
Produktblad



bars

- Energi och återhämtning för idrottare och idrottslag!

I detta blad finner du samtliga produkter och tillhörande förteckning gällande innehåll och näring.
Om ni skulle vilja sätta ihop ert eget paket utifrån produkterna i detta blad så går även det bra.

 Skicka ett mail till info@matchmeal.se med ditt önskemål så hör vi av oss. 

saknar du någon produkt?
Om vi har missat att ta in din favoritprodukt, eller om du vill att vi tar in ditt företags produkt i vårt

 sortiment går det bra att kontakta oss via info@matchmeal.se så hör vi av oss!
 Vi är ständigt på jakt efter nya spännande produkter till vårt sortiment!

Flapjack Summer berry 80g
IngredIenser: Glutenfria HAVREGRYN (44%), ljus sirap, vegetabilisk 
olja (palm, rapsfrö), socker, SOJAmjöl, frystorkade hallon (1%), 
frystorkade jordgubbar (0.5 %), salt, naturlig arom.

Kan innehålla spår av nötter, jordnötter, sesam och mjölk.

närIngsInnehåll per 100g: Energivärde 450 kcal/1893kJ, fett 21,7 
g  (varav mättat 9,8g), kolhydrater 54,3 g (varav sockerarter 22,8 g, 
fiber 4,4 g, salt 0,41 g, protein 6 g.

Flapjack cashew & coconut 80g
IngredIenser: Glutenfria havregryn (38%), ljus sirap, vegetabilisk 
olja (palm, rapsfrö), socker, CASHEWNÖTTER (7%), kokos (6%), 
SOJAmjöl, salt, naturlig arom.

Kan innehålla spår av nötter, jordnötter, sesam och mjölk.

närIngsInnehåll per 100g: Energivärde 464 kcal/1949 kJ, fett 25 g  
(varav mättat 11,7 g), kolhydrater 50,5 g (varav sockerarter 27,2 g, 
fiber 5,5 g, salt 0,44 g, protein 8,1 g.

Flapjack choklad 80g
IngredIenser: Glutenfria HAVREGRYN (42%), ljus sirap, socker, 
vegetabilisk olja (palm, rapsfrö), vassle (MJÖLK), kakaopulver, 
SOJAmjöl, emulgeringsmedel: solroslecitin, arom, salt.

Kan innehålla spår av nötter, jordnötter och sesam.

närIngsInnehåll per 100g: Energivärde 462 kcal/1942 kJ, fett 22,7 g  
(varav mättat 12,7 g), kolhydrater 57,3 g (varav sockerarter 32,5 g, 
fiber 4,2 g, salt 0,44 g, protein 6,0 g.

Vi erbjuder några av marknadens mest populära energi- och proteinbars. Oavsett om favoriten är bars 
av havre, kex eller nötter så har vi något för alla. Samtliga bars är så pass stora att de enkelt kan delas 

upp i mindre bitar - perfekt för att kunna ta en bit både innan, under och efter match eller träning.
 I vårt återhämtningspaket hittar ni nu även Gainomax nyhet - Twin Protein Bar i tre olika smaker. 

Denna bar innehåller hela 20g protein och passar perfekt efter en tuff match eller träning! 

Listpris: 16 kr

Listpris: 16 kr

Listpris: 16 kr



NICK’s Sport crunch choklad 40g
IngredIenser: Vassle/myseprotein, vegetabilisk olja (palm****), glutenfri 
mjöl/mel mix (majsstärkelse, potatisstärkelse, majsmjöl), kakaomassa, 
kakaosmör, polydextros (fiber), sötningsmedel: erytritol, mjölkpulver, 
soja/soyamjöl, skummjölkspulver, vegetabilisk olja (solros/ solsikke), 
emulgeringsmedel: soja/soyalecitin, salt, bakpulver: natriumbikarbo-
nat, amonium bikarbonat, sötningsmedel: steviolglykosider, vitamin 
mix,ar
om. Kan innehålla spår av nötter.

närIngsInnehåll per 100g: Energivärde 527 kcal/2205kJ, fett 36,9 g  
(varav mättat 26,4g), kolhydrater 20,6 g (varav sockerarter 6g och 
polyoler 5,5 g), fibrer 6,8 g, protein 30,1 g, salt 0,05 g, vitamin E 4,5 
mg, vitamin C 30 mg, tiamin 0,41 mg, riboflavin 0,53 g, niacin 6 mg, 
vitamin B6 0,53 mg, folsyra 75 µg, vitamin B12 0.94 µg, biotin 19 µg, 
pantotensyra 2.3 mg.

