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Fördela måltiderna över dagen 
 

Till Dig som har Matdistribution  

 

Efter önskemål från äldre personer i vår kommun, kommer här det tredje 
informationsbladet, som handlar om mat med fokus på ”Mellanmål för Dig”.  
Brevet sammanställs av dietister och distriktssköterskor i nordöstra Skåne.  

 
Mellanmål 
Hela kroppen fungerar bättre, och det är lättare att äta lagom mycket, om man 
äter regelbundet - frukost, middag, kvällsmat och något mellanmål däremellan. 
Det rekommenderas 2-3 mellanmål per dag exempelvis förmiddag, eftermiddag 
och senare på kvällen. Förslag på mellanmål finns på nästa sida.  
 
 
Måltidsordning 
Det är viktigt att Dina måltider sprids ut över det vakna dygnet, så att kroppen 
ges möjlighet att tillgodogöra sig den energi den behöver. Mellanmål behövs för 
att bibehålla ork, hälsa, aptit, jämnt blodsocker samt förebygga sjukdom och 
viktförlust. 
 

Nattfasta 
Det är viktigt att tänka på att det inte ska gå för många timmar från den sista 
måltiden till det första morgonmålet (bör ej överstiga 11 timmar). För långt 
uppehåll utan mat innebär att kroppen bryter ner egna reserver (ofta muskler) för 
att komma åt energi. 
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Vad kan jag själv göra? 

Olika personer har olika behov av mellanmål. Anpassa efter Dina behov:  

Mer energirika 

• Digestivekex med smör och ost/dessertost (brie, päronskiva, marmelad) 

• Fruktsallad med grädde eller glass 

• Kakor och bakverk (gärna med en klick grädde)  

• Delikatessyoghurt och några kex 

• Varm choklad med vispgrädde 

• Gräddglass med chokladsås 

• Risi-frutti  

• Ostkaka med sylt och grädde eller bacon och lingon 

Mindre energirika 

• Frukt/bär 

• Smörgås med dryck 

• Fruktsallad med kesella  

• Smoothie/milkshake/mjölkdrink 

* Diabetiker rekommenderas att följa tidigare kostråd, alternativt att vända sig till distriktssköterska. 

Nästa brev kommer ut i februari! 

 

 

Vi vill gärna veta vad Du tycker om detta brev,  
och kom gärna med förslag till nästkommande brev: 

 

044 - 20 40 96 
Zada Pajalic 

Forskare Högskolan Kristianstad och representant för NÄVER 


