Studiehandledning
– Kursmaterial för MatFröjd

MatFröjd
MatLust
MatGlädje
Livskvalitet

MatFröjd – receptappen för matglädje hela livet. Detta är en handledning
för dig som leder en matlagningskurs eller för er som vill träffas och laga mat
tillsammans med receptappen MatFröjd. I denna handledning får du en presentation av appen samt underlag och tips för träffarna. Matlagningskursen vänder
sig till alla som vill lära sig mer om hur receptappen används eller vill få inspiration för matlagningen.
Att laga mat och äta tillsammans är roligt, kreativt och inspirerande!
Receptappen MatFröjd passar lika bra för både vana och ovana matlagare och/
eller appanvändare. Appen MatFröjd innehåller recept på allt från aptitretare
till kvällsmat och allt där emellan (mellanmål/fika, luncher/middagar, smaktillbehör, såser/röror, sallader och grönt, drycker mm). Matlagningskursen ger
inspiration för alla dagens måltider!
Som komplement till studiehandledningen finns faktamaterialet ”MatFröjd
– mat och hälsa för seniorer” som ger information om hälsosamma måltider och
kunskap om 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.
För mer information 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 eller www.matforaldre.nu
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MatFröjd = Mat och hälsa för seniorer.
I denna handledning får du information om receptappen MatFröjd och hur en matlagningskurs med appen
som grund kan arrangeras och genomföras. Appens olika
funktioner och användningsområden presenteras, men du
får också tips och inspiration för hur de olika matlagningsträffarna kan läggas upp.
Under matlagningskursen får deltagarna lära sig hur
receptappen MatFröjd fungerar och träna på att laga mat
efter recepten i appen. Matlagningsträffarna vill ge matglädje för dagens alla måltider men också förenkla och göra
det lätt för alla att laga mat. Lika viktigt är att få inspiration
för att göra det trevligt och mysigt kring måltiden samt
bidra till gemenskap.
Matlagningskursen i den här handledningen är uppbyggd på fem träffar. Men givetvis kan matlagningskursen
genomföras både med färre och fler träffar. Studieförbundet eller annan arrangör bestämmer tillsammans med dig
som ledare, lämpliga dagar för matlagningskursen och vilka
tider som ska gälla. Men matlagningsträffarna kan också
genomföras mer informellt genom att några vänner träffas
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och använder denna handledning som vägledning för ett
antal matlagningsträffar.
Som komplement till handledningen finns faktamaterialet
”MatFröjd – mat och hälsa för seniorer” som ger information om hälsosamma måltider och kunskap om näringslära,
livsmedelskunskap, livsmedelshygien samt specialkost och
mycket mera. Allt baserat på aktuell forskning och vedertagna riktlinjer.
Förslag till upplägg för 1 matlagningskurs:
• Kursledare eller samordnare
• 4–6 deltagare, valfritt
• Hem- och konsumentkunskapskök med flera
spisar och arbetsytor, eller annan lämplig lokal
• 5 träffar à 3 timmars kurstid (+ 2 tim för- och
efterarbete för ledaren), valfritt
• Deltagarna arbetar ex 2 st tillsammans
• Varje par lagar 2-4 portioner av en maträtt som
dukas upp som buffé
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– Matlagningskursen utgår från appen MatFröjd
På träffarna lagas mat efter receptappen MatFröjd som
innehåller recept med härliga matbilder för ökad matlust och
matglädje. Recepten är enkla och smarta med utvalda tips
för att passa seniorers specifika näringsbehov och förutsättningar.
Appen innehåller cirka 170 lättlagade recept, från
frukost till kvällsmat. Det finns också olika sökfunktioner
och möjlighet att göra inköpslistor. Recepten presenteras
med stegvisa instruktioner och det finns tips om bland
annat serveringsalternativ, receptvariation, berikning och
hur måltiden kan göras mer miljömässigt hållbar. Allt med
fokus på inspiration och matglädje.
De flesta maträtterna har som utgångspunkt Livsmedelsverkets matråd och är planerade efter ”Tallriksmodellen©”
för att det ska bli så bra måltider som möjligt. Läs mer om
”tallriksmodellen” i faktamaterialet ”MatFröjd – mat och
hälsa för seniorer” som finns på www.matforaldre.nu
Målgruppen för matlagningsträffarna är alla seniorer, både
vana och ovana matlagare och appanvändare, som vill ha
inspiration för matlagningen. Men är också för dem som vill
använda digital teknik och är nyfikna på att laga mat efter
receptappen MatFröjd.

Ladda ner appen MatFröjd
Appen MatFröjd kan kostnadsfritt laddas ner till surfplatta
och/eller smartphone från App Store och Playbutiken.
Om du använder dator kan MatFröjd också nås via webben
på www.app-matfrojd.nu
MatFröjd-appen ser lite olika ut i surfplatta, smartphone och i webbversion men funktionerna är desamma.
Ladda ner MatFröjd-appen på din surfplatta/smartphone
i förväg och gå igenom alla funktionerna.

