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Till Dig som har Matdistribution  
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Tips på vad Du kan göra själv för att öka ditt intag av energi:  

• Ät små energirika portioner till frukost, middag och kvällsmat, och gärna 
3 mellanmål jämnt fördelat över dagen. 

• Det är bra om Du är generös med fett (t.ex. grädde, smör, olja, ägg eller 
margarin) i matlagningen, eftersom det ger extra energi. 

• Välj feta produkter framför lättprodukter. 

• Det är viktigt att Du dricker till Dina måltider. Välj gärna energirik dryck, 
som mellanmjölk, juice, lättöl, läsk, cider eller saft. Vi rekommenderar 
mellanmjölk med anledning av att den berikas med D-vitamin. 

• Ha gärna dessert efter Dina måltider (t.ex. fruktsoppor, kräm, puddingar, 
glass, choklad, ost och kex). 

• Ha gärna något gott att äta framför tv:n, t ex choklad, nötter, någon liten 
kaka, vindruvor, ost och kex. 

• Använd gärna energirika pålägg såsom ost, leverpastej eller korv.  

• Förbered gärna när Du har bättre ork, t.ex. smörgåsar i kylen, varm dryck 
(t.ex. varm choklad, nyponsoppa och kaffe) eller soppa på termos. 

 

 

Nästa brev kommer i september 2012! 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

Vi vill gärna veta vad Du tycker om detta brev,  
och kom gärna med förslag till nästkommande brev: 

RING: 044 - 20 40 96 
Zada Pajalic 

Forskare Högskolan Kristianstad 
och representant för NÄVER 


