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Läcker mat och trivsamma måltider får oss att må bra och 
uppskatta livet. Maten ska ge oss energi och viktiga näringsämnen, 
men den bästa måltiden skapar också sinnesupplevelser och njutning. 

Dofter, måltidens utseende och ett vackert dukat bord bidrar till matglädje och 
en känsla av välbefinnande. Variationer i färg, konsistens, doft och smak ger 
stimulans och förgyller tillvaron både till vardags och till fest. 

Appen MatFröjd inspirerar till nyfikenhet och lust när det gäller att  
planera och skapa måltider samt laga mat. Appen finns för smartphone,  
surfplatta och dator med recept anpassade för seniorer. 

Detta faktamaterial är tillsammans med den tillhörande studiehand- 
ledningen ett underlag vid studiecirklar och matlagningsträffar med appen 
MatFröjd som utgångspunkt.  Materialet ger information om hälsosamma 
måltider, näringslära, livsmedelskunskap, livsmedelshygien samt specialkost 
och mycket mera. Allt baserat på aktuell forskning och vedertagna riktlinjer.

Appen MatFröjd har utvecklats av Hushållningssällskapet Västra med 
finansiering från Allmänna Arvsfonden. Denna handledning har finansierats 
av Stiftelsen Uppsala Hemsysterskolas Fond.

Vill du veta mer om MatFröjd, kontakta:
Cecilia Sassa Corin, matkonsult, Hushållningssällskapet Västra.
Eleonor Schütt, matkonsult, Hushållningssällskapet Västra.
Margareta Frost-Johansson, utvecklingsledare, Hushållningssällskapet Västra.

Läs mer om MatFröjd på www.matfrojd.nu och www.matforaldre.nu
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Maten och måltiderna  
är viktiga hela livet

God mat och trivsamma måltider tillhör 
livets glädjeämnen och är en förutsättning 
för god hälsa, välbefinnande och livskvali-

tet. Maten ska självklart ge energi och  
näring, men måltiden kan också ge oss  

stimulans genom sinnesupplevelser  
och social samvaro. 

1. Hälsosamma måltider
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Bra mat för äldre
Näringsbehovet förändrar sig inte nämnvärt bara för att man 
blir äldre. Pigga och friska seniorer med god aptit kan äta 
ungefär som tidigare. Mat som är nyttig för ”alla” passar i de 
flesta fall också för seniorer, även om en viss anpassning av 
måltiderna behövs ibland. Vid stigande ålder ökar till exempel 
behovet av vitamin D och protein. Det kan också vara vanliga-
re med ökad muntorrhet och att portionsstorlekarna minskar 
på grund av att aptiten tryter. För den som inte orkar äta så 
mycket är det då viktigt att fylla på med små men kraftfulla 
måltider och mellanmål.

Hälsa innebär en helhet
Inom begreppet hälsa ingår egentligen allt som rör hur vi 
mår, både psykiskt och fysiskt. God hälsa är en helhet som 
innefattar flera delar så som samvaro och trivsel, menings-
fullhet, vila/sömn, fysisk aktivitet och bra matvanor.

 
 
 

 
Måltiden är mycket mer än näring
Maten ska självklart vara både god och näringsrik. Men när 
vi pratar om mat är det viktigt att väga in hela måltiden,  
eftersom den innefattar så mycket mer än bara näringsäm-
nen. Måltiden kan ge både glädje och gemenskap, variation 
och tradition, rytm och trygghet. En stimulerande måltids-
miljö är viktigt både när måltidens serveras enskilt eller i 
samvaro med andra.

–  Näringsbehovet förändrar sig inte  
nämnvärt bara för att man blir äldre.
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Matlust och matglädje
Med stigande ålder blir sinnena allt mindre aktiva. Då blir 
måltiderna och måltidsmiljön allt viktigare för att stimulera 
matlusten och därmed ge förutsättningar för ett bra närings-
intag. Måltiden är en helhetsupplevelse och stämningen 
påverkas av bland annat dukningen, maten och hur den 
serveras. En bra måltidsupplevelse kan ge aptit både på  
maten och på livet. Det är inte mycket som behövs för att 
skapa en trevlig måltidsmiljö; en duk, ett tänt ljus och kan-
ske en blomma gör måltidsupplevelsen till något extra.

Bevara funktioner, ge högre livskvalitet
Att man blir äldre behöver inte innebära försämrad livskvali-
tet och hälsa. Men risken att drabbas av olika hälsoproblem 
ökar med stigande ålder. Att ha ett förebyggande tankesätt 
är viktigt hela livet, men nu är det extra viktigt för att bevara 
värdefulla funktioner och minska risken för skador. Faktorer 
som kan påverka hälsan positivt är rörelse, näringsrik mat 
och dryck samt social samvaro. Att äta och dricka tillräckligt 
näringsrikt kan till exempel ge bättre ork till fysisk aktivitet, 
bevarad muskelstyrka och minska risken för yrsel och fall. 
Sömnen och humöret påverkas också positivt av energi-  
och näringsrik god mat i tillräcklig mängd.

Maten och måltiderna är en grund- 
förutsättning för att vi ska må bra
Vid stigande ålder förändras behovet av energi och vissa 
näringsämnen. Det beror dels på naturliga förändringar i 
kroppen som följer med åldrandet, dels på andra faktorer 
som sjukdomar och läkemedel. Aptiten och ätandet kan 
också påverkas av fysiska faktorer som svårigheter att sitta 
eller röra sig, tugg- och sväljsvårigheter och muntorrhet. 
Även psykosociala faktorer som ensamhet och nedstämdhet 
kan minska lusten att äta.

–  Måltiden är en helhetsupplevelse och stämningen  
påverkas av bland dukningen, maten och hur den serveras.

Alla måltidens olika delar är viktiga för att helhetsupplevelsen ska bli bra.

Bildkälla: Livsmedelsverket
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På tallriken/tallriksmodellen
För att komponera en måltid som ger bra balans av näring 
och energi kan Tallriksmodellen® användas som ett bra 
hjälpmedel. Den traditionella Tallriksmodellen® (se ovan till 
vänster) visar en bra fördelning av maten för den som inte 
rör sig så mycket men har normal aptit. Tallriksmodellen® 
behöver dock anpassas för äldre som äter mindre portioner 
(se ovan till höger). En mindre, mer kraftfull måltid skapas 
genom att mängden proteinrik mat (som fisk, ägg, ost, kött, 
ärtor, bönor eller linser) behålls, medan delarna med grön- 
saker, rotfrukter, frukt samt potatis, ris och spannmålspro-
dukter minskas. Dessutom kan extra fett behöva tillsättas. 
Även drycken är en viktig del av måltiden. Den är lättserve-
rad, enkel att dricka och kan bidra med energi och näring 
utan att ge så stor mättnad.

En bra matdag
Måltiderna bör fördelas under en stor del av dygnet, vanligt-
vis som frukost (morgonmål), lunch (mitt på dagen), middag 
(kvällsmål), och minst ett till tre mellanmål. När vi blir äldre 
orkar vi inte alltid äta lika stora portioner som förut. Då är 
det bra att tänka på att ju mindre portioner, desto fler små 
energi- och näringstäta måltider behövs. 

