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Litt om produktene

Resource ThickenUp
Resource ThickenUp er et lettløselig fortykningsmiddel i pulverform som gjør det enkelt å
spesialtilpasse konsistensen på mat og drikke
uten at smaken forandres. Resource ThickenUp
benyttes ved dysfagi (svelgevansker).
Resource Energipulver
Resource Energipulver er et maisbasert
karbohydratpulver med
nøytral smak. Resource
Energipulver blandes i
mat og drikke, og brukes
i matlaging for å øke
energiinntaket. Personer
med svelgevansker som
også trenger ekstra energi, kan tilsette 25 g (1/2
dl) Resource Energipulver pr.porsjon i oppskriftene i denne brosjyren.

Addera/Addera Plus
Addera /Addera Plus er klare saftlignende næringsdrikker. De inneholder ikke fett, men finnes med
ekstra mye energi og protein (Addera Plus).
AFINUTRIN
AFINUTRIN er
et melkebasert
ernæringspulver som kan
blandes ut i
helmelk og
drikkes. AFINUTRIN fås med nøytral smak og sjokoladesmak.
AFINUTRIN Nøytral kan brukes i matlaging.
Personer med svelgevansker som også trenger
ekstra energi og proteiner, kan tilsette 25 g (4 ss)
AFINUTRIN Nøytral pr.porsjon i oppskriftene i
denne brosjyren.

Resource Komplett Næring
Som navnet sier er dette en næringsdrikk som
har et komplett innhold av næringsstoffer.
Den kan brukes som mellommåltid, eller i stedet
for måltider ved dårlig matlyst og økt behov for
energi/protein. Drikkene er klare til bruk, men
kan også benyttes i matlaging. Drikkene
kommer også med ekstra protein (Komplett
Næring Protein) og med ekstra energi (Komplett
Næring Energi).
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Oppskriftsheftet er delt i to deler:
Del 1: Oppskrifter til én person
Del 2: Oppskrifter til bruk i institusjoner
Oppskriftene
Denne brosjyren gir enkle eksempler på hvordan
du forandrer konsistensen på tillaget vanlig mat,
slik at personer med tygge- og svelgevansker kan
spise den.

DEL 1.

Oppskriftene i del 1 er for én porsjon, om ikke
annet er nevnt. Angitt energi- og proteinmengde er
alltid for én porsjon.

Kjøkkenmaskiner
Med en kjøkkenmaskin med hurtig roterende kniver som finhakker ingredienser, blir det fin puré av
all mat, så vel rå som kokt eller stekt. Maskinen
bør være tilpasset etter husholdningens størrelse.
Jo mindre mengde mat som skal tilberedes, desto
mindre bør maskinens tilberedningsbolle være.
Prinsippet er at den skal fylles til ca 1/3 -2/3.
En blender eller hurtigmikser passer best til retter
med mye væske i, som supper og drikker. Obs!
Maskinens motoreffekt bør være sterk – hurtigmikseren bør være på 300-400 Watt, kjøkkenmaskinen på 500 Watt eller mer.
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Når det er vanskelig å spise, er det ekstra viktig at
maten vekker appetitten. Bruk fantasien og pynt
gjerne med frukt og grønt!
Ved å benytte puré av kjøtt, fisk, grønnsaker, frukt
eller bær kan man ved hjelp av ThickenUp på en
enkel måte tilberede lettspist og næringsrik mat
som vekker appetitten.
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RETTER TIL FROKOST OG KVELDS
Grøt og melk

Grøt som ikke er for tykk
er som regel lett å spise. Å
drikke vanlig melk, er derimot
vanskelig. Dette løses enkelt
ved å fortykke melken med
ThickenUp.

Pålegg

Du kan uten videre velge mykt pålegg, ost av forskjellig slag,
patéer, makrell i tomat, sild i tomat/olje, kokt egg og syltetøy
tilsatt litt ThickenUp.

Eggerøre med ansjos
168 kcal
11 g protein

1 hardkokt egg
1 rå eggeplomme
2-3 ansjosfileter

Tyktflytende søtmelk
90 kcal
5 g protein

Kjør eggeplommen og ansjosfilétene i hurtigmikseren. Tilsett
kokt egg til alt er blandet.

&

1 ½ dl melk
2 ss Thicken Up
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Rør pulveret i melken. Sett den i kjøleskapet for å svelle i
15-20 minutter.

Eggekrem

OBS! I melk og melkebaserte produkter trenger
ThickenUp lenger tid til å svelle.

156 kcal
9 g protein

1 hardkokt egg
4 ss fløte
Litt kaviar eller ansjos
Kjør egg og fløte i mikseren til en jevn masse. Tilsett kaviar
eller ansjos etter smak.
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KAKER OG SMØRBRØD

Brød og kaker av alle slag blir myke slik at de kan spises
med skje etter en preparering i ThickenUp.

Blanding til søte bakverk
1 dl drikkeklar eplejuice
½ ss ThickenUp
Visp ut ThickenUp i juicen.

