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Hjärnbra mat – bra mat för kropp och knopp



• Grunden för en god prestation

• http://www.sisuidrottsutbildarna.se/

PRESTATIONSTRIANGELN



IDROTTSMATENS MÅL

• Täcka energi och näringsbehov 

• Behålla eller öka kroppsvikten

• Maximal återhämtning

• Maximal prestationsförmåga

• En god hälsa



Idrottens himmel och helvete om 
kropp och kost

• http://urskola.se/Produkter/180949-Tranarens-
himmel-och-helvete-Kropp-och-kost

http://urskola.se/Produkter/180949-Tranarens-himmel-och-helvete-Kropp-och-kost


Energibalans
• Energibalans = Att äta lika mycket som du gör av med

– Energi i maten – tre näringsämne kolhydrater, fett, protein. 
Livsnödvändiga ämnen som får kroppen att fungera, håller oss friska 
och mår bra.

– Vatten, vitaminer, mineraler och antioxidanter 

– Energi i maten lagras i kroppen och används som bränsle när vi rör oss.

– En femtedel av energin i kroppen går till att försörja den 
energikrävande hjärnan – är 2 procent av den totala kroppsvikten, 
men förbrukar 20 procent av energin.



Kolhydrater

• Ca 50-60 % av totala energin

• Kroppens viktigaste energikälla, lagras i lever och 
muskler.

• Förser hjärnan med energi (100 g = 5 bananer/10 
potatis) Musklerna använder stor del kolhydrater.

• Långsamma kolhydrater bäst – mest näringsämnen.

• Snabba kolhydrater främst efter träning – fyller 
förråden och förbättrar återhämtning

• Bra kolhydratkällor är bröd, spannmål, potatis, ris, 
rotsaker samt frukt och grönt. 



Protein och fett
• Protein – ca 20 % av energin

– Kroppens byggnads- och reparationsmaterial

– Kan inte lagras såsom kolhydrater och fett – protein vid varje måltid

– Bra proteinkällor är kött, fisk, ägg, baljväxter och mjölkprodukter.

• Fett - Ca 30 % av energin
– Livsnödvändigt för kroppen, bra energi och kroppens viktigaste 

energiförråd.

– Energikälla och för att ta upp fettlösliga 
vitaminer och mineraler (A, D, E och K)

– Livsnödvändiga fettsyrorna omega 6 och omega 3 som kroppen    
måste tillföras. 

– Bra fett finns i mandel, nötter, avokado, raps- och olivolja, flytande 
margariner, fet fisk, lätta produkter av mjölk, fil, yoghurt och ost.



Vitaminer och mineraler

• Vitaminer behövs t ex för att motverka infektioner, 
för att se i mörker och för att blodet ska kunna 
koagulera.

• Fettlösliga vitaminer, A, D, E och K kan lagras i 
kroppen medan.

• Vattenlösliga vitaminerna, B och C bör fyllas på varje 
dag.

• Mineralämnen behövs för benstommen, tänderna, 
blodet och musklernas reflexer. 



Grönsaker och frukt
• De ger viktiga vitaminer och antioxidanter, men innehållet varierar 

mellan olika sorter. Ät därför olika frukter och bär, variera mellan 
råa och kokta grönsaker och rotfrukter. Välj efter säsong och gärna 
närproducerat.

• Grönsaker och frukt bör ingå i varje måltid och under en dag bör 
man äta ungefär ett halvt kilo= 5 knytnävar ”5 om dan”

Exempel på 0,5 kg grönsaker och frukt:
• Frukost: 2 skivor paprika, 25 g
• Mellanmål: 1 äpple, 125 g
• Lunch: 1 riven morot, 75 g
• Mellanmål: 1 banan, 100 g
• Middag: 1 portion broccoli 75 g, 1 tomat 75 g
• Kvällsmål: 1 klase druvor, 75 g



Vatten – 1,5 – 2,5 liter/dag
• Vatten behövs för kroppens alla funktioner, transporterar 

näring till cellerna och avfall ifrån dem. 

• Vatten reglerar också kroppstemperaturen och genom att vi 
svettas.

• Drick helst vatten till måltiderna och emellan om du är törstig. 

