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En kort sammanfattning:  
År 2014 var händelserikt. Jubileum, kvalitetsutvärdering, lärarlyft, forskningspubli-
kationer och nya projekt. Ett hårt arbete som lönat sig. Vi har blivit uppmärksam-
made i media vid ett flertal tillfällen och fått goda vitsord från flera håll. Forskning-
en inom Mat och Måltid har fått en skjuts framåt genom etableringen av forsk-
ningsmiljön MEAL. 
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Inledning 
Året 2014 var ett händelserikt år för Mat och Måltid. Några av det gångna årets 
höjdpunkter var:  

• Högsta betyg vid Universitetskanslerämbetets (UKÄ) kvalitetsutvärdering 
• Gastronomiprogrammet firade 10-årsjubileum 
• Högsta söktrycket någonsin på Gastronomiprogrammet 
• Lärarlyftet II för området Hem- och Konsumentkunskap genomfördes 

med fortsatt fullsatta kurser 
• En biträdande professor i nutrition anställdes: Elisabet Rothenberg 
• Högskolan Kristianstads samverkanspris gick till programansvariga Bitte 

Müller-Hansen 
• Forskningsmiljön MEAL (Food and Meal för Everyday Life) etablerades 

och engarerar forskare inom Mat och Måltid 
 
Vårt arbete under året som gått har i mångt och mycket präglats av Vision 2020 för 
Mat och Måltid som innebär att inom området verka för ett hållbart och hälsosamt 
samhälle genom tvärvetenskaplighet och djupt kunnande inom ämnesområdet. 
 

Mer om 2014 års händelser beskrivs i följande text som delas upp i delom-
rådena forskning, utbildning och samverkan. 
 
Med hopp om en trevlig och intresseväckande läsning från alla oss inom 
Mat och Måltid vid Högskolan Kristianstad 
 
Mat och Måltid: Karina Birch, Anna Bryntorp, Louise Follin, Johanna Gerberich, 
Albina Granberg, Marcus Granberg, Andreas Håkansson, Karin Höijer, Bitte Müller-
Hansen, Maria Nyberg, Viktoira Olsson, Elisabet Rothenberg, Hanna Sepp, Therese 
Svensson, Karin Wendin och Björn Ylipää 
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Forskning 
Forskningsvision 2020 lyder:  
 
”Mat och Måltid vid HKR är en erkänd forskningsaktör som verkar för ett 
hållbart och hälsosamt samhälle genom tvärvetenskaplighet och djupt kun-
nande” 
 
För att kunna uppnå visionen 2020 satte vi upp följande mål för 2014: 
• Skapa förutsättningar för: 
- skapa en forskningsmiljö för mat- och måltid 
 - ytterligare minst en doktorand vid HKR 
 - att förenkla forskningssamarbetet inom ämnesgruppen 
 - att synlig- och nyttiggöra forskning inom undervisningen 
 - att strategiskt planera och använda examensarbeten i forskning och  
   kommunikation 
 - masterutbildning med tydlig koppling till mat- och måltid 
 - nationella och internationella samarbeten 
 
• Seminarier/konferenser med forskningsanknytning 
- Anordna minst 1 st  
 - Delta i minst 10 st  
 
• Publicera minst  
- 5 st forskningsartiklar peer review 
 - 10 st populär- och fackvetenskapliga artiklar 
 
Mat och Måltidsgruppen har deltagit i ett flertal forskningsprojekt under året 
som gått. Nedan listas dessa projekt samt dess finansiär: 

• Att lära laga mat (VR) 
• Regfood (EUs South Baltic Programme, Interreg) 
• Mat- och Måltidsteknik för ett hälsosamt och oberoende åldrande 

(Familjen Kamprads stiftelse) 
• Styrketår för seniorer (Länsstyrelsen/Jordbruksverket) 
• Den skånska äpplemustens terroir (Länsstyrelsen/Jordbruksverket) 
• Skolskjutsen – Skånsk Smart smoothie för skolbarn (Länsstyrel-

sen/Jordbruksverket) 
• Aktivt åldrande – individuellt anpassade måltidslösningar för hälsa 

och livskvalitet hos äldre (Tvärlivs) 
• Leva, äta bo – en strategi för ett modernt äldreliv (Nationella på-

verkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 – 2013, 
Vinnova) 

• Mat i tid och Otid (HKR Forskningsnämnd) 
• FoodBest (EU Interreg)  
• Mötesplats Food Valley of Bjuv (Vinnova) 
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• Koalescensbestämning under emulgering (VR) 
• Rotorstatormixning för högfettemulsioner (Tetra Pak) 
• Automatisk portionsstorleksmätning med bildanalys (KSLA) 
• Optimering av grötformulering – ekonomi och nutrition 

(SIDA/SAREC) 
• Smart och skräddarsydd mat för olika behov (Vinnova) 
• +MAT (Vinnova) 
• Skapa anpassade måltider (Vinnova) 

 
Måluppfyllelse forskning 2014 
Så gott som samtliga uppsatta mål för 2014 uppfylldes, nedan anges målupp-
fyllelelsen för resp delmål. 
 
