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Velg  
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 - på ditt idrettsarrangement
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“Det er sjeldent ungene som klager. Det er de voksne som henger igjen med 
det kakebehovet. Så det er nok smart av klubbene å tenke, særlig for  
fotballen som ofte har trening og kamp i middagstid. De vil ikke ha det 
når de er sultne, men man spiser det fordi det er det eneste alternativet.”

- Strindheim håndball 



Organisert idrett er en stor del av barn og unges 
liv, og en stor del for alle foreldre og frivillige 
som bidrar med dugnadstimer inn i idretten. 
Idretten er en viktig arena for vennskap, mest-
ring og fysisk aktivitet. Hva som serveres i  
kiosken er ofte mer varierende og utvalget kan 
ligne på det man serverer på en barnebursdag.  

Det er rom for litt kake og brus i et sunt kost-
hold, men det kan fort bli mye med bursdager, 
idrettsarrangementer, avslutninger og lignende.  
I tillegg er idretten en arena der kroppen trenger 
påfyll av riktig energi, så barn og ungdom skal 
oppleve mestring i aktiviteten de driver med! 
Riktig næring er viktig for god prestasjon på 
idrettsarenaen.  

Unge Kokker mener derfor det er fornuftig med 
enkle og sunne alternativer som bidrar til  
matglede på idrettsarrangementer. Det trenger  
verken være vanskelig eller tidkrevende, samti-
dig som det kan gi fortjeneste til klubbkassen.   
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HVORFOR FOKUS PÅ SUNN MAT?

Flere klubber og idrettslag har valgt å servere  
sunnere idrettsmat til utøvere og tilskuere. 
Unge Kokker har intervjuet flere klubber i  
Trøndelag og Møre og Romsdal for å lære av 
deres erfaringer. En viktig del av grunnlaget  
for veilederen er erfaringer på arrangement 
gjennomført i Midt-Norge. Deretter er veilederen 
utviklet av ernæringsrådgiver og kokker, med 
utgangspunkt i helsedirektoratet sine kostråd. 
Målsetningen er at den skal komme til nytte 
for alle små og store idrettsklubber og lag som 
ønsker å gjøre enkle grep for sunn mat og  
matglede på arrangementer!    

Clausenengen fotballklubb og Skaun håndball-
klubb er eksempler på idrettslag som har har 
kuttet ut godteri og brus på alle sine arrange-
menter og likevel økt inntekten sin og gått i  
overskudd. Les mer om deres erfaringer under  
Erfaringer fra andre lag. 

“Det er så mange arenaer der barna får gotteri  
og snop. Idrettsarenaen er en arena hvor man 
kan ta ansvar!” 

- Veronica Aune, Smart idrettsmat
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VELG MER: 

VELG HELLER:

VELG MINDRE:

Fisk. Grønnsaker. Frukt og bær.

Grove kornprodukter 
i stedet for fine.

Olje og myk margarin 
i stedet for smør.

Magre meieriprodukter  
i stedet for fete.

Vann i stedet for  
saft og brus.

Rødt kjøtt og kjøttprodukter. Salt og matvarer med  
mye salt. 

Sukker, godteri, brus og saft. 
 

kostråd
kort fortalt



5

SUKSESSKRITERIER: 
 
Forankre i styret/ledelsen at klubben  
Ønsker fokus på sunn idrettsmat.

Involver nøkkelpersoner som engasjerer seg  
for sunn idrettsmat - få alle med på laget!

Sett et mål og budskap med et prestasjons- 
fremmende fokus. For eksempel:  
• Mål: Legge til rette for mestring, matglede  
 og prestasjon for alle barn og unge i idretten.  
• Budskap: Vanlig mat er bra nok.  
 Viktig med riktig og nok mat og drikke før,  
 under og etter aktivitet.

Del informasjon og oppskrifter med alle  
involverte (medlemmer, foreldre, trenere,  
frivillige) gjennom mail, facebook og evt.  
plakat i kiosk.

Tilby gode alternativer (se oppskrifter).

Stå for valget og gi endringene tid.

GOD ØKONOMI OG UNNGÅ SVINN:
 
Inngå godt samarbeid med nærbutikken.

Kjøp heller flere ganger enn et stort parti.

Bruk BAMAs refusjonsavtale på frukt og grønt.

Skaff matsponsorer (Eks. Møllerens sponser  
vaflene til Skaun håndballklubb).

Lag og selg mat som passer årstid og vær;  
varm mat når det er kaldt, vannmelon  
sommerstid etc.