Kaker, kjeks og sukkerbrød

Myke smørbrød

2 skiver brød
1 porsjon blanding til smørbrød
Legg skivene på et fat, som for kakene. La det stå og trekke
til skivene er ordentlig gjennomtrukket. Flytt så skivene over
på en smørbrødasjett med en stekespade. Pålegg som
eggekrem og myk eggerøre sprøytes på skiven med f.eks.
en kremsprøyte. En kan også gjøre skivene ferdige før de
legges i blandingen.

Legg kakene på et fat/asjett. Hell blandingen jevnt over. La
det stå til bakverket er mykt, noen minutter for tynne kjeks,
20-40 minutter for småkaker. Du kan også helle blandingen
på fatet og sette kakene i blandingen. Benytt en tynn stekespade til å flytte bakverket til en ren asjett.
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Blanding til smørbrød
1,5 dl vann
1 ss smør
1 ss ThickenUp

Varm opp vannet og smelt smøret i. Visp i ThickenUp.
Blandingen er nok til to skiver.
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SUPPER
Alle varme supper til lunsj og middag kan få en svelgevennlig
kremkonsistens med hjelp av ThickenUp. Alt etter suppens
innhold av faste partikler og konsistens varierer mengden
ThickenUp til en porsjon ganske mye.

Ertesuppe med flesk

Kjør suppen i kjøkkenmaskin eller hurtigmikser til en fin puré.
Tilsett vann hvis det er angitt på boksen.
Rør i ThickenUp.

Sjampinjongsuppe med Komplett Næring

230 kcal
14 g protein

330 kcal – 13 g protein

2 ½ dl ertesuppe med flesk (spiseklar)
evt. 1 ts ThickenUp

2 ½ dl sjampinjongsuppe med Komplett Næring Nøytral
2 ss ThickenUp

Kjør suppen i kjøkkenmaskin eller hurtigmikser til
en fin puré. Varm puréen.
Ertepuréen blir tyktflytende
av seg selv, men dersom
en enda tykkere konsistens
ønskes kan man røre i litt
ThickenUp.

Varm opp suppen og rør i
ThickenUp til rett konsistens.
Serveres med det samme.

Kjøtt- og grønnsakssuppe
60 kcal
4,5 g protein

TIPS:
Komplett Næring Nøytral øker næringsinnholdet
uten å endre smaken. Tilsett Komplett Næring
Nøytral i suppen når det trengs ekstra næring!

1 ¼ dl kjøtt- og grønnsakssuppe
1 ¼ dl vann
1 ss ThickenUp
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KJØTT- OG FISKERETTER

Slik lager du puréer av kjøtt og fisk:
Kjøttet må være fritt for sener og hinner. Fisk skal være
filetert. Kjøttet/fisken kuttes i små biter, max. 2x2 cm som
legges i kjøkkenmaskinens bolle. Tilsett ½ - 1 dl væske pr.
porsjon kjøtt/fisk. Det kan være vann som fisken er trukket i
eller sjy, buljong, melk, fløte etc. Start maskinen, følg dens
anvisning om mengde, hastighetsinstilling og tid nøye. Blir
det ikke tilstrekkelig finfordelt, la maskinen hvile ½ minutt og
kjør en gang til. Dette gjentas til du får en glatt fin puré.

Mousse av stek

120 kcal
19 g protein
(Standard oppskrift på varme retter av ferdig tillaget kjøtt)
				
1 porsjon
4 porsjoner
Okse-/Svinestek
75 g
300 g
Stekesjy eller buljong
¾ dl
3 dl
ThickenUp
¾ ss
3 ss
Lag puréen som beskrevet over. Dryss i ThickenUp og kjør
noen omdreininger til. Ta ut kjøttfarsen, form til en rull som
skjæres opp i skiver som en stek. Varm mousseskivene
direkte på tallerkenen i mikrobølgeovnen. Serveres med
potetmos, varm grønnsaksmousse* og brun saus*.
*Se oppskrift.

Kald kyllingpaté

165 kcal
18 g protein
(Standard oppskrift på kalde retter av ferdig tillaget kjøtt)
Rent kjøtt av grillet kylling
Sjy eller buljong
ThickenUp

1 porsjon
75 g
¾ dl
¾ ss

4 porsjoner
300 g (= 1 kylling)
3 dl
3 ss

Lag puré av kjøtt og væske som beskrevet over. Strø
ThickenUp i og kjør maskinen noen omdreininger til. Fyll
kjøttmassen i en form som settes i kjøleskapet. Serveres
med grønn salat*, saus og ripsgelé.
OBS! Vær ekstra nøye med hygienen når du arbeider med
puréer. Vær klar over at en puré er et utmerket vekstmedium
for bakterier. Unngå å berøre maten med hendene, spesielt
hvis den ikke skal kokes. Anvend redskap.
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Varm fiskemousse

(Standard oppskrift på fiskeretter)
75 kcal
14 g protein
				
1 porsjon
4 porsjoner
Kokt fiskefilet
70 g
400 g (=1 pk dypfryst)
Fiskebuljong
¾ dl
3 ¾ dl
ThickenUp
1 ss
¾ dl
Del fisken i biter og kjør den i maskinen sammen med fiskebuljongen til en fin puré. Tilsett ThickenUp og kjør noen
omdreininger til. Legg opp moussen pent på en tallerken.
Lag boller med en skje, eller form den som en fisk. Serveres
med potetmos, brokkoli eller erter. Smørsaus eller hollandaisesaus hører til. Tallerkenen med den ferdige retten varmes i
mikrobølgeovnen.
Tips! En annen god saus er hummersuppe på boks eller
pose, tillaget som saus med redusert væskemengde.