Orolig nattsömn kan bero på många faktorer, en kan vara 
hungerkänslor som följs av uppvaknande och svårigheter att 
somna om. En sen liten kvällsmåltid kan göra att det blir en 
god sömn genom hela natten. Den sena kvällsmåltiden al-
ternativt en tidig ”förstafrukost” kan också bryta en annars 
för lång nattfasta.

–  För att komponera en måltid som ger bra balans av  
näring och energi kan Tallriksmodellen® användas.
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Bibehåll muskelstyrka med  
bra mat och fysisk aktivitet
Bra mat och träning ger stabilare muskelmassa och gör att 
man kan behålla styrka och funktion långt upp i åldern. 
Tillräckligt med mat och vätska minskar risken för yrsel. 
Det bidrar även till att vikten hålls stabil, att muskelmassan 
bibehålls och att musklerna fungerar som de ska samt ger 
en bra benhälsa. Bra mat och allsidig fysisk träning minskar 
därmed risken att ramla. 

Sarkopeni utgör en del av det normala åldrandet och 
drabbar alla mer eller mindre. Begreppet har central bety-
delse när det gäller äldres näringsbehov. Sarkopeni innebär 
minskning av muskelmassa, -styrka och -funktion. För att 
muskelmassan ska bevaras så väl som möjligt är det viktigt 
med ett fullgott energi- och näringsintag och tillräcklig 
fysisk aktivitet, framförallt någon typ av styrketräning. Ingen 
åldersgrupp har så stor nytta av fysisk aktivitet och styrketrä-
ning som äldre. 

Bra mat kan ge ork till träning! Främsta fokus är att ma-
ten ska innehålla både tillräckligt mycket protein och täcka 
energibehovet. Vid energibrist används protein (från maten 
eller från den egna muskulaturen) som energi istället för att 
underhålla eller bygga upp muskelmassa.

Förändrat immunförsvar
Med åldern försämras immunförsvaret. Även sjukdom och 
mediciner kan göra en person mer infektionskänslig. Det gör 
att äldre både drabbas lättare och blir sjukare av virus, bak-
terier och gifter som kan finnas i maten. Därför är det viktigt 
med extra noggrannhet vid all mathantering som förvaring, 
matlagning, varmhållning, avsvalning, återupphettning och 
servering.

–  Ingen åldersgrupp har så stor nytta av  
fysisk aktivitet och styrketräning som äldre.
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Variation är viktigt
För matlust och aptit är det bra att variera 

innehållet i dagens olika måltider. Även 
inom en och samma måltid är det stimu-
lerande om de olika komponenterna som 

potatis, grönsaker, rotfrukter etc ger varia-
tion i färg, konsistens, doft och smak. 

2. Måltidsfördelning
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Frukosten
De som har bra aptit på morgonen kan gärna börja dagen 
med en matig frukost. Men det finns också de som inte 
kan äta så mycket tidigt på dagen och då kan ett tips vara 
att börja med att dricka något lätt. Den som inte tycker om 
traditionell frukostmat kan istället äta en omelett, ostkaka, 
soppa, matrester eller något annat. 

Om man vaknar extra tidigt är det bra att äta och/eller 
dricka direkt efter uppvaknandet. Det gör att man kanske 

kan somna om en stund eller slippa yrsel under morgon-
bestyren. Ät något enkelt och praktiskt som till exempel 
ett glas juice, mjölk eller en smoothie tillsammans med en 
smörgås med matigt pålägg, gärna en liten dubbel smörgås 
med fyllning i. Förbered något som är lätt och gott att äta 
eller köp hem något färdigt från butiken som är bra att ha 
till hands. Till exempel, banan, risifrutti, ostkaka eller chok-
ladmjölk.
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Lunch / Middag
Till lunch och middag ska kompletta måltider serve-
ras, annars kan det vara svårt att täcka energi- och 
näringsbehovet. Variera mellan olika maträtter och 
tillbehör. Kompletta måltider planeras enklast med 
stöd av Tallriksmodellen®, se sid 9.

 
Energi- och näringsmässigt bra måltider innehåller:
• Potatis, ris, pasta, gryn eller liknande

• Grönsaker och rotfrukter

•  Fisk, fågel, kött, linser, bönor, ärter, ägg, ost, tofu eller andra  

proteinrika alternativ

•  Tillbehör som passar till måltiden, t ex sylt, gelé, sås, inlagda gurkor, rödbetor, 

pickles eller ketchup, förhöjer och kompletterar smakerna på maten 

• Bröd med matfett för den som orkar 

•  Frukt, fruktsallad eller annan efterrätt kan lätt göras mer energi- och  

proteinrik med till exempel grädde, gräddglass, kvarg m.m

• Dryck
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För den som inte har så stor aptit kan det vara bra att dela 
upp måltiden i flera små rätter. På det viset blir den totala 
mängden mat som en komplett måltid. Då orkar de flesta 
äta en större mängd mat. Låt rätterna sinsemellan ha olika 
smak, färg och konsistens. 

Servera gärna:

1. Aptitretare

2.  Huvudrätt, komplett med tillbehör

3. Efterrätt

Aptitretare kan vara något enkelt som oliver, sill, smakrik 
ost, inlagd rödbeta eller gurka, pickles, mjölksyrade grönsaker, 
lite juice eller crème fraiche smaksatt med kaviar. 

Efterrätten behöver varken vara komplicerad eller om-
ständig att tillaga. Fruktsallad gjord på skivad eller hackad 
frukt av olika slag fungerar utmärkt. Förhöj smaken med  
en klick vispad grädde, yoghurt, kvarg/kesella eller en glass- 
kula och få på köpet både extra protein, fett och kalcium. 
Efterrätter som innehåller nötter, mandel, ost, keso, kvarg/
kesella och ägg ger också extra protein. Några bitar ost  

med marmelad är också en smaklig final på måltiden,  
liksom en riktigt läcker chokladbit. Eller varför inte åter- 
uppliva den förr så vanliga efterrätten hemkokt kräm  
med mjölk, enkelt och suveränt gott.

Tre-rätters ökar aptiten
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Många seniorer har ofta mindre ork och aptit på kvällen 
men samtidigt ett stort behov av att få i sig energi och nä-
ring. Då kan det vara bra att servera en liten lättare måltid 
i form av kvällsmat. Kvällsmaten kan bestå av olika typer 

av puddingar som blodpudding, fisk- eller risgrynspudding, 
potatisbullar, plättar/pannkakor, äggröra, omelett eller var-
för inte ostkaka med bär och grädde. Matiga soppor eller  
smörgåsar, Janssons frestelse eller paj är andra alternativ.

Kvällsmat
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När man blir äldre ökar risken för sjukdom och under-
näring. Det är därför viktigt att de mellanmål och huvud-
måltider som serveras har hög näringskvalitet. Det är inte 
ovanligt att mellanmålen tillför minst lika mycket energi 
som huvudmåltiderna men tyvärr inte så mycket näring. 
Därför är det viktigt att välja mellanmål som innehåller 
värdefull näring. 
 

–  Tänk på att mellanmålets näringsinnehåll är  
lika viktig som huvudmåltidens.

