
BCAA 

Bodylab 
BCAA 

Functional 
BCAA 

MyProtein 
BCAA 

FitnessNord 
Exceed 

Scivation 
Xtend 

BodyMan 
BCAA 

 
 
 
        
BCAA 80 g 52 g 29 g 80 g 50 g 50 gl 32,5 g 
- heraf Leucin 40 g 26 g 14 g 40 g 25 g 25 g 16 g 
- heraf Isoleucin 20 g 13 g 7 g 20 g 12,5 g 12,5 g 8 g 
- heraf Valin 20 g 13 g 7 g 20 g 12,5 g 12,5 g 8 g 

 

HVAD ER BCAA? 
De forgrenede aminosyrer (BCAA) er omfattet af de essentielle aminosyrer (EAA), som kroppen ikke selv kan danne, men skal have tilført med kosten. BCAA udgør 
ca. 1/3 af de essentielle aminosyrer i muskelvævet, hvor der forekommer en stor omsætning af dem. Det er påvist, at indtagelse af ekstra BCAA i form af 
kosttilskud, kan forbedre udholdenhed under fysiske præstationer. Dette skyldes, at musklerne omsætter BCAA via glukoneogenese i musklerne, hvormed BCAA 
omdannes til glukose, der efterfølgende kan fungere som brændstof til muskelarbejdet. Ved at indtage BCAA, som kosttilskud under træningen, kan man således 
undgå, at musklerne nedbryder sig selv for at få BCAA. I den forbindelse er det påvist, at BCAA virker antikatabolisk på musklerne. 
 
BCAA har ligeledes en anabolisk effekt på musklerne. Dette bunder primært i aminosyren Leucin, der kan stimulere muskelproteinsyntesen via signalstien mTor. 
Det er tilmed påvist, at det kan være en fordel at berige sit proteinpulver med ekstra BCAA, da dette medfører en øget stimulering af proteinsyntesen. 
 
En begrænsende faktor for BCAA's anaboliske effekt på muskelvævet, er teoretisk set en akut mangel på de øvrige essentielle aminosyrer (EAA). Alle EAA er 
påkrævet til opbygning af muskelvæv, da der ellers vil være mangel på de nødvendige byggesten (aminosyrer). Indtagelse af BCAA uden adgang til de andre EAA, 
vil således medføre nedbrydning af væv, for at skaffe nok EAA. Ergo musklerne vil skulle nedbryde rask væv for at kunne opbygge nyt væv, og dette er 
naturligvis ikke favorabelt, hvis målet er nettomuskelopbygning. Det er således altid vigtigt at sikre sig fuld adgang til alle EAA, når man indtager BCAA. Derfor er 
komplette EAA-pulvere ved at vinde popularitet, fremfor rene BCAA-pulvere. Det er naturligvis også ganske tilstrækkeligt at indtage BCAA under træningen samt 
en proteinshake lige før eller efter træningen. Dermed er man også sikret komplet EAA adgang. 
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