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Matnyttigt 3 
 

Viktiga näringsämnen för äldre samt - så håller du  
magen i trim! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Med stigande ålder är kroppens funktioner nedsatta och ofta be-

gränsade på grund av minskad muskelmassa, styrka och funktion. 

Detta minskar kroppens marginaler och ökar risken för funktions-

nedsättning och sjukdom. Åldrandet innebär även att behovet av 

energi och vissa näringsämnen förändras.  

För en god livskvalitet, för att förebygga sjukdom och för att 

medicinsk behandling ska ha bästa möjliga effekt är ett gott närings-

tillstånd är nödvändigt. I denna folder får du några goda råd om 

detta. Läs gärna också ”Matnyttigt nr 1” och ”Matnyttigt nr 2”.  

Åldrandet innebär att behovet av energi och vissa näringsämnen 

förändras. Här får du goda råd om hur du kan främja din livskalitet 

… 

Energirika drycker: 

Mellan- eller standardmjölk 
 

Nypon-, blåbär- eller fruktsoppa 
 

Juice, saft, läsk eller lättöl 
 

Drickyoghurt 
 

Chokladmjölk med vispgrädde 

 

 

 Molinogröt, 1 port 
 

Dag 1: 
2½ dl vatten 

1 st katrinplommon 

1 msk russin 

1-2 msk linfrö 

2 msk vetekli 

Dag 2: 

½ dl grahamsmjöl 

1 kryddmått salt  
 

Blanda ingredienserna för dag 1 och låt stå över natten. 

Koka upp den blötlagda blandningen och vispa ner 

grahamsmjölet. Låt koka i ca10 minuter. Rör om då 

och då. Smaka av med salt. 
 

I mikro: Blanda ingredienserna för dag 1 i en djup 

tallrik och låt stå över natten. Vispa ner grahamsmjölet. 

Koka gröten på högsta effekt i ca 3 minuter.  

Rör om efter halva tiden. 
Källa:” Mat för liv & lust", Eliasson, Lindeberg 

 

 
Vid frågor kontakta:  

Therese Denker Tfn: 044-13 68 36 

Rekommenderad daglig fibermängd,  

25-35 g, får du om du äter: 

1 dl gryn eller flingor 

3 katrinplommon 

3 skivor grovt bröd 

3 frukter 

2-3 potatisar 

2 morötter 

2 stjälkar broccoli 

1 dl ärtor   
Dessa livsmedel ger tillsammans ca 25-

35 g kostfibrer. 



Protein 

Protein är kroppens och musklernas byggstenar. Det är normalt att muskel-

massan minskar med åldern. Om man dessutom vid nedsatt aptit får i sig för 

lite energi (kalorier) medför detta att musklerna bryts ner ännu mer. För att 

motverka denna nedbrytning är det viktigt att få i sig tillräckligt med energi 

och mer protein. Kött- och fiskportionerna bör därför vara lite större när 

aptiten sviktar.  

 

 

Bra proteinkällor: 

 Kött, fågel, fisk och skaldjur 

 Ägg 

 Mjölk, yoghurt, fil och ost 

 Baljväxter, exempelvis gula ärtor, bruna bönor, linser och kikärtor 

 

D-vitamin 

D-vitamin reglerar kalkbalansen i skelett och tänder och långvarig brist kan 

orsaka osteomalaci, benuppmjukning. Ny forskning tyder också på att en 

låg nivå av D-vitamin i kroppen har betydelse för uppkomsten av andra 

sjukdomar. Den dagliga rekommendationen har därför höjts för äldre (över 

75 år) från 10 μg till 20 μg (NNR 2012).  

 

Du får i dig vitaminet på två sätt: dels via maten, dels bildas D-vitamin i 

huden när man är ute i solen. Under sommarhalvåret är solbestrålning den 

viktigaste källan. Vitaminet lagras i kroppen och det som har bildats av so-

len kan täcka en del av behovet under vinterhalvåret.  

 

D-vitamin i mat finns i: 

 Fisk, speciellt fet fisk som lax, sill och makrill 

 Mellanmjölk, som är berikad 

 Berikat margarin 

 Ägg och kött 

 

Om man äter fet fisk regelbundet och D-vitaminberikade produkter, som 

margarin eller mellanmjölk, får de flesta i sig tillräckligt med D-vitamin 

även under vintern. De som riskerar att få i sig för lite är de som inte äter 

denna typ av mat. 

Vätska 
När man blir äldre minskar förmågan att känna törst och risken för uttork-

ning ökar. Även om du inte känner dig törstig bör du dricka minst 1,5 liter 

per dag. När du har behov av extra energi och näring är det viktigt att inte 

bara dricka vatten, se energirika förslag på baksidan av denna folder. 

 

Kostfibrer 

Kostfibrer är viktiga för att tarmarna ska fungera normalt. Besvär med för-

stoppning ökar med åldern och orsaker kan vara:  

 för lite kostfibrer i maten 

 för lite intag av vätska 

 vissa mediciner 

 för lite fysisk aktivitet 

 oro och stress 

 ändrade och oregelbundna matvanor 

 oregelbundna toalettvanor 

 

Förstoppning är när man tömmer tarmen mindre än 2 gånger i veckan, och 

när man har besvär med att avföringen är hård.  

Tips på vad du kan göra själv för att motverka förstoppning: 

 Fördela maten över dagen. En bra vana är att varje dag äta huvud-

målen och 2-3 bra mellanmål på regelbundna tider.   

 Välj fiberrikt bröd och gröt, hela linfrön, havre och vetekli.  

Obs! Fiber suger åt sig vätska och för att avföringen ska bli mjuk är 

det viktigt att dricka tillräckligt 

 Drick ca 1,5-2 liter/dag    

 Ät gärna grönsaker, rotfrukter, frukt och bär dagligen. 

 ’Snälla’ bakterier (probiotika) kan vara gynnsamma. 

 Rör dig dagligen då det stimulerar tarmens rörelser. 

 Ta god tid på dig och försök att koppla av på toaletten, regelbundna 

toalettvanor minskar risken för förstoppning.  

På baksidan av denna folder hittar du ett förslag på livsmedel som tillsam-

mans ger den rekommenderade dagliga fibermängden samt recept på en 

extra fiberrik gröt.  