Planlegging og oppfølging er viktig!  
• Ha en person som er ansvarlig for kiosken  
 og som tar ukentlig kontroll på varelageret.  
• Lurt å lage et system for at foreldre- 
 gruppene/de som står i kiosken melder  
 fra om det er noe som mangler osv.

Er det laget for mye mat?  
• Frys ned rester, lag avtaler med andre lag  
 som kan få solgt unna restene og/eller ta  
 i bruk refusjonsavtalen fra BAMA.

HVORDAN HAR ANDRE LAG GJORT DET? 

Veilederen er basert på erfaringer fra idrettslagene Clausenga fotballklubb,  
Molde fotballklubb, Skaun Håndballklubb, Strindheim Håndballklubb, Molde 
svømme- og livredningsklubb og Rissa idrettslag og Idrettsmat for alle.  
Her er deres tips til å oppnå suksess og å få en god økonomi oppsummert.

“På dugnad for en vektløfterklubb 

så var det lapskaus som gikk mest unna, 

det solgte som hakka møkk.  

Det var helt sjukt, de stod i kø. Skulle egentlig bare selge  

på lørdag, men måtte endre alt og selge søndag og.” 

Strindheim håndball 

“Det er viktig at noen i organisasjonen tar 
tak og ønsker endring.”

- Clausenenga fotballklubb

“Planlegging og oppfølginger er viktig!  
Vi har en person som er ansvarlig for kiosken 
og tar ukentlig kontroll på varelagret. Videre  
melder foreldregruppene som står i kiosken 
inn til oss om det er noe som mangler osv.”

- Skaun håndballklubb
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1. Løft temaet opp i styret og ledelsen. 
• Bli enige om at dette skal vi gjennomføre, vi skal sørge for  
 å barna og ungdommene i klubben vår har sunne alternativer  
 på idrettsarrangementer.

2. Sett dere ned og se på dagens kiosktilbud.

3. Bestem dere for hvilke endringer som skal gjennomføres.  
 Kanskje starter man med 2-3 endringer i første omgang.  
 For eksempel: 
• Bytte brus med alternativer uten tilsatt sukker. 
•	 Sammalt	mel	i	stedet	for	siktet	fint	mel	i	bakst.	 
	 Eks:	Bytte	fra	fine	vafler	til	grove	vafler. 
• Fjern gjerne alt av brus, sjokolade, rent godteri og potetgull  
 fra sortimentet.

4. Sørg for at alle involverte har nødvendig informasjon. 
•	 Send	ut	oppskrift	på	for	eksempel	grove	vafler	som	skal	 
 benyttes fremover til foreldre og frivillige. 
• Heng opp info i kiosken om dere har egen kiosk.

5. Begynn å bruke en arrangementsplanlegger. 
• God logistikk og planlegging må til for å få til et vellykket  
 arrangement. Begynn å bruke en arrangementsplanlegger  
 som for eks. Smart-planleggeren for å gjøre organiseringen  
 av mat og logistikk enklere og mindre tidkrevende  
 (Se  Tips til nyttige linker  ).

6. Sett et helhetlig fokus på sunn mat og idrettsprestasjoner  
 på både treninger, samlinger og arrangement. 
• Se eget informasjonsdokument til idrettsutøvere.

SMARTE OG ENKLE ALTERNATIVER  
FOR ET SUNNERE IDRETTSARRANGEMENT 

Det er mulig å gjøre noen enkle bytter for å et sunnere  
idrettsarrangement.

1. Ved å bytte fra fine til grove kornprodukter bidrar man  
 med mer fiber og næringsstoffer. Dette gir jevnere og mer  
 langvarig energi som er nyttig for unge idrettsutøvere.  
 Det kan være å bytte fra fine til grove vafler, bruke grovt  
 mel i sjokoladekaken eller å servere grove bagetter eller  
 annen brødmat.

2. Ved å bytte fra brus eller annen drikke med mye tilsatt  
 sukker, til eksempelvis jus, vann og smoothie. Unge  
 Kokker har god erfaring med salg av eple- og appelsinjuice,  
 hvor eplejuice pleie å være mest populære alternativet. Ved  
 valg av smoothie får man et mer næringsrikt alternativ som  
 bidrar med vitaminer og fiber.

3. Kake og godteri er lik unyttige næringsstoffer. Barn og  
 ungdom har behov for riktige næringsstoffer i vekst og for  
 å yte godt under aktivitet. Frukt og grønnsaker er et alternativ  
 som bidrar til gode næringsstoffer, karbohydrater som er  
 nyttig under aktivitet og fiber som gir mer langvarig energi  
 og bedre prestasjon.