Närings- och proteinrika mellanmål kan vara matiga 
små smörgåsar, ostkaka, paj, nötter och torkad frukt, chok-
ladpudding m.m. Enbart kaffe med småkaka eller vetebröd 
är oftast inte tillräckligt.

Mellanmål / Fika
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Ökad matglädje  
ger mer matlust

Att göra det trevligt och mysigt vid mål- 
tiden är viktigt för matglädje och matlust. 

3. Måltidsmiljö och dukning
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–  En bordsduk och några  
levande ljus eller en blomma 
förhöjer trivseln och skapar 
stämning.   
Det är också viktigt att sitta 
bra och upprätt vid måltiden 
vilket känns bekvämt och un-
derlättar ätandet.

•  Duk på bordet är vackert och dämpar också 
ljud. Bordstabletter är ett både praktiskt och 
billigt alternativ till duk. Enfärgade dukar eller 
tabletter ger ett lugnt intryck. 

•  Om servetter används vid dukningen så vik 
dem gärna för att det ska kännas lite fest-
ligt. Exempel på servettbrytningar finns som 
instruktiva filmer på YouTube.

•   Ställ en blomma i en vas eller ett ljus på 
bordet. Använd vackra kvistar eller löv från 
naturen som dekoration.

•  Porslinets färg och form är viktig för hur 
maten uppfattas. Genom att ha ett ljus och 
ett mörkt porslin blir det lättare att skapa 
kontraster mellan mat, tallrik och bord. Ett 
glas med färg, t ex ett ljusblått, ger kontrast 
mot bord och duk.  

•  Lägg upp fint i karotter och på upplägg-
ningsfat om flera äter tillsammans. 

•  Dekorera gärna maten med färgglada 
grönsaker och färska örter. Särskilt röd  
färg skapar aptit och signalerar start. 

•  Sätt fram tillbehör som gurka, lingonsylt 
och rödbetor om det passar till. 

•  Oftast är det skönt med lugn och ro vid 
måltiden, stäng av TV och radio, bullrande 
diskmaskiner och fläktar. Ibland är det trevligt 
med lugn musik i bakgrunden. 

•  Skilj på vardag och helg. Duka med fint 
porslin, vinglas, servetter, ljus och blommor. 
Pynta med säsongens rekvisita och dekora-
tioner. Ha fest ibland och sätt guldkant på 
tillvaron. 

•  En bra stol, ev en karmstol, gör det oftare 
enklare att sätta sig till bords, prata, hantera 
ätredskapen och svälja. 

•  Det finns olika typer av äthjälpmedel som 
underlättar självständigt ätande för personer 
som t ex har nedsatt syn, begränsad rörelse-
förmåga eller är darrig. För mer information 
kontakta anhörigcentral eller arbetsterapeut.

Här är några dukningstips:
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Näringslära
Näringsriktig mat som hamnar  

i magen ger förutsättningar för att man 
ska må bra, ha ett gott humör och för  

att orka vara aktiv. 

4. Mat och Näring
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Maten ger energi och näring för alla
Kroppen behöver kolhydrater och fett av god kvalitet samt 
protein, men även flera olika mineraler, vitaminer, antioxidan-
ter och vatten för att fungera optimalt. Vanlig bra mat täcker 
näringsbehovet för de flesta (med undantag för vitamin D) 
och ger förutsättningar för att både kroppen och knoppen 
ska fungera bra.

Energi
I takt med stigande ålder behöver de flesta mindre energi 
(kilokalorier/kilojoule) men lika mycket eller mer av andra 
näringsämnen. Det innebär i praktiken att äldre behöver äta 
mindre portioner men med lika mycket näring som tidigare.

Kroppen behöver energi (bränsle) för att den ska kunna 
hålla igång olika processer och hålla oss varma. Energi får vi 
främst från fett, kolhydrater och fibrer men i vissa fall även 
från protein i maten. Men vi har även energidepåer i krop-
pen främst i form av fettmassa. Energi kan uttryckas i kiloka-
lorier (kcal) eller kilojoule (kJ). 1 gram fett ger 9 kcal medan 
1 gram kolhydrater eller protein ger 4 kcal (fiber ger 2 kcal). 

Det är viktigt att man som senior får i sig tillräckligt med 
energi, annars finns risk att proteinet från maten (eller från 

de egna musklerna) används till energi istället för att under-
hålla eller bygga upp musklerna. Den som har dålig aptit 
kan därför behöva äta mer fett än tidigare, eftersom fett 
ger mycket energi per gram. Exempelvis ger 1 msk olja 115 
kcal. Dagsbehovet av energi varierar för olika personer, från 
ca 1 800 kcal och uppåt.

Enkla sätt att öka energiinnehållet i måltiden utan att 
portionen blir större är att tillsätta lite extra olja eller flytande 
matfett i maten, att koka gröt på mjölk istället för vatten, 
att bre rikligt med matfett på brödet och ha dubbla pålägg. 
Servera gärna maten med rikligt med sås eller fet dressing 
och dessert med kvarg, grädde eller glass. För många är det 
enklare att dricka. Då kan mjölk, choklad, juice, caffelatte och 
öl med flera drycker tillföra energi på ett enkelt sätt.

–  Maten behöver inte vara perfekt varje dag.  
Det är helheten som är det viktigaste.
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Protein
Den som passerat 65 år behöver lite mer protein än tidigare. 
Proteinet behövs som byggnadsmaterial för att behålla mus-
kelmassa, för immunförsvaret, sårläkning och för att åter-
hämta sig efter sjukdom. Om aptiten och matlusten minskar 
är det bra att varje måltid, inklusive mellanmålen, innehåller 
livsmedel och råvaror med protein. Exempel på proteinrik 
mat är bönor, linser, ärter, nötter, frön, mjölk, yoghurt, fil, 
ost, kvarg, ägg, fågel, fisk eller kött.

Fett
Om aptiten inte är på topp är det ändå viktigt att få i sig 
tillräckligt med energi även i en liten portion. Då är det bra 

att använda matfetter med hög fetthalt. Andra tips kan 
vara att ta ordentligt med matfett på smörgåsen, välja feta 
smörgåsfetter (inte lättvarianter) och att tillsätta extra fett 
i all matlagning där det är möjligt, till exempel olja, flytan-
de matfett, majonnäs, smör eller grädde. Det kan vara på 
grönsakerna, i gröten, såsen eller i grytan. Även nötter och 
frön samt produkter av dessa tillför fett på ett enkelt sätt, 
exempelvis tahini, jordnötssmör och mandelmjöl. Men det är 
viktigt att inte tillsätta mer fett än att det fortfarande smakar 
bra och att inte konsistensen påverkas negativt. 

Vid riktigt hög ålder och sjukdom med dålig aptit är det 
mindre viktigt om fettet är omättat eller mättat jämfört med 
friska äldre och övriga befolkningen (läs mer om fettkvalitet 
på sid 29).

