
Mat och dryck 
     - före och efter

2-3 dagar före
Lite fett. Inte en tung och svårsmält köttmåltid kvällen före. 
Lätt mat. Till exempel så är wok, kyckling och fisk OK. Använd gärna 
Squeezy Carboload för att fylla på glykogenlagren helt och hållet. 
Används i tillägg till den ordinarie kosten, dvs 1 till 2 dryckesflaskor 
om dagen de 2 till 3 sista dagarna.

Frukosten
2-3 timmar före start. Frukostblandning med frukt, mjölk, 
havregrynsgröt med mjölk och juice, brödskivor med pålägg, yoghurt, 
fruktsallad. Smoothie med musli.

Under loppet
När pulsen överstiger 70% av maximal puls fungerar intaget av vanlig 
mat dåligt (ref. www.olympiatoppen.no). Sportnäring rekommenderas, 
med russin och mosiga bananer som alternativ. Undvik bullar och 
vanlig choklad. Vid lägre puls fungerar brödskivor och liknande bra.

Efter loppet
Fyll på igen med kolhydrater med hjälp av en energidryck direkt efter 
målgång. Detta sätter igång återhämtningen. Inta också en Recovery 
bar som ger kolhydrater inklusive proteiner och fett. Ät sen en god 
måltid som innehåller både proteiner (kött/fisk), kolhydrater (pasta, 
potatis, ris, gryner) och grönsaker.

Många slarvar med återhämtningsmaten. Kom ihåg att du kommer 
igen mycket snabbare efter loppet om du äter bra. God och snabb 
återhämtning ger bättre framtida prestationer.

Mat- och dryckeskultur
Var mycket uppmärksam på omgivningen när du äter och dricker. 
Detta minskar riskerna för dig själv och andra under loppet.
Kast inte tomma emballage i naturen! 
Ta med dem till mål eller dryckesstationen. Att bara kasta ifrån sig 
ger inte bara onödig nedskräpning, det ökar dessutom riskerna för 
dem som kommer efter dig.
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SQUEEZY Energy Drink (500g)

 från flera källor. 

SQUEEZY Energy Superdrink (400g)

 och för högre uthållighet. I övrigt lik Energy Drink 500g 

SQUEEZY Carboload Drink (500g)

 för att fylla på glykogenlagren. Används också efter 
 tävling/träning, dock inte under själva utövandet. 

SQUEEZY Energy Gel flaska (125ml)

 eller sportdryck till. 

 - används från start till mål 

SQUEEZY produkter
Squeezy tillhandahåller energiprodukter av hög kvalitet 
till aktiva idrottare och motionärer. Produkterna tillför 
utövaren ny energi från väl sammansatta och naturliga 
produkter som dessutom är skonsamma mot magen. 
Squeezy lämpar sig särskilt väl för uthållighetsidrotter 
såsom cykel, triathlon, skidåkning och löpning.

SQUEEZY Energy Gel/Super Gel  
Porsjonsposer (25g)

Likadan gel som i flaskan. Enkel att öppna med munnen
Många olika smaker – nu också med koffein

OBS! Tomma förpackningar kastas inte i naturen!  
Stoppa dem i fickan.

SQUEEZY Salt Energy Gel m/
tomatsmak. Portionsförpackningar (33g)

NY förpackning - nu med 33g

SQUEEZY Fruit Gum (50g)

Tillför mycket energi, salter och elektrolyter. Belöna dig  
själv med något som smakar gott och dessutom ger dig 
rikligt med energi.

SQUEEZY Energy bar/ 
Super Energy bar (50g)

 

SQUEEZY Recovery bar (50g)

Crampfix – mot muskelkramp

Används: före, under och efter. 
TIPS: Kapslarna kan öppnas och blandas/drickas i 
sportdryck.

Rekommenderade

till doseringar



SQUEEZY doseringar till Grenserittet

SQUEEZY Energi-dryck 
från start till mål, en ordentlig 
slurk var 10’e minut

OBS! De rekommenderade doseringarna gäller vid användning av 
Squeezy’s produkter. För andra produkter, kolla med tillverkaren. SQUEEZY är officiell sponsor och leverantör av sportnäring till Grenserittet.

SQUEEZY 
Energi-gel
En portion x 2

SQUEEZY 
Energi-bar

SQUEEZY 
Recovery-bar 

SQUEEZY 
Super-gel
En portion

SQUEEZY 
Super-gel
En portion

SQUEEZY  
Energi-gel  
En porsjon x 2

7 bra tips 
            om sportnäring

Våra produkter er 
utvecklade för att 
användas under de 
tuffaste idrottstävlingarna. 
Därför kan du känna 
dig trygg med att våra 
produkter är skonsamma 
mot magen och tillför 

rikligt med bra energi. Tillförande av tillräcklig näring är 
avgörande for hög prestation och god upplevelse.  
Alla – även amatörer - kan med lite förberedelse tillförsäkra 
sig att kroppen är klar vid starten och att tillräckligt med 
energi tillförs under själva loppet och efter. Använder du 
tipsen nedan så går det säkert bra.

Ta med dig tillräckligt med dricka och sportnäring. Ta hellre med 
för mycket än för lite. Det kostar lite att försäkra sig men tänk på att 
priset vid tomgång är betydligt högre än så.

Ät ocÄt och drick lite och ofta hellre än sällan och mycket. Ät och 
drick förebyggande. När du väl är törstig är det för sent.

Använd huvudsakligen sportnäring, vanlig mat är inte helt lämpligt vid 
cykeltävlingar. Det är ofta opraktisk och oftast inte heller helt optimalt 
sammansatt ur näringssynpunkt.

Du behöver mer vätska än du tror. Dryck minst 7 dl redan första 
timmen. Fyll på energidryck i cykelflaskorna. Ger energi och ersätter 

mellan personer, intensitet och temperatur/luftfuktighet. Du tål ett 
negativt vätsketapp på 1,0-2,0 liter. For en person på 80 kg är en 
lämplig ansats ett vätskebehov på 3,0-3,5 liter, dvs 4-5 cykelflaskor 
som han/hon använder per 4 timmar. Men kom ihåg, vätskebehovet 
är individuellt!

Börja gärna använda Squeezy Gel tidigt, gärna redan första 
halvtimmen. Ta gel systematisk genom hela loppet. Drick/ät gel 
förebyggande. Vänta aldrig tills du känner dig uttömd. Magen tål 
Squeezy Gel.

Använd energibarer. Squeezy Energy Bar är lätta att tugga på och 

magen har lite att jobba med. Du kan växla mellan gel och barer, om 
du själv vill det.

Planera när du skall äta. Det viktigaste är inte när men att du gör det 
systematisk. Se lopp-profil och rekommendationer.
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SQUEEZY 
Super  
Energi-bar


