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Handbok appen MatFröjd 2021 

Att installera appen MatFröjd  
Appen MatFröjd kan laddas ner till smartphones och surfplattor. Det 

finns också en webbversion som nås via www.matföräldre.nu eller 

använd www.app-matfrojd.nu för att komma direkt till appen. 

MatFröjd ser av platsskäl lite olika ut i de olika plattformarna, men 

funktionerna är desamma. I denna handbok varvar vi bilder från 

smartphone och surfplatta. 

För att kunna ladda ner appen behöver du ha: 

- Smartphone eller surfplatta (med tillräckligt med utrymme/minne). Appen 

MatFröjd fungerar bäst på nyare smartphones och surfplattor. 

- Tillgång till internet via wifi eller ett abonnemang med surf. Det är en fördel om 

du laddar hem appen när din enhet är uppkopplad till ett wifi. 

- Ett applekonto i iPad och iPhone eller ett G-mail/Googlekonto i 

Androidenheter (t ex Samsung, Sony, Huawei, Nokia m fl). Detta konto brukar du 

ha om du tidigare laddat ner appar till den enhet där MatFröjd ska installeras. Ev 

behöver du uppge det kontots e-postadress och lösenord. 

Appen MatFröjd hittar du i App Store eller Play Butiken/Google Play. 

 

När appen installerats får du välja om du vill ladda ner alla 

bilder/recept eller inte.  

Du kan välja att ladda hem allt innehåll i appen MatFröjd till din 

smartphone eller surfplatta, så kallat offline-läge. I offline-läge kan 

appen användas överallt, utan tillgång till internet.  

Den som har lite utrymme/minne på sin enhet kan välja online-

läge. Då finns appens innehåll i ”molnet” istället för sparat i enheten. 

Uppkoppling till Internet via wifi eller surf krävs då för att appen ska 

fungera och bilderna visas.  

 

Från online- till offlineläge.  

Du som från början valt onlineläge kan senare 

välja offlineläge och ladda ner alla bilder och 

recept. När recepten är nedladdade kan 

MatFröjd användas utan tillgång till Internet. 

Gör såhär: 

• Gå till appens startsida.  

• Tryck på de tre strecken i övre hörnet.   

• Välj Inställningar. 

• Välj Offlineläge. 

• Trycka på ”Ladda ner”. 

 

http://www.matföräldre.nu/
http://www.app-matfrojd.nu/
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Handbok för appen MatFröjd 

Välkommen till appen MatFröjd! 
MatFröjd är receptappen för ökad matlust och matglädje. Receptappen 

innehåller enkla och smarta recept med fokus på äldres behov. MatFröjd 

ger matinspiration för dagens alla måltider från morgon till kväll.  

I handboken får du som senior/äldre, anhörig, personal eller volontär information om appen 

MatFröjds olika funktioner och användningsmöjligheter.  

Handboken är ett komplement till demofilmen som finns i sidomenyn på startsidan. 

Startsida  
Startsidan är navet i appen varifrån du når appens olika delar.  

Här väljer du: Recept, Inköpslista, Skafferisök eller Favoriter.  

 

Överst till vänster finns tre streck. Tryck där så 

öppnas en grön sidomeny med olika typer av 

information, se nedan. 

 

 

När du är inne på de olika sidorna i appen trycker 

du på bakåtpil i övre vänstra hörnet för att 

komma tillbaka till startsidan.  

 

 

 

Sidomeny 
MatFröjd – Tillbaka till startsidan. 

 

Ikoner & ord - Förklarar symboler och ikoner, mått och 

matlagningsord. 

 

Demofilm - Visar hur appen används. 

 

 

Inställningar - Online- eller Offlineläge (se sid 2) samt 

Uppdatera recept. 

 

Om MatFröjd - om projektet och utvecklingsarbetet av appen. 
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Ikoner i MatFröjd  

Många symboler och ikoner som används på webbsidor, i appar och smartphones är 

välkända. I appen MatFröjd används både välkända och egna, designade ikoner. Förklaringar 

finns här, samt i den gröna sidomenyn på startsidan under rubriken Ikoner & ord (se sid 2). 

 
Sidomeny med: MatFröjd, 
Ikoner & ord, Demofilm, 
Inställningar och Om MatFröjd. 
 

 
Sök recept  
(på en ingrediens, ett recept). 

 
Tillbaka ett 
steg/en sida.   
 

 
 Information om bl a: 
Berikning, Hållbara miljöval, 
Receptvariation, Restmat, 
Utan gluten, Variera            
konsistens, Näringsinnehåll. 

 

                                                                   
  
Se mer eller mindre 
 
 

 
 
Sluta visa aktuell sida 
(tillbaka ett steg). 
 

 

 
Tryck på stjärnan för att 
markera eller avmarkera recept 
som favorit.  
 
Ifylld röd stjärna = favorit 
 
 

 
 
Lägg receptets ingredienser i 
en Inköpslista. 
 

