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Mattips & Recept  

till dig som har barn  

som ska delta



Snart drar 
Fotbollsskolan 
igång!
Nu väntar roliga dagar med fysiska aktiviteter 
för barnen. För att deltagarna ska ha kul och 
orka vara med på allt som händer är det viktigt 
att de äter bra mat. I denna folder hittar du 
tips på måltider och snacks för barnen att äta 
under deras tid på Fotbollsskolan.

Fotbollen finns överallt. Det gör vi också. Därför har 
vi på ICA varit engagerade i svensk fotboll i 100år. 
Idag är vi 1500 ICA-handlare som tillsammans samarbetar 
med 2200 lokala fotbollsföreningar i Sverige. 

Vi sponsrar Svenska Fotbollförbundet, Fotbollsskolan 
och genom Alla är olika – olika är bra bidrar vi med 
medel till föreningar som jobbar för en öppen fotboll.

Energi som håller hela dagen
Som samarbetspartner till Fotbollsskolan vill ICA 
med sitt stora engagemang för barn och ungdomar 
i rörelse inspirera till en sundare livsstil och bra kost-
val innan, under och efter träning.  För bra mat under  
dagens alla måltider ökar chansen för att fotbolls-
spelaren håller sig alert och glad.

ICAs dietist Paula Frösell har tillsammans med Tina 
Nordström tagit fram ett gäng recept som passar  
perfekt att laga i samband med träning. Filmerna 
hittar du på Fotbollsskolans undersida på ICA.

MELLISKOCKARNA

Mellan alla stora mål är det bra 
med lite mellanmål.

Läs mer om Melliskockarna här.



Snabb sallads-bowl  
4 portioner 

För att barnen ska orka med att vara aktiva och ha 
roligt på planen är det viktigt att förse kroppen med 
energi och näring innan ett träningspass. Laga gärna 
ihop något med kolhydrater för snabb och bra energi.

Så här gör du 

1. Tina ärtorna. 

2. Riv yttersta skalet från citronen. Koka cous-
cousen enligt anvisningen på förpackningen. 
Addera salt, lagerblad och rivet citronskal i 
vattnet.  

3. Sila av vattnet från couscousen och ta bort 
lagerbladen. Blanda couscousen med gröna 
ärtor. Smaksätt med salt och olivolja. 

4. Sås: Blanda majonnäs och gräddfil, smaka av 
med salt och peppar. 

5. Topping: Dela tomaterna och strimla kycklingen.  

6. Lägg såsen i botten av en burk (med lock) 
därefter couscous och toppa med kyckling och 
grönsaker. Skakas om och äts direkt ur burken 
 
Smaklig måltid!

GÖR VEGANSK GENOM ATT:  

mixa 1 avokado med 1 tsk limejuice  
och 120g silkestofu till en slät kräm. 

Lägg i botten av skålen och 
fyll upp med salladen. 

Ingredienser

1/2 citron, skalet
3 dl couscous, gärna pärlcouscous
1/2 tsk salt 
2 lagerblad 
3 dl frysta gröna ärtor
2 krm salt
1 1/2 msk olivolja till smaksättning

Sås
1 dl majonnäs
3 dl gräddfil
salt och svartpeppar

Topping
250 g körsbärstomater 
1 förpackning (à 180 g) grillad kycklingpålägg
1 ask (à 100 g) ärtskott 

Före träning

Ät en timma 

innan träning



Fröbars med dadlar & aprikos 
6–8 bitar

Det är även viktigt att fylla på med energi under  
träningen. Gärna något som är enkelt att stoppa  
i sig i farten – som en frukt eller en proteinbar. Under  
varma sommardagar när barnen svettas mycket är 
det viktigt att fylla på med vätska och salt. Skicka  
med en hemmagjord energidryck till träningen.

Så här gör du 

1. Värm ugnen till 150°C. 

2. Hacka dadlar och aprikoser i små bitar (eller 
använd en matberedare) och blanda med  
solrosfrön och pumpakärnor. 
 

3. Rör i ägg, honung, kokosolja, kanel och  
vaniljsocker. 

4. Tryck ut massan jämt och ordentligt i en bak-
form, 20x26 cm med bakplåtspapper och sätt in 
mitt i ugnen ca 30 minuter. Ta ut och låt svalna. 

5. Skär i bitar. 
 
Smaklig måltid!

Ingredienser
125 g (1 1/2 dl) soltorkade dadlar
125 g (1 1/2 dl) torkade aprikoser
3 dl solrosfrö
3 dl pumpakärnor 
1 ägg
2 msk honung
1 1/2 msk kokosolja
1 msk malen kanel 
2 krm vaniljsocker eller vaniljpulver

Under träning

Gör egen energi-
dryck med vatten, 
salt & druvsocker



Smoothie med vaniljkvarg 
1–2 portioner

Återhämtning är viktigt för att stärka musklerna 
och fylla på med energi. Ät därför något med kol-
hydrater och mycket protein, som till exempel en 
kvarg-smoothie. Hård träning kan också påverka 
immunsystemet då kroppen är lite extra mottaglig 
för infektioner. Släng gärna ner en apelsin i trä-
ningsväskan för en extra C vitamin-boost. 

Så här gör du 

1. Blanda kvarg och mjölk i en bägare med lock. 

2. Skaka till en skummig smoothie. 

3. Smaka av med några droppar citronjuice. 
 
Smaklig måltid!

Ingredienser
1 dl vaniljkvarg
1 1/2 dl mjölk 

citronjuice till smaksättning

Efter träning

Ät ca 30–60 minuter efter träning



TESTA FAMILJENS 
FOTBOLLSKUNSKAPER
Hur mycket kan ni egentligen om fotboll? 
Gör quizet nedan för att testa era kunskaper.

Rätt svar: 1: Ajax, Juventus, Inter, FC Barcelona, AC Milan, PSG, 
Manchester United, LA Galaxy, AC Milan 2: 7st 3: Robert Lewandowski, Bayern 

Munich 4: Lucy Bronze, Manchester City 5: Friends Arena (herrar) & Gamla 
Ullevi (damer) 6: Kosovare Asllani & Sofia Jakobsson 
7: Hörnspark åt motståndarna 8: Peter Gerhardsson 

9: Janne Andersson 10: Video assistant referee 
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Zlatan har spelat i 8 klubbar utanför Sveriges gränser.  
Vilka?

Hur många spelare måste minst vara på plan för att en 
match ska kunna spelas?

Vem blev världens bästa spelare på herrsidan 2020? 

Vem blev världens bästa spelare på damsidan 2020?

Vad heter Sveriges två nationalarenor (herr & dam)?

Två svenska spelare representerar Real Madrid just nu, 
vilka?

Vad dömer domaren om en spelare kastar ett inkast  
i eget mål?  

Vad heter Sveriges tränare för damlandslaget?

Vad heter Sveriges tränare för herrlandslaget?

Vad står förkortningen VAR för?


