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Vilka är vi?
Håller inte du också med om att utbudet av mat inom idrottens värld är dåligt på många håll? 
Från att man är knatte upp till senioråldern har de flesta varit på läger eller tävlingar/
turneringar där måltiderna mest setts som ett nödvändigt ont, ett brejk för bukfylla innan 
nästa pass. Känns det igen? Konstigt då alla vet att det handlar om att äta rätt - träna rätt - 
vila rätt, för att kunna prestera på topp på rätt dag, få kroppen att fungera på den nivå man 
vill och även tåla träningsmängden man satt upp. 

Vi hjälper dig med det vi kan bäst - erbjuda personliga kostråd och riktigt bra mat. 

Vi på Runnzell AB villl erbjuda enkla, nyttiga & goda produkter av nordiska råvaror som är 
hållbara och med högsta krav på djurhållning och jordbruk. Alla förgräddade med sous vide-
tillredning som princip. 
Med Pyris breda kompetens och Feelias hälsosamma sous vide-tillagade färska matvaror så 
hoppas och tror vi att vi kan hjälpa och peppa många till nya personliga rekord, ett bättre 
anpassat matintag samt ökad förståelse och kunskaper kring vad kroppen behöver för att 
kunna växla ut maximalt. 

DINA PERSONLIGA KOSTRÅD UTFORMAS UTEFTER JUST DIN UNIKA 
KROPPSSAMMANSÄTTNING, DITT ENERGIBEHOV, DIN 

TRÄNINGSBELASTNING OCH DIN MÅLSÄTTNING. BRA VA!?

Patricia ”Pyri” Badh är kvinnan bakom Näringsrätt Kostrådgivning och är utbildad leg. dietist 
med specialisering inom sportnutrition, kontinuerligt uppdaterad kring senaste forskningen, 
senast via IOC Diploma in Sports Nutrition 2018-2019, Internationella Olympiska Kommittén. 

Pyri är en väldigt flitigt anlitad och uppskattad föreläsare och kostrådgivare inom rehab-, frisk- 
och sjukvård, hos kommuner, företag, vårdbolag samt idrottsföreningar. NÄRINGSRÄTT 
Kostrådgivning kan av idrottsföreningar anlitas via RF-SISU Idrottsutbildarna och erbjuder 
kravspecifika kostråd omvandlade till praktiskt anpassade och inspirerande recept, menyer 
och måltidsförslag. 

Idrottsklubbar och individuella idrottare anlitar även Pyri för utbildning inom näringslära, 
planering av dagsmenyer, näringsberäkningar, rådgivning kring mag- och tarmbesvär samt 
allergier och födoämnesintoleranser.

Valmista hyvää

Ultramarathon-festival
166km, 83km, 55km & 34km

WC Längdskidåkning
i klassiska Lahti

WC Längdskidåkning
I Ruka/Kuusamo

WC Skidskytte i 
Kontiolathi

WC Alpint - 
traditionsenligt 
slalompremiär

Cross Fit-tävling i Oslo - 
individuellt & I mixade lag

Cross Fit-box 
I Oslo

Löparfestival mitt i Oslo 
med 12,500 löpare

Långdistans-löpartävling inne 
på legendariska Bislett i Oslo

N
ågra idrottsevenem

ang där Feelias m
at har varit representerade



BRA MAT MAXIMERAR EFFEKTEN FRÅN DEN TRÄNING DU REDAN UTFÖR & MÖJLIGGÖR OCKSÅ MER TRÄNING 

Vad är nu sous vide?

Krista Pärmäkoski
4 OS-MEDALJER - 6 VM-MEDALJER

Sous vide-tillagning är en typ av slow food. Det innebär, grovt förenklat, att man stoppar en råvara i en vakuumpåse. Påsen stoppas 
därefter i ett vattenbad som håller en för råvaran optimal temperatur. Påsen får sedan ligga i vattenbadet vid denna givna temperatur i 
en viss tid. Alla goda smaker, aromer och alla naturliga nyttigheter stannar kvar i påsen och sköljs inte bort i kokvattnet eller försvinner 

ut i en stekpanna. Innehållet i påsen tillagas till perfekt temperatur. Varje gång.   

