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KRÆSEPOSER FOR SMÅTSPISENDE

”Kræseposer – mellemmåltider for småtspisende” 

er et koncept for, hvordan danske storkøkkener, 

der leverer madservice til ældre borgere, kan 

arbejde med at tilbyde næringsrige 

mellemmåltider, som dækker kostanbefalingerne 

over hele døgnet.

I det følgende præsenteres et konkret bud på, 

hvad kræseposer kan indeholde, og hvordan 

kræseposerne kan implementeres og bredes ud 

til borgerne.

Konceptet er udviklet sammen med Elbo-

køkkenet i forbindelse med projektet ”Fristelser i 

øjenhøjde” og er blevet testet blandt borgere i 

Middelfart Kommune i perioden 2018-2019. 

Vi håber, at vi med dette koncept kan være med 

til at inspirere køkkener og kommuner rundt 

omkring i Danmark til at udvide paletten for den 

ernæringstilpassede måltidsløsning, borgerne 

tilbydes.

Rigtig god fornøjelse, 

Projektteamet bag Fristelser i Øjenhøjde. 
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Hvilket 

problem står 

vi med?

ET ENKELT LEVERET MÅLTID OM DAGEN ER IKKE NOK 

TIL AT SIKRE DEN RIGTIGE KOST OG ERNÆRING FOR 

SMÅTSPISENDE .

Mange borgere, som modtager madservice, er småtspisende. 

Det vil sige, at de kun spiser lidt og i små mængder af 

gangen.  Forskning viser, at småtspisende borgere skal have 

dækket 50% af  deres kost og energiindtag via 

mellemmåltider (Kilde: Kosthåndbogen.dk). 

Borgere, der får leveret mad, får ofte blot leveret til ét dagligt 

hovedmåltid eller svarende til mindre, fordi mange deler det, 

der er beregnet som en portion, over flere dage. Det øger 

risikoen for, at de ikke får den kost og ernæring, de har behov 

for, fordi portionerne er tilpasset  ét måltids næringsbehov. 

For at sikre, at småtspisende borgere med behov for 

madservice får den kost og ernæring, de har brug for, er det 

nødvendigt med en helhedsindsats med fokus på de små 

mellemmåltider. Det giver mulighed for at at indtage mindre 

ernæringstilpassede portioner fordelt hen over døgnet. 

”Hvis portionerne bliver for store, mister de ældre appetitten, 

inden de overhovedet er kommet i gang. Ved at levere en 

lækkert anrettet pose med små lækkerier håber vi at 

genskabe lidt af glæden ved mad og give de ældre lyst til og 

energi til at indtage mere af den ”normale” kost” 

(Heidi Persson Schmølz, køkkenchef hos ElboKøkkenet)



.

› HJÆLPER 

MEDARBJEDERNE MED AT 

VÆLGE DEN RIGTIGE KOST 

TIL BORGERNE

› HJÆLPER BORGERE I 

RISIKO FOR 

UNDERERNÆRING

› HJÆLPER BORGERE MED 

LILLE APPETIT

› SIKRER MULIGHED FOR 

MAD ”HELE” DØGNET

› HJÆLPER BORGERE 

TIL AT BIBEHOLDE 

DERES 

ERNÆRINGSSTATUS 
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Kræseposer 

består af små 

mellemmåltider, 

der motiverer den 

ældre til at spise i 

løbet af dagen

Medarbejdere i plejen, som 

hjælper ældre borgere med 

indkøb,  får lettere adgang til 

at kunne vælge 

energiberigede fødevare, 

som passer til den ældre 

småtspisende borger. 

”Kræseposerne inspirerer og 

giver konkrete 

valgmuligheder, så 

medarbejderne ikke længere 

selv skal stå og vurdere, om 

det er den tørre småkage 

eller en plade chokolade, der 

er det bedste valg for 

borgeren”

Citat: Projektleder, fristelser i 
Øjenhøjde

Småtspisende borgere får 

med kræseposerne let 

adgang til fødevarer, som har 

den ernæringsværdi, som 

passer til dem, og som kan 

indtages i små mængder hen 

over døgnet.