 
Ringen kan bockas i och ur och 
visar genomförda  

matlagningssteg och varuval i 
Inköpslista eller Skafferisök. 

 
 
Fler funktioner i Inköpslista:  
Dela, Ändra namn eller Radera. 

 
Lägg till varor i en inköpslista. 

 
Radera  
Radera hel inköpslista eller 
enskild ingrediens i listan. 

  
Dela / Skicka till. 

 
 
Lägg till ingrediens för att söka 
recept i Skafferisök. 
 

I vissa recept kan du välja:  
• alternativt tillbehör (t ex byta potatis mot pasta) eller 
• alternativt tillagningssätt 
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MatFröjd   

De olika delarna på startsidan 

 

 

 

 

 

 

Det finns ca 170 recept uppdelade i 12 kategorier. Alla med lockande matbilder, 

ingredienslistor, tillagningsinstruktioner och olika tips. Det finns möjlighet att söka recept via 

en ingrediens eller ett receptnamn. Här går det att skapa inköpslistor baserat på 

ingredienserna i appens recept. 

 

 

Inköpslistor som du skapar på Receptsidan sparas i Inköpslista. Här kan du justera mängder 

och innehåll i inköpslistor, lägga till valfria varor eller skapa egna inköpslistor. Det går att 

ändra namn på listor eller radera dem. Inköpslistorna kan smidigt delas/skickas via t ex mail, 

sms eller Messenger till både dig sig själv och andra.  

 

 

I ”Skafferisök” kan du söka recept genom att välja en eller flera ingredienser som du vill ska 

ingå i din maträtt. Att söka efter bestämda ingredienser kan vara bra om det finns matvaror 

hemma som du vill utgå ifrån, t ex kokt potatis och ägg, eller banan som snart är övermogen 

och yoghurt med kort datum. Eller när du vill laga mat med en särskild smakkombination, t 

ex fisk och dill. 

  

 
I Favoriter samlas de recept som du markerar med en stjärna. Det kanske är ett recept som 

du tycker mycket och lagar ofta eller du kanske gör en matsedel med några av recepten.  

På samma sätt som i ”Recept” så trycker du på receptbilden. Det är nu möjligt att laga mat, 

ändra portionsantal och skapa inköpslistor på samma sätt som i receptdelen.  

Vill du inte längre ha receptet i ”Favoriter” öppnar du receptet och avmarkerar 

favoritmarkeringen (stjärnan) och receptet tas bort från ”Favoriter”. Men receptet finns alltid 

kvar i ”Recept”. 
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Recept  

 

 

Receptkategorier  
Tryck på Recept så kommer du till 

”Receptkategorier”  

I appen finns ca 170 recept som presenteras 

med lockande matbilder. 

Recepten i MatFröjd är indelade i 12 

kategorier som gör det enklare att hitta den 

typ av maträtt som önskas.  

En och samma maträtt/recept kan 

förekomma och passa i flera olika kategorier.  

Sängkantmeny – Lättätna smårätter och drycker att starta eller avsluta dagen med. Något 

extra i magen på kvällen kan ge bättre sömn. En första frukost på sängkanten kan minska 

risken för t ex yrsel. 

Frukost – Traditionell frukostmat men också andra rätter som kan inspirera till ökad 

matglädje redan på morgonen. Den som har god aptit på morgonen ska passa på att njuta 

av god mat då.  

Mellanmål/Fika – Lockande och näringsrika mellanmål som ger variation till smörgåsar och 

kaffebröd. Vid låg aptit är bra mellanmål särskilt värdefulla.  

Aptitretare – Små smakfulla läckerheter som innehåller extra näring och har vackra färger 

vilket stimulerar aptiten.  

Lunch/Middag – En inspirerande blandning av både välkända och lite nyare maträtter. De 

är lättlagade och matiga och går att variera med olika serveringsalternativ.  

Smaktillbehör – Smak- och färgrika tillbehör med saftighet, syra, sötma och sälta som 

lyfter enkla och vanliga maträtter till nya höjder.  

Sallader och grönt – Färska och tillagade grönsaker och salladsgrönsaker med dressingar 

och olika smaksättningar som är en fröjd för både öga och gom.  

Såser/Röror – Saftiga såser och röror som gör maten extra god och näringsrik samt gör 

den lättare att äta. Röror passar till lite av varje, t ex mat, smörgås och som aptitretare.  

Efterrätter – Godsaker som avrundar måltiden och sätter guldkant på tillvaron både till 

vardag och fest. De kan ofta förberedas och passar också bra till fika och mellanmål. 

Drycker – Värmande eller svalkande drycker för årets olika säsonger. De ger värdefull 

vätska, lättdrucken näring och kan ofta serveras som mellanmål. 

Kvällsmat – Aptitliga rätter som kan ge variation till lite enklare och mindre måltider som 

många uppskattar att äta på kvällen. Eller närhelst då hungern inte är så stor.  

Resträtter – Här skapas bonusmat av mat som blir över och som förvandlar rest till fest. 

