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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða mikilvægi næringar í íþróttum með 

áherslu á afreksíþróttir og hvort afreksíþróttafólk í CrossFit og Ólympískum 

lyftingum borði nóg og í samræmi við ráðleggingar. Rannsóknin var megindleg. 

Spurningalisti var lagður fyrir CrossFit og Ólympískt afreksíþróttafólk, 

þátttakendur voru í heildina sjö. Einnig skiluðu þátttakendur inn matareyðublaði 

þar sem næring þeirra yfir einn dag kom fram. Grunnurinn að næringu fyrir 

íþróttafólk er hollur matur og næring í góðu jafnvægi. Íþróttafólk hefur þó sérstakar 

næringarlegar þarfir. Það þarf að passa upp á að neysla hitaeininga sé nægileg, ekki 

er óalgengt að afreksíþróttafólk nái ekki að neyta nægilega margra hitaeininga. Það 

eru vísbendingar að árangur, langvarandi eða mikillar áreynslu, sé aukinn með 

ríflegri neyslu kolvetna. Að innbyrða hágæða prótein er árangursrík leið til að 

viðhalda, endurheimta og mynda beinagrindarvöðvaprótein. Fita er lykilatriði í 

mataræði íþróttafólks þegar kemur að því að uppfylla hitaeiningafjölda sem neyta 

á yfir daginn. Vítamín eru líkamanum lífsnauðsynleg og hafa áhrif á fjölda 

lífeðlisfræðilegra ferla sem eru mikilvægir fyrir íþróttaiðkun. Sum lífeðlisfræðileg 

hlutverk steinefna eru mikilvæg fyrir íþróttafólk. Helstu niðurstöður voru að 

þátttakendur þessarar rannsóknar neyta of lítið af hitaeiningum miðað við reiknaða 

orkuþörf. Einnig borðuðu þeir of lítið af kolvetnum en neyttu ríflega af próteinum. 

Íþróttafólkið ætti því að einbeita sér minna að próteingjöfum og reyna að borða 

meira af fæðu sem er auðug af kolvetnum. 
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Formáli 

Ritgerð þessi vegur 12 ECTS einingar og er lokaverkefni mitt í íþróttafræði við Háskólann í 

Reykjavík. Næring varð mér fyrst gríðarlega mikilvæg á síðasta ári þegar ég lærði hvernig ég 

ætti að næra líkamann minn rétt með hjálp frá fagaðila. Ég er mikill íþróttamaður í mér og hef 

verið síðan ég var ung. Næring og íþróttir haldast mun meira í hendur en ég vissi þegar ég var 

yngri. Mér datt í hug að gera lokaverkefni um næringu til þess að dýpka skilning minn á því 

hvernig næring sé best fyrir íþróttafólk sem æfir mikið og hvernig sé hægt að nota næringu í að 

hlaða líkamann fyrir átök sem og endurheimt. Verkefnið hefur veitt mér kunnáttu sem ég mun 

nota í minni eigin þjálfun og við að ráðfæra aðra.  

Sérstakar þakkir fara til Ólafs Gunnars Sæmundssonar, leiðbeinanda míns, fyrir 

ómetanlega hjálp, góða leiðsögn og fyrir að vera til staðar. Einnig vil ég þakka Margréti Lilju 

Guðmundsdóttur fyrir alla þá hjálp og hughreystingu sem hún veitti í gegnum þetta ferli og allt 

námið í heild sinni. Foreldrum mínum og bróður, Lillu Ásgeirsdóttur, Eyþóri Bjarnasyni og 

Stefáni Orra Eyþórssyni, fyrir yfirlestur, stuðning og fyrir að vera mér alltaf innan handar. Að 

lokum vil ég þakka bekkjarbróður mínum og góðvini, Vikari Ísak Péturssyni, fyrir að veita mér 

stuðning og vera til staðar fyrir mig.  
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Inngangur  

Til þess að ná hámarksárangri þarf íþróttafólk að mæta orku- og næringarþörf sinni (Spendlove 

o.fl., 2012). Þó að íþróttafólk hafi sérstakar næringarlegar þarfir, þá er grunnurinn að næringu 

íþróttafólks, hollur matur og næring í góðu jafnvægi. Til þess að hjálpa íþróttafólki að stuðla að 

heilbrigðu mataræði er til dæmis hægt að sjá til þess að það fái næringarfræðslu. Markmiðið 

með næringarfræðslunni væri að koma íþróttafólki í skilning um hvað ætti að borða og hvernig 

það ætti að velja og undirbúa matinn. Þrátt fyrir að næringarfræðsla stuðli ekki alltaf að 

heilbrigðara líferni þá hefur því verið haldið fram að jafnvel lítil næringarþekking sé lykilatriði 

í því að styðja við upptöku heilbrigðari matarvenja (Spendlove o.fl., 2012).  

Fólk sem stundar íþróttir sér til heilsubótar og einnig þeir sem taka þátt í keppnum hafa 

oft áhuga á öllu sem viðkemur næringarfræði. Mataræði getur skipt sköpum fyrir árangur. Það 

eru líklega aðeins tveir þættir sem vega þyngra en næringin og eru það líkamleg og sálræn geta, 

oftast eru þeir þættir tengdir erfðum og hve vel og mikið er þjálfað (Ólafur Gunnar 

Sæmundsson, 2015). 

 

Orkuþörf íþróttafólks 

Varðandi næringu íþróttafólks er æskilegt að passa upp á að neysla hitaeininga sé nægileg en 

afleiðingar of lítillar orkuneyslu eru margþættar. Íþróttafólk þarf að veita því athygli að neyta 

nægilega margra hitaeininga/orku en afleiðingar of lítillar orkuneyslu getur haft neikvæð áhrif 

á beinmyndun og beinstyrk, auknar líkur eru á þróttleysi, álagsmeiðslum og veikindum svo 

eitthvað sé nefnt (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015). 

Það telst ekki óalgengt að íþróttafólk sem æfir í afreksíþróttaumhverfi eigi í erfiðleikum 

með að neyta nægilega margra hitaeininga og samkvæmt nýlegri samantektarrannsókn þar sem 

íþróttamenn ýmissa íþróttagreina voru til umfjöllunar nam hlutfall þeirra sem neyttu of fárra 

hitaeininga miðað við ráðleggingar á bilinu 22 – 58%.  Ástæður þess að íþróttamenn borða of 

lítið geta verið af ýmsum toga og tengst þáttum eins og átröskun eða jafnvel einfaldlega því að 

íþróttafólkið áttar sig hreinlega ekki á hvað það þarf að neyta mikillar orku til að fullnægja 

þörfinni á sem bestan hátt (Logue o.fl., 2018). 

Bæði karlmenn og konur í afreksíþróttum eru í áhættuhópi hvað varðar að ná ekki upp 

í daglega orkuþörf sína. Ef íþróttafólk borðar ekki nóg í lengri tíma getur það haft neikvæð 

lífeðlisfræðileg og sálræn áhrif sem hefur það í för með sér að heilsu íþróttafólks og árangri í 

íþróttinni fer hrakandi (Logue o.fl., 2018). Á móti kemur að ef íþróttafólk neytir of margra 

hitaeininga þá getur það komið í veg fyrir að íþróttafólkið nái frammistöðu- og 

líkamssamsetningarmarkmiðum sínum. Ofgnótt hitaeininga getur leitt til óhóflegrar 
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fitusöfnunar en flestum íþróttum verður árangur bættur (e. enhanced) með líkamssamsetningu 

þar sem hlutfall vöðva er hátt og fituhlutfall lágt (Kundrat, 2016).  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að íþróttakonur ná oft ekki að fullnægja orkuþörf sinni, 

sem leiðir til vannæringar. Sumar íþróttakonur minnka orkuneyslu sína viljandi til að líta betur 

út á meðan aðrar gætu verið að neyta of lítillar orku án þess að vita af því, til dæmis ef þær 

byrja að æfa meira og hafa ekki vitneskjuna um það hvernig á að næra líkamann fyrir aukið 

álag í íþróttinni (Gastrich o.fl., 2020).  

 Samkvæmt samantektarrannsókn sem skoðaði átraskanir hjá íþróttafólki kemur fram að 

í yfirliti yfir áhættuþætti átröskunar voru aðgreindir nokkrir tilhneigingarhættir (A. P. K. de 

Bruin, 2017). Þessir þættir voru líffræðilegir, sálrænir og félags- og menningarlegir. Dæmi um 

þetta þrennt eru erfðir, líkamsóánægja og hópþrýstingur. Það sem ýtti undir átröskunarhegðun 

(e. triggering factors) virtust miðast við neikvæðar athugasemdir um líkamann, á meðan það 

sem hélt átröskunarhegðun gangandi (e. maintaining factors) voru samþykki og sveltingaráhrif 

(e. starvation effects). Að auki voru nokkrir þættir tengdir íþróttum sérstaklega og voru þeir 

þrýstingur á það að borða minna, afreksmiðaður persónuleiki (e. achieving personality), 

snemmbær sérhæfing, áföll og meiðsli, þjálfun og íþróttareglur. Niðurstaðan var sú að þróa 

þurfi fjölþætt áhættulíkön, þar á meðal almenn, íþrótta- og kynbundnar breytur. Til að koma í 

veg fyrir átröskun þurfa þjálfarar að einbeita sér að hegðun, sambandi sínu við iðkendur og hafa 

hæfnina í að kunna að kljást við átröskun. Árangursríkar leiðir til að koma í veg fyrir átraskanir 

snúa ekki einungis að iðkanda og þjálfara heldur einnig þeirra nánasta fólki. Einnig þyrfti að 

breyta íþróttareglum, stefnumótun og heilbrigðiskerfinu. Þessi nálgun myndi uppfylla sérstakar 

þarfir sem íþróttamenn eru með eða standa undir (A. P. K. de Bruin, 2017).  

 

Orkuþörf íþróttafólks 

Orkuþörf íþróttafólks getur verið mismunandi eftir því hvaða íþrótt það stundar, hvenær 

það æfir og hvar það er statt á æfingatímabilinu (e. season status) (Bytomski, 2017). Til eru 

nokkrar aðferðir til að reikna út orkuþörf (Kundrat, 2016). 

Að reikna út hversu mikið íþróttafólk á að borða fer eftir hvað það æfir mikið og hvaða 

íþrótt er stunduð. Einnig fer það líka eftir hver markmið eru, hvort sem það er að bæta á sig 

vöðvamassa, halda sér við, eða léttast. Þegar íþróttafólk vill bæta á sig vöðvamassa þá ætti það 

að bæta 500 hitaeiningum við hiteiningafjölda hvers dags, fylgjast með þyngd, líkamsummáli 

og breyta neyslumarkmiðum á tveggja vikna fresti. Þegar íþróttafólk vill léttast ætti það að byrja 
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á því að borða 20% færri hitaeiningar en það gerir á mataræði sem heldur þeim í ákveðinni 

þyngd (e. calorie deficit from maintenance) (Bytomski, 2017).  

Sem dæmi þá er hægt að taka íþróttamann sem er 82 kíló að þyngd sem myndi vilja létta 

sig um örfá kíló. Hann heldur matardagbók í nokkra daga og að meðaltali er hann að neyta um 

4500 hitaeininga. Þyngd hans helst óbreytt eða í 82 kílóum. Til þess að léttast myndi hann neyta 

20% færri hitaeininga eða 3600 hitaeininga og sjá hvort það myndi ekki hjálpa honum að létta 

sig.  

 

Kolvetni  

Sykrur er annað heiti yfir kolvetni og eru öll kolvetni gerð úr einföldum sykrum. Það ræðst eftir 

fjölda sykranna hvort kolvetnin flokkast sem einföld kolvetni eða flókin kolvetni. Kolvetnarík 

fæða er einnig uppspretta efna eins og vítamína, steinefna og trefja. Dæmi um kolvetnaríka 

fæðu sem gefur okkur þessi efni eru grænmeti, ávextir, baunir og heilkornavörur. Mælt er með 

að um helmingur orkunnar sem við neytum á degi hverjum komi úr kolvetnum, þá um 45-60% 

(Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015). Þess má geta að samkvæmt könnun á mataræði Íslendinga 

frá 2010 – 2011 kom í ljós að meðalneysla Íslendinga á kolvetnum nemur ekki nema 44% og 

hlutfallslega neyta Íslendingar minnst af kolvetnum ef miðað er við aðrar norðurlandaþjóðir 

(Hólmfríður Þorgeirsdóttir o.fl., 2012). 

Það eru margar ástæður fyrir því að kolvetni hafa hlotið mikla athygli varðandi 

íþróttanæringu (Thomas o.fl., 2016). Er það vegna fjölda sérstaka eiginleika í hlutverki sínu við 

frammistöðu í íþróttum og aðlögun að þjálfun. Líkaminn getur einungis geymt ákveðið magn 

af kolvetnum og þær birgðir geta minnkað verulega við einungis eina æfingu. Kolvetni eru 

lykilatriði hvað varðar orku fyrir heila og miðtaugakerfi, einnig styðja þau við hreyfingu hvort 

sem hún er loftfirrt eða loftháð (e. oxidative). Jafnvel þegar fólk er að vinna á hæsta styrk sem 

getur verið studdur af loftháðri brennslu (e. oxidative phosphorylation), bjóða kolvetni upp á 

fleiri kosti en fita sem hvarfefni í ensímefnahvarfi vegna þess að það býður upp á meira 

adenosine triphosphate (ATP) á hvert súrefnisrúmmál sem getur verið flutt til hvatbera og með 

því bætt erfiða æfingu (Thomas o.fl., 2016) 

Það eru vísbendingar um að árangur langvarandi eða mikillar áreynslu sé aukinn með 

aðferðum sem stuðla að miklu kolvetna framboði. Það er því mikilvægt að íþróttafólk temji sér 

kolvetnaríkt mataræði þar sem það eykur magn kolvetnis í formi glýkógens í vöðvum. En aukið 

magn vöðvaglýkógens eykur til að mynda úthaldsgetu. Þegar kolvetnaskortur gerir vart við sig 
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kemur fram þreyta sem lýsir sér í minni vinnugetu, skertri kunnáttu (e. skill) og einbeitingu, og 

einnig aukinnar skynjunar á áreynslu (Thomas o.fl., 2016). 

