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Introduktion

I dette forløb skal eleverne arbejde med sunde 
og appetitvækkende måltider til målgruppen 
småtspisende ældre på plejecenter. 

Eleverne vil stifte bekendtskab med måltidets 
betydning for sundhed og livskvalitet samt 
kostanbefalinger til ældre. Eleverne vil blive 
stillet over for udfordringen at planlægge et 
aftensmåltid til ældre på plejecenter, der både 
er ernæringsrigtigt og har en høj kulinarisk 
kvalitet. De vil komme til at arbejde med udvik-
ling af opskrifter, kostberegning, tilsmagning, 
anretning og kvalitetsvurdering. 

Materialet er et alternativt bud på et åben skole 
forløb, der er udviklet i samarbejde med Mad-
service i Roskilde kommune, som består af 8 
kommunale køkkener, der tilbereder mad på 
plejecentre.

Med til dette skriftlige materiale hører en video 
på ca. 10 minutter, der gennemgår forskellige 
aspekter ved arbejdet med mad til ældre på ple-
jecenter, herunder planlægning, produktion og 
servering. Derudover er der interviews med de 
ældre beboere for at få et indblik i målgruppens 
ønsker og behov. 

Forløbet kan med fordel afvikles med et besøg 
på et lokalt plejecenter. 

Overordnet om materialet

Materialet er henvendt til madkundskab som 
valgfag i 7.-9. klasse. Forløbet er udarbejdet til 
at kunne gennemføres inden for fire dobbeltlek-
tioner plus et eventuelt besøg på et plejecenter. 

1. Måltider og kost til ældre (2 lektioner)
2. Udfordring: Planlæg et måltid (4 lektioner)
3. Madlavning (2 lektioner)
4. Besøg på plejecenter

Udover video indeholder materialet kopiark med 
opgaver samt råvarekort, opskriftsskabelon, 
vurderings- og kostberegningsark til brug ved 
planlægning af måltidet. 

Materialet er opbygget med intention om, at 
det skal være lettilgængeligt, så det kræver et 
minimum at forberede sig. Der er inkluderet et 
teoriafsnit til læreren, der kort berører nogle 
af de centrale emner, som man kan konsultere 
efter behov. Derudover er der en gennemgang 
af indholdet i de enkelte undervisningsgange, 
og hvordan man kan organisere det. 
Forløbene tager udgangspunkt i kompetence-
målene for madkundskab som valgfag.  

Lærervejledning
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Kompetencemål 
for madkundskab - 
valgfag

Kompetencemål

Mad og sundhed
• Eleven kan foretage madvalg ud fra målgruppe og forholde sig kritisk til madkommunikation

I dette forløb arbejdes der med følgende mål:

Færdigheds- og vidensmål

Sund mad til målgrupper – Fase 1
• Eleven kan udvikle en opskrift ud fra sundhedskriterier 
• Eleven har viden om sundhedskriterier i opskrifter 

Sund mad til målgrupper – Fase 2
• Eleven kan tilpasse egen opskrift til bestemte målgrupper 
• Eleven har viden om målgruppers madtraditioner og ernæringsbehov

Læringsmål

Jeg kan give mit bud på, hvad der kendetegner et ”godt måltid”

Jeg kan forklare forskellene på de 10 officielle kostråd og kostanbefalinger 
til småtspisende ældre

Jeg kan udvikle en opskrift på et aftensmåltid, der er målrettet småtspisende 
ældre på plejecenter

Jeg kan tilberede, tilsmage og anrette et måltid til småtspisende ældre, 
så det er indbydende og appetitvækkende for målgruppen



Undervisningsforløb om sund mad til ældre  SIDE 5   

Særlige materialer 
• YouTube video

Kopiark:
• Kopiark 1 – Oversigt over forløbet
 (Ét eksemplar i A3)
• Kopiark 2 – Det gode måltid
• Kopiark 3 – Kost til ældre
• Kopiark 4 – Fra voksen til ældre

MÅLTIDER OG KOST TIL ÆLDREVARIGHED
2 x 45 MIN.

1. 
OPSTART - 10 minutter

1. Start med at skrive dagens program på tavlen og gennemgå det med eleverne.
 • Introduktion til forløbet
 • Video: På besøg på et plejecenter
 • Det gode måltid
 • Kostanbefalinger til ældre

2.	 Gennemgå kopiark 1 med oversigten over forløbet samt læringsmålene med eleverne.
	 •	Hæng arket op i lokalet, så det er synligt for eleverne under hele forløbet. 

1.
Opstart 

10 min.

2.
Video

20 min.

3.
Det gode 
måltid

30 min. 

4.
Kostan-
befalinger 
til ældre

30 min. 

Undervisningens opbygning

Se	videoen
På	besøg	på	et	plejecenter:	https://youtu.be/3A1bk_zNBy0	
>KLIK HER
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2.
VIDEOPRÆSENTATION - 20 minutter

1. Se	videoen.
 På	besøg	på	et	plejecenter:	https://youtu.be/3A1bk_zNBy0	
 >KLIK HER

2. Lad eleverne få 2 minutter til at snakke med deres sidemakker om, hvilke tanker 
 videoen satte i gang. 

3. Lad eleverne dele deres tanker i plenum.

3.
DET GODE MÅLTID – 30 minutter 

1. Udlever kopiark 2. 

2. Lad eleverne arbejde individuelt med den første delopgave: Hurtigskriv. Gør opmærksom 
 på, at eleverne skal skrive alle deres tanker ned uden at fokusere på retskrivning. 
 Stil et ur på 5 minutter og sæt eleverne i gang. Et synligt digitalt nedtællingsur er en mulighed. 

3. Lad eleverne fortælle hinanden om deres bedste måltidsoplevelse i grupper på 3-4.

4.	 Lad grupperne arbejde med den anden delopgave: Spørgsmål til diskussion i grupper. 
 Gå gerne rundt og støt eleverne i deres diskussion ved f.eks. at stille uddybende og 
 udfordrende spørgsmål. Teoriafsnittet kan konsulteres efter behov.

5. Lav en kort opsamling på arbejdet med spørgsmålene i plenum. Lav f.eks. et mindmap på 
 tavlen over ”det gode måltid”.

Vær opmærksom på, at erfaringer i forhold til måltider og familie kan være et følsomt emne 
for nogle elever at skulle dele med klassekammeraterne. Giv plads til at eleverne kan beskrive 
et hypotetisk måltid eller et måltid, der har fundet sted tidligere.

VIDEOPRÆSENTATION - 20 minutter

1. Se	videoen. På	besøg	i	et	hotelkøkken:	
https://www.youtube.com/watch?v=1u7grO7uV-s&t=4s
>KLIK HER



Undervisningsforløb om sund mad til ældre  SIDE 7   

4.
KOSTANBEFALINGER TIL ÆLDRE – 30 minutter 

1.	 Udlever kopiark 3 og 4

2. Gennemgå de officielle kostanbefalinger til normaltspisende børn/voksne samt småtspisende  
 ældre på kopiark 3 med eleverne. Teoriafsnittet kan konsulteres efter behov.

