
Mellanmål är små måltider, som hjälper till att hålla blodsockret på en jämn nivå.  

Genom att äta två-tre planerade mellanmål är det lättare att ha ork hela dagen och det är mindre risk att man småäter mellan måltiderna.  
Ett bra sammansatt mellanmål kan, liksom frukosten, bestå av de tre byggstenarna: bröd/ flingor/gryn, mjölkprodukter och frukt/grönsaker.   

 
Exempel på större mellanmål     Exempel på mindre mellanmål  
• Smörgås, frukt och caffe latte på lättmjölk  
• Naturell lättfil med müsli och frukt/bär  
• Naturell yoghurt med osötade flingor och sylt/mos 
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• Smoothie på frukt eller bär  
• Fruktsallad med lite yoghurt eller keso  
• Hård smörgås med kaffe/te 

 

Äppelmuffins med havre och banan, 8-10 st 
2 ägg 
2 normalstora mosade bananer 
2 röda äpplen 
1,5 tsk kanel 
1 tsk malen kardemumma 
2 krm vaniljpulver 
2 tsk bakpulver 
3 dl havregryn  
1,5 dl majsmjöl 
1 dl rapsolja 
1 dl naturell lätt kvarg 
 

• Sätt ugnen på 200 grader. Förbered muffinsformar, gärna i muffinsplåt. 
• Vispa äggen pösiga. 

• Riv äpplena grovt. Mosa bananerna och blanda med äpplena. 

• Blanda ihop kryddor, bakpulver, havregryn och majsmjöl i en skål.  

• Rör ihop olja och kvarg. 

• Rör ned fruktblandningen i äggen.  

• Vänd ned mjölblandningen, tillsätt oljan och kvargen och rör försiktigt 
till en jämn smet. 

• Fördela smeten i formarna och grädda ca 18 minuter i mitten av ugnen. 
• Låt svalna på galler 

Yoghurtglass, 4 portioner  
250 g frysta jordgubbar  
1 dl apelsinjuice  
2 dl turkisk yoghurt  
2 msk flytande honung 
 

• Mixa allt i en matberedare.  
• Ät direkt eller ställ i frysen max en timme innan den äts. 

 

Nötter 
Nötter är näringsrika och 

innehåller bland annat  
nyttiga fetter. Men nötter 
innehåller också mycket 

energi! 
Lite nötter kan passa som 

mellanmål ibland, men tänk 
på mängden. 

 

Rötmånaden 
Rötmånad (slutet av juli till slutet 
av augusti) är den period under 
sommaren då matvaror snabbt blir 
dåliga på grund av värmen och 
luftfuktigheten. 
 

Detta beror på att bakterier som 
finns naturligt i maten frodas i 
varma och fuktiga miljöer.  
 

Det är extra viktigt att ta hand om 
sin mat under rötmånaden för att 
undvika matförgiftning.  
 

Var noga med matens temperatur 
och håll händer, utrustning och 
disktrasan ren! 
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