Skapa en forskningsmiljö för mat- och måltid 
Målet har uppnåtts då forskningsmiljön MEAL (Food and Meal for Eve-
ryday Life) etblerades. Miljön engagerar samtliga forskare inom Mat och 
Måltid vid Högskolan Kristianstad. Ett första och konsituterande möte hölls 
i januari 2014.  
 
Skapa förutsättningar för ytterligare minst en doktorand vid HKR 
Under 2014 har Mat och Måltid haft en doktorand (Albina Brunosson) samt 
två post doc (Maria Nyberg och Viktoria Olsson) anställda. För att skapa 
plats för ytterligare doktorand och/eller post doc har ansökningar sänts bl a 
till NordForsk. 
 
Skapa förutsättningar för att förenkla forskningssamarbetet inom 
ämnesgruppen 
Inom forskningsmiljön MEAL arbetar man på flera olika sätt för att uppfylla 
detta mål. Bl a görs gemensamma genomgångar av aktuella utlysningar och 
konferenser för att på så sätt smidigt kunna ta gemensamma beslut om vem 
som gör vad och hur samarbete inom och utom miljön kan läggas upp. Vi-
dare diskuteras olika strategirer för hur vi gemensamt ska genomföra forsk-
ningsprojekt och publicera dessa. Information om aktiviteter inom forsk-
ningsmiljön MEAL är tillgängliga för hela ämnesgruppen. 
 
Vi arbetar med att gemensamma aktiviteter med hela ämnesgruppen Mat 
och Måltid för att intergrera forskning i det dagliga arbetet. T ex deltar ett 
flertal medarbetare i olika forskningsprojekt.  
 
 
Skapa förutsättningar för att synlig- och nyttiggöra forskning inom 
undervisningen  
Medlemmar i forskningsmiljön MEAL samverkar här med såväl programan-
svarig för de program som innefattar Mat- och Måltidskunskap samt med 
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ämnesgruppen Mat och Måltid. Ett exempel är examinerande studentmed-
verkan vid ett seminarium i sensorik (se nedan). 
 
Skapa förutsättningar att strategiskt planera och använda exa-
mensarbeten i forskning och kommunikation 
Deltagare i pågående forskningsprojekt förankrar möjlighet för examensar-
bete inom aktuellt projekt som sedan kan presenteras för de studenter som 
ska genomföra sina examensarbeten. Detta görs i samråd med forsknings-
miljön MEAL.  
 
Som exempel på examensarbeten som genomfördes i samarbete med forsk-
ningsmiljön under 2014 kan nämnas:   

- ”Vegetabiliska skolmåltider– ett hållbart alternativ” av S. Forsberg och 
M. Winsa 

- ”Användarfokuserad utveckling av en mellanmålsdryck för skolelever” av J. 
Nyman och N. Yin 

 
 
Skapa förutsättningar för masterutbildning med tydlig koppling till 
mat- och måltid 
Under året har samtal förts med bl a Örebro och Umeå Universitet om ge-
mensam masterutbildning. Diskussionerna kommer att fortsätta under 
kommande år. 
  
Skapa förutsättningar för nationella och internationella samarbeten 
Förutsättningar har skapats framförallt vid olika ansökningstillfällen och ge-
nom pågående forskninsgprojekt. Vi har under året samverkat med ett flertal 
olika organisationer, både offentliga och privata. Samverkan har varit lokal, 
nationell och internationell. En lista över våra samverkanspartners ges i 
Samverkansdelen i denna verksamhetsberättelse. 
   
Anordna minst ett seminarium/konferens med forskningsanknyt-
ning 
Under 2014 har forskningsmiljön MEAL anordnat 2 st seminarier. Den 6 
oktober gick det välbesökta seminariet ”Att lära om och genom Mat och Mål-
tider” av stapeln på Krinova. Över 100 deltagare kunde avnjuta seminariet 
som Mat och Måltid i samverkan med Krinova, SLU, Livsmedelsakademin, 
Kommunförbundet Skåne och Måltidsglädje för Barn & Unga hade arrange-
rat. 

 
Den 3 december arrangerade Mat och Måltid tillsammans med Matforskar-
nätverket, Krinova, SLU och IPSOS ett sensorikseminarium med fokus på 
framtidens produktutveckling. Bl a anordnade studenterna, som ett led i sin 
sensorikutbildning, tester av de mänskliga sinnena. Totalt ett 50-tal deltagare 
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kunde räknas in. Som avslutande seminarieaktivitet fick deltagarna besöka 
sensoriklaboratoriet vid Högskolan Kristianstad. 
 
Delta i minst 10 st seminarier/konferenser med forskningsanknyt-
ning 
MEALs medlemmar har vid olika konferenser och seminarier redovisat 
forskningsresultat från aktuell forksning inom Mat och Måltid.  
Följande muntliga presentationer har hållits: 

• Nyberg, M. “Eating habits and food strategies among flight cabin 
attendants in Scandinavia”. Presented at the 4th International Con-
ference on Food Studies, Prato, Italy 

• Håkansson, A. ”Challenges and solutions for determining hydro-
dynamic radii using AF4” at Sweden-Korea FFF Workshop, Lund 
University 

• Olsson, V. “Nutrition, physical function and wellbeing” at Work-
shop: Health and quality of life in an aging population: Food and 
beyond. EuroSense, Sixth European Conference on Sensory and 
Consumer Research, Denmark 