För att kunna ladda ner appen behöver du ha:
• Smartphone eller surfplatta. Appen MatFröjd fungerar bäst på nyare smartphones och surfplattor.
• Tillgång till nätet via Wi-Fi eller ett abonnemang med
surf. Det är en fördel om du laddar hem appen när
din enhet är uppkopplad till ett wifi. Därefter kan du
välja om du vill ladda ner bilderna till din mobil sk
off-line (om du inte har tillgång till wifi) eller använda
appen online, då du måste vara ansluten till Wi-Fi.
• Ett applekonto i iPad och iPhone eller ett G-mail/
Googlekonto i Androidenheter (t ex Samsung, Sony,
Huawei, Nokia m fl). Dessa konton 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.

Handledning för matlagningskursen MatFröjd
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– Nu när appen är nerladdad
och installerad, kan vi börja
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 Wi-Fi 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 för att kunna använda MatFröjd
utan tillgång till Internet.
• Gå till appens startsida
• Tryck på de tre strecken
i övre vänstra hörnet
• Välj Inställningar
• Välj Offlineläge
• Trycka på ”Ladda ner”
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– Lätt och pedagogisk
att använda
Appen MatFröjd är pedagogisk och lätt att använda. Det finns en
enkel symbolförklaring (Ord & Ikoner) i appens gröna sidomeny, men
behöver du mer hjälp får du instruktioner i handboken som finns på
www.matfrojd.nu. MatFröjd Handbok innehåller förklarande texter
och skärmbilder från appen och beskriver appens olika funktioner och
hur de kan användas på olika sätt.
Om du vill ha utförligare information och få djupare kunskap om mat,
hälsa, näring, specialkost, livsmedelshygien och mycket annat kan du läsa
mer i faktamaterialet ”MatFröjd - mat och hälsa för seniorer”. Du kan också använda faktamaterialet som en uppslagsbok när frågor dykrer upp.

För att du ska kunna hjälpa kursdeltagarna på bästa sätt är det
viktigt att du själv laddar ner MatFröjd-appen på din surfplatta/smartphone och i förväg går igenom alla funktionerna så att du känner
dig säker. För appen MatFröjd finns en Demofilm som du hittar på
appens ”gröna” sidomeny när du laddat ner appen. Filmen finns även
på www.matfrojd.nu under fliken MatFröjd/MatFröjd demofilm.

Handledning för matlagningskursen MatFröjd
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– Att leda och handleda
Matlagningskursen MatFröjd
Beskrivning av kursupplägg
I denna handledning finns förslag på kursupplägg och vilka
recept som kan lagas vid de olika kurstillfällena. Som ledare
kan du givetvis planera själv, eller tillsammans med deltagarna, vilka maträtter som ska lagas vid de olika kurstillfällena.
Antalet deltagare på en matlagningskurs kan variera, men
mellan 4-6 personer brukar vara lagom.

Ledarens uppgift:
• Ansvara för inbjudan, ev tillsammans
med studieförbund
• Samordna allt praktiskt, ansvara för lokalen
• Sköta inköp eller fördela uppgiften på annat
sätt i samråd med kursdeltagarna
• Handleda och lotsa under kursen
• S köta administrativa uppgifter, till exempel
skriva kontakt- och närvarolista
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Det är praktiskt att dela upp deltagarna så att de arbetar
två stycken i varje grupp. Låt varje grupp laga olika maträtter,
duka upp en buffé och smaka på varandras rätter.
Vid varje kurstillfälle går du som ledare igenom recepten
med deltagarna. Finns det möjlighet att koppla surfplattan till
en dataprojektor för att visa på en större skärm i lokalen är
det praktiskt, men det är inte nödvändigt.
Som ledare är det trevligt om du presenterar de råvaror
som ska användas i något av recepten vid matlagningstillfället, till exempel visar hur de grönsaker och rotfrukter
som ingår tas om hand och ansas. Du kan också ge tips om
vad de kan användas till förutom till den rätt som ska lagas
på kursen.
Till varje kurstillfälle finns det informations- och tipsrutor
om måltider, råvaror och näring i faktamaterialet ”MatFröjd
– mat och hälsa för seniorer” som är kopplat till det ni
lagar. Information finns i tipsrutor som hör samman med
respektive matlagningstillfälle.