Resträtter är inte bara goda, de är också miljösmarta och bra för den egna ekonomin. 
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Olika sätt att hitta och söka recept 

 

               

1. På sidan ”Receptkategorier”:  

• Tryck på en passande receptkategori, t ex efterrätter eller 

 

• Tryck på förstoringsglaset i övre högra hörnet.  

               Skriv i sökrutan en vald ingrediens eller ett receptnamn. 

 

 

 

2. I ”Skafferisök” kan du söka recept genom att lägga till en 

eller flera ingredienser. 

 

3. I ”Favoriter” hittar du dina stjärnmarkerade recept. 
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Receptets ingredienssida med portionsval och alternativ 
När du valt recept kommer du till ingredienssidan. Recepten i MatFröjd är skrivna och 

utarbetade för att vara lätta att följa och förstå för både vana och ovana matlagare.  

 
    

 

Recepten kan i de flesta fall presenteras och lagas för 2 eller 4 portioner (alternativt deciliter 

eller styck). När portions- eller mängdvalet är gjort, ändrar sig mängderna automatiskt i 

ingredienslistan och tillagningsanvisningarna. 

Ingredienslistan visar totala mängden av en råvara, t ex salt, som behövs till rättens olika 

komponenter. Om det t ex behövs ½ tsk salt i såsen och ½ tsk i biffarna står det 1 tsk salt i 

ingredienslistan, men i beredningstexten står det ½ tsk vid beredning av såsen och ½ tsk 

vid beredning av biffarna.  

Att justera och variera 

i recepten  

 

I de maträtter som serveras med 

potatis/gryn/pasta/ris och 

liknande, kan dessa bytas med 

ett enkelt knapptryck. Tryck på 

knappen ”Alternativ” och gör ditt 

val. Ingredienslista, tillagnings-

anvisning, näringsberäkning och 

eventuell inköpslista anpassas 

efter det nya valet. 

När du valt ett alternativt tillbehör, jämfört med det som finns på bilden, får ingrediensen 

cerise färg. (se bild ovan). I exemplet har vi valt potatismos istället för potatis. 

I vissa recept används ”Alternativ” för att visa ett alternativt tillagningssätt. T ex att 

fiskpudding kan tillagas med kokt alternativt färsk/fryst fisk. 
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Information  

 
Varje recept har en inledande kort text under bilden 

som beskriver receptet.  

I övre högra hörnet finns ett ” I”. Tryck där och en gul 

sidomeny visas med mer information och tips som är 

aktuella för receptet.  

 

Här finns texter som beskriver möjligheter till: 

• Berikning (för att höja energi och protein) 

Förslag och tips på hur maten kan berikas, när det är aktuellt och 

möjligt utan att minska smakligheten. Här ges förslag på berikning 

med vanliga livsmedel som ofta finns hemma t ex ägg, majonnäs, 

olja, flytande matfett, nötter, frön, ost och grädde. Även små mängder av dessa livsmedel 

kan öka energi- eller proteininnehållet i en portion mat.  

• Hållbara Miljöval  

Här ges förslag på hur receptet kan anpassas på olika sätt för att värna om miljön. Det kan 

handla om säsongsanpassning, att öka andelen växtbaserade livsmedel, matval som är bra 

för den biologiska mångfalden eller förslag på hur recept kan klimatanpassas. Eller hur du 

kan ta till vara överbliven mat eller förvara matrester för att minska matsvinn. 

• Receptvariation 

Här finns förslag på hur råvaror och smaksättningar kan varieras i de olika recepten.  

Ibland händer det att de exakta ingredienserna inte finns hemma, eller att den som ska äta   

vill byta ut en krydda. De flesta recept kan justeras och något snarlikt kan tillagas med 

liknande råvaror och annan smaksättning.  

• Restmat 

Att ta vara på matrester är bra både för ekonomi och miljö. Det är också rationellt och enkelt 

att laga lite mer mat än vad som går åt. Laga gärna flera portioner mat, kyl ner maten 

snabbt och förvara den i kyl eller frys för senare användning.  Matrester kan bli ”matlådor” 

som snabbt och lätt kan serveras en annan dag.  

Många färdiglagade råvaror och maträtter kan också bli grunden till en ny maträtt.  

• Serveringsalternativ 

Här finns förslag på olika tillbehör och hur maträtten kan läggas upp och garneras på ett 

aptitligt och trevligt sätt.  

• Utan gluten 

För personer som har celiaki eller som av andra anledningar utesluter mat med gluten ges 

förslag på hur maten kan anpassas och lagas för att bli glutenfri. Kom ihåg att alltid läsa 

ingredienslistan på råvaror för att säkerställa att livsmedlet är fritt från gluten. 
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• Variera konsistens 

Under denna rubrik ges tips på hur konsistensen kan varieras för att maten ska bli mer 

lättäten för de som har tugg- och sväljsvårigheter. Som följd av vissa sjukdomstillstånd eller 

vid muntorrhet, dålig tandstatus och nedsatt ork kan olika tugg- och sväljsvårigheter tillstöta. 