4. Ved å bytte fra pølser til fiskeburger eller fiskekaker, så  
 reduserer man det usunne fettet og øker inntaket av  
 næringsrik fisk som de aller fleste spiser for lite av.

HVORDAN KOMME I GANG?

1. Bytt ut fint siktet mel med grovt sammalt mel i bakevarene  
 (eks. i vaflene, sjokoladekaka eller muffinsene)

2. Bytt brus med jus og smoothie

3. Bytt godteri med fruktbeger eller salg av hel frukt som eple,  
 banan og druer

4. Bytt fra pølser til fiskekaker

SMARTE OG ENKLE VALG FORKLART 

“Det er viktig at det finnes sunne alternativer!”  
- Molde fotballklubb 

“Det er foreldre som baker, men de blir oppfordret til å lage 
litt sunnere varianter og kan få tilsendt oppskrifter hvor det 
for eksempel er brukt grovere mel.”  
- Skaun håndballklubb



ØKONOMI OG FORTJENESTE 
Nedenfor ser du hva dere kan tjene på de enkelte varene:

IDRETTSFRUKT
 
 
Ved å bytte om til mer frukt og grønt i kiosken 
får dere ikke bare et sunnere utvalg, men dere 
kan tjene på det! BAMA gir alle idrettslag som 
er medlem av Norges Idrettsforbund 60 prosent  
rabatt på frukt, grønt, Bendit-produkter og 
juice (se  Tips til nyttige linker  ).  Hvis dere  
bruker idrettsfruktavtalen vil prisen pr. porsjon 
gå betydelig ned og dermed kunne øke  
inntjeningen til idrettslaget. Se eksempel på 
dette nedenfor under “ Erfaringer fra andre lag ”. 

PRODUKT  ANBEFALT UTSALGSPRIS  INNKJØPSPRIS  FORTJENESTE

Frukt/grønnsaksbeger  20  10  10

Smoothie  15  5  10

Smarte vafler med syltetøy  15  4-5  10

Smarte sjokolademuffins  15  2  13

Grove pizzasnurrer  15  5  10

Toast med ost eller ost/skinke  15  8  7

Wraps (halv)  20  8  12

Rundstykke med pålegg (halv)  15  6  9

Pastasalat med grønnsaker  30  20 (uten kjøtt)  10

Fiskekake i rundstykke 35  20 avhengig av  15 
med salat eller coleslaw  type fiskekake

Suppe med brød/rundstykke  25  15  10

Meksikansk gryte med brød/rundstykke 25  15  10
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”Første året vi gikk over til sunnere mat på 
idrettsarrangementer fikk klubbkassa en boost 
på 40 prosent”

- Rissa idrettslag

”Vi har hatt god inntjening etter skiftet til 
sunnere idrettsmat. Bedre faktisk, enn brus 
og sjokolade.”

- Clausenenga fotballklubb
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HANDLELISTE:
2 vannmeloner

30 bananer

23 epler (ca. 3,5 kg)

9 pakker druer

15 pærer

2 pakker gulrot

 
Innkjøp:  730 kr

Refundert fra Bama:  438 kr

Reel utgift:  292 kr

Fortjeneste:  90 x 20 kr

 1800 – 292 = 1508 kr

 

TIPS: 

• Tenk sesong 
• Se etter frukt og grønt på tilbud 
• Har noen av butikkene i nærmiljøet  
 overskuddsfrukt?

Heng opp Bama sin guide til fruktbeger i  
kiosken! Så får alle frivillige samme info om 
hygiene og fremgangsmåte (se  Tips til nyttige 
lenker ).  

Skaun Idrettslag er et annet idrettslag som har 
gjennomført et sunnere skifte i kiosken sin. De 
har kuttet ut all brus og godteri, og likevel fått 
et overskudd på 500 000 kroner. Lars Anders 
Helgemo forteller at de nå tilbyr juice/smoothie,  
fruktbeger og grove vafler. De har et godt sam- 

ERFARINGER FRA ANDRE LAG  

Både Clausenenga og Molde fotballklubb er  Eat Move Sleep  ambassadører  
og beskriver dette som en vellykket måte å komme i gang med sunne idretts- 
arrangementer. Alle fotballklubber kan bli ambassadører og delta på samlinger 
for kompetanseheving. I tillegg har Eat Move Sleep mye bra materiale og opp- 
skrifter på sine nettsider som er tilgjengelig for alle (se  Tips til nyttige lenker  ).   