Mælt er með að fólk sem æfir mikið á degi hverjum (1 – 3 klukkustundir á dag) borði 6 

– 10 grömm af kolvetnum á hvert kíló líkamsþyngdar á dag. Þeir sem æfa gríðarlega mikið (yfir 

4 – 5 klukkustundir á dag) ættu að borða 8 – 12 grömm af kolvetnum fyrir hvert kíló 

líkamsþyngdar (Thomas o.fl., 2016). 

Hægt er að haga inntöku kolvetna þannig að íþróttafólk borði mikið af kolvetnum fyrir 

sérstaka æfingu, eða á meðan endurheimt á sér stað eftir æfingu (sjá töflu 1). Annars getur 

íþróttafólk borðað kolvetni þegar þeim hentar ef daglegri orkuþörf er mætt. Íþróttafólk ætti öllu 

jöfnu að velja sér kolvetnaríka fæðu sem er auðug af næringarefnum til að mæta 

næringarefnaþörf sinni (Thomas o.fl., 2016).  

 

Leiðir til að fá inn hröð kolvetni 

Matur og drykkur sem inniheldur mikið af kolvetnum getur séð til þess að næringarleg 

þörf íþróttfólks sé uppfyllt, íþróttafólk ætti að velja þessar vörur og hvenær þær eru borðaðar 

eftir því sem hentar þeim og þeirra íþrótt. Það geta verið kostir í því að neyta lítilla og reglulegra 

snarla. Mögulega þarf íþróttafólk að forðast vörur sem eru með mikið af fitu, próteinum og 

trefjum í vegna þess að það gæti valdið óþægindum í meltingarvegi á meðan æfingu eða keppni 

stendur (Thomas o.fl., 2016).   

Þessar leiðbeiningar stuðla að miklu kolvetnaframboði til að stuðla að ákjósanlegri 

frammistöðu við mikilvægar æfingar eða keppni (sjá töflu 2) (Thomas o.fl., 2016). 
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Tafla 1 

Leiðir til að fá inn hröð kolvetni (e. acute fueling strategies) 

Almennt fæði 

Undirbúningur fyrir 

keppni/æfingu sem eru styttri en 

90 mín. 

7 – 12gr af kolvetnum á hvert kíló 

líkamsþyngjdar á 24 klst. eins og á 

venjulegum degi 

Hröð endurhlöðun 
Þegar það eru minna en 8 klst. á  

milli tveggja erfiðra æfinga 

1 – 1,2 af kolvetnum á hvert kíló 

líkamsþyngdar í fyrstu 4 klst. svo 

borða ráðlagðan dagskammt aftur 

Fyrir keppni/viðburð 60 mín. fyrir æfingu 

1 – 4gr af kolvetnum á hvert kíló 

líkamsþyngdar sem er neytt 1-4 

klst fyrir æfingu 

Skýring.  (Thomas o.fl., 2016). 

 

Tafla 2 

Samantekt yfir æskilega kolvetnainntöku íþróttamanna 

Aðstæður  Kolvetnaþörf 

Á meðan stuttri æfingu stendur Styttri en 45 mín. Engin 

Viðvarandi mikil áreynsla 45 – 75 mín Lítil, skola munn með vatni 

Á meðan þolæfing stendur yfir 

og einnig í „stopp og byrja“ 

æfingum 

1 – 2,5 – klst 30 – 69gr per klst. 

Á erfiðum þolæfingum Styttri en 2,5 – 3 klst. Allt að 90gr per klst. 

Skýring. (Thomas o.fl., 2016) 

 

Íþróttafólk ætti að finna leiðir til að neyta þess kolvetnamagns sem mælt er með og búa 

til áætlun varðandi kolvetnainntöku á meðan æfingum/keppni stendur. Til eru margir drykkir 

og íþróttavörur sem innihalda kolvetni sem eru þægileg inntöku fyrir íþróttafólk. Mismunandi 

er milli íþrótta hversu mikið rými er til að neyta kolvetna meðan á æfingu eða keppni stendur 

(Thomas o.fl., 2016).  
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Prótein 

Prótein eru búin til úr amínósýrum, nánar tiltekið 20 mismunandi amínósýrum. Amínósýrum er 

síðan skipt í tvo flokka, annars vegar lífsnauðsynlegar amínósýrur og hins vegar aðrar 

amínósýrur. Lífsnauðsynlegar amínósýrur fá þetta nafn því þær eru ekki framleiddar í sjálfum 

líkamanum, heldur verðum við því að fá þær úr fæðu. Hinar amínósýrurnar eru framleiddar í 

líkamanum en eru samt jafn nauðsynlegar og lífsnauðsynlegar amínósýrur. Magn mismunandi 

lífsnauðsynlegra amínósýra er breytilegt eftir fæðutegundum og því er mikilvægt fyrir fólk að 

neyta fjölbreyttrar fæðu (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015).  

Núverandi gögn (Thomas o.fl., 2016) benda til þess að magn próteina sem þörf er á til 

að styðja við eðlilega vöðvauppbyggingu sé almennt á bilinu 1,2 – 2,0 grömm fyrir hvert kíló 

líkamsþyngdar á dag þegar íþróttafólk er annars vegar. Daglegri neysluþörf próteina ætti að 

vera fullnægt með því að borða hóflegt magn af hágæða próteini yfir daginn og í kjölfar erfiðrar 

æfingar. Að innbyrða hágæða prótein er árangursrík leið til að viðhalda, endurheimta og mynda 

beinagrindarvöðvaprótein. Rannsóknir á langvarandi þjálfun hafa til dæmis sýnt að neysla 

mjólkurpróteins eftir styrktaræfingar er árangursrík leið til auka vöðvastyrk og jákvæðar 

breytingar í líkamssamsetningu (e. body composition) Að auki eru vitnisburðir af aukinni 

nýmyndun próteina í vöðvum og próteinþéttingu (e. protein accreation) með nýmjólk, mögru 

kjöti og fæðubótarefnum, sem sum hver gefa einangruðu próteinin mysu, kasein, soja og egg 

(Thomas o.fl., 2016).  

Það er að verða augljósara með hverjum deginum að aðlaganir (e. adaptations), sem 

hefjast með hreyfingu, er hægt að magna eða minnka með næringu. Dæmi um þetta er að það 

er vel þekkt að ef íþróttafólk fær sér ekki prótein eftir æfingu, er nýmyndun próteina lág og 

vöðvarnir gætu verið í neikvæðu próteinjafnvægi (Jeukendrup, 2017). 

Rannsóknir hafa gefið til kynna (Thomas o.fl., 2016) að hámarks nýmyndun próteina í 

vöðvum í kjölfar æfinga sé náð með neyslu hágæða próteina. Hágæða prótein sem þessi 

innihalda um 10 grömm af „lífsnauðsynlegum“ amínósýrum og ætti neysla þessa próteins að 

fara fram innan tveggja klukkutíma frá lok æfingar. Íþróttamaðurinn myndi þá neyta á bilinu 

0,25 – 0,30 grömm af próteinum fyrir hvert kíló líkamsþyngdar (Thomas o.fl., 2016). Ef þetta 

væri miðað við íþróttamann sem vegur 80 kíló þá er áætlað að magn próteina sé á bilinu 20 til 

24 grömm. Sem dæmi má nefna að þá gefur ein ferna (250ml) af mjólkurdrykknum hleðsla 22 

grömm af próteinum á meðan ein ferna af kókómjólk (250ml) ásamt samloku með skinku og 

osti gefur um 25 grömm af próteinum.  
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Fita 

Fita er nauðsynlegur þáttur í hollu mataræði, hún sér okkur til dæmis fyrir orku, byggir upp 

frumuhimnur líkamans og auðveldar einnig frásog fituleysanlegra vítamína (Thomas o.fl., 

2016). Fita er einnig lykilatriði í að íþróttamenn nái að fullnægja hitaeiningafjölda sem neyta á 

yfir daginn, vegna þess að mikil orka fer í hreyfingu (Puglisi, 2019). 

Inntaka íþróttamanna ætti að vera í samræmi við leiðbeiningar um lýðheilsu og vera 

einstaklingsmiðuð við þjálfunarstig og líkamssamsetningarmarkmið (Thomas o.fl., 2016). 

Mjög fituríkt fæði er ekki talið æskilegt fyrir íþróttafólk sem og annað fólk. Fyrir flest 

íþróttafólk er hentugast að hlutfall fitu sé um 20 – 35% af heildarorkuneyslu. Ef þetta er sett í 

grömm og miðað við íþróttamann sem er 70 kíló og þarf á um 3000 hitaeiningum að halda er 

fjöldi ráðlagðra fitugramma sem neytt er því um 67  - 117 grömm, eða um 1 – 1,7 grömm fyrir 

hvert kíló líkamsþyngdar (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015). Íþróttafólk getur valið að 

minnka fituinntöku sína óhóflega mikið til að létta sig eða bæta líkamssamsetningu. Ef 

íþróttafólk minnkar fituinntöku sína of mikið, til dæmis þegar fituinntaka er minni en 20% af 

heildar orkuinntöku, eru líkur á að neysla ýmissa mikilvægra næringarefna eins og 

fituleysanlegra vítamína og nauðsynlegra fitusýra, þá sérstaklega n-3 fitusýrur, minnki í 

leiðinni. Þurfi íþróttafólk að gera þetta ætti að takmarka það við sérstakar aðstæður eins og fyrir 

keppni, til dæmis þegar keppt er í þyngdarflokkum, eða við hleðslu kolvetna þar sem æskileg 

næringarefni eða þægindi í meltingarvegi eru í forgangi (Thomas o.fl., 2016). 

 

Trefjar 

Fæðutrefjar samanstanda af ómeltanlegum kolvetnum og ligníni sem koma úr plönturíkinu. 

Trefjar samanstanda af einangruðum, ómeltanlegum kolvetnum sem hafa jákvæð 

lífeðlisfræðileg áhrif á menn. Heildar trefjar eru summan af fæðutrefjum og hagnýtum trefjum 

(Slavin, 2005). Talið er æskilegt að neysla fólks sé um 25 – 35 grömm á dag (Ólafur Gunnar 

Sæmundsson, 2015). Þegar við neytum hæfilegs magns af meltanlegum, leysanlegum trefjum 

þá hámarkar það virkni góðu bakteríanna í meltingarveginum (Björn Ófeigsson, 2014).  

Rannsóknir sem skoða hvaða áhrif hreyfing hefur á örverur í meltingarvegi (e. gut 

microbiota) hafa greint frá því að fólk sem hreyfir sig reglulega er með heilbrigðari 

meltingarveg (e. healthy gut microbial environment) samanborið við kyrrsetufólk (Son o.fl., 

2020). Aftur á móti hafa nýlegar rannsóknir sýnt fram á að mikil próteinneysla án trefja vegur 

ekki aðeins upp á móti jákvæðum áhrifum hreyfingar á meltingarveginn heldur dregur einnig 

verulega úr hlutfallslegu magni af góðu bakteríunum (Son o.fl., 2020).  
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Vatn 

Vatn er að meðaltali um 60% líkamsþyngdar. Vatn er mikilvægt svo líkaminn geti starfað 

eðlilega. Það hefur mörgum hlutverkum að gegna í líkamanum til dæmis heldur liðamótunum 

og augunum smurðum, hjálpar til við að kyngja og það hjálpar líkamanum að halda réttu 

hitastigi. Ofþornun getur verið mjög alvarleg, að missa 15 – 20% af líkamsþyngd í formi vatns 

getur leitt til dauða. Það er einnig hættulegt að drekka of mikið vatn og getur fólk orðið fyrir 

vatnseitrun ef drukkið er of mikið vatn. Þegar talað er um vatn úr drykkjum þá er mikilvægt að 

muna að hægt er að uppfylla vökvaþörf gegnum margar uppsprettur (e. sources). Það er ekki 

nauðsynlegt að drekka einungis hreint vatn þó það sé vissulega góður kostur (Lunn og Foxen, 

2008).  

 

Vítamín  

Í mannslíkamanum virka vítamín sem stjórnun efnaskipta og hafa áhrif á fjölda lífeðlisfræðilega 

ferla sem eru mikilvægir fyrir hreyfingu eða íþróttaiðkun (Williams, 2004). 

Vítamín eru líkamanum lífsnauðsynleg og eru 13 talsins (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 

2015). Þau eru lífræn efni og án þeirra gætum við ekki þroskast eða vaxið eðlilega en þau gefa 

þó enga orku. Vítamín eru flokkuð í vatnsleysanleg og fituleysanleg. Íþróttafólk innbyrðir 

vítamín sem fæðubótarefni af mörgum ástæðum, til dæmis með þeirri von að það bæti 

frammistöðugetu og flýti fyrir endurheimt (Volpe og Nguyen, 2013). 

Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að ef íþróttafólk er vel nært af tilteknu vítamíni þá hefur 

viðbótarneysla ekki betri áhrif (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015; Volpe og Nguyen, 2013). 

Ef vöntun er á efnum í líkama, til dæmis D vítamíni að þá getur verið nauðsynlegt að neyta 

þeirra í formi fæðubótar (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015). D vítamín er það vítamín sem 

flest fólk, og þá er íþróttafólk ekki undanskilið, á í hvað mestum erfiðleikum með að fá í 

líkamann í nægilega miklu magni  og tengist það þeirri staðreynd að fáar fæðutegundir innihalda 

D vítamín (Sikora-Klak o.fl., 2018).  

