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Inledning 
När man åldras sker många förändringar som kan inverka på behovet av och tillgången 

till näringsämnen. Ett gott näringstillstånd inverkar positivt på funktionsförmågan och 

bidrar till återhämtningen från olika sjukdomar. Syftet med den här guiden är att 

konkretisera kostrekommendationerna för äldre personer. Guiden är menad att 

användas som ett generellt verktyg för hur kosten kan stöda ett hälsosamt åldrande. Den 

ersätter inte instruktioner som getts av personal inom hälsovården. Guiden innehåller 

bilder på olika livsmedel och produkter. Dessa är menade att fungera som exempel och 

de ska inte tolkas som de enda lämpliga alternativen. Även andra motsvarande produkter 

kan vara hälsosamma val. Guiden har sammanställts av en studerande i näringslära från 

Östra Finlands universitet. Inga kommersiella aktörer har deltagit i arbetet.  

Generella principer för äldre vuxnas näringsintag 
För äldre vuxna gäller samma princip som för vuxna i arbetsför ålder; man bör få i sig lika 

mycket energi som man gör av med. När man åldras minskar energibehovet, men behovet 

av näringsämnen är minst lika stort som tidigare, vilket betyder att det är viktigt att fästa 

uppmärksamhet vid kostens näringstäthet. I praktiken betyder det här att det lönar sig 

att i huvudsak äta mat som innehåller mycket olika näringsämnen i förhållande till 

energimängden och minska på intaget av mat och drycker som innehåller mycket energi 

men lite näringsämnen. Om man äter och dricker mycket av de sistnämnda leder det till 

att kroppen inte får alla de näringsämnen den behöver och då blir funktionsförmågan 

med tiden sämre.  

Ät och drick varje dag Ät och drick sällan 
Grönsaker, frukt och bär Korv och andra feta 

charkuteriprodukter 
Fullkornsprodukter Grädde och andra feta 

mjölkprodukter 
Kött, fisk, fågel eller baljväxter Wienerbröd, munkar och bakverk 
Fettsnåla mjölkprodukter Läskedrycker 

Växtolja och margarin Alkoholdrycker 
Nötter, mandlar och frön Glass 
Vatten, kaffe eller te Mjölkchoklad och godis 
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Med hjälp av kosttriangeln är det lätt att skaffa sig en uppfattning om hur man 

sammanställer en hälsosam kost. Grönsaker, frukter och bär, samt fullkornsprodukter 

utgör basen för en hälsofrämjande kost. Fettsnåla mjölkprodukter är viktiga källor till 

protein och kalcium. Växtoljor, nötter och frön är källor till viktiga fettsyror. Kött, fisk, 

fågel och ägg är källor till protein. Livsmedel som markerats med rött i tabellen ovan hör 

inte till den dagliga kosten, men kan användas då och då.  

 

Bildens källa: finska näringsrekommendationer 2014 

En lämplig vikt för äldre vuxna 
Vikten är ett viktigt redskap för utvärdering av näringstillståndet och äldre vuxna som 

bor hemma bör följa upp sin vikt regelbundet. Om man går ned i vikt över 5 % på en 

månad utan synbar orsak är det bra att ta kontakt med hälsocentralen för en närmare 

utvärdering av näringstillståndet. För äldre vuxna rekommenderas ett något högre 

viktindex (BMI) än för vuxna i arbetsför ålder. Viktindexet är vikten delat med längden i 

kvadrat. En lämplig vikt för äldre är en sådan där funktionsförmågan är så bra som 

möjligt! Viktminskning kan vara skadligt för äldres funktionsförmåga eftersom man alltid 

tappar muskelmassa då man gör ner i vikt. Fråga därför alltid en läkare eller en 

legitimerad näringsterapeut om råd om du grubblar över din vikt.  
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Måltidsrytm 
Med tanke på intaget av energi och näringsämnen lönar det sig att hålla sig till en 

regelbunden måltidsrytm. För de flesta passar det att äta med 3–5 timmars mellanrum. 