Handledning för matlagningskursen MatFröjd

Kursupplägg:
1. Välkommen – Presentation av deltagare och
ledare vid första kurstillfället
2. Praktisk information om lokalen, betalning, deltagarlista och inköp
3. Nedladdning och genomgång av appen MatFröjd
4. Genomgång av de recept som ska lagas med
utgångspunkt från MatFröjd-appen
5. Indelning av deltagarna så att de arbetar i par
6. Matlagning, deltagarna lagar de valda maträtterna
7. Dukning
8. Deltagarna presenterar vad de har lagat
9. Gemensam måltid under trevliga former
10. Ta tillvara mat som eventuellt blivit över
11. Avdukning och diskning tillsammans
12. P
 rata om hur det gick, vad som var svårt/lätt, samt
information om nästa träff

Handledning för matlagningskursen MatFröjd

Efter måltiden hjälps alla åt med
efterarbetet. Bordet ska dukas av
och torkas rent, karotter, porslin
och bestick ska diskas och ställas
tillbaka på rätt plats. Soporna ska
tas om hand och eventuella matrester ska läggas upp i medhavda
matlådor.
Se till att alla hjälper till att få
det snyggt och rent innan ni lämnar
köket. Lås och eventuellt larma på
och lämna tillbaka nycklar till den
som är ansvarig för lokalen.
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Detta bör du tänka på innan matlagningskursen:
• Kontakta studieförbund
• Planering av inköp
• Anmälan till kursdeltagarna
• Kontrollera lokalen, utrustningen och ta reda på vem som är kontaktperson

– Att tänka på innan
matlagningskursen börjar
Matlagningsträffarna med appen MatFröjd kan anordnas
som en studiecirkel, men naturligtvis går det att anordna
matlagningsträffar mer informellt tillsammans med några
vänner. Då kan deltagarna hjälps åt med att handla, planera träffarna och träffas hemma hos varandra. Antingen
lagas mat illsammans eller så turas deltagarna om att vara
middagsvärd var sin gång. Då kan ni också dela på arbetet
med planering och inköp med mera.
I denna handledning presenteras ett förslag på en studiecirkel som innefattar fem matlagningsträffar. Men givetvis
kan man ha både färre och fler träffar. Matlagningskursen
kan genomföras på olika sätt och i olika kök. Oftast fungerar det bra att vara i en skolas hem- och konsumentkunskapskök där det finns flera spisar och arbetsytor. Men det
går givetvis bra att även vara i hemmamiljö eller i en lokal
där det finns ett fungerande kök och bra arbetsplatser.

Nedan ges en beskrivning om hur matlagningskursen anordnas via ett studieförbund.

är/blir bokad de aktuella kurstillfällena och besök lokalen
ni ska vara i innan kursen.
Ta reda på vem som är din kontaktperson när det
gäller allt praktiskt kring lokal etc. Gå igenom lokalen
med vederbörande person eller ansvarig lärare. Flera har
speciella rutiner när det gäller dukar, servetter, diskmedel,
disktrasor, handdukar, förkläden, hushållspapper, hur
diskmaskinerna får användas osv. Fråga också om det
finns Wi-Fi uppkoppling i lokalen vilket kan vara bra om
någon deltagare behöver ladda ner appen.
Kontrollera också att utrustningen i köket fungerar.
En annan viktig fråga är var man gör av avfall och återvinningsmaterial efter kurstillfällena och vad man kräver
i form av rengöring.
Se till att det finns Matlådor/förvaringsmaterial för
mat att ta med eventuell mat som blivit över i.

De praktiska detaljerna; datum, tid och plats bestäms
i samråd med det aktuella studieförbundet eller annan
arrangör. En inbjudan skrivs för vidare spridning till medlemmarna i till exempel olika föreningar, t ex pensionärsföreningar eller kommunens träffpunkter för seniorer
och anhöriga.
Inför kursstart är det viktigt att en bekräftelse skickas ut
till dem som anmält sig. Be även kursdeltagarna ange om
de har någon specialkost. Skicka gärna ett sms, mail eller
ring upp deltagarna innan det första tillfället och hälsa
välkommen till kursen.
Kontakta studieförbundet eller annan arrangör
angående datum, tid, plats, nycklar till kurslokal samt om
det finns något larm (kod) och huvudströmbrytare som
måste stängas av/sättas på där ni ska vara. Se till att lokal
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Detta behöver deltagarna ta med:
• Smartphone / Surfplatta, laddare (ha gärna appen nedladdad i förväg)
• Förkläde
• Matlådor/förvaringsmaterial
• Plastpåsar / påsklämmor

– Andra praktiska saker att tänka
på innan matlagningskursen börjar
Det kan vara praktiskt att koppla upp sin surfplatta till en
projektor för att få en större bild, när du ska visa hur appen
fungerar och när du visar demofilmen för MatFröjd. Kontrollera om tillgång till projektor finns och hur du kopplar
upp surfplattan.
Som förslag kan matlagningskursen innehåller fem
tillfällen t ex.

