
måltidsglede  
og matomsorg
– proteinrike råvarer og 

næringstette retter  
for økt appetitt 



Underernæring er en stor utfordring både 
på institusjon (opptil 60 % er underernærte) og hos hjemmeboende. 
Med små grep og et riktig kosthold kan man gjøre en stor forskjell  
– økt trivsel, mer energi og større våkenhet. 

Erfaring fra det norske institusjonsmarkedet viser at kjøkken som tilbyr 
konsistenstilpasset mat, lager dette til rundt 10% av brukerne. Noen 
erfarer også at opp til 25% av brukerne har glede av å få tilbudt mer 
konsistenstilpasset mat. 

Med våre nye konsistenstilpassede steker, vil institusjonskjøkkenet 
spare mye tid – som kan brukes til andre, verdifulle oppgaver. 

Sammen med fysisk aktivitet er protein med på å bevare  
muskelmassen, og bremser tap av muskelmasse som øker  
jo eldre man blir.

Tap av muskelmasse medfører dårlig bevegelse og balanse, 
samt skjøre knokler – vanskeligheter med å klare hverdagen.

Anbefalinger sier at personer over 65 år må få mer av  
sin energi fra protein – spredt over alle måltider  
i måltidsdøgnet.

Proteiner er også viktig i forbindelse med helingsprosesser  
– (feks. brudd og sår).

Forskning viser at et proteinrikt kosthold og fysisk aktivitet  
bremser muskeltap og gir grunnlag for vitale seniorer:

Kilder:
”Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, Helsedirektoratet 2013”
”Kosthåndboken, Helsedirektoratet 2013 (rev. 2016)”

Proteiner = Gull!

Protein PersontilpassetMatglede



Ingredienser: Storfekjøtt (70 %), 
vann, storfeprotein, salt, potet,  
krydder, antioksidant E300, E306, 
E304, E330, E221, stabilisator E460, 
E450, E471, E407.

Næringsinnhold: 994 kJ/239 kcal, 
Karbohydrater 2,7 g, hvorav sukker-
arter 0,0 g, Fett 18 g, hvorav mettede 
fettsyrer 3,8 g, enumettede fettsyrer 
9,6 g, flerumettede fettsyrer 3,6 g, 
Protein 16 g, salt 1,0 g.

Ingredienser: Svinekjøtt (85 %), 
vann, svineprotein, salt, potet,  
krydder, antioksidant E300, E306, 
E304, E330, E221, stabilisator E460, 
E450, E471.

Næringsinnhold: 1057 kJ/254 kcal, 
Karbohydrater 2,7 g, hvorav sukker-
arter 0,0 g, Fett 20 g, hvorav mettede 
fettsyrer 6,9 g, enumettede fettsyrer 
8,5 g, flerumettede fettsyrer 2,8 g, 
Protein 17 g, salt 1,1 g.

Ingredienser: Kalkunkjøtt (64 %), 
kyllingskinn, vann, kyllingprotein, 
salt, potet, krydder, antioksidant E300, 
E306, E304, E330, E221, stabilisator 
E460, E450, E471.

Næringsinnhold:  830 kJ/199 kcal, 
Karbohydrater 2,8 g, hvorav sukker-
arter 0,0g, Fett 13 g, hvorav mettede 
fettsyrer 3,5 g, enumettede fettsyrer 
4,9 g, flerumettede fettsyrer 2,9 g, 
Protein 19 g, salt 1,1 g.

Storfestek  
konsistenstilpasset
skivet storfestek  
i geleringsform, uten biter

Singelfryst, 1,5 kg
Varenr. 610398
EPD. 5473012
Matr.nr. 5000007242

Svinestek  
konsistenstilpasset
skivet svinestek  
i geleringsform, uten biter

Singelfryst, 1,5 kg
Varenr. 610399
EPD. 5473020
Matr.nr. 5000007241

Kalkunstek  
konsistenstilpasset
skivet kalkunfilet  
i geleringsform, uten biter

Singelfryst, 1,5 kg
Varenr. 364258
EPD. 5473392
Matr.nr. 5000007336

For personer med dysfagi kan det å spise kjøtt være vanskelig. Våre nye konsistenstilpassede steker 
er spesielt utviklet for institusjonskjøkken som produserer tilpasset kost. Med våre nye konsistenstil-
passede steker vil institusjonskjøkkenet spare mye tid – som kan brukes til andre, verdifulle oppgaver.

Visste du at? 
Et forskningsprosjekt kalt «Porselen for alle» gjennom- 
ført av Universitetet i Stavanger, Universitetssykehuset 
i Stavanger og Figgjo undersøkte hvordan noen farge- 
valg på tallerken påvirket spiseopplevelsen til eldre 
med demens.

Forsøket viste at 37 % av brukerne spiste opp maten 
når den ble servert på hvit tallerken, mens 64 % spiste 
opp maten når den ble servert på denne tallerkenen. 
Grunnen er trolig at den fargede kanten lager en kontrast 
mellom mat og bord, som gjør at demente klarer å holde 
maten på tallerkenen. Dette gir en mer verdig spise-
opplevelse, og gjør at flere klarer og vil spise selv. 