Vid svårigheter där dessa råd inte är tillräckliga ska sjukvården kontaktas och andra 

konsistensanpassningar kan vara aktuellt. 

• Visa näringsinnehåll 

Maträtterna i appen MatFröjd är näringsvärdesberäknade med värden från Livsmedelsverkets 

näringsdatabas. Näringsvärdesberäkningen utgår från grundreceptets råvaror som finns i 

ingredienslistan, utan berikningar. I de flesta fall är näringsvärdet beräknat per portion eller 

per styck, i andra fall per dl eller för hela mängden. I de fall näringsvärdet inte avser en 

portion bör värdena inte jämföras med % av dagsrekommendation. 

Näringsvärdesberäkningar är genomsnittsvärden och ska aldrig ses som exakta, snarare som 

en tendens. Referenspersonen i näringsberäkningarna är ”Kvinna över 74 år, inaktiv” 

(dagsbehov av energi 8200 kJ/1960 kcal och protein 72 g). Mer info om näringsvärde, våra 

råvaruval och anpassningar se sid 21.  
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Tillagningssidan 

 

 

Tryck på ”Laga mat” på ingredienssidan. Nu öppnas tillagningssidan med 

instruktioner om hur du gör. 

 

Scrolla först igenom receptets anvisningar och se vilka olika moment som ingår. Beroende på 

vilket tillbehör som valts behöver tillagningen anpassas så måltidens olika delar är klara när 

det är dags att äta. 

På sidan med tillagningsanvisningar kan du bocka i ringarna allt eftersom du lagar maten. Du 

kan trycka på texten eller på ringen för att det ska bli en bock i ringen. 

När alla stegen i ett moment är klart döljs texten automatiskt. Vill du se texten i det dolda 

momentet igen (i detta exempel Fiskbiffar och Potatismos), tryck då på bocken till höger om 

texten så syns all text igen. 
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Favoritrecept kan stjärnmarkeras och hittas sedan i ”Favoriter”. 

Tryck på stjärnan som finns på receptets ingrediens- och 

tillagningssida för att markera/avmarkera ett recept som favorit.       

En ifylld orange stjärna = Favorit 

Gå tillbaka till Startsidan och rubriken ”Favoriter” där hittar du de stjärnmarkerade recepten. 

Favoriter kan användas på olika sätt. Det vanligaste är kanske för att samla favoritrecept på 

ett ställe. Stjärnmarkeringen kan också användas för att placera ett urval av recept i 

”Favoriter”, t ex recept till veckans matsedel som det finns inköpta livsmedel till.  

Lägg receptets ingredienser i en inköpslista 
Innan du skapar en inköpslista kontrollera dina val så det bli rätt mängder och ingredienser i 

listan: 

• Välj önskat portionsantal/mängd i receptet. 

• Välj eventuellt ett ”Alternativ” till förvalt tillbehör (t ex gryn istället för potatis).  

 

 

• Tryck nu på ”Korgen” som finns under receptbilden på ingredienssidan 

för att skapa en inköpslista av receptets ingredienser. 

  

•  Tryck på ”Skapa ny lista” och namnge den genom att skriva i rutan  

eller 

•  Tryck på ”Lägg till i befintlig lista” om du tidigare skapat en lista som du 

vill lägga till receptets ingredienser i. 

 

Listan sparas och hittas i ”Inköpslista” som finns på startsidan. 
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Inköpslista  

 
Gå till ”Inköpslista” på appens Startsida. Där finns de 

inköpslistor som skapats via recepten eller som du själv skapar 

på denna sida. Det går att ha flera olika inköpslistor.  

Ingredienserna i inköpslistan grupperas så t ex frukt och grönt kommer för sig och 

mejerivaror för sig osv. Varor som du själv lagt till (i bilden ovan hushållspapper) hamnar sist 

i inköpslistan.  

        

 

 

Att justera mängden eller ta bort varor i inköpslistan 
Tryck på namnet på den inköpslista du vill ska visas på skärmen. Den markerade listan blir 

då gråmarkerad och visas på surfplatta (i smartphone blinkar listan till och enbart 

ingredienserna visas, inköpslistans namn står överst) och varorna visas på skärmen. 

Tryck på ingrediensen/varan för att öka eller minska mängden av ett livsmedel som 

redan finns i inköpslistan. Under texten visas då soptunna/-/+.  

Tryck på soptunnan för att radera en ingrediens/vara. Tryck på ”- ” eller ”+” för att minska 

eller öka mängden.  

 
 

Det går också att radera varor genom att bocka i ringarna till vänster om ingredienserna (då 

grönmarkeras texten) och sedan trycka på ”Ta bort markerade”. 

 

 

 



14 
 

Att lägga till varor i inköpslistan: 
 

1. Tryck på ”+” för att välja varor du vill lägga till i inköpslistan. 

  

2. Scrolla i listan eller skriv in ingrediens i 

sökrutan ”Välj i listan eller skriv valfritt” 

den eller de varor du vill lägga till i din 

inköpslista.  