• Wendin, K. “An Ageing Population – Housing, health and 6utria-  
tion” at Eurosense 2014: A Sense of Life: Copenhagen, Denmark 

•   Wendin K. “A Multisensorial Challenge” at Sound, Safety and So-
ciety (Sound Environment Center), Lund University 

•   Wendin K. “Active Ageing for Better Health” at The SP-day, SP: 
Gothenburg 

•   Lindblad A, Dahlin-Ivanoff S, Bosaeus I, Rothenberg E. “Body 
Composition and Physical Function in Healthy Community-
Dwelling Older Adults in Sweden, a Cross-Sectional Study.”  22nd 
Nordic Congress of Gerontology; Gothenburg 

• Rothenberg E. “Nutrition and physical function.”  22nd Nordic 
Congress of Gerontology; Gothenburg 

• Håkansson A. “Assessing and Evolving the Progress Plan in Quan-
titative Thinking for the Bachelor Program in Culinary Arts and 
Food Sciences” Lärarlärdom, Blekinge Institute of Technology; 
Karlskrona. 
 

 
Följande posterpresentationer har hållits: 

• Wendin K, Hagström G, Nilsson U, Uggla M, Olsson M, 
Biörklund M and Arinder P. ”Designed Energy Smoothie for El-
derly” at Eurosense 2014: A Sense of Life, Copenhagen, Denmark 

• Olsson, V., Nyberg, M, Pajalic, Z., Örtman, G., Westergren, A., 
Blücher, A., Andersson, H. & Wendin, K. ”Designing meals for 
elderly with eating difficulties: a cooperative approach” at Eu-
rosense 2014: A Sense of Life Copenhagen, Denmark 

• Abegão, D., Roger, K., Holdaway, J., Nilsson, L., Vernhet, A., 
Olsson, V., Cabane, B., Schillén, K., Nylander, T. “Characteriza-
tion of three tanninic samples: an approach to the tannin-tannin 
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and protein-tannin colloidal interactions” at The 15th Food Col-
loids Conference  

• Wendin K, Hagström G, Nilsson U, Uggla M, Olsson M, 
Biörklund M and Arinder P. ”Designed Energy Smoothie for El-
derly” at Age Well, 22nd Nordic Congress of Gerontology, 
Gothenburg 

• Hagström G, Nilsson U, Uggla M and Wendin K. “Styrketår för 
seniorer – ett pilotprojekt” vid Alnarps jordbruks- och trädgårds-
konferens, Sweden 

• Nordén J, Grönberg A, Bosaeus I, Bertéus Forslund H, Hulthén L, 
Rothenberg E, et al., editors. Nutrition impact symptoms and 
body composition in patients with COPD vid ESPEN; Genéve 

• Lindblad A, Dahlin-Ivanoff S, Bosaeus I, Rothenberg E, editors. 
Body Composition and Physical Function in Healthy Community-
Dwelling Older Adults in Sweden, a Cross-Sectional Study vid In-
ternational Conference on Frailty & Sarcopenia Research, Barcelo-
na. France: The Journal of Frailty & Aging, 2014 

• Rosenhall U, Christina Hederstierna C, Idrizbegovic E, Rothen-
berg E. Dietary habits and hearing vid Annual Hearing Confer-
ence; Las Vegas 

 
Publicera minst 5 st forskningsartiklar peer review 
Antalet publikationer uppgick till 10 st. Följande artiklar har publicerats under året 
som gått: 

• Hartvig D, Hausner H, Wendin K, Ritz C and Bredie W. Initial liking in-
fluences the development of acceptance learning across repeated exposure 
to fruit juices in 9–11 year-old children Food Quality and Preference, 1 
(39) 228–235. DOI: 10.1016/j.foodqual.2014.07.012, 2015 

• Nyberg M, Olsson V, Pajalic Z, Örtman G, Blücher A, Andersson H, 
Wendin K and Westergren A. Elderly with eating difficulties: Nutritional 
status, food choice, preferences, and meal experiences – a literature over-
view from a Scandinavian context. Journal of Food Research, 4 (1) 22-37. 
DOI: 10.5539/jfr.v4nlp22, 2015 

• Brinkmann, P., Håkansson, A., Butiene, I., Kjaersgard, H., Kofoed 
Mortensen, B., Martens, J., Müller-Hansen, B., Petrenko, A. The use of 
networks as a strategic approach of micro-enterprises in the agri-food sec-
tor. Entrepreneurship and Innovation Vol 15(3), pp. 169-178, 2014 

• Håkansson, A. What is overconsumption? – A step towards a common 
understanding. International Journal of Consumer Studies Vol. 38, pp. 
692-700, 2014 

• Hartvig D, Hausner H, Wendin K and Bredie W. Quinine sensitivity in-
fluences the acceptance of sea-buckthorn and grapefruit juices in 9- to 11-
year-old children. Appetite, 11/2014; 74:70-78. 
DOI:10.1016/j.appet.2013.11.015, 2014  

• Bredie W, Tan G and Wendin K. A comparative study on facially ex-
pressed emotions in response to basic tastes. Chemosensory Perception, 
Vol 7 (1), 1-9. DOI 10.1007/s12078-014-9163-6, 2014  
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• Brante G. and Brunosson A. To double a recipe – A learning study con-
sidering interdisciplinary teaching in Home and Consumer studies, Educa-
tion Inquiry , Vol. 5, No. 2, pp. 301-318, 2014 

