s

SNABBA SCHEMA:
v 3 dl mat, resten grönsaker
För barn från 10 och uppåt. Föräldrar mäter alltid upp
maten med dl mått!
v Koll på socker
OBS! Allt som är sött triggar igång suget! Byt ut till
smartare alternativ!
v 3 timmar svettas i veckan
Fysisk aktivitet - vad gillar du att göra?
v Morgon vikt 1 g i veckan
Viktstopp så klart J, alltid vägning tillsammans med
vuxen!
v Massa pepp!
Från föräldrar, anhöriga, skolsyster – HEJA, du äger!
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Snabba resultat – smart förbränning
Rätt storlek på portionerna - En portion - En person. Två portioner – två personer
Regelbundna måltider typ var 4:e timme är smart för blodsockret = Bra för
koncentration och humör! Suget minskar och risken för att över äta minskar, som
leder till balans och att vikten slutar att öka.

Så här är smart att äta varje dag:
• Frukost
• litet mellis
• Lunch
• litet mellis
• Middag
• litet mellis före kl 19.00 (gärna grönsak eller äpple)

Det kan till exempel se ut så här:
Frukost:
● Alt 1
2 st (helst bruna) smörgåsar, tomat, gurka, paprika, 1 dl fil/yoghurt, 4 msk
musli/bran flakes, 1 glas juice utan tillsatt socker, mjölk eller en frukt.
● Alt 2
1 st smörgås, tomat, gurka, paprika, 2 dl fil/yoghurt/gröt, 4 msk musli/bran
flakes, 1 glas juice utan tillsatt socker eller varför inte ett äpple i stället?
● Alt 3
En smarrig smoothie gjord på naturell yoghurt, ta med en frukt på väg till
skolan.
Lunch/Middag:
3 dl mat resten grönsaker. 1 glas mjölk resten vatten.
Obegränsat med grönsaker vitkål, paprika, morötter, gurka, tomat. Om det är
svårt i början ta en liten frukt - 1 st
äpple/päron/apelsin/vattenmelon/Physalis/jordgubbar (ej banan).
Mellanmål:
Förmiddag: 1 st valfri frukt.
Eftermiddag: Välj 1 sak av t ex: Makrill i tomatsås, 1 smörgås, 1 ägg, 1 avokado, 1
banan, 1 dl keso, 2 dl yoghurt, 1 omelett på 2 ägg

Tips!
● Blanda egen god musli och yoghurt: 1,5 dl Naturell yoghurt med hallon,
blåbär, solrosfrö, pumpa kärnor, hackad mandel, linfrö
● Suget: Se till att alltid ha i beredskap gröna äpplen, morötter, vitkål,
paprika, alla grönsaker är ok. Drick mycket vatten om det är svårt.
● Mys med: Grönsaksdipp, fruktspett. 10 mandlar i fickan (Obs inte i skola).
Gör nåt kul i stället för att äta: snurra, hoppa på ett ben, STÅ UT! DU ÄR
BÄST!!
● Föräldrar: Hjälp till genom att fixa personlig mellislåda som ligger i
kylen/skafferiet med smarta mellis-alternativ att ta när man är sugen efter
skolan. Gärna med ”pepplappar” i för att hjälpa till att stödja!
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Ät regelbundet, få stopp på suget
Frukost
Förslag 1: 2 st bruna smörgåsar, tomat, gurka, paprika, 1 dl fil/yoghurt, 4 msk musli
/bran flakes, 1 äpple/ apelsin.
Förslag 2: 1 st brun smörgås, tomat, gurka, paprika, 2 dl fil/yoghurt/gröt, 4 msk
musli/bran flakes, 1 äpple/ apelsin.
Förslag 3: 2 ägg på omelett med en mosad banan i och lite solroskärnor, lite salt.
Förslag 4: Blanda egen god frukostmellis: 1 dl naturell grekisk yoghurt med bär,
hallon, blåbär, solrosfrö, pumpa kärnor, hackad mandel, linfrö, russin.
Lunch och middag
3 dl mat (barn 10 år och uppåt), mät med dl-mått, föräldrarna lägger alltid upp.
Maten på spisen – grönsakerna på bordet.
1 glas mjölk resten vatten.
Obegränsat med grönsaker: vitkål, paprika, morötter, gurka, tomat, vad du vill.
Om det är svårt i början ta en liten frukt 1 st efter maten: äpple/päron
/apelsin/vattenmelon/Physalis/jordgubbar (ej banan).
OBS! allt som är sött, även frukt triggar Sugolle!
En portion - En person- Två portioner - två personer!
Mellanmål
Förmiddag: Grönsaker, 1 st valfri frukt, gröna äpplen är smart.
Eftermiddag: Välj 1 sak av t ex: makrill i tomatsås, 1 brun smörgås med en pannbiff
på, 2 knäckebröd, 1 ägg, 1 avokado, 1 banan, 1 dl keso, 2 dl yoghurt, 1 omelett på 2
ägg, (Märk med barnets namn på en egen låda i kylen, så det är lätt att hitta samt
får vara i fred) Grönsaker - så mycket du vill.