3. Kig sammen på menuplanen for aftensmåltidet på et plejecenter på kopiark 3. 
 Hvad kendetegner måltiderne? (Relativt traditionelt mad, få friske grøntsager, fed mad.) 
 
4. Lad eleverne arbejde med opskriften på kopiark 4, med henblik på at komme med forslag til   
 ændringer af opskriften, så den passer til anbefalingerne for småtspisende ældre. Det kunne  
 f.eks. være at mose kartoflerne med smør og fløde, erstatte skyr med mayonnaise eller 
 reducére mængden af grøntsagstilbehør.

 Det er ikke meningen, at eleverne skal skrive en ny opskrift men blot reflektere over 
 forskellene på kost til børn/voksne og småtspisende ældre. 
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Særlige materialer 
• Råvarekort (printet og klippet ud. 
 Evt. lamineret)
• Evt. computere eller telefoner
• Evt. kogebøger

Kopiark:
• Kopiark 5 – Udfordring
• Kopiark 6 – Råvareliste
• Kopiark 7 – Opskrift
• Kopiark 8 – Kulinarisk kvalitet
• Kopiark 9-11 – Kostberegning

UDFORDRING: PLANLÆG ET MÅLTIDVARIGHED
2 x 45 MIN.

1.
Opstart 

5 min.

2.
Introdukion
til 
udfordring

10 min.

3.
Brainstorm

15 min.

4.
Valg af 
råvarekort

15 min. 

5.
Planlægning 
af måltid

45 min. 

Undervisningens opbygning
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1. 
OPSTART - 5 minutter

1. Start med at skrive dagens program på tavlen og gennemgå det med eleverne.
 • Præsentation af udfordring
 • Brainstorm
 • Valg af råvarekort
 • Planlægning af måltid

2.
INTRODUKTION TIL UDFORDRING - 10 minutter

1.  Udlever kopiark 5 og 6
 Gennemgå beskrivelsen og kravene til udfordringen med eleverne.
 Forklar gerne, hvad begrebet kulinarisk kvalitet dækker over. Teoriafsnittet kan konsulteres   
 efter behov.

2. Del eleverne i grupper af 3-4 personer.
 Hvis det giver mening, kan gruppearbejdet organiseres, så eleverne har hver sit 
 ansvarsområde. Én har ansvar for at skrive opskriften, en anden har ansvar for at sikre en 
 høj kulinarisk kvalitet i måltidet, og en tredje har ansvar for ernæring og kostberegning.

3. 

BRAINSTORM - 15 minutter

1. Lad eleverne sætte sig sammen i deres grupper. 

2. Lad grupperne brainstorme over hvilken ret, de gerne vil arbejde med, samt hvilke 
 råvarekort de vil vælge. Lad grupperne vælge det kort, der ligner mest og anvende 
 værdierne herfra til den senere beregning, hvis den specifikke råvare ikke findes. 
 F.eks. kyllingebryst i stedet for kyllingelår. 

4. 

VALG AF RÅVAREKORT - 15 minutter

1. Spred alle råvarekortene ud på et bord eller gulvet med billedsiden opad, så den er synlig. 

2. Lad grupperne skiftevis trække et råvarekort ad gangen.

3. Fortsæt til alle grupper har maks. ti kort. 
 Reglerne er, at når et råvarekort er taget, kan de andre grupper ikke vælge det 
 (med undtagelse af de kort, der er flere af). Hvis en gruppe oplever at et kort, de gerne ville 
 have haft, bliver taget, må de lynhurtigt blive enige om et andet kort, de kan vælge i stedet. 
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5. 

PLANLÆGNING AF MÅLTID - 45 minutter

1. Udlever kopiark 7, 8, 9, 10 og 11

2. Lad grupperne arbejde med at løse udfordringen om at planlægge et måltid til 
 småtspisende ældre på et plejecenter. 

Grupperne skal:
• Skrive opskriften på deres måltid (kopiark 7)

• Udfylde et vurderingsark ift. måltidets kulinariske kvalitet (kopiark 8)

• Beregne energiprocentfordelingen af deres måltid (kopiark 9-11)
 Som hjælp kan eleverne se et eksempel på kostberegning af Boller i karry på kopiark 10.
 
 Giv eleverne mulighed for at gense dele af videoen eller søge på opskrifter til inspiration 
 på deres telefon eller computer efter behov. Der kan med fordel også være nogle 
 kogebøger tilgængelige eleverne kan kigge i. 

Eleverne har ca. 30 minutter til at afslutte arbejdet næste undervisningsgang. 
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Særlige materialer 
• Evt. computere eller telefoner
• Evt. kogebøger

Kopiark:
• Kopiark 12 - Vurdering af måltiderne

UDFORDRING: PLANLÆG ET MÅLTIDVARIGHED
2 x 45 MIN.

1. 
OPSTART - 10 minutter

1. Start med at skrive dagens program på tavlen og gennemgå det med eleverne.
 •  Planlægning af måltid
 •  Fremlæggelser
 •  Vurdering i grupper 
 •  Afstemning

2. Gør eleverne opmærksom på, at de skal præsentere deres måltid for de andre grupper. 
 I deres præsentation skal de fortælle om deres overvejelser ift. valg af råvarer og rettens 
 kulinariske kvalitet samt deres resultater af kostberegningen.

1.
Opstart 

10 min.

2.
Planlægning 
af måltid

30 min.

3.
Frem-
læggelser

30 min.

4.
Vurdering

15 min. 

Undervisningens opbygning

5.
Afstemming

5 min. 
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2.
PLANLÆGNING AF MÅLTID – 30 minutter  

1. Lad eleverne afslutte arbejdet med planlægningen af deres måltid samt 
 forberede sig på deres præsentation.

3.
FREMLÆGGELSER – 30 minutter  

1. Fortæl grupperne, at de får ca. 5 minutter hver til at præsentere deres aftensmåltid for 
 deres klassekammerater. 

2. Lad grupperne præsentere deres aftensmåltid på skift.

4. 
VURDERING – 15 minutter  

1. Udlever kopiark 12.

2.	 Eleverne skal nu bruge arket til at vurdere, hvilket måltid der lever bedst op til kravene. 
 De skal vurdere alle måltiderne og blive enige om, hvilken ret de skal stemme på. 

5.
AFSTEMMING – 5 minutter  

1. Foretag en afstemning. Alle grupper skal stemme én gang, og man må ikke stemme på 
 sin egen ret. 
 Det måltid der får flest stemmer, skal hele klassen fremstille næste gang. 
 Sørg derfor for at få opskriften, så du kan planlægge indkøb.

OBS! Forinden modul 4 har du som lærer en vigtig opgave i at læse opskriften 
igennem og evt. omskrive den, så alle eleverne kan følge den.
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Særlige materialer 
• Kopi af opskrift på den ret, der fik 
 flest stemmer. Et eksemplar til hver elev. 
• Indkøb af råvarer jf. opskrift.
• Mobiltelefon til at tage billeder

MADLAVNINGVARIGHED
2 x 45 MIN.