Lagene forteller at en av suksessfaktorene for å gjøre endringer av mattilbudet 
er at styret og ledelsen går foran som en positiv drivkraft og bidrar til at dette er 
noe som det settes fokus på. Det å gjøre små og store endringer i hvordan man 
gjør ting, i dette tilfellet matservering på idrettsarrangementer krever en ekstra 
innsats fra alle involverte. Det tar tid å komme inn i nye rutiner. Da er det viktig 
at denne ekstra innsatsen støttes opp under og at alle bidrar til å dra i samme 
retning.  

Clausenengen fotballklubb er et eksempel på en klubb som har økt inntjeningen 
etter de la om til sunnere alternativer. De benytter BAMA- avtalen (60% refusjon 
på frukt og grønt) for å bidra til og sikre inntjening til klubbkassa.  

Her er et eksempel på hva dere kan tjene på fruktbegere: 

Det skal være cup med 160 håndballspillere i alderen 6-9 år.  
Vi ønsker å lage 90 fruktbegere som skal selges på cupen.  

arbeid med Kiwibutikken i nærmiljøet og de 
kjøper heller flere ganger enn et stort parti. 

Skaun idrettslag tilbyr fortsatt kaker og vafler, 
men de er litt sunnere. Det er foreldre som baker, 
men de blir oppfordret til å lage litt sunnere  
varianter og kan få tilsendt oppskrifter hvor 
det for eksempel er brukt grovere mel. 

Som motivasjon for endringen forteller laget  
at de føler de har et ansvar som idrettslag og 
at de må drive holdningsskapende arbeid på 
alle plan.   
“ Tenk på klubbens rolle i samfunnet, vi skal 
ikke være en café! ”.  

Skaun idrettslag har hatt et fokus på sunn 
idrettsmat i en del år og sier de ble inspirert  
og fulgte retningslinjene til håndballforbundet.  
“ Videre har vi med oss mange driftige folk som 
er med på masse forskjellig og får dermed  
inspirasjon fra andre steder”.  

Laget mener det går fint an å drive kiosk  
lønnsomt uten å selge brus og godteri.  
“ Hos oss så har vi hatt en veldig god økonomi  
de siste årene (takket være kiosk og dugnad).  
Vi fikk 500 000 i overskudd, og dette førte til  
at vi kunne halvere treningsavgiften og lage et  
solidaritetsfond. Der kan man søke støtte til  
utstyr og turer om man har behov for det. Nå 
vet vi jo ikke hvordan det ville vært med salg 
av brus og godteri, men signaleffekten er viktig,  
man kan få overskudd uten brus og godteri! 
Ikke være redd for å kutte ut brus og godteri, 
husk at kjøpslysten er der uansett!”

“Jeg syns det er smart å ha sunne alternativer, 
selv om man har litt sjokolade og sånt også, 
så kan ihvertfall de som vil velge de sunne 
alternativene.” 

- Strindheim håndball

“Vi får tilbakemeldinger om det ikke er sunne 
alternativer, det blir etterspurt. De forventer 
sunne alternativer hos oss.” 

- Molde fotballklubb
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Hybelkomfyr med stekeovn og kokeplate,  
eller bare kokeplate

Vaffeljern 

Toastjern

Kjøleskap

Liten fryser

Mikrobølgeovn

Vannkoker

Kjele til supper og koking av pasta

Skjærefjøl til frukt og grønnsaker

Øser, visper, kniver

Vekt

Litermål

Plastfolie

UTSTYRSLISTE:
For å kunne lage sunne varianter i kiosken (dersom en virkelig skal gjøre det fullt ut.) 

” Stå for valget og tilby gode alternativer.”

- Skaun håndballklubb



10

Her er et knippe oppskrifter som er sunne, raske og rimelige og som kan  
passe til større og mindre arrangementer. De fleste oppskriftene passer like 
godt sommer som vinterstid, men det kan være lurt å ha i bakhodet at det er 
ekstra godt med noe varmt i kroppen vinterstid, og da vil for eksempel supper, 
gryter og nystekte vafler være gode alternativer.

OPPSKRIFTER

Frukt/grønnsaksbeger 11 

Smoothie 12

Smarte vafler/ Strindheim Vaffelen 13

Smarte muffins 14

Grove pizzasnurrer 15

Toast med ost eller ost/skinke 16

Wraps med tilbehør 16

Rundstykke med pålegg 17

Pastasalat med grønnsaker 18

Fiskeburger 19

Suppe med brød/rundstykke 20

Meksikansk gryte med brød/rundstykke 21

Oppskrifter

“Vi varslet alle før en sone-cup en gang om 
at det ble muligheter for middag og lagde 
wok. Og da solgte de i bøtter og spann!  
Så det handler om at man må få det ut.” 