• Kroppen består av ca 60 % vatten, en vätskebrist på 2 % av 
kroppsvikt = 20 % sämre prestationsförmåga! 70 kg mister 7 dl 
kroppsvätska = prestation försämras med 10 %.

• Det totala vätskebehovet ligger mellan 2,5 och 3,5 liter per 
dag, ungefär 1 l kommer från kosten. 

• Tänk på att läsk, saft och energidrycker  

innehåller mycket energi men ingen näring. 



• Frukost – 20 %

En bra frukost och ett bra mellanmål består 
av tre byggstenar bröd/flingor/gryn, 

mjölkprodukter och frukt/grönsaker.

• Mellanmål – ca 8-12% per mellanmål

2-3 planerade mellanmål, varav ett 

ofta blir ett ”kvällsmål”.

• Lunch – ca 25% och Middag – ca 30 %

Tallriksmodellen för en balanserad måltid, 

lagom med protein, fett, kolhydrater, 

kostfibrer och näringsämnen som vitaminer, 

och mineraler. 

Dagens måltider



• Näringsvärdet i den färdiglagade maträtten kan variera. 
Även när man köper färdiga rätter är det viktigt att få till 
en komplett måltid enligt Tallriksmodellen. 

• Välj gärna nyckelhålsmärkta färdigrätter och komplettera 
med bröd, grönsaker och kanske en frukt.

Nyckelhålsmärkningen står för:
• mindre och/eller nyttigare fett
• mindre socker
• mindre salt
• mer kostfiber och fullkorn

Färdiga rätter och gröna nyckelhålet



Matcirkeln



Godis och annat gott

• Godis och annat gott
Ibland vill man unna sig lite extra gott som t ex chips, kakor, godis och läsk. 

• I Sverige äter vi i snitt 15 kilo godis per år och person. Innehåller mycket 
energi i form av fett och socker men för lite av alla viktiga näringsämnen.

• Särskilt söta drycker ökar risken för övervikt – de ger många kalorier men 
mättar inte. 

• Begränsa helst till 1-2 dagar i veckan.



Samma mängd kalorier… 

….men olika mängd näringsämnen!



Blodsockernivå
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• Det är bättre att äta flera, mindre måltider än några få, alltför stora!



Varför äta regelbundet?
• Ät helst var 3: e timme för jämnare blodsockernivå, 

småätandet minskar, känner hunger och mättnad. 

• Minskad risken för övervikt, hål i tänderna m.m. 

• Mår psykiskt och fysiskt bra, ork och energi hela 
dagen.

• Max 10 timmars nattfasta! Kroppens kolhydratlager 
behöver fyllas på. Kroppen förbrukar energi – fett 
och muskelprotein dvs. nedbrytning muskelvävnad. 
Negativt för prestationsförmåga och 
morgonhumöret.



Långsiktiga konsekvenser vid 
mycket träning och för lite mat

• Skelettskador – urkalkning, ökad risk för benskörhet

• Hormonbalans rubbas – ämnesomsättningen går på 
sparlåga

• Utebliven mens

• Ökad skaderisk

• Muskeluppbyggnaden försämras och minskad eller 
ingen träningseffekt



Supermaten för kropp och knopp

Apelsiner
Blåbär
Avokado
Broccoli
Choklad
Granatäpplen
Havregryn
Lax/makrill
Linfrön
Lök
Nötter
Olivolja
Spenat
Tomater
Vindruvor
Yoghurt
Ägg
Äpplen



Måltidsplanering

• Före träning

Träna inte hungrig!

Fyll på med vätska mellan måltiderna.

Lagad mat om möjligt ca 2-4 timmar innan

Mellanmål ca ½-2 timmar innan

• Under träning

Räcker oftast med vatten, drick små 

mängder ofta, 1-2 dl var 10-20 minut.

Långa träningspass,  kräver oftast lite 

extra energi.



Måltidsplanering efter träning
• Viktigt att äta och dricka 

Direkt efter träning, lätt mellanmål

Fyll på med energi som innehåller kolhydrater och 
protein ex mjölk och banan eller drickyoghurt. 

Inom 1-2 timmar, riktig måltid 

t ex pastarätt med kyckling och grönsaker. 