• Brunosson A., Brante B., Sepp H. and Mattsson Sydner, Y. To use a rec-
ipe – not a piece of cake. Students with mild intellectual disabilities’ use of 
recipes in home economics. International Journal of Consumer Studies 38 
pp.412–418, 2014 

• Bosaeus I, Wilcox G, Rothenberg E, Strauss BJ. Skeletal muscle mass in 
hospitalized elderly patients: comparison of measurements by single-
frequency BIA and DXA. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland). 
33(3):426-31. Epub 2013/07/06. 2014 

• Norden J, Gronberg AM, Bosaeus I, Berteus Forslund H, Hulthen L, 
Rothenberg E, et al. Nutrition impact symptoms and body composition 
in patients with COPD. European journal of clinical nutrition. Epub 
2014/05/08. 2014 

• Giacalone D, Wendin K, Kremer S, Frøst M, Bredie W, Olsson V, Otto 
M, Skjoldborg S, Lindberg U and Risvik E. Health and quality of life in an 
aging population – Food and beyond, Food Quality and Preference, In 
Press: DOI: 10.1016/j.foodqual.2014.12.002, 2014/2015  

• De Cavcalho IST, Granfeldt Y, Dejmek P, Håkansson A. From diets to 
foods – using linear programming to formulate a nutritious minimum-cost 
porridge mix for children aged 1-2 years old. Food and Nutrition Bulletin, 
2015, In Press. 

 
Publicera minst 10 st populär- och fackvetenskapliga artiklar 
Antalet publikationer uppgick till 6 st. Dessutom pubnlicerades 6 st rapporter, 
monografier och bokkapitel. Följande har här publicerats under året som gått:  
 

• Sepp, H. Laga mat och träna färdigheter. Förskoleforum, Studentlittera-
tur, 2014 

• Sepp, H. Delaktighet i förskolans mat och måltider. Förskoleforum, Stu-
dentlitteratur, 2014 

• Sepp, H. Måltiderna på förskolan. Förskoleforum, Studentlitteratur, 2014 
• Håkansson, A. Även utan arbetstidsförkortning fortsätter vår fritid att 

öka. Ekonomisk Debatt 42(3), 83-87, 2014 
• Wendin, K. Mat, näring och robotar. Dietistaktuellt, vol 23 (5), 2014 
• Wendin K, Sepp H, Höijer K and Rothenberg E. Barn, smakpreferenser 

och matvanor. Nordisk Nutrition, 3, 2014 
• Håkansson, A. Droplet breakup in high pressure homogenizers. In: 

Dejmek, P., Rayner, M (Eds.): Engineering Aspects on Food Emulsifica-
tion. Taylor & Francis (In Press), 2014 

• Amiryarahmadi, N och Wendin K. Mat- och måltidsvanor samt önsk-
ningar kring detta – Enkätundersökning bland äldre SP Report 2014:51, 
ISBN 978-91-87461-95-8, 2014 
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• Wendin K, Kylefors M and Mjörnell K. AGE 3.0: Addressing the chal-
lenges coming with An Ageing Population – A National Strategic Innova-
tion Agenda. SP Report 2014:42, ISBN 978-91-87461-85-9, 2014 

• Nyberg M, Olsson V, Rothenberg E. Aktivt Åldrande – individuellt 
anpassade måltidslösningar för äldres hälsa och livskvalitet – en kunskaps-
sammanställning. Kristianstad: Kristianstad University Press; ISBN 978-
91-981337-9-0 2014 

• Wendin K, Kylefors M and Mjörnell K. An Ageing Population– National 
Strategic Research Agenda Final Report. SP Report: 2014:19, ISBN: 978-
91-87461-69-9, 2014 
 

 
 

 

 
  

Kontakt: Kimmo Rumpunen SLU Balsgård 044-26 58 33 kimmo.rumpunen@slu.se

Skolskjutsen – Skånsk smart 
smoothie för skolbarn

Bakgrund
I de flesta skolor serveras dagligen en mångfald grönsaker 
medan frukt däremot serveras mindre ofta, och bär myck-
et sällan. Rekommendationerna för barn är att de bör äta 
ca 400 gram bär, frukt och grönsaker om dagen men så-
väl svenska som internationella studier visar att få barn 
når upp till de rekommenderade mängderna.  Bär, frukt 
och grönsaker är livsmedel som är rika på bl.a. C-vitamin, 
betakaroten och folat men som också innehåller andra 
hälsobefrämjande ämnen, t.ex. olika flavonoider, som i fle-
ra studier visat sig ha betydelse bland annat för kognition 
(inlärning). Flavonoider finns rikligt t.ex. i blåbär, svarta vin-
bär, äpple, persilja och spenat.

Syfte
Många skolbarn är hungriga den sista timmen innan 
lunch vilket kan leda till att eleverna underpresterar. Stu-
diens syfte är således att undersöka om skolbarnens kon-
centrationsförmåga påverkas under skoldagen om de får 
dricka en smoothie gjord på grönsaker, frukter och bär. 