- Strindheim håndball

“Vi har kuttet ut brus og godteri og tilbyr 
juice/smoothie, fruktbeger og grove vafler” 

- Skaun håndballklubb



Ca. 50 fruktbeger

DU TRENGER:

15 bananer

12 epler

8 appelsiner

2 ananas

2 honning/cantaloupe melon  
eller 1 vannmelon

4 beger blåbær/jordbær

3 beger druer

Frukt/ 
grønnsaksbeger

FRUKT/GRØNNSAKSBEGER
Frukt- og grønnsaksbeger kan brukes med de råvarene deres ønsker.

SLIK GJØR DU:

1. Vask frukten og la vannet renne godt av.

2.  Skjær endene av bananene, la skallet sitte  
 på og del hver banan i tre biter.

3. Kutt opp epler og appelsiner i båter.

4. Skjær begge endene av ananasen og sett  
 den på høykant. Del den i fire båter, legg  
 ananasbåtene flatt på skjærefjøla og skjær  
 i skiver.

5.  Del opp melonene.

6.  Legg frukt og bær så likt som mulig i begrene.

Et tips er å variere frukt og grønnsaker etter 
sesong. En kan for eksempel bruke mer bær 
sommerstid, epler på høsten og klementiner/
appelsiner vinterstid. En miks av frukt og grønt 
er også spennende og smakfult.

“Ikke være redd for å kutte ut brus og godteri,  
husk at kjøpslysten er der uansett.” -Skaun håndballklubb 
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Smoothie er enkelt å mikse sammen i en mikser, og det er et uendelig utvalg  
av variasjoner. Unge Kokkers smoothienøkkel bør ligge til grunn: 30% bær,  
30% frukt og 40% grønnsaker. Tilsett litt yoghurt eller kesam i tillegg for god 
fylde og bidra med nødvendige proteiner. Havregryn, nøtter og frø er også 
gode ingredienser å ha i smoothien.

12

grønn-
saker 
40%Bær 

30%

frukt 
30%

DU TRENGER:

3 kopper spinat

1 banan

1 eple

1 kiwi

1 saft fra lime

1 neve nøtter/frø/havregryn

1 dl yoghurt/kesam

1 dl eplejus

HULKEN
SLIK GJØR DU:

1. Skyll og skrell frukten og grønnsakene.

2. Ha i spinat, banan, eple, kiwi, lime,  
 yoghurt/kesam og eplejus i blenderen og 
 bland til det har fått en smooth konsistens.

3. Tilsett eventuelt frosne bær, frukt og  
 grønnsaker. Kjør blenderen.

4. Tilsett litt kaldt vann om smoothien er  
 for tykk.

5. Tilsett nøtter, frø eller havregryn.  
 Kjør blenderen.

6. Tilsett mer kaldt vann eller eplejus til du har  
 fått den konsistensen du ønsker.

7. Smak på smoothien. Om den mangler litt  
 sødme eller smaker litt fro mye grønnsaker  
 så tilsett litt mer frukt eller bær. Er den litt  
 tung og mangler syrlighet, så tilsett litt  
 ananas, sitron, lime eller et grønt eple.

Se hvordan det kan gjøres her:  

SMOOTHIES
TIL HVILKET SOM HELST 

mellommåltid 

https://www.youtube.com/watch?v=IS9KZHDCOlc


DU TRENGER:

10 egg

3 ss sukker

10 ss smeltet eller flytende smør eller  
nøytral olje (ikke olivenolje)

2 liter melk

7,5 dl sammalt hvete, finmalt

7,5 dl hvetemel

5 dl lettkokte havregryn

2 ts salt

2 ts bakepulver

Eventuelt vaniljesukker eller kardemomme

 

SLIK GJØR DU:

1.  Miks egg og sukker.

2.  Tilsett halvparten av melken  
 og oljen/smøret.

3.  Ha i mel, havregryn, salt og bakepulver.

4.  Bland godt.

5.  Ha i resten av melken.

6.  La gjerne vaffelrøren svelle minst  
 20 minutter før steking.

7.  Stek vaflene.

SMARTE VAFLER 
Ca. 40 vaffelplater

STRINDHEIM VAFFELEN av Bente Bremseth

Ca 1,5 liter eller 15 vaffelplater

DU TRENGER:

6 egg

6 dl melk

1/2 boks vaniljekesam (event kesam original 
eller margarin/planteolje)

1 dl havregryn (event havremel)

1 dl hvetemel

5 dl sammalt hvete, finmalt/grovmalt  
– eller annen type grovt mel som f.eks bygg, 
sammalt spelt

1 toppet ts bakepulver

 

SLIK GJØR DU:

1.  Bland alle ingrediensene sammen i en bolle 
  og rør godt til du har en myk røre uten  
 klumper.

2.  La blandingen svelle litt, helst en liten time  
 eller mer (om du har tid).

3. Stek i vaffeljern til de er gyldne. Trenger ikke  
 fett til stekingen, men tar du de ut for tidlig  
 kan de henge igjen litt i vaffeljernet, så smør  
 deg med tålmodighet!