Tips!
Se till att alltid ha med gröna äpplen, morötter, vitkål, pizzasallad, paprika. Alla
grönsaker är ok.
Drick mycket vatten om det är svårt.
Mys med grönsaksdipp. Fruktspett.
10 mandlar i fickan att knapra på (inte i skolan nötfritt)
Gör nåt kul istället för att äta. Snurra, hoppa på ett ben, spela kort, rita, dansa, stå
på händer, träna på gångertabellen, få lite massage, osv.

HÅLL UT!! SUGET GÅR ÖVER OM DU INTE MATAR DET. DU ÄR
BÄST!!

Börja tänka så här istället:
•

Nu ska jag bara äta och jag ska äta smart därför tuggar jag så mycket jag
kan på varje tugga. Kroppen fattar och fixar så man känner sig mätt.
SMART VA?!
- Att tänka på att ”Okey, nu ska jag bara käka och SEDAN kommer nåt
kul, nåt jag ser fram emot”. Att det jag ska göra efter maten är roligt,
då vet hjärnan att det kommer nåt kul och då kan det bli att jag slutar
tänka så mycket på att ”jaaaag villl haaa meeeerrr maaaat eller
gooodddiss”. Man får liksom busa lite och ge hjärnan nåt annat att
tänka på.
- Vad gillar du att göra, skriv en lista på KUL SAKER som du kan göra
efter maten.

•

Tävla med dig själv:
- Hur många varv kan jag snurra på en fot? Skriv upp resultatet om du vill
- Hur länge kan jag hoppa på ett ben? Skriv upp resultatet om du vill
- Spela kort, tex ”Finns i sjön” i 15 min
- Spela ett parti Yatzy
- Öva på en rolig härlig dans
- Lär dig stå på huvudet mot en vägg. Börja träna att stå på händer i
sängen
- Träna på Multiplicationstabellen. Skriv lappar, tex 8x8 på ena sidan och
på baksidan svaret 64
- Be någon i familjen om lite hand-, fot- eller nackmassage i 10 min
- Skriv en egen lista på kul saker

•

ATT ÖVA OCH STÅ UT
- Du vet, man kan inte få bra kondition utan att bli svettig!
- Man kan inte bli snabbast i klassen på att springa utan att öva sig på att
springa!
- Man kan inte lära sig skriva på en dag utan att först öva på varje
bokstav!
- Man kan inte cykla första gången man provar!
Du fattar va?!

Du kommer att bli sugen och lite hungrig så är det bara, men det är inte farligt
eller konstigt. Det viktiga är att DU står ut!!! Att du ser till att inte fastna i suget.
När suget sitter fast i oss tänker vi bara ”jag vill haaaaaaa jag måssstteee haaa”, vi
bara tänker "äta" och "mat", men du behöver lära dig säga STOOOOOPPP!