Gröt/müsli och smörgås om sent på kvällen. 

Ät alltid efter träning oavsett tidpunkt!



Måltidsplanering vid träning

Kvällsträning: Morgonträning:

07.00 Frukost 06.45 Frukost 1, liten

10.00 Mellanmål 08.00 Träning 2 tim

12.00 Lunch 10.00 Frukost 2

15.00 Mellanmål 12.00 Lunch

18.00 Träning 2 timmar 15.00 Mellanmål

20.00 Återhämtningsmål 18.00 Middag

21.00 Middag 21.00 Kvällsmål



Tidig morgon- och kvällsträning

06.45: Frukost 1, liten

08.00 Träning 1 tim

09.30 Frukost 2

12.00 Lunch

15.00 Mellanmål

18.00 Middag

20.00 Träning 2 tim

22.00 Återhämtningsmål

23.00 Kvällsmål



Dagsbehov av energi

Ålder  Flickor kcal/dag, Flickor kcal/dag

låg energiförbrukning medel/hög

14 - 16 år  2270 - 2370 2293 - 4586

Handbollsmatch/aktiv handbollsträning ca 750 
kcal/timme.



Dagsmeny 2200 kcal

• Frukost 440

• Mellanmål 110

• Lunch 550

• Mellanmål 330

• Middag 550

• Kvällsmål 220



Dagsmeny 2600 kcal

• Frukost 500

• Mellanmål 125

• Lunch 625

• Mellanmål 375

• Middag 625

• Kvällsmål 250



• Inför tävling 
– Två till fyra timmar före start - kolhydratrik och lättsmält måltid. 

– Undvik för mycket fibrer, fett, protein, hårt stekt eller kryddstark mat –
irritera en redan nervös mage.

• Exempel på en bra måltider:
– Pastasallad med kyckling.

– Pasta med laxsås, ljust bröd

– Kall potatis/pastasallad med räkor 
och ljust bröd

– Ris med kycklingwok och ljust bröd

Tävlingsdag



Mellanmål och sportdryck
• Förslag på mellanmål

– Kalla pannkakor med sylt och frukt

– Fil eller yoghurt med müsli

– Smörgås med keso

– Gröt med mjölk

– Smörgås och frukt 

– 1 glas mjölk, 1 banan

– Smoothies

• Hemmagjord sportdryck
Ska inte innehålla kolsyra!

1 liter vatten, 40-80 gram druvsocker, 

1 krm salt, 1-2 msk koncentrerad saft eller juice



Energibollar, ca 20 st

• 50 g smör
• 4 msk kakao
• ½ dl kokos
• 1 dl pumpafrön
• ½ dl solrosfrön
• 1½ dl russin eller dadlar
• ½ dl Gojibär
• 2 dl havregryn
• 1 dl finhackade nötter (ex. mandel, valnötter)
• 2-3 msk flytande honung
• 2 msk kallt kaffe
• Kokosflingor att rulla i
• Mixa allt i matberedare, rulla till bollar och doppa i kokos. Energibollarna 

kan förvaras i kylskåp ca 1 vecka eller frysas.



Under tävling

• 20-30 min paus – vatten, sportdryck, fruktsoppa, 
yoghurt, russin, ljust bröd

• 1 timmes paus – vatten, sportdryck, blåbärssoppa, 
nyponsoppa, ljust bröd, yoghurt med müsli, potatismos, 
mager soppa

• 2 timmars paus – vatten, sportdryck, gröt med sylt och 
mjölk, pannkaka med sylt, müsli med mjölk/yoghurt, kokt 
ris med kokt fisk, ljust bröd och frukt

• 3 timmars paus – mat som ovan eller lättsmält mat. 
Undvik hårt stekt och friterad mat och mat med mycket 
fibrer, fett, protein och starkt kryddad



Sammanfattning

• Energibalans
• Måltidsordning / Regelbundna måltider
• Ät alltid före och efter träning
• Ökad träningsdos = Ökat matintag 
• Minskad träningsdos = Minskat matintag
• Bra näringsinnehåll
• Frukt, bär och/eller grönsaker till alla måltider
• Alla energigivare i alla måltider – kolhydrater, protein, fett
• Ät varierat
• Enkel matlagning
• Planering
• Välfyllt kylskåp, frys & skafferi
• Laga stora portioner & frys in



Konkreta tips till föräldrar

• Frågeställning: Hur kan man som förälder arbeta för att få 
sina ungdomar att äta bättre?

