
Lustfyllda måltider 
på äldre dar 
 

Kost och Nutrition 



 Måltiden 

Färg 

Miljön kan förtydligas ytterligare genom färgsättningen. 

Tydligheten skapas genom kontraster. Detta kan ske ge-

nom att man markerar de ytor som den äldre ska uppmärk-

samma.  

• Använd färgat porslin eller skapa kontraster på annat 

sätt på tallriken. 

Dukningen ska vara inbjudande. 
 

Ljus 

Bra belysning är särskilt viktigt för de äldre eftersom man 

behöver mer ljus för att se bra. 

• Se över belysningen och ta tillvara på dagsljuset 
 

Ljud 

Ljud kan vara störande. En radio eller TV som står på un-

der måltiderna kan irritera och oroa. Skrammel från mat-

vagnar och porslin samt störande samtal ska undvikas. 

• Om det går, flytta över till en vanlig stol i matbordet 
 

Temadagar 

Fira festligheter efter säsong, sätt guldkant på vardagen 

med temadagar. Till exempel äppeldag i oktober. 

Mellanmål 

Är viktiga för att förstärka energi och näringsintaget. Köken 

erbjuder näringsrika mellanmål. 

Måltidsmiljön ska vara trivsam, matsalen ska vara möblerad 

så att man kan sitta runt mindre bord och äta tillsammans i 

små grupper. Det är viktigt att få god tid på sig att äta och att 

det råder lugn och ro kring måltiden. 

 

Måltiderna är för många, viktiga höjdpunkter. Att få veta vad 

som serveras bli tillfrågad om storlek på portionen, tillbehör 

och påfyllning är också en självklarhet. Bordsplaceringen är 

viktig. Dryck och kryddor ska finnas inom räckhåll så de äldre 

kan ta själva.  

 

• Inrätta matråd där de äldre har inflytande 

• Skilj på vardag och helg 

• Presentera matsedeln både skriftligt och punktligt 

• Ordna fester i anslutning till årets helger 

• Arrangera provningar av till exempel ost, choklad eller 

exotiska frukter 

• Låta den äldre välja om han/hon vill äta själv eller  

tillsammans med andra 

• Servera individuellt, till exempel en sak i taget vid behov 

 

 



  

Kaffestunden 

Är mycket viktig! Att få sitta ner tillsammans med personal 

för en god fika med kaka, vetebröd eller fralla/frukt. Gärna 

lite extra till fredagsmyset. 

Nattmål 

Ska erbjudas och måltidsuppehållen får inte bli för långa. 

Tänk på att nattmål inte bör innehålla för mycket socker 

och att det är bra om det avslutas med vatten, så att 

munnen blir sköljd. 

Nattfastan 

Ska inte överskrida 11 timmar. En spridning av måltider 

över dygnets alla timmar ger en större chans för de äldre 

och sjuka att få ett fullgott energi– och näringsintag och 

minskar risken för undernäring.  

Matning  

Att själv klara av att äta och dricka är en del av den 

personliga integriteten och det kan vara förknippat med 

skamkänslor  att behöva matningshjälp. Vid svälj-

problematik tänka på mun och tandstatus.  

Genomförandeplan ska vara uppdaterad och aktuell även 

avseende måltiderna.  

 