Så NU BARA KÖÖÖR du, när ”jag vill HAAAAA-suget” kommer så bara GÖR du nåt
annat, då glömmer du bort suget. Låt magen kurra och gnälla lite, inget farligt. Du
kommer få all mat precis så att det räcker för kroppen. Att få balans, att äta lagom
så att kroppen kan ta hand om allt utan att behöva spara för mycket mat eller
onyttigt i kroppen.
Det är ju inget smart att äta för mycket, eller hur?! Det är dumt eftersom vi ofta
blir lite ledsna för att kroppen är för tung. Ja, när den inte gör som VI VILL, när
den inte orkar, när inte kläder passar på den. När kroppen är för tung blir vi
osnabba, när det är tråkigt att komma sist när man ska springa. När det är jobbigt
att inte orka helt enkelt.
OCH DUUU. Om 1 vecka eller i värsta fall 2 veckor kommer du fixa detta superlätt
utan att tänka på det, coolt va?!!!!!
Du kommer ju äta Frukost, en liten frukt på förmiddagen och sedan LUNCH och
ett smart mellis på eftermiddagen och sedan MIDDAG på kvällen och en frukt när
det är kväll. Du kommer få i dig precis lagom och din kropp den kommer säga
”TACK KOMPIS, nu fixar jag detta”. Kroppen kommer bli superglad!
Sen´ är det ju det dumma SUGET, ja vi tar det en gång till:
SUGET är en jobbig gnällspik som du behöver börja bestämma över, eller hur?!!
Så om suget gnäller ge den något KUL i stället, då lugnar den ner sig, SMART VA?!!
OCH DU, VISSTE DU att om du äter för mycket då kommer suget oftare. Det är
jättejobbigt för suget vill bara ha mer MEERR MEEEEEERRRR. Suget blir liksom
galen…. Bara vill ha mer och mer… så det är smart att:
1. INTE ÄTA FÖR MYCKET – BÖRJA ÄTA LAGOM, se tipsen ovan
2. ÄTA SOCKERFATTIGT – DÅ SLUTAR SUGET ATT DYKA UPP
Sockerfattigt är: grönsaker, nötter utan socker och olja, fröer, kärnor,
brunt knäckebröd.
STORT LYCKA TILL NU…. DU BÄSTA BÄSTA!!!!
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Mellanmålet – det lilla målet
Det är inte meningen att man ska äta sig mätt på mellanmålet. Mellis ger energi
för att ORKA må gott och ha kul hela dagen! Det hjälper även att minska hunger
så att man inte äter för mycket vid huvudmålen (frukost, lunch och middag).

VÄLJ ett av alternativen:
● En makrill i tomatsås + grönsaker
● Ett ägg på en brun hårdmacka + grönsak som du gillar
● En pannbiff eller kycklingfilé på en brun hårdmacka +
grönsak
● En mosad avokado, lite gräddfil och hacka tomat till,
krydda.
● En banan
● 1 dl Keso med lite bär
● 2 dl naturell yoghurt med pumpakärnor, solrosfrön,
äpple, kanel, eller bär.
Om du måste ha sött, välj vaniljPULVER (inte vaniljsocker)