Eat Natural protein packed 45g 
IngredIenser: JORDNÖT/PEANØTTER 45%, glukossirap, mörk 
choklad 12% (kakaomassa, socker, druvsocker, emulgeringsmedel: 
SOJA-lecitin), SOJA-proteinkrisp 8%, riven kokos 8%, honung, puffat 
ris (ris, socker), kakaopulver, salt. Kan innehålla: Mjölk, Nötter (eng: 
tree nuts), Sesamfrön.
Innehåller: Sojabönor, Jordnötter 

närIngsInnehåll per 100g: Energivärde 477 kcal/ 2082 kJ, fett 29,5 g 
(varav mättat fett 10,4 g), kolhydrater 31g (varav sockerarter 21,7 g), 
protein 22 g, salt 0,53g, fiber 6,4 g.

Eat Natural almond & apricot 50g
IngredIenser: Yoghurtöverdrag 30% (palmkärneolja, socker, vassle 
(MJÖLK), torkad yoghurt (MJÖLK), emulgeringsmedel; solroslecitin), 
torkad aprikos 17%, MANDEL 12%, riven kokos 12%, stärkelsesirap, 
puffat ris (ris, socker), honung.
Kan innehålla: Jordnötter, Sojabönor, Sesamfrön.

närIngsInnehåll per 100g: Energivärde 462 kcal/ 1926 kJ, fett 25,6 g 
(varav mättat fett 16,8 g), kolhydrater 38,8g (varav sockerarter 17,6 g), 
protein 7 g, salt 0,08 g, fiber 5 g.

Gainomax Twin protein bar 50g 

- creamy caramel
IngredIenser: Mjölkchoklad med sötningsmedel 25,2% (maltitol, 
kakaosmör, helmjölkspulver, kakaomassa, emulgeringsmedel sojale-
citin, aromer), gelatinhydrolysat, mjölkprotein, bulkmedel polydextros, 
fuktighetsbevarande medel glycerol, sojaprotein, sojaolja, solrosolja, 
skummjölkspulver, xylitol, aromer, mandel 0,4%, emulgeringsmedel 
sojalecitin, surhetsreglerande medel citronsyra, salt.
Laktoshalt 2,8 g per 100 g (1,4 g per 50 g) → Laktoshalt 2,8 % (1,4 
g/bar). Mängd BCAA : 4,9 g/100 g (2,4 g/50 g). Innehåller naturligt 
förekommande socker. Kan innehålla spår av valnöt, pekannöt, 
cashewnöt, hasselnöt, macadamianöt, paranöt, pistagenöt, jordnöt, 
sesamfrön och ägg.

närIngsInnehåll per 100g: Energivärde 360 kcal/1500kJ, fett 13g      
(varav mättat 6,4g), kolhydrater 27 g (varav sockerarter 3,4g och 
polyoler 23 g), fibrer 9,3 g, protein 38 g, salt 0,6 g, 

Gainomax Twin protein bar 50g

 - crispy peanut
IngredIenser: Mjölkchoklad med sötningsmedel 25,2% (sötningsmedel 
maltitol, kakaosmör, helmjölkspulver, kakaomassa, emulgeringsmedel 
sojalecitin, aromer), gelatinhydrolysat, bulkmedel polydextros, mjölk-
protein, fuktighetsbevarande medel glycerol, sojaprotein, sojaolja, 
jordnötter 1,1%, skummjölkspulver, sötningsmedel xylitol, aromer 
(innehåller jordnöt), emulgeringsmedel sojalecitin, salt.
Laktoshalt 2,8 g per 100 g (1,4 g per 50 g) 
Mängd BCAA: 4,8 g/100 g (2,4 g/50 g) BCAA = grenade aminosyror
Kan innehålla spår av valnöt, pekannöt, mandel, cashewnöt, hassel-
nöt, macadamianöt, paranöt, pistagenöt, sesamfrön och ägg.

