
 

 

 

 

 

Fingerfoods, goda 

maträtter för att 

återfinna matglädjen  
Enkla recept för större och mindre rätter 
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Är du redo att äta med händerna?
Traditionellt kräver våra normer och 

bordsskick att vi använder bestick när vi 

äter. Och även om traditionen luckrats 

upp en del, så är det fortfarande inte 

helt vedertaget att äta med händerna. 

Att tvingas äta med bestick är inte helt 

enkelt för alla och kan man inte äta 

enligt gällande normer är det lätt att 

känna sig socialt utestängd.  Med en 

ökande andel äldre tar de äldre 

generationerna en allt större plats, i 

Sverige och i resten av världen. Det är 

dags att se till att de som behöver äta 

på alternativa sätt också får göra det 

och få i sig den mat och näring som 

behövs, och att det är socialt 

accepterat. De allra flesta äldre kan 

använda bestick, men inte alla. Faktum 

är att vissa människor har fysiska 

svårigheter att hantera bestick, vilket 

oftast beror på motoriska problem och 

bristande muskelkontroll. 

Att inte kunna göra som andra kan 

kännas svårt för dem som inte kan äta 

med bestick, utan måste använda 

händerna. Det kan leda till att man drar 

sig undan och riskerar att hamna 

utanför sociala sammanhang som 

handlar om mat. För att ändra på detta 

vill vi dra ett strå till stacken genom att 

utveckla maträtter och mellanmål som 

är enkla att äta med händerna, och som 

inte är kladdiga eller smutsar ned. 

Därför pågår nu ett projekt som handlar 

om fingerfood och denna 

receptbroschyr är en del av det. 

Recepten är anpassade till att kunna 

ätas med händerna och har dessutom 

gjorts extra näringsrika. Framförallt är 

de proteinrika, vilket är viktigt för alla 

äldre personer.



 

 

Fyll på energi med hjälp av en måltid 

LUNCH OCH MIDDAG. Stillsamma stunder för att ladda batterierna och 

ge njutning åt smaklökarna. 

 

KYCKLINGBOLLAR 

65 g stekta kycklingkuber med 

BBQ smak 

50 g Philadelphiaost 

15 g Paesanoost 

 

Lägg kycklingen i en mixer. Därefter 

röres resterande ingredienser ned i 

kycklingmixen, forma därefter bollar 

cirka 1,5 cm i diameter. 

Tips. Om kycklingen är för torr, går det 

bra att tillsätta mer Philadelphiaost. 

 

 

 

 

 

 

SALTA MUFFINS 

40 g vetemjöl 

40 g sojamjöl 

50 g bacon 

2 ägg 

50 g Paesanoost 

60 mL lättmjölk (0,5%) 

40 g gröna oliver 

1 tsk tomatpuré 

1 tesked olivolja 

2 tsk torkad timjan 

Salt och svartpeppar 

 

Dela oliverna i 4 bitar. Lägg bacon i en 

mixer, blanda sedan med resten av 

ingredienserna och mixa. Häll upp 

smeten i former cirka 2 cm i diameter 

(muffinsformar). Tillaga i ugn på 180°C 

i 15 minuter. 

Tips. Om muffinsen känns torr, går det 

bra att tillsätta lite mer mjölk. 

 

 

 

 

 

Näringsinnehåll per 100 g 

Energi 875 kJ / 209 kcal 

Fett 13,6 g 

   Mättat fett 8,6 g 

Kolhydrater 2,6 g 

   Socker 1,9 g 

   Fiber 0,1 g 

Protein 19,0 g 

 

Näringsinnehåll per 100 g 

Energi 1051 kJ / 251 kcal 

Fett 16,1 g 

   Mättat fett 5,6 g 

Kolhydrater 11,6 g 

   Socker 2,6 g 

   Fiber 1,5 g 

Protein 15,8 g 

 



 

 

FISKKAKOR 

300 g tonfisk på burk 

25 g vetemjöl 

25 g sojamjöl 

125 g Mozzarellaost 

4 ägg 

8 svarta oliver 

2 tsk senap 

2 torkad timjan 

 

Kör tonfisken och mozzarellan separat i 

mixer. Dela oliverna i 4 bitar och blanda 

alla ingredienserna. Häll därefter 

smeten i silikonformar cirka 2 cm i 

diameter. Tillaga i ugn på 180°C i 20 

minuter. 

Tips. För mer smak, kan man tillsätta 

mer senap, timjan och salt. Tonfisken 

kan ersättas med lax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITRONSÅS 

50 g smör 

20 g vispgrädde 

1 äggula 

1 tsk senap 

2 tsk citronjuice 

 

Smält smöret och vispa ned senapen. 

Tillsätt övriga ingredienserna och mixa 

till en slät konsistens. Värm såsen till 

100°C i 5 minuter. 