Nyhet!

Konsistenstilpassede  

STEKER

Slik lages produktene
• Kjøtt, tilsatt krydder, langtidskokes mørt i sousvide.  

Det brukes kun norsk kjøttråvare. 

• Deretter hakkes det til en fin masse, slik at det får glatt konsistens. 

• Protein tilsettes og «stekeskorpe» lages

• Steken deles i skiver á 50 g.

• Skivene singelfryses i skål med mellomleggsplast,  
for enkel håndtering. 

Smakfull og  
appetittvekkende

Næringstett og  
proteinrik

Inneholder ingen  
allergener

 
Tilberedning

Vi anbefaler oppvarming 

på tallerken (damp, eller i 

mikroovn) med plast over, 

til kjernetemperatur 72 °C.

Produktene bestilles enten hos din storhusholdningsgrossist, hos vårt salgskontor, tlf. 955 18 500  
eller hos din Nortura PROFF-konsulent. 



Det er viktig med fristende  
tilbehør for å øke appetitten!

Potetmos
500 g poteter
50 g smør
1,5 dl fløte
1 ts salt
0,5 ts pepper

Skrell og del potetene i biter. Kok dem 
møre i lettsaltet vann. Hell av vannet 
og la dampe av seg. Mos med smør, 
fløte, salt og pepper til en fin mos.

Brokkolimos
500 g brokkoli
2 ss smør
1 dl kremfløte
0,5 ts salt
0,25 ts pepper

Grovhakk brokkoli og kok mør i 
lettsaltet vann. Hell av vannet og la 
dampe av. Mos til puré med smør, 
fløte, salt og pepper. Kjør fin med  
en stavmikser.

Tips! Ønsker du en grønnere farge, 
kan du mose inn grønne erter eller 
spinat.

Brun saus
3 ss smør
1 ss Maizena
2 dl helmelk
4 dl kjøttkraft
0,25 ts salt
0,25 ts pepper
Ev. litt ekstra fløte

Smelt smør i en kjele på medium varme. 
Rør inn mel og fres under omrøring til  
massen får en gyllen brunfarge.  
Skru ned varmen og tilsett melk og kraft 
gradvis mens du rører ut klumpene hele 
tiden. La sausen koke opp mellom hver 
gang. La sausen småkoke i ca. 5 minutter 
og smak til med salt og pepper.  
Spe med litt fløte om du ønsker en  
mildere, men fyldigere smak.

Rødbetemos
500 g rødbeter
1 potet
2 ss olivenolje
2-3 stilker timian
salt og pepper
1 dl kremfløte
2 ss smør

Sett ovnen på 210 °C. Skrell og del 
rødbeter og poteter i biter. Ha over i en 
ildfast form med olivenolje, timian,  
salt og pepper. Dekk formen med  
aluminiumsfolie og bak i ovnen til møre, 
ca. 40 minutter. (Ev. bruk kokte rødbeter 
og poteter). Mos de ovnsbakte  
grønnsakene med fløte og smør til en 
jevn puré. Bruk gjerne en stavmikser. 
Smak til med salt og pepper.

Kålrotpuré
400 g kålrot
1 gulrot
1 potet
1 dl fløte
50 g smør
0,5 ts salt
0,25 ts pepper

Skrell og del kålrot, gulrot og potet  
i biter. Kok møre i lettsaltet vann.  
Hell av vannet og la dampe av.  
Mos med fløte, smør, salt og pepper til 
en jevn mos. Bruk gjerne stavmikser.

Ertepuré
500 g frosne grønne erter
50 g smør
0,5 ts salt
0,5 ts pepper

Kok ertene møre i fosskokende vann, 
ca. 5 minutter. Hell av vannet.  
Kjør til mos med smør, salt og pepper. 
Bruk en stavmikser eller blender så du 
får en fin puré.

Eplemos
6 epler
1 liten løk
1 dl sukker
1 dl hvitvinseddik
1 ts finrevet ingefær
1 kanelstang
2 hele stjerneanis

Skrell og del eple i biter og finhakk løk. 
Kok opp sukker og eddik, tilsett løk og 
la trekke i 2 minutter. Ha i resten av 
ingrediensene og la småkoke i 20-30 
minutter eller til du kan mose eplene. 
Fjern krydder og kjør mosen til glatt 
puré med en stavmikser. Press ev. 
mosen gjennom en sikt eller sil av noe 
væske om den er for løs.

Gulrotpuré
4 store gulrøtter
1 potet
2 ss smør
2 ss crème fraîche
0,5 ts salt
0,5 ts pepper

Skrell og del gulrot og potet i biter. 
Kok møre i lettsaltet vann,  
ca. 20 minutter. Hell av vannet og 
la dampe av. Mos med smør, creme 
fraiche, salt og pepper til en jevn puré. 
Bruk gjerne stavmikser.



Salgskontor Nortura PROFF – tlf. 955 18 500

www.norturaproff.no
proff@nortura.no

            Er du interessert i å lære mer om
og de konsistenstilpassede stekene?

Ta kontakt med oss!