närIngsInnehåll per 100g: Energivärde 360 kcal/1500kJ, fett 13g      
(varav mättat 6,5g), kolhydrater 27 g (varav sockerarter 3,5g och 
polyoler 23 g), fibrer 9,7 g, protein 38 g, salt 0,7 g, 

Gainomax Twin protein bar 50g

 - soft nougat
IngredIenser: Mjölkchoklad med sötningsmedel 25,2% (sötningsmedel 
maltitol, kakaosmör, helmjölkspulver, kakaomassa, emulgeringsmedel 
sojalecitin, aromer), gelatinhydrolysat, mjölkprotein, fuktighetsbevaran-
de medel glycerol, isomalto-oligosackarid*, sojaprotein, sötningsmedel 
maltitol, sojaolja, kakaosmör, helmjölkspulver, fettreducerad kakao, 
hasselnötter 0,7%, emulgeringsmedel sojalecitin, aromer, vanilj.*) källa 
till glukos. Laktoshalt 2,8 g per 100 g (1,4 g per 50 g) → Laktoshalt 
2,8 % (1,4 g/bar). Kan innehålla spår av valnöt, pekannöt, mandel, 
cashewnöt, macadamianöt, paranöt, pistagenöt, jordnöt, sesamfrö och 
ägg.

närIngsInnehåll per 100g: Energivärde 380 kcal/1550kJ, fett 15g      
(varav mättat 7,7g), kolhydrater 28 g (varav sockerarter 3,3g och 
polyoler 25 g), fibrer 6,5 g, protein 39 g, salt 0,5 g, 

Listpris: 15 kr

Listpris: 17 kr

Listpris: 17 kr

Listpris: 18 kr

Listpris: 18 kr

Listpris: 18 kr



nötter & wasa Sandwich

Smiling cashew, kokos & 
ingefära 50g
IngredIenser: Cashewnötter, kokosnötter, socker, inge-
fära, kokosnötsvatten.

närIngsInnehåll per 100 g: 579 kcal / 2423 kJ, fett 42,6 
g (varav mättat 18 g), kolhydrater 33,5 g (varav socke-
rarter 15,9 g), protein 15,1 g, salt 0,028 g.

Gott, naturligt och energirikt! Vi erbjuder ekologiska cashewnötter från våra vänner på Smiling. En 
näve nötter ger en perfekt energiboost för att orka prestera lite extra. Vi erbjuder både deras 

ekologiska cashewnötter med havssalt samt en härlig mix av cashew/kokos/ingefära. För den som 
är ute efter något lite matigare erbjuder vi Wasa Sandwich - ett perfekt mellanmål som går hem hos 

både äldre och yngre! Vi har valt de bästsäljande smakerna ”French Herbs” och ”Chives”..

Smiling cashew med 
havssalt 50g
IngredIenser: Ekologiska cashewnötter, havssalt.

närIngsInnehåll per 100 g: 588 kcal / 2462 kJ, fett 43,4 
g (varav mättat 7,5), kolhydrater 30,4 g (varav socke-
rarter 6,5 g), protein 20,2 g, salt 0,23 g.

wasa sandwich 
- cheese & french herbs 37g
IngredIenser: Fullkornsrågmjöl 57%, vegetabiliskt fett (raps, 
shea), maltodextrin, ostpulver 9,1%, sesamfrön, naturlig arom 
(mjölk), kärnmjölkspulver, salt, jäst, torkad örtkryddblanding 
0,04%. Kan innehålla spår av soja och lupin.

närIngsInnehåll per 100 g: 454 kcal / 1895 kJ, fett 22 g (varav 
mättat 8 g), kolhydrater 49 g (varav sockerarter 3,5 g), protein 8 
g, salt 1,25 g, fiber 14 g.