Mixer le thon dans un hachoir. Mixer 

égaleme  nt la mozzarella dans un 

hachoir.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Näringsinnehåll per 100 g 

Energi 636 kJ / 152 kcal 

Fett 7,6 g 

   Mättat fett 2,8 g 

Kolhydrater 3,7 g 

   Socker 0,5 g 

   Fiber 0,5 g 

Protein 17,5 g 

 



 

 

Dags för snacks 

MELLANMÅL OCH FIKA. En smakfull paus i vardagen, rik på protein och 

smak. 

 

ZUCCHINI OCH OSTPLÄTTAR

100 g vetemjöl 

100 g sojamjöl 

3 ägg 

250 mLlättmjölk (0,5%) 

150 g zucchini 

225 g riven Parmesanost 

1 tsk torkad basilika 

Salt, peppar och bakpulver 

 

Krama ur vätskan i den rivna zucchinin 

och låt rinna av på papper. Under tiden 

kan blinismeten förberedas genom att 

blanda vete- och sojamjöl, mjölk, salt, 

peppar, torkad basilika och bakpulver. 

Separera äggulorna från vitorna. Tillsätt 

äggulorna i smeten och blanda. Vispa 

därefter äggvitorna till ett luftig skum 

och vänd ner i smeten. Allra sist vänds 

zucchinin och Parmesanosten ner i 

smeten, blanda väl. 

Stek sedan plättarna i smör på 

medelvärme i en stekpanna. Plättarna 

ska vara cirka 1 cm tjocka, stek 2 

minuter på första sidan och 1 minut på 

andra sidan.  

Tips. Man kan byta ut Parmesanosten 

mot Gruyèreost eller annan ost efter 

smak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näringsinnehåll per 100 g 

Energi 841 kJ / 201 kcal 
Fett 10,4 g 
   Mättat fett 5,4 g 
Kolhydrater 10,4 g 

   Socker 2,7 g 
   Fiber 1,7 g 
Protein 15,4 g 

 



 

 

Näringsinnehåll per 100 g 

Energi 619 kJ / 148 kcal 

Fett 4,7 g 

   Mättat fett 1,4 g 

Kolhydrater 15,7 g 

   Socker 4,9 g 

   Fiber 0,4 g 

Protein 10,5 g 

 

 

 

 

 

 

 

PANNKAKOR 

45 g vetemjöl 

2 ägg 

30 mL lättmjölk (0,5%) 

100 g kvarg naturell 

10 g socker 

1 tsk bakpulver 

Smör 

 

Blanda alla ingredienser till en slät smet 

i en större skål. Stek sedan 

pannkakorna i smör. För att forma 

pannkakorna använd en matsked: ta lite 

smet och häll smeten på pannan genom 

att hålla skeden vertikalt. När kanterna 

börjar bli gyllenbruna och bubblor 

uppstår är det dags att vända sida på 

pannkakorna. 

Tips. Det passar bra att servera 

pannkakorna med fruktsås eller färsk 

frukt för extra god smak. 

 

CHOKLADSCONES 

55 g vetemjöl 

55 g sojamjöl 

55 g mandelmjöl 

240 g vanilj kvarg 

35 g hackad choklad eller 

chokladknappar 

20 g socker 

1 tsk bakpulver 

 

Blanda alla ingredienser till en deg i en 

större skål. Forma runda bollar av 

degen, cirka 5 cm i diameter genom att 

rulla degen med händerna. Baka i ugn 

på 180°C i 15 minuter.  

• jkjkjkdgjgkgd 

• g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näringsinnehåll per 100 g 

Energi 1054 kJ / 252 kcal 

Fett 11,5 g 

   Mättat fett 2,5 g 

Kolhydrater 21,7 g 

   Socker 11,2 g 

   Fiber 2,7 g 

Protein 14,2 g 

 



 

 

Näringsinnehåll per 100 g 

Energi 234 kJ / 56 kcal 

Fett 0,5 g 

   Mättat fett 0,2 g 

Kolhydrater 9,2 g 

   Socker 7,7 g 

   Fiber 1,0 g 

Protein 4,2 g 

 

Näringsinnehåll per 100 g 

Energi 351 kJ / 84 kcal 

Fett 3,4 g 

   Mättat fett 0,8 g 

Kolhydrater 7,8 g 

   Socker 6,8 g 

   Fiber 0,5 g 

Protein 5,4 g 

 

Släck din törst under dagen 

DRYCKER. En söt förfriskning som både återfuktar och gör dig glad. 

 

BANANDRINK MED YOGHURT 

100 g yoghurt kvarg naturell 

100 mL lättmjölk (0,5%) 

60 g mogen banan i bitar 

15 g jordnötssmör 

 

Använd mixer, mixa först banan 

tillsammans med mjölk och yoghurt 

kvarg. Tillsätt därefter jordnötssmör och 

mixa tills drycken blir slät. Häll upp i glas 

och servera med sugrör. 

Tips. Om du tillsätter vassleprotein med 

vaniljsmak så får du både en både 

godare och proteinrikare dryck. 