När det är dags att duka fram maten, kan det vara trevligt att lägga upp den på några fina fat eller i skålar.
Efter varje kurstillfälle är det viktigt att göra det rent och
snyggt i köket efteråt. Se till att alla redskap är på rätt plats
och torka av spis, matbord och bänkytor. Avfallet ska tas om
hand och sorteras för att sedan läggas på avsedd plats.

• 1 st. introduktionsmöte med enkel matlagning
• 4 st. matlagningsträffar
Tips inför de praktiska matlagningstillfällena:
En matlagningskurs är ett roligt sätt att möta nya smaker och
få inspiration till matlagning. Därför är det trevligt om du som
leder matlagningskursen inleder matlagningstillfällena med
att presentera de råvaror som ska användas och pratar lite om
dem och ger tips på vad de kan användas till. Låt deltagarna
dela med sig av egna erfarenheter.
Det kan också vara bra att visa några enkla
moment ur receptens beredningstext som t ex:
• Hacka lök
• Ansa och skölja en purjolök
• Hur en avokado delas
• Hur en broccoli delas i mindre bitar
(och visa att även stammen används)
Används ett kök som inte är bekant för deltagarna är
det bra att gå igenom var man hittar de olika redskapen.
Det är oftast du som ledare som köper in eller beställer matvarorna som behövs till matlagningsträffarna och ansvarar
för ekonomi samt håller reda på kvitton. Diskutera med det
aktuella studieförbundet eller annan arrangör kring alla praktiska detaljer.

Handledning för matlagningskursen MatFröjd
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Kurstillfälle 1: Mellanmål / Fika

Under den första träffen är det bra om deltagarna på
matlagningskursen lär känna varandra lite grann. Låt alla
presenteras sig för varandra och varför de valt att vara med
på matlagningskursen MatFröjd.
Det kan också vara bra vid första kurstillfället att tillsammans sätta samman några praktiska punkter för att göra arbetet lättare. Det kan handla om att kontakta dig som ledare
om man har förhinder, är sjuk etc. Skapa en kontaktlista med
namn och mobilnummer, så ni lätt kan nå varandra.

dra saker att ta hänsyn till gällande maten. På ett trevligt sätt
är det också bra att informera om några enkla hygienregler,
se faktamaterialet ”MatFröjd – mat och hälsa för seniorer”.
Upplägg: Det brukar vara praktiskt att dela upp deltagarna parvis så att 2 personer lagar mat tillsammans.
På det sättet blir det 2 eller 3 par (beroende på om det
är 4 eller 6 deltagare på kursen). Låt varje grupp laga
olika maträtter och duka upp en buffé efteråt och smaka
på varandras rätter.

Ni tittar på demofilmen om MatFröjd tillsammans och
går igenom appen MatFröjd. Visa gärna handboken och
hemsidan www.matfrojd.nu där handboken kan läsas/
laddas ner. Kontrollera att det finns tillgång till surfplattor
eller smartphones för deltagarna. Hjälp gärna till att ladda
ner appen MatFröjd på deltagarnas surfplattor/smartphones
om det inte är gjort tidigare. I handboken står det hur man
laddar ner appen.
Visa och gå igenom appen MatFröjd. Låt deltagarna
pröva själva att använda appen.
Vid anmälan ska deltagarna ange om de behöver specialkost. Stäm av om någon har allergi/intolerans mot något eller
är till exempel vegetarian. Kontrollera även om det finns an-
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Innehåll kursträff 1
– Introduktion och enkel matlagning:
1. Presentation av ledare och deltagare.
2. Genomgång av appen MatFröjd.
3. Se på demofilmen om MatFröjd.
4. Genomgång av recepten för kurstillfället.
Prata om dukning och visa lite
olika förslag. Att göra det trevligt
och mysigt vid måltiden är viktigt för
matglädje och matlust! En bordsduk,
några levande ljus eller en blomma
höjer stämningen. Eventuellt kan du
visa hur man kan duka och kanske
vika servetter på olika sätt. Om matlagningsträffarna genomförs i ett
hem- och konsumentkunskapskök
behöver servetter och dukar köpas
in eller tas med.
Eftersom det är en del praktiska detaljer som ska gås igenom
vid första kurstillfället så lagas något enkelt mellanmål/fika från
appen MatFröjd som till exempel något/några av följande:
• Smoothies
• Tunnbrödsrullar
• Persiljemuffins
• Tofusallad
• Mandelpudding
• Färgglada våfflor
Läs i faktamaterialet ”MatFröjd – mat och hälsa
för seniorer” om mellanmål på sid 14.

