
Hvilke fødevarer har mit barn behov for at spise for at 
understøtte sin træning?

De fødevarer, der er nødvendige for at støtte træning og vækst, fokuserer på kulhydrater, fedt og protein. Det betyder ikke,
at andre næringsstoffer er mindre vigtige, men det giver et nyttigt udgangspunkt.

Kulhydrat er et yderst vigtigt brændstof til træning af muskler og hjerne. Desværre kan kulhydrat kun opbevares i små
mængder i kroppen, og derfor skal kulhydraterne genopfyldes gennem dit barns kostindtag. Mængden af kulhydrater skal
være i overensstemmelse med dit barns træningskrav og individuelle mål. Normalt udtrykkes dette i form af kropsmasse (fx
for en 50 kg atlet ca. 1 time pr. dag, svarer dette til 250 til 350 g kulhydrater pr. dag).

Fedtstof er vigtig af flere årsager, herunder levering af essentielle fedtsyrer, absorption af visse vitaminer og energi til
vækst. Men fedtdepoterne i kroppen er store, især når der sammenlignes med kulhydrater, og som følge heraf opfordres
børn til at følge retningslinjerne for den offentlige sundhed. Normalt anbefaler disse retningslinjer, at fedtindtag omfatter
20-35% af energiindtag og indtagelse af umættet fedt er foretrukket fremfor mættede fedtstoffer.

Protein er vigtigt for vækst og understøtter dit barns tilpasningsevne til træning. Kroppen er i konstant nedbrydning og
opbygning af nye proteiner, og proteinindtaget i kosten kan understøtte denne proces. Det samlede proteinindtag er
vigtigt, men også typen og timingen af proteinforbrug. Nuværende retningslinjer peger på, at de fleste atleter skal forbruge
1,2 til 2,0 g/kg/d protein af høj kvalitet (for en 50 kg atlet ville dette svare til 60 til 100 g protein pr. dag).

Portion Kulhydrat Protein

Brune ris ½ kop(rå) 65 g 5 g
Fuldkornspasta 1 kop (rå) 65 g 10 g
Bagt kartoffel 1 med 40 g ---
Morgenmad med korn 1 kop 35 g 5 g
Havregryn ½ kop 35 g 5 g
Fuldkornsbrød 2 skiver 30 g 5 g
Fuldkorns pitabrød 1 pitabrød 25 g 5 g
Marmelade/honning Pr. skive 15 g ---
Frisk frugtsaft 1 glas 20 g ---
Banan medium 20 g ---
Anden frisk frugt 1 portion 10 g ---
Tørret frugt 3 spsk 20 g ---
Konserveret frugt ½ dåse 10 g ---
Sukkermajs 1 portion 10 g ---
Ærter 1 portion --- 5 g

Portion Kulhydrat Protein

Kød 100 g --- 20 g

Kylling/kalkun Lille filet --- 20 g

Fersk fisk Lille filet --- 20 g

Tun ½ dåse --- 15 g

Skummetmælk 1 glas 10 g 10 g

Fedtfattig yoghurt 1 bæger(150 g) 10 g 10 g

Fedtfattig ost 40 g --- 10 g

Æg 2 hele --- 15 g

Bagte bønner ½ dåse 25 g 10 g

Nødder 3 spsk --- 10 g

Jordnøddesmør Pr. skive --- 5 g

Hummus 50 g 10 g 5 g

Motionstype Beskrivelse Indtagelse af kulhydrater

Let motion Lav intensitet/færdighedsbaseret 3 til 5 g/kg/d
Moderat motion ~ 1 time/d 5 til 7 g/kg/d
Meget motion 1-3 timer/d højintensitet 6 til 10 g/kg/d

Følgende vejledninger kan vise sig at være nyttige, når man forsøger at visualisere, hvor meget kulhydrat og protein der leveres af 
bestemte fødevarer.