Kald fiskepaté

FRYS OG VARM OPP

Retter preparert med ThickenUp kan fryses. Retter som skal
spises kalde trenger bare å tines. De beholder den konsistens og form de hadde ved innfrysingen. Retter som skal
spises varme kan tines og varmes igjen uten at fasong og
konsistens endres, forutsatt at oppvarmingstiden ikke blir for
lang.

SAUSER

Vanlig rømme og glatte sauser tilsatt egg, for eksempel
hollandaise og vaniljesaus,
har riktig konsistens til mat
som er lett å svelge. Sauser
som er for tyntflytende kan
lett fortykkes med ThickenUp.
Sausen spiller ofte en stor
rolle som energibærer. Her
følger noen oppskrifter på
kalde sauser som er lett å
tilberede og som også er
energi- og proteinrike.

Gå ut ifra fremgangsmåten som er beskrevet over, men legg
opp kaldt tilbehør av grønnsaksmoussé og litt finfin råkost*.
Kalde sauser som hollandaise tilsatt litt karri, passer godt til.

Brun saus til kjøtt

*Se oppskrift side 9

Visp ThickenUp i den ferdige sausen.

1 dl ferdig brun saus
¾ ss ThickenUp
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Smørsaus til fisk

Sause Chilifili

1 dl fiskesaus
1 ss smør
½ ss ThickenUp

178 kcal
1 g protein

Smelt smøret i den varme sausen og visp inn ThickenUp til
rett konsistens.

Fyldig grønnsakssaus

1 dl kokte grønnsaker
½ dl grønnsakskraft eller buljong
1 ss ThickenUp
Kjør grønnsakene i maskin eller mikser til fin puré. Tilsett
væske og ThickenUp og kjør et par omdreininger til. Sausen
kan serveres varm eller kald, til kjøtt og fisk.

Creme fraiche
Konsentrert kjøttkraft
Tomatpuré
Vann
Tabasco
Chilipepper
Hvitpepper, salt

1 porsjon
½ dl
1 ss
1 ts

4 porsjoner
2 dl
4 ss
1 ½ ss

Rør sammen kjøttkraft, tomatpuré og creme fraiche. Spe
med litt vann. Krydre. Server sausen kald eller varm til kjøttretter.
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Karrihollandaise
220 kcal
2 g protein

Hollandaise, ferdig
Smør
Karripulver

1 porsjon
¾ dl
1 ts
¼ ts

4 porsjoner
3 dl
1 ½ ss
1 ts

Smelt smøret og rør karrien ut i det. Avkjøl. Visp inn krydderfett i ferdig hollandaise.
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GRØNNSAKER
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De fleste grønnsaker inneholder
mye væske. Det er lett å lage puré
av kokte grønnsaker. Ved å tilsette
ThickenUp bindes væske, og puréen blir lett å spise.

Grønnsaksmousse

(Standardoppskrift på kokte grønnsaker med mye stivelse)
1 ½ dl kokte gulrøtter, blomkål,
brokkoli etc.
Evt. ½ dl grønnsakskraft eller
buljong
1 ½ ss ThickenUp
Kjør grønnsakene i kjøkkenmaskin
eller hurtigmikser til en fin puré.
Tilsett væske om det er nødvendig.
Strø over ThickenUp og kjør maskinen et par omdreininger. Legg
moussen pent opp på tallerkenen
ved hjelp av en skje eller isskje.

Grønn ertemousse

(Standardoppskrift på kokte grønnsaker med mye stivelse)
1 – 1 ½ dl kokte grønne erter/mais/
bønner
½ dl grønnsakskraft eller vann
1 ss ThickenUp
Kjør erter med væske i kjøkkenmaskin eller mikser til fin puré. Tilsett
ThickenUp.

Grønnsakscabarét

Lag mousse av forskjellige grønnsaker hver sort for seg. Legg dem
opp som kuler ved hjelp av en isskje
eller vanlig skje (stor eller liten).

Tips!
Ved enkelte anledninger kan en
prøve å forme moussen til det
utseende grønnsaken opprinnelig hadde. Dekorer gjerne
med grønne blad.

FINFIN RÅKOST
Råkosten er vanligvis en stor
utfordring når man skal lage svelgevennlig kost. Vanlig råraspet
fungerer ikke, selv om det er raspet
på det fineste. Under er beskrevet
en arbeidsmetode som sammen
med ThickenUp gir et meget bra
alternativ.