 

3. Bocka för i ringen och tryck på den 

röda knappen ”Lägg till varor”.  

 

4. För att lägga till vara som inte finns i 

den befintliga listan: Skriv in valfri vara i 

sökrutan  

 

5. Bocka för i ringen och tryck på ”Lägg 

till varor”.  

 

 

 

 

Att skapa en egen inköpslista  
Att skapa en egen inköpslista kan t ex vara praktiskt när du vill skriva upp varor i en 

inköpslista allt eftersom de tar slut, eller om du vill ha en stående inköpslista med basvaror 

till exempelvis veckohandling. 

På surfplatta: Tryck ”+Skapa Inköpslista” för att skapa en 

ny, egen inköpslista.  

 

På smartphone: Tryck på ”+” för att skapa en ny, egen inköpslista 

 

 

 

Namnge listan och tryck på ”Skapa”.  

 

Tryck på den nya inköpslistans namn i listan så att den 

blir gråmarkerad. Lägg till varor genom att trycka på ”+” 

på samma sätt som beskrivits ovan. 
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Att ändra namn på inköpslista  
                                                                         

          

 

Inköpslistorna namnges automatiskt med det datum de skapades.  

Du kan också ge listorna namn, t ex Fiskfärsbiffar, Fest, Veckohandling osv.  

Du kan ändra namn på din inköpslista genom att trycka på inköpslistans namn (listans namn 

blir grå på surfplattan eller visas på skärmen i smartphone). Tryck sedan på de tre punkterna 

i övre högra hörnet och trycka på ”Ändra namn”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips! 

Det kan vara bra att ha en touchpenna/pekdon när du lagar mat. Då smutsar inte blöta 

eller kladdiga fingrar ner skärmen. 



16 
 

Att skicka och dela en inköpslista 
 

Inköpslistor kan delas/skickas via t ex mail, 

Messenger och Facebook (vilka val du får beror på 

vilka som finns aktiverade på din enhet).  

Tryck på den Inköpslista du vill dela. Varorna 

visas på skärmen (Ingredienslistans namn blir 

gråmarkerad på surfplatta.  På smartphone visas 

namnet högst upp). Tryck på de tre prickarna i 

övre högra hörnet.  Välj ”Dela”. 

Om du delar/skickar listan (till dig själv eller 

någon annan) är det möjligt att redigera i 

texten. Du kan t ex förändra mått, skriva till 

fabrikat, lägga till varor eller en beskrivande 

text i din inköpslista. Detta kan vara 

praktiskt om någon annan än du själv ska 

handla. 

Du kan skriva ut din inköpslista om du har 

en skrivare kopplad till den enhet där du 

skapat inköpslistan, eller om du har en 

skrivare kopplad till den enhet dit du 

skickat/delat inköpslistan. 

Att ta bort en inköpslista - olika sätt 

 

         

1. Swipa/Dra inköpslistan du vill ta bort mot vänster. Raden 

blir röd och det står ”Ta bort”. Tryck på raden och bekräfta med en 

tryckning om du vill ta bort inköpslistan eller inte.  

2. Tryck på soptunnan i övre högra hörnet. Då visas soptunnor 

på alla inköpslistan (smartphone). Tryck på raden och bekräfta  

med en tryckning. 

3. Markera den Inköpslista du vill ta bort (namnet blir 

gråmarkerat på surfplatta). Tryck på de tre prickarna i övre högra 

hörnet och välj ”Radera”. Bekräfta med en tryckning.  
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Receptsök med flera ingredienser  
I ”Skafferisök” fyller du i en eller flera ingredienser som du vill laga mat med. Detta kan vara 

praktiskt om du har livsmedel hemma i ditt ”skafferi” (kyl, frys och förråd) som du vill 

använda, t ex ägg och morötter eller övermogna bananer och yoghurt som snart behöver gå 

åt. Det kan även användas när du är upplagd på en specifik smakkombination, exempelvis 

fisk och dill. 

I skafferiet specificerar du din sökning ju fler ingredienser du söker på. Genom att lägga till 

eller ta bort en ingrediens i taget kan du följa och se hur många recept som finns för ditt 

aktuella val på knappen ”Hitta recept (0)”. 

               

 

 1. Tryck på ”+” för att välja en eller flera ingredienser 
som du vill ska ingå i receptet. 

 
2. Scrolla och välj ingrediens i listan, eller skriv ditt val i 

sökrutan ”Lägg till en eller flera ingredienser”. 
 

3. Bocka i ringen vid den eller de ingredienser du vill 
söka på. 

 
 
 
 

 
4. Du vill söka på ett recept med t ex morot och ägg. 

Tryck på ”Klar”.  
 

 

 
5. Tryck på ”Hitta recept (2) så visas de två recept i 

appen som innehåller både morot och ägg. 
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Söker du på fisk hittar appen ca 22 recept. Söker du på fisk + dill finns ca 11 recept. Hade 

du istället sökt på rödspätta + dill hade appen bara hittat 1 recept.  

