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Fjordstjernens
kostpolitik.
”Personalet skal motivere, opfordre og muliggøre en sund livsstil med fysisk aktivitet og sund,

nærende kost – med hensyntagen til beboernes særlige ernæringsproblematikker”
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Overordnede mål for Fjordstjernen


Tilbyde sund, varieret og velsmagende mad der følger de officielle kostråd (se afsnit om de
officielle kostråd)



Konceptet ”Food for Brains” følges (se afsnit om Food for Brains)



Sørge for at fælleskøkkenet, hvor måltiderne foregår, er et rart sted for alle at komme og være.



Information til medarbejdere og beboere omkring sund kost



Der skal serveres et sundt alternativ til f.eks. kage til møder og arrangementer afholdt af
Fjordstjernen



Der tilgodeses altid beboere med særlige behov – f.eks. med særlige mellemmåltider, beriget
kost og mad med modificeret konsistens.

Konkrete mål for Fjordstjernen


Til frokost skal der være enten en salat eller udskårne grøntsager, så der er nok til alle



Til aften skal der være min. 1 salat/grøntsager som tilbehør til den varme mad



Ved hvert måltid skal der være min. 1 fødevare/ingrediens som er ”hjernerigtig” (se afsnit om
Food for Brains)



Det skal altid være muligt at få frugt og/eller grønt til alle måltider



Der anvendes som udgangspunkt fuldkornsprodukter ved alle måltider – dog undtaget ved
fødselsdagsønsker og hos beboere med andre behov



Der skal altid være mad der tilgodeser beboernes særlige behov – som f.eks. beriget og tygge/synkevenlig kost, mellemmåltider og kalorieholdige drikke.



Fødevarer med højt indhold af tilsat sukker, såsom kage og kakao – serveres som
udgangspunkt kun i weekenden og ved fester. Beboernes fødselsdage er dog undtaget – der
serveres f.eks. boller og lagkage. Der skelnes dog mellem ældreenheder og handicapenheder,
da behovene ikke er ens. (Se retningslinjer for ældre)



Ansatte på Fjordstjernen skal motiveres til at efterleve denne kostpolitik, så de er gode
rollemodeller for beboerne og bidrager til at Fjordstjernen bliver en sund arbejdsplads.
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Måltider
Alle måltider på Fjordstjernen serveres i fælleskøkkenerne – der opfordres til fællesspisning, men med
mulighed for at spise i egen lejlighed, hvis dette ønskes.
Måltiderne fordeles på 5-6 gange dagligt, 3 hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider, for at skabe et
stabilt blodsukker hos beboerne i løbet af dagen. Derudover tages der naturligvis hensyn til de enkelte
beboeres ernæringsproblematikker.
Ved alle måltider er der mulighed for at spise efter de officielle kostråd.


Morgenmad - der kan altid vælges hjemmebagt brød, rugbrød (hjemmebagt eller mørkt),
rigtig smør, smørbart, oste, pålæg, forskellige morgenmadsprodukter, havregrød,
minimælk/skummetmælk, skyr, yoghurt og frugt. Drikkelse - kaffe, the, mælk, vand og juice.
Til vores beboere med særlige behov vil der f.eks. være sødmælk, fløde, sødmælksyoghurt,
fuldfede oste, lyst brød, mulighed for øllebrød med fløde



Formiddag – der serveres frugt og grøntsager, groft knækbrød, rugbrød, pålæg og oste.
Til vores beboere med særlige behov vil der være f.eks. energidrikke eller hjemmelavede,
berigede desserter som ekstra tilskud og derudover beriges maden med ekstra kalorier.



Frokost – der kan altid vælges rugbrød, pålæg med tilbehør, fiskepålæg, salat/grønt hver dag
og en hjemmelavet ret flere gange om ugen – f.eks. tærte, pålægssalater, varm mad fra dagen
før.
Maden til vores beboere med særlige behov kan f.eks. beriges med ekstra kalorier f.eks. olie,
avocado, nødder, godt med smør, mayonnaise, remoulade, ristet løg osv.



Eftermiddag – der serveres frugt og grøntsager, groft knækbrød, rugbrød, pålæg og oste.
Til vores beboere med særlige behov vil der være f.eks. energidrikke eller hjemmelavede,
berigede desserter som ekstra tilskud og derudover beriges maden med ekstra kalorier.