Kolhydrater
Till kolhydrater räknas olika typer av socker, stärkelse och  
fiber. Kolhydrater är en bra energikälla som vår hjärna mår 
bra av. De är också bra bränsle för aktiva muskler. Kolhydra-
ter ger energi och finns i riklig mängd i till exempel bröd, 
mjöl, pasta, ris, gryn, frukt, potatis, rotfrukter och i olika 
former av socker. Kolhydrater av bra kvalitet, inte minst 
fullkornsprodukter, innehåller även mineraler, vitaminer, anti-
oxidanter, protein och fiber. Samtidigt som de innehåller bra 
näringsämnen ger kolhydrater, särskilt fibrer, maten större 
volym. En stor volym kan ibland vara svårt för äldre och sjuka 
att orka äta och tugga. Därför minskas ofta portionerna av 
kolhydratrika livsmedel till fördel för protein och fett, enligt 
Tallriksmodellen® för personer med nedsatt aptit (se sid 7). 

Vanligt socker tillför kroppen energi men inga viktiga  
näringsämnen. Hos en person med dålig aptit är socker  
ett enkelt sätt att få i sig energi och den söta smaken  
uppskattas av många.
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Fibrer
Fiber finns främst i bröd, gryn och mjöl av fullkorn samt i 
ärter, bönor och linser, grönsaker, frukt och rotfrukter. Fibrer 
kan minska risken för förstoppning om de kombineras med 
tillräckligt med vätska och gärna lite fett. Vissa fibrer kan 
stabilisera blodsocker, bidra till normala kolesterolvärden och 
ge mättnad. Enkla sätt att få i sig fibrer utan att det blir allt 
för stor volym är att äta fullkornsgröt eller välling, fullkorns-
bröd eller fröknäcke. Andra lättätna och fiberrika produkter 
är kokta grönsaker och rotfrukter, mixade bär, kräm, hum-
mus och andra bönröror, smoothie av bär och frukt samt 
torkad frukt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mineralämnen
Mineraler har många viktiga funktioner i kroppen.

Några exempel:

• Kalcium är viktigt för skelett och tänder

• Järn behövs för blodet

• Selen är en viktig antioxidant 

• Jod har till uppgift att reglera ämnesomsättningen

Bönor, linser, kött, fisk, skaldjur, nötter, frön, mejeriprodukter 
och ägg är exempel på livsmedel med högt innehåll av mine-
raler. Även fullkornsprodukter och många grönsaker, speciellt 
de gröna, innehåller viktiga mineraler.

Vitaminer
Det finns flera olika vitaminer och dessa behövs för många 
viktiga processer i kroppen. Exempel på vitaminrika livsmedel 
är frukt och grönt, ärter, bönor, linser, ägg, mejeriprodukter, 

kött och fullkornsprodukter. Variera maten och välj frukt och 
grönt i olika färger. Det ger en bra blandning av olika vitami-
ner och antioxidanter. 

D-vitamin behövs tillsammans med kalcium för ett starkt 
skelett. Nyare forskning tyder också på att D-vitamin kan ha 
betydelse för immunförsvaret och uppkomst av andra sjuk-
domar samt för normal muskelfunktion och bentäthet som i 
förlängningen påverkar både balans och rörlighet. D-vitamin-
behovet för äldre är svårt att täcka med vanlig mat. Kroppen 
bildar själv D-vitamin vid solexponering, men vid stigande ål-
der avtar denna förmåga. Därför rekommenderas alla som fyllt 
75 år att ta tillskott på 20 mikrogram D-vitamin per dag. En 
avstämning med sjukvårdsansvarig rekommenderas vid extra 
tillskott av D-vitamin, om annan medicinering finns.

Vätska är viktigt!
Vätska är viktigt oavsett ålder. Med 
stigande ålder känner vi törst sämre 
och äldre är ofta känsliga för uttork-
ning. Vätskebrist kan påverka allmän-
tillståndet, ge svullna slemhinnor och 
bidra till förstoppning och illamående 
samt ge yrsel och öka risken för att 
ramla. Vissa sjukdomar och feber, hög 
temperatur och fysisk aktivitet ökar vätskebehovet. Vid andra 
sjukdomstillstånd, t ex hjärtsvikt, kan vätskeintaget behöva 
begränsas. 

Vätskan kommer inte bara från dryck, utan finns även i 
maten, till exempel i grönsaker, frukt och soppor. De flesta  
behöver dricka mellan 1,5 och 2 liter per dag.
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Specialkost
Det finns många allergier och  

överkänsligheter mot mat med  
varierande symptom och med olika  

bakomliggande orsaker. 

5.  Mat vid överkänslighet  
och speciella behov
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Här följer en kortfattad information om några av de van-
ligaste specialkosterna; celiaki, laktosintolerans, mjölkpro-
teinallergi och nötallergi samt några korta reflektioner om 
speciella behov som hör ihop med olika kulturer och etiska 
överväganden.

Celiaki
Glutenfri kost är avsedd för de som har tarmsjukdomen 
celiaki (glutenintolerans). Celiaki är en livslång sjukdom som 
innebär att maten ska vara strikt glutenfri. Gluten är ett pro-
tein som finns i vete, råg, korn, spel, kamut och olika veteva-
rianter samt i alla produkter där dessa spannmålssorter ingår. 

Dessa måste uteslutas och ska ersättas med naturligt gluten-
fria produkter eller produkter märkta som glutenfria. Havre 
innehåller inte gluten, men kan ibland kontamineras (föro-
renas) med gluten från vete, råg eller korn under produk-
tionen. Använd därför så kallad ”ren havre” märkt med det 
överkorsade axet. Om en person med celiaki äter mat med 
gluten uppstår inflammationer i tunntarmen.  Då kan närings-
brister och olika symtom uppstå.

–  Var uppmärksam så att inget gluten hamnar  
i den glutenfria maten genom t ex smulor eller  
smutsiga redskap. Även små mängder gluten  
påverkar tarmslemhinnan negativt.

Håll koll på hel  
och halvfabrikat
Vete, råg och korn letar sig in i flera 
hel- och halvfabrikat. Det gäller att 
vara påläst, frågvis och uppmärk-
sam för att maten ska bli den rätta. 

Det finns många glutenfria och kontrollerade råvaror i 
butiken som kan ersätta exempelvis bröd, kakor, pasta och 
redning. Välj dem med det överkorsade axet. De varorna är 
speciellt hanterade och kontrollerade för att minska inbland-
ningen av gluten. Produkter märkta med det överkorsade 
axet får innehålla max 20 milligram gluten per kg (vilket är 
den gräns som gäller internationellt för att en produkt ska få 
kallas glutenfri).

Några vanliga specialkoster

?
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 Laktosintolerans och mjölkproteinallergi
Det ar viktigt att förstå skillnaden mellan laktosintolerans och 
mjölkproteinallergi. 

•  Vid allergi mot mjölkprotein ska samtliga mjölkprodukter 
och livsmedel som innehåller mjölk utgå.

•  Vid laktosintolerans, behöver mer eller mindre laktos 
(mjölksocker) uteslutas.

Laktosintolerans
Vid laktosintolerans har tarmen nedsatt förmåga att bryta 
ner laktos (mjölksocker). Symtomen vid intag av för mycket 
laktos kommer främst från mage och tarm i form av gaser, 
magknip och diarré (samt ibland förstoppning). Vid tarmska-
da, som till exempel vid obehandlad celiaki, är laktosinto-
lerans vanligt. Hur mycket mjölksocker och mjölkprodukter 
som en laktosintolerant person tål, kan variera mellan olika 
individer och mellan olika typer av måltider. 