Som tillagningsmetod har sous vide visat sig överlägsen för bevarandet av mineraler, vitaminer och antioxidanter. Antioxidantrik mat 
bidrar till optimerad återhämtning samt minskar risken för skador och infektioner vid hård träning. Kosthållning med hög näringstäthet 
bidrar till bra blodvärden och mindre risk för exempelvis låga järnvärden som är ett vanligt bekymmer hos t.ex. uthållighetsidrottare. 

I undersökningar presenterade av Livsmedelsverket så jämfördes kokning av grönsaker i påse/sous vide och vanlig kokning i vatten, 
bland annat med avseende på halter av vitamin C och total antioxidativ kapacitet. Kokning i påse/sous vide var skonsammare än vanlig 

kokning. T.ex. var 50% av vitamin C kvar efter vanlig kokning och 80% kvar efter kokning i påse/sous vide.

Hållbar mat?
Vi tillagar mat med stort sett bara finska eller svenska råvaror. Varför? För att den är den bästa maten som finns! 

Klimatpåverkan - Vi vill att allt i din portion mat framför dig totalt ska ha transporterats så få mil som möjligt. Låg co2-påverkan. 
Ursprung - Fött, uppväxt, slaktat, styckat, förpackat och tillagat i Finland. Alla djur har personligt id-kort. 

Kvalitet - Vårt svalare nordiska klimat gör att våra växter, ovan och under jord, är sprängfyllda med näring och nyttigheter.  
Kontroll - Vi arbetar med noga utvalda bönder och ingenting hamnar utanför vår kontroll i något led. 

Säkerhet - Garanterat säker mat. Finland är tex enda landet i EU som är helt salmonellafritt. Feelias kök har högsta säkerhetsklass. 
Djurskydd - Finland och Sverige är i särklass de länder med hårdast lagar för djurskydd som värnar om individens välmående. 

Hälsa - Sojafritt foder, grisar får behålla sin knorr, höns sin näbb. Störst fria ytor per individ inom EU. Utomhusvistelse. 
Mediciner - Bra om man är sjuk. Inte frisk. Gäller även för djur. Därför är vårt köttinnehåll antibiotikafritt och naturligt. 

Växtskyddsmedel - Lägst användning i Europa. Bör väl i första hand användas för att ge skydd och livskraft, inte för att döda? 
Kretslopp - Tex skal, rester etc åker i retur tillbaka till bönder som foder eller gödning. Återvinningsavgift betald för alla förpackningar. 



RÄTT ÅTERHÄMTAD, VÄL FÖRBEREDD FÖR NÄSTA PASS

Kl ipp upp-värm upp-ät upp

Lätt-snabbt-smart

David Pizzoni Elfving
1 VM-GULD, 3 SM-GULD

Bandy

Med våra coola och lättdiskade mattermosar, som såklart 
håller värmen bra över tid, kan man alltid ha med sig mat 

och snabbt fylla på depåerna före och efter ett pass.

Vi väljer här en vinteridrottare (längdskidåkare) som exempel  
Utmaning: 2 pass/dag, risk för nedkylning, vanligt med dåligt återställda vätske-/saltbalanser, högt energibehov.  
Ett värmande snabbt återhämtnings-mål som äts direkt efter passet, innan dusch och huvudmåltid förbättrar 
förutsättningarna. 

Det är många som ganska hyfsat vet vad som krävs för att uppnå sina egna uppsatta mål. Man vet vikten av att 
träna rätt, vila rätt och äta rätt. Men precis som för alla i det moderna samhället så saknas det ibland en variabel 
för att kunna tillgodose sig med rätt kost, rätt näring och rätt energi. Tid. 

Tiden är ofta den som gör att vi alla slarvar lite med just detta och tvingas ta genvägar. Med vårt koncept, 
färdiga menyer (med stort utrymme för egen kreativitet och variation) och Feelias färska och färdiga matvaror, 
som bara behöver värmas upp, så hoppas och tror vi att vi hjälper dig att tjäna tillbaka lite tid. Mindre tid i köket. 
Kortare tid till påfyllnad efter ett pass. Lätt att värma upp. Identisk smak och höga kvalitet, oavsett tid, dag eller 
plats. Smidigt att hantera. Mobilt att kunna ha med sig överallt, oavsett i vilken miljö man befinner sig i. 

