
Äta för att träna – bra bränsle 

Recept RIG 190917 

 

Energibollar äpple/kanel ca 20 st (*2) 

1 dl russin  

10 torkade aprikoser 

1,5 dl grovrivet äpple 

1 dl kokosflingor 

2,5 dl havregryn (välj ren/glutenfri havre för glutenfritt) 

1/2 tsk kanel eller efter smak 

1,5 dl naturella solroskärnor 

2 msk vatten 

Mixa russin och aprikoser med vatten. Tillsätt övriga ingredienser och mixa till bra konsistens. 

Forma bollar och rulla i kokos. Förvara kallt.  

Solig smoothie (perfekt som återhämtning) 1 kanna (*3) 

3 bananer 

5 dl apelsinjuice 

2 dl naturell kvarg 

5 dl naturell yoghurt 

4 dl fryst mango 

 

Mixa allt i en stavmixer eller mixer. Häll upp i glas eller vattenflaska.  

 

Rostad müsli 1 sats 225 grader 

2 dl riven kokos 

5 dl havregryn 

5 dl rågflingor (kan bytas mot mer havregryn) 

1 dl solroskärnor 

1 dl pumpakärnor 

1/2 dl vatten 

1 dl koncentrerad äppeljuice 

½ dl rapsolja 

1 msk kanel 

2 tsk kardemumma 

 

Ev: 2 dl torkad frukt 

 

Blanda alla torra ingredienser i en skål. Blanda vatten, juice, olja och kanel. Häll ner och blanda i 

de torra ingredienserna. Lägg på bakpappersklädd plåt.  

Rosta mitt i ugnen ca 30 min tills müslin fått fin färg. Rör om emellanåt. Låt svalna.  

Blanda eventuellt med valfri torkad frukt.  

 

Nötter kan också användas i blandningen.  

 



 

Hemgjord risifrutti, 4–6 portioner (*3) 

1 förpackning färdig risgrynsgröt 500 gram 

3 dl naturell yoghurt 3 % 

1 msk vaniljsocker 

3 dl frysta bär  

 

Blanda risgrynsgröt, yoghurt och vaniljsocker.  

Toppa med tinade bär eller sylt.  

 

Müslibars 10 stycken (*3) 

1 dl havregryn 

1 dl pumpakärnor 

1 dl solroskärnor 

¾ dl torkade tranbär 

2 tsk vaniljsocker 

2 msk honung 

2 äggvitor 

 

Sätt ugnen på 150 grader. Blanda alla torra ingredienser i en skål. Rör i honung och äggvitor. Klä en 

brödform (ca 1,5 liter) och lägg i blandningen. Platta till hårt med hjälp av extra bakplåtspapper 

Grädda mitt i ugnen 15 minuter. Låt svalan innan du skär i bitar.  

Om man vill kan man smälta choklad och ringla lite över.  

Gröna röran – Ärtmus 1 stor sats 

600g frysta ärter 

½ dl olivolja eller rapsolja 

Salt, persilja, svartpeppar 

Ev 1 vitlöksklyfta 

½ msk citronsaft 

½ dl vatten 

 

Koka ärterna enligt förpackningen. Skölj av kallt. 

Lägg ärterna i en matberedare eller mixer och mixa till en hyfsat slät och krämig konsistens. Späd 

med mer olja eller vatten vid behov. 

Smaka av med kryddor.  

Passar bra som pålägg på mackan men också som dipp eller sås. Idag serverar vi med 

morotsstavar och knäckebröd.  
 

Matiga mackor 

Grovt bröd/knäckebröd – keso – banan – kanel 

Tunnbröd – färskost – kalkon/skinka - spenat 