Det finns laktosfria mjölkprodukter som kan användas 
istället för ordinarie produkter. Ibland kan det vara tillräckligt 
att bara minska mängden av de vanliga produkterna. Hårdost 
är alltid laktosfri och många tål yoghurt, fil och andra syrade 
produkter bättre än vanlig mjölk eftersom de innehåller min-
dre mängd laktos. Smör och margariner innehåller ytterst lite 
laktos och ger sällan symtom.

Mjölkproteinallergi
Vid en mjölkproteinallergi reagerar immunförsvaret mot det 
mjölkprotein som finns i alla mejeriprodukter. Därför måste 
alla livsmedel och/eller beredda maträtter som kan innehålla 
mjölk eller andra mejeriprodukter uteslutas. Symtomen 
varierar mellan allt från eksem till allvarliga symtom från ex-
empelvis andningsvägar. Mjölkproteinallergi ar vanligast hos 
små barn. De allra flesta växer ifrån allergin men hos vissa 
finns den kvar livet ut. Även vuxna kan drabbas av mjölk-
proteinallergi. I matlagningen ska smör och margarin bytas 
ut mot olja eller mjölkfritt margarin. Mejeriprodukter kan 
ersättas med växtbaserade mjölk-, grädd- eller ostliknande 
produkter.

–  Se upp med alla hel- och halvfabrikat,  
kryddor och godis med mera.

Allergi mot nötter, mandel och fröer
Allergi mot nötter, mandel och olika fröer är vanligt hos både 
barn och vuxna. Det kan både handla om en enstaka sort 
eller allergi mot flera sorter. Symtomen kan vara allt från 
hudutslag och klåda i munnen till kräkningar och livshotande 
symtom. Den som är björkpollenallergiker reagerar ofta mot 
hasselnöt, men drabbas då vanligen av mildare symtom. Om 
någon är allergisk mot nötter, mandel och fröer kan det vara 
enklast att inte alls servera och hantera nötter eller frön. Då 
minskar risken för felserveringar, kontaminering och sam-
manblandning.

Läs alltid ingrediensförteckningen och var uppmärk-
sam. Nötter, mandlar och frön förekommer i maträtter, 
bakverk, bröd, godis, glass, snacks, sallader och såser.

Vegetarisk mat
Att äta mer vegetarisk mat har hälso- och miljöfördelar. I 
vegetarisk mat ska kött och fisk ersättas med ärter, bönor, 
linser, nötter, frön och andra proteinrika livsmedel. Se till att 
det alltid finns gott om varierade sorter av frukt och grönt. 

Att vara vegetarian och äta vegetariskt kan skilja sig mellan 
olika personer när det gäller val av produkter. Vissa uteslu-
ter kött, fisk, fågel och ägg men använder mjölkprodukter. 
Likaväl kan någon annan enbart utesluta kött och fågel. En 
person som är vegan ute-
sluter all mat som kommer 
från djur, här kan det skilja 
sig mellan olika personer 
om t ex honung accepteras. 
Om någon är vegan och 
förutom kött, fisk och ägg 
även utesluter mejeriproduk-
ter kan dessa ersättas med 
växtbaserade produkter av 
till exempel havre eller soja. 
Dessa bör vara berikade 
med kalcium, vitamin D  
och vitamin B 12.
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Diabetes
Diabetes finnas av olika typer. Behandlingen, symtomen och 
riskerna skiljer sig åt. 

Typ 1-diabetes kan drabba människor i alla åldrar och 
insulin måste tillföras via injektioner eller insulinpump. 

Typ 2-diabetes är vanligare hos äldre och vid t ex övervikt/
fetma. Typ 2-diabetes karakteriseras av förhöjt blodsock-
er. Rent generellt är typ 2 förknippad med högt blodtryck, 
höga blodfetter och övervikt. Men det kan även förekomma 
undervikt när glukos läcker ut med urinen. Det övergripande 
målet för behandlingen av diabetes hos äldre personer är så 
god livskvalitet som möjligt, samt att uppnå symtomlindring, 
d.v.s. undvika trötthet, törst, urinvägsinfektioner, sår som 
inte läker, viktminskning osv. 

För yngre personer med diabetes är det av större vikt att 
undvika höga blodsocker för att minska risken för senkom-
plikationer (påverkan på t ex njurar, ögon, nerver, hjärta- och 
kärl) än för den som får diabetes på äldre dar. Så normala 
blodsockervärden som möjligt eftersträvas, men hur god 
kontrollen måste vara bestäms individuellt. 

Vid insulinbehandlad diabetes är relationen mellan mat 
och insulindoser viktig för att undvika både för lågt och för 
högt blodsocker efter måltid. Högt blodsocker kan också 
bero på andra faktorer än mat och dryck, t ex infektioner 
eller stress.

 

Lågt blodsocker kan ge känningar som darrning, yrsel, 
illamående och att man har svårt att fokusera. Vid lågt  
blodsocker gäller det istället att snabbt få ut socker i blodet. 
Då används vanligen druvsocker, sockersötad saft eller läsk 
(ej light). Faller blodsockret för lågt kan personen få kram-
per och bli medvetslös.

Vid Typ 2-diabetes:

•  Äldre med diabetes kan äta vanlig, bra mat fördelad 
över dygnet. 

•  Kompletta måltider enligt tallriksmodellen (se sid 7)  
och fiberrik mat gynnar jämnare, bra blodsockernivå.

•  För äldre med låg aptit kan behovet av energität mat 
med mera fett och protein behövas för att maten ska 
innehålla tillräckligt med energi och näring.

•  Små mängder vanligt socker kan ingå och serveras i 
samband med en måltid eller ett mellanmål som t ex 
sylt, ketchup, en kaka eller en mindre dessert. 

•  Generellt är behovet av lightprodukter lågt. Men 
lightdrycker kan vara bra för att ersätta drycker som 
annars innehåller stora mängder socker, t ex läsk och 
saft. Stora mängder socker i dryck och enkla mellanmål 
påverkar vanligtvis blodsockret mer än lite socker i en 
komplett måltid.
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Livsmedel
Genom kunskap om olika livsmedel kan 

kvaliteten och upplevelsen av  
en måltid påverkas. Råvaruval och  

tillagningsmetoder med hälsa och miljö  
i fokus ger matglädje.

6. Livsmedelskunskap
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Grönsaker, frukt och bär

Fisk och skaldjur

Grönsaker frukt och bär ger måltiden färg, god smak och 
variation. De tillför också många värdefulla näringsämnen, 
antioxidanter och fibrer. För den som har god aptit och är 
aktiv är det bra att äta minst 500 gram grönsaker och frukt 
om dagen, ungefär två generösa nävar grönsaker, rotfrukter 

och baljväxter och två frukter. Men den som har nedsatt 
aptit och ofrivilligt går ner i vikt, kan behöva äta mindre 
mängd grönt än så, för att få plats med mer protein- och 
energirik mat, vilket är viktigt för äldre.