Wasa sandwich
- cheese 6 chives 37g
IngredIenser: Fullkornsrågmjöl 46%, vegetabiliskt fett (raps, shea), 
rågmjöl 17%, maltodextrin, ostpulver 8,9%, jäst, kärnmjölkspulver, 
arom (mjölk), salt, torkad gräslök 0,31 %. Kan innehålla spår av 
sesamfrön, soja och lupin.

närIngsInnehåll per 100 g: 449 kcal / 1874 kJ, fett 21 g (varav 
mättat 7,5 g), kolhydrater 50,4 g (varav sockerarter 2,5 g), protein 8 
g, salt 0,95 g, fiber 13 g.

 

Listpris: 18 kr
Listpris: 18 kr

Listpris: 8 kr Listpris: 8 kr

Gainomax protein bar 60g 
- caramel triple nut
IngredIenser: Mjölkchoklad (20 %) (socker, kakaosmör, helmjölk-
spulver, kakaomassa, emulgeringsmedel sojalecitin, aromer), salt 
karamellager (bulkmedel polydextros, solrosolja, skummjölkspulver, 
stabiliseringsmedel xylitol, emulgeringsmedel sojalecitin, aromer, salt), 
gelatinhydrolysat, mjölkprotein, glukossirap, hydrolyserat vetegluten, 
socker, fuktighetsbevarande medel glycerol, sojaolja, salta jordnötter 
(jordnötter (1,9%) jordnötsolja, salt), choklad (socker, kakaomassa, 
kakaosmör, emulgeringsmedel sojalecitin), vassleproteinkrisp (vass-
leprotein [från mjölk], rismjöl, emulgerigsmedel sojalecitin), mandel 
0,9%, hasselnöt 0,7%, isomaltulos*, aromer (innehåller jordnöt), salt, 
emulgeringsmedel sojalecitin. *isomaltulos är en källa till glukos och 
fruktos Kan innehålla spår av valnöt, pekannöt, cashewnöt, macadami-
anöt, paranöt, pistagenöt, sesamfrö och ägg.

närIngsInnehåll per 100g: Energivärde 390 kcal/1650kJ, fett 14g      
(varav mättat 5,6g), kolhydrater 34 g (varav sockerarter 25g), protein 
39g, salt 0,6 g, 

Gainomax protein bar 60g 

- toffee
IngredIenser: Choklad (22 %) (socker, kakaomassa, emulgeringsmedel 
sojalecitin), mjölkprotein, proteinkräm med smak av vanilj (glukossirap, 
socker, kakaosmör, mjölkprotein, helmjölkspulver, sojaolja, emulge-
ringsmedel sojalectein, aromer) hydrolyserat vetegluten, glukossirap, 
socker, fuktighetsbevarande medel glycerol. sojaolja, isomaltulos* 
fettreducerad kakao, karamell(0,7%) (helmjölkspulver, glukossirap, 
socker), aromer, emulgeringsmedel sojalectin. Kan innehålla spår 
av valnöt, pekannöt, mandel, cashewnöt, hasselnöt, macadamianöt, 
paranöt, pistagenöt, jordnöt, sesamfrö & ägg. *isomaltulos är en källa 
till glukos och fruktos

närIngsInnehåll per 100g: Energivärde 400 kcal/1700kJ, fett 14g      
(varav mättat 7g), kolhydrater 42 g (varav sockerarter 31g), protein 
28g, salt 0,3 g, 

