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För mer information om  
MatFröjd, kontakta:

Margareta Frost-Johansson:  
utvecklingsledare/projektledare, Hushållningssällskapet Väst  
0521-72 55 60 
margareta.frost@hushallningssallskapet.se

Eleonor Schütt: 
matkonsult, Hushållningssällskapet Väst 
0521-72 55 62 
eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se

Cecilia Sassa Corin: 
matkonsult, Hushållningssällskapet Väst 
0521-72 55 61 
cecilia.corin@hushallningssallskapet.se

Läs mer om MatFröjd på www.hushallningssallskapet.se/matfrojd 
och på projektets Facebooksida.

Hushållningssällskapet Väst har tidigare producerat appen Mat-
Musik-Minnen som väcker minnen till liv och underlättar kommunika-
tion. Mat-Musik-Minnen är ett inspirerande arbetsredskap för både 
personal och anhöriga. Appen Mat-Musik-Minnen finns att ladda 
ner till surfplatta (ej smartphone) från Appstore och Google Play. Det 
finns också en webversion på www.matmusikminnen.nu

Hushållningssällskapet är en modern organisation med lång  
historia. Sedan början av 1900-talet har matkonsulterna varit en 
aktiv del av verksamheten. Det finns Hushållningssällskap i olika 
regioner i hela Sverige, från Skåne till Norrbotten. Sammanlagt 
inom Hushållningssällskapen finns cirka 700 medarbetare. Läs mer 
på www.hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Väst är huvudansvarig för Mat-
Fröjd som utvecklas tillsammans med KOM design och  
Wopii development. Projektet genomförs i samverkan med 
ett flertal organisationer, bl a SPF Seniorerna, Funktionsrätt 
Sverige och Aktiva Seniorer. Flera personer och grupper av 
äldre, anhöriga/volontärer samt hemtjänstpersonal kommer 
att vara involverade i testningen och utvecklingen av appen 
MatFröjd och dess innehåll. I referensgruppen ingår även  
representanter från Tre Stiftelser, Göteborg och Alingsås, 
Kungälv, Lidköping, Munkedal samt Uddevalla kommuner.

MatFröjd  
Projektet är ett led i Arvsfondens 
nya satsning på äldre med ålders- 
och/eller sjukdomsrelaterad  
funktionsnedsättning. 

Arvsfonden  
vill stötta det engagemang som 
finns inom föreningslivet för att  
öka tillgängligheten och delaktig- 
heten i samhället för äldre perso- 
ner med funktionsnedsättning.

Receptappen MatFröjd är  
under utveckling och beräknas 
vara klar 2020.
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MatFröjd
– appen för matglädje på äldre dar

 
 
 
 
 
 
Receptappen MatFröjd är ett lättillgängligt och  
pedagogiskt hjälpmedel för äldre, anhöriga,  
volontärer och hemtjänstpersonal.

Maten och måltiderna är en grundförutsättning för att vi 
ska må bra. Genom MatFröjd utvecklar Hushållningssäll-
skapet ett verktyg anpassat för äldre personer i form av 
en receptapplikation för både smartphone, surfplatta och  
dator. Appen är förpackad i en tilltalande och användar- 
vänlig form, för att inspirera till nyfikenhet och lust när det 
gäller att planera och skapa måltider.

Syftet med MatFröjd är att, via matlust och matglädje, öka 
livskvaliteten hos personer med åldersrelaterad funktions-
nedsättning, stärka deras hälsa samt behålla eller öka det 
fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet.

 
 
Andelen äldre personer blir allt större i vårt land.  
Allt fler äldre bor också kvar i sina egna hem under läng-
re tid, många hela livet. Maten är viktig på många plan,  
för många kan det vara svårt att få till bra måltider med 
fokus på matglädje, näring och livskvalitet då åldern tar ut  
sin rätt.

Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring/ 
undervikt ökar vilket innebär att måltiderna behöver 
vara av hög kvalitet och anpassade efter äldre personers  
särskilda energi- och näringsbehov. Detta är också vik-
tigt för att bevara funktioner vilket i sin tur innebär större  
självständighet.

Receptappen MatFröjd ska underlätta för äldre perso-
ner att kunna njuta av mat lagad i hemmet. Behovet av  
inspiration och anpassad stöttning är stort. Därför utvecklas  
nu ett hjälpmedel för att äldre ska få större möjlighet 
att välja när, vad och hur hen vill äta anpassat efter varje  
persons behov.

 

 
Primär målgrupp: Äldre personer med åldersrelaterad 
funktionsnedsättning eller förvärvad sjukdom/skada och 
som bor hemma i ordinärt boende.

Sekundär målgrupp: Anhöriga, volontärer och  
hemtjänstpersonal i offentlig eller privat verksamhet. 

MatFröjd ska ge:

–  Inspiration och aptit genom lockande matbilder

– Stöd att planera och skapa inköpslistor

–  Pedagogiska instruktioner om tillagning  
och serveringsalternativ

MatFröjd innehåller recept 
för frukostar, mellanmål/fika, 
aptitretare, luncher/middagar, 
kvällsmål, sallader och grönt 
med mera. Alla recept väcker 
matlust, är hälsosamma och 
passar för äldre personer.




