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Vad händer när du tränar

Vad händer när du sover/återhämtar dig

Vad händer när du äter

Äta, Träna eller Återhämtning/Vila
Vad är viktigast?

Hur når du målet?



Hur många mål mat om dagen?

REGELBUNDENHETEN!
ÄT OFTA!



Går det åt någon bensin på 
tomgång?



Vikt - kg Träningsdagar 
per vecka

Energibehov – kcal

50 0-2 1800

2-4 1800-2000

4- 2000-2600

60 0-2 2100

2-4 2100-2300

4- 2300-3200

70 0-2 2400

2-4 2400-2700

4- 2700-3700

80 0-2 2800

2-4 2800-3000

4- 3000-4200

90 0-2 3200

2-4 3200-3600

4- 3600-4700



En dag med ca 2000 kcal

Frukost 
Havregrynsgröt med mjölk och banan
Grov smörgås med skinka 
Vatten

Mellanmål
Ett glas mjölk och ett äpple

Lunch
Lax med bulgur och grönsaker samt sås gjord på 
krossade tomater och grönsaker + 1 glas mjölk



En dag med ca 2000 kcal, forts…

Mellanmål
Smothie, gjord på filmjölk, banan och hallon

Middag
Ryggbiff med ris, avokado, grönsaker 
och sås gjord på krossade tomater, samt 
1 glas mjölk

Kvällsmål
Smörgås med rökt skinka eller ost
Ett glas mjölk



Både du och det du äter består av vatten, 
protein, fett, kolhydrater och mineraler.

Du väljer själv ditt byggmaterial!



Våra näringsämnen

� Kolhydrater
� Fett
� Protein

Vitaminer & 
mineraler



Kolhydrater

� Kolhydratrik föda kommer från växtriket

� Vår hjärna vill ha minst 100 g per dag

� Kolhydrater är en kraftig och snabb 
energikälla – Väldigt viktig för idrottare!!

� Vårt Immunförsvar livnär sig på 
kolhydrater



Kolhydratens väg

� Högt blodsocker 

� Lågt blodsocker

� Rätt mat före och 

efter träning!



Kolhydrater bra/dålig kvalité
långsamma/snabba kolhydrater
Rätt sort före/efter träning

Faktorer som påverkar GI

� Innehåll av fibrer & frön

� Innehåll av fett & Protein

� Innehåll av socker & sötningsmedel



Mat efter träning!!

� Ät ett ordentligt mål bestående av 
50-150 g kolhydrater, ca 30 g protein

(3 dl kokt pasta = ca 50 g kolhydrater)



Paus!



Fett

Fett har flera funktioner!!

Ett av de viktigaste näringsämnet

Hjärtat går på fett

Fett ger dig energi!!

Se till att äta fett så att kroppen vågar 
bränna fett vilket ger dig mer energi!



Superfetterna!!

� Fisk och skaldjur

� Nötter

� Kokos

� Avokado

� Rapsolja och olivolja

� Krossade linfrö – kan blandas i filen till 
frukost!



Mat efter träning!!

� Ät ett ordentligt mål bestående av 
(50-150 g kolhydrater, ca 30 g protein)

Lägg till en näve nötter!



Protein

Byggstenar
Källor:
� Vassle, mejeriprodukter
� Ägg
� Fisk
� Kött, fågel
� Keso, kvarg
� Nötter
� Bönor & Linser



Proteinmängd?

� Ca 1,5-2 g per kg kroppsvikt
� Ca 30 g efter träning Vi behöver ca 30 g protein efter 

ett träningspass och här 
kommer några exempel hur du 
får i dig dessa från kylskåpet 
hemma☺

� 3 dl mjölk (12g)
� 2 skivor Vasa sport knäcke

(4g)
� 4 skivor ost.  (12g)
� 4 skivor kalkon el mager 

skinka (4g)



Mat efter träning!!

� Ät ett ordentligt mål bestående av 
50-150 g kolhydrater, ca 20-30 g protein



Tips på mellanmål innan träning
OBS! Bör vara ganska långsamma 

kolhydrater (lågt GI)



Tips på mellanmål innan träning
OBS! långsamma!

� Grovt bröd med hela korn, skinka/lax/tonfisk samt 
gärna några grönsaker + 1-2 glas mjölk

� Smoothie – gjord på filmjölk och frukt. Ett skivat kokt 
ägg på en skiva grovt bröd 

� kvarg blandat med hackade frukter, 
solrosfrön/hasselnötter samt en skiva grovt bröd med 
hela korn med pålägg



Tips på måltid direkt efter träning
i träningsväskan!

OBS! Bör vara lite snabbare 
kolhydrater



Tips på måltid direkt efter träning
i träningsväskan!

OBS! Bör vara högt GI ( snabbare)

� Gainomax + en banan

� 1 flaska juice( ca 2 dl) + en näve nötter
� Nöt blandning med torkad frukt + juice/mjölk
� Oboy!



Efter träning inom 90 minuter



Efter träning inom 90 minuter

� Ät ett ordentligt mål!

� Ät gärna lagad mat. Se till att få i dig 
kolhydrater från växtriket, protein från djurriket 
och fett

� När det är riktigt varmt – se till att återställa 
vätskebalansen – ev. väg dig före och efter 
träning



Turneringar….

� Var noggrann med vad du äter dagarna 
före

� Se till att ha koll på din vätskebalans –
kolla ditt kiss

� Var noggrann med att sova tillräckligt 
både före och under turneringen!!



Lär dig ta hand om dig själv. 
Detta är du värd!Lycka till på 

matcherna!!



Drick schema
Gör drickschema – gå inte efter törst!!

Innan träning:
� 4-6 dl 2 h innan träning
� Vid värme, sommar eller varm miljö öka på 2,5-3 dl ytterligare. 
� Total 6,5 dl-1 l

Under träning:
� 2-3 dl var 15 minut
� Träning mer än en timme - sportdryck

Efter träning:
� Drick 1- 2 ggr större mängd än vad din viktförlust är
� Detta för att njurarna producerar urin trots att du är uttorkad och 

därmed krävs det extra vätska för att uppnå vätskebalans
� Detta ska du försöka göra inom en timme efter träning



Under träning

� Träning upp till ca 1 timme = vatten, 1-3 
dl var 15 minut

� Träning mer än 1 timme = sportdryck


