
Maten till äldre
Hej!

Det här är en guide med råd och tips till 

dig som lagar och serverar mat och fika 

till äldre som är matöverkänsliga. Den 

är framtagen i samverkan med Kristina 

Lind som är kostkonsulent i Järfälla 

kommun.

Guidens olika delar riktar sig till kök, 

vårdavdelning och äldreboende, hem-

tjänst, den äldre och hans eller hennes 

anhöriga.

Längst bak hittar du information om 

gluten-, laktos-, mjölkprotein- och soja-

proteinallergi.

Hoppas att guiden kommer att vara 

till hjälp. 

Om du har frågor eller vill ha mer 

information, är du välkommen att kon-

takta oss på Svenska Celiakiförbundet:

Svenska Celiakiförbundet

Västra vägen 5 B

169 61 Solna

Telefon: 08-730 05 01

E-post: kansli@celiaki.se

Innehåll
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Till dig som arbetar i köket 
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Till dig på vårdavdelningen eller 
äldreboendet
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Till dig som arbetar i köket

Lika mat till alla

Precis som alla andra vill de som är matöver-

känsliga ha mat som smakar gott och som ser 

god ut. De bör också i så stor utsträckning som 

möjligt få samma maträtter som de som får 

”vanlig” mat. Står det till exempel köttbullar på 

matsedeln, bör man se till att det även finns 

köttbullar som anpassats till dem som är matö-

verkänsliga.

Ersättningsprodukter

I dag finns det många bra ersättningsproduk-

ter, och nya tillkommer hela tiden. 

Istället för mjölk kan man välja havre-, ris- eller 

sojabaserade alternativ. Mjölet kan ersättas 

med glutenfria alternativ. Det är inte så krång-

ligt som det kanske låter.

Det är bra att vara uppdaterad på nyheter, 

fråga gärna matdistributören, de har oftast bra 

koll på produktutbudet.

Läs innehållsförteckningen noga!

Läs alltid innehållsförteckningen noga, för 

det händer att matproducenterna ändrar 

på ingredienserna i sina produkter. 

Hos Svenska Celiakiförbundet kan du 

köpa ett Ingredienslexikon, där det finns 

en förteckning över vad olika ingredien-

ser egentligen står för. Kan beställas hos 

Celiakiförbundet: www.celiaki.se.

På Livsmedelsverkets webbplats www.slv.

se hittar du också användbar information.
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Märkning av kantiner

Märk kantinerna på ett enkelt och begripligt 

sätt, gärna med namn och intolerans, t ex 

”Evert Andersson, glutenfritt”. Finns det risk att 

märkningen skadas innan maten når sitt mål?

Känner alla som hanterar maten väl till märk-

ningsreglerna som tillämpas?
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Till dig på vårdavdelningen 
och äldreboendet

Lika mat till alla

Står det köttbullar eller pannkaka på matse-

deln bör även de matöverkänsliga få samma 

mat, för hur roligt är det att sitta med annan 

mat än de andra runt bordet när det är dags 

att äta lunch eller mellanmål? Sträva alltid efter 

att erbjuda så lika mat som möjligt även till de 

matöverkänsliga!

Bröd, mjölk och smör

Finns det alltid alternativ till mjölk, bröd och 

smör? Det finns många goda glutenfria bröds-

orter som man kan lagra i frysen och värma 

upp när det är dags att äta. Mjölkfria alterna-

tivt laktosfria margarinsorter finns också för 

dem som behöver det. 

Var noga så att den gamla av misstag inte tar 

fel bröd eller smör när det är dags att äta.

Mellanmål

När det serveras mellanmål ska det finnas 

alternativ för de matöverkänsliga. 

Se till att den äldre inte riskerar att ta av fel 

mat när de sitter runt bordet för att äta. 

