
Kost og sundhed



Program

1. Hvad er sundhed?
2. Konsekvenser af mangelfuld kost
3. Energi
4. De officielle kostråd
5. Vigtige vitaminer og mineraler
6. Væske
7. Mad før, under og efter træning - Hvad og hvornår?
8. Konkurrence
9. Løb og vægttab
10. Afklaring af spørgsmål



1. Hvad er sundhed?

Fysisk

SocialPsykisk



2. Konsekvenser af mangelfuld kost

Nedsat præstation pga.
– Muskelnedbrydning
– Små kulhydratdepoter
– Dårlig restitution
– Træthed
– Jernmangel

Fysiologiske påvirkninger
– Vægttab/vægtøgning
– Nedsat immunforsvar
– Øget risiko for skader
– Risiko for afkalkning af knoglerne



3. Energi
Først lidt basal ernæringslære…

1 kcal = 4,2 kJ



Energibehov

Hvor meget energi man har behov

for afhænger af to faktorer:
1) Fysisk aktivitetsniveau (PAL)

2) Basalstofskiftet (BMR)

Beregning af energibehov

Fysisk aktivitetsniveau (PAL)
*

Basalstofskiftet (BMR)



Beregning af PAL
Aktivitet Intensitet af 

aktivitet (MET)
Tid (timer) MET*timer

Hvile 1,0 (fx sove) 8 8

Meget lav 1,5 (fx se tv, 
spise)

6 9

Lav 2,0 (fx stå/let 
gang)

8 16

Moderat 5,0 (fx leg med 
hunden)

1 5

Høj 10,0 (fx løb ved 
høj intensitet)

1 10

Total 24 48

PAL (48/24)=2



Alder, år BMR, MJ 

Kvinder 19-30 0,0615*vægt+2,08

31-60 0,0364*vægt+3,47

61-75 0,0386*vægt+2,88

Mænd 19-30 0,064*vægt+2,84

31-60 0,0485*vægt+3,67

61-75 0,0499*vægt+2,93

Kilde: Tabel 9.1, Nordic Nutrition Recommendations (2004)

Referenceværdier for basalstofskiftet (BMR)



Regneeksempel
En kvinde på 34 år, som vejer 70 kg.

• BMR = (0,0364*70+3,47) = 6

• PAL = (8*1) + (4*1,5) + (10*2) + (1*5) + 1*10)

24

Dagligt energibehov: 6*2 = 12.000 kJ  

For nærmere beregning:

Se under ”beregnere” på motion-online
http://www.motion-online.dk/sundhed_og_vaegt/sundhed_generelt/beregn_dit_energiforbrug/

http://www.motion-online.dk/sundhed_og_vaegt/sundhed_generelt/beregn_dit_energiforbrug/
http://www.motion-online.dk/sundhed_og_vaegt/sundhed_generelt/beregn_dit_energiforbrug/
http://www.motion-online.dk/sundhed_og_vaegt/sundhed_generelt/beregn_dit_energiforbrug/


Beregn jeres energibehov



Energifordeling

Kulhydrat: 55-60 E %

• Kostfibre: 3g/MJ

• Max 10 % fra tilsat sukker

Protein:10-15 E %

Fedt: højst 30 E %

• Max 10% fra mættet fedt



4. De officielle kostråd
For langt de fleste løbere gælder ”De almindelige 8 kostråd”:



Vejledende sukkergrænser pr. dag:

Børn 1-3 år 30 gram

Børn 4-6 år 40 gram

Børn 7-10 år 50 gram

Drenge 11-14 år 60 gram

Mænd over 15 år 70 gram

Piger 11-14 år 50 gram

Kvinder over 15 år 55 gram

En halv liter Coca Cola 
indeholder ca. 55 gram sukker 



Produkt Energi, KJ Tilsat sukker

Kellogs cornflakes 1116 5,7

Kellogs special k, 
classic

1140 17

Kellogs All Bran 972 16

Havregryn 1450 1

Havrefras 1055 9,4

Müsli guld 1087 19,44

Yoggi Yoghurt 
(jordbær)

310 7

Det skjulte sukker…

Morgenmadsprodukter:

Tommelfinger regel: Max 10 gram pr. 100 gram 



275 kJ

840 kJ

290 kJ

390 kJ

530 kJ

200 kJ

0 kJ

Pas på de energiholdige drikke



Hvad får vi ud af at være fysisk aktive?