D vítamín  

D vítamín er bæði þekkt sem vítamín og hormón vegna þess að það er búið til (e. synthesized) 

í einum hluta líkamans en áhrif þess koma fram í öðrum hluta líkamans. Án D vítamíns eru 

aðeins 10 – 15% af kalsíum tekið upp með fæðu (e. absorbed) (Volpe og Nguyen, 2013). Við 

fáum D vítamín með mat og sólarljósi. D vítamín gegnir lykilhlutverki að viðhalda beinheilsu, 

það stjórnar einnig kalsíum- og fosfórupptöku og efnaskiptum (Thomas o.fl., 2016). Ráðlagður 

dagskammtur af D vítamíni er mismunandi eftir aldurshópum en í aldurshópnum 10 – 60 ára er 

ráðlagður dagskammtur 15g. Efri mörk neyslu á dag eru 100g (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 
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2015). Vaxandi fjöldi rannsókna hafa fært sannanir fyrir því að samband er á milli D vítamín 

birgða í líkamanum og meiðslavarna, endurhæfingar, bættrar taugastarfsemi, aukinnar tegundar 

vöðvaþráða II, minni bólgu, minnkaðrar hættu á álagsbroti og bráðrar öndunarveiki (Thomas 

o.fl., 2016). 

 

Steinefni 

Steinefni eru nauðsynleg fyrir margvísleg efnaskipta- og lífeðlisfræðileg ferli í 

mannslíkamanum. Sum lífeðlisfræðileg hlutverk steinefna eru mikilvæg fyrir íþróttafólk, dæmi 

um þau er vöðvasamdráttur, eðlileg hjartsláttartíðni, taugaboðleiðsla, súrefnisflutningur, 

oxunarfosfórun, ensímvirkjun, ónæmisstarfsemi, andoxunarvirkjun og beinheilsa svo eitthvað 

sé nefnt (Williams, 2005). Líkt og með vítamín að þá er fátt sem bendir til þess að ef íþróttafólk 

mælist vera með nægilega mikið af tilteknu steinefni að það hagnist af viðbótarneyslu eins og í 

formi fæðubótarefnis. Hins vegar er ekki hægt að horfa fram hjá þeirri staðreynd að íþróttafólk 

getur liðið skort á tilteknu efni eins og til dæmis þegar of lítið er neytt af því í formi fæðu og þá 

getur verið nauðsynlegt að neyta þess í formi fæðubótar (Heffernan o.fl., 2019). Það steinefni 

sem íþróttafólk líður oftast skort á er járn og þá frekar konur en karlar og tengist það blæðingum. 

Samkvæmt rannsóknum er tíðni járnskorts meðal kvenna 15 – 35% og karla 5 – 11% (Sim o.fl., 

2019). Einnig er nokkuð algengt að íþróttamenn og þá frekar konur en karlar séu ekki að neyta 

nægilega mikið af kalki sem getur komið niður til dæmis á beinheilsu (Sale og Elliott-Sale, 

2019).  

Járn 

Járnskortur, með eða án blóðleysi, getur skert vöðvastarfsemi og minnkað vinnugetu (Thomas 

o.fl., 2016). Þetta getur orsakað skerta þjálfunaraðlögun og árangur í íþróttum. Ráðlagðir 

dagskammtar af járni eru mismunandi eftir aldri og kyni. Ráðlagðir dagskammtar af járni fyrir 

drengi og karla 18 ára og eldri er 9mg og stúlkna og kvenna 14 – 60 ára 15mg. Efri mörk neyslu 

á dag eru 25mg (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015). Ónæg járnstaða stafar oft af takmarkaðri 

járninntöku í gegnum fæðu (e. heme food sources) og ófullnægjandi orkuinntöku en um það bil 

6mg af járni er neytt á hverjar 1000 kaloríur. Hraður vöxtur, þjálfun í mikilli hæð, 

tíðablæðingar, blóðgjöf, meiðsli og fleira getur haft neikvæð áhrif á járnstöðu líkamans. Sumt 

íþróttafólk sem æfir gríðarlega mikið getur einnig misst járn vegna svita, þvags, saur og blóðrofs 

í æðum (e. intravascular hemolysis) (Thomas o.fl., 2016).  

Konur þurfa að passa sérstaklega upp á járnbirgðir hjá sér en sýnt hefur verið fram á að 

þolþjálfun í hóflegu magni geti orsakað neikvæð áhrif á járnbirgðirnar (Ólafur Gunnar 
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Sæmundsson, 2015). Járnleysi er oft rætt og rannsakað en of mikil járneysla getur líka orsakað 

vandamál og þá sérstaklega hjá karlmönnum því þeir neyta oftar meiri mat en konur (Volpe og 

Nguyen, 2013). 

Kalk 

Kalk er sérstaklega mikilvægt fyrir vöxt, viðhald og viðgerð á beinvef, stjórnun á 

vöðvasamdrætti, taugaleiðslu, og eðlilega blóðstorknun (Thomas o.fl., 2016). Ráðlagðir 

dagskammtar af kalki fara eftir aldri og kyni. Ráðlagður dagskammtur fyrir drengi, karla, 

stúlkur og konur 18 ára og eldri er 800mg á dag. Efri mörk neyslu eru 2500mg á dag (Ólafur 

Gunnar Sæmundsson, 2015). Þegar íþróttamenn borða ekki nóg kalk eykst hættan á lítilli 

beinþéttni og álagsbrotum, þegar verið er að ræða um kvenkyns íþróttamenn eykst hættan enn 

meira vegna tíðablæðinga. Lítil kalsíuminntaka helst í hendur við takmarkaða neyslu á mat, 

óreglulegt át og/eða þegar fólk forðast mjólkurafurðir eða aðra fæðu sem er rík af kalki (Thomas 

o.fl., 2016).  

 

Næring í kraftíþróttum 

Næring spilar mikilvægt hlutverk frá þremur sjónarhornum hvað varðar æfingar og mataræði 

fyrir íþróttafólk sem stundar styrktar- og aflíþróttir. Þessi þrjú sjónarhorn eru eldsneyti fyrir 

ákveðnar íþróttir (e. sport specific) og styrktarþjálfun, endurheimt eftir þessar æfingar og 

eflingu þjálfunaraðlögunar þar á meðal stækkun beinagrindarvöðva. Styrktarþjálfun krefst 

mikillar orku og kemur sú orka aðallega frá fosfókreatíni (ATP-Pcr) og sykurrofskerfinu (Slater 

og Phillips, 2011). 

 Glýkógenbirgðir í vöðvum geta dregist saman um 24 – 40% á einni styrktaræfingu, 

hversu mikil skerðingin verður veltur til dæmis á því hversu löng og erfið æfingin var, einnig 

getur það haft áhrif hversu vel var tekið á því á æfingunni (Slater og Phillips, 2011). Margt 

íþróttafólk, til dæmis það sem stundar lyftingar og vaxtarrækt trúir að mikil neysla á próteinum 

og amínósýrum leiði til hraðrar og mikillar vöðvauppbyggingar. Þetta er ekki alveg rétt því 

uppbygging og efling vöðvana fer aðallega eftir því hversu mikið álag og vinna er lögð á þá. Ef 

íþróttamenn neyta lítið af kolvetnum þá leitar líkaminn í að umbreyta amínósýrum í glúkósa. Í 

þessum aðstæðum ættu íþróttamenn að grípa til þess ráðs að auka frekar inntöku kolvetna heldur 

en próteinum (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015). 
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Næring í þolþjálfun 

Sýnt hefur verið fram á að kolvetnainntaka fyrir og á meðan þolþjálfun stendur eykst lengd 

æfingar og hversu mikla vinnu fólk getur unnið á meðan æfingunni stendur. Ástæðan á þessari 

bættu frammistöðu á meðan æfingu stendur er talin vera vegna þess að viðhald blóðsykursgildis 

gerir oxun kolvetna að möguleika eftir að glýkógenbirgðir í vöðum eru tæmdar. Lækkun á 

blóðsykri á sér vanalega ekki stað á venjulegri styrktaræfingu (Conley og Stone, 1996).  

 

Fæðubótarefni og afreksíþróttir 

Í afreksíþróttum þar sem einungis örlítið þarf upp á að bera til að sigra eða tapa geta litlir hlutir 

skipt miklu máli (Garthe og Maughan, 2018). Það veit ekki allt íþróttafólk gildi þess að taka 

skynsamlegar ákvarðanir varðandi næringu en allt sem gæti veitt þeim forskot er eitthvað sem 

þau sækjast í, þar með talin eru fæðubótarefni sem eru stundum aðlaðandi. Á milli 40 – 100% 

íþróttafólks notar fæðubótarefni en það er mismunandi milli íþrótta, hvaða keppnisstigi þau eru 

á og hvaða fæðubótarefni er verið að tala um. Ef íþróttafólk er ekki að upplifa næringarskort af 

einhverju tagi getur fæðubótarefnið verið að veita meiri skaða heldur en ábata. Fæðubótarefni 

eru flokkuð sem undirflokkur matvæla, svo framleiðendur séu ekki skyldugir til að leggja fram 

fyrirvara um að varan sé örugg eða virki yfir höfuð, einnig þurfa fæðubótarefni ekki að fá 

samþykki frá eftirlitsstofnunum áður en þau eru markaðssett. Notkun fæðubótarefna getur verið 

skaðleg heilsunni og haft alvarleg áhrif á fólk. Íþróttafólk sem keppir í íþróttum samkvæmt 

lyfjaeftirliti verður að gera sér grein fyrir að notkun fæðubótarefna getur orsakað það að þau 

innbyrði bönnuð efni (Garthe og Maughan, 2018). 

Dæmi um vinsælt fæðubótarefni sem hefur að einhverju leyti sannað gildi sitt er kreatín. 

Neysla þess í fæðubótarformi er talið efla vöðvastyrk og vöðvar verði vatnaðari, sem leiðir til 

betra útlits (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015). Kreatín er náttúrulegt efni sem líkaminn býr 

til. Dagsþörf kreatíns í líkamanum er um tvö grömm en talið er að fólk fái um eitt gramm á dag 

úr hefðbundinni íslenskri fæðu en það sem vantar svo upp á nær líkaminn að búa til. 

Þyngdaraukning getur átt sér stað meðan verið er að neyta kreatíns en fólk getur þyngst um allt 

að eitt til tvö kíló, er þyngdaraukningin aðallega rakin til vökvasöfnunar í frumum. Fæða sem 

inniheldur mikið kreatín er kjöt- og fiskmeti og einnig mjólkurvörur. Kreatín sem fæðubótarefni 

gagnast fólki, sem neytir ofangreindra vara í miklu magni, líklega lítið eða jafnvel ekkert. 

Íþróttafólk sem græðir mest á að innbyrða kreatín sem fæðubótarefni eru jurtaætur eða þau sem 

neyta almennt hitaeiningarsnauðrar fæðu. Ekki hefur verið sýnt fram á að kreatín sé skaðlegt í 

notkun sem fæðubótarefni hjá heilbrigðu fólki (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015). 
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Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða mikilvægi næringar í íþróttum, með áherslu á 

afreksíþróttir og hvort  afreksíþróttafólk í CrossFit og Ólympískum lyftingum borði nóg og í 

samræmi við ráðleggingar.  

Rannsóknarspurningar sem leitast var við að svara í þessari rannsókn eru svo hljóðandi;  

Er orkuneysla þess íþróttafólks sem þátt tekur í rannsókninni í samræmi við 

orkuráðleggingar? 

Er það íþróttafólk sem þátt tekur í rannsókninni að neyta kolvetna, fitu og próteina í samræmi 

við næringarlegar ráðleggingar? 

Er neysla þess íþróttafólks sem þátt tekur í rannsókninni í samræmi við ráðleggingar þegar 

kemur að neyslu trefja, D vítamíns sem og steinefnanna járns og kalks? 
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Aðferð 

Í apríl 2021 var sendur út spurningalisti og einnig eyðublað þar sem skrá átti niður alla þá fæðu 

sem borðuð var á einum æfingardegi.  

 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru sjö í heildina. Fjórir karlar tóku þátt og þrjár konur. 

Þátttakendur voru valdir með markvissu úrtaki, rannsakandi ýmist þekkti til þátttakenda eða 

hafði heyrt um þá áður. Þátttakendur eru allt afreksíþróttafólk í CrossFit eða Ólympískum 

lyftingum. Þrír þátttakendur komu úr CrossFit og fjórir úr Ólympískum lyftingum.  

Meðalhæð þátttakenda var 173,4 sentímetrar. Sá sem var hæstur var 188 sentímetrar á 

hæð. Sú lægsta var 163 sentímetrar á hæð. Meðalþyngd þátttakenda var 76 kíló. Hæsta þyngd 

var 87 kíló og lægsta 63 kíló. Meðaldur þátttakenda var 24,8 ár. Hæsti aldur var 36 ára og lægsti 

var 19 ár.  

 

Mælitæki 

Spurningalisti 

Spurningalistinn sem þátttakendur voru beðnir um að svara var unninn í samráði við 

leiðbeinanda (sjá viðauka A). Spurningalistinn innihélt 27 spurningar í heildina, voru þær 

mislangar og stundum þurfti að merkja oft við í hverri spurningu. Spurningalistinn spurði út í 

matarvenjur þátttakenda, hversu mikið þeir hugsa út í næringuna sína og næringarlegar 

upplýsingar.  

 

Matareyðublað 

Matareyðublað var búið til á einfaldan máta (sjá viðauka B) svo þátttakendur gætu skrifað niður 

fæðuna sem þeir neyttu á einum æfingardegi. Skrifa þurfti klukkan hvað fæðan var borðuð og 

nákvæmlega hversu mikið magn af hverri fæðutegund. Á eyðublaðið átti einnig að skrá hvenær 

æft var og hversu lengi.  

 

Formúla til útreikningar  

Notuð var formúla af netinu sem nefnist PAL (e. physical activity level) til að reikna út áætlaða 

orkuþörf hvers þátttakanda fyrir sig (Bytomski, 2017). Í formúlunni þarf að koma fram kyn, 

aldur, þyngd (bæði í kílógrömmum og pundum), stig hreyfingar og hæð í sentímetrum. Notaður 

var stuðullinn 2,4 sem stig hreyfingar. 
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Kyn: Karlmaður Þyngd: 82 kg (180 lb.) Hæð: 190,5 cm 

Aldur: 22 ára Stig hreyfingar: Mjög hátt   

 

1. Reikna RMR með því að nota Mifflin-St Jeor jöfnuna (hægt að finna á netinu) 

RMR fyrir karlmenn = 10 x þyngd (kg) + 6.25 x hæð (cm) – 5 x aldur (ár) + 5 

RMR fyrir konur = 10 x þyngd (kg) + 6.25 x hæð (cm) – 5 x aldur (ár) - 161 

RMR = (10 x 82) + (6.25 x 190.5) – (5 x 22) + 5 = 1906 kaloríur 

2. Næst þarf að margfalda með stigi hreyfingar (e. physical activity level, PAL). Í þessu dæmi er notast við 

2,4.  

