
”Det lilla extra” 
– Hur mycket kan du äta 

under en vecka?



Godis ger dig energi – för stunden. Mellanmål ger 
dig både näring och energi – länge. För 75 gram 
godis får du mjölk, smörgås och frukt (se bilden). 
Så vad väljer du? 

Godiset och mellanmålet innehåller lika mycket kalorier (285 kcal).



Hur mycket av ”det lilla extra” 
kan du och dina barn äta?
De flesta av oss vill ha mer än bara bra och hälsosam mat. På jobbet kanske 
vi tar en kaka på rasten, på bussen hem äter vi gärna choklad, till middagen 
vill vi ha vin och efterrätt. Barnen kanske längtar efter glass eller vill ha chips 
framför tv:n. Allt detta innehåller mycket fett, socker och alkohol men inte 
mycket näring. Därför kallar vi dessa produkter för ”det lilla extra”. Sånt som 
vi kan äta och dricka i små portioner, någon gång i veckan.

Hur mycket du kan unna dig av ”det lilla extra” beror på hur mycket energi 
du behöver. Det i sin tur beror på om du är kvinna eller man, 
hur gammal du är, hur mycket du rör på dig och hur du äter i övrigt.

I den här broschyren ger vi förslag på hur mycket du maximalt kan äta eller 
dricka av ”det lilla extra” under en vecka om du äter hälsosamt i övrigt. 
Vill du gå ner i vikt ska du äta ännu mindre än förslagen visar.

För att må bra och hålla sig frisk måste 
kroppen få näring och energi. Det får den 
om vi äter bra och varierat i lagom mängder.



Barn 2 år – maximalt under EN VECKA

Barn lär sig av hur vuxna gör
Som du ser finns det inte mycket utrymme för ”det 
lilla extra” för en tvååring. Vänj i stället barn vid att 
tycka om nyttig mat och dryck. Det ger dem en bra 

start i livet. Tänk också på att barn lär sig av hur 
vuxna gör – ät gärna nyttig mat tillsammans med 
dem. Det mår också du bra av.

MAX UNDER VECKA
FÖRSLAG 1

MAX UNDER EN VECKA
FÖRSLAG 2

MAX UNDER EN VECKA
FÖRSLAG 3

eller eller

2 små glas saft (= 2,5 dl)
½ bulle 
    

2 små glas äppeldryck (= 2,5 dl)
1 liten chokladbit (28 g)
2 isglassar (= 110 g) 

1 stort glas chokladdryck (= 2 dl)
½ wienerbröd
40 g russin



Barn 4 år – maximalt under EN VECKA

Skilj på vardag och fest
Visst kan du unna ditt barn att äta av ”det lilla extra” 
när det är fest. Men var tydlig med att det är ett 
undan tag och festa bara en gång i veckan. Annars finns 

det risk för att ditt barn blir överviktigt. Fetma och 
övervikt bär man ofta med sig upp i vuxen ålder. Det 
kan leda till hjärtkärlsjukdomar och diabetes typ 2.

MAX UNDER EN VECKA
FÖRSLAG 1

MAX UNDER EN VECKA
FÖRSLAG 2

MAX UNDER EN VECKA
FÖRSLAG 3

eller eller

1 flaska läsk (=33 cl) 
1/2 bulle
1 dl lösglass
75 g lösgodis   

2 stora glas äppeldryck (= 5 dl)
1 liten chokladbit (28 g)
1 isglass (72 g)
40 g chips

1 flaska läsk (= 33 cl)
1 baklava
50 g blandad torkad frukt
40 g cashewnötter



Kvinnor – maximalt under EN VECKA

Hur mycket äter du?
Om du äter för mycket av ”det lilla extra” kan det 
leda till övervikt och fetma. Dessutom ökar risken för 
hjärtkärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Exemplen är anpassade för vuxna med stillasittande 
liv. Rör du på dig i jobbet eller på fritiden kan du öka 
mängderna en aning.

MAX UNDER EN VECKA
FÖRSLAG 1
2 flaskor läsk (= 66 cl)
2 bullar
2 dl lösglass
175  g lösgodis
100 g äppelpaj
4 småkakor

MAX UNDER EN VECKA
FÖRSLAG 2
3 flaskor läsk (= 100 cl)
1 rulle mjölkchoklad
1 punchrulle/dammsugare
100 g chips
70 g ädelost 
4 glas vin (= 60 cl) 

MAX UNDER EN VECKA
FÖRSLAG 3
3 flaskor läsk (= 100 cl)
3 baklava
120 g frukt & nötmix
100 g pommes frites 
100 g dadlar
50 g solrosfrön

eller eller



Drycker med alkohol1   
• 2,25 dl starköl
• 1 flaska lättöl
• 4 cl punsch, likör eller  starksprit 
• 8 cl starkvin

Alkoholfria drycker  
• 3 glas alkoholfritt vin
• 1 flaska läsk (33 cl)
• 2,25 dl alkoholfri cider 

Män – maximalt under EN VECKA

1 glas vin (15 cl) – kan bytas mot ett av följande alternativ både för kvinnor och män:

  1 Innehåller lika många kalorier som ett glas vin.

MAX UNDER EN VECKA
FÖRSLAG 1
3 flaskor läsk (= 100 cl)
3 bullar
3 dl lösglass
250 g lösgodis
150 g äppelpaj
3 småkakor

MAX UNDER EN VECKA
FÖRSLAG 2
3 flaskor läsk (= 100 cl)
2 chokladbitar
2 punchrullar/dammsugare
200 g chips
70 g ädelost 
7 glas vin (=105 cl) 

MAX UNDER EN VECKA
FÖRSLAG 3
4 flaskor läsk (= 132 cl)
5 baklava
120 g frukt & nötmix
140 g pommes frites  
150 g dadlar
75 g solrosfrön

eller eller

För risker med alkohol, 
se www.1177.se



Gillar du godis, läsk, kakor, vin och annat som innehåller mycket 
socker, fett och alkohol? Tänk på att njuta i lagom mängder. Om du 
äter för mycket ökar risken för övervikt, fetma, hjärtkärlsjukdom och 
diabetes typ 2. I den här broschyren får du förslag på hur mycket du 
kan äta och dricka av energirik mat under en vecka – om du äter 
hälso samt i övrigt. 
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