Då äter man 5–6 måltider om dagen. Bilden nedan, som fanns tillgänglig endast på finska, 

beskriver en måltidsrytm som främjar hälsan.  

 

Bildens källa: Syö hyvää-webbsidan 
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Tallriksmodellen 
Med hjälp av tallriksmodellen är det lätt att komponera måltiderna så att de innehåller 

lämpligt med energi och tillräckligt med näringsämnen. Enligt tallriksmodellen fyller man 

hälften av sin tallrik med grönsaker, en fjärdedel med proteinrik mat (fisk, fjäderfä, kött 

eller baljväxter) och en fjärdedel med potatis eller fullkornsprodukter (pasta, ris, korn, 

havre). Till måltiden hör också ett glas fettsnål mjölk eller surmjölk, samt en skiva 

fiberrikt bröd. På grönsakerna ska man sätta ca 1 matsked växtolja (oliv, ryps eller 

camelina) eller oljebaserad salladsdressing. Till efterrätt kan man äta en frukt eller en 

skål bär. Dessa kan ätas med kvarg eller yoghurt om man önskar.  

 

 

Bildens källa: finska näringsrekommendationer 2014 

 

Intag av protein 
För äldre rekommenderas ett något högre intag av protein än för vuxna i arbetsför ålder. 

Ett tillräckligt intag av protein förebygger en försämring av funktionsförmågan som 

beror på en minskning av muskelmassan. Om man ser till att varje måltid under dagen 

innehåller något proteinrikt får man oftast tillräckligt med protein. Det är dock viktigt att 

samtidigt se till att man får tillräckligt med energi för annars används proteinet till att 
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producera energi. I tabellen nedan presenteras proteinbehovet för äldre vuxna enligt 

vikt.  

 

 

 

Om man komponerar huvudmåltiderna enligt tallriksmodellen och använder mjölk eller 

surmjölk som måltidsdryck innehåller måltiderna ca 25–30 gram protein, vilket är 

lämpligt. Däremot kan det vara en utmaning att få tillräckligt med protein under 

frukosten, samt vid kvälls- och mellanmål. Om man äter endast en varm måltid under 

dagen måste man vara särskilt uppmärksam på att de övriga måltiderna innehåller 

tillräckligt med protein! 

Tips för att höja proteinintaget under frukost, mellanmål och kvällsmål: 

• Koka gröten på mjölk eller sojamjölk 

• Lägg nötter, mandlar eller frön på gröten. Mandelmjöl, krossade nötter och 

nötsmör är behändiga alternativ om man har problem med tuggandet. 

• Blanda ett par skedar fettfritt mjölkpulver i gröten eller yoghurten 

• Lägg en halv burk grynost eller ett par ägg i grönsakssoppan 

Exempel på proteinrika mellanmål: 

• En smörgås med fettsnål ost eller pålägg och grönsaker samt ett glas mjölk eller 

sojamjölk 

• Bärkvarg 

• Karelsk pirog, kokt ägg, paprikaskivor + yoghurt 

• Smoothie gjord på kvarg, yoghurt, frukt eller bär 

• En halv burk grynost blandat med skivad banan 

Vikt (kg) Proteinbehov (g) 

55 66–77 

60 72–84 

65 78–91 

70 84–98 

75 90–105 

80 96–112 

85 102–119 

90 108–126 
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• Sojayoghurt och granola gjord på bondbönor 

• Yoghurt, bär och en liten näve nötter  

• Äppelskivor med nötsmör + ett glas mjölk eller sojamjölk 

• Proteindryck och en frukt 

• Knäckebröd med tonfisk och grönsaker 

Exempel på livsmedel som passar bra för tillverkning av proteinrika mellanmål: 
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I tabellerna nedan presenteras exempel på hur två personer med olika vikt (65 kg och 85 

kg) kan få tillräckligt med protein från en dags måltider. 