RMR x PAL = Heildarorkuþörf (e. total energy expenditure, TEE) 

TEE = 1906 kaloríur x 2,4 = 4574 

3. Næst er reiknað hlutfall orkuefna  

Prótein = 4 kcal/gr Fita = 9 kcal/gr  Kolvetni = 4 kcal/gr 

a. Prótein þörf = 1gr/lb. Líkamsþyngd; 180 lb. Karlmaður = 180 gr prótein 

180gr x 4 kaloríur/gr = 720 kaloríur 

b. Fitu þörf = 25% af kaloríum; 4574 kaloríur x 0,25 = 1143 kaloríur 

1143 kaloríur / 9 kaloríur/gr = 127gr 

c. Kolvetna þörf = TEE kaloríur – Prótein kaloríur – Fitu kaloríur 

4574 kaloríur – 720 kaloríur – 1143 kaloríur = 2711 kaloríur 

2711 kaloríur / 4 kaloríur/gr = 678gr kolvetni 

4. Dagleg næringarþörf = 4574 kaloríur/dag 

Próteinmarkmið = 180gr/dag eða 720 kaloríur/dag 

Fitumarkmið = 127gr/dag eða 1143 kaloríur/dag 

Kolvetnamarkmið = 67gr/dag eða 2711 kaloríur/dag 

 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin var megindleg þar sem gerð var grein fyrir næringarlegum niðurstöðum 

þátttakenda og þær bornar saman við fræðilegar ráðleggingar. 

 



  20 

Framkvæmd 

Gagnasöfnun var framkvæmd þriðju vikuna í apríl 2021. Rannsakandi framkvæmdi 

rannsóknina sjálfur með því að nota samfélagsmiðla. Samfélagsmiðlarnir Facebook og 

Instagram voru notaðir. Fyrst var haft samband við mögulega þátttakendur og þeir spurðir hvort 

þeir vildu taka þátt. Eftir að þátttakendur voru búnir að samþykkja að taka þátt í rannsókninni 

var hún ýmist send út á Facebook eða í gegnum tölvupóst. Þátttakendur fengu til sín tvö skjöl 

sem innihéldu spurningalistann og matareyðublaðið. Flestir þátttakenda skiluðu í sömu viku og 

þeir fengu skjölin send til sín. Rannsakandi hlóð niður skjölum frá þátttakendum og vann svo 

úr niðurstöðum með því að stimpla inn í tölfræðiforrit sem nefnist SPSS og reikna út matardaga 

út frá eyðublöðunum fyrir hvern og einn þátttakanda með PAL formúlunni sem er hér fyrir ofan 

og appi í símanum. 

 

Úrvinnsla/ greining 

Tölfræðiforritið SPSS 27 var notað til úrvinnslu úr niðurstöðum þátttakenda. Lýsandi tölfræði 

var notuð í forritinu. Appið MyFitnessPal var notað til að reikna út næringu þátttakenda sem 

þeir skiluðu á eyðublaði og til næringarútreikninga var einnig notast við næringarbæklinginn 

„Næringargildi matvæla: Næringarefnatöflur“ (Ólafur Reykdal, 2003). Excel var notað fyrir 

uppsetningu.  
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Niðurstöður 

Hér verða settar fram upplýsingar úr spurningalistanum sem þátttakendur svöruðu varðandi 

neysluvenjur sínar og einnig verður gerð grein fyrir því hvort þátttakendurnir séu að borða í 

samræmi við ráðleggingar. 

 

Næring þátttakenda 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvar þeir stæðu á skalanum einn upp í fimm varðandi mataræði 

sitt, þar sem einn þýðir að þú hugsir mjög lítið um mataræðið, svöruðu flestir að þeir hugsuðu 

mjög mikið um mataræðið. Tveir svöruðu því til að þeir hugsuðu mikið um mataræðið og einn 

svaraði að hann hugsaði meðal mikið um mataræði sitt. Varðandi að hafa áhyggjur af þyngd 

sinni svöruðu tveir þátttakendur að þeir hefðu áhyggjur af þyngd sinni en fimm ekki. Einn 

þátttakandi svaraði því játandi að vera fylgja eftir mataræði sem á að hjálpa honum að léttast, 

hinir sex svöruðu neitandi. Enginn af þátttakendunum hafði reynt að grípa til ráðstafana til að 

létta sig eins og að kasta upp, neyta megrunartaflna/hægðarlyfja eða svelta sig á liðnu ári. Allir 

þátttakendur töldu að næring hafi áhrif á árangur íþróttafólks og voru það kolvetni sem þeir 

telja að sé orkuefnið sem íþróttafólk þurfi mest á að halda. Flestir þátttakendur svöruðu að 

prótein sé orkuefnið sem íþróttafólk eigi í mestum vandræðum að neyta í nægilega miklu magni, 

eða fjórir í heildina. Tveir svöruðu kolvetni og einn fita. Þátttakendur voru spurðir hvort þeir 

borði alltaf það sama fyrir keppni, alls fjórir sögðu já en þrír sögðu nei. Af þessum fjórum sem 

sögðu já voru tveir í CrossFit og tveir í Ólympískum lyftingum. Af þessum þremur sem sögðu 

nei var einn í CrossFit og tveir í Ólympískum lyftingum. Tveir þátttakendur svöruðu því játandi 

að vera að fylgja eftir sérstöku mataræði, í bæði skiptin telja þessir þátttakendur næringargildi 

sem þeir borða yfir daginn með því að vigta matinn sem þeir neyta.   
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Allir þátttakendur nema einn voru að borða of fáar hitaeiningar samanborið við reiknaða 

næringarþörf (sjá töflu 3) út frá formúlunni sem er að finna í mælitækjum. Einn þátttakandi 

náði ráðleggingunum og vel yfir það. 

 
Tafla 3 

Hitaeiningar borðaðar samanborið ráðleggingar 

Þátttakendur Hitaeiningar borðaðar Hitaeiningar ráðleggingar 

Þátttakandi 1 1700 3400 

Þátttakandi 2 3700 4700 

Þátttakandi 3 2600 4300 

Þátttakandi 4 2400 3200 

Þátttakandi 5 1900 3600 

Þátttakandi 6 5000 4500 

Þátttakandi 7 2200 4300 

 

 

Varðandi neyslu kolvetna þurfa allir þátttakendur nema einn að neyta fleiri kolvetna á 

hvert kíló líkamsþyngdar á dag (sjá töflu 4). Allir þátttakendur neyttu ríflega af próteinum og 

sumir hverjir neyttu meira af próteinum en ráðleggingar segja til um. Tveir þátttakendur voru 

undir tveimur grömmum af próteinum á dag en fimm voru að borða tvö grömm eða yfir það á 

hvert kíló líkamsþyngdar á dag. Flestir þátttakenda borðuðu einnig nóg af fitu, þá var einn yfir 

ráðleggingum og einn undir. Þremur þátttakendum vantar upp á trefjaneyslu sína. 

 Steinefnaneysla þátttakenda var góð, bæði kalk og járnneysla var yfir mörkum hjá 

flestum, enginn fer yfir efri mörk dagsneyslu. Tveimur þátttakendum vantaði upp á D 

vítamínneyslu, þrír þátttakendur voru vel yfir ráðlögðum dagskammti en fóru þó ekki nálægt 

efri mörkum dagsneyslu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  23 

Tafla 4 

 Niðurstöður þátttakenda samanborið við ráðleggingar 

Ráðleggingar Þátt. 1 Þátt. 2 Þátt. 3 Þátt. 4 Þátt. 5 Þátt. 6 Þátt. 7 

Kolvetni  

(g/kg líkamsþyngdar)  

6-10gr/kg/líkamsþ. 

2,8gr/kg 

líkamsþ. 

4,6gr/kg 

líkamsþ. 

4gr/kg 

líkamsþ. 

2,9gr/kg 

líkamsþ. 

2,8gr/kg 

líkamsþ. 

6,3gr/kg 

líkamsþ. 

2,8gr/kg 

líkamsþ. 

Fita 

(g/kg líkamsþyngdar)  

1-1,7gr/kg/líkamsþ. 

0,9gr/kg 

líkamsþ. 

1,4gr/kg 

líkamsþ. 

0,85gr/kg 

líkamsþ. 

1,5gr/kg 

líkamsþ. 

1,2gr/kg 

líkamsþ. 

2,5gr/kg 

líkamsþ. 

0,9gr/kg 

líkamsþ. 

Prótein 

(g/kg líkamsþyngdar) 

1,2-2gr/kg/líkamsþ. 

1,7gr/kg 

líkamsþ. 

2,6gr/kg 

líkamsþ. 

2gr/kg 

líkamsþ. 

3gr/kg 

líkamsþ. 

1,2gr/kg 

líkamsþ. 

2,8gr/kg 

líkamsþ. 

2gr/kg 

líkamsþ. 

Trefjar 

25-35g 

25,4gr 21,6gr 36gr 17,2gr 9,1g 40gr  27,3+gr 

D vítamín 

15ug (RDS) 

0,5g 4,4g 31,5g 42,1g 14,5g 32,6g 31,7g 

Kalk 

800mg (RDS) 

881mg 1799mg 937mg 1607mg 733mg 1741mg 1283mg 

Járn 

15mg (RDS) 

15,6mg 18,6mg 19,8mg 26,4mg 27mg 27,2mg 14,1mg 

 

 

Allir þátttakendur neyttu einhverra fæðubótarefna. Fæðubótarefnið sem flestir neyttu 

var D vítamíngjafi, eða lýsi (sjá töflu 5). Alls fjórir þátttakendur neyttu kreatíns. Einnig neyttu 

nokkrir próteindufts flesta daga vikunnar.  
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Tafla 5 

Fæðubótarneysla þátttakenda 

 

Fæðubótarefni 

 

Fjöldi þátttakenda 

Lýsi/lýsistöflur 5 

Próteinduft 3 

Fjölvítamín/steinefni 2 

Kreatín 4 

Rauðrófuduft 1 

Magnesíum 1 

Járn 1 

Omega 3 fitusýrur 2 

Fitubrennsluefni 1 

 

Miðað við þessar niðurstöður þá er ljóst að flestir sem tóku þátt í rannsókninni mættu 

auka neyslu á kolvetnum. Þar sem jafnframt kemur í ljós að flestir voru að neyta of lítillar orku 

er auðveldasta leiðin til þess sú að auka við hitaeininganeysluna þar sem lögð er áhersla á að 

meiri hluti þeirra hitaeininga séu í formi kolvetna. Einnig mættu sumir þeirra sem þátt tóku í 

rannsókninni draga úr neyslu próteina og þess í stað bæta inn kolvetnum. Í viðauka C má sjá 

útreikninga fyrir alla þátttakendur. 
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Umræða 

Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og þær tengdar við fræðilega 

kaflann. Einnig verður rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í rannsókninni svarað.  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að þátttakendur borða ekki nóg samanborið við 

fræðin og ráðleggingar. Hitaeiningafjöldi sem þátttakendur neyttu er of lítill hjá flestum og var 

einungis einn þátttakandi sem náði hitaeiningafjölda sem reiknaður var út samkvæmt hverjum 

og einum með PAL formúlunni. 

Þátttakendur voru allir sammála um að kolvetni væri orkuefnið sem íþróttafólk þyrfti í 

mesta magni og flestir héldu að það væri prótein sem íþróttafólk næði ekki að borða nóg af. 

Þetta eru áhugaverðar niðurstöður vegna þess að þátttakendur neyttu mikið af próteini en lítið 

af kolvetnum, eins og áður hefur komið fram. Ráðleggingar varðandi kolvetnaneyslu segja til 

um 6 – 10 grömm af kolvetnum á hvert kíló líkamsþyngdar á dag. Flestir þátttakendur voru vel 

undir þessum ráðleggingum. Íþróttafólk getur séð til þess að næringarleg þörf á kolvetnum sé 

uppfyllt með því að neyta matar og drykkjar sem innihalda mikið af kolvetnum. Haldgóðar 

sannanir eru fyrir því að árangur langvarandi eða mikillar áreynslu sé aukinn með aðferðum 

sem stuðla að miklu kolvetnaframboði. Ef vantar upp á þess gjafa kemur fram þreyta sem sýnir 

sig í minni vinnugetu, skertri kunnáttu og einbeitingu, svo eitthvað sé nefnt. Íþróttafólk ætti að 

velja í flestum tilvikum kolvetnaríka fæðu sem jafnframt er auðug í næringarefnum eins og 

vítamínum og steinefnum til þess að mæta næringarþörf sinni.  

Þátttakendur neyttu allir ríflega af próteinum og fóru vel yfir ráðleggingar. Ráðlögð 

neysla af próteinum á dag fyrir hvert kíló líkamsþyngdar fyrir íþróttafólk er 1,2 – 2 grömm. 

Daglegri neysluþörf ætti að vera fullnægt með því að borða hóflegt magn af hágæða próteini 

yfir daginn og einnig eftir erfiðar æfingar.  

Fituinntaka á að vera 1 – 1,7 grömm fyrir hvert kíló líkamsþyngdar. Aðeins einn 

þátttakandi fór yfir ráðleggingar og þrír voru naumlega undir ráðleggingum. Ef fituinntaka er 

minnkuð of mikið eða er undir 20% af heildar orkuinntöku eru líkur á að neysla ýmissa 

mikilvægra næringarefna minnki í leiðinni. Íþróttafólk velur stundum að neyta fitusnauðs fæðis 

til að létta sig eða „bæta“ líkamssamsetningu.  

Varðandi trefjaneyslu þátttakenda þá var henni ábótvant hjá þremur þátttakendum. 