Bjuder anhöriga på fika ibland? Informera 

om att det finns matöverkänsliga på avdel-

ningen. Det kan också vara bra att i reserv 

ha en tårta eller något annat gott i frysen 

till de matöverkänsliga.
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Fler tips till vårdavdelningen 
och äldreboendet

Baka samma till alla

Om ni bakar – baka sådant som alla kan 

äta. Det behöver varken bli svårare eller ta 

längre tid. Dessutom kan alla äta samma och 

ingen behöver känna sig utanför.

Om det blir fel

Vet ni vem som ska kontaktas om det hän-

der att någon får i sig fel mat? Om det brus-

tit är det viktigt att se var och varför, så att 

liknande misstag undviks framöver. Finns 

det en handlingsplan?
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En lista i köket

Sätt upp en lista i köket över vad de äldre 

kan respektive inte kan äta. Då kan alla i 

personalen snabbt se vilken allergi/intole-

rans den äldre har.

Märk upp lådor och hyllor

Märk upp speciella lådor och frysfack där 

ni kan förvara specialprodukter. Detta för 

att undvika att produkter blandas och för 

att underlätta för eventuella vikarier.
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Frukost och mellanmål är viktiga i de äldres kost. Mellanmålen är särskilt viktiga 
om man inte orkat äta så mycket vid lunchen eller middagen. 
Här kommer några tips!
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FÖRSLAG PÅ FRUKOST

Mörk gröt
Glutenfritt: använd bovete eller Ren havre 
(inte vanliga havregryn) i stället för gra-
hamsmjöl. Linfrö istället för kruskakli,  
torkad frukt går bra.

Laktosfritt: Ersätt mjölken till gröten med 
laktosfri mjölk.

Mjölkfritt: Vanlig gröt som serveras med 
saftsoppa eller havre-/ris-/sojadryck.

Ljus gröt
Glutenfritt: Risgrynsgröt går bra att äta 
(men inte mannagrynsgröt)

Laktosfritt: Gör gröten på laktosfri mjölk.

Mjölkfritt: Gör risgryns- eller mannagryns-
gröten på havre-, ris- eller sojadryck. 
Servera med saftsoppa.

Smörgåsar
Välj gluten-, laktos- eller mjölk- eller 
sojafritt brödalternativ. Se till att rätt 
margarin används och att pålägget inte 
innehåller något den matöverkänsliga inte 
tål.

Mjölkfri varm choklad
Gör chokladen på havredryck.

Laktosfri varm choklad
Gör chokladen på laktosfri mjölk.

Yoghurt och müsli
Glutenfritt: välj glutenfri müsli.

Laktosfritt: servera laktosfri yoghurt till 
müslin.

Mjölkfritt: servera sojayoghurt till müslin.

FÖRSLAG PÅ ENERGIRIKA MELLANMÅL

Välj gluten-, laktos-, mjölkprotein- eller 
sojaproteinfria ersättningsprodukter 
utifrån vilken matöverkänslighet den 
äldre har.

H Kex med marmelad 

H Kex med dessertost

H Liten smörgås med pålägg, gärna 
leverpastej

H Glass med nyponsoppa och grädde

H Glass med konserverad frukt eller bär

H Fruktyoghurt, gärna delikatess

H Filmjölk med pepparkaka

H Kräm med mjölk eller grädde

H Choklad med vispad grädde

H Nyponsoppa med mandelbiskvier och 
grädde

H Keso blandad med vispad grädde

H Kesella Gourmet blandat med blåbär 
och hallon
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Frukost och mellanmål



Till dig som arbetar 
i hemtjänsten

Att handla mat

Läs ingrediensförteckningen noga, för ibland 

ändrar matproducenterna innehållet i sina pro-

dukter. På www.celiaki.se kan du beställa ett 

ingredienslexikon, som förklarar vad de olika 

ingredienserna står för. 

Får du en inköpslista där det till exempel står 

korv eller margarin, är det viktigt att du väljer 

alternativ som inte innehåller sådant den mat-

överkänsliga inte tål. 