Vi reducerer risikoen for livsstilssygdomme :
• Hjertekarsygdomme (Forhøjet blodtryk)
• Diabetes (1 og 2)
• Osteoporose
• Overvægt

½ times hverdagsmotion 
om dagen og 2*20-30 min 
om ugen med høj 
intensitet er nok!



Fordelingen af måltiderne

Morgenmad 20-25 %

Mellemmåltid

Middagsmad 25-35 %

Mellemmåltid

Aftensmad 25-35%

Mellemmåltid



5. Vigtige vitaminer og mineraler

• B-vitaminer

• D-vitaminer

• Kalk

• Jern



• Jern er et vigtigt mineral for kroppen

• Jern findes hovedsagelig i de røde blodlegemer – hvor det binder ilt 
(oxygen). Jern er med andre ord en vigtig faktor for at ilt kan 
transporteres rundt i kroppen til de arbejdende muskler.

• Jernmangel er meget udbredt - især hos kvinder.

– Kvinders daglige jernbehov = 15 mg

– Mænds daglige jernbehov = 9 mg

– Jerndepoterne er små => Daglig tilførsel

Jern



Produkt Jern (mg/100g)

Svinelever 13,4

Oksekød, culotte 2,1

Svinekød, mørbrad 1,0

Kylling, bryst 0,9

Rugbrød, mørk 2,3

Havregryn 3,9

Grønkål 2,0

Broccoli 1,5

Rosenkål 0,9

Rosiner 2,4

Grønne bønner 1,0

Spinat 4,5

Mandler 4,5

Abrikos, tørret 6,0

Gode jernkilder



Der er forskellige faktorer der hhv. fremmer og

hæmmer optagelsen af jern:

Fremmer:
• C- vitamin fra frisk frugt og grøntsager

• Protein fra kød og fisk

Hæmmer:
• Te og kaffe

• Kakao og chokolade

• Mælk

Tips om jern



Kalk (Primær kilde: Mælk og mælkeprodukter)

Effekt: Vedligeholdelse af knogler og tænder

D-vitamin: (Primær kilde: Fede fisk og solen)
Effekt: Er nødvendig for optagelse af kalk

B-vitamin: (Primær kilde:

Fuldkornsprodukter)
Effekt: Indgår i kulhydrat- og proteinomsætning

Kalk, D- og B-vitamin 



6. Væske

• Hvorfor skal vi drikke?

• Hvad skal vi drikke?

• Hvor meget skal vi drikke?



Hvorfor skal vi drikke?

For at undgå dehydrering!

Definition:
Dehydrering er en potentielt livstruende tilstand, hvor kroppen mangler den
væske der skal til for at den kan fungere optimalt.

Hvad sker der?

1. Vandet til svedproduktionen tages fra blodet

2. Slagvolumen falder (mindre blod at pumpe rundt), hvorfor pulsen stiger 
og kredsløbet presses.

NB!  Taber man 2 % af ens kropsvægt nedsættes ens maksimale ydeevne
med 10 %

Kilde: Willmore J.H Costill D.L 1999



Hvad skal vi drikke?

I langt de fleste tilfælde vil vand være nok.

Men skal man arbejde ved høj intensitet i mere

end 1 time, kan sportsdrikke være en løsning.

Hvad skal sportsdrikken indeholde?

• Vand

• Salt (½-1 g. pr liter) – Isotonisk opløsning

• Kulhydrat (4-8% opløsning)
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Kølige omgivelser

<15 grader celsius

Varme omgivelser

Væske vand (ml/time) CHO (g/time) vand (ml/time) CHO (g/time) 

vand 4 x 300 = 1200 0 4 x 250 = 1000 0

5% CHO 4 x 250 = 1000 50 4 x 210 = 840 42

10% CHO 4 x 175 = 700 70 4 x 145 = 580 58

Væskeoptagelse

Vand/salt optagelsen mindskes af et højt kulhydratindhold, og omvendt.
Man kan med andre ord, ikke få begge dele!

• Hvis det er varmt er det vand og salt, der er den begrænsende faktor!
• Hvis det er koldt er det kulhydrat, der er den begrænsende faktor



Hvor meget skal vi drikke?

• Jo hurtigere man løber, jo mere varme produceres, desto 
mere svedes væk.

• Jo tungere man er, jo mere varme producerer man.

• Forskel i svedrate, elektrolyt indhold i sved, varme tolerance,, 
- derfor umuligt med præcis anbefaling! 



