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•  35 år 

• Utbildad inom 

idrott, friskvård och 

hälsa 

 

 

 • Natur 

• Idrott 

• Resor 

• Upplevelser 

 

 

 



Du blir helt enkelt vad  

du äter och vad du gör! 

• Energi & vatten är källan till liv 

 

• Maten ger oss näring för återhämtning och skydd 

mot infektioner och skador 

 

• Fysisk aktivitet bryter ner och vilan tillsammans med 

maten återuppbygger kroppen  
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Kostens betydelse för träning 

1. Får ut optimalt av din träning 

2. Ökad återhämtning i träningen och mellan träningspass 

3. Uppnå optimal fysik och kroppsvikt 

4. Minska risken för skada och sjukdom 

5. Självförtroende – vet att du är optimalt förberedd 

6. Kontinuitet – hög prestation över tid 

7. Socialt – laga och äta god mat tillsammans 

 

 

IAAF, Nutrition for Athletics, 2007 
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Ställa svar på frågorna 

• VAD? 

• HUR MYCKET? 

• NÄR? 
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Maten består av: 

• Energi (kcal) 

• Vitaminer & mineraler 

• Vatten 

 

Mat för löpare 



ENERGIKÄLLOR 

• Kolhydrat ~ 4 kcal/g 

• Fett ~ 9 kcal/g 

• Protein ~4 kcal/g 
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Kolhydrater 

• Bästa energin för hårt muskelarbete  

• Förser hjärnan med energi  

• Viktigt för immunförsvaret 

• Transporteras i blodet i form av glukos  

• Lagras i muskler & levern i form av glykogen 

• Långsamma kolhydrater under dagen. Snabba 

kolhydrater under & efter träning 

• 1g kolhydrat binder 2,7g vatten 
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Kolhydratkällor 

Snabba 

• Socker  

• Honung  

• Torkad frukt  

• Godis  

• Läsk  

• Kakor 

 

Långsamma 

• Pasta 

• Ris  

• Potatis  

• Bröd  

• Frukt 

• Grönsaker 
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Fett 

• Ge energi, hormonproduktion, livsnödvändiga 

fettsyror &  fettlösliga vitaminer 

• För lite fett, svårt att nå energibalans 

• Krävs kolhydrater för att fettförbränning 

• Maten bör innehålla ca 20-25 energiprocent fett 

• Stödjevävnad 

• Vid behov transporteras fett till arbetande muskulatur. 
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Olika typer av fett 

Mättat fett: Grädde, ost, halvfabrikat, kakor, godis 

mm 

 

Omättat & fleromättat fett: Olja, margarin, nötter & 

frön, avokado & fet fisk mm 
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För majoriteten gäller att äta mer enkel- och 

fleromättat fett 



Protein (äggviteämne) 

Funktion:  

– Viktigt för underhåll & tillväxt  

– Byggstenar i muskler, celler, enzymer, hormoner 

vävnad. 

– För litet energiintag används protein som 

energikälla  

– Transport av syre och näring i blodet. 

Källa:  

– Kött, fisk, fågel, skaldjur, mjölk, ägg, linser, bönor & 

sojaprodukter. 
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Protein 

• Löpare behöver ca 1,4 g/kg kroppsvikt 

• Överskott utsöndras med urinen 

• Upptaget förbättras i kombination med andra 

livsmedel 

• Vegetarianer bör vara observanta 

• Extra viktigt med protein efter passet 
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Energibehov 

• Individuellt: Ålder, kön, kroppsstorlek, klimat  

• Ökar vid träning 

• Hög syreupptagningsförmåga ger större 

energibehov 
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BASALBEHOV 

= 
Badkar med isbergssallad 

 ~ 1300 kcal 

= 

1 liter gräddchokladglass !!! 
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Kolhydrater   50-60 % 

Protein   10-20 % 

Fett   20-25 % 

Kvinna   ≈  2300-2700 kcal 

Man   ≈  2700-3200 kcal 

Energibehov - normalt 
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Bränsle 

• 1 liter förbrukat syre frigör 5 kcal vid förbränning. 

• Beroende på intensitet väljer muskeln antingen 

fett eller kolhydrater som energi 

• Kolhydratförbränning ger mer energi per 

förbrukat syre 

• Tar > 1 dygn att bygga upp och lagra tillräckliga 

kolhydratdepåer efter tömning 
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Bränsleförbrukning 

• Kolhydratförråden räcker 1,5-2 timmar vid hård 
ansträngning 

• Vid  mer än 1 timmes medelhård träning behövs 
extra energi under  eller direkt efter passet, 
utöver den normalt anpassade kosten 

• Vid träning 2ggr/dag – Hinner man inte fylla på 
depåerna 
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Vitaminer & Mineraler 

• Styr kemiska processer i kroppen 

• Stärker skelettet 

• Frigör energi från maten 

• Kontrollerar hormonbalansen 

• Skyddar kroppen mot giftiga ämnen 

• Förbättrar immunförsvaret 
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Vitaminer 

• Frukt & grönt 

• Allsidig kost skall vara tillräckligt 

• Överskott kan belasta kroppen & ge skadliga 

effekter. 

