
Till dig som har barn 
i Fotbollsskolan.



Mellanmål 
Frukost, lunch och middag räcker oftast inte om man är aktiv. Mellan de stora måltiderna 
är det bra att fylla på med extra energi. Det behöver inte vara mycket men är ändå viktigt 
för att hela tiden känna sig i form.

Om arrangören inte tillhandahåller mellanmål se då till att skicka med det. Bra enkla mellan-
mål att ha i väskan är en frukt, blåbärs- eller nyponsoppa som finns i portionsstorlek. Blanda 
en påse russin, torkad frukt och nötter med några bitar hackad choklad, det ger bra energi. 
Eller några ihoprullade pannkakor med lite sylt emellan. Grönsaksstavar med dipp är enkla 
att äta. Det viktigaste är att barnet gillar mellanmålet – då kommer det bli uppätet. 

Glöm inte fylla på med vätska
När man tränar hårt och svettas mycket, särskilt när det är varmt ute, är det viktigt att fylla 
på med vätska regelbundet. Om ditt barn har svårt att dricka vatten som det är, är ett bra 
tips att smaksätta med gurk-, vattenmelon-, apelsinskivor eller ett par frysta jordgubbar. 
Du kan också göra en egen sportdryck och skicka med i matsäcken genom att koka upp 1 
liter vatten, 1/2 tsk salt (ej örtsalt) och 6 tsk socker eller druvsocker. Låt svalna och smaksätt 
sedan med citron, färska hallon eller annat som barnet gillar. 

Havregrynsgröt med  
banan och  jordnötssmör:
Blanda 1 dl havregryn, 2,5 dl vatten 

och 2 msk jordnötssmör i en kastrull. 
Koka upp gröten ca 3 minuter under 
omrörning. Servera gröten toppad 
med skivad banan, mjölk och kanel. 

Mjölken går att byta ut mot laktosfritt 
eller mjölkfritt alternativ.

3 goda  
och energirika  

smoothies:
Smoothie med päron och lingon

Smoothie med blåbär och kokos

Smoothie bowl med avokado och bär

Viktigt att äta gott och  
rätt för att orka hålla igång
Nu väntar roliga dagar med fysiska aktiviteter för barnen. För att deltagarna ska få ut 
mesta möjliga av tiden, ha kul och orka vara med på allt som händer är det viktigt att de 
äter bra mat. Här hittar du tips på frukost, mellanmål och smarta lunchmatsäckar. Vi har 
även valt ut några smarriga recept som passar hungriga barn efter fotbollsskolan. Plocka 
ihop din favoritmeny och lägg ingredienserna i inköpslistan så kommer du enkelt ihåg att 
handla inför alla dagar. Recepten hittar du på www.ica.se/lfotbollsskolan.

Energi som räcker hela dagen 
Som stolt samarbetspartner till Fotbollsskolan och SvFF vill vi med vårt stora engagemang 
för barn och ungdomar i rörelse inspirera till en sundare livsstil och bra kostval innan,  
under och efter träning. För bra mat under dagens alla måltider ökar chansen för att fot-
bollsspelaren håller sig alert och glad. 

Frukost - En bra start 
Det är viktigt att börja dagen med en bra frukost för att fylla på energin så den räcker till 
att spela fotboll hela dagen. Gröt, fil eller yoghurt med müsli, smoothie, en matig smörgås 
och frukt – ja, en frukost kan varieras i det oändliga. Den ska smaka bra och göra att krop-
pen känns pigg och stark. 

Packa matsäck
På de flesta fotbollsskolor får barnen lunch och ibland även mellanmål. Om ditt barn 
deltar där lunch och mellanmål inte serveras ger vi dig här några enkla tips att tänka på. 
Bra lunchmat att ta med är pasta med kyckling och grönsaker som barnet gillar eller 
rissallad med majs, rökt kalkon och morötter. Tänk på att barnen ska tycka om maten och 
att den bör innehålla något av pasta, ris eller bröd och gärna fågel, fisk eller proteinrikt 
vego-alternativ samt grönsaker som är populära.

En stadig  

frukost gör hela 

förmiddagen!

Klicka på  länkarna för att se recepten!
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Enkelhet är det viktigaste 
Vi hoppas att den här informationen har 
hjälpt dig som skickar iväg en deltagare 
till Fotbollsskolan. Det gäller att inte 
krångla till det så mycket. Ge barnen mat 
och mellanmål som de gillar, även om det 
är samma varje dag. Det viktiga är att få i 
sig energi, näring och vätska för att orka 
ha kul hela dagen.

Bra mat  
till lunchlådan: 

Falafel + pitabröd + hummus + syrad rödlök

Kyckling + pasta +pesto + sallad

Samordna med kompisar!
Att ordna matsäck flera dagar i rad kräver 
tid och fantasi för att det ska bli varierat. 
Varför inte prata ihop er med kompisar-
nas föräldrar om att ni lagar mat varsin 
dag och tar med så det räcker till alla? 
Enklare för föräldrarna och spännande för 
barnen som får prova kompisarnas mat.

ALLA HAR RÄTT ATT SPELA FOTBOLL 
 
Därför arbetar ICA med Alla är olika – olika är bra, ett  
initiativ från Svenska Fotbollförbundet som ekonomiskt stöttar 
föreningar som aktivt jobbar för en inkluderande och jämställd 
fotboll. Läs mer på www.svenskfotboll.se/svff/alla-olika/


