
Äta (dricka) bör man annars dör man....  - diskussionsunderlag 
avseende mat och dryck (matlagning) – Milligor 2012

– HUR OFTA SKA VI ÄTA?
– VEM LAGAR MATEN (CIRKULERA?)?
– VEM HANDLAR?
– TIPS PÅ MAT – vid denna diskussion ska alla förslag skrivas  ned- 

oavsett vad respektive deltagare anser (Håkan håller låg profil)– 
urvalet får man göra vid senare tillfälle. Allt som ni tror ni kommer 
att bli sugna på/vilja äta ska upp på listan – den ska vara lång. 
Utifrån denna kan jag sedan plocka ihop måltidsförslag som ni får 
diskutera vidare vid senare träff!!

Tungt arbete – Män ålder 23-50 – dagsbehov:
MJ – 150
kcal – 3400-3600

Vatten
– behov 3 liter vid varmare väder
– 6-10 liter vid långvariga tunga arbeten, idrottsprestationer eller stark värme.

Tänk på att  
Då energigivande ämnen förbränns produceras vatten.
1gram proteiner producerar 0,41 g vatten
1 gram fetter producerar 1,07 g  vatten
1 gram kolhydrater producerar 0,60 g vatten

Sammanlagt ger ämnesomsättningen 250-400 ml vatten för en vuxen person varje 
dag.

Dessutom tillför vi kroppen ungefär 1000-2500 ml vatten dagligen genom;
– Vätska 500-1500 ml
– Fast föda 500-1500 ml

Tips på lämpliga livsmedel att ta med
(% talet anger vattenhalt i 1 kilo livsmedel):

– Tomat – 94%
– Gurka – 96%
– Fisk – 81%
– Kyckling - 72%
– Apelsin – 89%
– Sallad – 92%
– Päron – 83%



– Melon – 94%

Jämn fördelning av måltiderna över dygnet är viktigt för att hålla en bra nivå på 
blodsockret.

Håll måltiderna – fördela (planera) ansvaret för maten varje dygn så att det ”inte blir 
någons ansvar...” - ha en fast matplan.

Tex 
09.00 – frukost 
12.00 – lunch 
15.00 – frukt och fika
18.00 – middag
21.00 – mellanmål
24.00 – frukt och fika
03.00 – varm dryck – energirikt mellanmål
06.00 – fruktmål 

Ägg är lämplig mat – koka  ägg så att det finns 2-3/person/dygn. Lätt att stoppa i sig 
om man snabbt behöver äta – kan kombineras på olika sätt och användas i matlagning

Mycket frukt – både sådant som var och en kan ta när man är i behov av extra 
påfyllning som bananer, äpplen – men tag även med sådant som man kan göra en trevlig 
dessert av (ananas/persikor/melon).

Tag med både skivat bröd och bullbröd (tex frallor). Variation!

Torkad frukt kan blandas med russin och nötter och förberedas när ni är i hamn – 
bara att hälla upp i skålar (kåsa) åt var och en när det är fikastund. Stoppa även i 
några bitar choklad.

Tag med pulverkaffe/tepåsar/chokladpulver – allt som kan blandas med vatten.

*Pastafjärilar eller liknande (ej långa spagetti) med tonfisksås – recept kommer
* Gryta med ris
* Burkskinka med kokt potatis och legymsallad 
* Kassler ...
* Bacon och korv med äggröra
* Burkgrönsaker som majs och haricotsvert
* Pålägg på tub
* Fiskbullar och kokt potatis (nödlösning...)
* Köttbullar (färdiga) med potissallad