Rå gulrotpuré

100 g rå gulrot
2 ss appelsinjuice, konsentrert
2 ss vann
1 ss ThickenUp
Vask og skrap gulroten og skjær
den i 1–1 ½ cm store terninger.
Legg disse i maskinbollen med
kniven satt i. Tilsett juice og vann
og kjør med høy hastighet til en fin
puré. Strø over ThickenUp og kjør et
par runder til.

Kål med tyttebær
100 g kål (hvit)
2 ss tyttebærsyltetøy
¼ ts salt
½ ss ThickenUp
- 10 -
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Skyll kålen og skjær den i biter.
Legg disse i kjøkkenmaskinens bolle
med kniven satt i. Tilsett syltetøy
og kjør på høy hastighet til fin puré.
Strø over ThickenUp. Kjør et par
runder til.

Finfin grønnsalat

100 g isbergsalat
2 ss dressing (=1 del vineddik + 3
deler olje, salt og pepper)
1 ss ThickenUp
Skyll salaten og del den i små biter.
Kjør disse i kjøkkenmaskinen sammen med hjemmelaget dressing
eller en kjøpt dressing til finfin puré.
Bland så i ThickenUp.

Fersk tomatpuré
100 g fersk tomat
¼ ts salt
Litt hvit pepper
1 ½ ss ThickenUp

TILBEHØR
Smaksrikt og fargesterkt tilbehør er
en veldig viktig stimulans til
appetitten.
Tips!
Lag en større prosjon med forskjellig tilbehør og frys den inn
i isformer. Ta siden frem det du
behøver.

6-7 porsjoner
Tyttebærsyltetøy
ThickenUp

1-2 porsjoner
Rødbeter
Rødbetkraft
ThickenUp

60 g
2 ss
½ ss

4-5 porsjoner
Rødbeter 1 glass (270 g)
Rødbetkraft
ca. 1 dl
ThickenUp
2 ss
Kjør rødbeter med kraft i maskin
eller mikser. Bland i ThickenUp.

Tyttebærpuré
1-2 porsjoner
Tyttebærsyltetøy
ThickenUp

Rødbetpuré

4 ss (60 g)
½ ss
1 glass (410 g)
3 ½ ss

Kjør syltetøy i maskin eller hurtigmikser til fin puré. Bland inn ThickenUp
til ønsket konsistens. Mengden er
avhengig av hvor tykt syltetøyet er.

Del tomaten i biter. Kjør disse i kjøkkenmaskinen til fin puré. Krydre og
bland i ThickenUp.

Agurkpuré av sylteagurk
1-2 porsjoner
Agurk
Agurkkraft
ThickenUp
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60 g
2 ss
1 ss

5-6 porsjoner
Agurk
1 glass (345 g)
Agurkkraft
ca. 2 ½ dl
ThickenUp 5 ½ ss (0,8 dl)
Kjør agurk og kraft i maskin eller hurtigmikser. Bland i ThickenUp.
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DESSERTER
Det er mange tradisjonelle deserter som kan benyttes slik
de er av personer med svelgevansker, for eksempel sjokoladepudding, mousse av frukt og bær, fløterand og lignende.
De sausene som egner seg best er vaniljesaus og krem.
Rødgrøt kan fungere bra om den serveres med krem i stedet
for fløtemelk.

Del appelsinen i båter og skjær dem over på tvers. Legg
bitene i kjøkkenmaskinens bolle, og kjør til puré. Bland i
ThickenUp og sukker etter smak.

DESSERTSUPPER
Posesupper er ofte for tynne for personer med svelgevansker. Ved hjelp av ThickenUp kan de lett forbedres.

Tips!
Til søte desserter kan det smake godt med syrlig
Crème Fraiche som saus!

Nypesuppe

Ananasmousse

Visp i ThickenUp til ønsket konsistens.

1 ½ dl nypesuppe, serveringsklar
1 ½ ss ThickenUp

(standardoppskrift for hermetisk frukt)

Saftsuppe

1 ½ dl saftsuppe, serveringsklar
1 ss ThickenUp
Visp ThickenUp inn i suppen til ønsket konsistens.
Tips! Saftsuppe passer godt til tyktflytende saftdrikk.

1 ¼ dl ananasbiter eller
2 stk ananasringer
½ dl ananasjuice
1 ½ ss ThickenUp
1 ss sukker

Eplesuppe

Lag puré av ananas og kraft i mikser. Bland i ThickenUp og
sukker etter smak.

Appelsinmousse

(standardoppskrift for fersk frukt)
1 stor appelsin (200 g)
2 ss sukker
2 ss ThickenUp

1 dl eplemos
2 ss eplejuice
1 dl vann
1 ½ ss ThickenUp
Bland eplemos, juice og vann. Tilsett ThickenUp til rett
konsistens.
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DRIKKER TIL MELLOMMÅLTID
Oppskriftene som er beskrevet nedenfor har en konsistens
som rømme. Ønskes en tynnere konsistens minsker man på
mengden ThickenUp. Andre frukter eller bær kan selvfølgelig
benyttes. Tips! La gjerne isen stå i romtemperatur og mykne
litt på forhånd.