Fisk + dill + ägg ger 1 recept. Du kan ta bort och lägga till ingredienser i ditt sök så du hittar 

en bra kombination.  

Tryck på ”X” i övre högra hörnet för att komma tillbaka till söksidans val.  

Vill du bara ta bort ett av valen, t ex ägg kan du bara trycka på ägg på 

skärmen så försvinner valet. Du kan lägga till ett nytt val om du vill. 

 

Om du vill göra en helt ny sökning, utan både fisk, dill och ägg 

Tryck på ”Rensa” så tas alla val bort. 

 

 

 

Bekräfta med Ja om du vill ta bort alla livsmedel du valt. 

 

 

Sök brett ger fler träffar 

Det finns ett urval av ingredienser och ord i listan som du kan söka på. Du ska t ex söka på 

pasta istället för makaroner eller spagetti. För att inte begränsa ditt sök för mycket sök hellre 

på t ex färs istället för blandfärs och hellre fisk istället för t ex sej. Många livsmedel kan vara 

snarlika och utbytbara. 

MatFröjd innehåller ca 170 recept med förvalda alternativ, kryddor och tillbehör. I varje 

recept finns olika variationsmöjligheter där du själv kan justera i recepten. T ex kan du 

enkelt byta pasta mot potatis, ärtor mot morötter eller krydda med gräslök istället för dill. 

Alla dessa kombinationer kan sökfunktionen i MatFröjd inte ta hänsyn till. Därför är det bra 

att söka brett och med samlingsnamn hellre än specifikt. 
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Vegetariskt innehåller mejeri 

Den som söker på ”Vegetarisk” kommer hitta växtbaserade rätter med mejeriprodukter, dvs 

laktovegetariska alternativ. Vi har inget val för veganskt. Många av maträtterna i MatFröjd 

kan lagas både vegetariska eller veganska genom att t ex välja växtbaserade 

mejerialternativ, använda grönsaksbuljong och ersätta kött, fisk och kött med t ex tofu, 

växtbaserade alternativ och så kallade köttsubstitut.  

 

 

Favoriter – en genväg till utvalda recept 
I ”Favoriter” finns de stjärnmarkerade recept samlade som du markerat som favorit i 

”Recept”. Det är en genväg direkt till dina utvalda recept, som blir extra lätta att hitta här.  

Recepten öppnas och användas på samma sätt som i ”Recept” (se ovan). Du kan alltså laga 

mat, variera portionsstorlek och lägga till ingredienser i inköpslistor.  

                                             

Favoriter kan användas på olika sätt. Det vanligaste är troligen för att samla favoritrecept, 

sådant du testat och tycker om. Eller för att spara recept som du vill laga och enkelt hitta 

tillbaka till. 

Stjärnmarkeringen kan också användas för att placera ett urval av recept i ”Favoriter”, t ex 

recept till veckans matsedel som det finns inköpta livsmedel till.  

 

En ifylld orange stjärna = Favorit  

 

 

För att ta bort ett recept ur ”Favoriter”:  Öppna receptet och avmarkera 

stjärnan i receptet genom att trycka på stjärnan så den inte längre är ifylld med 

orange färg.  Receptet finns alltid kvar i appens receptdel.  
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Matlagningsord som används i MatFröjd 
Dessa ord och mått finns även i appens sidomeny ”Ikoner & ord” 

Koka 

Att hetta upp livsmedel i vatten/vätska som är 100 grader och bubblar mycket. Ofta kokas 

mat upp på hög värme och sedan sänks värmen och maten sjuds tills rätten är klar. 

Sjuda 

Att koka något på svag värme, strax under 100 grader, så vätskan bara bubblar lite grann. 

När mat sjuds minskar risken för sönderkokning (t ex fisk) och att maten bränner i botten av 

grytan (t ex sås, soppa, gryta). 

Fräsa 

Att hetta upp ett livsmedel i lite matfett eller olja på svag värme utan att maten får färg. T 

ex lök som ska vara glansig och genomskinlig. 

Steka 

Att hetta upp ett livsmedel i lite matfett på hög värme så att livsmedlet får färg/stekyta och 

därefter sänka värmen så att maten blir genomstekt när den ligger kvar. Lägg bara lite i 

stekpannan åt gången. Om för mycket läggs i stekpannan kyls den ner och maten kan börja 

koka istället. Då uteblir stekytan och köttsaft förloras från köttet som kan bli torrt. 

Bryna 

Att bryna innebär att hetta upp ett livsmedel i lite matfett på hög värme så att livsmedlet får 

färg/ stekyta men inte blir genomstekt. T ex grytbitar eller färs till en gryta brukar brynas. 

Sedan hälls vätska på och bitarna/färsen får koka färdigt i vätskan.  

