Småvarma mellanmål, med
lust och näring, till våra äldre

Ännu bättre
”appetit” med
mellanmålsmeny!
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Karoline Nordefors arbetar som köksansvarig inom äldrevården.
Hon är en flitig föreläsare som brinner för seniormåltiderna.
Hon har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete, och även
vunnit priser i White Guide Senior fyra år i rad, både som kock
men också med hela personalen i bästa seniormåltid. Hon var
också finalist i Arla GuldKo Årets Bästa Seniormatglädje 2018.

Matlust och livslust hänger ofta ihop.
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Något gott att längta efter!
När smaklökarna ställs in i förväg,
blir man extra sugen på det som serveras.

Lu n

Det är det glada budskapet från Karoline
Nordefors. Under mantrat ”Det ska vara
gott att bli gammal” vill hon inspirera alla
som arbetar med mat till våra äldre.
Frukost och mellanmålen står för
halva dygnets näringsintag, men trots det
är det få äldreboenden som har en planerad mellanmålsmeny, förklarar hon.
Vi träffar Karoline när hon provlagar
PolarCrepes. Hon brer olika fyllningar på
mjukt tunnbröd, fyllningarna är både
söta och salta. Sedan viker hon brödet två
gånger och lägger dem, en efter en, på en
stor plåt. Efter 6 minuter i ugnen är de
klara, de skärs i fyra delar till munsbitar
att äta enkelt med handen. Mumsigt ser
det ut och doftar förföriskt gott.
Karoline önskar att de köksansvariga
på äldreboenden skulle vara lika noga
med att planera mellanmålsmenyn, som
lunch och middagsmenyn. Detta trots att
mellanmålen ofta lagas på avdelningarna
av vårdpersonalen och inte i restaurangköket. Mellanmålen ska också näringsberäknas, så att alla ansvariga kan vara
trygga med att man ger de äldre fullvärdig näring under dygnet.
Det en stor utmaning att få de äldre
att äta så mycket som de behöver, när
aptiten sviktar upp i åren. Men lyckas
man det är det så mycket värt. Äter man
bra, så orkar man också ha ett meningsfullt liv, avslutar hon.
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Titta här!
Hälften av dygnets näringsintag kommer
från mellanmålen. Alltså är de precis lika
viktiga som lunchen och middagen för en
fullvärdig kost. Ändå är det få äldreboenden
som har en mellanmålsmeny.
Källa: Statens Livsmedelsverk

Karolines fem viktigaste tips
• Inför mellanmålsmeny. Starta med
ett personalmöte och diskutera!
• Planera inköp efter mellanmålsmenyn, så att allt finns hemma på
avdelningarna.
• Börja samla på idéer till goda
mellanmål, som alla kan laga! 		
Näringsberäkna dem.
• Servera både något sött och salt på
eftermiddagsfikat, när de äldre är
som piggast och orkar äta.
• Tänk på att alla mål under dygnet är
lika viktiga – för att den äldre ska få
fullvärdig näring.

3× salta
PolarCrepes

Jo men, tres bien! När det bästa av Norrland möter det bästa av
Frankrike, då är det en PolarCrepe. De kan lagas söta eller salta,
precis som vanliga pannkakscrepes, med enkla fyllningar.
Ni behöver tunnbröd, vanliga skafferiingredienser och till de söta,
färsk frukt från fruktskålen. Det är enkelt att förstå ”melodin” och
sedan kan man börja improvisera själv.

A la Monsieur
Alla har väl ätit Croque Monsiuer i sin
ungdom, här kommer den kända varma
smörgåsen i ny tappning.
Ingredienser för 1 st PolarCrepe
(4 port)
1 Polarbröd Mjukt tunnbröd
Dijon eller annan senap
40 g riven ost
50 g rökt skinka, tunna skivor eller hackad
Bred ett tunt lager med senap på brödet. Fördela
den rivna osten och skinkan över. Vik in en tredjedel
från brödets kortsida. Vik därefter över den andra
kortsidan. Lägg på en plåt. Grädda på 175 grader
varmluft i ca 6 min. Dela och servera.
Näringsberäkning 1 port = ¼ PolarCrepe
87 kcal
6 g protein
7 g kolhydrater
4 g fett
Komplettera gärna med en iskaffe för
högre näringsvärde per portion.
Recept och fullständig näringsdeklaration
för ”PolarCrepe & iskaffe” finns på
polarbrod.se/polarcrepes

TIPS!
Iskaffe av svinnkaffe
Smaksätt överblivet kaffe med
lite vanlijsocker, frys in som
iskuber. Servera sedan i glas
och häll på mjölk. Svinnsmart
och så gott!

Brie ♥Aprikos
Vad älskar dina äldre? Kanske när varm
brieost möter mild sötsyrlighet från
torkade aprikoser i en PolarCrepe!
Ingredienser för 1 st PolarCrepe
(4 port)
1 Polarbröd Mjukt tunnbröd
60 g brieost, tunna skivor
8 (60 g) torkade aprikoser, skivade
Förföriska dofter sprider sig från ugnen när det lagas PolarCrepes.

Makrillmums
Makrill i tomat, hackad smörgåsgurka och ost som har smält blir helt enkelt mums.
Ingredienser för 1 st PolarCrepe
(4 port)
1 Polarbröd Mjukt tunnbröd
1 burk makrill i tomatsås eller
makrill på tub
40 g riven ost
6 skivor inlagd gurka, hackade
salt & peppar

Pressa ur tomatvätskan. Finfördela
makrillen och bred över brödet. Strö över
den rivna osten och gurkan. Smaksätt
med salt och peppar. Vik in en tredjedel
från brödets kortsida. Vik därefter över
den andra kortsidan. Lägg på en plåt.
Grädda på 175 grader varmluft i ca 6 min.
Dela och servera.