”Med kræseposen har de 

(borgerne red.) altid en lille 

chokolade, kage eller 

fromage, som de kan spise, 

lige når appetitten melder 

sig, og det er altafgørende, 

når man tænker på, hvor 

stor en del af deres samlede 

ernæring, der skal komme 

fra mellemmåltider”

Heidi Persson Schmølz, 

køkkenchef i Elbokøkkenet

Forskning viser, at borgere, 

som ikke får den rette kost og 

ernæring, risikerer tab af 

funktionsevne, sygdom og 

genindlæggelser. 

Kræseposerne giver 

småtspisende borgere 

muligheden for at vælge 

mellemmåltider, så de i 

højere grad får den kost og 

ernæring, de har behov for, 

og dermed potentielt  undgår 

tab af funktionsniveau mv.
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For at småtspisende borgere kan få let adgang til små ernæringsrigtige 

mellemmåltider, tilbydes de en kræsepose. Posen indeholder små 

appetitlige og energitætte mellemmåltider, som supplerer det måltid, som 

borger modtager i forvejen. 

.

1

Målgruppen for kræseposen er småtspisende, men alle, som i forvejen 

modtager madservice, skal have mulighed for at bestille den som 

supplement til deres øvrige måltidsbestillinger.

.

2

Alle småtspisende borgere har brug for 3-5 mellemmåltider om dagen. Det 

præcise antal af daglige mellemmåltider vurderes i forhold til den enkelte 

borgers ernæringsmæssige behov. 

5

Illustrationer af kræseposer fra projektet: ”Fristelser i øjenhøjde”

Nogle borgere foretrækker søde mellemmåltider frem for salte eller 

foretrækker det ene på nogle tidspunkter af døgnet og det andet på 

andre. Smag er individuel, og derfor skal der være mulighed for, at den 

enkelte borger selv kan vælge hvilke små mellemmåltider, de vil putte i 

posen. Dette er for at  sikre, at det er mellemmåltider, som de rent 

faktisk har lyst til at spise. 

4
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EKSEMPLER PÅ KRÆSEPOSERNES INDHOLD

INDHOLD I KRÆSEPOSEN

I kræseposen tilbydes en bred vifte af små, søde, salte og varme måltider. 

På den måde kan den enkelte borgere selv vælge ud fra, hvad han/hun har 

lyst til at spise som mellemmåltider. Kræsepose kan fx bestå af følgende 

valgmuligheder:

Det varme:

Supper

Øllebrød med fløde

Risengrød

Det søde:

Frugtgrød m. 

fløde

Kage

Fromage

Chokolade

Protino

Surmælksprodukt

er

Is

Det salte:

Fuldfed ost

Kiks

Madmuffins fx m. 

bacon

Salte nødder 

Chips

Foto: Arla. Illustration af Kræseposerne, som de så ud i 2018, da de blev testet blandt borgere.
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GODE RÅD TIL IMPLEMENTERINGEN

PAKNING
Kræseposen skal være enkel at håndtere både for borgere, køkkenpersonale og chauffører.  
Posen skal være let at pakke og let at pakke ud. Derfor skal det for eksempel være let at 
adskille kølekrævende varer fra de øvrige varer.

.

1

2

Pris
Prisen på kræseposen afhænger af, hvor mange og hvilke mellemmåltider den indeholder. 
Prisen skal i øvrigt afspejle målgruppens betalingsvillighed.

3

LEVERING

Det er den chauffør, som i forvejen leverer mad ud til borgerne, som 

også leverer kræseposerne.

Kræseposerne leveres én til to gange om ugen afhængigt af, hvor ofte 

der i forvejen leveres mad.



9

BILAG
På de følgende sider finder du bilag fra test af kræseposer i Middelfart Kommune

ORGANISATION TITEL PÅ PROJEKT
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Kære Chauffør i Middelfart Kommune, kan du hjælpe os i Elbokøkkenet? 

Vi vil gerne afprøve ”kræseposer” hos 50 borgere fra Middelfart Kommune, der får 

mad fra os. Kræseposerne skal afprøves fra uge 39/2018 og til og med uge 4/2019.  

Kræseposerne er beregnet til de borgere, der enten har tabt i vægt eller som har 

svært ved at spise nok, og derfor er i risiko for at tabe sig. 1 kræsepose ser ud som 

på billedet herunder, og indeholder ”små kaloriebomber” dvs. søde eller salte små 

retter, f.eks. en lille chokoladekage, en portion fromage, kiks, små portionsoste m.v. 