1.
OPSTART - 5 minutter

1. Start med at skrive dagens program på tavlen og gennemgå det med eleverne.
 • Introduktion til opskrift
 • Madlavning
 • Anretning og fotografering
 • Spisning og oprydning

1.
Opstart 

5 min.

2.
Introduktion 
til opskrift

10 min.

3.
Madlaving

45 min.

4.
Anretning 
og 
fotografe-
ring

10 min. 

Undervisningens opbygning

5.
Spisning og 
oprydning

20 min. 
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2.
INTRODUKTION TIL OPSKRIFT - 10 minutter

1.	 Gennemgå opskriften sammen med eleverne.
2. Del eleverne i madlavningsgrupper. Om nødvendigt kan hver gruppe stå for forskellige 
 delelementer i måltidet. 

3. 

MADLAVNING - 45 minutter

1. Lad grupperne arbejde med opskriften.
 Vær opmærksom på, at eleverne gør sig umage med at smage retten til. 

4.
ANRETNING OG FOTOGRAFERING - 10 minutter

1. Lad eleverne anrette måltidet på deres egen tallerken og tage et billede med deres telefon. 

5.
SPISNING OG OPRYDNING - 20 minutter

1. Lad elevere spise maden i fællesskab
2. Oprydning
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For at fuldende forløbet kan der tages kontakt 
til et lokalt plejecenter og arrangeres et besøg. 

Som forløbet er tænkt her, er det mest naturligt 
at placere besøget som afslutning på forløbet, 
men det kan selvfølgelig også lægges på et 
andet tidspunkt, hvis det passer bedre.

Forslag til aktiviteter 
på besøget

Hvis plejecenteret viser interesse for et besøg, 
kan du foreslå, om der kunne være mulighed 
for at én eller flere af nedenstående aktiviteter 
kunne finde sted.

• Eleverne præsenterer deres bud på 
 aftensmåltider til beboerne for 
 personalet eller de ældre selv. 
 De fortæller om de overvejelser, de har 
 gjort sig og kan evt. vise en visuel 
 præsentation af måltidet. 

• Eleverne deltager i et frokostmåltid på 
 plejehjemmet. De kunne servere maden 
 for beboerne, selv spise med eller blot 
 sidde med om bordet. 

• Eleverne deltager i madproduktionen i 
 køkkenet. 

• Plejecenteret sætter klassens 
 aftensmåltid på menuen på besøgsdagen.  
 Dette kræver, at besøget arrangeres i 
 god tid, så personalet kan planlægge 
 derefter. 
 Der skal desuden i god tid sendes et 
 billede og en opskrift på den ret, der 
 fik flest stemmer, til personalet på 
 plejehjemmet, hvilket betyder at 
 besøget formentlig først kan finde 
 sted  nogle uger efter. 
 
• Eleverne interviewer personalet og/
 eller beboere for at kvalificere deres 
 udvikling af et aftensmåltid. 

• Eleverne bliver vist rundt på plejecenteret 
 for at se køkkenfaciliteter, spisestue m.m. 
 
 

 

Besøg på et plejecenter



Teoriafsnit,
råvarekort 
og kopiark
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Teori
Det gode måltid

Et godt måltid er ikke et entydigt begreb. Alt 
efter hvilken vinkel man anlægger, kan et godt 
måltid defineres på mange måder, eksempelvis:
 
• Et måltid, der er velsmagende
• Et måltid, der er genkendeligt
• Et måltid, der bliver spist i godt selskab
• Et måltid, der er mættende
• Et måltid, der er sundt
• Et måltid, der er klimavenligt
• Et måltid, der passer til lejligheden
 
Når vi spiser, er der mange faktorer, der spiller 
ind i forhold til, hvordan vi oplever maden og det 
samlede måltid. De fleste har sikkert oplevet, 
at et måltid spist i en særlig ramme på en ferie 
ikke smagte helt så fantastisk, når man forsøgte 
at gentage succesen hjemme i sit eget køkken. 
To identiske portioner jordbærgrød vil opleves 
forskelligt, alt efter om den bliver spist på en 
solskinsdag i skoven sammen med familien, 
eller alene på en grå regnvejrsdag i en institu-
tionskantine.
 
Den enkelte persons smag kan kun delvist 
forklares med den fysiologiske eller sanse-
mæssige oplevelse. Det er i høj grad også ens 
familiemæssige, kulturelle og sociale baggrund, 
der er med til at afgøre, om vi synes, noget er 
lækkert eller ej. Kender vi maden i forvejen? 
Har vi smagt det før i en særlig sammenhæng 
og forbinder derfor maden med noget positivt?

Også andre faktorer kan spille ind. Bliver maden 
serveret, som vi har været vant til, eller er der 
f.eks. et andet tilbehør til en ret end det man 
plejer at få? Passer måltidet til lejligheden - 
gryderet til morgenmad eller torsk juleaften? 
Knytter der sig en særlig historie til måltidet 
eller nogle af råvarerne - har vi selv fanget 
fisken? Kender vi dem, der har lavet maden – 
er det en i familien eller ukendt personale i et 
institutionskøkken? Er der tænkt over anretnin-
gen af maden? Er maden farverig? Spiser vi den 
af paptallerkner eller kongeligt porcelæn?
I forhold til mad og sundhed er det også vigtigt 
at bringe et bredere sundhedsbegreb i spil. 

Mad, der ud fra en snæver ernæringsmæssig 
betragtning er usund, kan give stor livskvali-
tet og dermed bidrage til sundheden i bredere 
forstand - f.eks. lagkagen til fødselsdagen, slik 
til en hyggestund.

Der kan også være særlige forhold i ens livs-
situation, som f.eks. om man er ældre og 
småtspisende eller gravid, der gør, at man har 
særlige behov i forhold til maden.

Kostanbefalinger til ældre

Fødevarestyrelsens 10 officielle kostråd har
til hensigt at fremme sundhed samt reducere
kostrelaterede sygdomme. 

De er udarbejdet på et videnskabeligt grundlag 
og formuleret med afsæt i danskernes 
aktuelle kostvaner.

Kostrådene henvender sig til hovedparten af 
den danske befolkning, men for blandt andet 
småtspisende ældre gælder der en række 
andre anbefalinger.

Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og DTU
Fødevareinstituttet har udgivet Anbefalinger for
den danske institutionskost, der også beskriver 
anbefalinger for småtspisende ældre.

Generelt gælder det, at småtspisende ældre 
skal tilbydes mange små måltider med stor 
energitæthed, hvilket vil sige et højt fedtindhold 
og lavt kulhydrat-/kostfiberindhold. 

Desuden anbefales det, at kosten generelt
har et højere indhold af protein for blandt 
andet at kompensere for den naturlige 
reduktion af muskelmasse, der finder sted 
fra 50-årsalderen. 