Fisk och skaldjur är rika på protein, vitamin D, jod och selen, 
nyttiga ämnen som många får för lite av vid nedsatt aptit 
och vid för lågt enegriintag. Feta fiskar som lax, sill och 
makrill är värdefull källor till vitamin D. De är även rika på 
Omega-3-fetter som är viktiga för bland annat hjärnan och 
hjärt- och kärlfunktion. Därför är det bra att äta fisk 2–3 

gånger i veckan, varav minst en gång fet fisk. Fisk brukar 
vara lätt att äta och uppskattas av många. Tips för att få 
i sig tillräckligt mycket fisk kan vara att äta fisk även som 
mellanmål. Servera bröd med fiskpålägg som till exempel 
sill, ansjovis, makrill, tonfisk, ägg med kaviar, räkröra eller 
böcklingpastej.
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Fullkorn

Mjölkprodukter – mjölk, ost, yoghurt, med mera

Fullkorn betyder att hela sädeskornet och alla värdefulla 
näringsämnen finns kvar. Sädeskornen kan vara hela, hack-
ade eller malda till fint mjöl. Bröd, pasta, ris och gryn som 
helt eller delvis innehåller fullkorn är rika på fibrer, järn och 
andra nyttiga ämnen. Om aptiten är dålig och det finns risk 
för viktnedgång kan det vara bra att äta en mindre portion 
fullkorn och kombinera med feta och proteinrika pålägg 

och tillbehör som till exempel ägg, nötsmör eller fisk. Ett 
tips är att koka gröt på havregryn, rågflingor eller grahams-
gryn (alla innehåller 100% fullkorn), med lite fett, till exem-
pel rapsolja som gör den mer energirik och höjer smaken. 
Proteininnehållet kan ökas genom att koka gröten på mjölk 
istället för vatten eller att röra i ett ägg i gröten och koka 
med den sista minuten.

Mejeriprodukter innehåller protein, viktiga vitaminer (som 
vitamin D) och mineralämnen som kalcium. Beroende på vad 
man äter för övrigt räcker det med ca 2-5 dl fil, yoghurt och 
mjölk per dag för att få i sig tillräckligt med kalcium. Den 
som har dålig aptit behöver oftast fetare varianter av mjölk, 

grädde, crème fraiche, ost och smörgåsfett eftersom de ger 
mer energi. Hårdost kan serveras både som pålägg, aptitre-
tare och mellanmål. Om växtbaserade produkter eller olika 
alternativ till mjölk används se till att de är berikade med 
kalcium, vitamin D och gärna vitamin B12.
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Kött, fågel, chark  
och växtbaserade produkter

Nötter och frön

Om aptiten är nedsatt är det särskilt viktigt att få i sig tillräck-
ligt med protein. Därför är det bra att inte dra ner för mycket 
på proteinrik mat som kött, fågel, ägg och baljväxter. Tips 
kan vara att äta något proteinrikt till varje måltid till exempel 
fisk, fågel, kött, mjölk- och mejeriprodukter, fisk, ägg, bönor, 

ärter, linser, tofu, sojaprodukter, quorn eller nötter. Lägg 
generöst med pålägg på smörgåsarna, gärna dubbla pålägg. 
Idag finns många växtbaserade produkter som mer eller min-
dre påminner om kött i både konsistens och smak. De flesta 
av dessa har högt protein- och mineralinnehåll.

Nötter och frön innehåller nyttiga fetter och är rika på bland 
annat magnesium, zink, protein och fibrer. Nötter kan också 
minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. De mängder 
som man har sett ger positiva hälsoeffekter är ungefär ett 
par matskedar per dag. Linfrön är bra för att hålla magen 
igång men det är viktigt att inte överdosera (rekommen-
dationen är att endast använda hela linfrön och max 2 

matskedar per dag). Några tips kan vara att använda frö-, 
och nötsmör som jordnötssmör och sesampasta (tahini) på 
en liten smörgås som aptitretare eller som mellanmål. Strö 
nötter eller solros-, sesam- eller pumpafrö över salladen, i 
soppan eller grytan. Nötter och frön passar också bra som 
snacks och mellanmål. Vid tuggsvårigheter kan nötter malas 
eller mixas.
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Salt
Att minska på saltet kan bidra till att sänka blodtrycket, 
särskilt för medelålders och äldre personer. För att minska 
mängden salt i maten (som ofta ordineras vid t ex högt 
blodtryck) välj gärna nyckelhålsmärkt mat, salta mindre och 
byt vanligt natriumsalt mot mineralsalt. Men för den med 
liten aptit kan det vara viktigare att maten smakar som den 
brukar, än att minska på saltet för blodtryckets skull. 

Salt mat kan även stimulera både salivproduktionen och 
aptiten. Några tips kan vara att äta något salt före måltiden 
för att stimulera aptiten, till exempel salta kex, chips, oliver 
eller sill. 

Använd salt som är berikat med jod. Jod behövs för äm-
nesomsättningen och sköldkörteln.

Socker och sötningsmedel
Produkter med mycket tillsatt socker ger många kalorier 
(mycket energi) men nästan ingen näring. Den som dricker 
mycket söta drycker får ofta i sig mer kalorier än hen gör 

av med samtidigt som det blir svårt att få i sig tillräckligt 
med vitaminer och mineraler. Den söta smaken uppskattas 
av många och kan göra mat mer attraktiv. För den som har 
nedsatt aptit kan socker, bakverk, söta efterrätter och drycker 
dessutom bidra med kalorier och därmed viktig energi. 
Tips kan vara att lägga till en sötad efterrätt till måltiderna, 
kombinera frukt och bär med grädde, socker, vaniljsås eller 
gräddglass. Men glöm inte att ett ökat intag av socker kräver 
god tandhygien. 

Vid diabetes är det bättre att dricka kalorifria drycker som 
vatten, mineralvatten eller lightdrycker än sockerrik saft och 
läsk. Sötade drycker höjer blodsockret mycket, särskilt om 
det dricks som mellanmål. Små mängder socker i samband 
med en måltid fungerar däremot ofta bra, det är måltidens 
sammansättning i sin helhet som är avgörande.

Matfett och olja
Fett ger oss bl a energi och livsnödvändiga, omättade 
fettsyror. De omättade fetterna bidrar bl a till bra hjärt-och 
kärlhälsa. Fettet ger även god smak, konsistens och behövs 
vid matlagningen, t ex stekning. 

Större andel hälsosamma omättade fettsyror finns det 
i t ex rapsolja, olivolja, flytande matfetter och smörgåsfetter 
med nyckelhålsmärkning. Använd med fördel dessa vid mat-
lagning, bakning och till smörgås. 

Smör, kokosolja och t ex bregott innehåller mindre mängd 
omättade fetter och kan användas i mindre mängder. Vid 
nedsatt aptit och hög ålder används smörgåsfett med hög 
fetthalt (ca 80% fett) och valet av matfett har en mindre 
betydelse
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Hållbara miljöval
Att äta mat som är bra för miljön är vanligt-
vis också mat som är hälsosam. Genom att  
t exäta mer vegetariskt och grönt, begränsa  
köttportionerna och ta hand om matrester  
så kan pengar omfördelas och användas till 
fler kvalitetslivsmedel, som ekologiska livs-
medel och kött från svenska betande djur.

Ät på ett sätt som är bra för både hälsan och miljön  
och gör bra val vid inköp. Bara genom att planera måltider  
med tallriksmodellen och Följa Livsmedelsverkets matråd  
så kan vi minska klimatpåverkan från mat med cirka 25 %.

