
Energi- og næringsbehovene hos personer med svelgebesvær 
er utgangspunktet de samme som hos friske eldre mennesker, 
og er også basert på et balansert kosthold. Hvis personene har 
begrenset bevegelighet, påvirkes imidlertid apetitten og tørsten 
av de forandrede energi- og næringsbehovene, noe som øker 
risikoen for feilernæring. 

Vår kaloririke mat utgjør tilfredsstillende måltider som gjør 
hverdagen enklere og forebygger mangler og/eller feilernæring så 
lenge som mulig. 

Vi har utviklet et agglomerert pulver som er like velsmakende som 
ferskt tilberedt mat med høyt kaloriinnhold. Kaloriinnholdet er 
1,9 kcal/gram grøt. Vi har dessuten tilsatt en vitaminblanding og 
ekstra fiber.

Konklusjon
Gjennom utvikling av komplette måltider (grøt, brød og lunsj) kan 
vi tilby en nær normal måltidserfaring for mennesker, slik at de kan 
få en forbedret måltidsopplevelse basert på individuelle ønsker. 

Beboere og pasienter i hjemmepleien innen onkologi, demens, 
Parkinsons og kjevekirurgi har ofte færre kostalternativer. 
Resultatet blir feilernæring, siden de i prinsippet spiser for lite 
mat. Det er ikke til å komme utenom at en langvarig løsning må 
inkludere naturlig tilberedt mat.

Måltider i pulverform

Våre måltider i pulverform er nå 
tilgjengelige på kort varsel for 
alle (inkludert omsorgspersoner) 
og kan tilberedes enkelt ved 
å tilsette kaldt eller varmt 
drikkevann.

Personer med svelgebesvær (dysfagi) kan 
oppleve problemer med å spise vanlige 
måltider da de ikke kan svelge normalt. Dette 
kan berøre personer som bor på pleiehjem eller 
hjemme, eller til og med ligger på sykehus. 
Utover dette kan både unge og eldre med 
alvorlige sykdommer iblant ha problemer med 
å spise normale måltider. 

Personer med svelgebesvær kan iblant få samme måltid tre ganger 
om dagen, som varieres gjennom at man moser maten eller tilbyr:

FROKOST
Om morgenen: f.eks. frokostblanding, ristet brød, 
bakverk.

LUNSJ 
Midt på dagen: f.eks. frokostblanding med melk, suppe 
eller potetmos med andre retter most med gaffel.

MIDDAG 
På kvelden: f.eks. frokostblanding med melk, suppe eller 
potetmos med andre retter most med gaffel.

VED HJELP AV EN TIL TRE 
MELLOMMÅLTIDSBLANDINGER 
MED HØYT KALORIINNHOLD 
OPPNÅS ET DAGLIG KALORIINNTAK 
PÅ MINST 1200 KCAL

1,200 
Kcal
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