Appelsinshake
215 kcal
4,5 g protein

(Juice av annen frukt kan også brukes)
2 ss appelsinjuice, konsentrert
1 dl vaniljeis
½ dl H-melk
1 ss sukker
1 ss ThickenUp
Bland ingrediensene. La drinken stå i 10-12 minutter.

Jordbærshake

148 kcal
3 g protein
(Andre bærsorter kan også brukes)
1 dl jordbær, ferske eller opptinte
½ dl H-melk
½ dl fløteis
1 ss sukker
2 ts ThickenUp

Gelering_07.indd 13

Lag puré av jordbærene, helst i en mikser. Tilsett melk og is,
sukker etter smak. Bland i ThickenUp og la drinken stå i 1012 minutter.

Kaffeshake
206 kcal
5 g protein

1 ts frysetørret kaffepulver
1 dl vaniljeis
¾ dl H-melk
2 ss ThickenUp
Løs opp kaffepulveret i litt varmt vann. Bland kaffe, melk og
is til det blir helt jevnt
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Obs! Isen må være helt tint før man tilsetter ThickenUp. La
drinken så stå og svelle en stund til den blir tyktflytende.

Sjokoladeshake

210 kcal
5 g proteiner
(Også annen is kan brukes)
1 dl sjokoladeis
1 dl H-melk
2 ss ThickenUp
Bland ingrediensene. La drinken stå 10-12 minutter.
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KOSTTILLEGG
Vaniljebanan

Denne friske kremen kan serveres på to ulike måter.

278 kcal
6 g protein

Metode 1:
Hell kosttillegget i et glass og rør pulveret i med en gaffel.
Serveres kaldt.

1 dl Komplett Næring Vanilje
½ banan
2 ts appelsinjuice
1 ss sukker
1 ss ThickenUp

Metode 2:
Hell opp kosttillegget i en dessertskål og visp i pulveret.
Skum dannes. Helles over i glass og serveres med skje.

KALDE DRIKKER

Lag puré av bananen. Bland i de øvrige ingrediensene.
La drinken stå i 10-12 minutter og svelle.

Tyktflytende Komplett Næring
270 kcal
10 g protein

2 dl Komplett Næring
2 ss ThickenUp
Bruk visp eller stavmikser og visp dette godt sammen.
La drikken stå og svelle 10-12 minutter.

De fleste kalde drikker kan fortykkes med ThickenUp.
Pulveret blandes direkte i væsken som tykner i løpet av ett til
to minutter.
Tips til redskap: Mindre mengder, som
i disse oppskriftene for én porsjon, kan
røres ut direkte i drikkeglasset med en
gaffel. Til større mengder anbefales å
bruke visp.

Iste

93 kcal

Krem av Addera
215 kcal
8 g protein

1 ss pulver av Iste med sitronsmak
2 ss ThickenUp
1 ½ dl vann
Bland tepulver og ThickenUp i en tørr

2 dl Addera Sitron og Hyllebær
3 ss ThickenUp
- 14 Gelering_07.indd 14

27-03-07 13:17:54

kopp. Tilsett vann under kraftig omrøring. Avkjøl.

vann under kraftig omrøring. Smakes til med evt. sukker.

Juice
94 kcal

Varm sjokolade
111 kcal
7 g protein

1 ½ dl drikkeklar juice
1 ½ ss ThickenUp
Visp ThickenUp i juicen.
Resource Sviskejuice
132 kcal
2 dl Resource Sviskejuice (tilsvarer 1 forpakning)
2 ss ThickenUp
Hell sviskejuicen opp i et stort glass eller en bolle, og visp i
ThickenUp.

VARME DRIKKER
Varme drikker blir omgående tyktflytende når de tilsettes
ThickenUp. Tørre pulvere bør derfor blandes først, før man
heller over varmt vann.

1 pose (30 g) sjokoladedrikk
2 ss ThickenUp
1 ½ dl vann
Bland sjokoladepulveret og
ThickenUp i en tørr kopp. Rør
ut i litt kaldt vann. Tilsett varmt
vann under omrøring.
Vanlig kaffe eller te
1 kopp drikkeklar kaffe/te
2 ss ThickenUp
evt. sukker
Løs opp evt. sukker først i kaffe/te. Bland deretter i
ThickenUp under kraftig omrøring.

LYKKE TIL!

Espresso
1 pose (1,8 g) Espresso, Nescafé
1 ss ThickenUp
¾ dl vann
evt. sukker
Bland kaffepulver med ThickenUp i en tørr kopp. Tilsett varmt
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DEL 2.