Æskileg neysla er á bilinu 25 – 35 grömm á dag. Að neyta hæfilegs magns af trefjum hámarkar 

til dæmis virkni góðu bakteríanna í meltingarveginum og hefur jákvæð áhrif á meltingu.  

 Járnskortur getur skert vöðvastarfsemi og minnkað vinnugetu. Það er margt sem getur 

orsakað járnleysi. Þátttakendur voru allir á góðum stað hvað varðar járnneyslu en þrír 

þátttakendur fara örlítið yfir efri mörk dagsneyslu á járni.  
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Ef vöntun er á efnum í líkama til dæmis D vítamíni eða járni þá getur verið nauðsynlegt 

að neyta þeirra í formi fæðubótar. Tveir þátttakendur voru undir ráðlagðri dagsneyslu hvað 

varðar D vítamín. Ráðlögð dagsneysla er 15g og efri mörk dagsneyslu eru 100g sem enginn 

þátttakandi fór yfir. D vítamín viðheldur beinheilsu og stjórnar einnig kalsíum- og 

fosfórupptöku og efnaskiptum. Fjöldi rannsókna í auknum mæli hafa fært heimildir fyrir því að 

samband er á milli D vítamín birgða í líkamanum og atriðum sem tengjast íþróttamennsku.  

Þegar íþróttamenn borða ekki nóg kalk þá eykst hættan á lítilli beinþéttni og 

álagsbrotum. Allir þátttakendur þessarar rannsóknar náðu ráðlagðri dagsneyslu kalks út frá aldri 

þeirra sem er 800mg og fóru sumir vel yfir það, þó enginn yfir efri mörk dagsneyslu sem eru 

2500mg.  

Flestir þátttakendur neyttu lýsis eða lýsistaflna í fæðubótarformi eða alls fimm talsins. 

D vítamínneysla þátttakenda sem tóku inn lýsi var vel yfir ráðlögðum dagsskammti en neysla 

þeirra tveggja sem ekki neyta lýsis í fæðubótarformi var langt undir ráðlögðum dagskammti af 

D vítamíni. Fjórir þátttakendur neyttu fæðubótarefnisins kreatín. Talið er að fæðubótarefnið 

kreatín efli vöðvastyrk og vöðvar verði vatnaðri sem leiðir til betra útlits. Kreatín er að finna í 

líkamanum og er náttúrulegt efni. Dagsþörfin er um tvö grömm og fólk fær um eitt gramm á 

dag út hefðbundinni íslenskri fæðu. Þeir sem græða mest á því að innbyrða kreatín sem 

fæðubótarefni eru jurtaætur eða þeir em neyta almennt hitaeiningasnauðrar fæðu.  

Þátttakendur voru að borða of lítið af kolvetnum og þrír af sjö neyttu meira af próteinum 

en ráðleggingar segja til um. Það sem þessar niðurstöður gefa til kynna er að íþróttafólkið ætti 

að einbeita sér minna af próteingjöfum og reyna að borða meira af kolvetnum. Það telst ekki 

óalgengt að íþróttafólk sem æfir í afreksíþróttaumhverfi eigi í erfiðleikum með að neyta 

nægilegra margra hiteininga. Ástæður þess að íþróttamenn borða of lítið geta verið af ýmsum 

toga og tengst þáttum eins og átröskun eða vegna þess að íþróttafólk áttar sig ekki hvað þau 

þurfa að neyta mikillar orku. Sumar íþróttakonur eiga það til að minnka orkuneyslu sína viljandi 

til að líta betur út á meðan aðrar neyta of lítillar orku án þess að vita af því.  

Kostir þessarar rannsóknar voru að þátttakendur sem tóku þátt skiluðu gögnum vel og 

hratt af sér. Rannsókn þessi getur vonandi nýst afreksíþróttafólki og íþróttafólki almennt um 

það hvernig sé best að haga næringarinntöku sinni og hvernig hægt sé að reikna út næringarlega 

orkuþörf sína.  

Vankantar rannsóknarinnar voru að þátttakendur hennar eru fáir og ekki voru jafn margir 

í CrossFit og Ólympískum lyftingum. Ekki var hægt að bera saman hópa eða alhæfa um næringu 

afreksíþróttafólks sökum fjölda þátttakenda.  
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Undirritaðri finnst þurfa meiri fræðslu um næringu fyrir afreksíþróttafólk og íþróttafólk 

almennt til þess að sporna við því að þau borði ekki nóg. Einnig er þörf á fræðslu um vítamín 

og steinefni og hvað þau eru líkamanum og vellíðan mikilvæg. Hugsanlega væri hægt  að setja 

á laggirnar  námskeið sem íþróttafólk gæti sótt sjálft eða íþróttafélög fengið námskeið til sín 

fyrir sína iðkendur. Frekari rannsóknar er þörf á næringu afreksíþróttafólks á Íslandi þar sem 

margir tækju þátt og úr mismunandi íþróttum.  
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Viðauki A 

Spurningalisti 

Spurningar sem tengjast næringarfræði 

 
Á skalanum 1-5, hvar telur þú að þú sért staddur / stödd gagnvart mataræðinu þínu, þar sem 1 þýðir að þú 

hugsar mjög lítið um mataræðið: 

1 ( );  2 ( );  3 ( );  4 ( );  5 ( ) 

 

Hefur þú áhyggjur af þyngd þinni?   

Já ( ) Nei ( ) 

 

Ertu að fylgja eftir mataræði sem á að hjálpa þér að léttast ?   

Já ( )  Nei ( ) 

 

Á liðnu ári, hefur þú reynt að léttast eða viðhalda þyngd með því að grípa til aðferða eins og kasta upp, neyta 

megrunartaflna/hægðarlyfja eða svelta þig? 

Já ( ) Nei ( ) 

 

Telur þú að næring hafi áhrif á árangur íþróttamanna? 

Já ( ) Nei ( ) 

 

Borðar þú alltaf það sama fyrir keppni? 

Já ( ) Nei ( ) 

 

Hvaða orkuefni telur þú að íþróttamenn þurfi á að halda í mesta magni? 

Kolvetni  ( ) 

Fitu  ( ) 

Prótein  ( ) 

Hvaða orkuefni telur þú að íþróttamenn eigi í mestum vandræðum að neyta í nægilega miklu magni? 

Kolvetni  ( ) 

Fitu  ( ) 

Prótein  ( ) 

 

Hverja af eftirfarandi máltíðum neyttir þú í gær? (merktu við þar sem við á).    

Morgunverð   ( )   

Hádegisverð  ( )   

Millimál   ( )  

Kvöldverð  ( )    

Kvöldhressingu  ( )    

 

Sleppir þú því að fá þér morgunverð 3 sinnum eða oftar í viku?  

Já ( )              Nei ( )  

 

Sleppir þú því að fá þér hádegisverð 3 sinnum eða oftar í viku?  

Já ( )              Nei ( )  

Sleppir þú því að fá þér millimál 3 sinnum eða oftar í viku?  

Já ( )              Nei ( ) 

 

Sleppir þú því að fá þér kvöldverð 3 sinnum eða oftar í viku?  

Já ( )              Nei ( )  

Sleppir þú því að fá þér kvöldhressingu 3 sinnum eða oftar í viku?  

Já ( )              Nei ( )  

 

 

 

Fylgir þú einhverju sérstöku mataræði? Já ( ) Nei ( ) – ef „já“ hvers konar mataræði? 

Steinaldarmataræði ( ) 

Grænkera (vegan) ( ) 

Lákolvetna  ( ) 
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Ketó   ( ) 

Lotuföstu (e. intermittent fasting) – 5:2 ( ); 16:8 ( ); önnur útfærsla? _______________ 

Annað: ________________________________________________________________ 

 
Neytir þú fæðubótarefna? Já ( ) Nei ( ) – ef „já“   

Fæðubótarefni: Ef þú neytir fæðubótarefna hversu oft neyttir þú þeirra síðastliðna viku og í hvaða 

skammtastærðum?  

                                         Skammtastærð 1 skipti/viku  2-3 skipti/viku 4-5 skipti/viku  6-7 skipti/viku 
a) Lýsi/lýsistöflur                  ________  ( )              ( )                         ( )                            ( ) 

b) Próteinduft                     ________       ( )                         ( )                         ( )                            ( ) 

c) Fjölvítamín-/steinefni        ________ ( )                         ( )                         ( )                            ( ) 

d) Kreatín                               ________ ( )                         ( )                         ( )                            ( ) 

e) Rauðrófuduft                      ________ ( )                         ( )                         ( )                            ( ) 

f) Magnesíum                         ________ ( )                         ( )                         ( )                            ( ) 

g) Járn                                     ________ ( )                         ( )                         ( )                            ( ) 

h) Omega 3 fitusýrur ________ ( )                         ( )                         ( )                            ( ) 

i) Fitubrennsluefni  ________ ( )                         ( )                         ( )                            ( ) 

 

Önnur tegund fæðubótarefna  Skammtur/Skipti 

_________________________________________________________ 

 

Telur þú kaloríufjölda/næringargildi (macros)  sem þú borðar á daginn? 

Já ( )              Nei ( ) 

Ert þú með fæðuofnæmi eða fæðuóþol ?  Já ( )  Nei ( ) – ef já, fyrir hvaða fæðutegund / fæðutegundum og er það 

ofnæmi eða óþol? 

   Fæðuofnæmi  Fæðuóþol 

Mjólk   Já ( ) Nei ( )  Já ( ) Nei ( ) 

Egg   Já ( ) Nei ( )  Já ( ) Nei ( ) 

Fiskur   Já ( ) Nei ( )  Já ( ) Nei ( ) 

Hnetur   Já ( ) Nei ( )  Já ( ) Nei ( ) 

Soja   Já ( ) Nei ( )  Já ( ) Nei ( ) 

Hveiti   Já ( ) Nei ( )  Já ( ) Nei ( ) 

Önnur fæða en tilgreind að ofan? ___________________________________________________ 

Ofnæmi/Óþol?__________________________________ 

 

Fæðuflokkur og tíðni neyslu 

 
Ávextir. Hversu marga ávaxtaskammta neyttir þú í síðustu viku? Einn skammtur er 100g, sem er t.d. ígildi hálfs 

meðalstórs eplis eða appelsínu.  

a) Engan     ( ) 

b) Minna  en einn skammt á viku  ( ) 

c) Einn skammt á viku   ( ) 

d) 2-3 skammta á viku   ( ) 

e) 4-6 skammta á viku   ( ) 

f) 1-2 skammta á dag   ( ) 

g) 3-4 skammta á dag   ( ) 

h) 5+ skammta á dag   ( ) 

Tilgreindu þær ávaxtategundir sem þú neyttir síðastliðna viku. Nefndu fyst þann ávöxt sem þú neyttir mest af og 

svo koll af kolli. 

____________________________________________________________________________ 

 

Grænmeti. Hversu marga grænmetisskammta neyttir þú í síðustu viku? Einn skammtur er 100g, sem er t.d. ígildi 

tveggja meðalstórra gulróta eða tíu lítilla tómata (s.s konfekt-tómata).  

a) Engan     ( ) 

b) Minna  en einn skammt á viku  ( ) 

c) Einn skammt á viku   ( ) 

d) 2-3 skammta á viku   ( ) 

e) 4-6 skammta á viku   ( ) 

f) 1-2 skammta á dag   ( ) 

g) 3-4 skammta á dag   ( ) 

h) 5+ skammta á dag   ( ) 
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Tilgreindu þær grænmetistegundir sem þú neyttir síðastliðna viku. Nefndu fyst það grænmeti sem þú neyttir mest 

af og svo koll af kolli. 

____________________________________________________________________________ 

 
Drykkjarföng: Hversu oft neyttir þú eftirfarandi drykkja síðastliðna viku?  

    Skammtur Aldrei   1sk/viku   2-3sk/viku   4-6sk/viku  1-2sk/dag  3-4sk/dag  5+sk/dag 

  

a) Vatn  2,5dl  ( ) ( )    ( )          ( )  ( )    ( )        ( ) 

b) Mjólk  2,5dl  ( ) ( )    ( )          ( )  ( )    ( )        ( ) 

c) Skyrdrykk 2,5dl  ( ) ( )    ( )          ( )  ( )    ( )        ( ) 

d) Ávaxtasafa 2,5dl  ( ) ( )    ( )          ( )  ( )    ( )        ( ) 

e) Smoothie 2,5dl  ( ) ( )    ( )          ( )  ( )    ( )        ( ) 

f) Íþróttadrykk 2,5dl  ( ) ( )    ( )          ( )  ( )    ( )        ( ) 

g) Orkudrykk 2,5dl  ( ) ( )    ( )          ( )  ( )    ( )        ( ) 

h) Próteindrykk 2,5dl  ( ) ( )    ( )          ( )  ( )    ( )        ( ) 

g) Bjór  2,5dl  ( ) ( )    ( )          ( )  ( )    ( )        ( ) 

h) Léttvín 2,0dl = lítið glas ( ) ( )    ( )          ( )  ( )    ( )        ( ) 

i) Gos (sætt)  2,5dl  ( ) ( )    ( )          ( )  ( )    ( )        ( ) 

j) Gos (ósætt) 2,5dl  ( ) ( )    ( )          ( )  ( )    ( )        ( ) 

i) Kaffi (sætt)  1,5dl = 1bolli ( ) ( )    ( )          ( )  ( )    ( )        ( ) 

j) Te (ósætt) 1,5dl = 1bolli ( ) ( )    ( )          ( )  ( )    ( )        ( ) 

Aðrir drykkir/  

Skammtur/Skipti: ___________________________________________________________________________ 

 
Ath. 