Et aftensmåltid til småtspisende ældre vil 
derfor være kendertegnet f.eks. ved en meget 
lille mængde grøntsager og kartoffelmos og til 
gengæld en relativt stor portion kød. 
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Kost til småtspisende

Langt de fleste beboere på plejecenter hører under kategorien småtspisende, derfor er det 
også den gruppe, der tages udgangspunkt i i dette materiale. Småtspisende ældre er ikke i 
stand til at indtage mere end højest 75% af det optimale kostindtag på en uge. Årsagerne kan 
både være fysiske og/eller psykiske herunder kvalme, madlede eller manglende appetit.

1.	Små	portioner	med	stor	energitæthed 
Ved nedsat appetit kan små indbydende portioner være mere overkommelige og dermed 
forbedre indtagelsen. 
For at gøre kosten mere energitæt og næringsrig uden at øge mængden for meget, kan der 
f.eks. tilføjes ekstra smør, olie, eller fløde. Det kaldes berigelse. Der findes også industrielt 
fremstillet pulver f.eks. valleprotein eller maltodextrin, der er fremstillet af majs, som kan 
bidrage til øget næring og energi i kosten.

2.	Højt	fedtindhold
Fedt er det næringsstof, der giver mest energi pr. gram. 1 g fedt bidrager med 37 kJ, 
hvor 1 g protein eller 1 g kulhydrat bidrager med 17 kJ. Hvis kosten har et højt fedtindhold, 
øges energitætheden i måltidet. 
Det anbefales, at fedt E% bør ligge omkring 50E%.

3.	Lidt	højere	proteinindhold
For at bevare mest mulig af den ældre beboers muskelmasse og dermed funktionsevne 
anbefales et øget proteinindhold i kosten. 

4.	Lavt	kulhydratindhold,	herunder	specielt	komplekse	kulhydrater	og	kostfibre
Kostfibre øger mæthedsfornemmelsen. Hvis kosten har et højt indhold af kostfibre, vil 
beboeren føle sig mæt i længere tid, og det vil derfor være vanskeligt at få indtaget nok 
mad i løbet af dagen til at dække energibehovet. Da de småtspisende ældre er i risiko for 
at blive underernærede, må grøntsager og kornprodukter i et vist omfang vige pladsen for 
protein og fedt.

5.	Hyppige	måltider	(6-8	inkl.	energi-	og	proteintilskud)
Grundet måltidernes størrelse er det nødvendigt at beboerne får tilbudt mad forholdsvis ofte, 
nemlig 6-8 gange om dagen, for at dække det daglige energibehov. 

6.	Mellemmåltider	skal	dække	30-50%	af	det	daglige	energiindtag 
Ved nedsat appetit er der øget fokus på mellemmåltiderne, da det kan være med til at for-
bedre det daglige indtag, at beboerne tilbydes mad uden for de gængse måltidstidspunkter.
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Kulinarisk kvalitet

Det kulinariske kvalitetsskema anvendes af 
køkkenpersonalet på plejehjemmene i Roskilde 
Kommune til at sikre, at måltiderne er genken-
delige, appetitvækkende og velsmagende, når 
de serveres for plejecentrets beboere. 

Personalet i køkkenet bruger skemaet til 
løbende at kontrollere, at måltiderne lever op 
til de fastlagte retningslinjer, f.eks. hvad angår 
tilsmagning ift. de fem grundsmage, anvendelse 
af råvarer i sæson, variation i teksturer på 
den enkelte tallerken og rettens samlede 
præsentation. 

Derudover anvendes det kulinariske kvali-
tetsskema i sammenhæng med den såkaldte 
skuetallerken til at sikre, at personalet ude på 
de enkelte afdelinger ved, hvor store mængder 
serveringen skal indeholde af de forskellige 
dele, samt hvordan den skal serveres. Pleje-
personalet på afdelingerne har ikke nødven-
digvis kendskab til dansk madkultur eller de 
ernæringsmæssige overvejelser, der ligger bag 
serveringen. Med kvalitetsskemaet og skuetal-
lerknen sikrer man så vidt muligt, at de enkelte 
serveringer lever op til ernæringsanbefalinger-
ne og fremstår appellerende for de ældre. 

Kvalitetsskemaet i dette materiale (kopiark 8) er 
en tilpasset version, som eleverne kan anvende 
til at udvikle deres bud på et aftensmåltid til 
småtspisende ældre. 

Råvarekort

På alle råvarekortene fremgår energi-, protein-, 
kulhydrat- og fedtmængde pr. 100 g råvare. 

Alle mængdeangivelserne bygger på data fra 
DTU Fødevareinstituttets fødevaredatabank 
Frida. Enkelte af kortene dækker over flere 
råvarer f.eks. kål og tørrede bælgfrugter. 
Værdierne på disse kort bygger på et gennem-
snitligt overslag af data fra forskellige typer af 
råvaren.

Nogle af råvarekortene fremgår flere gange, så 
flere grupper har mulighed for at vælge dem. 
Det gælder f.eks. kartofler og smør. 
De ”ekstra” kort er samlet på sidste side.

Print	gerne	kortene	i	farver,	da	der
fremgår	farvekoder	for	råvarekategori	
samt	næringsstofferne	protein,	fedt	og	
kulhydrat.
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Kopiark 1

OVERSIGT OVER FORLØBET

Lektion 1-2: Sundhed og kostanbefalinger
• Video fra plejecenter
• Det gode måltid 
• De officielle kostråd og kostanbefalinger til småtspisende ældre

Lektion 3-4: Udfordring
• Introduktion til udfordring
• Brainstorm
• Valg af råvarekort
• Planlægning af et måltid til ældre på plejecenter

Lektion 5-6: Fremlæggelser og afstemning
• Afslutning af arbejdet med udfordringen
• Fremlæggelser
• Vurdering af hinandens måltider
• Afstemning – hvilket måltid løser bedst udfordringen?

Lektion 7-8: Madlavning
• Introduktion til opskrift
• Fremstilling af måltidet med flest stemmer
• Anretning og fotografering
• Fællesspisning

Besøg på plejecenter

Læringsmål

• Jeg kan give mit bud på, hvad der kendetegner et ”godt måltid”.
• Jeg kan forklare forskellene på de 10 officielle kostråd og kostanbefalinger til 
 småtspisende ældre.
• Jeg kan udvikle en opskrift på et aftensmåltid, der er målrettet småtspisende 
 ældre på plejecenter.
• Jeg kan tilberede, tilsmage og anrette et måltid til småtspisende ældre,
 så det er indbydende og appetitvækkende for målgruppen.
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Hurtigskriv 

Find et kladdehæfte eller et tomt stykke papir. 
Tænk tilbage på den seneste uge. Beskriv det bedste måltid du har fået.
Du kan hente hjælp ved at kigge på de nedenstående punkter.
Du har 5 minutter.  