Metod och material
I studien deltog 7 skolor och ca 250 elever i årskurs 4 och 5 
i Kristiandstad och Landskronas kommun. Studien genom-
fördes med två försöksperioder, vårterminen 2014. Under 
den ena perioden fick hälften av eleverna den aktiva 

drycken och andra hälften en fruktbaserad kontrolldryck. 
Under den andra perioden vice versa. Dryckerna servera-
des på förmiddagen med avsikt att dämpa hungern och 
förbättra koncentrationsförmågan innan lunch.  Drycker-
na var sammansatt så att barnen skulle ha aptit till lunch 
och de var beräknade att bidra med endast fem procent 
av deras dagsbehov av energi
Alla förpackningarna vägdes efter konsumtion för att se 
hur mycket eleverna hade druckit. Uppmärksamhetstestet 
gjordes före och efter de båda försöksperioderna, dvs. 
sammanlagt 4 gånger. Utöver detta fick eleverna även fyl-
la i en enkät med bl.a. frågor kring hunger och mättnad 
samt hur mycket bär, frukt och grönsaker de brukar konsu-
mera.

Citat från eleverna:
”Den var jättegod jag älskade den” 

”Det var annorlunda med en skånsk smoothie men det 
var kul att vara med”

”Jag tycker att det var roligt att vara med”

”jag gillade inte smaken”

”Det var kul att få dricka lite smoothie under lektionerna”

”Väldigt roligt att få vara med i ett sådant stort projekt”

Studien är ett samarbete mellan Högskolan Kristianstad, Sveriges lantbruksu-
niversitet, Kiviks musteri och Äppelriket. Studien finansieras huvudsakligen av 
Länsstyrelsen i Skåne inom ramen för Skånsk Dryckesstrategi 2013-2020.

Centrum för 

Innovativa
Drycker

Contact: Karin.Wendin@hkr.se

Designed Energy Smoothie 
for Elderly

Background
The ageing population is rapidly growing. People live longer and in or-
der to fulfil the WHO device “add life to years” different types of preventive 
actions are to be taken in order to make the longer lives also to become 
healthier lives. Malnutrition is common in older ages due to many differ-
ent factors, e.g. dysphagia and reduced abilities of tasting and smelling. 
In order to avoid malnutrition, nutritionally targeted supplements to the 
daily intake are needed for risk groups among the elderly. Mainly pro-
teins and energy enrichments, but also vitamins, antioxidants etc., are of 
importance.

Aim
The aim was to develop healthy and well tasting energy smoothies for 
seniors based on fruit and berry juice enriched with proteins and oil.

Material and Methods
Smoothies based on locally produced apple, black currant and straw-
berry, with addition of vegetable proteins and rape seed oil, were pro-
duced according to a creative design where the proportions of the in-
gredients were varied systematically.

Creative Design
1. The first step was to identify the main features of the products to be 
developed:
• Smoothie based on fruits and berries

• Increased protein content by addition of high quality vegetable pro-
tein

• Increased energy content by addition of high quality oil

• Tasty and well accepted by senior consumers

2. The second step was to identify experimental factors (figure 1):
• Protein content

• Flavour

3. The third step was to create the recipies:
• 65-75% fruits and berries

• 15% rapeseed oil

• 7-9% soy protein

• 3.0% sucrose

• 1-2% ascorbic acid

Analyses:
Taste acceptance and ease of swallowing were evaluated by a con-
sumer panel consisting of seniors. Further analyses of pH, water activity, 
nutritional contents and bioactive components were performed.

This study is one part of a larger project with focus on the whole value 
chain, from producer via production and procurement, to the intake 
of a well tasting and nutritious drink designed for the elderly. The pro-
ject involved representatives of the various links in the chain to allow 
for discussion and solutions from a holistic perspective

Nilsson U1, Hagström G2, Uggla M3, Olsson ME3, Biörklund M4, Arinder P5 and Wendin K6,7,8

1Virgo Consulting 2Lyssna Affärsutveckling AB 3Swedish Agricultural University, 4Skåne Food Innovation Network, 5SIK-The Swedish Institute for Food and 
Biotechnology, 6Kristianstad University, Sweden, 7SP Technical Research Institute of Sweden, 8University of Copenhagen

The project is partly funded by EU via the County Administrative Board 
of Skåne. 

Results and Discussion
Preliminary results showed that all products were well accepted. Howev-
er, swallowability varied due to protein content, where an increased pro-
tein content increased viscosity and perceived thickness of the prod-
ucts. The nutritionial composition showed increased energy content, al-
most similar between products. Amount and quality of the added fatty 
acids correlated well with needs of older age groups. The added soy- 
protein contained such levels of branch-chained-amino acids to make 
this to a an interesting alternative for substitution with animal protein. Soy 
protein have been shown to enhance whole-body protein synthesis in 
healthy seniors, thus interesting to be further investigated in frail elderly. 
Checking the contents of vitamins and minerals it can be seen that e.g. 
the contents of vitamin C and potassium were very high in the black cur-
rant smoothie. Also the fibre content was doubled in this products com-
pared to the others.

Analyses of bioactive compounds will add to the healthiness of the 
products, eg polyphenolic substances etc. Further the pH of all products 
were below pH 4, indicated a microbiologically safe product.