*f Dæmi um íþróttadrykk eru t.d. gatorate og powerate 

*g Dæmi um orkudrykk eru t.d. red bull og nocco 

*h Dæmi um próteindrykk eru t.d. hleðsla og hámark 
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Kjöt og fiskur: Hversu marga skammta (sk) neyttir þú af eftirfarandi kjöt- og fiskfurðum og eggjum síðastliðna 

viku?   
    Skammtur    Aldrei 1sk/viku  2-3sk/viku 4-6sk/viku 1-2sk/dag 3+sk/dag  

a) Kjúklingur 100g  ( ) ( ) ( )   ( )      ( )      ( ) 

b) Lambakjöt 100g  ( ) ( ) ( )   ( )      ( )      ( ) 

c) Nautakjöt 100g  ( ) ( ) ( )   ( )      ( )      ( ) 

d) Svínakjöt 100g  ( ) ( ) ( )   ( )      ( )      ( ) 

e) Beikon 50g = 5 sneiðar ( ) ( ) ( )   ( )      ( )      ( ) 

f) Blóðmör 100g  ( ) ( ) ( )   ( )      ( )      ( ) 

g) Lifrarpylsu 100g  ( ) ( ) ( )   ( )             ( )      ( ) 

h) Ýsa  100g  ( ) ( ) ( )   ( )      ( )      ( ) 

i) Þorskur 100g  ( ) ( ) ( )   ( )      ( )      ( ) 

j) Lax  100g  ( ) ( ) ( )   ( )      ( )      ( ) 

k) rækjur 50g  ( ) ( ) ( )   ( )      ( )      ( ) 

l) humar  50g  ( ) ( ) ( )   ( )      ( )      ( ) 

g) Egg  60g = 1egg ( ) ( ) ( )   ( )      ( )      ( ) 

Aðrar fisk- kjötafurðir: Tegund: _____________________ Skammtur/Skipti:________________________ 

  

Mjólkurafurðir: Hversu marga skammta (sk) neyttir þú af eftirfarandi mjólkurafurðum síðastliðna viku?   

    Skammtur  Aldrei   1sk/v  2-3sk/v   4-6sk/v  1-2sk/dag  3+sk/dag 

  

a) Ostur  30g = 4 ostskerasn. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

b) Jógúrt 150g = 1dós  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

c) Grískt jógúrt 200g    ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

d) Skyr  200g = 1 dós  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

e) Kotasæla 30g = 2msk  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

f) Smurostur 30g = 2msk  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

Aðrar mjólkurvörur: Tegund: _____________________ Skammtur/Skipti:________________________ 

 
 

Kornvörur: Hversu marga skammta (sk) neyttir þú af eftirfarandi kornvörum síðastliðna viku?   

    Skammtur Aldrei   1sk/v   2-3sk/v   4-6sk/v  1-2sk/dag  3+sk/dag   

a) Brauð  70g = 2sneiðar ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

b) Flatkaka 45g = ½ kaka  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

c) Kringla 55g = 1 kringla ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

d) Hrísgrjón 2,5dl (soðin) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

e) Hafragrautur 3dl (1diskur) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

f) Pasta, núðlur 2,5dl (soðin) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

g) Cheerios 30g = 1 skál ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

h) Weetabix 40g = 2stk ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

i) Matarkex 40g = 2stk ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

j) Súkkulaðikex 50g = 3stk ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

k) Kaka  80g = 1 sneið ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

 

Aðrar kornvörur: Tegund: _____________________ Skammtur/Skipti::________________________ 
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Skyndibitamatur: Hversu marga skammta (sk) neyttir þú af eftirfarandi skyndibitafæðu síðastliðna viku?   

     Skammtur Aldrei   1sk/v  2-3sk/v   4-6sk/v  1-2sk/dag  3+sk/dag 

  

a) Pitsa   100g = 1 sneið ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

b) Hamborgari  1 borgari ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

c) Pylsa í brauði  1 m/öllu  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

d) Kjúklingabiti  3 bitar  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

e) Franskar kart.   150g = lítill sk. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

f) Kjúklingavefja  1 vefja  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

g) Grænmetisvefja 1 vefja  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

 

Annar skyndibitamatur: Tegund: _____________________ Skammtur/Skipti::________________________ 

 

Sælgæti og snakk: Hversu marga skammta (sk) neyttir þú af sælgæti og snakki síðastliðna viku?   

     Skammtur Aldrei   1sk/v   2-3sk/v   4-6sk/v  1-2sk/dag  3+sk/dag 

  

a) Kartöfluflögur  100g = 50 flögur ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

b) Súkkulaðirús.  100g = 125stk ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

c) Súkkulaði  100g  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

d) Ís   100g  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

e) Saltstangir  30g = 40stk ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

f) Hlaup   20g = 5stk ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

g) Brjóstsykur  20g = 5stk ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

h) Nóakropp  100g  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

i) Poppkorn  80g = 1 poki ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

j) súkkulaðikex  50g = 3stk. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

Annað sælgæti og snakk: Tegund: _____________________ Skammtur/Skipti:________________________ 

 

Hnetur og fræ: Hversu marga skammta (sk) neyttir þú af hnetum, fræjum og baunum síðastliðna viku?   
    Skammtur Aldrei   1sk/v   2-3sk/v   4-6sk/v  1-2sk/dag  3+sk/dag   

a) Hnetur 50g  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

b) Fræ  10g = 1msk ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

c) Baunir s.s. 50g  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) 

     soja-, maís- og grænar baunir 

Tilgreindu þær tegundir af hnetum, fræjum og baunum sem þú neytir: 

______________________________________ 

Skammtur/Skipti:________________________ 
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Viðauki B 

Matareyðublað  

Nafnið þitt:  

Tími Fæðutegund Magn (gr/dl/ml) 

   

   

   

   

   

   

 

Klukkan hvað æfðir þú og í hversu langan tíma? 

 



  37 

Viðauki C 

Næringarútreikningar fyrir alla þátttakendur 

Þátttakandi 1: 
Máltíð Fæðutegund Magn Hit. Kolv.(g) Fita(g) Prótein(g)  Tr.(g) 

8:30  Cheerios 50g 190 32 3,2 6,5  5,3 

  Hleðsla 2,5dl 162 17 1,3 21  0 

 Nocco 3,3dl 12 0 0 3  0 

 Samtals:  364 49 4,5 30,5  5,3 

11:45 Banani 140g 135 31 0,4 1,5  4,8 

 Hnetusmjör 15g 97 3 8 3,4  0 

 Samtals:  232 34 8,4 4,59  4,8 

13:15 Kjúklingur 100g 185 0 12,5 18,4  0 

 Paprika 100g 29 5,5 0,2 1,2  2,3 

 Sætar kartöflur 100g 92 21 0 2  3 

 Pítusósa 15g 90 0,5 9,5 1  0 

 Samtals:  396 27 22,2 23,6  5,3 

15:45 Prótein pönnukaka 1stk (50 gr) 125 12 1,4 15,5  0,5 

 Epli 190g 95 22 0,5 1  4 

 Samtals:  220 34 1,9 16,5  4,9 

19:30 Heilkornapasta 125g 160 23 5 6  3,5 

 Tómatpasta 50g 30 4,5 1 1  0,7 

 Ungnautahakk 125 193 0 10,5 25  0 

 Fetaostur 20g 70 0 6,3 3  0 

 Gúrka 100g 12 2 0 1  0,9 

Samtals:    466 29,5 22,8 36  5,1 

21:00 Creatine 5g 

Samtals:   1677 173,5 59,8 111,2  25,4 

 

Hitaeiningar: 1677 

Kolvetni: 173,5 X 4 = 694 hit./1677 = 41,5% 

Fita: 59,8 X 9 = 538 hit./1677 = 32% 

Prótein: 111,2 X 4 = 445 hit./1677 = 26,5% 

Trefjar: 25,4g 

Fæðutegund  Magn  D-vít (ug) Kalk (mg)   Járn(mg) 

Cheerios  50g  0 27  6,6 

Hleðsla  2,5dl  0 438 0 

Nocco  3,3dl  0 0  0 

Banani  140g  0 7  0,5 

Hnetusmjör  15g  0 6  0,3 

Kjúklingur  100g  0 7  1,10 

Paprika  100g  0 9  0,4 

Sætar kartöflur  100g  0 5  0,6 

Pítusósa  15g  0 3  0,1 

Prótein pönnukaka 1stk (50g)  0,5 125 0,6 

Epli  190g  0 38  0,20 

Heilkornapasta  125g  0 20  1,5 

Tómatpasta  50g  0 7  0,7 

Ungnautahakk  125g  0 12  2,8 

Fetaostur  20g  0 160 0 

Gúrka  100g  0 17  0,19 
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Creatine  5g  0 0  0 

Samtals:    0,5 881 15,6 

 

Þátttakandi 

Kyn  Aldur  Hæð  Þyngd  Æft þennan dag 

Kona  23 ára  170  63kg  2klst (09:30-11:30) 

Næringarleg markmið    Næringarlegar niðurstöður 

Orka: 3398 hitaeiningar     Orka: 1677 hitaeiningar 

Kolvetni: 6-10grömm/kg líkamsþyngdar  Kolvetni: 2,8 grömm/kg líkamsþyngdar 

Fita: 1-1,7grömm/kg líkamsþyngdar  Fita: 0,9 grömm/kg líkamsþyngdar 

Prótein: 1,2-2grömm/kg líkamsþyngdar  Prótein: 1,7 grömm/kg líkamsþyngdar 

Trefjar: 25-35grömm    Trefjar: 25,4grömm 
   

D-vítamín: 15ug (RDS)    D-vítamín: 0,5ug    

Kalk: 800mg (RDS)    Kalk: 881mg    

Járn:15mg (RDS)    Járn: 15,6mg  

 

 

Þátttakandi 2: 

Máltíð Fæðutegund Magn Hit. Kolv.(g) Fita(g) Prótein(g)  Tr.(g) 

8:30  Weetos 100g 374 75 4,4 8,4  6,8 

  Léttmjólk 2,4dl 110 11 3,6 8,4  0 

 Samtals:  484 86 8 16,8  6,8 

9:30 Gatorate 1skammtur 88 22 0 0  0 

11:30 Lífskorn, brauð 126g 299 45,5 5,5 16,8  7 

 Páskaostur 80g 269 0 21 20  0 

 Kjúkl./álegg, reykt 60g 53 1,8 0,6 10,2  0,4 

 Grískt jógúrt/ 200g 173 11,4 7 16  0 

  súkklaði & ferskja  

 Kleinuhringur með 73g  305 39 14 5,7  0,9 

  súkkulaði  

(ömmubakstur)  

 Hleðsla 2,5dl 162 17 1,3 21  0 

 Samtals:  1261 115 49,5 90  8,3 

16:30 Chicken nuggets 300g 625 48 24 54  3 

  (foxwood premium) 

 Cali cali chipotle 15g 6 1,5 0 0  0 

  baja sauce 

Samtals:    631 49,5 24 54  3 

19:00 Wok on (kjúklingur 1 skammtur 495 40 17 45  3 

   rauðlaukur, paprika 

   garlic &black pepper 

   sauce) 

 Samtals:  495 40 17 45  3 

22:30 Hleðsla 2,5dl 162 17 1,3 21  0 

 Möndlukaka 120g 500 69,5 23 3,7  0,5 

 Samtals:  662 86,5 24,3 24,7  0,5 

  

Samtals:   3625 400 123 230,5  21,6 

 

Hitaeiningar: 3625 

Kolvetni: 400 X 4 = 1600 hit./3621 = 44% (per líkamskíló: 400g/87kg = 4,6g/líkamskíló) 

Fita: 123 X 9 = 1107 hit./3621 = 31% (per líkamskíló: 123g/87kg = 1,4g/líkamskíló) 

Prótein: 230,5 X 4 = 922 hit./3621 = 25% (per líkamskíló: 230g/87kg = 2,6g/líkamskíló) 

Trefjar: 21,6g  
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Máltíð Fæðutegund Magn D-vít.(ug) Kalk (mg)  Járn (mg) 

8:30  Weetos 100g 4,4  30  12 

  Léttjólk 2,4dl 0  278  0,04 

 Samtals:  4,4  308  12,04 

9:30 Gatorate 1sk 0  0  0 

11:30 Lífskorn, brauð 126g 0  65  1,7 

 Páskaostur 80g 0  640  0 

 Kjúkl./álegg, reykt 60g 0  3  0,4 

 Grískt jógúrt/ 200g 0  240  0 

  súkklaði & ferskja  

 Kleinuhringur með 73g 0  30  0 

  súkkulaði  

(ömmubakstur) 

 Hleðsla 2,5dl 0  438  0 

 Samtals:  0  1416  2,1 

16:30 Chicken nuggets 300g 0  40  2,5 

  (foxwood premium) 

 Cali cali chipotle 15g 0  0  0 

  baja sauce 

 Samtals:  0  40  2,5 

19:00 Wok on (kjúklingur 1 skammtur 0  35  2 

   rauðlaukur, paprika 

   garlic &black pepper 

   sauce) 

 Samtals:  0  35  2 

22:30 Hleðsla  

 Möndlukaka  0  0  0 

 Samtals: 

  

Samtals:   4,4  1799  18,6 

  

 

Þátttakandi 

Kyn  Aldur  Hæð  Þyngd  Æft þennan dag 

Karl  23 ára  188  87kg  2klst (09:00-11:00) 

Næringarleg markmið    Næringarlegar niðurstöður 

Orka: 4644 hitaeiningar    Orka: 3625 hitaeiningar 

Kolvetni: 6-10grömm/kg líkamsþyngdar  Kolvetni: 4,6 grömm/kg líkamsþyngdar 

Fita: 1-1,7grömm/kg líkamsþyngdar  Fita: 1,4 grömm/kg líkamsþyngdar 

Prótein: 1,2-2grömm/kg líkamsþyngdar  Prótein: 2,6 grömm/kg líkamsþyngdar 

Trefjar: 25-35grömm    Trefjar: 21,6grömm 
   

D-vítamín: 15ug (RDS)    D-vítamín: 4,4ug    

Kalk: 800mg (RDS)    Kalk: 1799mg    

Járn:15mg (RDS)    Járn: 18,6mg 
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Þátttakandi 3:  

Máltíð Fæðutegund Magn Hit. Kolv.(g) Fita(g) Prótein(g)  Tr.(g) 

6:00  Tröllahafrar 60g 212 36 4 8  5,8 

 Chia fræ 15g 77 6,4 4,6 2,5  5,1 

 Lýsisperlur 6stk 18 0 2 0  0 

D-vítamín 1stk  

 Eplaedik 12ml 2,5 0,5 0 0  0 

 Engifer 12ml ? ? ? ?  ? 