Lettsvelget kost (geleringskost)
En tverrfaglig sammensatt grupe ved Aker sykehus har
utviklet en ny meny for pasienter med spise- og svelgevansker (dysfagi). Arbeidsgruppen bestod av representanter fra
Enhet for klinisk ernæring, hovedkjøkkenet, to studenter i
klinisk ernæring, slagenheten og en rehabiliteringsavdeling.
Med spise- og svelgevansker menes i denne sammenheng
problemer med å bearbeide mat i munnhulen, føre den bakover mot svelget og selve svelgeprosessen.
Navnet på den nye kostformen – lettsvelget kost – henspeiler
på at den har en konsistens som skal gjøre at den er lett
å svelge. Kostformen er basert på bruk av ThickenUp som
bindemiddel. Arbeidet med den nye kostformen har blant
annet bestått i utarbeidelse av oppskrifter, utprøving på slagenheten og evaluering. I denne delen av heftet er samtlige
oppskrifter samlet.
De som denne kostformen kan være aktuell for, er ofte ikke
selv oppmerksomme på sine egne spise- og svelgevansker.
Alle som har kontakt med personer som er spesielt utsatt,
bør være oppmerksomme på signaler på spise- og svelgevansker som nevnt under. Et særskilt ansvar påligger dem
som har med matserveringen å gjøre.

Grupper som er utsatt for spise- og svelgevansker:
•
•
•
•
•
•

Friske eldre over 70 år med redusert almenntilstand
Personer med medfødte hjerneskader
Personer med ervervede hjerneskader (slag/hodeskader
og hjernesvulst)
Personer med andre nevrologiske sykdommer
Personer med kreft i munn og svelg
Pasienter som har ligget lenge på postoperativ avdeling
og som derfor ikke har brukt svelgerefleksen på lang tid

Tenk på spise- og svelgevansker når du observerer følgende
signaler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sikling
Hosting
Gurglete eller hes stemme
Om maten renner ut av munnen
Om det blir liggende igjen mat i munnen etter svelging
Om pasienten strever med å svelge
Om pasienten hoster eller kremter under svelging
Om tårene renner
Om pustemønsteret er forandret
Om pasienten har feber 2-24 t etter måltid
Om pasienten har lungebetennelse

Se for øvrig avsnittet Geleringskost i Kapittel 7, ”Mat med
annen konsistens”, i siste utgave av Statens ernæringsråds
retningslinjer for kostholdet i helseinstitusjoner.
Lykke til med oppskriftene!
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LETTSVELGET KOST
Dagsmeny: 4 måltider:
		
		
		

Frokost
Middag
Aftens
Senaftens

Brødmåltid – 4 halve skiver
Hovedrett, suppe/dessert
Brødmåltid – 4 halve skiver
Brødmåltid – 2 halve skiver

MENY FOR EN UKE – MIDDAGSMÅLTIDER
DAG 1:
Kylling med tomatsaus. Hvitkål, potetmos
DAG 2:
Stekt fisk m/saus. Potetmos, brokkoli, gulrøtter
DAG 3:
Svinestek m/brun saus. Brekkbønner, rødbeter, potetmos, tyttebærsyltetøy
DAG 4:
Kokt torsk m/hvit saus. Potetmos, råkost, gulrøtter og eple
DAG 5:
Kjøttkaker m/brun saus. Potetmos, ertestuing, tyttebærsyltetøy
DAG 6:
Okseragu. Potetmos, gulrøtter
DAG 7:
Dampet laks m/rømme-remulade. Potetmos, brokkoli

MENY FOR EN UKE - BRØDMÅLTIDER
DAG 1:
DAG 2:
DAG 3:
DAG 4:
DAG 5:
DAG 6:
DAG 7:

FROKOST
Syltetøy, prim, kjøtt, kaviar
Syltetøy, prim, smøreost, eggestand
Syltetøy, prim, smøreost, leverpostei
Syltetøy, prim, smøreost, leverpostei
Syltetøy, prim, smøreost, eggestand
Syltetøy, prim, smøreost, kaviar
Syltetøy, prim, smøreost, leverpostei

AFTENS
leverpostei, smøreost, fisk, kjøtt
smøreost, kaviar, syltetøy, kjøtt
fisk, kjøtt, eggestand, smøreost
leverpostei, smøreost, syltetøy, fisk
fisk, leverpostei, smøreost, kjøtt
smøreost, syltetøy, leverpostei, fisk
smøreost, eggestand, fisk, kjøtt

DESSERT
Gele m/vaniljesaus
Sviskegrøt
Appelsinfromasj
Eplegrøt
Nypesuppe
Fersken
Pudding m/saus
SENAFTENS
smøreost
smøreost
smøreost
smøreost
smøreost
smøreost
smøreost
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UTPRØVING AV
BRØDMAT
BRØD:

tørt i midten. Vi prøvde også varm melk i
stedet for vann, men det ble for sausaktig, og brødet smakte mindre som brød.
Anbefales derfor ikke.