Kræseposer er en lille papirspose (som på billedet), der 

ligger oveni den kasse med mad, som borgeren får ud.  

Kræseposen indeholder 4 små retter hver gang.  

Kræseposen er gratis for borgeren i de 18 uger og skal 

leveres 2 gange om ugen.  

Vi skal have fundet 50 borgere i Middelfart Kommune, der kan have gavn af 

Kræseposen. Borgerne får besøg af én af os i august/september, og skal vejes og 

kunne deltage i et lille interview senere i forløbet. Derfor er der 2 krav:  

• Borgeren skal kunne stå oprejst i 3 minutter (vejning på en special vægt) 

• Borgeren skal kunne svare relevant, og kunne medvirke i forbindelse med 

besøg 

Elbo køkkenet vil gerne finde de borgere, der har svært ved at få nok til at spise på 

en dag, så vi vil gerne høre Jer om I vil hjælpe os?                                                            

Vil I spørge de borgere som I leverer mad til:   

Om de kan holde vægten? (hænger deres tøj på dem?, eller har de evt. fået besked 

fra deres læge eller andre om, at de skal tage på i vægt?) 

Spiser de selv hele portionen som de får fra Elbokøkkenet og på én gang? 

Må Elbokøkkenet kontakte borgeren senere?  

På forhånd tusind tak for hjælpen og med venlig hilsen 

Personalet i Elbokøkkenet 
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Kære Kunde 

Fra mandag den 24. september 2018 til og med fredag den 25. januar 2019, vil du, tirsdag og fredag, 

modtage en kræsepose. De to ugentlige kræseposer indeholder små retter, som er beregnet til at spise 

mellem måltiderne.  

Herunder ser du hvordan kræseposerne ser ud, og hvad de kan indeholde:   

Posen med den grønne etiket.  

Indeholder en blanding af salte og søde mellemmåltider, f.eks. tunmousse, frugtgrød m/kaffefløde, 

Ostekiks og små portionsoste, chokolademuffins og lignende.  

 

Posen med den røde etiket. 

Indeholder søde mellemmåltider, f.eks. fromage, chokolademousse, rosinbolle m/smør, risengrød, 

æblekage og lignende.  

 

 

Vi håber, at du bliver glad for poserne. 

Venlig hilsen Personalet i Elbokøkkenet 
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Kære Kunde 

I de sidste 18 uger, har du, tirsdag og fredag, modtaget en kræsepose fra Elbokøkkenet. Det er Middelfart 

Kommune og Elbokøkkenet der, i forsøgsperioden, har betalt kræseposerne. De 18 uger er næsten gået, og 

leverancen af kræseposer stopper fredag den 25. januar.  

Forskere fra University College (Sygeplejerskeuddannelsen) i Vejle kommer på besøg hos dig igen, som de 

gjorde inden vi startede forsøget op. Du hører nærmere vedr. dette.  

I Elbokøkkenet vurderer vi, når undersøgelserne er færdige, om kræseposerne skal være et tilbud til vores 

kunder, og hvad de skal koste.   

Vi håber, at du har været glad for kræseposerne.  

 

 

 

Venlig hilsen Personalet i Elbokøkkenet og forskerne ved University College 



”Fristelser i øjenhøjde” er et projektsamarbejde 

mellem Elbo-Køkkenet, Middelfart Kommune, 

Kolding Kommune, Fredericia Kommune, 

Haderslev Kommune, University College 

Lillebælt og Public Intelligence.

Projektets formål er:

At forbedre den enkelte borgers 

ernæringstilstand ved at udvikle og tilbyde nye 

måltidsløsninger, som giver borgeren lyst til og 

mulighed for at spise mere. 

Projektet er støttet af Sundheds- og 

Ældreministeriets pulje, der er målrettet bedre 

mad til ældre i eget hjem.

Projektstart: september 2017

Projektslut: juni 2020

Hvis du vil vide mere, så kontakt:

Middelfart Kommune

Ole Qvortrup larsen

Udviklingskonsulent

Tlf. 8888 4677

ole.qvortruplarsen@middelfart.dk

Elbo-Køkkenet

Heidi Schmølz

Køkkenleder

Tlf. 7210 5290

info@elbokoekkenet.dk