Exempel på måltider som förser en person som väger 65 kilo med tillräckligt protein 

Måltid  Protein (gram) 
Frukost Gröt kokad på mjölk (3 dl) 

samt bär 
15 

Lunch Broilerstrimlor, ris, 
grönsaker, en bit 
fullkornsbröd, ett glas 
surmjölk 

30 

Mellanmål En bit bulle, smoothie 
gjord på kvargyoghurt och 
bär 

15 

Middag Grönsakssoppa med två 
ägg 

15 

Kvällsmål Sojayoghurt, nötter, frukt 10 
Totalt 85 

 

Exempel på måltider som förser en person som väger 85 kilo med tillräckligt protein 

Måltid  Protein (gram) 
Frukost Två skivor fullkornsbröd, 

fyra skivor kalkonpålägg, 
grönsaker, 2 dl yoghurt, 
frukt 

20 

Lunch Ugnslax, potatis, 
grönsaker, en skiva 
fullkornsbröd, ett glas 
surmjölk 

30 

Mellanmål Proteinkvarg, nötter, frukt 25 
Middag Kållåda, lingon, ett glas 

mjölk 
20 

Kvällsmål Korngrynsgröt, bröd, ost, 
bär 

15 

Totalt 110 
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Hjärtmärket 
Med hjälp av hjärtmärket är det lätt att hitta hälsosamma alternativ bland butikernas 

enorma utbud. En hjärtmärkt produkt är ett bättre val i sin produktkategori när det gäller 

fettets kvalitet, fiberinnehåll, samt mängden socker och salt. Märket finns på 

livsmedelsförpackningen och det ser ut så här: 

 

 

 

Det bör dock noteras att hjärtmärket är avgiftsbelagt så alla livsmedelstillverkare har inte 

ansökt om att få märket för sina produkter även om de skulle uppfylla kriterierna.  

Fettkvalitet 
Det lönar sig för människor i alla åldrar att fästa uppmärksamhet vid fettkvaliteten. 

Finländare får för mycket skadligt hårt (mättat) fett från kosten och för lite hälsosamt 

mjukt (omättat) fett. Hårt fett är skadligt för hjärtat, blodkärlen och hjärnan. Mjukt fett, 

däremot, bidrar till att bibehålla såväl muskelmassa som kognition hos äldre. Mjukt fett 

spelar också en viktig roll i förebyggandet och vården av typ 2 diabetes och 

kranskärlssjukdom. Med hjälp av följande tips är det lätt att förbättra kostens 

fettkvalitetet: 

• Ersätt feta mjölkprodukter med fettsnåla (ost med högst 17 % fett och flytande 

mjölkprodukter med högst 1 % fett). Prova sojaprodukter om du tycker om en 

fetare smak. Sojaprodukter har mer fett, men fettets kvalitet är bra. 

• Använd växtoljebaserade bredbara pålägg (=margarin) med minst 60 % fett i 

stället för smör eller smör-växtoljeblandning  

• Använd flaskmargarin när du steker eller bakar 
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• Använd växtoljor i matlagningen 

• Använd vegetabilisk olja eller salladsdressing gjord på vegetabilisk olja på sallad 

och grönsaker 

• Ät fisk 2–3 gånger i veckan 

• Använd nötter, mandlar och frön mångsidigt 

• Välj fettsnåla köttprodukter i stället för feta 

 

Exempel på margarin i flaska och ask som innehåller tillräckliga mängder mjukt 

fett och är märkta med hjärtmärket: 

   

  

   

 

Man får tillräckligt med nödvändiga 

fettsyror genom att dagligen äta 6 tsk 

(kvinnor)/ 9 tsk (män) växtoljebaserat 

margarin med minst 60 % fett samt 1 msk 

vegetabilisk olja. 
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Kostfiber 
Ett tillräckligt stort intag av kostfiber är viktigt med tanke på tarmarnas funktion. 