● En omelett: vispa 2 ägg + 1/2 dl vatten + lite salt
● En omelett med en halv mosad banan samt lite
solrosfrön/pumpakärnor + lite salt
● En smoothie
● Grönsaksstavar dippa i lite gräddfil med tomatsås.
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Sockerkoll!
Det är väldigt lätt för kroppen att bli "för tung" på grund av ”tomma kalorier”.
Våra kroppar klarar inte att ta hand om för mycket "tomma kalorier", vilket
betyder det tillsatta sockret i det vi äter. När det gäller maten som finns i våra
affärer är det väldigt svårt att se vilka varor som innehåller stor mängd tillsatt
socker. Det finns till exempel i våra flingor, färdiga köttbullar, i Cola, MER, glass,
Risifrutti, yoghurt, ja, i det mesta av vår vardagsmat faktiskt. När man ska handla
behöver man verkligen vara en ”sockerpolis” för att upptäcka sockret som inte
syns, alltså det dolda sockret.
SOCKERSMART
Kolla att maten som du äter är SOCKERFATTIG, dvs att den innehåller väldigt lite
tillsatt socker. En för tung kropp har då lätt, att bli lättare J. När kroppen är i
balans, att vikten passar med längden och att kroppen då är normalviktig, klarar
den lite extra tillsatt socker.
Mat som innehåller naturligt socker är frukt och bär, torkad frukt, grönsaker, och
rotsaker inte heller mjölk och fil innehåller tillsatt socker. Se upp! Ibland sockras
även fil och torkad frukt. Kolla innehållsförteckningen för att vara helt säker.
EN RIKTIG APELSIN LURAS INTE
Ett glas juice kan innehålla mycket socker som man lagt in när den tillverkades på
fabriken men en naturlig apelsin luras inte.
Att ta en riktig apelsin i stället för att köpa juice till frukosten är SOCKERSMART
MAT. I apelsinen finns det bara det naturliga fruktsockret som kroppen lätt kan ta
hand om samt naturliga vitaminer och naturliga fiber som cellulosa. Sådant som
kroppen får jobba för att bryta ner, vilket kroppen gillar att få göra.
RIKTIG KÖTTFÄRS LURAS INTE
Det finns inget socker i köttfärs bara kött. Så gör till exempel egna köttbullar så
du vet att det inte finns något tillsatt socker.
HITTA DET TILLSATTA SOCKRET I INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN
Tillsatt socker i mat är till exempel: socker (sackaros), stärkelsesirap, fruktos,
invertsocker, honung, sirap och farinsocker.

När kroppen är i balans och normalviktig kan den ta hand om lite
extra socker varje dag utan att öka i vikt!
Titta på tabellen nedan, den visar hur mycket extra socker (tillsatt, dolt socker) en
normalviktig kropp som äter sockerfattig mat (naturlig mat) kan klara att
förbränna per dag utan att öka i vikt.

Barn

4-6 år

40 g = 12 st sockerbitar

Barn

7-10 år

50 g = 15 st sockerbitar

Flickor

11-14 år

50 g = 15 st sockerbitar

Flickor

15-18 år

55 g = 17 st sockerbitar

Pojkar

11-14 år

60 g = 18 st sockerbitar

Pojkar

15-18 år

70 g = 21 st sockerbitar

KÄLLA: Svenska Livsmedelsverkets (SVL) . Enligt de svenska näringsrekommendationerna (SNR)
bör högst 10 E% (energi procent) av det dagliga intaget komma från tillsatt socker, läs mer om
detta här

Hur ser det ut för Dig? Hur många bitar kommer du upp i per dag?
Kolla och jämför med sockerbilden på nästa sida! Sockerflingor, Risifrutti, sötad
O´boy, saft, juice, kräm, sötad yoghurt är INTE ”sockerfattig” mat.
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar max 4- 6 sockerbitar per
person och dag. För en 4 åring – max 4 socker bitar, för en tonåring max 6
sockerbitar och för barn under 2 år rekommenderas att de undviker all mat och
dryck med tillsatt dolt socker helt och hållet . Brännpunkten tycker WHO:s
rekommendationer är smarta eftersom i Sverige är det varannan vuxen som har
övervikt och vart 5:e barn. Vart 5:e barn är alldeles för många då vi också vet att så
många unga inte är glada för att kroppen blivit för tung.
© Brännpunkten 2009

Sockerkoll - utrymmesschema
8 godisbitar i veckan – byt ut, hellre dubbel veckopeng!
1 kanelbulle i veckan - kanelbulle är smartare - munk är osmart!
4 dl popcorn i veckan eller 2 dl chips men helst inte. Obs, ha egen skål!
1 liten burk läsk (33cl) i veckan – om du måste
1 Piggelin i veckan – om du måste

Vecka

bulle snacks

läsk

glass

godis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Kryssa i när du väljer att äta sött så att ni håller reda på veckomängden!
Ta kontroll över suget. DU ÄGER - DU ÄR BÄST - BRA JOBBAT! DU FIXAR DET!
Här kan Ni föräldrar hjälpa till att hitta andra belöningar än socker.
© Brännpunkten 2009

Energibalans
När vi känner att vi blir VARMA i kroppen, ANDFÅDDA och att HJÄRTAT BULTAR
då vill kroppen börja SVETTAS. Detta kallas förbränningen eller med andra ord att
vi bränner energi.