1 porsjon:
2 skiver loff/kneipp uten skorpe
1,5 dl varmt vann
1 ss smeltet margarin
1 ss ThickenUp

PÅLEGG:
1. 3 ss magerost Kavli
1 ½ ss lettmelk
Blandes sammen og smøres på brødet.
Resultat: Bra!

Flere porsjoner:
11 hele brødskiver
8 dl varmt vann
5 ss smeltet margarin
3 ½ ss ThickenUp

2. 3 ss prim (”hjemmelaget”)
½ dl lettmelk
2 ½ ss ThickenUp
Melk og ThickenUp blandes sammen og
røres i primen.
Resultat: Bra, svært god smak!

Fremgangsmåte:
Brødskiver legges i langpanne. Vann,
smør og ThickenUp piskes sammen og
halvparten helles straks over brødet.
Brødskivene vendes og resten helles på.
La dette stå noen minutter slik at brødet
blir gjennomtrukket av
væsken.
Vi prøvde
å redusere
væskemengden, men
da ble ikke
brødet gjennomtrukket.
Det ble for

3. 1 boks leverpostei (200 g)
8 ss vann
Blandes sammen og smøres på.
Resultat: Bra!
4. 100 g bankekjøtt
1 dl vann
2 ss ThickenUp
Kjøttet moses godt med stavmikser. Vann
og ThickenUp piskes og blandes godt med
kjøttet. Kan smøres på brødet.
Resultat: Svært bra!
5. 100 g oksetunge
1 dl vann
2 ss ThickenUp
Tilberedes som nr. 4.
Resultat: Svært bra!

6. 100 g salami
1 ½ dl vann
1 ½ ss ThickenUp
Tilberedes som nr. 4.
Resultat: Svært bra!
7. 100 g kalverull
1 dl vann
1 ss ThickenUp
Resultat: Svært bra!
8. 2 dl syltetøy
3 ½ ss ThickenUp
Syltetøy moses godt og ThickenUp
blandes i.
Resultat: Bra!
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9. 100 g makrell i tomat
½ dl vann
1 ss ThickenUp
Fisken med tomatsausen moses godt
med stavmikser. Vann og ThickenUp piskes og blandes opp i fisken. Kan smøres
på.
Resultat: Svært bra!
10. 100 g tunfisk i gelé
½ dl vann
1 ss ThickenUp
Tilberedes som nr.9. Dette ble litt for tynt og
vi strødde på litt ekstra ThickenUp (½ ss).
Resultat: Bra!
11. 100 g sardiner i olje
½ dl vann
1 ss ThickenUp
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Tilberedes som nr.9.
Resultat: Bra konsistens, dårlig utseende
og smak.

trengs ikke,ThickenUp has direkte i
mosen.
Resultat: Bra konsistens!

ønsket konsistens.
Resultat: Ganske tykk konsisten, men smidig nok. Bra smak, smaker kjøtt.

12. 100 g laks
½ dl vann
½ ss ThickenUp
Tilberedes som nr.9.
Resultat: Bra! Kanskje litt for tykk konsistens.

2. 50 g rødbeter
½ ss ThickenUp
ca 3 ss vann
Rødbetene moses godt, pulveret strøs på
og væske tilsettes hvis nødvendig.
Resultat: Bra!

100 g svinestek
1 dl vann
70 g brun saus
1 ss ThickenUp
sukkerkulør
Som ovenfor.
Resultat: Tynnere konsistens. Smaker
godt, mer saussmak.
1 dl brun saus
1 ss ThickenUp
Resultat: Bra konsistens ved siden av
svinestekmosen.

13. 100 g røkt makrell
1 dl vann
1 ss ThickenUp
Tilberedes som nr.9.
Resultat: Bra, god smak.
14. 50 g reker
½ dl vann
½ ss ThickenUp
litt salt
Tilberedes som nr.9.
Resultat: Bra, kanskje litt for tynn konsistens.
15. 2 ss laksesalat
½ dl vann
½ ss ThickenUp
Salaten moses, blandingen av vann og
ThickenUp røres i.
Resultat: Bra!

PYNT:

1. ½ hermetisk fersken
ca 1 ss ThickenUp
Ferskenen moses godt. Ekstra væske

UTPRØVING AV
MIDDAGSMAT
KJØTTMÅLTIDER:

A. 100 g kylling
1 dl kraft + vann
1 ½ ss ThickenUp
Kyllingen moses, væske og ThickenUp
blandes og has i. Resultat: Litt for ”tørt”?
100 g kylling
½ dl vann
1 ss ThickenUp
pepper
paprikapulver
Resultat: Tynnere og smidigere konsistens.
B. 100 g svinestek
1 dl vann
½ ts buljongpulver
1 ss ThickenUp
Kjøttet moses godt. Buljong og ThickenUp
blandes, tilsettes kjøttet og moses til

C. 100 g kjøttkaker fra normalkost
10 ss brun saus fra normalkost
1 ss ThickenUp
Kjøttkaker og saus moses sammen og
ThickenUp tilsettes.
Resultat: Nydelig smak og bra konsistens.
D. 100 g okseragu
1 ½ dl fortynnet saus
1 ½ ss ThickenUp
Vi silte fra sausen og moste kjøtt og
grønnsaker. Væske (1 del saus, 1 del
vann) og ThickenUp blandes sammen og
tilsettes mosen, blandes godt.
Resultat: Bra smak og konsistens.
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E. 120 g kjøttboller
½ dl vann
1 ss ThickenUp
		
Tilberedes som kjøttkaker.
Resultat: Bra!
100 g saus
1 ss ThickenUp
Røres sammen.
Resultat: Tykk og fin.