Det finns väldigt många uppsidor med att komma igång med vårt måltidskoncept. Färdigmat som är bra för dig!

Tid - Ett  hinder?

Vi behåller vinteridrottaren (längdskidåkaren) som exempel  
Utmaning: Ständigt på resande fot, svårigheter att hinna planera och laga mat från grunden med bra råvaror 
och rätt näring. Ojämn tillgång till vällagad mat beroende på tävlings-/träningsort, begränsad tid hemma mellan 
resorna ger svårighet att ha bra färskvaror hemma.  

”Take a soup” är ett lysande 
koncept för att snabbt fylla på med 

vätska, elektrolyter och energi. 



Du är unik!

MAXAT FÖRSVAR OCH JÄRNSTARK

Toni Pystö
Full-Ironman 

08:36:54

Med endast en liten lättdiskad 1,5 
liters soppkokare, en sax & några 
påsar soppa i bagaget så är maten 

klar inom 5 minuter.

Varje person är unik och kostråden formas utefter kroppssammansättning, energibehov, träningsbelastning och 
målsättning. Här är några exempel på vad du kan få hjälp med. 

Få ut maximalt av din träning! 
Hållbar viktminskning. 
Kom i form för ett friskare liv. 
Kostråd för dina behov och förutsättningar. 
Kostanalys – får du i dig allt du behöver? 
Dag- / veckomenyförslag med Feelias hälsosamma matvaror som grund.

Min
Max

Min
Max Vikt 

55-65kg
Vikt  

75-85kg

UNGEFÄRLIG ENERGIFÖRBRUKNING KCAL PER TIMMA VID OLIKA AKTIVITETER



KOLHYDRATRIKA MÅLTIDER (MED FEELIAS MATRÄTTER SOM GRUND) 
FÖR LÄNGDSKIDÅKARE MED HÖG TRÄNINGSBELASTNING

Laddad för tävl ingshelg 
För längdskidåkare och egentligen alla idrottsutövare så är det en stor utmaning under tävlingssäsong att 
fylla på med energi och framförallt kolhydrater. Studier visar att även den yppersta eliten har svårigheter att 
nå upp till gällande rekommendationer under intensiva tävlingshelger.  

Dålig energitillgänglighet medför stora risker för såväl långsiktig hälsa som prestation när det gäller. 

Sportdrycker, gels och energibars är praktiska lösningar för att garantera bra kolhydrats- och 
energitillgänglighet i extrema situationer. Dessa lösningar bör dock inte bli en för stor del av helheten vilket 
då riskerar att försämra näringstäthet och variation.

Med Feelias event-trailer kan vi stå för maten på alla större tävlingar.

Och med alla våra olika fiffiga lösningar för uppvärmning och medtag ut i 
terräng eller för uppsökande försäljning kan vi garantera att ingen behöver 

vara frusen eller hungrig, vare sig under träning, vid läger eller tävling.

Kycklingsoppa med sötpotatisbitar + surdegsbröd 
Potatis + rotfrukter i ugn till krämig laxgryta + spenatsallad

Sötpotatissoppa med strimlad kyckling och grönkål
Potatismos/kålrots-/morotspuré och fläsklägg med

Risotto med krämig viltgryta med extra renskav + morotsblandning
Pastagratäng m tonfisk/kyckling + bröd + sallad

Grönsakspaella med Beofood Falaffel + 
Sötpotatispuré med Beofood Linsbollar och harricot verts

Röd linssoppa med stekt chapati



TABELL FÖR KOLHYDRATS-REKOMMENDATIONER FÖR DAGLIGT BRÄNSLE OCH ÅTERHÄMTNING

Praktiska råd för att  uppnå 
kolhydratsrekommendation under tävl ingshelger 

Ät större portioner av kolhydratsrika livsmedel och välj energität mat som inte mättar för mycket. 
Ät ofta, sikta på 3 huvudmål och 2-3 mellanmål. 
Ät och drick lättsmälta kolhydrater på träningspassen och tävling.  
Träna på dina kostintag i god tid före tävlingar för att förbättra upptag och minska risken för magproblem.  
I måltiden före tävling kan vissa idrottare få magbesvär av mat som innehåller för mycket laktos, fiber, fruktos. Vätskebrist kan också orsaka oroliga magar. 
Vid återhämtning på mindre än 8 timmar mellan 2 pass/lopp bör kolhydrater konsumeras så fort som möjligt i ett återhämtningsmål, protein i tillägg 
assisterar kolhydratsinlagringen om kolhydratsintaget ibland hamnar för lågt.

