
Bakgrund
Ökad ålder medför förändringar som kan 
göra att aptiten och orken sviktar. Mat- och 
näringsproblem uppstår oft a i samband med 
sjukdom, funktions-hinder, svårigheter med 
att laga mat eller äta. Studier visar att ensam-
het och att inte själv kunna handla gör att 
ätandet påverkas negativt. Näringsproblem 
grundläggs oft a i det egna hemmet och kan 
pågå under en lång tid innan det uppmärk-
sammas av vården. Studier visar på att nästan 
en tredjedel av äldre vårdtagare är undernärda 
då de fl yttar från eget ordinärt boende till 
särskilt boende.

Måltidsordning
För att må bra bör matintaget fördelas under 
dagen. Huvudregeln är tre huvudmål och två 
till tre mellanmål. Genom att äta en varierad 
kost på regelbundna tider, hjälper vi kroppen 
att täcka behovet av kolhydrater, fett, protein 
och övriga näringsämnen. Måltidsordningen 
är hämtad från livsmedelsverkets, ”Mat och 
näring för sjuka inom vård och omsorg” vilka 
även socialstyrelsen använder i sina riktlinjer. 
Lunch och mellanmål ska stå
för ca 50 % av dagens energi- och näringsin-
tag. Resterande 50 % ska komma från frukost 
och mellanmål.

Måltid   Energifördelning (%) 
                         c:a kcal per måltid
Frukost  15-25 %  320-430
Mellanmål    5-10 %  210-320 
Lunch               20-30 %  430-540
Mellanmål   5-10 %  210-320 
Kvällsmat  20-25% 430-540 
Mellanmål  10-20 %  210-430 

Mellanmål
Varje mellanmål bör ge 6-7 g protein. Mellan-
målen är viktiga för att nå det rekommende-
rade behovet av protein och energi. Fördelen 
med mellanmålen är att de oft a går att göra 
energirika, samtidigt är de oft a uppskattade av 
vårdtagarna. 

Nattfastan
Socialstyrelsen rekommenderar att 
nattfastan för äldre inte ska överstiga 
11 timmar. För lång nattfasta medför risk 
för viktnedgång och malnutrition. En orolig 
nattsömn kan bero på hunger eft er en lång 
nattfasta och/eller för litet totalt matintag. 
Man kan med fördel servera hemgjord energi-
dryck för att minska nattfastan och tillgodose 
vårdtagarnas energi och näringsbehov.

Sängfösare (ca 10 portioner)
210 kcal 3,1 g protein per 130 g färdig dryck
• 4 dl standard eller mellanmjölk
• 4 dl mild yoghurt (ev. med smak)
• 1 dl vispgrädde
• 1 dl rapsolja
• 5 dl frysta eller upphettade bär
• 1 dl socker eller till lagom sötma
Häll i allt utom bär i mixerbägaren och
mixa. Tillsätt bären och mixa en minut eller 
tills alla bären är helt
fi nfördelade.

Kaloribomb (1 portion)
360 kcal, 6 g. protein
• 1 äggula
• ½ dl grädde
• ½ dl fi l
• 3-4 msk koncentrerad juice
• Smaka av med socker

Förslag till mellanmål
Lingongrädde, 6-8 port. Vispa 2 dl grädde, 
blanda med 1 dl lingonsylt. Krossa kakor/söta 
skorpor/kex och
blanda i. 1 port ger 185 kcal, 0,9 g prot.
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Smörgåsar
     •   Kavring med äggkräm, mosa ägg  
          med mjölk /majonnäs/smör, salta.      
          179 kcal, 7,4 g protein.
     •    Sandwich med skinkost/räkost,                                    
          115 kcal, 4,3 g protein. 
     •    Smörgås med leverpastej, 150 kcal,   
          4,9 g protein
     •    Smörgås med ost, 160 kcal, 
           7 protein.
     •    Knäckebröd med makrill, 80 kcal,              
           6,5 g protein.
     •    Knäckebröd med honung, 105 kcal,     
          1 g protein.
     •    Smörgås med kalvsylta, 116 kcal, 
          4,8 g protein.

Tips! 
Två halva smörgåsar ser aptitligare ut än en 
stor. Dekorera med grönsaker, aptiten 
stimuleras av färger.

Dryck 1 dl   kcal    protein
Blåbärssoppa     45   0,3 g
Nyponsoppa    50   0,2 g
Chokladmjölk      65   3,5 g
Med 1 msk 
vispgrädde          120   3,8 g
Mellanmjölk    50   3,5 g
Standard mjölk    60   3,4 g
Saft                   45      0 g

Portionsfärdiga mellanmål
      •    Delikatessyoghurt ca 125 kcal, 
           3 g protein
      •    Chokladpudding ca 160 kcal, 
            5,5 g protein
      •    Risifrutti 225 kcal, 4,4 g prot
      •    Ostkaka, 1 msk sylt, 1 msk grädde  
            ca 260 kcal, 10,5 g prot
Gröt, välling, fi l
Havregrynsgröt
      •    På 1 dl gryn och 2 dl vatten, 120                       
            kcal, 4 g protein
      •     På 1 dl gryn, 2 dl mellanmjölk, 
             225 kcal, 12 g protein
      •     På 1 dl gryn, 2 dl mellanmjölk, 
             1 tsk rapsolja, 265 kcal, 12 g protein
Fullkornsvälling 2 dl 
      •     På vatten, 120 kcal, 6 g protein
      •     På mellanmjölk, 210 kcal, 
            13 g  protein
      •     På kaff egrädde, 370 kcal, 12 g protein
Fil
      •     Filmjölk 2 dl, 115 kcal, 
             6,6 g protein
      •     Filmjölk 1 dl och gräddfi l 1 dl, 
             190 kcal, 6,3 g protein
      •     Filmjölk 2 dl och 1 tsk rapsolja,                         
            160 kcal, 6,6 g protein

Riktlinjerna är framtagna av Måltidsservice
i samarbete med Socialkontoret