FISKEMÅLTIDER:
A. 160 g sprøbakt torsk (1 stk)
1 dl vann
1 ss ThickenUp
Torsken moses. Vann og ThickenUp blandes og tilsettes fisken.
Resultat: Svært bra!!

Sausen lages litt tykkere enn vanlig og
blandes med fiskemosen. Pyntes med
gressløk.
Resultat: Bra smak og konsistens.
C. 100 g laks
1 dl kraft + vann
1 ss ThickenUp
litt salt
Laksen dampes i 15 minutter, moses og
tilsettes blandingen av vann/kraft.
Resultat: Ok konsistens, bra smak.
Halvparten av laksemosen
½ dl vann
1 ss ThickenUp
Resultat: Smidigere og lettere å svelge.
Smaker fortsatt laks.

TILBEHØR

GRØNNSAKER
A. 100 g hvitkål
½ dl vann
1 ss ThickenUp
Kål (rå) moses, blandingen av vann og
ThickenUp blandes i.
Resultat: God smak av kål og bra konsistens.
B. 100 g gulrøtter
100 g eple
2 ss ThickenUp
2 ss appelsinsaft/-juice
Gulrøtter og eple moses godt sammen.
ThickenUp tilsettes mosen, blandes og
smakes til med appelsinsaft. Resultat: Bra
smak og konsistens.
C. 100 g grønne bønner (kokt/dampet)
1 ss ThickenUp
1 ss vann
litt salt

B. 120 g kokt torsk
1 ½ dl væske (kraft + vann)
1 ½ ss ThickenUp
litt salt

A. 100 g ris
1 ½ dl vann
1 ss ThickenUp
salt

Torsken dampes i 15 min og moses.
Fiskekraft (evt. vann) og ThickenUp blandes med fisken. Smakes til med salt.
Resultat: Ok smak.

Risen moses, vann og pulver blandes og
tilsettes. Smakes til med salt.
Resultat: Bra smak. Ok konsistens, om
enn litt klebrig. Muligens uegnet.

65 g hvit saus
gressløk

B. Potetmos – vanlig, laget av pulver
(uten ThickenUp).
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Bønnene kokes/dampes i ca 10 minutter,
og moses godt i sin egen kraft. ThickenUp
tilsettes og spes med vann. Salt etter
smak.
Resultat: Bra!
D. 30 g bønnemos
20 g hvit saus
Lag bønnestuing.
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Resultat: Bra!

ANNET

DÅRLIG TEST-RESULTAT

E. 100 g gulrøtter
½ dl vann
1 ss ThickenUp
litt sukker

Tyttebærsyltetøy, moses godt.

Mais (dampet):
For mye rester av ”skall”.

Gulrøttene moses, blanding av vann og
ThickenUp tilsettes. Fordi ThickenUp
”stjeler” noe av søtsmaken fra gulrøttene
smaker vi til med litt sukker.
Resultat: Bra smak og konsistens.
F. 100 g blomkål
½ dl vann
1 ss ThickenUp
Tilberedes som gulrotmos.
Resultat: Bra!
G. 100 g erter
½ dl vann
½ ss ThickenUp

Rømmeremulade, brukes uten ThickenUp.

SUPPER OG DESSERTER

Persille: 		
Umulig å mose skikkelig.

A. 2 dl minestronesuppe
1 ss ThickenUp

Sylteagurk: 		
Vanskelig å mose. Må ta av skallet.

Suppa moses og tilsettes ThickenUp.
Resultat: Svært bra!

Paprika (rå):		
Umulig å skrelle. Må eventuelt forvelles.

B. 100 g aprikosgrøt
1 ss ThickenUp

Italiensk salat:		
For grov mos. Grønnsakene må evt. forvelles først.

Grøten moses og blandes med
ThickenUp.
Resultat: Svært bra!
C. 100 g hermetisk fersken
1 ss ThickenUp

Tilberedes som gulrotmos.
Resultat: Bra smak, litt skall.

Tilberedes som aprikosgrøt.
Resultat: Svært bra!

H. 100 g Herregårdsblanding
½ dl vann
1 ss ThickenUp
litt salt

Vi har også servert puddinger og gelé
med vaniljesaus uten å tilsette ThickenUp.
Dette har fungert bra for vår testperson
– han hadde ikke problemer med å svelge
dette.

Tilberedes som gulrotmos.
Resultat: Ok smak, litt uappetittelig farge.
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Egne notater:
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