Tommelfingerregel

Eksempel:

En person på 70 kg vil løbe et maraton.

Hvor meget væske har han brug for?

1*70*42 = 2940 ml 

1 ml/kg/km



Væsketab

Problem: Kroppen kan vanskeligt optage mere end 700-1200 ml. pr. time, når man løber.



Praktiske råd

• Drik 1½ liter pr dag + dit behov under træning.

• Drik 400-600 ml. vand 1-2 timer før 
træning/konkurrence.

• Drik 1-2 dl. pr kvarter eller 2-4 dl. Pr ½ time

– Sportsdrik m. kulhydratindhold på 4-8% og 
saltindhold på 0,5-1g, ved langvarigt arbejde.

• Træn i at drikke undervejs, hvis du skal deltage 
i længerevarende konkurrencer. 



7. Mad før, under og efter træning

Hvilke faktorer skal vi være særligt

opmærksomme på?

• Indtag

– Kulhydrat (Små depoter)

– Protein (vigtig for opbygning af musklerne)

• Timing



Hvorfor have fokus på kulhydrat?

Idrættens træningslære, 1995 George Brooks-modellen (1994)

Kulhydratdepoterne er 
små – Vi har til ca. 1½ 
time hårdt arbejde!



Dagligt behov for kulhydrat

Aktive mænd:

(14.000*0,5/17 – 14.000*0,6/17) = 400-500 g

Aktive kvinder:

(11.000*0,5/17 – 11.000*0,6/17) = 300-400 g



Følgende mængder indeholder 50 g kulhydrat

• 2 skiver rugbrød
• 7 skiver knækbrød
• 2,5 dl kogt ris eller pasta
• 4 mellemstore kartofler
• 4 dl cornflakes
• 2,5 dl havregryn
• 1 dl rosiner
• 2 mellemstore bananer
• 8 mellemstore gulerødder

Se evt. www.loebesiden.dk – Nyt opslagsværk

http://www.loebesiden.dk/


Dagligt behov for protein

Aktive mænd:

(14.000*0,1/17 – 14.000*0,15/17) = 80-120g

Aktive kvinder:

(11.000*0,1/17 – 11.000*0,15/17) = 65-100g

Anden udregning: 1,2*vægt



Følgende mængder indeholder 10 g protein

• 3dl. Mager mælk
• 35 gram ost (30+)
• 85 gram hytteost (20+)
• 40 gram tun
• 60 gram rejer
• 80 gram æg (ca. 1½)
• 50 gram magert oksekød, svinekød eller fjerkræ
• 170 gram rugbrød
• 80 gram havregryn



Mad før træning

”Hovedmåltid” - 3-4 timer inden træning.

• Bør indeholde grove kulhydrater (fx rugbrød, grov 
pasta, brune ris, rodfrugter osv.)

Mellemmåltid - 1 time inden træning.

• Bør indeholde simple kulhydrater (fx en banan, 
yoghurt med frisk frugt, smoothie, lyst brød med 
honning osv.) 



Det er vigtigt at spise inden træning

→



Mad under træning

Kulhydrat under træningen er kun nødvendigt, hvis

man løber i mere end 1-1½ time, og/eller hvis man ikke

har spist ”rigtigt” i løbet af dagen.

Hvor meget har man brug for?

Ca. 30-60 gram pr time (30 gram svarer til ca. 1½ banan)

En mere præcis udregning af kulhydratinterval: 

(Vægt*(km/time)*o,o4) – (Vægt*(km/time)*o,o8) 



Mad efter træning

Det er vigtigt at man indtager

både kulhydrat og protein (fx et

glas mælk eller ½ banan og en

lille håndfuld mandler)

umiddelbart efter træningen

(max ½ time efter).



8. Konkurrence

• Kosten i de sidste 3-4 dage skal indeholde meget kulhydrat (groft brød, 
groft pasta, brune ris osv.)

=> Man udvider kulhydratdepoterne => Man kan løbe længere ved højere 
intensitet.

NB! Man skal ikke spise større mængder!!

Beregn hvad en vægtøgning betyder for din løbetid:
www.loebesiden.dk

• Indtag gerne 70-85 E % fra kulhydrat (normalt 50-60 E %)

• Mindre vigtigt med fedt/protein i disse dage

http://www.loebesiden.dk/


Hvordan griber man det an?