TIPS! 
Tøm gjerne vaffelblandingen over på en ren-
gjort flaske før du kommer på arrangementet, 
det vil gjøre det lettere for de som skal steke 
vaflene. Røren kan gjerne lages ferdig dagen 
før og oppbevares i kjøleskap til den skal brukes.13

vafler

“Ungdommen velger smoothie om vi har det. 
Tror det er ganske innarbeidet. De vet det 
er smoothie og grove vafler i kiosken. Vi 
får foreldrene til å lage noen liter vaf-
felrøre før de kommer, så vi bruker den 
oppskriften barna har ute.”

- Molde fotballklubb



DU TRENGER:

7 dl sammalt hvete

3.5 dl sukker

3 ts bakepulver

2 ts vaniljesukker

4 toppede ss kakao

3 dl melk - laktosefrie alternativ som  
soja-ris-eller havremelk

1.5 dl raps eller solsikkeolje

2 egg

SMARTE SJOKOLADEMUFFINS
Ca. 24 stk

SLIK GJØR DU:

1. Bland alt det tørre i en bolle.

2. Bland inn melken litt og  
 litt til en tykk klumpfri røre.

3.  Rør deretter inn oljen, og rør til slutt godt  
 inn eggene.

4.  Fordel røra på 20-24 muffinsformer,  
 bruk evt muffinsbrett.

5.  Stek muffinsene på 200 grader  
 midt i ovnen i 13-16 minutter på vanlig  
 over- og undervarme.

6.  Sjekk muffinsene med en tannstikker,  
 kakepinne e.l. Dersom det ikke er rester 
 på pinnen er de ferdige.

7.  Avkjøl muffinsene litt i formen,  
 og klar til servering!

14

Smarte  
sjokolade- 

muffins

“Første året vi gikk over til sunnere mat 
på idrettsarrangementer fikk klubbkassa en 
boost på 40 prosent!” 

- Rissa idrettslag

“Man kan få overskudd uten brus og godteri!” 

- Skaun håndballklubb



DU TRENGER:

Gjærdeig:

1 pakke gjær

6 dl lunkent vann

2 ss olje eller flytende margarin

1 ts salt

3 dl sammalt hvete, grov

Ca. 6 dl hvetemel

 
Fyll:

12-14 ss cottage cheese

4 ss olje

2 røde chilli, finhakket (uten frø)

30 marinerte soltørkede tomater, grovhakket

3 ts pizzakrydder/timian/oregano

4 ts tørket basilikum

4-6 fedd hvitløk (kan sløyfes)

2 dl pinje-/solsikkekjerner

4 dl halvfet hvitost, revet

 PIZZA-
SNURRER

GROVE PIZZASNURRER
32 stk

SLIK GJØR DU:

1. Bland gjærdeigen sammen  
 og la den heve i 30-40 minutter.

2. Ha cottage cheese i en bolle og rør inn oljen.

3.  Bland inn chili, soltørkede tomater,  
 krydder/urter og eventuelt hvitløk.

4.  Trill ferdig hevet deig til to pølser på  
 ca.30 cm. Kjevle ut til et rektangel på  
 ca.30-35 cm.

5.  Stryk fyllet jevnt utover deigene.

6.  Dryss pinje/solsikkekjerner og revet ost over.

7.  Rull hver deig fast sammen til en pølse  
 fra den lengste siden. Del hver deig i 16  
 like store biter. Knip den ene siden godt  
 sammen.

8. Sett de på et bakepapirkledd stekebrett.

9. Dekk med plast og la etterheve til  
 dobbel størrelse.

10. Sett stekeovnen på 220 grader.

11. Stek snurrene i ca. 20 minutter.

15

“Det trenger ikke være pizza med blomkålbunn liksom, det holder med en vanlig pizza med  
salat, men si ifra at det er noe annet enn sjokolade kake. Pizzahorn, snurrer og lignende går 
som hakka møkk. Det som har solgt mest har vært de dagene det har vært fornuftige valg, som 
pizzasnurrer, som de har tjent mest på.” 