För att producera mat används stora mängder mark, 
vatten, energi och arbetstid. Matproduktionen, från jord  
till bord, står för närvarande för cirka 25 % av all klimatpå-
verkan och ungefär 20 % av all energianvändning i Sverige.

Idag finns mål om att begränsa klimatpåverkan, bevara 
biologisk mångfal och minska matsvinn mm internationellt, 
inom EU, Sverige och lokalt. Varje individ kan vara med och 
bidra till en bättre miljöoch hälsa genom att göra medvetna 
matval. I många fall är hållbara matval också positivt för den 
egna ekonomin.  Det gäller till exempel sådana saker som 
att promenera eller åka mer kollektivt, ta vara på matrester, 
slänga mindre mat och att äta mer mat från växtriket.

För att ta hänsyn till miljön är det  
betydelsefullt att göra följande matval
•  Låt en stor del av måltiderna och mellanmålen bestå  

av mat från växtriket. Ät mycket frukt och grönt, bönor 
och linser, bröd och gryn, potatis och andra vegetabilier. 

•  Köp inte mer mat än det som behövs.

•  Planera måltiderna enligt tallriksmodellen och begränsa  
på så sätt portionsstorleken av animaliska produkter.

•  Välj vegetariska alternativ, fågel, ägg och fisk oftare än 
nötkött och mejeriprodukter för att skona klimatet.

•  Ät bara nötkött då och då, och välj då helst naturbete-
skött. Betande djur (lamm, nöt) kan bidra till biologisk 
mångfald och vackra naturområden.

•  Använd så mycket av olika råvaror som möjligt.  
Ansa och skala inte mer än nödvändigt.

 
 
 
 
 

•  Välj fisk som är märkt med MSC, KRAV eller ASC.  
Välj bort hotade arter av fisk och skaldjur.

•  WWF (Världsnaturfonden) har en köttguide och en fisk-
guide som kan vägleda till bra val. De kan skrivas ut från 
hemsidan www.wwf.se och finns också som appar.

• Förvara maten rätt. Ha gärna 4–6°C i kylskåpet.

•  Skilj mellan märkningen ”bäst före-datum” och ”sista för-
brukningsdag”. Den mesta maten som är märkt med bäst 
före kan användas så länge den smakar och luktar gott. 
Läs mer på sidan 35 om livsmedelshygien.

•  Spara och använd rester. Gör lunchlåda eller frys ner mat 
för senare användning.

•  Handla gärna ekologiskt. Det är mat som är märkt med 
EU-flaggan med lövet och ibland med till exempel KRAV.  
I ekologisk produktion används inte kemiska bekämp-
ningsmedel eller handelsgödsel. Det gör att varken insek-
ter, djur, vatten eller människorna som producerar vår mat 
behöver utsättas för dessa ämnen. Djuren får ekologiskt 
foder och har högre krav på till exempel 
utevistelse än i annan produktion. På 
ekologiska marker finns vanligen fler oli-
ka arter av både växter, insekter och djur 
än på konventionellt brukad mark.

•  Handla mat efter säsong och följ det svenska och  
europeiska odlingsåret vid inköp av frukt och grönt.
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Aptiten är central  
för att vilja äta

Om aptiten tryter är det extra viktigt  
att stimulera alla sinnen med små, aptitre-
tande och lättätna rätter som förutom att 

vara goda också innehåller bra näring. 

7. Aptit och matlust
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Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvi-
ka sjukdom och bibehålla hälsa. Men ju äldre man blir desto 
större är risken att drabbas av flera sjukdomar/skador sam-
tidigt, och detta kan påverka förmågan och lusten att äta. 
Även användning av flera olika läkemedel kan ge biverkningar 
i form av nedsatt aptit och illamående. Om maten innehåller 
för lite näringsämnen och energi kan det i längden ge upphov 
till undernäring med sjuklighet och ökat vårdbehov som följd.

Tips vid nedsatt aptit:
Lägg till och ät några mellanmål fulla med protein  
och energi, till exempel:

•  Smörgås med ost, leverpastej, ägg, majonnäs,  
makrill i tomatsås, köttbullar, jordnötssmör, 
hummus

• Kokt ägg, omelett, äggröra, plättar/pannkaka

•  Mjölk, yoghurt, fil, crème fraiche, kvarg,  
cottage cheese (keso), växtbaserade produkter

• Smoothie, ostkaka, puddingar

•  Gröt kokt på mjölk (alternativt växtbaserad 
dryck) istället för vatten och med extra fett  
samt frukt, bär eller sylt

• Torkad frukt, nötter, frön

–  Äldre friska seniorer äter i allmänhet bra och täcker  
därmed oftast behovet av näring och energi.
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Aptitretare
En aptitretare innan måltiden kan väcka matlusten och 
stimulera aptiten. En aptitretare gör att salivavsöndringen 
ökar vilket kan göra att maten smakar mer. Börja därför 
måltiden med något som är syrligt eller salt. Till exempel 
inlagd sill, juice, oliver, chips/snacks eller inlagda rödbetor. 
Dessa kan serveras på tandpetare, sked, kex eller i ett litet 
glas. Umami som är en naturlig smakförstärkare i lagrad 
ost, vitlök, ansjovis och soltorkad tomat, ökar smakupple-
velsen.

Förebygg undernäring
Undernäring uppkommer vid ett för litet eller obalanserat 
intag av energi och näringsämnen under en längre tid. 
Det finns kopplingar mellan undernäring och risk för fall, 
infektionsrisk och utveckling av trycksår. Vanliga tecken 
och symtom på undernäring är t ex frusenhet, nedsatt ork, 
nedstämdhet, nedsatt initiativförmåga och viktnedgång. 
Undernäring är lättare att förebygga än åtgärda så var 
uppmärksam även på små tecken på dåligt näringsintag 
som halvätna portioner, gammal mat i kylen och kläder och 
smycken som börjar sitta löst.
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Matiga, små naggande goda mackor

Små smörgåsar och smörgåssnittar
Små smörgåsar eller smörgåssnittar med matiga pålägg/
fyllningar är perfekt att ha som mellanmål eller aptitretare. 
De är lätta att äta och går att variera på många olika sätt 
med goda röror. Den lilla smörgåsen går att variera i det 
oändliga med olika sorter bröd och pålägg. Tunnbrödsrullar, 
trekants-mackor, kex och krustader är goda med röror av 
olika slag; tonfiskröra, gubbröra, skagenröra, leverpastej 
med bostongurka, mjukostar, bönröror med mera. Tänk 
smörgåstårta! Enkelt och gott!

Kontraster och färger
Duka gärna vackert med servetter, blommor eller ljus. Lägg 
upp maten på en fin tallrik eller på fina fat eller i karotter. 
Det kan vara bra att variera mellan ett ljust och ett mörkt 
porslin beroende på vilken mat som serveras. Då är det lätt 
att bilda kontrast mellan tallriken, maten och till underlaget 
vilket är positivt. Lägg upp maten snyggt på tallriken tillsam-
mans med vackra färger från någon grönsak och tillbehör. 
Prioritera gärna röda tillbehör. Röd färg anses stimulera apti-
ten extra mycket.