Flavour type

Black Currant

Strawberry+Aronia

Apple+Cinnamon

7 % (Low) 9 % (High)
Protein content (%)

figure 1

Kontakt: Maria.Nyberg@hkr.se

Högskolan Kristianstad

Mat och måltider för det  
goda åldrandet

På Högskolan Kristianstad och i sam arbete med andra lärosäten 
och företag, bedrivs forskning med syfte att utveckla god, anpas-
sad och hälsosam mat samt välsmakande måltider för äldre. Tre 
större projekt är på gång, alla med målsätt ningen att skapa förut-
sättningar för det goda åldrandet!

Mat och måltider för ett 
hälsosamt och oberoende 
åldrande

Aktivt åldrande –  
individuellt anpassade 
måltids lösningar för hälsa 
och livskvalitet hos äldre

Styrketår för seniorer – ett 
pilotprojekt 

Högskolan Kristianstad
Linnéuniversitetet Kalmar
Mälardalens högskola
Bestic
SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
Krinova
Vinnova/Tvärlivs
SIK

Familjen Kamprad Stiftelse
Länstyrelsen Skåne
EU (Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling)
SLU
Kommunförbundet Skåne
PRO
Innventia

SensiNet 
Ica
Findus
Medirest
Thermo King
Nine
Virgo Green Consulting
BillerudKorsnäs 

Medverkande parter och finansiärer: 

Syftet med projektet är att utveckla 
och optimera tekniska ät-hjälpmedel 
i kombination med välsmakande och 
hälsosamma livsmedel, anpassade 
för äldres behov och önskemål.
Projektet finansieras av familjen 
Kamprads Stiftelse och sker i samar-
bete mellan Högskolan Kristianstad, 
Linnéuniversitetet Kalmar samt Mälar-
dalens Högskola, och företaget Bestic.

Projektets mål är att upprätthålla livs-
kvalitet och autonomi genom indivi-
duella och personligt anpassade 
måltidslösningar som passar äldre 
personers krav och behov. 
Bra mat, god mat och mat i rättan tid!

Visionen är ökad tillväxt och syssel-
sättning inom frukt och bärnäringen 
genom utveckling av nya och innova-
tiva dryckesprodukter till seniorer. 
Projektet kan öppna för etablering av 
nya odlings- och förädlingsanlägg-
ningar för frukt och bär på den skån-
ska landsbygden och i dess närmiljö. 
Akti viteten är del finan sierad med EU-
medel via Länsstyrel sen i Skåne
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Utbildning 
Utbildningssvision 2020 lyder:  
 
”Mat och Måltid vid HKR är en erkänd utbildningsaktör som verkar för ett hållbart 
och hälsosamt samhälle genom tvärvetenskaplighet och djupt kunnande” 
 
samt 
 
”Sveriges ledande mat- och måltidsutbildningar!” 
 
För att kunna uppnå visionen 2020 har vi satt upp följande mål för 2014: 
• Kvalitet 
- Högsta betyg i kvalitetsutvärdering  
- Kreativitet och hantverk ytterligare synliggjorda 
- Tydlig forskningsanknytning. Synlig- och nyttiggöra vår egen forskning inom 
undervisningen 
- Studenterna förberedda för relevant masterpåbyggnad 
- Verka för en internationalisering bland lärare och studenter 
 
• Kvantitet 
-Fler än 2 sökande per utbildningsplats 
-God genomströmning av studenter 
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Måluppfyllelse utbildning 2014 
Så gott som samtliga uppsatta mål för 2014 uppfylldes, nedan anges måluppfyllelel-
sen för resp delmål. 
 
Högsta betyg i kvalitetsutvärdering 
Universitetskanslerämbetet (UKÄ) gav efter sin kvalitetsgranskning Mat- och Mål-
tidskunskap högsta betyg, 
http://www.uka.se/nyheter/flerautbildningarinomturismvetenskapochnarliggandea
mnenfarunderkant.5.7ff11ece146297d1aa66ba.html  
 
Kreativitet och hantverk ytterligare synliggjorda 
Målet är uppnått genom att tydliggöra rollen och betydelsen av kreativitet och hant-
verk i utbildningsbeskrivning. Inom flera av kurserna har gästföreläsare bjudits in, 
flera av dessa har gett uttryck för kreativitet och hantverk inom sina områden, t ex 
inom bageri. Som del i sin utbildning har studenter deltagit bl a ”Skånes Matfesti-
val” och mässan ”Älska mat & Vin” där de presenterat och gestaltat arbete de ut-
fört. Kreativitet och hantverk ska också tydligt framkomma vid examensarbeten. 
 
Tydlig forskningsanknytning. Synlig- och nyttiggöra vår egen forskning 
inom undervisningen 
Medlemmar i forskningsmiljön MEAL samverkar med såväl programansvarig för 
de program som innefattar Mat- och Måltidskunskap samt med ämnesgruppen Mat 
och Måltid. Vidare inlämmas i kurslitterturen aktuella forskningsartiklar, bokkapitel 
mm. Som exempel kan nämnas ”Contested Food – The Construction of Home and 
Consumer Studies as a Cultural Space” av Karin Höijer. Ytterligare ett exempel som 
kan nämnas är examinerande studentmedverkan vid ett seminarium i sensorik (se 
under rubriken forskning). 
 