Redning 

För att göra en tunn vätska tjockare eller krämigare i t ex sås, gryta eller kräm görs en 

redning. Redning är oftast stärkelse som t ex vetemjöl, potatismjöl eller majsstärkelse som 

blandas med vätska, t ex vatten, mjölk eller grädde. För att det inte ska bli mjölklumpar är 

det viktigt att röra i maten hela tiden under uppkokning tills vätskan kokat upp och 

stärkelsen har svällt. Redning med vetemjöl behöver sjuda ca 3–5 minuter för att mjölsmak 

ska försvinna. Potatismjölsredning ska bara koka upp för att inte bli seg eller till slut lös. 

Mått och måttomvandling 
 

Vad betyder 
förkortningarna? 

Måttomvandling Förenkla  Bra att känna till 
 

 
l = liter 
dl = deciliter 
ml = milliliter 
msk = matsked 
tsk = tesked 
krm = kryddmått 
 
kg = kilogram 
g = gram 
 

 
1 l = 10 dl = 1000 ml 
½ l = 5 dl = 500 ml 
1 dl = 100 ml 
1 msk = 15 ml 
1 tsk = 5 ml 
1 krm = 1 ml 
 
1 kg = 1000 g 

 
5 krm = 1 tsk 
3 tsk = 1 msk 
3 msk = ca ½ dl  
6–7 msk = ca 1 dl  
 

 
100 g matfett =  
1 dl flytande matfett 
 
15 g matfett =  
1 msk flytande matfett 
 
5 g matfett =  
1 tsk flytande matfett 
 



21 
 

 

Mer om näringsvärde, råvaruval och anpassning i MatFröjd 
Maträtterna i appen MatFröjd är näringsvärdesberäknade med värden från Livsmedelsverkets 

näringsdatabas.  

Näringsvärden är inte exakta 

Näringsberäkningar är genomsnittsvärden och ska aldrig ses som exakta, snarare som en 

tendens. Livsmedelsverkets näringsdatabas innehåller vanligen inte flera olika fabrikat av en 

varutyp, det gör att värdet för enskilda näringsämnen kan bli missvisande. T ex kan salthalt 

och fettsyrasammansättning variera mycket mellan olika fabrikat beroende på hur mycket 

produkten är saltad och vilken olja eller vilket matfett som använts vid produktionen. 

 

Näringsvärdet visas utan berikning 

Näringsvärdesberäkningen utgår från grundreceptets råvaror som finns i respektive 

ingredienslista, utan berikningar. I de flesta fall är näringsvärdet beräknat per portion eller 

per styck, i andra fall per dl eller för hela mängden. I de fall näringsvärdet inte avser en 

portion bör värdena inte jämföras med ”% av dagsrekommendation”. T ex är 1 dl pesto, 

tapenade eller aioli betydligt mer än vad en person äter per tillfälle. 

 

Alla är inte referenspersonen 

Referenspersonen i näringsberäkningarna är ”Kvinna över 74 år, inaktiv” (dagsbehov av 

energi 8200 kJ/1960 kcal och protein 72 g). Det är inte ovanligt att män samt aktiva och 

rörliga seniorer har högre energibehov än detta. 

Råvaruval i beräkningen 

I näringsberäkningarna har vi valt:  

• Mjölk och yoghurt med 3 % fett om inget annat anges. 

• Flytande matfett av typ ”Smör och rapsolja”.  

• Matfett till bröd är beräknat på Bregott 75 % fett. 

• Matyoghurt 10 % fett.  

• Majonnäs 80 % fett. 

Alternativ med stor vidd 

Beräkningen tar hänsyn till vilket alternativ du valt av potatis/pasta/gryn/potatismos/ris.  

Det har dock inte funnits möjlighet att beräkna alla varianter eftersom det finns många olika 

sorter och typer av gryn och pasta, som kan vara kokade med eller utan salt.  

 

I beräkningen har okokt ris, pasta och couscous/gryn/bulgur utan tillsats av salt valts. Som 

gryn har vi valt bulgur (näringsvärdet varierar marginellt mellan t ex bulgur, matkorn, 

matvete osv). Ris, couscous samt pasta är okokt och ”vit”, dvs inte fullkorn.  

Potatis är vald som rå skalad höstpotatis. 

Genom att välja fullkornsvarianter kan t ex mängden fibrer och mineraler öka och du kan 

själv välja om du vill salta eller inte vilket påverkar mängden natrium. 
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Anpassning av recept till olika individer 
I appen MatFröjd har vi förslag på hur de olika rätterna kan berikas med energi och protein. 

Tillräckligt med protein och energi kan minska risken för ofrivillig viktnedgång och förlust av 

viktig muskelmassa vid sjukdom, låg aptit och stigande ålder.  

Det finns även förslag på hur maten kan lagas utan gluten och hur konsistensen kan 

anpassas vid milda tugg- och sväljsvårigheter. 

Individuell anpassning 

Det finns många tillfällen då maten behöver anpassas till olika individers behov, som vi av 

utrymmesskäl inte kunnat utveckla i MatFröjd. Det är t ex vanligt att måltiderna behöver 

anpassas till matöverkänslighet, höga kolesterolvärden, högt blodtryck, ohälsosam fetma 

eller diabetes.  

