”Hur man framkallar den rätta magkänslan inför ett löppass är individuellt, det
gäller att prova sig fram och känna hur kroppen reagerar och presterar.”
Före passet: Hallonkesella med rostade mandlar
2–3 mellanmål
1 burk kesella (1%)
1/2 burk kesella (10%)
1/2 paket upptinade frysta hallon
(cirka 250 gram)
1/2 msk agavesirap
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Mosa ihop alla ingredienser med en gaffel.
Ät tillsammans med en halv näve rostade
mandlar. Du kan rosta själv, se recept här
intill, eller köpa färdigrostade.

Näringsinnehåll per portion: 209 kcal; 17 g
protein, 9 g fett, 15 g kolhydrater.

Rosta egna mandlar

Rostade mandlar är supergott och nyttigt
och enkelt att göra hemma.
Skålla en påse sötmandel i kokande vatten
i en minut och ta sedan bort skalet. Lägg
mandlarna i en ugnssäker form, in i ugnen på
180 grader och rosta i cirka 20 minuter. Titta
till dem ibland så att de inte bränns. De ska bli
gyllenbruna rakt igenom. Förvara dina rostade
mandlar i en glasburk!
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Vill du optimera din löpträning? Få ut det lilla extra vid varje
pass – och påskynda återhämtningen efteråt? Då ska du bädda
in passet mellan två genomtänkta måltider. Fitness Lifestyles
kostredaktör Alexandra Petersson visar vägen.
Text Alexandra Petersson Foto Luca Mara

är löpskorna åker
på och du har en
härlig tur framför dig – vilken
känsla vill du ha i
kroppen? De allra
flesta vill ta med
sig en ”mätt och
lätt” känsla, det
vill säga kroppen
är fulladdad med
energi utan att

kännas däst.
Det som passar de allra flesta är att äta
ett mellanmål 1,5–2 timmar före löppasset.
För att undvika blodsockerfall under passet
ska mellanmålet helst bestå av långsamma
kolhydrater i form av till exempel fullkornsbröd, gröt, müsli, frukt eller bönor – kombinerat med en proteinkälla.
Om du har ätit en större måltid kan du
behöva vänta 2–3 timmar innan du sticker
ut i spåret, och istället för ett helt mellanmål
ta en frukt strax innan.
Hur man framkallar den rätta magkäns-

lan inför ett löppass eller ett lopp är dock
väldigt individuellt, det gäller att prova sig
fram och känna hur kroppen reagerar och
presterar. Jag har träffat duktiga maratonlöpare som tar en semla precis före start – och
svär på att det är ett vinnande koncept!
ät efter långpassen
För återhämtningsmålet, det du äter
efter träningen, finns tydligare direktiv.
Åtminstone för dig som löptränar på en lite
högre nivå. Kroppen skriker i det här läget
efter återhämtning och maten du stoppar i
dig är lika viktig för prestationen som träningen. En snabb och rätt sammansatt måltid efter passet påskyndar återhämtningen i
musklerna och stärker immunförsvaret.
Om du tränar två pass på en dag, med
mindre än åtta timmars vila mellan passen, är återhämtningsmålet extra viktigt.
Likadant när du sprungit lite längre pass på
över en mil. Då bör du äta inom 30 minuter
efter avslutat pass.
Timmen efter passet är musklerna fysiologiskt inställda på glykogenuppladdning,