Aftensmad – Aftensmaden leveres fra Fjordstjernens storkøkken og færdigtilberedes i
enhederne. Der er fokus på sund og varieret kost der følger de officielle kostråd – dog med
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fokus på den enkelte beboers ernæringsproblematikker, hvilket betyder at der leveres
specialkost til dem med behov eller der medfølger vejledning til hvordan specialkosten
tilberedes.
Der vil hver aften være en form for salat eller grøntsager som tilbehør.
Der bliver serveret fisk 1 gang om ugen
Bryder man sig ikke om den serverede mad tilbydes der rugbrød med pålæg i stedet.


Sen aften – der serveres frugt og grøntsager, groft knækbrød, rugbrød, pålæg og oste.
Til vores beboere med særlige behov vil der være f.eks. energidrikke eller hjemmelavede,
berigede desserter som ekstra tilskud og derudover beriges maden med ekstra kalorier.

Weekender – der er morgenbrød/hjemmebag til morgenmaden og lørdag eller søndag er der
tebirkes – grundet andre behov laves der løbende aftaler vedr. dette i handicapenhederne.
Hyggesnacks/lækkerier/usunde sager/slik vil som udgangspunkt kun være muligt at servere i
weekenden. Ønskes dette på andre tidspunkter er det udover hvad Fjordstjernen kan tilbyde.

Fødselsdage - ved fødselsdage får den beboer der har fødselsdag lov at vælge aftenens menu inkl.
dessert, hvis de er hjemme. Derudover kan fødselsdagen fejres med f.eks. boller og lagkage, som
enheden selv laver, enten om eftermiddagen eller efter aftensmaden.

Specielle diæter – ønskes der specielle diæter, såsom laktosefri kost, glutenfri kost osv., tilbydes
dette kun efter lægens henvisning. Inden lægen kontaktes drøftes problematikken med Fjordstjernens
sygeplejersker. Kost med modificeret konsistens og kost til småtspisende vil altid blive serveret ved
behov.

Sondeernæring og ernæringsdrikke – bestilles hjem af Fjordstjernens ernærings- og
sundhedskonsulenter efter beboernes behov. Der vil altid skulle foreligge en grøn recept fra lægen.
Produkterne bestilles op til de beboere med grøn recept via køkkenet.
Fjordstjernen afholder alle udgifter.
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Personale

HUSK AT I ER ROLLEMODELLER FOR BEBOERNE 

Derfor:
Gælder samme kostpolitik for beboere såvel som personale.
Medbringes der ikke ”usunde” fødevarer til egen nydelse foran beboerne.
Er det fra personalets side IKKE i orden at ytre sig negativt omkring den serverede mad foran
beboerne, hvis man som personale ikke bryder sig om det! Bryder man sig ikke om den serverede mad
er det naturligvis i orden at tage et stykke rugbrød i stedet.
Er det jeres opgave at motivere og hjælpe beboerne med at få den kost der passer til netop deres
behov.

Hvad er den del af kosten ved ansættelse på Fjordstjernen
Som personale tilbydes du pædagogiske måltider når du er på arbejde, dvs. 1 almindelig portion mad
til måltiderne, som lever op til retningslinjerne i denne kostpolitik. Personale på særlige diæter, der
ikke følger de officielle kostråd, bedes medbringe mad hjemmefra.
Det er kun tilladt at nyde en enkelt genstand eller en sodavand sammen med beboerne ved særlige
festlige lejligheder.

Måltidssituationer
Det tilstræbes at alle måltider på Fjordstjernen foregår i en hyggelig og indbydende atmosfære, så alle
beboere har lyst til at spise med i fællesområderne.
Dæk gerne bordene med lidt blomster, lys og evt. en dug.
Maden serveres så den ser indbydende og lækker ud, både på buffeten og på de enkeltes tallerkner –
især for vores småtspisende beboere betyder udseendet og portionsstørrelse ofte meget for
appetitten. Læg maden pænt på tallerkenen og skær den først ud når beboeren er blevet præsenteret
for maden.
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Beboere med koncentrationsbesvær og behov for ro under maden skal skærmes under måltiderne.
Dette kan gøres ved at et bord afskærmes og at de der sidder ved bordet (også personale) opfordres til
at blive siddende til alle er færdige med at spise – derved skabes der ro og hygge ved måltidet.