• Underskott kan leda till bristsjukdomar & den 

fysiska arbetsförmågan sätts ner. 
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Mineraler 
• Kalcium, fosfor & kalium utgör stommen i skelett 

& tänder 

• Spårämnen är t ex järn, jod, zink & selen 

• Varje mineralämne har sin speciella funktion 

• Brist leder till nedsatt funktion, för hårdtränande 
kan detta leda till skador, t ex skelettskörhet 
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Järn 

• Järn finns i hemoglobinet i de röda 
blodkropparna  

• Järnbrist leder till försämrad syretransport, vilket 
ger sämre syreupptagning & nedsatt prestation 

• Hemoglobinvärde: 120-150g/l  

• Ungdomar har större omsättning av järn 

• Ät blodmat, broccoli, jordgubbar, gärna ihop 
med C-vitamin 
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• Inlagringen av ny energi är snabbast direkt efter 
träningspasset 

• Enzymer som reglerar inlagringen stimuleras av 
fysisk aktivitet 

• Fyll på med snabba kolhydrater & protein efter 
passet. 

 Frukt, smörgås, sportdryck, energikaka, 
mjölkprodukter och vatten för att höja 
muskelglykogenerna så mycket som möjligt inför 
nästa pass och för att återuppbygga musklerna 
igen. 

Vid träning 
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Vätska 

• 50-60% av kroppsvikten  

• Finns i cellen, mellan celler & i blodet 

• Löser upp & transporterar näringsämnen 

till olika organ 

• Transporterar bort slaggprodukter vid 

förbränning  
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Vätskebehov 

• Dagsbehov: 2-3 l/dag  

• 0,5-1l/timma extra vid träning pga svettning 

• Törstig först vid lättare vätskebrist 

• 2% vätskeförlust ger en uppenbar 

prestationsförsämring 

• Svett innehåller salter (elektrolyter), 3-4g kan gå 

förlorat under en träning 
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Vätskeförlust 

• Vätskeförlust på 2 % av kroppsvikten försämrar 
löpningen med i snitt 2,30 minuter på 10 km 

• Kroppstemp stiger, pulsen ökar, tekniken 
försämras, tempot sänks & tankeskärpan 
påverkas 

• Blir förlusten upp till 3-4l är risken stor för 
kollaps 
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Förebygga vätskebrist 

• Tillför vätska vid träning över 40- 50 minuter 

• Törsten är en dålig värdemätare – då är det 
oftast för sent 

• Man kan inte träna kroppen att tåla dehydrering 
bättre 
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Kost- & energitillskott 

• När du vid enstaka tillfällen inte hinner ordna 

”vanlig mat” 

• Vid läkares ordination 

• Vid extrema förhållanden 

    MEN ALDRIG SOM SUBSTITUT!!! 
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Måltider - ät flera gånger under dagen 

FRUKOST 

LUNCH 

MIDDAG 

MELLANMÅL 

 
ÅTERHÄMTNING 

 
KVÄLLSMAT 
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Exempel på dagsmeny 

• Frukost 

• Träning 

• Mellanmål 

• Lunch 

• Mellanmål 

• Träning 

• Återhämtningsmål 

• Middag 
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Tallriksmodellen 
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En god start på dagen 
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Bra att ha i köket 
I kylskåpet 

• Färska frukter & 
grönsaker 

 

I frysen 

• Viltkött 

• Kycklingfiléer 

• Lax, torsk, rödspätta 

• Räkor 

• Nötfärs 

• Kassler 

• Bär 

• Frysta grönsaker och bär 
 

Köksredskap 

• Wokgryta, teflonpanna, 
lergryta 

I skafferiet 

• Ris, pasta, potatis, 
couscous  

• Havregryn, rågflingor, 
müsli och andra spannmål 

• Olivolja, rapsolja, soja 

• Nötter & frön 

 

Konserver 

• Tonfisk, makrill, fiskbullar,  

• Majs, bönor, krossade 

tomater, ananas, 

wokgrönsaker 
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Dieter & viktnedgång 

 

 

 • ”Modedieter” inget för löpare! 
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• Höja det totala energiintaget, äta varierat 

• Äta mer kolhydrater 

• Dricka mycket vatten 

• Inte träna på tom mage 

• Var noga med att fylla på med energi efter träningen 
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Summering  



”Dagens boktips” 

- Uppladdningen  - 

www.uppladdningen.nu 
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