 Leanbody, fatburner 3g ? ? ? ?  ? 

 Samtals:  310 43 10,5 10,5  10,9 

9:30 Kea skyr, jarðarber 1dós 202 10,6 8 22  0 

  og banana 

 Flatkaka 70g 113 21 1,5 3,9  2,5 

 Smjörvi, létt 10g  51,5 0 5,7 0  0 

 Kjúklingaálegg 30g  27 0,3 0,2 6  0 

 Samtals:  393,5 31,9 15,4 31,9  2,5 

12:00 Kartöflur, sætar 200g 184 42 0 4  6 

 Hrísgrjón, brún 150g 149 31 1 4  2 

 Nautahakk 150g 234 0 12,5 30,3  0 

 Hunangs dijon/ 40g 45 5 2,2 1,2  0 

  jógúrtsósa  

 Samtals:  612 78 15,7 39,5  8 

15:30 Lífskornabolla 85g 206 31 4 11,5  4,7 

 Kjúklingaálegg 15g 13,5 0,15 0,1 3  0 

 Létt smjörfi 10g 51,5 0 5,7 0  0 

 Banani 130g 125 29 0,4 1,4  4,5 

 Hleðsla 2,5dl 162 17 1,3 21  0 

 Samtals:  558 77,2 11,5 37  9,2 

16:30 Gatorate, blár 5dl 125 31,2 0 0  0 

 Maískökur 30g  114 25,5 0,4 2,1  0,5 

 Samtals:  239 56,7 0,4 2,1  0,5 

Kvöldmatur Folaldavöðvi (SS) 238g  353 7,9 14,5 47,6  0

    Cai P´s grillolía  

 Kartöflur, sætar 180g 171 38 0,5 3,6  3 

 Brokkólí 50g 29 3,3 0,5 2,7  1,8 

 Blómkál 50g 20 3,9 0,05 1  1,3 

 Paprika 40g 15 3 0,08 0,48  0,9 

 Grillsósa, jógúrt 40g 20 3,7 0 1,3  0 

 Samtals:  495 40 17  45  7  
 

Samtals:   2608 327 70,5 166  38 

 

Hitaeiningar: 2608 1315+634,5+664 

Kolvetni: 327 X 4 = 1308 hit./2608 = 50%% (per líkamskíló: 327g/82kg = 4g/líkamskíló)  
Fita: 70,5 X 9 = 635 hit./2608 = 24% (per líkamskíló: 70,5g/82kg = 0,85g/líkamskíló) 

Prótein: 166 X 4 = 664 hit./2608 = 26% (per líkamskíló: 166g/82kg = 2,g/líkamskíló) 

Trefjar: 38g 
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Máltíð Fæðutegund Magn D-vít.(ug) Kalk (mg)  Járn (mg) 

6:00  Tröllahafrar 60g 0  48  3,6 

 Chia fræ 15g 0  95  1,2 

 Lýsisperlur 6stk 20  0  0 

D-vítamín 1stk  10  0  0 

 Eplaedik 12ml 0  1  0 

 Engifer 12ml 0  ?  ? 

 Leanbody, fatburner 3g 0  0  0 

 Samtals:  30  144  4,8 

9:30 Kea skyr, jarðarber 1dós 0  180  0 

  og banana 

 Flatkaka 70g 0  15  1,2 

 Smjörvi, létt 10g 0,75  0  0 

 Kjúklingaálegg 30g 0  1,2  0,12 

 Samtals:  0,75  196,2  1,32 

 

12:00 Kartöflur, sætar 200g 0  10   1,2 

 Hrísgrjón, brún 150g 0  3  0,5 

 Nautahakk 150g 

 Hunangs dijon/ 40g 0  15  0 

  jógúrtsósa  

 Samtals:  0  18  1,7 

15:30 Lífskornabolla 85g 0  44  1,2 

 Kjúklingaálegg 15g 0  0,6  0,06 

 Létt smjörfi 10g 0,75  0  0 

 Banani 130g 0  7   0,5 

 Hleðsla 2,5dl 0  438  0 

 Samtals:  0,75  490  3,46 

16:30 Gatorate, blár 5dl 0  0  0 

 Maískökur 30g 0  4  0,1 

 Samtals:  0  4  0,1 

Kvöldmatur Folaldavöðvi (SS) 238g 0  12  5 

   Cai P´s grillolía  

 Kartöflur, sætar 180g 0  9   1,1 

 Brokkólí 50g 0  50  0,75 

 Blómkál 50g 0  8  0,32 

 Paprika 40g 0  5  0,22 

 Grillsósa, jógúrt 40g 0  23  0 

 Samtals:  0  107  7,39 

 

Samtals:   31,5  937  19,7 
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Þátttakandi 

Kyn  Aldur  Hæð  Þyngd  Æft þennan dag 

Karl  26 ára  172  82-83kg  90 mín (16:00-17:30) 

 

Næringarleg markmið    Næringarlegar niðurstöður 

Orka: 4272 hitaeiningar    Orka: 2608 hitaeiningar 

Kolvetni: 6-10grömm/kg líkamsþyngdar  Kolvetni: 4 grömm/kg líkamsþyngdar 

Fita: 1-1,7grömm/kg líkamsþyngdar  Fita: 0,85 grömm/kg líkamsþyngdar 

Prótein: 1,2-2grömm/kg líkamsþyngdar  Prótein: 2 grömm/kg líkamsþyngdar 

Trefjar: 25-35grömm    Trefjar: 38 grömm 
   

D-vítamín: 15ug (RDS)    D-vítamín: 31,5ug   

Kalk: 800mg (RDS)    Kalk: 937mg   

Járn:15mg (RDS)    Járn: 19,75mg 

 

 

Þátttakandi 4: 

Máltíð Fæðutegund Magn Hit. Kolv.(g) Fita(g) Prótein(g)  Tr.(g) 

11:00 Banani 125g 120 27,9 0,4 1,3  4,4 

 Eggjahvíta 125g 56,5 1,5 0 12,6  0 

 Hnetusmjör 40g 106,5 7,9 4,3 9  0 

 Samtals:  283 37,3 4,7 22,9  4,4 

13:30 Spínat 41g   12,3 1,5 0,2 1,1  0,8 

 Klettasalat 12g  2 0,3 0,02 0,16  0,26 

 Gúrka 90g 13 2,4 0 0,7  0,8 

 Kirsuberjatómatar 86g 21,5 4 0,26 0,7  1,6 

 Paprika, rauð 40g 6,5 1,3 0,04 0,21  0,4 

 Vínber 13g 10 2,3 0,08 0,09  0,1 

 Folaldakjöt 133g 143 0 2,4 30,3  0 

 Fetaostur 81g 282 1,4 25,7 12,6  0 

 Samtals:  490,3 13,2 28,7 45,9  3,96 

17:00  Hleðsla, kolvetnas 2,5dl  118 10,5 1,25 16,25  0 

 Flatkaka 34g 57 10,5 0,75 2  1,3 

 Ostur 21g  72 0 5,6 5,5  0 

 Kjúklingaálegg 180g  162 1,8 1,2 36  0 

 Samtals:  409 22,8 8,8 59,75  1,3 

19:30 Kúrbítur 133g 28,5 3,6 0,5 2,4  1,2 

 Sveppir 80g 25,5 2,9 0,5 1,8  1,4 

 Paprika, rauð 40g 12 2,5 0,07 0,30  0,7 

 Egg, scrambled 140g 201,5 1 14,5 16,8  0 

 Eggjahvíta 100g 45 1,2 0 10  0 

 Sweet chilli sósa 42g 74 18,3 0 0,35  0 

 Parmesan ostur 8g 27 0 1,9 2,2  0 

 Samtals:  413,5 29,5 17,5 33,9  3,4 

21:00 Cheerios 20g 76 12,8 1,3 2,6  2,1 

 Mjólk 48g 33 2,3 1,9 1,6  0 

 Súkkulaðirúsinur 100g 478 67 21 5,3  2 

 Samtals:  587 82,1 24,2 9,5  4,1 

Fæðubótarefni  

Kl. 8:00  Unbroken 1tafla 6 0,3 0,03 1,13  0 

Kl.? Lýsi 15g 124 0 13,8 0  0 

Kl.?  Vítamín/fjölvítam./ 1 tafla 0 0 0 0  0 

  steinefni 
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Kl.? Próteinduft 20g 80 0 0 20  0 

Kl.?  Rauðrófuduft 1msk 0 0 0 0  0 

Kl.? B12 1tsk 0 0 0 0  0 

Kl.? Kreatín 10g 0 0 0 0  0 

 Samtals:  204 0,3 13,8 20  0 

 

Samtals:   2386 184,9 97,5 192  17,2 

 

Hitaeiningar: 2386 

Kolvetni: 185 X 4 = 740 hit./2386 = 31% (per líkamskíló: 185g/64kg = 2,9g/líkamskíló)  
Fita: 97,5 X 9 = 878 hit./2386 = 37% (per líkamskíló: 97,5g/64kg = 1,5g/líkamskíló) 

Prótein: 192X 4 = 768 hit./2386 = 32% (per líkamskíló: 192g/64kg = 3g/líkamskíló) 

Trefjar: 17,2g 

Máltíð Fæðutegund Magn D-vít.(ug) Kalk (mg)  Járn (mg) 

11:00 Banani 125g  0  6,7  0,4 

 Eggjahvíta 125g 0  6,25  0,03 

 Hnetusmjör 40g 0  14,8  0,84 

 Samtals:  0  27,8  1,27  

13:30 Spínat 41g 0  53  1,8 

 Klettasalat 12g  0  6,4  0,08 

 Gúrka 90g 0  15,3  0,17 

 Kirsuberjatómatar 86g 0  7,7  0,2 

 Paprika, rauð 40g 0  2,2  0,1 

 Folaldakjöt 133g 0  8  3,4 

 Fetaostur 81g 0,12  453  0,12 

 Samtals:  0,12  545,6  5,87 

17:00  Hleðsla, kolvetnask 2,5dl 0  350  0 

 Flatkaka 34g 0  7,5  0,6 

 Ostur 21g  

 Kjúklingaálegg 180g 0  0,6  0,06 

 Samtals:  0  358,1  0,66 

19:30 Kúrbítur 133g 0  22  0,21 

 Sveppir 80g 0  1,5  0,64 

 Paprika, rauð 40g 0  4  0,18 

 Egg, scrambled 140g 2  63  2,8 

 Eggjahvíta 100g 0  5  0,02 

 Sweet chilli sósa 42g 0  0  0 

 Parmesan ostur 8g 0  64  0 

 Samtals:  2  159,5  3,85 

21:00 Cheerios 20g 0  11  2,6 

 Mjólk 48g 0  53  0,3 

 Súkkulaðirúsinur 100g 0  300  0,9 

 Samtals:  0  364  2,72 

Fæðubótarefni  

Kl. 8:00  Unbroken 1tafla 0  2  0 

Kl.? Lýsi 1msk 30  0  0 

Kl.?  Vítamín/fjölvítam./ 1 tafla 10 (?)  150 (?)  12 (?) 

  steinefni 

Kl.? Próteinduft 20g 0  0  0 

Kl.  Rauðrófuduft 1msk 0  0  0 
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Kl.? B12 1tsk 0  0  0 

Kl. Kreatín 10g 0  0  0 

 Samtals:  10  152  12 

 

 Samtals:  42,12  1607  26,4 

  

 

Þátttakandi 

Kyn  Aldur Hæð Þyngd Æft þennan dag 

Kona  36 ára 163 64-65kg 120 mín (8:30-10:30) 

     60 mín (18:00-19:00) 

Næringarleg markmið   Næringarlegar niðurstöður 

Orka: 3185 hitaeiningar   Orka: 2386 hitaeiningar 

Kolvetni: 6-10grömm/kg líkamsþyngdar  Kolvetni: 2,9 grömm/kg líkamsþyngdar 

Fita: 1-1,7grömm/kg líkamsþyngdar   Fita: 1,5 grömm/kg líkamsþyngdar 

Prótein: 1,2-2grömm/kg líkamsþyngdar  Prótein: 3 grömm/kg líkamsþyngdar 

Trefjar: 25-35grömm   Trefjar: 17,2 grömm 
   

D-vítamín: 15ug (RDS)   D-vítamín: 42,12ug   

Kalk: 800mg (RDS)   Kalk: 1607mg   

Járn:15mg (RDS)    Járn: 26,4mg  

 

 

Þátttakandi 5: 

Máltíð Fæðutegund Magn Hit. Kolv.(g) Fita(g) Prótein(g)  Tr.(g) 

11:00 Skyr, kaffi (KEA) 200g 192 8 8 22  0 

 Beygla, fín 1stk 277 56,7 1,4 9,3  2,6 

 Smjörvi 30g 203 0,1 22,5 0,2  0 

 Haframjólk 2dl 89 13,5 3 2  0 

 Samtals:  761 78,3 34,9 33,5  2,6 

14:00 Kjötbollur 130g  267 11,8 18 14,5  0 

 Hrísgrjón 165g 164 34,1 1,1 4,4  2 

 Olía 1msk 136 0 15 0  0 

 Samtals:  567 45,9 34,1 18,9  2 

19:00 Kjúklingabringa 1stk 114 0 2,2 23,6  0 

 Kartöflur, sætar 140g 133 29,5 0,4 2,8  2,3 

 Tómatar 86g 10 1,9 0,12 0,33  0,75 

 Kál 15g (g) 2 0,3 0,02 0,16  0,26 

 Paprika 40g (?) 12 2,5 0,07 0,30  0,7 

 Sveppasósa 50g 123 2,3 12 1,1  0,5 

 Samtals:  393 36,5 14,81 28,3  4,5 

19:30 Skalle, bleikt 35g = 7stk 122 30,5 0 0  0 

 Samtals:  122 30,5 0 0  0 

Fæðubótarefni  

Kl.? Lýsistöflur 1tafla ? 0 ? 0  0 

Kl.?  Vítamín/fjölvítam./ 1 tafla  0 0 0 0  0 

  steinefni 

Kl.? Járn 10mg 0 0 0 0  0 

Kl.? Ómega-3 335mg ? 0 ? 0  0 

 