De officielle kostråd
Nedenstående råd er udarbejdet til raske voksne – derfor skal vores småtspisende, undervægtige og
beboere med særlige sygdomme IKKE spise efter disse råd. Der er særlige retningslinjer til denne
gruppe.
Vores beboere der IKKE er i ernæringsmæssig risiko skal motiveres til at spise efter rådene.
Vores overvægtige beboere skal motiveres til at spise efter rådene – dog skal portionsstørrelserne
begrænses.
Hos ældre over 65 år i god ernæringstilstand er der ekstra tilføjelser til kostrådene – disse er
beskrevet sidst i dette afsnit.
Mange ældre i plejebolig vil være i dårlig ernæringstilstand, hvilket betyder at de officielle kostråd
ikke gælder.


Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv
o

Spis forskellige grøntsager, frugt og fuldkornsprodukter hver dag. Varier mellem
forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød henover ugen.
Hold igen med mad og drikke der indeholder meget fedt og/eller sukker, som f.eks.
fastfood, snacks, sodavand og slik.
Alle normalvægtige rådes til at spise efter Y-tallerkenen, hvor 1/5 er kød, fjerkræ, fisk,
æg eller ost, 2/5 er grøntsager eller frugt og 2/5 er kartofler, fuldkornsbrød,
fuldkornsris eller fuldkornspasta. Denne tallerkenmodel gælder IKKE ved overvægt og
undervægt.



Spis frugt og mange grøntsager
o

Grøntsager og frugt indeholder mange af de vitaminer og mineraler, man skal bruge for
at holde kroppen sund og rask. Det er nemmere at opnå eller holde en sund vægt, ved
at spise mange grøntsager og frugt, da de indeholder relativt få kalorier –
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desuden er det med til at forebygge hjerte-kar sygdomme, type 2 diabetes og visse
former for kræft.
Spis 6 om dagen – det svarer til ca. 600 g. grøntsager og frugt. Mindst halvdelen skal
være grøntsager.


Spis mere fisk
o

Fisk, især fede fisk indeholder bl.a. fiskeolier, selen, jod og D-vitamin, som kroppen har
brug for, og som er svære at få nok af fra andre fødevarer.
Spiser man fisk flere gange om ugen, mindskes risikoen for hjerte-kar sygdomme.
Spis fisk mindst 2 gange om ugen til hovedret og flere gange om ugen som pålæg – i alt
skal man helst op på 350 g. fisk om ugen – heraf ca. 200 g. fed fisk.
Husk – alle former for fisk tæller med 



Vælg fuldkorn
o

Fuldkorn mætter rigtig godt, da det indeholder mange kostfibre, hvilket betyder man
spiser mindre og får lettere ved at holde vægten. Desuden indeholder fuldkorn mange
vitaminer og mineraler, er godt for fordøjelsen og holder maven i gang.
Fuldkorn er med til at forebygge bl.a. hjerte-kar sygdomme, type 2 diabetes og
forskellige former for kræft.
Spis mindst 75 g. fuldkorn om dagen – det svarer til 2 dl. havregryn og 1 skive
fuldkornsrugbrød om dagen.



Vælg magert kød og kødpålæg
o

Kød indeholder proteiner, mineraler og jern, som kroppen har brug for.
Når man vælger det magre kød frem for kød med højt fedtindhold, får man de gode
næringsstoffer, men ikke så meget mættet fedt.
Der er fundet sammenhæng mellem udviklingen af nogle typer kræft og det at spise
meget rødt kød og især forarbejdet kød.
Vælg kød og kødprodukter med max. 10 % fedt. Spis højest 500 g. tilberedt kød om
ugen fra okse, kalv, lam eller svin. Det svarer til 2-3 gange til aftensmad og lidt
kødpålæg. Vælg fjerkræ, fisk, æg, grøntsager eller bælgfrugter de andre dage og som
pålæg.
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Vælg magre mejeriprodukter
o

Mejeriprodukter indeholder både protein og mange forskellige vitaminer og mineraler
– de er f.eks. en vigtig kilde til kalcium i vores mad. Men mejeriprodukter indeholder
også mættet fedt, som i for store mængder øger risikoen for livsstilsygdomme. Derfor
skal man vælge de magre mejeriprodukter – dog vil der, i en varieret kost, være plads
til de fede mejeriprodukter en gang i mellem.
Vælg skummet-, mini- eller kærnemælk. Vælg surmælksprodukter med max. 0,7 % fedt
og oste med max. 17 % fedt (30+).
¼ - ½ l. mælkeprodukt dagligt er passende i forhold til danske madvaner. I en sund
kost vil der også være plads til 1-2 skiver mager ost.