Mit	bedste	måltid
• Hvad fik du at spise?
• Hvordan smagte maden?
• Hvem havde tilberedt maden?
• Hvordan var maden serveret/anrettet?
• Spiste du alene eller sammen med nogle? I så fald hvem?
• Hvor spiste du og hvordan så dér ud?
• Hvordan var stemningen imens du/I spiste?

Fortæl de andre i gruppen om dit bedste måltid. 

Spørgsmål til diskussion i grupper

Diskutér nedenstående spørgsmål med din gruppe. 
Det er ikke vigtigt, at I når at diskutere alle spørgsmålene, eller at I er enige. Det er vigtigt, at alle 
reflekterer grundigt over spørgsmålene, lytter og deltager aktivt i diskussionen. 

Et	godt	måltid
1. Hvad opfatter I som et godt måltid?
2. Hvad skal der til for, at et måltid vækker jeres appetit?
3. Hvilke faktorer, ud over maden i sig selv, kan have indflydelse på oplevelsen af måltidet?

Måltider	og	sundhed
4. Hvad forstår I ved et sundt måltid?
5. Hvad forstår I ved et usundt måltid?
6. Kan det være sundt at spise et måltid, der ikke lever op til kostrådene? 
7. Hvad betyder mad og måltider for din og andres sundhed og livskvalitet?
8. Vil I mene, at sundhed og livskvalitet er tæt forbundne? Hvis ja, hvordan?

Måltider	og	ældre
9. Er der forskel på de måltider I spiser derhjemme, og dem I spiser med jeres bedsteforældre?  
 Hvis ja, hvilke?
10. Hvad kunne I selv tænke jer at spise, når I bliver ældre?

Kopiark 2

DET GODE MÅLTID
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Kopiark 3 

Kostanbefalinger
Her kan I se og sammenligne kostanbefalinger for normaltspisende 
børn/voksne og småtspisende ældre

De	officielle	kostråd
1. Spis varieret, ikke for meget 
 og vær fysisk aktiv
2. Spis frugt og mange grønsager
3. Spis mere fisk
4. Vælg fuldkorn
5. Vælg magert kød og kødpålæg
6. Vælg magre mejeriprodukter
7. Spis mindre mættet fedt
8. Spis mad med mindre salt
9. Spis mindre sukker
10.	 Drik vand 

Retningslinjer
1. Små portioner med stor energitæthed 
2. Højt fedtindhold. 
3. Lidt højere proteinindhold
4. Lavt kulhydratindhold, herunder 
 specielt komplekse kulhydrater og 
 kostfibre 
5. Hyppige måltider (6-8 inkl. energi- 
 og proteintilskud)
6. Mellemmåltider skal dække 30-50% 
 af det daglige energiindtag.
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Energi%-fordeling
Kulhydrat 50-60 E%
Fedt 25-40 E%
 Max 10 E% fra mættet fedt
Protein 10-20 E%

Energi%-fordeling
Kulhydrat 30-35 E%
 Max 15-20 g kostfibre
Fedt 50 E%
Protein 18 E %

Normaltspisende 
børn/voksne 

Småtspisende ældre 
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Hovedret

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Benløse fugle (svinekød) med skysovs, bønner og rødløgskompot

Stegt kalvelever med bløde løg, skysovs og asier

Chili con carne med cremefraiche og groft brød

Fiskefrikadeller med remouladesovs, smørdampede gulerødder og citron

Sprængt nakkefilet (svinekød) med dijonsovs og franske ærter

Paprikagryde (svinekød) med kartoffelmos og surt

Oksesteg med glaserede perleløg, tyttebærskum og franske kartofler 

Menuplan
Her kan I se et eksempel på en ugeplan for aftensmåltidet til de ældre beboere på et plejecenter.

KOST TIL ÆLDRE
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Kopiark 4 

FRA VOKSEN TIL ÆLDRE

Denne opskrift følger kostanbefalingerne til normaltspisende børn/voksne.
Diskutér med din gruppe, hvilke ændringer man kunne foretage, hvis den skulle passe 
til anbefalingerne for småtspisende ældre. Hvilke ingredienser kunne man udskifte? 
Hvilke tilberedningsmetoder kunne ændres? Skriv jeres overvejelser i feltet under opskriften.

Du skal bruge:

Kartofler
• 1 kg kartofler
• 1 spsk olie
• 1 tsk groft salt

Fisk
• 600 g rødspættefileter
• 2 dl rasp
• 1 æg
• 1 tsk groft salt
• Peber
• 3 spsk olie

Remoulade
• 150 g pickles
• 2 dl skyr 0,2% 
• 1 tsk karry
• ¼ tsk groft salt
• Peber

Tilbehør
• 4 gulerødder
• 1 agurk i stave
• 4 æbler

Sådan gør du: 
Skræl kartoflerne og skær dem 
i ½ cm tykke skiver. 
Kom skiverne i en skål. 
Vend dem med olie og 1 tsk salt. 
Fordel kartoffelskiverne på bagepapir. 
Bag dem sprøde i ovnen ved 200 grader på 
midterste ovnribbe i ca. 50 min.
Kom pickles i en blender og mix det jævnt. 
Rør det sammen med skyr i en skål. 
Smag til med karry, ¼ tsk salt og peber. 
Bland rasp, 1 tsk salt og peber sammen. 
Skyl og aftør fiskefileterne i køkkenrulle. 
Vend fiskefileterne først i sammenpisket æg og 
herefter i raspblandingen. 
Steg dem i olie på en sliplet pande. 
Serveres med gulerødder og agurk skåret i 
stave samt æbler.
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Nøglehuls-
mærket 

opskrift til 
4 personer

Vores ændringer

Panerede rødspættefileter med remoulade
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Kopiark 5

UDFORDRING

Krav til måltidet

Råvarer

Tid	og	
mængde

Kulinarisk	
kvalitet

Ernæring

• I må vælge maks. 10 råvarekort, som skal indgå i jeres ret. 
 Hver gruppe skiftes til at trække et råvarekort, så jeres retter ikke bliver ens. 
• Det er tilladt at tilføje visse andre fødevarer i mængder under 20 g til jeres ret,  
 uden at det skal indgå i beregningerne, så som: mel, sukker, honning, sennep,  
 tomatpuré, citron, olie, eddike, krydderier, krydderurter mm.
 I kan se listen over råvarekort i kopiark 6.

Måltidet skal være til 4 personer, der alle er småtspisende ældre. 
Det må højest tage 45 minutter at tilberede jeres måltid. 
I skal selv udforme en opskrift i kopiark 7

• Alle fem grundsmage repræsenteret
• Variation i tekstur og konsistens
• Indbydende anretning
• Genkendelig smag, duft og udseende
I skal vurdere jeres måltids kulinariske kvalitet i kopiark 8. 

Målgruppe: Kost til småtspisende ældre
Ældre der ikke kan opretholde et ”normalt” kostindtag 
og dermed er i risiko for underernæring. 
• Små portioner. Aftensmåltidet skal maks. veje 400 g.
• Energitæt (1350-1800 kJ i et aftensmåltid)
 herunder højt fedt- og proteinindhold og lavt 
 kulhydratindhold.
 Se optimal energifordeling i cirkeldiagrammet. 
I skal beregne energifordelingen i jeres måltid i kopiark 9-11.