Mellanmål:
Mellanmålet, eller fikat som vi ofta kallar det, gör oss piggare
och bidrar både till bättre humör och mera kraft. Alla måltider
under dagen är lika viktiga och så även det lilla mellanmålet. När
måltiderna fördelas över dygnet blir det också lättare att få i sig
det kroppen behöver. Men det absolut viktigaste är att mellanmålet är gott. Det måste smaka riktigt bra, se aptitligt ut och vara
lagom mycket.
Tips: För den som är frisk och har god aptit kan en frukt,
en smoothie, lite nötter eller en enkel smörgås vara ett bra
och tillräckligt mellanmål. Men när aptiten sviktar, samtidigt
som behovet av energi och näring är stort, då är mellanmålen
extra betydelsefulla.

Handledning för matlagningskursen MatFröjd
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Kurstillfälle 2 – Frukost, Aptitretare, Sängkantsmeny

Detta kurstillfälle är det fokus på frukost, aptitretare och
sängkantsmeny. Samtala kring hur frukosten brukar se ut för
kursdeltagarna, hur frukosten kan varieras och hur detta viktiga
huvudmål kan förgyllas. Förklara vad begreppet ”Sängkantsmeny” innebär och prata om hur man begränsar antalet timmar
under natten utan mat, den så kallade ”nattfastan”. Kanske har
deltagaren erfarenheter av dålig sömn som beror på hunger och
som de kan berätta om. Prata om vad som är enkelt att äta på
sängkanten som en liten ”förfrukost” innan den riktiga frukosten
äts. Prata om vad som stimulerar aptiten och vad som passar
som aptitretare.
Läs mer om ”Frukost/Aptitretare/Sängkantsmeny” i Faktamaterialet
”MatFröjd – mat och hälsa för seniorer” sid 33–34. Diskutera gärna
vilka bra och goda alternativ som finns färdiga att köpa i butik

Kurstillfälle 2
– genomgång av följande recept:
1. Shakshuka
2. Ostcrème med kummin
3. Gubbröra med ansjovis
4 Tonfiskröra/Makrillröra
5. Kesellablinier
6. Kardemummakryddad mjölkdrink
7. Jordgubbssmothie med vita
bönor / Morotssmoothie
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Frukost:
En bra frukost – en bra dag. Efter nattens fasta behöver
kroppen påfyllning av både energi och näring, vilket är frukostens viktiga uppgift. Dagens första måltid är dessutom lätt att
göra riktigt stärkande, eftersom det finns så många olika typer
av livsmedel som både är lämpliga som frukostmat och som är
naturligt näringsrika. Detta är bra för alla oavsett om man har
lite mindre eller god aptit på morgonen.
Tips: Frukosten behöver inte se olika ut varje dag, men visst
är det roligt med omväxling. Variera mellan gröt, fil och
yoghurt och bröd med olika fräscha pålägg. Frukt, bär och
grönsaker tillför både färg och konsistens. Eller varför inte
göra en smoothie där många av frukostens delar mixas till
en härlig vitaminbomb. Istället för traditionell frukostmat kan
en soppa eller någon annan liten matrest också passa bra.

Aptitretare:
En aptitretare är precis vad det låter som, något litet men
naggande gott. Pigga munsbitar som retar aptiten och väcker
smaklökarna till liv. Aptitretaren gör att salivavsöndringen ökar,
vilket i sin tur stimulerar matlusten och gör att maten smakar
mer. Det är bra att börja måltiden med något som är syrligt
eller salt när aptiten inte är på topp.
Tips: Inlagd sill, oliver, inlagda rödbetor, chips/snacks och juice är exempel på enkla aptitretare. Lagrad ost, vitlök, ansjovis
och soltorkad tomat innehåller umami, en naturlig smakförstärkare som ökar smakupplevelsen och är perfekta smaksättare på en aptitretare. Det enkla kan ofta vara det bästa. Servera godbitarna på tandpetare, sked, kex eller i ett litet glas.

Sängkantsmeny:
De riktigt morgonpigga kan behöva något extra att äta eller
dricka direkt efter uppvaknandet i väntan på den vanliga frukosten. Att ha något i magen innan uppstigandet ur sängen kan
förhindra yrsel under morgonbestyren. Sängkantsmenyn kan
även vara något att äta sent på kvällen precis innan man går
och lägger sig. Det kan vara en slags ”sängfösare” som består
av en liten smörgås, en smoothie eller liknande.
Tips: En liten ”förfrukost” kan enkelt förberedas dagen innan. Kanske ett glas mjölk tillsammans en dubbel minismörgås
med matig fyllning, en liten smoothie eller en mannafrutti. En
sådan minifrukost är också ett bra tips för de som inte kan, vill
eller inte mår bra av att äta en sedvanlig frukost alltför tidigt.