Kostfiber lindrar förstoppning, vilket äldre personer ofta lider av. Kostfiber förebygger 

också uppkomsten av typ 2 diabetes och vissa former av cancer. Det rekommenderade 

intaget av kostfiber är minst 25 gram om dagen för kvinnor och minst 35 gram om dagen 

för män.  

Rikligt med fiber finns i följande livsmedel: 

• Grönsaker 

• Frukt och bär 

• Fullkornsprodukter 

• Kli 

• Nötter, mandlar och frön 

• Bönor, ärter och linser 

 

Ett fiberhaltigt bröd innehåller minst 6 gram fiber per 100 gram av produkten. Det lönar 

sig att vara noggrann när man väljer bröd och kontrollera fibermängden i 

näringsdeklarationen på förpackningen. Fiberhalten uppges på en egen rad. Man inte dra 

slutsatser om fiberhalten baserat på brödets färg! Det finns fiberfattiga mörka bröd och 

fiberrika ljusa bröd.  
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I tabellerna nedan presenteras exempel på hur man med olika val kan få tillräckligt med 

fiber.  

Exempel på val som garanterar ett tillräckligt dagligt fiberintag för en man 

Livsmedel Fiberhalt (g) 
3 skivor rågbröd 9  
2,5 dl havregrynsgröt 3  
1 äppel 3  
2 dl blåbär 3 
4 kokta potatisar 3 
1 dl kokt fullkornsris 2,5 
1 tomat 1,5 
2 msk mandlar 2,5 
2 dl riven morot 3 
En halv avokado 4 
1 msk havrekli 1,5 
TOTALT 36 

 

Exempel på val som garanterar ett tillräckligt dagligt fiberintag för en kvinna 

Livsmedel Fiberhalt (g) 
2 skivor 100 % havrebröd 5 
1 dl svartvinbär 3 
1 apelsin 3 
1 dl kokt fullkornspasta 3 
2 dl kokt blomkål 2 
1 msk krossade linfrön 2,5 
1,5 dl råg-lingongröt 3 
1 dl frysta ärter 2 
1 rågknäckebröd 2,5 
TOTALT 26 
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Om fiberintaget har varit lågt lönar det sig att börja försiktigt och öka intaget av 

fiberhaltig mat så småningom. En lämplig takt är att lägga till en fiberrik produkt till 

kosten var tredje dag. I samband med en fiberrik kost är det viktigt att dricka tillräckligt 

med vätska! Vatten, mineralvatten, fettsnål mjölk och surmjölk, samt kaffe och te passar 

bra för dagligt bruk.  

 

Exempel på fiberrika bröd som också innehåller mindre salt: 
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Exempel på fiberrika knäckebröd som också har mindre salt: 
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Prova till exempel följande fiberrika produkter med kaffet: 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitaminer och mineraler 
Äldre vuxna kan få för lite av vissa vitaminer och mineraler ur kosten. I den här guiden 

tas några centrala vitaminer och mineraler upp som forskning visar att finländska äldre 

ofta får för lite av.  

D-vitamin: 

För personer över 75 år rekommenderas ett D-vitamintillskott på 20 mikrogram om 

dagen. D-vitamin får man även i små mängder från följande livsmedel: 

• Mjölk berikad med D-vitamin 
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• Vegetabiliska mjölkersättande produkter som berikats med D-vitamin 

• Fisk 

• Bredbara matfetter som berikats med D-vitamin 

C-vitamin: 

Man får C-vitamin från färska grönsaker, frukter och bär. Eftersom C-vitaminet förstörs 

vid upphettning är det viktigt att äta oupphettade grönsaker, frukter och bär varje dag. 

