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Treningsmat / små mellommåltider 
 

   
 
 
For å holde energien oppe og samtidig blodsukkeret stabilt er det viktig å få i seg nok protein 
og fett. Disse små måltidene, som du evt. kan ta med deg, vil hjelpe å holde sulten unna og 
energien oppe når du skal trene, er på farta eller bare er litt sulten.  
 

Prøv å lage disse delikate smårettene (trykk på navnene og kom direkte til 
oppskriftene): 
 
Energibarer 

 

Havrekuler 

 

Sjokoladeflak 

 

Blåbærvafler 

Pizzavaffel 

 

Chicken Nuggets 

https://www.gurogaarder.no/energibarer-med-notter-og-fro/
https://www.gurogaarder.no/energibarer-med-notter-og-fro/
http://www.gurogaarder.no/havrekuler/
http://www.gurogaarder.no/havrekuler/
http://www.gurogaarder.no/sjokoladeflak/
http://www.gurogaarder.no/sjokoladeflak/
https://www.gurogaarder.no/blabaervafler/
https://www.gurogaarder.no/blabaervafler/
https://www.gurogaarder.no/pizzavaffel/
https://www.gurogaarder.no/pizzavaffel/
https://www.gurogaarder.no/chicken-nuggets/
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Kjøttkaker 

Gulrotrundstykker 

 

 

12 sunne og enkle alternativer når du er på farta: 
 
Det er ikke alltid vi har hatt tid til å planlegge og være forberedt. Her er en liste med enkle og 
sunne småmåltider som det er lett å få tak i når du er på farta. Kjøp inn dette før du er 
”ulvesulten” og ha det liggende i vesken eller treningsbagen. Stabilt blodsukker betyr god 
energi og mer stabilt humør ;-) og du faller ikke så lett for fristelsen til å kjøpe de mer 
usunne alternativene som dessverre er mer tilgjengelige rundt oss! 
 

1. Nøtter. En neve nøtter gir deg en god dose med sundt fett og proteiner. 
2. Grønnsaker/Frukt/bær. Ta med gulrøtter, avokado, eple, appelsin, bringebær etc. 

når du er på farta. Dette gir god energi, vitaminer og fiber, og er et mye bedre 
alternativ enn å kjøpe juice som ofte har mye tilsatt sukker og lite fiber. 

3. Yoghurt. Les innholdsfortegnelsen og gå for høyt innhold av fett og lavest mulig 
innhold av sukker/karbohydrater. Dette vil gjøre deg mettere uten å kjøre 
blodsukkeret ditt i taket. 

4. Ost. Sundt og mettende. 
5. Ost og skinke rullet sammen.  
6. Hardkokte egg. Noen steder selger de dette, men som oftest må du koke selv og ta 

med. Hardkokte egg gir en god dose med protein og vil holde deg mett og fornøyd en 
god stund.  

7. Røkelaks. Ta en liten pakke med i veska. Den holder seg en stund i romtempertur og 
inneholder sunne omega 3 fettsyrer som vil gi god metthetsfølelse. 

8. Mørk sjokolade. Gjerne 70% kakao eller mer er fullt av antioksidanter og sundt fett.  
9. Energibarer. Les innholdsfortegnelsen; proteinnivået og fettnivået skal være høyt og 

karbohydrater-/sukkernivået lavt. Ta kontakt med meg for anbefaling av veldig gode 
energibarer som du kan bestille og få på døra slik at du har et lite arsenal liggende. 

10. Koffein fra ren kilde. Vær obs på at industriprodusert kaffe eller te ofte er tilsatt mye 
sukker og konserveringsmidler. Tilsett gjerne en god dose med fløte for å gjøre 
kaffen/teen rikere og mer mettende. 

11. Potetgull. Jeg var usikker på om jeg skulle ta med denne. Men hvis du er på farta og 
er sulten og ikke har de sunnere alternativene nevnt over for hånden så kan en liten 
pose potetgull være redningen. Gå for den som ikke er tilsatt annet enn poteter, olje 
og salt. 

12. Vann. Mange tror de er sultne når de egentlig er tørste. Å drikke en flaske vann (0,5 l) 
kan døyve sulten en stund. Kokosvann er også et sunt alternativ.  

 
  

https://www.gurogaarder.no/hjemmelagde-kjottkaker/
https://www.gurogaarder.no/hjemmelagde-kjottkaker/
https://www.gurogaarder.no/gulrotrundstykker/
https://www.gurogaarder.no/gulrotrundstykker/
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Skreddersydd hjelp? 
 

  Vil du ha en enklere hverdag med et stabilt 
blodsukker og jevn, god energi? Jeg bruker min personlige erfaring med diabetes i tillegg til 
min bakgrunn innen ernæring, trening og coaching for å hjelpe deg til et friskt og harmonisk 
liv, hvor ikke diabetes er noen hindring. Få støtte og veiledning tilpasset deg eller din families 
behov. Finn ut mer HER  

http://www.gurogaarder.no/kontakt/
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