Handledning för matlagningskursen MatFröjd
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Kurstillfälle 3 – Luncher/Middagar, Såser, Smaktillbehör

Detta kurstillfälle är det fokus på Luncher/Middagar, Såser och
Smaktillbehör. Samtala kring dagens huvudmåltider och hur de kan
varieras och förstärkas. Prata om konsistenser, färger och smaktillbehör som kan lyfta måltiden. Ge tips på hur maten kan se godare
och mer aptitligt ut genom olika tillbehör. Diskutera vad en komplett, hälsosam lunch- eller middagsmåltid behöver innehålla. Prata
också om hur måltiden kan anpassas till den som inte orkar äta så
stora portioner men ändå har ett bra energi- och näringsinnehåll.
Att äta en ”tre-rätters” meny även till vardags behöver inte vara
så krångligt. Börja med en sillbit före huvudmålet och avsluta med
en chokladbit. Ett annat bra sätt att få i sig tillräckligt med energi
kan vara att servera en god sås till maten, även till de rätter som
normalt inte brukar serveras med sås.
Läs mer om Lunch/middag, Såser, Smaktillbehör och tallriksmodeller
i Faktamaterialet ”MatFröjd – mat och hälsa för seniorer” sid 11.

Kurstillfälle 3 – genomgång av följande recept,
välj ut 3–4 av dessa, det blir lagom:
1. Broccolisoppa
2. Allt-i-ett-pasta
3 Fiskgryta helt enkelt
4. Färsbiffar
5. Kryddig rotfruktsgryta
6. Örtsås
7. Inlagd pressgurka
8. Lingonröra
9. Aioli
16
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Energi- och näringsmässigt bra lunchoch middagsmåltider innehåller:
• Potatis, ris, pasta, gryn eller liknande
• Grönsaker och rotfrukter
• Fisk, fågel, kött, ärter, ägg, ost, linser, bönor, ärter, tofu
eller andra proteinrika alternativ
• T illbehör som passar till måltiden (till exempel sylt, gelé,
inlagda gurkor, rödbetor, pickles eller ketchup) förhöjer
och kompletterar smakerna på maten.
• Bröd med matfett för den som orkar
• F rukt eller annan efterrätt (efterrätten kan lätt förstärkas
med både energi och fett, till exempel grädde, gräddglass,
kvarg blandad med vispad grädde mm)
• Dryck

Luncher/Middagar:
De flesta av oss mår bäst av minst två mer kompletta måltider
om dagen. Det gäller förstås även när vi blir äldre. Varma eller
kalla, större eller mindre, det viktiga är att dessa måltider är
goda, varieras och bidrar med värdefull näring och energi.
Tips: Tänk på att det är bara den mat som hamnar i magen
som gör nytta. Det är minst lika viktigt att maten ser aptitlig
ut och smakar gott, som att den innehåller den näring som
kroppen behöver. Vacker servering och lockande dofter retar
aptiten och ökar trivseln.

Såser:
För den som av olika anledningar inte har så stor matlust är såsen
ett enkelt sätt att öka energiinnehållet i måltiden utan att portionen
blir större. Ladda såsen med matfett eller grädde och höj på så sätt
kaloriinnehållet. Om det istället är mer proteininnehåll som önskas
så hacka i ett kokt ägg eller tillsätt riven ost om det passar. Det
internationella kökets många smaker och råvaror har gett oss flera
spännande alternativ som hummus, tomat- och yoghurtsåser vilka
alla ger både smak- och näringslyft till måltiden.
Tips: Såsen gör det lättare att svälja maten. Vid sväljsvårigheter kan det vara bra att servera en sås till alla maträtter. Även
rätter som traditionellt serveras utan sås, som till exempel pytt
i panna och gratänger, trivs alldeles utmärkt i såsens sällskap.

Smaktillbehör:
Tillbehören till måltiden är viktiga för att alla sinnen ska stimuleras. En färgklick på tallriken väcker intresset och aptiten stimuleras.
Inlagd gurka och rödbeta, picklade grönsaker, färgglada röror, lingonsylt eller en salsa med kulör gör att måltiden blir mer lockande.
Tips: Det lilla tillbehöret till måltiden kan vara något som är
lätt att ha hemma och som kan förvaras under längre tid i kylskåpet. Antingen gör man tillbehören själv eller köper färdiga.

Handledning för matlagningskursen MatFröjd
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Kurstillfälle 4 – Resträtter, Sallader/Grönt, Drycker

Utbyt erfarenheter om påhittiga sätt att använda överbliven
mat och hur bonusmat kan skapas av mat och slattar som blivit
över. Prata gärna om råvaror som börjar sjunga på sista versen och
kan förvandlas till något nytt oväntat, något som både miljön och
plånboken mår riktigt bra av.
Grönsaker ger måltiden struktur, och är smakrikt och vackert
och samtidigt bra för hälsan. Ge tips på hur grönsakerna kan
serveras till måltiden; varma, kalla, färska, frysta osv. En blandad
färgpalett av grönsaker innehåller en massa nyttigheter i form av
vitaminer, mineraler, antioxidanter och bra kolhydrater.
En annan viktig del av måltiden är drycken som bidrar med
både energi, näring och smak och underlättar ätandet. Flera olika
sorters måltidsdrycker att välja mellan förnöjer vardagen. För personer med god aptit är vatten en utmärkt måltidsdryck i vardagen.