Spis mindre mættet fedt
o

Mange danskere spiser ca. en tredjedel for meget mættet fedt (animalsk fedt), dvs. det
fedt der er i smør, smørblandinger, mælk, ost og kød. Vælg i stedet produkter med
umættet fedt, som f.eks. olie, avocado, pesto, og nødder (plantefedt). Fedt i kosten
bidrager til at kroppen får livsnødvendige fedtsyrer og fedtopløselige vitaminer – men
for meget mættet fedt kan øge risikoen for livsstilsygdomme.
En tommelfingerregel er, at jo blødere fedtstoffet er ved køleskabstemperatur, jo mere
umættet fedt indeholder det.
Og HUSK – alt fedt indeholder samme mængde kalorier, så derfor skal vi ikke spise for
store mængder, hverken mættet eller umættet fedt.



Spis mad med mindre salt
o

Langt det meste salt kommer fra forarbejdede produkter, som brød, kødprodukter, ost,
færdigretter og fastfood – under 20 % af saltet tilsætter vi selv. Når vi skærer ned for
forbruget af salt sænker vi boldtrykket og forebygger hjerte-karsygdomme og visse
typer af kræft.
For at skære ned på forbruget af salt kan med fordel bruges flere krydderier og
krydderurter i madlavningen. Smag på maden før du salter, både under madlavningen
og ved bordet og spar på fastfood og færdigretter.
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Spis mindre sukker
o

4 ud af 10 voksne får for meget sukker. Over 80 % får vi fra slik, sodavand, is og kager
og 10 % fra søde morgenmadsprodukter og syrnede mælkeprodukter med tilsat
sukker, som f.eks. frugtyoghurt.
Spiser vi får mange tomme kalorier i form af sukker optager det pladsen for den sunde
mad, hvilket kan gøre det svært at få det vitaminer og mineraler kroppen har brug for.
Skær ned på søde sager og drikke – de fleste kan med fordel halvere forbruget af slik,
sodavand, saft, is og kager. Spiser du slik og kage, så spis mindre portioner.
Stort indtag af tilsat sukker øger risikoen for overvægt og huller i tænderne.



Drik vand
o

Vand dækker kroppens væskebehov uden at bidrage med unødvendig kalorier, hvilket
gør det nemmere at nå eller opretholde en sund vægt. Så drik vand og spar på indtaget
af kalorieholdige drikkevarer.



Ældre over 65 år
o

Som udgangspunkt skal ældre over 65 år, i god ernæringstilstand, følge de officielle
kostråd.
Med alderen sker der ofte et fald i aktivitetsniveau og dermed et fald i energibehov.
Nogle ældre oplever også lidt nedsat appetit (beboere der spiser meget lidt er
småtspisende og har særlige behov) – derfor skal man være opmærksom på følgende:
Næringsstofferne i maden skal stadig være de samme som tidligere, dog i mindre
portioner. Proteinindholdet i de serverede måltider skal derimod være lidt højere, da
behovet stiger en smule.
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Food for Brains
”Food for Brains” er et projekt udviklet af Helene Elsass Center, som forsker i og udvikler metoder og
strategier for træning og indsats i forhold til børn med cerebral parese.
Projektet ”Food for Brains” handler om den næring der er nødvendig for hjernen, både i relation til
udvikling og til vedligeholdelse af allerede indlærte færdigheder. Viden og opskrifter i projektet er
udviklet i forhold til cerebral parese. Projektets forskning og undersøgelser er kommet frem til
specifikke ingredienser der er optimale for hjernen – dog er mængderne af stadig usikre. Men som
overordnet rettesnor kan man anvende de officielle kostråd og tilføre disse ingredienser til
måltiderne, hvor det lader sig gøre.
Forskellige stoffer, vitaminer og mineraler indgår i opbygningen af nervecellerne i hjernen og er
nødvendige for deres normale funktion. Disse er listet herunder:
Uridin

Selen

Vitamin B

Flavonoider

Kobber

Vitamin C

Cholin

Jern

Vitamin D

Omega 3

Zink

Vitamin E

Væsentlige ingredienser for hjernen:

Fed fisk -

Omega 3/selen/vitamin B og D

Lever -

Cholin/jern

Tomat -

Uridin

Rødbeder -

Uridin

Avocado -

Vitamin B og E

Broccoli -

Vitamin C

Asparges -

Vitamin C og E

Kartofler -

Vitamin B
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Linser -

Cholin/jern/vitamin B

Æg -

Cholin/selen/Vitamin D

Nødder -

Omega 3/selen/jern/Vitamin E/zink

Mandler -

Jern/vitamin E/zink

Blåbær -

Flavonoider/vitamin C

Kiwi -

Vitamin C

Citrus -

Flavonoider/vitamin C

Mørk chokolade -

Flavonoider/kobber

Grøn te -

Flavonoider

Uraffineret rørsukker - Uridin/kobber
Vegetabilsk olie -

Omega 3

Kylling -

Cholin

Karry -

Styrker og beskytter hjernen

Gurkemeje -

Styrker og beskytter hjernen

Rosmarin
Salvie

Styrker og beskytter hjernen

Basilikum
Hvidløg -

Selen/zink/vitamin B
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Retningslinjer for ældre
Ældre i plejebolig har forskellige ernæringsmæssige behov, hvilket skal afspejle sig i den kost de får
tilbudt.
På Fjordstjernen udarbejder vores ernærings- og sundhedskonsulenter ernæringsvurderinger på alle
beboere, for at vurdere deres ernæringstilstand og individuelle behov. Ud fra denne vurderes, hvilken
kostform den enkelte skal tilbydes og der oprettes delmål ved behov.
Ældre beboere med god ernæringstilstand skal, som udgangspunkt, tilbydes normalkost efter de
officielle kostråd. Som nævnt tidligere er der dog visse punkter man skal være opmærksom på, såsom
nedsat bevægelighed og deraf nedsat energibehov. Mange ældre har også lidt nedsat appetit. Vitaminog mineralbehovet stadig det samme, mens behovet for protein er lidt højere.
Det anbefales at alle ældre over 70 år eller som bor i plejebolig tilbydes et dagligt tilskud på 20 μg Dvitamin og 1000 mg. kalk.
Fysisk aktivitet kombineret med proteinholdige er vigtige for ældre for at bevare mest mulig
muskelmasse og dermed funktionalitet.
Ældre beboere kan være i ernæringsmæssig risiko af forskellige årsager som f.eks. tygge/synkevanskeligheder, manglende appetit, akut sygdom eller forværring af sygdom. Derfor skal alle
beboere i ernæringsmæssig risiko skal have vurderet deres behov individuelt af en
ernæringskonsulent ud fra en ernæringsvurdering, samtaler med beboeren (hvor det lader sig gøre),
kontaktpersoner og evt. pårørende.

Retningslinjer for overvægtige
Kosten er baseret på de officielle kostråd - det væsentligste i denne kostform er portionsstørrelserne!!!
Det optimale vil oftest være en individuel vurdering og beregning af energibehov og
portionsstørrelser, da dette varierer fra person til person. Beboere med overvægt har oftest
individuelle kostplaner der skal anvendes.
Når frokost og aftensmad anrettes, skal dette være efter
tallerkenmodellen til vægtreducering. ½ tallerken grøntsager, ¼
tallerken kød, fisk eller fjerkræ og ¼ tallerken kartofler, ris eller pasta.
Måltiderne skal fordeles på 5-6 måltider dagligt, for at stabilisere
blodsukkeret – 3 hovedmåltider og 2-3 små mellemmåltider.
Nedenstående oversigt viser hvilke fødevarer du oftest skal spise og
hvilke du sjældent skal spise. Det betyder ikke at der skal spises i
ubegrænsede mængder. Tænk på tallerkenmodellen 
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Oversigten viser hvilke fødevarer du skal vælge for at spise sundt og varieret – portionsstørrelserne er
altafgørende ved vægttab.
Spis og drik hyppigst
Brød, mel og
gryn

Alle typer fiberrigt brød *
fx rugbrød og grovbrød *
* Mindst 8 g kostfiber pr.
100 g
Alle grove mel og
gryntyper, fx havregryn
Alle typer grød, fx
havregrød og øllebrød
Müesli og
morgenmadsprodukter
med et lavt indhold af fedt
og sukker *
* Højst 5 g fedt og 5 g tilsat
sukker pr. 100 g
Cornflakes og ymerdrys