Studenterna förberedda för relevant masterpåbyggnad 
Målet har uppnåtts genom att mer information ges om möjliga masterutbildningar 
på ett tidigt stadium i grundutbildningen. För att underbygga en utveckling av den 
akademiska skrivprocessen har processen att uppdatera den akademiska slingan 
påbörjats under året som gått. Vidare uppdateras kurser in Mat och Måltid kontinu-
erligt vad gäller kunskap om tillämpliga metoder inom ämnesområdet och grund-
läggande färdigheter samt såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. 
 
Verka för en internationalisering bland lärare och studenter 
Intenationaliseringen pågår och utvecklas över tid bl a genom att underlätta för 
studenterna att genomföra delar av sin utbildning i annat land. Internationalisering-
en pågår också genom att aktuella forskningsartiklar inom området ingår i kurslitter-
turen. Mat och Måltid samverkar med Lärande och Miljö-sektionens Internationella 
grupp för att ytterligare underlätta student- och lärarsamverkan, t ex genom utby-
tesstudenter. 
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Fler än 2 sökande per utbildningsplats 
Målet uppfylls och kan exemplifieras av att det var ca 10 st förstahandssökande per 
plats till gastronomiprogrammet. 
 
God genomströmning av studenter 
Vad som är en god genomströmning av studenter som klarar av sin utbildning kan 
variera mellan kurser. Målet uppfylls genom att genomströmningen av studenter 
med lägst betyget G är över 70% för samtliga kurser inom Mat och Måltid. 
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Samverkan 
Samverkansvision 2020 lyder:  
 
”Mat och Måltid vid HKR är en attraktiv samverkanspart som verkar för ett håll-
bart och hälsosamt samhälle genom tvärvetenskaplighet och djupt kunnande” 
 
För att kunna uppnå visionen 2020 har vi satt upp följande mål för 2014: 
 

• Samverkan med viktigaste aktörerna på mat- och måltidsområdet 
• Aktivt arbeta för fler uppdrag inom mat- och måltid – fokus offentlig måltid  

 
 
Måluppfyllelse samverkan 2014 
Samtliga uppsatta mål för 2014 uppfylldes, nedan anges måluppfyllelelsen för resp 
delmål. 
 
Samverkan med viktigaste aktörerna på mat- och måltidsområdet 
Samverkan har skett med många och viktiga aktörer, såväl nationellt som internat-
ionellt. Vi har samverkat med olika aktörer i aktiviteter såsom VFU-projekt, exa-
mensarbeten, kurser och kursplanering, forskningsprojekt, arrangemang av semi-
narier mm. Samtliga vår samverkanspartner betyder mycket för oss och för utveckl-
ingen av Mat och Måltid. Vi vill omnämna alla speciellt, men inte utelämna någon 
och samtidigt vara kortfattade. Därför blir det en lista med alla på rad. Vi vill tacka 
alla stort för året som gått! TACK!   
 
Nedan lista visar samverkanspartners till Mat och Måltid: 

• AgeCap ”De geronotlogiska och geriatriska populationsstudierna H70” 
Neuropsykiatri Epidemiologi, Neuropsykiatri SU/Mölndal Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 

• Aventure AB 
• Axfood 
• Axonaskolan, Tollarp 
• Bestic AB 
• Billerud Korsnäs  
• Blekinge Gourmet/Skeppsgossen 
• CAU (Cabin Attendants Union, DK) 
• Creative Future Business 
• CTH (Chalmers Tekniska Högskola) 
• Cubies 
• Delights Factory 
• Duvanders konditori, Kristianstad 
• EkoJullan 
• Electrolux 
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• Epidemiologigruppen Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
”1913-års män” 

• Fazer 
• FEK, LU (Företagsekonomi, Lunds Universitet) 
• Findus 
• Formidabel 
• Halda-krogen 
• HKR, ett flertal miljöer (Folkhälsa, ForFaMe, PROCare, BALU, Design 

och Datavetenskap, Oral Hälsa) 
• HKR Innovation 
• Hvidovfe Konferenscenter, Klampenborg 
• Högskolan i Gävle 
• ICA 
• Igellösa Life Science 
• IKEA 
• Innovativa Drycker 
• Innventia 
• Invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin 
• Juica 
• IKDC, LU (Ingvar Kamprad DesignCentrum, Lunds Universitet) 
• IPSOS 
• Karlshamns kommun 
• Kiviks Musteri 
• Klinisk Nutrition, Göteborgs Universitet 
• Kommunförbundet Skåne 
• KRINOVA Science Park 
• Kristianstads Kommun 
• KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) 
• KU (Köpenhamns Universitet) 
• Kävlinge kommun 
• Köld Glass 
• Landskrona Kommun 
• Linas Matkasse 
• Linnéuniversitetet 
• Livsmedelsakademin 
• Livsmedelskollegiet 
• LTH, LU (Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet) 
• Läromat AB 
• Lyssna AB 
• Matforskarnätverket  
• Matmuren, Visby 
• Medirest 
• MicVac 
• Miljöförbundet Väst 
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• Måltidsvision 
• Mälardalens Högskolan 
• NINE 
• NÄVER 
• Oatly 
• Orkla Food 
• Peter Lunds förskola, Höganäs 
• PRO (Pensionärernas Riksorganisation) 
• Restaurang Bloom in the Park 
• Restaurang Mässen 
• Restaurang Tranan 
• Ridderheims 
• Ronneby kommun, Kostenheten samt Miljö och hälsa 
• Rönnowska skolans restaurang och livsmedelsutbildning, Helsingborg 
• Sensinet 
• SIA-glass 
• SIK (Institutet för livsmedel och bioteknik) 
• Skolverket 
• SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) 
• Sotnosens Korv 
• SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) 
• SSN (Sveriges Sensoriska Nätverk) 
• Stockeboda Gård 
• TetraPak 
• Tidningen Buffé 
• TTZ  Bremerhafen (Research For Quality of Life) 
• Umeå Universitet 
• University of Agder, Norge 
• University College Zealand, Danmark 
• University of Klaipeda, Litauen 
• University of Munster, Tyskland 
• University of Rostock, Tyskland 
• Uppsala Universitet 
• Virgo Grön Konsult 
• Ålborgs Universitet 
• Örebro Universitet 