Energibalans - vad är det?
IN OCH UT – VÅGEN = Tänk dig en våg med två skålar på varje sida. På en skål står
det IN och på den andra står det UT.
Så här funkar det:
Kroppen får energi genom det du stoppar i munnen, alltså allt du äter, den
energin hamnar i IN-skålen. Kroppen SPAR också energi när den är stillasittande,
den energin hamnar i IN-skålen som då tyngs ner. Kroppen gör också av med
energi när du rör dig, då tyngs UT-skålen ner.

Man kan även tänka sig en bil som tankar bensin, som då får IN bensin, och när du
sedan kör går bensin UT. När bilen står stilla finns bensinen kvar i tanken =
SPARAR energi. Den energi som kroppen inte gör sig av med när vi t ex rör på oss
SPAR kroppen på och vikten ökar.
Kroppen älskar balans då mår den bäst, det vill säga att lika mycket energi går IN i
kroppen som UT = energibalans.
Hur ser din energibalans ut? Är det balans med lika mycket i skålarna? BRA!
Eller är det för mycket i IN-skålen? Ok, vad behöver du göra för att fixa
energibalans?

Vilka aktiviter sparar energi?
När vi sitter eller rör oss för lite.

Smarta tips om du vill öka förbränningen och utmana dig själv!
Sätt på dig en stegräknare och kolla hur många steg du får en helt vanlig dag. På
kvällen skriver du upp antal steg. Nästa dag ser du till att du kommer upp i 1000
steg mer än dagen innan genom att röra på dig mer. (Hoppa, springa, dansa…)
Fortsätt så i en vecka eller tills du kommer upp i minst 13 000 steg per dag.

Snabba tips på aktiviteter - samla 2 timmar om dagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stegräknare
Hoppa hopprep
Hoppa studsmatta
Spring i trappa
Spring i backe
tjuv och polis
Fysiskt dataspel
Cykla
Bada
Dansa

Träning
Viktigast av allt är: VAD GILLAR DU ATT GÖRA? Om du inte vet, vad gillade du att
göra när du var liten? Var gillar du att hänga: simhall, idrottslokal, i skogen, i
lekparken, på fotbollsplan…..?

Sömn
Barn behöver sova ca 10 timmar per natt. Det är mycket som ska hinna fixas i din
kropp under dessa timmar. Den skapar t ex tillväxthormoner som gör att vi växer
på längden. Om kroppen får för lite sömn kan det göra att vi på dagen inte känner
mättnadskänslor och därmed äter för mycket. Sover du för lite blir du trött och
det gör att du inte orkar eller har lust att röra på dig.
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Svettas 60 min, tre gånger i veckan
Att låta kroppen få jobba och svettas är viktigt. Du är viktig! Din kropp är viktig!
Man blir smartare och starkare och bäst av allt - man slipper dåligt samvete för att
man hänger för ofta vid någon skärm (dator, mobil, TVn), eller hur?! Det är också
väldigt viktigt att få känna att man gör rätt. När vi rör på kroppen blir det en
väldigt skön måbra-känsla som sitter i långt efteråt. Om du inte är van att röra på
kroppen så är det superviktigt att det är kul. Eftersom det ofta är jobbigt att
komma igång behöver det kännas bra i hela dig. Vad gillar / gillade DU? Behöver
en förälder följa med?
Kryssa i dina 3 svett-timmar per vecka

Vecka Mån
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tis

Ons

Tors

Fre

Lör

Sön

Tips!
Kryssa i BONUSSVETT = Allt svett utöver dina 3 timmar och skolidrotten. Kanske
kan du ha ett mål som att efter 10st Bonussvett = Nåt kul, t ex mer skärmtid eller
pysselkväll eller nåt annat belönade som ni i familjen kommer överens om. Man
kan skriva små belöningar på lappar och lägga i en burk och när du samlat ihop
bonus, får du dra en lapp…. TAAAARRAAA!!!
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