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Till dig som har Matdistribution  

 

Efter önskemål från äldre personer i vår kommun, kommer här det första 
informationsbladet som handlar om mat. Denna gång med temat ”Matens 
betydelse för Dig”. 

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för vårt välbefinnande och för en god 
hälsa. Maten är viktig, den ger oss inte bara näring och energi, utan innebär 
också för många något trevligt att se fram emot under dagen. 

Ålder utgör den största riskfaktorn för sjuklighet, och i samband med sjukdom 
och funktionshinder ökar risken för näringsproblem och undernäring.  

 

Matens betydelse för Dig 

Med åldern är det vanligt att aptit och hungerskänslor minskar. Likaså kan 
smak- och luktförändringar förekomma. Vissa mediciner kan påverka aptiten på 
ett negativt sätt. Samtliga faktorer kan bidra till att Du faktiskt äter mindre och 
mer oregelbundet.   

Genom att äta och dricka regelbundet så ökar möjligheten för Dig att få i Dig 
den näring och energi Du behöver för att bevara god hälsa, ork och 
välbefinnande. 

Mellanmål 
20.00-21.00 

 
 

Kvällsmat 
17.00-18.30 

 

Mellanmål 
14.00-15.00 

 

Middag 
11.00-13.00 

 

Mellanmål 
09.30-10.30 

 

Frukost 
07.00-08.30 

 
 

 

 

Ät allsidigt och varierat, med det menas att Du väljer flera sorters livsmedel i 
dina måltider.  
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Vad kan jag själv göra? 

Tips för dig med nedsatt aptit: 

- Små energirika portioner bestående av frukost, middag, kvällsmat och 3 
mellanmål per dag 

- Salt eller syrliga aptitretare som t.ex. en sillbit på en macka, äpple, ostbit 
med vindruva, en kopp varm buljong 

- Använd i första hand standardprodukter som t.ex. standardmjölk (fetthalt 
3 %), grädde och smör, i stället för lättprodukter.  

- Det är bra om Du är generös med fett (smör, grädde, olja) i matlagningen 
eftersom det ger extra energi.  

- En matlåda är avsedd till en måltid till en person, och ska kompletteras 
med dryck, bröd och eventuellt råkost 

- Det är viktigt att Du dricker till dina måltider. Välj gärna energirik dryck, 
som mjölk, juice, lättöl, cider/läsk, saft. 

- Väg Dig regelbundet, och håller Du vikten kan det vara ett tecken på att 
Du äter tillräckligt.  

GLAD PÅSK! 
 

 

 

 

Nästa brev kommer ut efter sommaren!  

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 