Spis og drik af og til

Spis og drik sjældent

Frarådes

Fiberfattige brødtyper, fx
franskbrød, pitabrød,
bagels, teboller,
rosinboller, rosinbrød og
tvebakker
Knækbrød med kanel,
kakao og lign.
Croissanter, tebirkes,
kiks, kryddere,
kammerjunkere og flutes
med kryddersmør
Müesli og
morgenmadsprodukter
med et højt indhold af
fedt og sukker
Tærtedej og butterdej

Filodej
Kartofler,
ris og pasta

Kartofler

Brasede kartofler

Kartoffelprodukter med
lavt fedtindhold fx
kartoffelmospulver *
* Højst 5 g fedt pr. 100 g

Kartoffelprodukter med
højt fedtindhold, fx
pommes frites

Alle typer ris og pasta
Grøntsager
og bælgfrugter

De fleste typer friske,
frosne, syltede og
konserverede grøntsager

Oliven og avocado
Ristede løg

Alle typer tørrede
bælgfrugter fx gule ærter,
kidneybønner og linser
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Frugt,
nødder og
frø

Alle friske og frosne frugter
og bær

Frugtgrød, -suppe og –
mos

Konserverede og syltede
frugter og bær i egen saft

Tørret frugt fx rosiner,
svesker, abrikoser og
figner

Alle nødder, frø og kerner
Kokosmel og kokosmælk
Chokoladenøddecreme og
peanutbutter

Marmelade, syltetøj og gelé
Mælkeprodukter
og ost

Mælk med lavt fedtindhold
* uden tilsat sukker fx
skummetmælk, minimælk
og kærnemælk *
* Højst 0,5 g fedt pr. 100 g

Mælk og syrnede
mælkeprodukter med
højt fedtindhold og/eller
med tilsat sukker fx
sødmælk, ymer, tykmælk,
A-38,
sødmælksfrugtyoghurt og
koldskål

Syrnede mælkeprodukter
med lavt fedtindhold * fx
skummetmælksyoghurt
* Højst 1,5 g fedt pr. 100 g

Oste med højt fedtindhold

Oste med lavt fedtindhold *
fx skæreost (30+),
smøreost, kvark, rygeost og
hytteost.
* Højst 18 g fedt pr. 100 g
Kød, fisk,
fjerkræ,
indmad og
æg

Alle typer creme fraiche,
fløde, syrnet fløde og
flødepulver
Alle typer kakaomælk

Magert kød uden synligt
fedt

Fiskekonserves i olie og
dressing

Hakket kød med lavt
fedtindhold *

Æg

Kødpålæg, pølser og
postejer med lavt
fedtindhold *
* Højst 10 g fedt pr. 100 g
Alle typer skaldyr og de
fleste typer fisk uden
panering
Fiskekonserves i vand eller
tomat fx torskerogn og tun
i vand

Kalve-, svine-, okse-,
lamme- og hestekød med
synligt fedt
Hakket kød med højt
fedtindhold
Kødpålæg, pølser og
postejer med højt
fedtindhold fx almindelig
spegepølse, rullepølse,
røget medister, bayerske
pølser og leverpostej
Ål
Fiskefars med spæk eller
fløde

Alle typer fjerkræ
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Alle typer indmad

Fedtstoffer,
saucer,
dressinger
m.m.

Sukker,
desserter,
kager, slik

Saucer og dressinger med
lavt fedtindhold *
* Højst 5 g fedt pr. 100 g
Ketchup, sennep,
tomatpuré, sojasauce,
engelsk sauce og chutney

Friturestegte
fiskefrikadeller og
panerede fisk
Planteolie,
oliemargarine,
margarine og minarine
med et lavt indhold af
mættet fedt *

Blandingsprodukter og
smør
Saucer og dressinger med
højt fedtindhold

Alle typer mayonnaiser,
mayonnaisesalater og
remoulade (inkl.
lightprodukter) *
* I begrænset mængde

Ikke-energigivende
kunstige sødestoffer som
acesulfam K, aspartam,
cyklamat og saccarin
Kunstige sødemidler med
ikke-energigivende
fyldstoffer som cellulose og
polydextrose