Fråga också om den äldre vill ha något speci-

ellt märke på produkterna du ska köpa.

I nästan alla matbutiker finns det särskilda hyl-

lor med glutenfria varor. Alternativ till meje-

rivaror hittar du oftast på mejeriavdelningen, 

men även på andra 

hyllor i butiken. 

Fråga butiksperso-

nalen!

Att laga mat

Kom ihåg hela kedjan! Även om du 

tänkt igenom allt, så gäller det att 

vara noggrann

Fråga den äldre hur du ska tillaga 

maten, och hur han eller hon själv 

brukar göra.

Matlådor

Dubbelkolla alltid maten som kommer! Läs 

ingrediensförteckning och märkning och 

förvissa dig om att allt stämmer.

Vart kan du vända dig?

Känner du dig osäker när du ska handla 

eller laga mat? Vet du vart du ska vända 

dig för att få lära dig mer? Tala med din 

närmaste chef – i vissa kommuner erbjuds 

specialkostutbildningar.
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Till dig som får hjälp med 
maten eller som är anhörig

Fyll i en blankett

Finns en blankett som du kan fylla i med 

dina/din anhörigas intoleranser/allergier? Ta 

reda på hur man ska gå tillväga i kommunen 

där du bor. 

Undvik att ta med egen mat

Alla gamla har rätt att få mat där de bor. 

Vårdavdelningen eller äldreboendet ska inte 

begära att anhöriga ska ta med specialkost.

Har personalen rätt kunskaper?

Kan alla i personalen tillaga allergianpassat 

och vet alla vad det innebär? Har personalen 

rätt kunskap? 

I vissa kommuner anordnas specialkostut-

bildningar för personalen. Hör hur det är i er 

kommun.

Ta med informationsmaterial

Se till att den personal som hanterar maten 

på vårdavdelningen eller äldreboendet 

har kunskaper om din eller din anhörigas 

matöverkänslighet. Ta gärna med material 

– informationsmaterial, recept, ingrediens-

lexikon m.m., som kan hjälpa personalen. 

Material kan beställas på www.celiaki.se.

Mellanmål och kalasfika

Tala med personalen och fråga om det 

finns allergianpassade alternativ när det 

bjuds på mellanmål och kalasfika. Det ska 

finnas något gott till alla när det bjuds. Det 

finns många produkter (även tårtor) som 

kan förvaras i frysen.

6

Sv
en

sk
a 

C
el

ia
ki

fö
rb

u
n

d
et

, s
ep

te
m

b
er

 2
00

7.
 w

w
w

.c
el

ia
ki

.s
e 

 



Glutenintolerans
Gluten är ett protein i vete, råg och korn som 
personer med celiaki inte tål. Man räknar med 
att 1 av 100 svenskar har celiaki, glutenintole-
rans. Alla som har celiaki har inte fått diagnosen 
ställd ännu, så frekvensen av känd celiaki är 
lägre. 

Symtom
Symtom hos barn visar sig när de börjar få mat 
som innehåller gluten. Vanliga symtom är dålig 
viktökning, kräkningar och diarré eller förstopp-
ning. Många barn får också humörförändringar 
och blir griniga, irriterade och trötta.
Symtom hos vuxna är trötthet, viktminskning 
och depression kanske inte leder tanken till 
tarmsjukdom i första hand. Övriga symtom kan 
vara diarré, förstoppning, nedsatt fertilitet, vi-

tamin-, mineral- eller 
blodbrist.

Behandling
Den glutenfria kos-
ten är behandlingen. 
Kosten ska alltid, hela 
livet, vara fri från vete, 
råg och korn. Tidigare 
gavs glutenintoleranta i Sverige också rådet att 
undvika havre. Nu gäller särskilda rekommenda-
tioner. För mer information besök celiaki.se

Produkter av vete, råg och korn ersätts med glu-
tenfria mjöl- och grynsorter och glutenfri pasta, 
bröd och kakor som finns på apotek, i livsmed-
els- och hälsokostaffärer

För mer information besök celiaki.se

Om glutenintolerans

Laktosintolerans
Att vara laktosintolerant innebär att man har svå-
righeter att bryta ner laktos, mjölksocker, som 
finns i mjölk. Detta beror på att tunntarmens 
slemhinna har för lite av enzymet laktas, vars 
uppgift är att sönderdela laktos till sockerarter 
som kroppen kan ta upp.