Kurstillfället 4
– genomgång av följande recept:
1. Fiskpudding
2. Potatisbullar
3. Frutti
4. Grönkålssallad
5. Ratatouille
6. Mockadrink med banan
7. Äppeldryck
8. Fattiga riddare
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Resträtter:
Ta hand om maten som blir över och laga nya spännande
och roliga maträtter av den. Påhittiga sätt att använda överbliven mat och små slattar till nya rätter, pålägg, smoothies eller
mellanmål är positivt för både ekonomi och miljö, och det kan
vara tidsbesparande också. Matsvinn är ett stort slöseri med våra
gemensamma resurser. Den mat som kastas bort har belastat
miljön helt i onödan. Det är särskilt beklagligt eftersom väldigt
mycket av den mat som vi slänger fortfarande är fullt ätbar.
Tips: Bananer som börjar bli lite övermogna och brunprickiga
gör sig strålande i en smoothie. Många olika rester erbjuder
en ny spännande smakresa i ett pajskal. Fyll på med det som
behöver gå åt: grönsaker, oliver, rivna ostkanter och pålägg
som strimlat rökt kött eller korv, häll en blandning av ägg och
mjölk över och vips har du en ny god rätt. Soppa och pastasås
brukar också göra sig bra som ”uppsamlingsheat” för diverse
ingredienser.

Sallader och Grönt:
Många grönsaker och frukter är rika på fibrer. Fibrer mättar
bra och håller magen igång. Genom att äta mycket grönsaker
och frukt minskar risken för fetma, hjärt- och kärlsjukdom och
andra livsstilssjukdomar. Minst 500 gram om dagen är bra att
få i sig. Det betyder 2 generösa nävar grönsaker, rotfrukter och
aljväxter och två frukter. Både tillagade och råa grönsaker är bra
för hälsan. Maximera intaget av antioxidanter genom att välja
grönsaker, rotfrukter och frukter med olika färg.
Tips: Det är smart att äta grönsaker efter säsong med tanke på
både miljö och ekonomi. Rotfrukter, kål och lök är alltid i säsong och finns året runt. Under sommaren och hösten äts med
fördel t ex svensk färskpotatis, tomater, sparris, gurka, sallad,
purjolök, bär, rabarber och svamp. I frysdiskarna finns också
ett stort utbud av frysta grönsaker av god kvalitet. De är prisvärda och bra att ha i frysen. Det är dessutom lätt att plocka
upp precis den mängd som behövs, vilket minskar matsvinnet.

Drycker:
Vätska är viktigt oavsett ålder, men i takt med att levnadsåren ökar minskar förmågan att känna törst, och vätskeregleringen fungerar sämre. Vätskebrist kan få oss att må allmänt
dåligt, och kan också ge yrsel, som ökar risken för att ramla.
Tillräckligt med vätska minskar också risken för förstoppning,
eftersom fibrerna i maten behöver vätska för att kunna svälla.
Tips: Egentligen vet vi nog alla att det är viktigt att dricka tillräckligt mycket. Ändå glömmer många av oss bort att fylla på
vätskedepåerna under dagen. Det är viktigt att få i sig tillräckligt med vätska, och ofta behövs det mer dryck än vad många
tror. Försök att dricka cirka 1,5 liter per dag, utöver den vätska
som maten bidrar med. Tillräckligt med vätska är extra viktigt
under varma dagar.

Handledning för matlagningskursen MatFröjd
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Kurstillfälle 5 - Kvällsmat, Efterrätter

Många som äter sin stadigaste måltid mitt på dagen vill
äta en lite enklare eller mer lättlagad måltid på kvällen. Aptiten kan minska med åren, samtidigt som kroppen har ett stort
behov av att få i sig energi och näring för att må så bra som
möjligt. Att äta på kvällen blir då inte bara en god idé, utan
det är ett måste.
Efterrätten har ibland fått oförtjänat dåligt rykte. Men en
bra efterrätten komplettera ofta måltiden näringsmässigt, t ex
en fruktsallad efter en kraftigare måltid eller ostkaka med sylt
efter en buljongsoppa med grönsaker. Att äta en efterrätt som
avslutning efter huvudrätten är ett bra sätt att öka intaget av
den nödvändiga energin, speciellt om aptiten inte alltid är på
topp. En efterrätt bidrar dessutom med både färg, konsistens
och smak. Genom att dela upp måltiden i flera små rätter blir
det lättare att orka äta en större total mängd mat.