Alle typer sukker,
honning og sirup

Is med højt
fedtindhold

Is med lavt fedtindhold, fx
sorbetis

Desserter og
kager med højt
fedtindhold fx
wienerbrød,
flødekager,
skærekager og
småkager

Desserter og kager med
lavt fedtindhold, fx
honningkage, marengs,
roulade
Bolcher uden fyld, lakrids
og vingummi

Bolcher med
fyld og
lakridskonfekt
Ren og fyldt
chokolade,
karameller,
marcipan og
nougat

Drikkevarer

Vand, danskvand
Sukkerfri saftevand
Sukkerfri læskedrik og
sukkerfri sodavand
Kaffe og te

Fortyndet frugtsaft uden
tilsat sukker

Frugtjuice, grønsagsjuice,
æblemost, sukkerholdig
saftevand, sukkerholdig
læskedrik, sukkerholdig
sodavand, cider, ice-tea

Ernæringstilsku
d

Øl, vin og spiritus i
henhold til
lægeordination
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Diverse

Alle friske og tørrede
krydderurter og krydderier

Saltstænger, grissini og
popcorn (tilberedt uden
fedtstof)

Bouillon, madkulør og
eddike

Kakao, kakaopulver,
vekao

Peanuts

Alle typer chips (inkl.
lightprodukter)

Oversigt fra: www.kosthåndbogen.dk

Retningslinjer for småtspisende/modificeret konsistens
Kosten til vores småtspisende beboere skal generelt se en del anderledes ud end almindelig sund kost.
Beboere der lider af dysfagi skal tilbydes kost med modificeret konsistens, hvilket, som oftest, skal
følge retningslinjerne for småtspisende.
Hos vores småtspisende beboere skal der være fokus på 6-8 små, energirige måltider dagligt, for at øge
energiindtaget. Det er personalets opgave at motivere de småtspisende beboere til at spise og de vil
ofte have behov for ekstra støtte ved måltider.
Generelt bør kosten have et meget højt indhold af fedtstoffer, fede mælkeprodukter og oste for at øge
energiindholdet. Desuden et højt indhold af æg, kød, fisk, mælkeprodukter og ost for at øge
proteinindholdet.
Dvs. meget energi i en lille portion!
Portionerne skal være mindre til en småtspisende beboer, da deres appetit er lille og de ofte vil have
svært ved at overkomme en stor portion. Store portioner kan være med til at mindske appetitten
yderligere.
Det betyder meget at maden er anrettet indbydende og gerne med pynt, da det er med til at skærpe
appetitten.
Nedenstående er en liste over hvilke fødevarer der skal fokuseres på og hvilke der skal spares på:

Brød, mel og
gryn

Spis og drik hyppigst

Spis og drik af og til

Spis og drik sjældent

Fiberfattigt brød *, fx
franskbrød, bagels,
pitabrød
* Under 6 g kostfiber pr.
100 g

Knækbrød med kanel,
kakao og lign.

Fiberrigt brød fx rugbrød,
grovbrød, grovfranskbrød,
grovboller og
grovknækbrød
Skorper

Teboller, rosinboller,
rosinbrød
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Croissanter, tebirkes, kiks,
kryddere, kammerjunkere
og flutes med hvidløgssmør

Müesli og
morgenmadsprodukter
med et lavt indhold af fedt
og sukker

Alle mel og gryntyper

Filodej

Grød fx havregrød, øllebrød
og risengrød
beriget med kulhydrat
og/eller proteinpulver
Müesli og
morgenmadsprodukter
med et højt indhold af fedt
og sukker *
* Over 5 g fedt og 5 g tilsat
sukker pr. 100 g
Tærte- og butterdej
Tarteletter
Kartofler, ris og
pasta

Kartofler, kartoffelmos

Kartoffelprodukter med
lavt fedtindhold,

Brasede kartofler

fx kartoffelkroketter

Kartoffelprodukter med
højt fedtindhold *,fx
pommes frites
* Over 5 g fedt pr. 100 g
Alle typer ris og pasta
Grøntsager og
bælg-frugter

Alle konserverede og
syltede grøntsager
Oliven og avocado

Alle typer tørrede
bælgfrugter fx gule
ærter, kidneybønner og
linser

Alle friske og frosne
grøntsager

Ristede løg
Grøntsagsmos og legeret
grønsagssuppe med fløde
og beriget med kulhydrat
og/eller proteinpulver
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Frugt, nødder
og frø