På plejecentret er måltiderne for mange af beboerne dagens højdepunkter. Et godt måltid kan 
danne rammen for fællesskab, samtaler og grin, det kan vække gode minder fra fortiden samt 
bidrage til at vedligeholde kroppen. 

Beboerne på plejecentret er ikke længere selv i stand til at gå i køkkenet. Derfor må de ansatte 
på plejecentret gøre sig umage for at servere indbydende og nærende måltider hver dag. 

I skal nu forestille jer, at I var ansat til at løse denne opgave. I skal derfor planlægge et 
aftensmåltid, der både har høj kulinarisk og sundhedsmæssig kvalitet. I skemaet herunder kan 
I se hvilke krav, der stilles til jeres måltid. I skal gøre jeres bedste for at efterleve dem. 

Til sidst skal I præsentere jeres bud på et måltid for jeres klassekammerater. I skal derefter 
vurdere hinandens bud, ift. hvor godt de lever op til kravene, og så skal I stemme på, hvilken 
ret I skal prøve at fremstille. I må ikke stemme på jeres egen ret. 

Planlæg et aftensmåltid til ældre beboere på et plejecenter

Protein
18%

Kulhydrat
32%

Fedt
50%
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Kopiark 6

RÅVARELISTE

Kød	

(røde	kort)

Hakket svinekød

Bacon/flæsk

Svinekotelet

Kalvelever

Medister/pølser

Hakket oksekød

Kalveschnitzel

Oksekødstern

Hakket kyllingekød

Kyllingebryst

Fisk	og	skaldyr	

(mørkeblå	kort)

Fiskefars

Laks

Torsk

Sild

Rødspætte/skrubbe

Makrel

Muslinger

Rejer

Mejeri,	æg	og	fedt	

(gule	kort)

Mælk 

Yoghurt 

Cremefraiche

Ost 

Fløde 

Æg 

Smør 

Vegetabilsk olie 

 

Korn	og	nødder	

(brune	kort)

Ris 

Pasta 

Tørrede bælgfrugter (f.eks. 

bønner eller kikærter)

Perlebyg/perlespelt 

Bulgur/couscous 

Hvedemel/hvidt brød 

Rugmel/rugbrød 

Fuldkornsmel/fuldkornsbrød 

Nødder

Grønt	

(grønne	kort)

Kartoffel 

Aubergine

Gulerod

Kål (f.eks. broccoli eller 

hvidkål)

Løg 

Porre

Agurk 

Salat (f.eks. hjertesalat eller 

romaine) 

Tomat/dåsetomater 

Spinat 

Asparges 

Squash 

Peberfrugt 

Græskar 

Selleri 

Bladselleri

Grønne bønner 

Ærter 

Rødbede 

Jordskok 

Pastinak

Fennikel

Svampe

Majs

Surt (f.eks. syltede asier 

eller rødbeder)
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Kopiark 7

OPSKRIFT 

Vi skal lave:_____________________________________________________

Du skal bruge: 

Husk at der maks. må være 400 g 
ingredienser i alt pr. person, og at 
opskriften skal være til 4 personer.
Angiv mængden af alle ingredienser i 
gram. Brug internettet, hvis du er i tvivl 
om, hvad råvaren vejer.

Sådan gør du: 

Husk at det maks. må tage 
45 minutter at tilberede retten.

Giv retten et navn
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Kopiark 8

KULINARISK KVALITET - VURDERINGSARK

Passer rettens navn til forventningerne for ældre borgere? Forklar hvordan.

Vil I mene, at jeres ret er genkendelig for ældre borgere ift. udseende, smag og duft? 
Forklar hvordan.

Vil I mene, at jeres ret er nytænkende ift. traditionelle aftensmåltider til ældre? 
Forklar hvordan.

Vil I mene, at jeres ret kan anrettes, så den er visuelt indbydende ift. farver, mængde 
og sammensætning? Forklar hvordan.

Er der flere forskellige grundsmage (surt, sødt, salt, bitter, umami) i jeres ret? 
Hvis ja, hvilke? Og er de i balance? 

Har jeres ret variation i konsistens (f.eks. fast, blødt, cremet, sprødt)? Hvis ja, hvilke?

Passer retten til den sæson vi har nu, eller egner den sig bedre til en anden sæson, 
og i så fald hvilken?
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Kopiark 9

KOSTBEREGNING

Nu skal I beregne energiprocentfordelingen i den ret I lige har udviklet. Altså fordelingen af hvor 
stor en procentdel af energien (kJ) i måltidet, der kommer fra hhv. fedt, protein og kulhydrat.

Brug kopiark 11 til jeres egne beregninger. 

Sådan gør du: 

1.  Start med at notere hvor store mængder, I har brugt af de enkelte råvarer i gram.

2.  Find dernæst ud af hvad det svarer til i kJ, og mængde af protein, kulhydrat og fedt i gram.
  Her skal I bruge værdierne på råvarekortene. 
  
  Husk de står angivet pr. 100 g af råvaren, så det skal omregnes til den mængde I bruger i 
  jeres ret, ved først at dividere med 100, og derefter gange med den mængde I skal bruge. 

3.  Læg tallene for hver råvare sammen og find den samlede mængde kJ, protein, kulhydrat og 
  fedt i hele måltidet.

4.  Find ud af hvor mange kJ, fedt, kulhydrat og protein, der er i 100 g af måltidet.
  Her skal I dividere den samlede mængde af hhv. kJ, protein, kulhydrat og fedt med 
  den samlede mængde af råvarerne i gram og derefter gange med 100. 

5.  Brug nu nedenstående formler til at beregne fordelingen. Afrund til nærmeste hele tal. 

På kopiark 10 kan du se et eksempel på kostberegning af et måltid.