- Strindheim håndball 
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DU TRENGER:

2 skiver grovbrød, gjerne firkantet ferdig kuttet

2 skiver ost eller 1 skive ost og 1 skive skinke

Eventuelt krydder som oregano

 

SLIK GJØR DU:

1.  Ha ost og eventuelt skinke på den  
 ene skiven.

2.  Ha den andre over.

3.  Stekes i toastjern.

wraps
TOAST&

TOAST

Wraps kan lages i uendelige variasjoner.  
Varier grønnsaker, krydder, dressing og 
annet fyll. Alt passer! Her er et eksempel.
DU TRENGER:

2 pk fullkornstortilla (6 per pakke)

1 pose/pakke salat eller spinat

1 maisboks

1 bunt vårløk

3 paprika

Krydder

Kylling, fisk eller vegetar som bønner/linser

Evt. fullkornsris

Dressing (her er det bare fantasien som setter 
grenser! Enkelt og greit kan en bruke lettrømme,  
kesam, kremost eller creme fraiche, gjerne 
sammen med pesto)

 

SLIK GJØR DU:

1. Smør dressing utover lefsene.

2. Legg på salat og grønnsaker.

3. Legg på vegetar, kjøtt eller fisk.

4. Krydre med det krydderet du ønsker.

5. Rull sammen på et stykke matpapir og  
 vri endene som en smell bonbon.

6. Del i to og server!

WRAPS (HALV)
24 stk

“På kamper ol. så har vi solgt   
grov toast, og da selger vi masse.  
Da har vi fått sponsa brød fra en baker 
f.eks og det funker veldig bra.” 

- Strindheim håndball 
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DU TRENGER:

10 rundstykker/baguetter

20 skinkeskiver

20 osteskiver eller evt 7 hardkokte egg

1 paprika

1 agurk

1 salathode

 

SLIK GJØR DU:

1.  Stek baguettene.

2.  Avkjøl og del på langs.

3.  Fyll på med pålegg og grønnsaker.

RUNDSTYKKE MED PÅLEGG (HALVT)
20 stk

Rundstykke

“Noen ganger har foreldrene reagert fordi  
de kobler info om kosthold til slanking.  
De knytter det automatisk til noe negativt. 
Det er viktig å ha et fokus på sammenhengen 
mellom mat, idrett og prestasjon.” 

- Strindheim håndball



DU TRENGER:

1000 g penne eller fusilli fullkornspasta

7 squash

3 bokser mais

4 paprika

5 gulrot

15 ss hakket mynte, oregano eller basilikum

5 dl rapsolje eller olivenolje

salt og pepper

Tilsett røkt laks, kylling, spekeskinke  
eller kokt skinke om ønskelig.

PASTASALAT MED GRØNNSAKER
10 porsjoner

SLIK GJØR DU:

1.  Kok pastaen i ca. 8 minutter og  
 kjøl deretter ned i kaldt vann.

2.  Ha pastaen i en bolle og bland i olje  
 for å unngå at den klistrer seg sammen.

3.  Kutt opp squash og paprika.

4.  Rasp gulrøttene.

5.  Bland alle ingrediensene sammen.

6.  Smak til med salt og pepper.

18

Pastasalat  
med grønnsaker

“Sukker berger ikke økonomien. Med det så 
mener vi at det går fint an å drive kiosk 
uten å selge brus og godteri. Hos oss så  
har vi hatt en veldig god økonomi de siste 
årene, med 500 000 kroner i overskudd” 

- Skaun håndballklubb



DU TRENGER:

16 fiskeburgere

16 grove hamburgerbrød

1 salathode

 
Coleslaw:

2 stk kålhode (helst rødkål)

1400 gram gulrot (Gulrot og kål kan også 
byttes ut med ferdig råkostsalat på pose)

2 bunt vårløk

2 potte frisk basilikum

2 boks lettrømme

4 ss honning

2 ts salt

1 ts pepper

FISKEBURGER MED SALAT ELLER COLESLAW
16 stk

Fiskeburger er et godt alternativ til pølse, og kan enkelt serveres med kun brød 
og salat eller også litt coleslaw eller annen dressing. Det er også mulighet for  
å gjøre det enda enklere ved å kun servere burgeren på gaffel!