Om man har problem med tuggandet lönar det sig att mosa frukt och bär samt använda 

dem i smoothies. Om man inte alls äter färska grönsaker, frukter och bär kan man få 

tillräckligt med C-vitamin genom att dricka ett glas C-vitaminberikad juice. Speciellt bra 

källor till C-vitamin är: 

• Svartvinbär 

• Jordgubbar 

• Citrusfrukter 

• Nypon 

• Havtorn 

• Paprika 

• Kivifrukt 

• Vit- och rödkål 

 

Testa ditt C-vitamin intag 

Jag äter varje dag: 

☐ En apelsin 

☐ Ett par mandariner 

☐ En kivifrukt 

☐ Ett par paprikaringar 

☐ En deciliter svartvinbär 

☐ Ett par deciliter jordgubbar 

☐ Ett par deciliter riven kål 

Du får tillräckligt med C-vitamin om du fick minst två kryss i rutorna! 
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Folat: 

Största delen av finländarna får för lite folat. Brist på folat kan leda till en viss typ av anemi 

där de röda blodkropparna är förstorade. Bra källor till folat är: 

• Baljväxter 

• Nötter och frön 

• Gröna grönsaker 

• Frukt och bär 

• Fullkornsprodukter 

• Lever 

I tabellen nedan presenteras exempel på val som garanterar att man får tillräckligt med 

folat (= över 300 mikrogram om dagen).  

Exempel på val som garanterar ett tillräckligt dagligt intag av folat 

Livsmedel Mängd folat (mikrogram) 
Broccoli 100 g 110 
En kivifrukt 30 
Hallon 100 g 35 
2 fullkornsbrödskivor 25 
Valnötter 30 g 20 
Kinakål 50 g 25 
2 dl sojamjölk eller sojayoghurt 60 
TOTALT 305 

 

Kalcium: 

Mjölkprodukter är finländarnas viktigaste kalciumkälla. Man får tillräckligt med kalcium 

om man använder 5 dl flytande mjölkprodukter och 2 skivor ost per dag. Vegetabiliska 

produkter som ersätter mjölkprodukter (havre-, soja-, och risprodukter mm.) berikas 

oftast med kalcium så att de innehåller lika mycket kalcium som mjölk. Alltid är så dock 

inte fallet så om man använder dylika vegetabiliska produkter lönar det sig att kolla 

mängden kalcium i näringsdeklarationen.  
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Livsmedelssäkerhet 
Äldre har en större risk att insjukna allvarligt i matförgiftningar och livsmedelsburna 

infektioner. Här är några tips relaterat till livsmedelssäkerheten: 

• Tvätta alltid händerna noga före du tillreder mat eller äter. 

• Tvätta grönsaker omsorgsfullt med rikliga mängder vatten. 

• Behandla råa livsmedel, grönsaker och tillredda livsmedel på skilda skärbrädor 

och med skilda redskap.  

• Använd inte opastöriserade mjölkprodukter (produkter tillverkade av råmjölk). 

• Mögel- och kittostar, såsom brie, gorgonzola, chèvre, vacherol och taleggio, 

rekommenderas inte som oupphettade, även om de tillverkats av pastöriserad 

mjölk. 

• Ät råa fisk- och kräftdjursprodukter, i vakuum eller i en skyddande atmosfär 

förpackade eller själv tillredda gravade och kallrökta fiskprodukter samt fiskrom 

endast upphettade (produktens innertemperatur helt igenom minst 70 grader). 

Undvik Sushi. 

• Använd inte livsmedel efter den sista förbrukningsdagen. 

• Förvara matrester i tillräckligt sval temperatur och ät inom ett par dagar efter att 

ha värmt upp maten väl. 

• Utländska frysta bär måste alltid kokas i två minuter innan användning. 

• Värm alltid upp frysta grönsaker väl innan användning. 

Källor 
De huvudsakliga källorna som använts för sammanställningen av den här guiden är 

kostrekommendationerna för äldre som getts ut av Statens näringsdelegation och 

Institutet för hälsa och välfärd samt finska näringsrekommendationer 2014. Livsmedlens 

näringsinnehåll har kontrollerats ur den databank för livsmedelssammansättning som 

Institutet för hälsa och välfärd upprätthåller.  

  

  