 
 
Aktivt arbeta för fler uppdrag inom mat- och måltid – fokus offentlig måltid 
Planeringsarbete har pågått under 2014 och kurser kommer att genomföras under 
2015 och framåt. Vi planerar närmast att genomföra kurser i samverkan med of-
fentliga aktörer. Och vi har fokus på att också genomföra ett eller flera seminarier. 
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Några övriga och intressanta händelser under 2014 för 
Mat och Måltid 
 
Jubileum 
Gastronomiprogrammet firade 10 år. Firandet gick av stapeln den 8 november med 
jubileumssymposium, utställning, mingel på högskolan och på kvällen en festlig 
middag på Grand Hotel. 
 
Anställningar 
Under året som gått har Mat och Måltid fått en biträdande professor i nutrition, 
Elisbet Rothenberg. Elisabet kommer närmast från Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set och har ägnat större delen av sin forksning inom området geriatrisk nutrition. 
 
Utbildning 
Det sker en ständig uppdatering och utveckling av våra kurser. Vi vill i år speciellt 
uppmärksamma vår fördjupningskurs som fått en ny skepnad i form av att kursen 
nu tar ett större helhetsgrepp och genomför projektuppgifter som innebär fördjup-
ning inom samtliga våra olika delar. 
 
Mera Samverkan 
Bitte Müller Hansen tilldelas Högskolan Kristianstads Samverkanspris för ett out-
tröttlig nätverkande där hon hela tiden stolt hållit Mat och Måltid i fokus. Bitte har 
också varit den drivande kraften hos Mat och Måltid för en kontinuerlig utgivning 
av vårt nyhetsbrev. 
 
I uppdrag från Skolverket har Högskolan Kristianstad med Johanna Gerberich från 
Mat och Måltid som projektledare tagit fram ett undervisningsstöd kring maten och 
naturvetenskapen för restaurang- och livsmedelsprogrammet. Fokus har varit att 
visa på vikten av samarbete mellan naturkunskapslärare och karaktärsämneslärare 
på restaurang- och livsmedelsprogrammet samt av att anpassa ämnet naturkunskap 
till programmet.   

 

Hela Mat och Måltidsgruppen åkte på studieresa, där Linnéuniversitetet i Kalmar 
besöktes. Vi träffade lärare och forksare inom bl a livsmedels- och nutritionsområ-
dena. Vi besökte också arrangörerna av Ölands skördefest och gick en guidad mat-
vandring på Alvaret. 

 

Studenter och lärare medverkade i Forskarfredag som hälls på Barbacka i kristian-
stad och i Matfestivalen som hölls i Brösarp. Medverkan bestod i muntliga presen-
tationer, postrar och information om Mat och Måltid vid Högskolan Kristianstad. 
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Media 
Vi har på olika sätt synts och hörts i media, bl a i Kristianstadbladet, Göteborgspos-
ten, Svenska Livsmedel, Dietistaktuellt. Vidare i radions lokalradio, i P1s Vetandets 
värld 
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Framtida Utsikter för Mat och Måltid 
Vi ser året som kommer med tillförsikt. Vi har skissar på en ny framtidsvision och 
därmed också de mål vi vill uppnå under året. Påbörjade aktiviteter vi vill ro land är 
kursutveckling, uppdragsutbildningar, fler seminarier och ökad närvaro vid internat-
ionella konferenser. Ett nytt kvalitetslaboratorium i anknytning till vårt kök kommer 
att invigas och tas i bruk. Vi arbetar vidare med vår internationalisering och med att 
kunna erbjuda våra studenter en relevant masterpåbyggand inom Mat och Måltid. 
Vi ser också framemot att antalet tillvidareanställningar kommer att öka. 
 
Samverkan med såväl Krinova som med Kristianstad kommun kommer att inne-
bära nya möjligheter till projekt och utbildningsverksamhet. Goda förutsättningar 
finns för fortsatt arbete med våra samverkanspartner, som vi verkligen ser fram 
emot. För att nämna ett exempel arbetar vi för att starta ett nytt nätverk där mat 
och klimat står i fokus.  
 
På forskningsfronten arbetar vi vidare med pågående projekt och ansöker om nya, 
lokalt, nationellt och internationellt. 
 
 
 
 

 


	Tom sida