 

 

 

 

 

 

 

MILKSHAKE MED BÄR 

500 mL lättmjölk (0,5%) 

75 g kvarg naturell 

250 g fryst bärmix -hallon och 

blåbär 

2 tsk socker 

10 g vassleprotein med 

vaniljsmak 

 

Mixa alla ingredienser I en mixer. 

Tips. Man kan sila bort bärbitarna om en 

slät dryck önskas. Frysta hallon och 

blåbär kan bytas ut mot färska bär. 

Några extra gram vassleprotein med 

vanilj kan tillsättas för mer smak av 

vanilj. Om milkshaken känns för 

vattning kan mängden kvarg ökas 

och/eller bären tinas upp innan de 

tillsätts. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Om forskningen 
Fingerfoods – en väg till ökad matglädje, ökad självständighet och ökat välmående 

bland äldre 

Ett delsyfte med forskningsprojektet är att utveckla recept för fingerfood. Det 

övergripande målet är att förebygga undernäring bland äldre och att värna fysisk och 

social hälsa och livskvalitet.  En del av den äldre befolkningen har svårt att äta med 

bestick. Anledningarna är ofta skakningar och allmän svaghet, men också neurologisk 

sjukdom. Svårigheter att äta har konsekvenser för hälsan, men också för det sociala 

välmåendet. 

 

Fysiska och muskulära problem 

Bland äldre personer är ätsvårigheter 

vanliga. Dessa problem kan till exempel 

vara en konsekvens av Parkinsons 

sjukdom eller följderna av en stroke. 

Problemen kan vara motoriska 

störningar i armar och händer, ofrivilliga 

rörelser och skakningar, sk tremor, 

muskelstelhet, och långsam rörelse. 

Problem som i sin tur kan leda till 

svårigheter att hantera bestick och glas. 

Man skakar och spiller, tappar kanske 

bestick eller glas. Att äta blir en 

prövning där man blir beroende av 

andra för att genomföra en måltid. 

Näringsbehov hos äldre 

Äldre personer har specifika 

näringsbehov och många lider av 

sarkopeni, en sjukdom som 

kännetecknas av förlust av 

muskelmassa och funktion. För att 

motverka sarkopeni och begränsa 

muskelförlust ökar proteinbehovet 

jämfört med en frisk vuxen. En äldre 

person med hälsoproblem, till exempel 

i form av akuta eller kroniska sjukdomar 

har ett proteinbehov som är minst 1,5 

gånger högre än en frisk vuxen. Efter en 

stroke är det vanligt att drabbas av dålig 

aptit, vilket ökar risken för undernäring. 

Det är därför viktigt att fokusera på 

livsmedel med högt energi- och 

proteininnehåll. Till exempel 

mejeriprodukter, ägg, fisk och kött. 

Sociala kontakter 

För de flesta äldre är det bra om man 

äter flera gånger om dagen. Både 

måltider och mellanmål är viktiga delar 

av dagen, inte minst sett ur en social 

aspekt. Att äta tillsammans med andra 

är en viktig del av njutningen, men för 

människor som inte kan hantera bestick 

och dessutom är beroende av andra 

kan gemensamma måltider vara både 

svåra och överväldigande. Det kan leda 

till att man undviker att äta med andra 

för att inte vara i vägen eller ställa till 

besvär. Fingerfoods är därför en lämplig 

lösning för att göra det möjligt att äta 

utan bestick. 

 

The research project 

Forskningsprojektet genomförs hos 

Högskolan Kristianstad och är 

finansieras av Familjen Kamprads 

stiftelse. 

 

 



 

 

 

Lucie Borodacz och Emeline Chambard, 
masterstudenter i livsmedelsvetenskap vid AgroSup 

Dijon, Frankrike, har utvecklat fingerfood-recepten 

i den här broschyren. Det är en del av ett större 

projekt där Sarah Forsberg, doktorand vid 

Högskolan Kristianstad utforskar begreppet 

fingerfood för en äldre befolkning med fysiska 

svårigheter att äta med bestick. De två 

studenterna utvecklade recept och analyserade 

deras fysiska egenskaper, såsom textur och 

färg. De gjorde och också beräkningar av 

näringsinnehållet. De framtagna produkterna 

utvärderades sedan av en konsumentpanel för att 

kunna ta fram slutgiltiga recept. Lucie och Emeline 

skapade enkla recept med kommersiellt tillgängliga 

ingredienser. Receptutvecklingen är inspirerad av smakrika livsmedel och populära 

måltider och mellanmål.  

"Förutom de professionella färdigheter vi erhållit så har projektet också gett oss 

möjlighet att delta i utvecklingen av fingerfood-produkter anpassade till en målgrupp i 

behov av detta. Med utgångspunkt i de demografiska förändringarna är det viktigt att 

anpassa och utveckla mat för den äldre befolkningen. Vi är glada och tacksamma för 

att ha bidragit till detta viktiga arbete”.  

Låt oss äta händerna! 
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