SLIK GJØR DU:

1. Rasp kålhode og gulrot.

2. Kutt opp vårløk og basilikum.

3. Bland rømme og honning sammen  
 med grønnsakene.

4. Smak til med salt og pepper.

5. Varm fiskeburgerne  
 (og eventuelt hamburgerbrødene).

6. Server varme fiskeburgere i brød  
 med salat eller coleslaw på.

19

Fiskeburger 
med salat eller coleslaw

“Vi ønsker å fremstå som en klubb som tar 
ansvar, som tar et samfunnsansvar. Vi vil 
ha et fokus på godt kosthold og få inn gode 
holdninger hos medlemmene.” 

- Clausenenga fotballklubb.



DU TRENGER:

3 løk

1 hvitløk

5 ss olje

1 kg gulrot, i skiver

20 g ingefær

1,5 liter vann

3 terninger grønnsaksbuljong

2,5 dl kokosmelk

20

SUPPER
ENKLE, 

og SMAKFULLE
 

SUPPE MED BRØD/RUNDSTYKKE _ GULROT OG INGEFÆRSUPPE 
10 porsjoner av 2,5 dl

Suppen er vegetarisk og gluten- og melkefri

SLIK GJØR DU:

1. Skyll, rens og del opp grønnsakene.

2. Varm oljen i en kjele. Tilsett løk og hvitløk  
 og surr dette sammen til de er blitt myke og  
 blanke. Pass på, ikke ha for sterk varme slik  
 at løken blir brent.

3. Tilsett grønnsaker og vann.

4.  Smuldre buljongterningen og rør inn i  
 suppen. Kok opp.

5.  La suppen småkoke i minst 10 minutter,  
 til gulrøttene er myke.

6.  Ha i kokosmelken og mos suppen med  
 en stavmikser.

7.  Er suppen for tykk, kan du tilsette litt vann.  
 Er den for tynn, tilsett maisjevning 
 (les bruksanvisning på pakke).

8.  Kok opp på nytt og server.

9.  Serveres med rundstykke  
 eller tykk brødskive.

“Tenk på klubbens rolle i samfunnet,  
vi skal ikke være en cafe!” 

- Skaun håndballklubb
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DU TRENGER:

1000 g kidneybønner

2000 g hakket tomat

1 hakket hvitløk

3 hakket løk

3 bokser mais

3 røde paprika

3 grønne paprika

Rapsolje til steking

1 ts kuminpulver

1 ts oregano

1 ts paprikapulver

Salt og pepper

Meksikansk
gryte

MEKSIKANSK GRYTE
16 porsjoner

SLIK GJØR DU:

1. Fres løken gyllen i stekepanne.

2.  Tilsett hvitløk, paprika og krydder,  
 fres noen minutter til.

3. Tilsett bønner, mais og hakket tomat.

4.  Juster med vann hvis trengs.

5. Kok opp.

6. Smak, tilsett salt og krydder og  
 eventuelt mer krydder.

7. Server med brød, rundstykke  
 eller litt nachos.

“Vi bruker idrettsfrukt og får refusjon 
(BAMA). Så får man 60% refundert på frukt.”

- Strindheim håndball
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ANDRE MATVARER TIL KIOSKEN:
Hel frukt

Nøtteposer med/uten tørket frukt

Rett i koppen havregrøt (bare fyll på med kokende vann)

Yoghurt med müsli

TIPS TIL NYTTIGE LENKER:

Bama avtalen: 
https://www.eatmovesleep.no/idrettsfrukt/

Tine idrettsmat: 
https://www.tine.no/smartidrettsmat/

Tines Smart planlegger: 
https://www.tine.no/smartidrettsmat/smartplanlegger/

Norges Idrettsforbund - Tips til en sunn idrettshverdag: 
www.sunnidrett.no

Erfaringer, tips, triks og oppskrifter fra andre idrettslag: 
https://idrettsmatblogg.com

Veileder, Bama fruktshaker: 
https://www.eatmovesleep.no/globalassets/eatmovesleep/nedlasting/
eatmovesleep_a2_kutte_frukt.pdf

Oppskrifter fra Unge Kokker: 
https://ungekokker.no/oppskrifter/

“Folk kjøper de sunne alternativene, når vi har frukt og lapskaus osv så kjøper de det jo.”

- Molde fotballklubb

https://www.eatmovesleep.no/idrettsfrukt/
https://www.tine.no/smartidrettsmat/
https://www.tine.no/smartidrettsmat/smartplanlegger/
http://www.sunnidrett.no
https://idrettsmatblogg.com
https://www.eatmovesleep.no/globalassets/eatmovesleep/nedlasting/eatmovesleep_a2_kutte_frukt.pdf
https://www.eatmovesleep.no/globalassets/eatmovesleep/nedlasting/eatmovesleep_a2_kutte_frukt.pdf
https://ungekokker.no/oppskrifter/