• Man kan beregne det helt nøjagtigt…

Eksempel (energibehov =14000):

– Kulhydrat: 14.000*0,7/17 ~ 600g

– Fedt: 14.000*0,15/37 ~ 60g

– Protein: 14.000*0,15/17 ~ 120g



• Man kan også bare bruge sin sunde fornuft…

– Erstat smør på brødet med en ekstra skive brød

– Erstat halvdelen af havregryn med cornflakes

– Spis rosiner til mellemmåltid i stedet for nødder

– Brug banan som pålæg i stedet for kødpålæg…..



• Man kan også kombinere de to muligheder….

Brug fx opskrifter, der angiver deres 
energiindhold til middags- og aftenmåltidet.

Find fx opskrifter på:

www.hjerteforeningen.dk

http://www.hjerteforeningen.dk/


Kyllingesalat med spelt (4 personer)

Ingredienser:
200 g spelt
400 g kyllingefilet
3 æbler
1 fennikel
4 stængler bladselleri
1 dl rosiner
40 g kapers
saft fra 1 citron
1 spsk flydende honning
salt og peber

Tilberedning:
1. Kog spelten efter anvisning på pakken, og lad den afkøle.
2. Kog kødet i letsaltet vand i ca. 20 minutter, og lad det køle af.
3. Skær æblerne i tern og fennikel og bladselleri i skiver.
4. Skær kyllingefileterne i strimler og bland dem med æble, fennikel, bladselleri, rosiner og kapers.
5. Pisk citronsaft og honning til en dressing og smag til med salt og peber.
6. Vend dressingen i salaten og servér groft brød til. 

Din portion
¼ af retten og 50 g groft brød

Energi pr. person: 2400 kJ (560 kcal) 
Protein 13 %

Kulhydrat 76 %
Fedt 11 % (7 g pr. person)

Kilde: Hjerteforeningen



9. Løb og vægttab

Hvor stor en effekt har løb i forhold til at opnå et vægttab?

Forbrænding ved løb:

• 1 kg. fedt indeholder ca. 30000 kJ.

Hvor meget skal man løbe for at forbrænde 1 kg fedt?

Eksempel:

Hvis en person på 70 kg vil forbrænde 1 kg fedt, hvor meget skal han så løbe?

30000/(4,2*70) = 102 km

4,2 kJ/kg/km



Betydningen af hverdagsmotion

NB! En person på 70 kg., der ikke dyrker hverdagsmotion, skal løbe godt 6 km 
hver dag for at forbrænde den samme mængde energi som en person, der kun 
dyrker hverdagsmotion.



Kostændringer og vægttab

Hvor stor en effekt har det, at lave små
ændringer af sin kost?

Hvis man eksempelvis spiser 50 gram
chokolade om dagen, og skære det ned
til kun 25 gram, hvor meget taber man sig
så på et år (forudsat at man er
i vægtbalance)?

Chokolade indeholder ca. 2100 kJ pr 100 gram.
(0,25*2100*365)/30000 = 6,5 kg

Find energiindholdet i forskellige fødevarer på www.foodcomp.dk



Små skridt
Nuværende vaner Små ændringer Prioritet Gennemført

Drikker mælk til 
aftensmad

Drikker vand til 
aftensmad

3

Løber 10 km om 
ugen

Løber 15 km om 
ugen

1

Spiser 200 gram 
chokolade om 
ugen

Spiser 100 gram 
chokolade om 
ugen

2

http://www.sst.dk/Publ/publ2009/CFF/fysisk_aktivitet/Vaegttab.pdf

http://www.sst.dk/Publ/publ2009/CFF/fysisk_aktivitet/Vaegttab.pdf


Regneopgave

Lige nu er din vægt stabil på 80 kg, men du

vil gerne tabe dig. Derfor bestemmer du dig

for at lave et par ændringer af dine kost- og

motionsvaner.
• Du drikker vand i stedet for 300 ml. mælk hver aften (150 kJ  pr 100 ml)

• Du løber 15 km om ugen i stedet for 10 km

• Du spiser 100 gram chokolade om ugen i stedet for 200 gram

Hvor meget har du tabt efter et år? 



Regneopgave

• Vand i stedet for mælk: 5,5 kg

• 5 km ekstra løb: 3 kg

• 100 gram chokolade i stedet for 200: 3,5 kg

• Samlet vægttab: 12 kg



10. Afklaring af spørgsmål

Man bliver kun klogere, hvis man spørger.