Protein: 17 kJ/g
Antal gram protein pr.100g • 17•100

Samlet energimængde pr.100 g

Kulhydrat: 17 kJ/g
Antal gram kuldyrat pr.100g • 17•100

Samlet energimængde pr.100 g

Fedt: 37 kJ/g
Antal gram fedt pr.100g • 37 • 100

Samlet energimængde pr.100 g



Undervisningsforløb om sund mad til ældre  SIDE 29   

Kopiark 10

EKSEMPEL PÅ KOSTBEREGNIG

	 Mængde		 Energi	 Protein	 Kulhydrat	 Fedt
	 i	gram		 i	kJ	 i	gram		 i	gram	 i	gram

Hakket  400
svinekød 

 	 2820		 75,6	 0	 41,6

2 løg  100 183 1,2 5,4 0,1

1 æg  50 288,5 6,2 0,7 4,7

1 dl mælk  100 264 3,4 4,6 3,5

4 spsk hvedemel  35 451,5 3,2 18,1 0,9

Smør 25 761,8 0,2 0,2 20,4

1 dl fløde  100 1484 2,1 3 38

2 dl ris  160 2428,8 12,5 124,9 1,9

Broccoli 120 175,2 3 4,1 0,5

½ l grøntsagsbouillon  500  Medregnes ikke

1 tsk cayennepeber 2,5 Medregnes ikke

3 tsk madraskarry 7,5 Medregnes ikke

Salt og peber  Medregnes ikke

I	alt		 1600	 8856,8	 107,4	 161	 111,6

Pr.	100	g	måltid

 	 553,6	 6,7	 10,1	 7

Ingredienser	
til	4	personer

705

100
• 400 =

0

100
• 400 =

18,9

100
• 400 =

10,4

100
• 400 =

8856,8

1600
• 100 =

107,4

1600
• 100 =

111,6

1600
• 100 =

161

1600
• 100 =

Protein: 
17 kJ/g

Kulhydrat: 
17 kJ/g

Fedt: 
37 kJ/g

6,7 •17 •100

553,6
= 21%

10,1 •17 •100

553,6
= 31%

7 • 37 • 100

553,6
= 47%

Boller i karry med ris og kogt broccoli
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Kopiark 11

SKABELON TIL KOSTBEREGNING

Protein: 
17 kJ/g

Kulhydrat: 
17 kJ/g 

Fedt: 
37 kJ/g

      • 37 • 100
= 

      • 17 • 100
= 

      • 17 • 100
= 

Ingredienser	
til	4	personer

Mængde
i	gram	

Energi	
i	kJ	

Protein	
i	gram

Kulhydrat	
i	gram

Fedt	
i	gram

I	alt

Pr.	100	g	
måltid
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Kopiark 12

Vurdering af måltiderne
Diskuter med din gruppe, hvordan de forskellige måltider 
lever op til kravene for udfordringen. 

Ernæring
I hvor høj grad opfylder måltidet kostanbefalingerne for 
småtspisende ældre, herunder energi%-fordelingen.

Kulinarisk	kvalitet
I hvor høj grad har gruppen tænkt over at gøre retten ind-
bydende for målgruppen ift. smag, udseende, 
konsistens samt genkendelighed.

Kreativitet
I hvor høj grad har gruppen været nytænkende i deres bud 
på et måltid til målgruppen. 

Tid
I hvor høj grad er det lykkedes gruppen at finde på en ret 
der kan fremstilles på under 45 min. 

Mængde
I hvor høj grad er det lykkedes gruppen at finde på et lille 
måltid, der vejer ca. 400 g pr. person.  

Vurdér	på	en	skala	fra	1-5	hvor
- 1 er at måltidet slet ikke opfylder kravet - 5 er at måltidet 
opfylder kravet til fulde.

Til	sidst	skal	I	blive	enige	om	hvilket	måltid,	
der	opfylder	kravene	bedst	alt	i	alt.

Ernæring 1 2 3 4 5

Kulinarisk 
kvalitet 1 2 3 4 5

Kreativitet 1 2 3 4 5

Tid 1 2 3 4 5

Mængde 1 2 3 4 5

Måltid 1
Navn

Ernæring 1 2 3 4 5

Kulinarisk 
kvalitet 1 2 3 4 5

Kreativitet 1 2 3 4 5

Tid 1 2 3 4 5

Mængde 1 2 3 4 5

Måltid 3
Navn

Ernæring 1 2 3 4 5

Kulinarisk 
kvalitet 1 2 3 4 5

Kreativitet 1 2 3 4 5

Tid 1 2 3 4 5

Mængde 1 2 3 4 5

Måltid 5
Navn

Ernæring 1 2 3 4 5

Kulinarisk 
kvalitet 1 2 3 4 5

Kreativitet 1 2 3 4 5

Tid 1 2 3 4 5

Mængde 1 2 3 4 5

Måltid 2
Navn

Ernæring 1 2 3 4 5

Kulinarisk 
kvalitet 1 2 3 4 5

Kreativitet 1 2 3 4 5

Tid 1 2 3 4 5

Mængde 1 2 3 4 5

Måltid 4
Navn

Ernæring 1 2 3 4 5

Kulinarisk 
kvalitet 1 2 3 4 5

Kreativitet 1 2 3 4 5

Tid 1 2 3 4 5

Mængde 1 2 3 4 5

Måltid 6
Navn
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Næringsstoffer pr. 100 g. Næringsstoffer pr. 100 g. Næringsstoffer pr. 100 g. 

705 kJ
pr.	100	g.

17,4	g

0	g

12,4	g

SvinekoteletBacon/flæsk

13	g

0	g

42	g

 

Hakket
svinekød

18,9	g

0	g

10,4	g

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

1775 kJ
pr.	100	g.

756 kJ
pr.	100	g.

516 kJ
pr.	100	g.

Næringsstoffer pr. 100 g. 

19,4	g

0	g

9,7	g

Hakket
oksekødMedister/pølser

12,5	g

4,5	g

18,9	g

Næringsstoffer pr. 100 g.  

Kalvelever

20,3	g

5	g

3	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

995 kJ
pr.	100	g.

687 kJ
pr.	100	g.

  

768 kJ
pr.	100	g.

Næringsstoffer pr. 100 g. 

19,3	g

0	g

5,6	g

Hakket
kyllingekødOksekødstern

20,4	g

0	g

7,8	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Kalveschnitzel

20	g

0	g

11,3	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

635 kJ
pr.	100	g.

537 kJ
pr.	100	g.
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Næringsstoffer pr. 100 g. Næringsstoffer pr. 100 g. Næringsstoffer pr. 100 g. 

623 kJ
pr.	100	g.

19,5	g

0	g

12,6	g

LaksFiskefars

8,5	g

12,8	g

2,8	g

 

Kyllingebryst

21,5	g

0	g

6,9	g

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

466 kJ
pr.	100	g.

797 kJ
pr.	100	g.

320 kJ
pr.	100	g.

Næringsstoffer pr. 100 g. 

17,7	g

6	g

1,8	g

Rødspætte/
skrubbeSild

16,5	g

0	g

13,6	g

Næringsstoffer pr. 100 g.  

Torsk

17,6	g

0	g

0,6	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

784 kJ
pr.	100	g.

366 kJ
pr.	100	g.

  

780 kJ
pr.	100	g.

Næringsstoffer pr. 100 g. 

15,3	g

0	g

0,8	g

RejerMuslinger

11,9	g

0	g

2,2	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Makrel

17,8

0	g

12,9	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

348 kJ
pr.	100	g.

291 kJ
pr.	100	g.
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Næringsstoffer pr. 100 g. Næringsstoffer pr. 100 g. Næringsstoffer pr. 100 g. 

2,1	g

2,2	g

38,4	g

Yoghurt

3,7	g

3,6	g

3,5	g

 

Mælk

3,4	g

4,6	g

3,5	g

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

Næringsstoffer pr. 100 g. 