Konsistens och konsistensanpassning
En aptitlig uppläggning och presentation är extra viktig, 
de olika delarna i måltiden som potatis, grönsaker, sås etc 
bör hanteras var för sig och inte röras ihop. Vissa rätter har 
naturligt en konsistens som är lätt att tugga och svälja, som 
redda soppor, äggrätter, köttfärsrätter, korv utan skinn och 
många fiskrätter. Generöst med sås till maten kan under-
lätta ätandet. Kolsyrade drycker kan stimulera sväljreflexen 
och därför underlätta vid sväljsvårigheter.

Minska nattfastan,  
sängkantsmat/sängfösare
Ät gärna lättätna kvällsmål/nattmål och tidiga morgonmål 
för att minska på nattfastan. Det är speciellt värdefullt om 
man har nedsatt aptit. En variant är den så kallade ”säng-
fösaren” eller ”sängkantsmenyn” som kan ätas på säng-
kanten i samband med sänggåendet eller uppvaknandet. 
Näringsrika drycker som varm choklad eller shot, ostkuber 
eller små lättätna smörgåssnittar kan då passa bra.
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Positivt för både  
ekonomi och miljö
God handhygien, bra hantering och  

rätt temperaturer är grundläggande för  
att maten ska vara både säker och  

få längre hållbarhet. 

8. Livsmedelshygien 
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Livsmedelshygien för en bättre hälsa
Både mikroorganismer och allergener kan sprida sig i köket 
och skapa problem om de hamnar i maten. God personlig 
hygien, bra rutiner samt rätt temperatur är några viktiga 
aspekter att ta hänsyn till för att maten ska vara säker att 
äta. Rätt hantering av livsmedel ger dessutom fräsch mat 
och kan minska onödigt matsvinn. Och det är positivt för 
både ekonomi och miljö.

Några grundläggande råd:
•  Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten och torka 

händerna innan matlagning, efter toalettbesök och mel-
lan olika arbetsuppgifter.

• Laga inte mat till andra om du är eller nyss varit sjuk. 
•  Använd engångshandskar om du har sår på händerna.
•  Undvik att ta i maten med händerna mer än nödvändigt. 

Använd redskap när du kan.
•  Råa produkter av kött och fisk eller köttsaft ska aldrig 

komma i kontakt med mat som är färdig att äta. 
•  Rengör och diska alltid redskap och bänkar mellan olika 

arbetsuppgifter. Speciellt viktigt efter kontakt med rått 
kött, kyckling eller skaldjur. Tvätta även händerna.

•  Genomstek alltid fågel, färs och de flesta sorters kött, 
lägsta temperatur är 70-72 grader i matens tjockaste del.

• Håll varm mat varm, minst 60 grader.
• Mat som ska sparas ska kylas ner snabbt.
• Håll kall mat kall! 4 grader passar i kylen.
• Byt disktrasor och handdukar regelbundet.
• Diska rent och håll rent i kök, kyl och förråd.
•  Skilj på bäst-före datum och sista förbrukningsdag. Mat 

märkt med bäst-före datum kan i de flesta fall ätas om 
det luktar och smakar gott och ser bra ut. Ett undantag 
som gäller äldre är förpackade kylvaror som är risklivs-
medel vad det gäller bakterien listeria. Är maten märkt 
med sista förbrukningsdag ska det inte användas efter  
att den dagen passerat.



MatFröjd är receptappen för ökad matglädje och som ger inspiration 
för dagens alla måltider från morgon till kväll. Receptappen innehåller enkla 
och smarta recept med fokus på äldres specifika behov och är anpassade för 
två personer men kan också lagas för fyra.

Recepten är anpassade för seniorer och testade av en bred grupp. 
När man blir äldre förändras  kroppen och aptiten kanske minskar. Många 
behöver då äta fler mindre och energirika måltider. I appen finns recept för 
dygnets alla måltider som aptitretare, frukostar, mellanmål, drycker, smak-
tillbehör, såser/röror, efterrätter och flera goda luncher, middagar samt 
sängkantsmeny och kvällsmat. Och det finns även ett kapitel om vad som kan 
göras av det som blir över.

Recepten är enkla att följa med avisningar steg-för-steg och med 
lockande bilder på rätterna. Det finns tips på hur måltiden kan berikas med 
energi och protein samt förslag på variation och servering. Det finns också 
information om hur mycket näring maträtten innehåller. Inköpslistor är 
kopplade till recepten men det kan även skapas egna. Dessutom finns det 
en sökfunktion där förslag på maträtter ges efter de livsmedel som finns 
hemma. I appen finns även tips på hur receptet kan anpassas ur ett hållbart 
miljöperspektiv.

Konceptet MatFröjd består av flera delar:
• Appen MatFröjd
• Handbok för appen MatFröjd
• Studiehandledning 
• Faktamaterial 
• Demofilm finns på www.youtube.com
• Kokboken ”Ett gott liv”
• Folder 

Allt material finns samlat på www.matforaldre.nu

Tidigare har Hushållningssällskapet Västra producerat apparna MatGlad, 
MatGlad-helt-enkelt, TAKK-för-maten, Mat-Musik-Minnen samt rörelse- 
appen GoGlad.



Mat, hälsa och miljö är ett roligt och stort ämne.
Välkommen att utbilda och utveckla dig och din verksamhet tillsammans med oss! 

Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,  
engagemang och ett brinnande intresse för matens betydelse för vår hälsa och miljö. 
Genom våra utbildningar och det utvecklingsarbete vi bedriver vill vi förmedla kun-
skap och matglädje. Naturligtvis anpassat till de människor vi möter i skilda miljöer 
och grupper. Vi vill stimulera till medvetna livsmedelsval, bra måltidsmiljöer och 
verka för en sund inställning till mat utan att krångla till det.

Vi utbildar dem som arbetar med mat på något sätt; i vård, skola och omsorg,  
i storhushåll och restaurang men också olika konsumentgrupper. Inom äldreom- 
sorgen arbetar vi med områden som t ex , mat och hälsa för äldre, inspirerande  
matlagning, livsmedelshygien, service och bemötande och specialkost. Vi genomför 
även utbildningar om hur appen MatFröjd kan användas som ett verktyg för  
personal inom hemtjänsten.

Vi arbetar med både små och stora företag, organisationer och myndigheter.  
Det ger oss stor bredd och lyhördhet inför våra uppdragsgivare. I våra uppdrag  
varvar vi ofta teori och praktisk matlagning med provsmakning.

Våra uppdragsgivare möter oss genom föreläsningar, utbildningar, seminarier  
och olika nationella eller regionala utvecklingsprojekt. 

Hushållningssällskapets matkonsulter arbetar i enighet med Nordiska Närings-
rekommendationer och de svenska matråd som innebär bra mat för både hälsa och 
miljö. Som oberoende och fristående kunskapsorganisation bygger våra utbildningar 
på väl förankrad kunskap.

Hushållningssällskapet är en modern, rikstäckande och fristående organisation 
med lång historia. Mat, miljö och hälsa är en viktig del av verksamheten som även 
innefattar kunskapsområden som  landsbygd och lantbruk. Läs mer om Hushåll-
ningssällskapet på hushallningssallskapet.se

Läs mer om Hushållningssällskapets utbildningar och utvecklingsarbete inom  
området mat på hushallningssallskapet.se/tjanster/mat/