Alle konserverede og
syltede frugter og bær

Alle friske og frosne
frugter og bær

Frugtgrød, -suppe og –mos
beriget med kulhydrat
og/eller proteinpulver
Tørret frugt fx rosiner,
svesker, abrikoser og figner
Marmelade, syltetøj og gelé
Alle nødder, frø, kerner
Chokoladenøddecreme og
peanutbutter
Mælkeprodukter og
ost

Mælk og syrnede
mælkeprodukter med højt
fedtindhold * fx sødmælk,
ymer, A38,
sødmælksyoghurt,
frugtyoghurt og koldskål
* Mindst 3,5 g fedt pr. 100 g
Oste med højt fedtindhold *
fx skæreost (60+), brie,
camembert og flødeost
* Mindst 27 g fedt pr. 100 g

Letmælkskakao

Mælk og syrnede
mælkeprodukter med lavt
fedtindhold *
fx skummet- og letmælk
samt
skummetmælksyoghurt
Oste med lavt fedtindhold
Skummetmælkskakao

Alle typer creme fraiche,
fløde, syrnet fløde og
flødepulver
Kød, fisk,
fjerkræ, indmad
og æg

Sødmælkskakao
Kød med synligt fedt
Hakket kød med højt
fedtindhold *
Kødpålæg, pølser og
postejer med højt
fedtindhold * fx spegepølse,
rullepølse
* Over 10 g fedt pr. 100 g

Magert kød uden synligt
fedt
Hakket kød med lavt
fedtindhold
Kødpålæg, pølser og
postejer med lavt
fedtindhold, fx filet, skinke
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Alle typer skaldyr og fisk,
gerne fede typer fx laks,
hellefisk, ørred, sild,
makrel, ål og
fiskekonserves i olie.
Alle typer fjerkræ
Alle typer indmad
æg og æggeretter
Fedtstoffer,
saucer,
dressinger m.m.

Planteolie, oliemargarine
og margarine.
Blandingsprodukter og
smør

Minarine
Saucer og dressinger med
lavt fedtindhold

Friturefedt og palmin
Saucer og dressinger med
højt fedtindhold *
* Over 5 g fedt pr. 100 g
Alle typer mayonnaise,
mayonnaisesalater og
remoulade (inkl.
lightprodukter)
Ketchup, sennep,
tomatpuré, sojasauce,
engelsk sauce og chutney
Sukker,
desserter,
kager, slik

Alle typer sukker, honning
og sirup
Desserter, is og kager
Slik, chokolade, marcipan
og nougat

Drikkevarer

Vand, kaffe og te **

Danskvand

Frugtjuice, grønsagsjuice,
æblemost, sukkerholdig
saftevand, sukkerholdig
læskedrik, sukkerholdig

Sukkerfri læskedrik og
sukkerfri sodavand
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sodavand, cider og ice-tea
**
* beriget med kulhydrat
og/eller proteinpulver

Øl, vin og spiritus i henhold
til lægeordination

Ernæringstilskud
Diverse

Alle friske og tørrede
krydderurter og krydderier
Bouillon, madkulør og
eddike
Alle typer chips
Saltstænger, grissini,
popcorn, peanuts

Energiprocentfordelingen ser således ud til småtspisende beboere:
Protein
18 E%
Hvis proteinbehovet er
højere, er energibehovet
også højere. I så fald skal
kostens E% fra protein
ikke øges, men kosten
skal have en øget energiog næringsstoftæthed

Fedt
50 E%
Inkl. mindst 3E%
n-6 og n-3
fedtsyrer, heraf
0,5E% fra n-3
fedtsyrer

Kulhydrat
30-35 E%
Der er ingen
begrænsning på
indtagelsen af
tilsat sukker

Øvrigt
Kostfibre: Højst 1,5 g pr. MJ (10-15
g dagligt), hvilket svare til ca.
halvdelen af indholdet i
Normalkosten. Der kan evt.
suppleres med kostfibertilskud fx
hvedeklid eller loppefrøskaller.
Væske: Den totale væskeomsætning
anslås til 30-40 ml pr. kg
legemsvægt
Væskebehovet øges ved feber,
opkastninger, diarré og
forbrændinger

Oversigt fra www.kosthåndbogen.dk
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