Gainomax protein bar 60g 

- fudge sea salt
IngredIenser: Mjölkchoklad (20 %) (socker, kakaosmör, helmjölkspul-
ver, kakaomassa, emulgeringsmedel sojalecitin, aromer), salt karamel-
lager (bulkmedel polydextros, solrosolja, skummjölkspulver, stabilise-
ringsmedel xylitol, emulgeringsmedel sojalecitin, havssalt 0,1%, salt, 
aromer), gelatinhydrolysat, mjölkprotein, glukossirap, hydrolyserat 
vetegluten, socker, fuktighetsbevarande medel glycerol, sojaolja, 
choklad (socker, kakaomassa, kakaosmör, emulgeringsmedel sojale-
citin), isomaltulos*, fettreducerad kakao, karamell 0,6% (helmjölkspul-
ver, glukossirap, socker), aromer, havssalt 0,3%, emulgeringsmedel 
sojalecitin. *isomaltulos är en källa till glukos och fruktos

närIngsInnehåll per 100g: Energivärde 370 kcal/1600kJ, fett 12g      
(varav mättat 5,4g), kolhydrater 35 g (varav sockerarter 26g), protein 
28 g, salt 0,7 g, 

Listpris: 18 kr

Listpris: 18 kr

Listpris: 18 kr



Dryck

Gainomax high Protein drink 250ml

 - smooth vanilla
IngredIenser: UHT-behandlad mjölk, vatten, mjölkprotein, laktasenzym, 
stabiliseringsmedel karragenan, arom, sötningsmedel sukralos. Laktos-
halt <1 %. 30 g protein/250 ml, varav BCAA 6,7 g (2,7 g/100 ml)
Mängd BCAA: per 100 ml – 2,7 g, per 250 ml – 6,7 g
(BCAA = grenade aminosyror)

närIngsInnehåll per 100g: Energivärde 70 kcal/280kJ, fett 0,5g      
(varav mättat <0,5g), kolhydrater 3,9 g (varav sockerarter 3,9g), protein 
12g, salt 0,1 g, Riboflavin (vitamin b2) 0,12mg (8% av DRI), Folsyra 
(vitamin b9) 18,8 µg (9% av DRI), Vitamin b12 0,46 µg (19% av DRI), 
Kalcium 247mg (31% av DRI).

Gainomax high Protein drink 250ml

 - Strawberry vanilla
IngredIenser: Ingredienser: UHT-behandlad mjölk, vatten, mjölkprotein, 
laktasenzym, stabiliseringsmedel karragenan, aromer, sötningsmedel 
sukralos. Laktoshalt <1 %. 30 g protein/250 ml, varav BCAA 6,7 g (2,7 
g/100 ml). Mängd BCAA: per 100 ml – 2,7 g, per 250 ml – 6,7 g
(BCAA = grenade aminosyror).

närIngsInnehåll per 100g: Energivärde 70 kcal/280kJ, fett 0,5g      
(varav mättat <0,5g), kolhydrater 3,9 g (varav sockerarter 3,9g), protein 
12g, salt 0,1 g, Riboflavin (vitamin b2) 0,12mg (8% av DRI), Folsyra 
(vitamin b9) 18,8 µg (9% av DRI), Vitamin b12 0,46 µg (19% av DRI), 
Kalcium 247mg (31% av DRI).

Gainomax high Protein drink 250ml

 - delicious pear
IngredIenser: UHT-behandlad mjölk, vatten, mjölkprotein, laktasenzym, 
stabiliseringsmedel karragenan, aromer, sötningsmedel sukralos.
Laktoshalt <1 %. 30 g protein/250 ml, varav BCAA 6,7 g (2,7 g/100 ml) 
Mängd BCAA: per 100 ml – 2,7 g, per 250 ml – 6,7 g
(BCAA = grenade aminosyror).

närIngsInnehåll per 100g: Energivärde 70 kcal/280kJ, fett 0,5g      
(varav mättat <0,5g), kolhydrater 3,9 g (varav sockerarter 3,9g), protein 
12g, salt 0,1 g, Riboflavin (vitamin b2) 0,12mg (8% av DRI), Folsyra 
(vitamin b9) 18,9 µg (9% av DRI), Vitamin b12 0,47 µg (19% av DRI), 
Kalcium 247mg (31% av DRI).Listpris: 16 kr

Listpris: 16 kr

Listpris: 16 kr

Frukt

Smiling fruktbollar
- mango & passionsfrukt 50g

IngredIenser: Torkad mango, passionsfrukt.

närIngsInnehåll per 100 g: 312 kcal / 1318 kJ, fett 1 g (varav mättat 
0,4 g), kolhydrater 68,7 g (varav sockerarter 61,7 g), protein 2,2 g, 
salt 0,2 g, fiber 9,5 g.

