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Kunskap och
inspiration för
dig som arbetar
med äldre

Utbildningar från
Hushållningssällskapet

Mat är en källa till glädje!
Mat är ett stort och brett ämne! Måltiderna är centrala
i de flesta människors liv och är en fantastisk möjlighet
till tillfredsställelse och livskvalitet. Måltiden kan vara en
mötesplats och en stund för social samvaro och gemenskap samt något att se fram emot som ett trevligt avbrott
i tillvaron. Därför är inspiration för att höja den totala
måltidsupplevelsen viktigt för alla – inte minst för äldre.
Maten ska stärka de äldres hälsa och öka deras fysiska,
psykiska och sociala välbefinnande. Att äta bra och god
mat samt kunna vara med och påverka vilken mat som
ligger på tallriken tillhör god livskvalitet.
Med stigande ålder blir sinnena mindre aktiva. Fysisk
och psykisk sjukdom förändrar förutsättningarna för att
tillaga mat, äta och känna matlust. Då blir själva måltiden
och måltidsmiljön allt viktigare för att stimulera aptiten,
underlätta ätande och därmed ge förutsättningar för ett
bra näringsintag.
Socialstyrelsen och Livsmedelsverket understryker vikten
av att arbeta med
måltiderna. Att verka
för en god livskvalitet
och förebygga undernäring
är områden som har hög prioritet.

Mat är gott och något
alla ser fram emot!
Mat är kultur och tradition, glädje i samvaro eller enskildhet
samt grunden till hälsa och välbefinnande. Låt därför maten
skapa mötesplatser mellan människor till både vardag och
fest! Hushållningssällskapets matkonsulter är öppna för nya
influenser samtidigt som vi tar hänsyn till de regler och lagar
som finns kring mat och livsmedel.
Välkommen att kontakta oss på Hushållningssällskapet
för att utveckla måltiderna och för utbildning.

Bra mat för äldre
– teoretisk utbildning

Att som personal inom både kök
och omsorg ha kunskap om äldres
behov av näring och energibehov
säkerställer kvaliteten inom äldreomsorgen. Innehållet i utbildningen
skräddarsys efter uppdragsgivarens
behov och önskemål. Det kan
handla om energi- och näringsbehov, aptit, måltidsmiljö och
presentation av måltiden. Andra
viktiga aspekter är måltidsordning,
konsistensanpassning, mat och
kultur eller annat som är av
intresse för gruppen. Informationen
bygger på Livsmedelsverkets
råd och riktlinjer.

Bra mat för äldre –
matlagning

Målet med utbildningarna är att
matgästen ska få ännu godare
och mer varierad mat genom att
personalen får kunskap om hur
livsmedelsval, tillagningsmetod och
servering påverkar kvaliteten och
upplevelsen av måltiden.
Matsedelsplanering, råvaruval
och tillagningsmetoder ska genomsyras av matglädje och nytänkande
med hälsa och miljö i fokus.

Det kan vara tema; fisk- och köttmåltider, vegetariskt/sallader/grönsaker eller potatis.
Vi erbjuder också en praktisk inspirationskurs om kvällsrätter.

Livsmedelshygien

Säker mat är ett gemensamt ansvar
för alla som på något sätt hanterar
eller serverar mat.
Kunskap och motivation är bästa
sättet att förebygga matförgiftningar. Hygienutbildningar kan anpassas
så de passar olika målgrupper, som
kökspersonal i tillagningskök, personal i mottagningskök, hemtjänstpersonal med flera.

Service och värdskap

Måltiden är höjdpunkten på dagen
för många på våra äldreboende.
En måltid är tid för ett mål – målet
är att det ska vara en trevlig tid.
Det är många saker som påverkar
helhetsintrycket av en måltid;
näringsaspekt, upplägg av de olika
komponenterna på tallriken, presentation av måltiden, dukning, tilltal
mellan personal och gäst men också
tilltal mellan personalen, miljön runt
bordet mm.

Det spelar egentligen inte så stor
roll om måltiden är näringsrik om
matgästen inte äter den. Denna
utbildning kommer att beröra flera
delar som berör måltiden som helhet. Syftet med utbildningen är att
personalen ska få inspiration och
bekräftelse men också hinna reflektera och diskutera hur de kan arbeta
för att höja måltidsupplevelsen.

Mellanmål, sängfösare
och aptitretare

Att det är viktigt med bra lunch
och middag vet alla. Men de övriga
målen, som mellanmål och sängfösare, är lika viktiga. Genom att
servera enkla aptitretare kan aptiten stimuleras. Bara en sked med
något syrligt eller salt kan stimulera

salivavsöndring och väcka aptiten.
Man kan också välja att lägga olika
typer av röror, ost mm på kex eller
bröd. Garnera så det ser vackert ut.
Vi äter med ögonen också.

Anpassad konsistens

Matglädje är ett viktigt begrepp
som ska genomsyra måltidsverksamheten inom äldreomsorgen,
givetvis ska detta gälla alla. Tyvärr
kan vissa sjukdomar och funktionshinder göra att äldre personer får
svårt att tugga eller svälja. Det är
då viktigt att matens konsistens
anpassas utifrån de behov som kan
uppstå. Vid serveringen är det viktigt att tänka på de olika faktorerna
som avgör matglädje; konsistens,
utseende, smak och doft.

Mat på 20 minuter

Personalen behöver ha kunskap
för att kunna inspirera till bra
matvanor, trivsamma måltider och

glädje och måltider för äldre i teori
och praktik. Vi diskuterar hur man
är lyhörd och ger stimulans och vi
ger förslag på maträtter. Tydliga receptgenomgångar och information
om portionsstorlekar varvas med
matlagningstips.
Därefter praktisk matlagning av
snabblagade rätter, provsmakning,
utbildning i att presentera maten
snyggt och diskussion.

hälsosamma levnadsvanor.
Vi på Hushållningssällskapet har
lång erfarenhet av att specialanpassa utbildningar och ge inspiration
till verksamheter som arbetar med
mat. Här är några exempel på vad
vi kan hjälpa er med!

Detta är en utbildning där personal
i hemtjänsten lär sig mer om mat-

Bra matråd i praktiken
– vi ger er kunskap!
En bra måltid för äldre kräver närvaro, intresse och stöd.

• Att arbeta med en
gemensam måltidspolicy
• Att utarbeta riktlinjer,
rutiner och handlingsplaner.
• Att uppmuntra till bra
måltider

Ett gott exempel på
uppdrag för äldreomsorgen
Godare mat för bättre hälsa i äldreomsorgen,
det var uppdraget från äldreomsorgen i
Västerås kommun. Undernäringen skulle minska
och matglädjen öka.
Huvudsyftet var att coacha på plats i varje kök. Resultatet blev att mer mat lagades från grunden. Det blev mer
grönsaker, mindre men bättre kött, mer ekologiskt och
närproducerat och större hänsyn till säsongens råvaror.
De positiva återkopplingarna kom snabbt. Patienterna
tyckte att maten var god, blodsockret gick ner, det behövdes mindre insulin och mindre läkemedel mot förstoppning.

Hushållningssällskapens Matkonsulter är utbildade hushållslärare, kostekonomer, livsmedelsagronomer och/eller dietister och utbildar inom
såväl företag, organisationer som myndigheter. Gemensamt för alla är
många års erfarenhet av utbildning kring mat, miljö och hälsa.
För mer information om Hushållningssällskapen, besök oss på
www.hushallningssallskapet.se. Där hittar du också kontaktinformation till din närmaste matkonsult.