då har du nytta av snabba kolhydrater. Även
protein bör ingå i återhämtningsmålet, det
gynnar inlagringen av muskelprotein och
påskyndar läkningen av kroppens vävnader.
Tränar du upp till 3–4 gånger i veckan,
och mindre än en timme åt gången, ställs
inte lika höga krav på återhämtningsmålet.
Då behöver du inte stoppa i dig något på
stående fot utan kan nöja dig med att äta en
lagad måltid inom en timme. Detta gäller
särskilt för dig som vill gå ner i vikt. Dröjer
måltiden däremot mer än en timme bör du
se till att få i dig något litet.
En generell rekommendation är att återhämtningsmålet ska bestå av 10–20 gram
protein plus ungefär ett gram kolhydrater
per kilo kroppsvikt. Kolhydraterna ska vara
”snabba”, bra exempel är torkad frukt, juice
och knäckebröd. Dessa når blodet snabbare
och gynnar en snabb återhämtning, vilket
är extra viktigt om du tränar hårt.
Är du en motionär som varken tränar hårt
eller ofta räcker det i regel med tio gram
protein och 20–40 gram kolhydrater efter
ditt träningspass.
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Före passet:
Knäckebröd med skinkröra
1 mellanmål
2 skivor skinka
½ röd paprika
2 msk kesella (10%)
1 msk färskriven pepparrot
Salt och peppar
Hacka skinkan. Skölj och finhacka paprikan. Lägg i
en skål och tillsätt kesella. Smaksätt med pepparrot, salt och peppar. Ät på knäckebröd.

Näringsinnehåll per portion: 156 kcal; 12 g protein,

5 g fett, 17 g kolhydrater.

Efter passet: Laktosfri smoothie
1 mellanmål
2 dl havremjölk
1 skopa hampaprotein
1 näve frysta jordgubbar
2 bitar cantaloupemelon
1 banan
Mixa med stavmixer!

Näringsinnehåll per portion: 338 kcal; 18 g protein, 8 g fett,

60 g kolhydrater.
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Efter passet:
Kesellaplättar med varma
hallon, banan och yoghurt
3 mellanmål
1 burk kesella (1%)
2 msk dinkelmjöl
2 ägg
1 tsk vaniljsocker
1 msk rapsolja

favorit!

Tillbehör:
2 dl hallon
1 tsk florsocker
1 banan
En klick yoghurt (10%)
Blanda kesella, mjöl, ägg och vaniljsocker i en
bunke. Mixa/vispa till en jämn smet. Hetta upp
olja i en stekpanna. Lägg i några klickar smet åt
gången, cirka 2 msk per plätt. Stek dem (10%)
gyllengula.
Värm upp de frysta hallonen i en kastrull under
omrörning. Tillsätt florsocker. Ät plättarna tillsammans med hallonsylten, skivad banan och yoghurt.

Näringsinnehåll per portion: 308 kcal; 14 g protein,
9 g fett, 41 g kolhydrater.
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Quickfix!
Nej, man är inte alltid så välplanerad som man önskar. Här kommer fem snabba återhämtningsmål du fixar på minuten.
l 1,5 dl keso med en skivad banan
och fyra hackade aprikoser.
l 3 dl mjölk och en banan.
l Snabb milkshake på 3 dl mjölk,
frysta jordgubbar och en banan.
l En skål med kokta edamamebönor med flingsalt plus en frukt.
l En flaska Brämhults morotsjuice
och ett kokt ägg.
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Energiguiden

Hur mycket protein och kolhydrater finns i våra vanligaste
livsmedel? Kolla i tabellen och bygg ditt eget mellanmål!
Mängd

Livsmedel

Kolhydrater

Protein

1 st

Banan

20 gram

1 gram

10 st

Vindruvor

10 gram

0 gram

1 dl

Russin

40 gram

2 gram

3 dl

Apelsin/äpplejuice

30 gram

2 gram

3 dl

Blåbärs-/nyponsoppa

25 gram

0 gram

2 st

Knäckebröd

20 gram

3 gram

3 dl

Mjölk/fil/yoghurt
naturell

15 gram

10 gram

1 dl

Müsli

25 gram

4 gram

2 skivor(á 15 gram)

Skinka, kalkon, ost

0 gram

8 gram

1,5 dl

Keso (4%)

3 gram

18 gram

1,5 dl

Kesella (1 %)

6 gram

19 gram

1 st

Ägg

0 gram

7 gram

100 gram

Edamamebönor

12 gram

12 gram
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