Kurstillfället 5
– genomgång av följande recept:
1. Ostsoppa med räksmak
2. Äppelfromage
3. Risgrynspudding
4. Chokladcrème
5. Enkel Jansson
6. Minipizza med krämig spenatfyllning
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Kvällsmat:
Det är alltid bättre att äta något på kvällen än att gå och
lägga sig hungrig. Hungern försämrar sömnen och en störd
sömn påverkar både hälsa och humör negativt i det långa
loppet. Om orken att laga och äta mat sinar framåt kvällskvisten kan en lättare måltid passa som kvällsmat. Olika typer av
puddingar som fisk- eller risgrynspudding, potatisbullar, crêpes,
äggröra, omelett eller varför inte ostkaka med bär och grädde
kan vara bra alternativ till kvällsmat.
Tips: Visst stämmer det att energiförbrukningen går ner
på natten eftersom kroppens förbränning liksom andra
funktioner går ner på lågvarv. Men det betyder inte att man
ska undvika att äta på kvällen. Det som spelar roll, är det
sammanlagda matintaget som ska täcka energibehovet för
hela dygnet. Alltså – en kvällsmacka är ofta bättre än ingen
kvällsmacka alls. Den som äter en tidig kvällsmat kan behöva komplettera med en kvällsmacka eller med något annat
av förslagen från kategorin ”sängkantsmeny” i appen.

Efterrätter:
Efterrätten är ofta måltidens egen ”prick över i”. En god
efterrätt sätter guldkant på tillvaron, och är en fin avrundning
på en lunch eller middag både till vardags och till fest. Utan
den så upplevs det ibland att något fattas. Att äta hälsosamt är
långt ifrån samma sak som att avstå ifrån efterrätten. Det finns
många förslag på olika efterrätter i appen, men det finns också
många färdiga efterrätter, dessertsåser och frysta bär att köpa.
Tips: Goda efterrätter behöver varken vara komplicerade eller
omständliga att tillaga. Kräm eller fruktsallad gjord på skivad
eller hackad frukt av olika slag fungerar utmärkt både som ett
fräscht mellanmål och som en efterrätt. Förhöj smaken med
en klick vispad grädde, yoghurt, kvarg/kesella eller en glasskula till 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 god chokladbit.

Lycka till!
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 på www.hushallningssallskapet.se
Läs mer om Hushållningssällskapets utbildningar och utvecklingsarbete inom området mat på:
www.hushallningssallskapet.se/tjanster-produkter/livsmedel-mat-och-halsa/

Handledning för matlagningskursen MatFröjd
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Ett Gott Liv – kokboken med
recept från appen MatFröjd

med härliga, aptitretande bilder. Boken ”Ett Gott Liv” finns
där böcker säljs och kan även beställas i Hushållningssällskapets webbshop via: shop.hushallningssallskapet.se

Syftet med kokboken
Flertalet av recepten i appen MatFröjd finns
i kokboken ”Ett Gott Liv” för de som tycker
om att bläddra i en bok och få inspiration.
“Ett Gott Liv” är kokboken som precis som appen MatFröjd ger inspiration för dagens alla måltider från morgon
till kväll. Kokboken innehåller enkla och lättlagade recept
anpassade för två personer och passar både nybörjare och
lite mer vana matlagare. I recepten lagas allt från grunden
och går snabbt att laga. Lockas av de härliga matbilderna
och av hur lätt det är att laga mat!
I boken “Ett Gott Liv” finns drygt 100 av recepten från
appen MatFröjd samlade. Det finns recept som täcker hela
dagen – allt från frukostar, luncher, middagar och kvällsmat
till mellanmål, aptitretare, sängkantsmeny och efterrätter
med mera. Även smaktillbehör, drycker, såser och röror
finns med, tillsammans med förslag på alternativa tillbehör
och serveringsalternativ. Naturligtvis finns även ett kapitel
om vad man kan laga av det som blir över. Allt presenteras

22

Syftet är att ge inspiration och bidra till matglädje och
livskvalitet hos seniorer. Maten och måltiderna är en grundförutsättning för att vi ska må bra. Men för många kan det
vara svårt att få till bra måltider med fokus på matglädje,
näring och livskvalitet – och det är där som kokboken Det
goda livet ger motivation och lust att laga mat. Recepten
är hälsosamma och vill
vara en del i
ett friskare liv.
Näringsvärdet
är viktigt, men
maten måste
framför allt
vara läcker
och smaka
gott, särskilt
om aptiten
sviker.
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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, smaktillbehör, 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 rörelseappen 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 kunskap 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 äldreomsorgen 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 Näringsrekommendationer 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 Hushållningssällskapet på hushallningssallskapet.se
Läs mer om Hushållningssällskapets utbildningar och utvecklingsarbete inom
området mat på hushallningssallskapet.se/tjanster/mat/