12,3	g

1,3	g

9,3	g

ÆgFløde

2,1	g

3	g

38	g

Næringsstoffer pr. 100 g.  

Ost

24,2	g

0,1	g

25,7	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

1484 kJ
pr.	100	g.

577 kJ
pr.	100	g.

  

3047 kJ
pr.	100	g.

Vegetabilsk olie

0	g

0	g

100	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Smør

0,7	g

0,6	g

81,5	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

3700 kJ
pr.	100	g.

264 kJ
pr.	100	g.

1394 kJ
pr.	100	g.

Næringsstoffer pr. 100 g. 

2,6	g

0,2	g

0,6	g

Spinat

Protein

Kulhydrat

Fedt

102 kJ
pr.	100	g.

Cremefraiche

1495 kJ
pr.	100	g.260 kJ

pr.	100	g.
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Næringsstoffer pr. 100 g. Næringsstoffer pr. 100 g. Næringsstoffer pr. 100 g. 

2,5	g

3,4	g

0,4	g

Kål
(f.eks. broccoli eller hvidkål) Gulerod

0,8	g

6,1	g

0,4	g

 

Kartoffel

2	g

17,9	g

0,3	g

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

158 kJ
pr.	100	g.

146 kJ
pr.	100	g.

Næringsstoffer pr. 100 g. 

0,7	g

1,6	g

0	g

AgurkLøg

1,2	g

5,4	g

0,1	g

Næringsstoffer pr. 100 g.  

Porre

2	g

3,7	g

0,2	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

183 kJ
pr.	100	g.

50 kJ
pr.	100	g.

  

144 kJ
pr.	100	g.

Salat
(f.eks. hjertesalat 

eller romaine)

1,3	g

1,9	g

0,2	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Tomat/
dåsetomater

1,2	g

3,1	g

0,4	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

68 kJ
pr.	100	g.

326 kJ
pr.	100	g.

146 kJ
pr.	100	g.

  

208 kJ
pr.	100	g.

0,6	g

16,3	g

0,3	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

Surt
(f.eks. syltede asier 

eller rødbeder)
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Næringsstoffer pr. 100 g. Næringsstoffer pr. 100 g. Næringsstoffer pr. 100 g. 

1,4	g

2,4	g

0,2	g

Peberfrugt

0,9	g

5,2	g

0,1	g

 

Asparges

2,1	g

2,8	g

0,3	g

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

133 kJ
pr.	100	g.

Næringsstoffer pr. 100 g. 

0,7	g

1,9	g

0,2	g

BladselleriSelleri

1,8	g

2	g

0,3	g

Næringsstoffer pr. 100 g.  

Græskar

0,6	g

3,3	g

0,1	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

143 kJ
pr.	100	g.

98 kJ
pr.	100	g.

  

294 kJ
pr.	100	g.

Næringsstoffer pr. 100 g. 

1,7	g

9,9	g

0,3	g

Rødbede

1,9	g

5,9	g

0,2	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Ærter

5,9	g

6,5	g

0,7	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

126 kJ
pr.	100	g.

220 kJ
pr.	100	g.

109 kJ
pr.	100	g.

75 kJ
pr.	100	g.

Grønne 
bønner

81 kJ
pr.	100	g.

Squash
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Næringsstoffer pr. 100 g. Næringsstoffer pr. 100 g. Næringsstoffer pr. 100 g. 

2	g

0,9	g

0,8	g

Majs

3,3	g

20,5	g

1,4	g

 

Jordskok

2,1	g

15,1	g

0,6	g

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

474 kJ
pr.	100	g. 139 kJ

pr.	100	g.

Næringsstoffer pr. 100 g. 

1,4	g

2,9	g

0,2	g

FennikelAubergine

0,9	g

3,1	g

0,1	g

Næringsstoffer pr. 100 g.  

Pastinak

2,1	g

10,2	g

0,5	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

83 kJ
pr.	100	g.

95 kJ
pr.	100	g.

335 kJ
pr.	100	g.

264 kJ
pr.	100	g.

Svampe

Næringsstoffer pr. 100 g. 

12,3	g

73,9	g

1,8	g

Pasta

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

1532 kJ
pr.	100	g.

7,8	g

78,1	g

1,2	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

21,8	g

46,1	g

3,2	g

Protein

Kulhydrat

Fedt

1429 kJ
pr.	100	g.

Tørrede bælgfrugter 
(f.eks. bønner eller kikærter)1518 kJ

pr.	100	g.

Ris
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Næringsstoffer pr. 100 g. Næringsstoffer pr. 100 g. Næringsstoffer pr. 100 g. 

Bulgur/ 
couscous

10,8	g

45,5	g

1,9	g

 

Perlebyg/perlespelt

10,6	g

43,2	g

2,2	g

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

1444 kJ
pr.	100	g.

Fuldkornsmel/
fuldkornsbrød

11,1	g

46,7	g

2,4	g

Næringsstoffer pr. 100 g.  

Rugmel/rugbrød

5,9	g

44,7	g

1,5	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

Protein

Kulhydrat

Fedt

884 kJ
pr.	100	g.

199 kJ
pr.	100	g.

997 kJ
pr.	100	g.

Næringsstoffer pr. 100 g.  

Protein

Kulhydrat

Fedt

Næringsstoffer pr. 100 g.  

Kartoffel

2	g

17,9	g

0,3	g

Protein

Kulhydrat

Fedt

Løg

1,2	g

5,4	g

0,1	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

183 kJ
pr.	100	g.

Løg

1,2	g

5,4	g

0,1	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

183 kJ
pr.	100	g.

326 kJ
pr.	100	g.

9	g

51,6	g

2,6	g

1290 kJ
pr.	100	g.

Hvedemel/ 
hvidt brød

Nødder

18,6	g

5,2	g

53,8	g

2522 kJ
pr.	100	g.
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Kartoffel
326 kJ
pr.	100	g.

Næringsstoffer pr. 100 g.  

Protein

Kulhydrat

Fedt

 

Ost

24,2	g

0,1	g

25,7	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

1394 kJ
pr.	100	g.

Fløde

2,1	g

3	g

38	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

1484 kJ
pr.	100	g.

Fløde

2,1	g

3	g

38	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

1484 kJ
pr.	100	g.

Næringsstoffer pr. 100 g. 

12,3	g

1,3	g

9,3	g

Æg

Protein

Kulhydrat

Fedt

577 kJ
pr.	100	g.

Vegetabilsk olie

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

3700 kJ
pr.	100	g.

  

3047 kJ
pr.	100	g.

Smør

0,7	g

0,6	g

81,5	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

  

3047 kJ
pr.	100	g.

Smør

0,7	g

0,6	g

81,5	g

Næringsstoffer pr. 100 g. 

Protein

Kulhydrat

Fedt

0	g

0	g

100	g

  

Mælk

3,4	g

4,6	g

3,5	g

Protein

Kulhydrat

Fedt

264 kJ
pr.	100	g.

Næringsstoffer pr. 100 g. 

2	g

17,9	g

0,3	g