Träningsbelastning Rek KH-intag

Låg intensitet och/eller lättare teknikträning 3-5g/kg/dag

Måttligt träningsprogram; träning 1 timma/dag 5-7g/kg/dag

Uthållighetsträning; 1-3 timma/dag 6-10g/kg/dag

Mycket hög tränings och/eller tävlingsdagar (4-5 timmar/dag) 8-12g/kg/dag



Är du delaktig i att arrangera eller planera lägerskolor, dagliga verksamheter, tävlingar, cuper, turneringar eller event och konferenser? 
Tänk vilket mervärde det ger att kunna kommunicera till besökare, deltagare eller föräldrar att ni även har noga utvald hälsosam mat på ert arrangemang!? 

Anpassade måltidsförslag & menyer speciellt efter idrott, event och behov. 
En individuell uthållighetssportare har andra behov än en lagidrottare och det är skillnad på behov under uppbyggnadsfas och i tävlingfas, bara som två exempel. 

Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg. Vi har inga fasta paketlösningar utan ser varje förfrågan som behovsunik och försöker erbjuda bästa erbjudande därefter.

MENYER & MÅLTIDER MED FEELIAS SOUS VIDE-MATVAROR SOM GRUND



Matchdag - var förberedd!
Dina “varje-dag-matvanor” och din “äta-dagen-före-strategi” är grundläggande för din prestation som 
fotbollsspelare. Detta bör dock toppas med några specifika uppladdningsråd sista matintaget före match.

LAGIDROTTARE 
HÄR MED FOTBOLLSSPELARE 

SOM EXEMPEL

Tips för match-uppladdning
Ät din matchuppladdnings-måltid 3-4 timmar före matchstart. 
Inkludera en stor portion kolhydrater, välj lättsmälta kolhydrater, 1-4 g kolhydrat/kg kroppsvikt. 
Inkludera 5-7 ml vätska/kg kroppsvikt ca 4 timmar före matchstart, om du har mörk urin; inta ytterligare 3-5 
ml vätska/kg kroppsvikt de sista 2 timmarna.  
Undvik mat som förlångsammar matsmältning/upptag i denna måltid (särskilt viktigt för den med känslig mage); 
undvik tunga kötträtter, undvik fettrik mat, välj kolhydratkällor och grönsaker som inte är så fiberrika.

Feelia Havregrynsgröt med bärkompott och mjölk + rostat bröd 
med messmör & tranbärsjuice.

Feelia Risotto med kycklingfilé och stekt grönkål.
Feelia Sötpotatissoppa med bitar av torskrygg + ljust surdegsbröd 

med färskost & ruccolasallad.
Feelia Potatis-/sötpotatisklyftor i ugn med kycklingfärsbiffar och 

yoghurtsås + sallad på färsk spenat
Pasta med spenatpimpad Feelia sojabolognesesås alt Feelia 

köttfärsås bolognese.
Feelia krämig laxgryta med paprikastrimlor och kokt pasta (använd 

mindre grädde/lägre fetthalt)
Feelia spenatsoppa med kokt ägg & baguette.

300-400 g Feelia Klyftpotatis/Feelia potatistärningar/Feelia 
Potatismos

250-300 g Feelia sötpotatispuré/sötpotatisbitar
450 g Feelia sötpotatissoppa

240 g Feelia Risotto
100 g vitt bröd

550 g havregrynsgröt
200 g kokt pasta

350 g fruktyoghurt
220 g Feelias bärkompott

2,5 bananer
5 dl juice

Exempel på uppladdningsmåltidExempel på ca 50g kolhydrater i varje livsmedel 



Vårt sortiment