”Försök att äta tillsammans, variera måltiderna och uppmuntra
ungdomarna att smaka på allt. Involvera ungdomarna i matlagningen
tidigt så de får intresse för vad de äter och lär sig att laga bra mat.”

• TIPS 1
– Handla hem ett bra sortiment på livsmedel så att det finns en bra grund 

för lagning av måltider. Se inköpslistan ”bra mat att ha hemma”.

• TIPS 2
– Gör en planering för veckans måltider gärna utifrån ungdomarnas 

träningstider.

• TIPS 3
– Laga flera portioner vid varje matlagning så att det blir matlådor som kan 

frysas och micras när orken eller tiden inte finns.



Bra mat att ha hemma

• I SKAFFERIET:
– Havregryn, müsli, knäckebröd, fullkornskex, pasta, ris, quinoa, 

couscous, bulgurvete, torkad frukt, mjöl, potatismjöl, kryddor, nötter, 
mandel, massor av örtkryddor, gul lök, potatis och morötter.

– Konserver: tomatkross, majs, champinjoner, musslor, tonfisk, makrill i 
tomatsås, bönor, kikärter, vita bönor i tomatsås, soppor och fiskbullar i 
sås.

– Färsk frukt samt grönsaker.



Bra mat att ha hemma

• I KYLEN:
– Mjölk, kvarg, juice, fil/yoghurt, smör, sardiner, kaviar, ost, leverpastej, 

ägg, påläggsskinka, soja, vinäger, ketchup, senap, messmör, 
smörgåsmargarin, rapsolja, olivolja, jordnötssmör, tomat och paprika.

• I FRYSEN:
– Bröd, grönsaker, (t.ex. wokblandningar, ärter, majs och 

paprikablandning, spenat, blomkål och broccoli), räkor, köttbullar, 
köttfärs, fiskblock, portionsbitar av lax, kycklingfilé, bär, hemlagad mat 
fryst i portionsförpackningar.



Konkreta tips till tränare

• Frågeställning: Hur kan man som ledare arbeta för att få 
sina idrottare att äta bättre?

”Prata om matens betydelse för prestationen. Bjud gärna in någon expert på 
området och varva teori med praktik genom att också lära sig att laga enkel 
och bra mat.”

• TIPS 1
– Gör det till en vana bland spelarna att efter avslutad träning, i 

omklädningsrummet, inta någon form av återhämtningsmåltid.

• TIPS 2
– Ät en måltid tillsammans innan matcher. Så vet du som ledare att alla fått i 

sig i alla fall en bra måltid innan matchstart.

• TIPS 3
– På matcher och cuper vara förberedda genom att ha med sig bra mat. 

Torkad frukt, blåbärssoppa, pastasallad osv.



Varför Kostdagbok?

• För att bli uppmärksam på vad du äter, när du äter 
och hur mycket du äter och dricker.

• Lära känna din kropp och dess signaler – se 
kopplingen mellan hur du mår både fysiskt och 
psykiskt utifrån det du äter.

• Individuell rådgivning hur du kan förändra dina 
kostvanor så du mår bättre!



Kostdagbok
• Skriv ner allt du äter och dricker under en veckas tid. Notera 

klockslag när du äter, dricker och hur mycket. Skriv också in all 
träning dessa dagar – typ av träning och hur länge.

• Bra om du också skriver hur du mår i samband med måltiden, 
t ex väldigt hungrig, sugen på, mätt, njöt av maten, åt för 
mycket, åt för lite, smakade inte gott, mådde illa efteråt osv.

• Du behöver inte väga eller mäta maten men skriv så noga du 
kan, t ex tunt lager med smör, hur många ostskivor, fyra skivor 
falukorv, halva tallriken med pasta, två tomater, full tallrik 
lättyoghurt osv.

• Vätskan är viktig att skriva ner, hur många koppar kaffe, te, 
vatten, läsk,  juice, saft mm. 



Tack för mig!