 

Hälsosamma fettsyror 

I de allra flesta recept används rapsolja eller flytande matfetter för att maten ska innehålla 

livsnödvändiga, bra fettsyror. Fet fisk, nötter och frön innehåller också bra fett. 

För att ytterligare förbättra fettsyrasammansättningen kan t ex feta mejeriprodukter 

användas i mindre mängder eller bytas ut mot produkter med hälsosammare fettsyror. T ex 

har växtbaserade alternativ till mjölk och matlagningsgrädde av havre och soja en mer 

hälsosam fettsyrasammansättning än animaliska mejeriprodukter (men läs på förpackningen, 

t ex de vispbara växtbaserade och ostalternativen kan ha sämre fettsyraprofil p g a högt 

innehåll av t ex kokosfett eller palmfett).  

Nyckelhålet visar vägen  

Ett enkelt sätt att välja hälsosammare alternativ inom olika livsmedelsgrupper är att välja 

mat som är märkt med Nyckelhålet. Nyckelhålet alternativ som inte innehåller för mycket 

salt, socker eller ohälsosamt fett. Hög halt fullkorn, fibrer och hälsosamma fettsyror 

premieras. Men vid låg aptit bör fettsnåla produkter inte användas. 

För att minska mängden salt i maten (som ofta ordineras vid t ex högt blodtryck) välj gärna 

nyckelhålsmärkt mat, vänj dig successivt vid att salta mindre och byt vanligt natriumsalt mot 

mineralsalt. 

Fetma och höga kolesterolvärden 

Vid fetma och ohälsosam övervikt kan portionsstorleken behöva minskas och energirika 

produkter serveras i små mängder eller bytas mot mer energisnåla alternativ.  

 

Vid höga kolesterolvärden är det bra att välja mat med så kallade lösliga fibrer och bra 

fettsyror från t ex fet fisk, mjuka matfetter, nötter och frön samtidigt som fett från t ex 

mejeriprodukter, chark och fasta matfetter hålls låg. 

Hur maten behöver anpassas till olika tillstånd är ofta individuellt.  

I de fallen hänvisar vi till de matråd och medicinska överväganden som sjukvården 

ger varje person. I individuella matråd vägs ofta flera faktorer samman som avgör 

hur strikt en kostrekommendation ska följas, beroende på vilka symtomen är och vad 

som är målet med behandlingen. 
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Detta är receptappen MatFröjd 

  
Appen MatFröjd ger:  

• Inspiration och aptit genom lockande matbilder 

• Stöd för att planera och skapa inköpslistor 

• Instruktioner som är lätta att följa om tillagning, variation och 

     servering 

• Råd om berikning av måltider, konsistensanpassning och annat 

     som är särskilt värdefullt för äldre med låg aptit eller sjukdom 

MatFröjd är en receptapp med olika funktioner som gör det lätt att laga mat. Recepten är 

strukturerade, tydliga och skrivna på ett sätt som gör det enkelt för både vana och ovana 

matlagare att följa recepten. Appen och recepten är en inspiration för alla som tycker om 

god mat! 

Recepten är valda och utvecklade för att seniorers särskilda behov av näring och 

måltidsordning. De många smårätterna och förslagen på berikning är särskilt anpassade för 

att passa äldre personer med låg aptit och som har ett stort behov av lättätna och lockande 

smårätter för att orka äta och få i sig tillräckligt med energi och näring. Låg aptit är vanligare 

vid t ex hög ålder, sjukdom eller förvärvad skada.  

Med hjälp av appen är det även enkelt att söka recept samt att skapa och skicka inköpslistor. 

Appen MatFröjd har utvecklats av Hushållningssällskapet Västra i samverkan med ett flertal 

kommuner, verksamheter och organisationer. Alingsås, Kungälv, Lidköping, Munkedal och 

Uddevalla kommuner har varit involverade liksom SPF Seniorerna, Aktiva Seniorer och Tre 

Stiftelser. Flera grupper av äldre/seniorer, anhöriga, volontärer och hemtjänstpersonal har 

medverkat vid testning och utveckling av MatFröjd.  

Wopii development och WeApp står för programmering och systemutveckling. För 

utformning och design i appen ansvarar Kom Design. Matbilderna är fotograferade av 

Digipict och stylade av Asplunds Mat & Medier AB. 

Appen MatFröjd har finansierats av Allmänna Arvsfonden. 

Mer information:  

• om projektet finns i appen MatFröjds sidomeny på startsidan.  

• om projektet och om mat för äldre finns på matforaldre.nu 

 

Kontakt på Hushållningssällskapet Västra:  

Margareta Frost Johansson, 0521-72 55 60, margareta.frost@hushallningssallskapet.se 

Eleonor Schütt, 0521-72 55 62, eleonor.schutt@hushallnigssallskapet.se 

Cecilia Sassa Corin, 0521-72 55 61, cecilia.corin@hushallningssallskapet.se 
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