Samtals:   1844 191,2 83,8 80,7  9,1 
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Hitaeiningar: 1844  

Kolvetni: 191,2 X 4 = 765 hit./1844 = 41,5% (per líkamskíló: 191g/69kg = 2,8g/líkamskíló)  
Fita: 83,8X 9 = 754 hit./1844 = 41% (per líkamskíló: 84g/69kg = 1,2g/líkamskíló) 

Prótein: 80,7X 4 = 323 hit./1844 = 17,5% (per líkamskíló: 81g/69kg = 1,2g/líkamskíló) 

Trefjar: 9,1g 

Máltíð Fæðutegund Magn D-vít.(ug) Kalk (mg)  Járn (mg) 

11:00 Skyr, kaffi (KEA) 200g 0  192  0 

 Beygla, fín 1stk 0  60  1 

 Smjörvi 30g 2,25  5  0 

 Haframjólk 2dl 2,2  240  0  

 Samtals:  4,45  497  1  

14:00 Kjötbollur 130g  0  38  1,6 

 Hrísgrjón 165g 0  3,3  0,5  

 Olía 1msk              0                         0   0 

 Samtals:  0  42,1  2,1 

19:00 Kjúklingabringa 1stk 0  4  0,50 

 Kartöflur, sætar 140g 0  7  0,86 

 Tómatar 40g (?) 0  4  0,18 

Kál 15g (?) 0  6,4  0,08 

Paprika 40g (?) 0  2,2  0,1 

 Sveppasósa 50g 0  20  0,15 

 Samtals:  0  43,6  1,87 

19:30 Skalle, bleikt 35g = 7stk 0  0  0 

   

Fæðubótarefni  

Kl.? Lýsistöflur 1tafla 

Kl.?  Vítamín/fjölvítam./ 1 tafla 10 (?)  150 (?)  12 (?) 

  steinefni 

Kl.? Járn  0  0  10 

Kl. Ómega-3 335mg 0  0  0 

 Samtals:  10  150  10 

 

Samtals:   14,5  732,7  27 

  

  

 

Þátttakandi 

Kyn  Aldur Hæð Þyngd Æft þennan dag 

Kona  19 ára 169 69kg 2½ klst.(15:00-17:30)  
Næringarleg markmið   Næringarlegar niðurstöður 

Orka: 4456 hitaeiningar   Orka: 1844 hitaeiningar 

Kolvetni: 6-10grömm/kg líkamsþyngdar  Kolvetni: 2,8 grömm/kg líkamsþyngdar 

Fita: 1-1,7grömm/kg líkamsþyngdar   Fita: 1,2 grömm/kg líkamsþyngdar 

Prótein: 1,2-2grömm/kg líkamsþyngdar  Prótein: 1,2 grömm/kg líkamsþyngdar 

Trefjar: 25-35grömm   Trefjar: 9,1 grömm 
   

D-vítamín: 15ug (RDS)   D-vítamín: 14,5ug   

Kalk: 800mg (RDS)   Kalk: 733mg   

Járn:15mg (RDS)    Járn: 27mg  
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Þátttakandi 6:  

Máltíð Fæðutegund Magn Hit. Kolv.(g) Fita(g) Prótein(g)  Tr.(g) 

9:00  Hafrar 100g 382 67,5 6,7 13,1  9,8 

  Mjólk 3dl 207 14,1 12 10,2  0 

 Rúsínur 30g 102 23,7 0,15 1  2 

 Kanill 5g 18 3,75 0,16 0,20  1 

 Hnetusmjör 20g 132 4 10,7 4,5  1,5 

 Lýsi 15g 124 0 13,8 0  0 

 Samtals:  965 113 29,7 29  14,3 

12:00 Dextrose 60g 220 55 0 0  0 

12:30 Kjúklingur 170g 300 0 20,5 28,8  0 

 Hrísgrjón 350g 427 92,4 2,8 7,7  0,7 

 Samtals:  727 92,4 23,3 36,5  0,7 

14:00 Skyr súkkul./vanillu 170g 124 7 3,8 15,6  0 

 Banani 130g 123 28,6 0,4 1,4  4,4 

 Samtals:  247 35,6 4,2 17  4,4 

16:30 Ávaxtasafi (sonat.) 2,5dl 130 30 0 2,5  3,75 

 Kjúklingur 130g 228 0 15,6 22  0 

 Hrísgrjón 150g 183 39,6 1,2 3,3  0,3 

 Kartöflur 130g 94 21,3 0,13 1,8  1,95 

 Samtals:  635 91 17 29,6  6 

18:10 Egg, hrá 120g 172 0,85 12,36 14,4  0 

 Hafrabrauð 100g 226 39 3,3 10  4,7 

 Ostur 30g 104 0 8 8  0 

 Smjör 10g 72 0 8 0  0 

 Kókómjólk 150ml 102 13,8 3 5,1  0 

 Epli 100g 56 12,8 0,4 0,3  2,3 

 Samtals:  732 66,5 35 37,8  7 

19:45 Kjúklingur 300g 528 0 36 51  0 

 Kartöflur 300g 217 49 0,3 4,2  4,5 

 Kokkteilsósa 25g 168 0,6 18 0,4  0 

 Bláber 30g 20 4,8 0 0,2  0,55 

 Paprika, rauð 30g 9 2,3 0 0  0,7 

Samtals:    942 56,7 54,3 55,8  5,75 

21:00 Skyr (creme brule) 300g 222 12 6 30  0 

 Rjómi 20g 70 0 7,2 0,48  0 

 Kakósmjör 20g 170 0 19 0  0 

 Granola 20g 103 9,7 6,2 2  2 

Samtals:    565 21,7 38,4 32,48  2 

 

Samtals:   5033 532 216 238  40 

 

Hitaeiningar: 5033 

Kolvetni: 532 X 4 = 2128 hit./5033 = 42,5% (per líkamskíló: 532g/85kg = 6,3g/líkamskíló) 

Fita: 216 X 9 = 1944 hit./5033 = 38,5% (per líkamskíló: 216g/85kg = 2,5g/líkamskíló) 

Prótein: 238 X 4 = 952 hit./5033 = 19% (per líkamskíló: 238g/85kg = 62,8g/líkamskíló) 

Trefjar: 40g 

Máltíð Fæðutegund Magn D-vít.(ug) Kalk (mg)  Járn (mg) 

9:00  Hafrar 100g 0  237  4 

  Mjólk 3dl 0  333  0,18 

 Rúsínur 30g 0  24  0,72 
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 Kanill 5g 0  61  1,9 

 Hnetusmjör 20g 0  7,4  0,4 

 Lýsi 15g 30  0  0 

 Samtals:  0  662,4  7,2 

12:00 Dextrose 60g 0  0  0 

12:30 Kjúklingur 170g 0  12  1,8 

 Hrísgrjón 350g 0  14  4,9 

 Samtals:  0  26  6,7 

14:00 Skyr súkkul./vanillu 170g 0  146  0 

 Banani 130g 0  6,5  0,45 

 Samtals:  0  152,5  0,45 

16:30 Ávaxtasafi (sonat.) 2,5dl 0  ?  ? 

 Kjúklingur 130g 0  9  1,43 

 Hrísgrjón 150g 0  4,6  0,44 

 Kartöflur 130g 0  5  0,78 

 Samtals:  0  18,6  2,65 

18:10 Egg, hrá 120g 1,7  54  2,4 

 Hafrabrauð 100g 0  65  1,55 

 Ostur 30g 0  245  0 

 Smjör 10g 0,75  1,7  0 

 Kókómjólk 150ml 0  164  0 

 Epli 100g 0  20  0,12 

 Samtals:  2,45  550  4 

19:45 Kjúklingur 300g 0  20,7  3,3 

 Kartöflur 300g 0  11,5  1,8 

 Kokkteilsósa 25g 0,1  4  0,07 

 Bláber 30g 0  4,5  0,24 

 Paprika, rauð 30g 0  3,6  0,17 

Samtals:    0,1  44,3  5,58 

21:00 Skyr (creme brule) 300g 0  288  0 

 Rjómi 20g 0,06  13,6  0 

 Kakósmjör 20g 0  0  0 

 Granola 20g 0  12  0,6 

Samtals:   0,06  313,6  0,6 

Samtals:   32,61  1741,4  27,18 

 

Þátttakandi 

Kyn  Aldur  Hæð  Þyngd  Æft þennan dag 

Karl  22 ára  178  85kg  09:45 – 12:00 

15:00 – 16:00  

17:00 – 18:00 

Næringarleg markmið   Næringarlegar niðurstöður 

Orka: 4456 hitaeiningar   Orka: 5033 hitaeiningar 

Kolvetni: 6-10grömm/kg líkamsþyngdar  Kolvetni: 6,3 grömm/kg líkamsþyngdar 

Fita: 1-1,7grömm/kg líkamsþyngdar   Fita: 2,5 grömm/kg líkamsþyngdar 

Prótein: 1,2-2grömm/kg líkamsþyngdar  Prótein: 2,8 grömm/kg líkamsþyngdar 

Trefjar: 25-35grömm   Trefjar: 40grömm 
   

D-vítamín: 15ug (RDS)   D-vítamín: 32,6ug    

Kalk: 800mg (RDS)   Kalk: 1741mg    

Járn:15mg (RDS)    Járn: 27,2mg  
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Þátttakandi 7: 

Máltíð Fæðutegund Magn Hit. Kolv.(g) Fita(g) Prótein(g)  Tr.(g) 

7:40 Egg 2stk 172 0,85 12,36 14,4  0 

 Tröllahafrar 20g 71 12 1,3 2,7  1,9 

 Spínat 30g   9 1,1 0,1 0,8  0,6 

 Tómatsósa 25g 32 7,5 0,1 0,3  0 

 Hleðsla 2,5dl 162 17 1,3 21  0 

 Samtals:  446 38,5 15,2 39,2  2,5 

12:00 Kjúklingalæri 145g 254 0 17,4 24,5  0 

 Kartöflur, sætar 200g 184 42 0 4  6 

 Samtals:  438 42 17,4 28,5  6 

16:00 Kjúklingalæri 125g 219 0 15 21  0 

 Kartöflur, sætar 300g 276 63 0 6  9 

 Samtals:  495 63 15 27  9 

19:30 Langa 185g 155 0 1 36,6  0 

 Kartöflumús 300g 308 52 8,1 6,6  6,6 

 Brokkólí 50g 29 3,3 0,5 2,7  1,8 

 Gulrætur 50g 20 4,6 0 0,4  1,4 

 Samtals:  512 60 9,6 46,3  9,8 

22:15 Hleðsla 2,5dl 162 17 1,3 21  0 

 Samtals:  162 17 1,3 21  0 

 

Fæðubótarefni  

Kl.? Lýsi 15g 124 0 13,8 0  0 

Kl.?  Trefjar 6hylki 0 0 0 0  ? 

Samtals:   2177 220,5 72,3 162  27,3+ 

 

Hitaeiningar: 2177  

Kolvetni: 220,5 X 4 = 882hit./2177 = 40,5% (per líkamskíló: 220,5g/80kg = 2,8g/líkamskíló)  
Fita: 72,3X 9 = 651 hit./2177 = 30% (per líkamskíló: 72,3g/80kg = 0,9g/líkamskíló) 

Prótein: 162X 4 = 648 hit./2177 = 30% (per líkamskíló: 162g/80kg = 2g/líkamskíló) 

Trefjar: 27,3+g 

Máltíð Fæðutegund Magn D-vít.(ug) Kalk (mg)  Járn (mg) 

7:40 Egg 2stk 1,7  54  2,4 

 Tröllahafrar 20g  0  16  1,2 

 Spínat 30g 0  38,8  1,3 

 Tómatsósa 25g 0  1,5  0,35 

 Hleðsla 2,5d 0  438  0 

 Samtals:  1,7  548  5,25 

12:00 Kjúklingalæri 145g 0  9,7  1,6 

 Kartöflur, sætar 200g  0  10  1,2 

 Samtals:  0  19,7  2,8 

16:00 Kjúklingalæri 125g 0  8,6  1,4 

 Kartöflur, sætar 300g 0  15  1,8 

 Samtals:  0  23,6  3,2 

19:30 Langa 185g 0  52  0,37 

 Kartöflumús 300g 0  69  1,56 

 Brokkólí 50g 0  121  0,75 
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 Gulrætur 50g 0  12  0,20 

 Samtals:  0  254  2,88 

22:15 Hleðsla 2,5dl 0  438  0 

 

Fæðubótarefni  

Kl.? Lýsi 1msk 30  0  0 

Kl.?  Trefjar 6hylki 0  0  0 

 

Samtals:   31,7  1283  14,13 

 

Þátttakandi 

Kyn  Aldur Hæð Þyngd Æft þennan dag 

Karl  25 ára 174 80kg 2½ klst.(13:00-15:30 – CF æfing  
      + lyftingar + wod)  

     1 klst40mín. (17:20-19:00 – hlaup,  

      um 17km.) 

Næringarleg markmið   Næringarlegar niðurstöður 

Orka: 4240    Orka: 2177 hitaeiningar 

Kolvetni: 6-10grömm/kg líkamsþyngdar  Kolvetni: 2,8 grömm/kg líkamsþyngdar 

Fita: 1-1,7grömm/kg líkamsþyngdar   Fita: 0,9 grömm/kg líkamsþyngdar 

Prótein: 1,2-2grömm/kg líkamsþyngdar  Prótein: 2 grömm/kg líkamsþyngdar 

Trefjar: 25-35grömm   Trefjar: 27,3+ grömm 
   

D-vítamín: 15ug (RDS)   D-vítamín: 31,7ug   

Kalk: 800mg (RDS)   Kalk: 1283mg   

Járn: 9mg (RDS)    Járn: 14,13mg  
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