Symtom
Har man inte tillräckligt av enzymet laktas kan 
laktos inte sugas upp av tunntarmen, utan fort-
sätter till tjocktarmen där en jäsningsprocess 
startar. Då uppträder symtom som vattentunn 
diarré, gasbildning, buller och magsmärtor.

Behandling
En laktosfri eller 
laktosreducerad 
kost är behand-
lingen. De flesta 
laktosintoleranta 
klarar små mjölkmängder utan sym-
tom. Man får prova sig fram till den mängd lak-
tos man klarar utan besvär. Mejeriprodukter där 
laktosmängden minskats, ”låglaktos”, kan ofta 
användas. En del människor kräver helt laktosfria 
mejeriprodukter och ersättningsprodukter som 
inte är baserade på mjölk.

För mer information besök celiaki.se

Om laktosintolerans
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Mjölkproteinallergi
Komjölk innehåller flera olika proteiner som 
man kan vara allergisk mot, så kallad mjölkpro-
teinallergi. Komjölksallergi och mjölkallergi är 
andra namn för samma sak.

Allergin är vanligast hos små barn, och oftast 
växer det bort. Även vuxna kan leva med 
mjölkproteinallergi och det händer att allergin 
uppstår i vuxen ålder.

Symtom
Vissa får enstaka symtom medan andra drab-
bas av flera symtom i olika kombinationer. 
Reaktionen kan dröja olika länge beroende på 
vilket av mjölkens proteiner man inte tål. En 
del reaktioner kräver medicin och ibland även 
akut vård. Symtomen är mag-tarmsymtom, 
hudsymtom, luftvägssymtom, anafylaxi (akut 

allergisk reaktion) eller allmänna besvär som 
sömnrubbningar, slöhet, överaktivitet och för-
senad viktutveckling.

Behandling
Behandlingen är en kost helt 
utan komjölk, mjölkprodukter 
och livsmedel som innehåller 
mjölkprodukter i någon form.

Det är viktigt att den som 
inte tål mjölkprotein får i sig 
tillräckligt med kalcium och 
andra näringsämnen som 
man annars får från mjölken.

För mer information besök 
celiaki.se

Om mjölkproteinallergi

Sojaproteinallergi
Allergi mot sojaprotein är relativt ovanligt och 
förekommer hos mindre än en procent av be-
folkningen.

Symtom
Symtomen kan vara lindriga eller svåra och hur 
lång tid det tar innan de märks varierar mellan 
olika människor. Symtomen kan till exempel 
vara svullna läppar, nässelutslag eller eksem. 

De kan 
också 
komma 
från mag-
tarmkana-
len, som 

magsmärtor, kolik, kräkningar eller diarré. Barn 
med sojaproteinallergi kan öka dåligt i vikt. En 
del allergiker får luftrörsbesvär, till exempel 
astma. Man kan också få allergisk chock av so-
japroteinallergi.

Behandling
Behandlingen är att undvika all mat och dryck 
som innehåller sojaprotein och det är önskvärt 
att man får 
rådgivning av en dietist. Allergiker med svåra 
symtom kan behöva ta medicin, ibland också 
få akut vård, om de kommer i kontakt med so-
japrotein av misstag.

För mer infomration besök celiaki.se

Om sojaproteinallergi

8

Sv
en

sk
a 

C
el

ia
ki

fö
rb

u
n

d
et

, s
ep

te
m

b
er

 2
00

7.
 w

w
w

.c
el

ia
ki

.s
e 

 