Frukt har fungerat som ett energirikt mellanmål i alla tider och så vill även vi på Match Meal att det ska 
förbli! Vi erbjuder dels russin från Sun Maid och även tre supergoda alternativ från Smiling. Dessa fyra 
energirika och helt naturliga produkter ger en perfekt energiboost i samband med träning eller match!

Sun maid russin 42,5g
IngredIenser: Kärnfria russin.

närIngsInnehåll per 100 g: 304 kcal / 1291 kJ, fett 0,7 g 
(varav mättat 0 g), kolhydrater 71,4 g (varav sockerar-
ter 71,4 g), protein 3 g, fiber 8,5 g, natrium 0,02g.

Smiling torkad ananas 65g
IngredIenser: Fairtrade-certifierad Ananas.

närIngsInnehåll per 100 g: 336 kcal / 1422 kJ, fett 0,3 g 
(varav mättat 0,2 g), kolhydrater 76 g (varav sockerarter 
60 g), protein 8,3 g, salt 3 g, fiber 0,1 g.

Smiling Mangobar 20g
IngredIenser: Fairtrade-certifierad Mango.

närIngsInnehåll per 100 g: 325 kcal / 1377 kJ, fett 0,7 g 
(varav mättat 0,3 g), kolhydrater 73 g (varav sockerar-
ter 54 g), protein 2,7 g, salt 0,2 g, fiber 8 g.

Listpris: 17 kr

Listpris: 8 kr

Listpris: 11

Listpris: 25 kr



 @matchmeal

 @matchmeal

info@matchmeal.se

Gainomax recovery drink 250ml

 - chocolate
IngredIenser: UHT-behandlad mjölk, maltodextrin, mjölkprotein, socker 
(4%), kakao (1%), aromer, laktasenzym, stabiliseringsmedel karra-
genan.

närIngsInnehåll per 100g: Energivärde 100 kcal/440kJ, fett 0,7g      
(varav mättat <0,5g), kolhydrater 16 g (varav sockerarter 8,8g), protein 
8,1g, salt 0,1 g, Riboflavin (vitamin b2) 0,13mg (9% av DRI), Vitamin 
b12 0,53 µg (21% av DRI), Kalcium 190mg (24% av DRI).

Gainomax recovery drink 250ml

 - vanilla
IngredIenser: UHT-behandlad mjölk, maltodextrin, mjölkprotein, socker 
(4%), arom, laktasenzym, stabiliseringsmedel karragenan.

närIngsInnehåll per 100g: Energivärde 100 kcal/430kJ, fett 0,5g, kolhy-
drater 16 g (varav sockerarter 8,8g, stärkelse 7,7g), protein 7,9g, salt 
0,1 g, Riboflavin (vitamin b2) 0,14mg (10% av DRI), Vitamin b12 0,54 
µg (22% av DRI), Kalcium 192mg (24% av DRI).

Gainomax recovery drink 250ml

 - strawberry
IngredIenser: UHT-behandlad mjölk, maltodextrin, mjölkprotein, socker 
(4%), arom, laktasenzym, stabiliseringsmedel karragenan.

närIngsInnehåll per 100g: Energivärde 100 kcal/430kJ, fett 0,5g, kolhy-
drater 16 g (varav sockerarter 8,8g, stärkelse 7,2g), protein 7,9g, salt 
0,1 g, Riboflavin (vitamin b2) 0,14mg (10% av DRI), Vitamin b12 0,54 
µg (22% av DRI), Kalcium 192mg (24% av DRI).

Listpris: 16 kr

Listpris: 16 kr

Listpris: 16 kr