Näringsberäkning 1 port = ¼ PolarCrepe
134 kcal
8 g protein
8 g kolhydrater
8 g fett
Komplettera gärna med en svartvinbärsdryck protein för högre näringsvärde per
portion.
Recept och fullständig näringsdeklaration
för ”PolarCrepe & näringsdryck” finns på
polarbrod.se/polarcrepes

Lägg brieosten på brödet och fördela aprikoserna
över. Vik in en tredjedel från brödets kortsida. Vik
därefter över den andra kortsidan. Lägg på en plåt.
Grädda på 175 grader varmluft i ca 6 min. Dela och
servera.
Näringsberäkning 1 port = ¼ PolarCrepe
121 kcal
5 g protein
14 g kolhydrater
4,5 g fett
Komplettera gärna med en blåbärssmoothie
för högre näringsvärde per portion.
Recept o ch fullständig näringsdeklaration
för ”PolarCrepe & smoothie” finns på
polarbrod.se/polarcrepes

3 × söta
PolarCrepes

Vad serverar man då till en PolarCrepe? På bilderna ser du olika typer
av tillbehör som boostar näringsvärdet, och det är särskilt proteinet
Karoline har ögonen på. Hon gör bland annat smarta smoothies och
drycker som kan serveras som shots eller i dricksglas med sugrör.
Recepten på de olika tillbehören hittar du på Polarbröds hemsida
polarbrod.se/polarcrepes

Morotsdröm
Den som gillar morotskaka kommer älska
de här smakerna av morot, kanel och
färskost.
Ingredienser för 1 st PolarCrepe
(4 port)
1 Polarbröd Mjukt tunnbröd
40 g färskost
3 tsk florsocker
½ krm kanel
½ krm kardemumma
½ liten morot, riven
Blanda färskost, florsocker och kryddor. Bred jämnt
över brödet. Riv moroten fint och fördela över
brödet. Strö ev över karamelliserade solrosfrön.
Vik in en tredjedel från brödets kortsida. Vik därefter
över den andra kortsidan. Lägg på en plåt. Grädda
på 175 grader varmluft i ca 6 min. Dela och servera.
Näringsberäkning 1 port = ¼ PolarCrepe
68 kcal
1,5 g protein
9,5 g kolhydrater
2,5 g fett
Komplettera gärna med en mangosmoothie
för högre näringsvärde per portion.
Recept och fullständig näringsdeklaration
för ”PolarCrepe & smoothie” finns på
polarbrod.se/polarcrepes

TIPS!
Karamelliserade
solrosfrön
1 dl solrosfrön
1 msk florsocker

Chocobanan
Barnsligt god även när man kommit upp
lite i åren.
Ingredienser för 1 st PolarCrepe
(4 port)
1 Polarbröd Mjukt tunnbröd
40 g färskost
1 tsk kakao
2 tsk florsocker
½ liten banan, skalad och skivad

En varm hemtrevlig doft av äpple och kardemumma, vem blir inte sugen då?

Äppelkärlek
Ljuvlig smak av äpple, mandelmassa och kardemumma.
Ingredienser för 1 st PolarCrepe
(4 port)
1 Polarbröd Mjukt tunnbröd
30 g färskost
30 g mandelmassa
½ krm kardemumma
½ litet äpple, fint skivat

Blanda färskost, mandelmassa och
kardemumma. Bred jämnt över brödet.
Skiva äpplet fint och fördela över brödet.
Vik in en tredjedel från brödets kortsida.
Vik därefter över den andra kortsidan.
Lägg på en plåt. Grädda på 175 grader
varmluft i ca 6 min. Dela och servera.

Näringsberäkning 1 port = ¼ PolarCrepe
103 kcal
2 g protein
14,5 g kolhydrater
4 g fett
Komplettera gärna med en bärsmoothie
för högre näringsvärde per portion.
Recept och fullständig näringsdeklaration
för ”PolarCrepe & smoothie” finns på
polarbrod.se/polarcrepes

Blanda färskost, kakao och florsocker. Bred jämnt
över brödet. Strö ev över karamelliserade solrosfrön
och lägg på skivad banan. Vik in en tredjedel
från brödets kortsida. Vik därefter över den andra
kortsidan. Lägg på en plåt. Grädda på 175 grader
varmluft i ca 6 min. Dela och servera.
Näringsberäkning 1 port = ¼ PolarCrepe
104 kcal
3 g protein
14 g kolhydrater
4 g fett
Komplettera gärna med en iskaffe för
högre näringsvärde per portion.
Recept och fullständig näringsdeklaration
för ”PolarCrepe & iskaffe” finns på
polarbrod.se/polarcrepes

Blanda frön och socker i en
stekpanna och rosta till
sockret smälter. Häll upp
på ett bakplåtspapper
och låt svalna.

Brödet som gör hela
dygnet lite godare

Våra brödtips!
• Ha alltid Polarbröds mjuka tunnbröd 		
hemma. Det passar dygnets alla måltider.
• Det är mjukt, följsamt, lätt att äta, utan 		
hårda kanter och smular inte.
• Det kan rullas, vikas, wrappas och snittas!
Du kan också laga härliga PolarCrepes med
dem. Ett perfekt småvarmt mellanmål!
• Tina efter åtgång, så slipper ni kasta bröd.
• Skulle det ändå bli bröd över, pensla dem
med olja, skär som sticks och rosta i ugnen.

Produkt:
Polarbröd
Mjukt tunnbröd
Art.nr: 142
M&S: 303558
Menigo: 122224

Vårt mjuka tunnbröd levereras fryst och när det är
nytinat smakar det som helt nybakat, tack vare vår
frysmetod - Polarmetoden®. Ni tinar så mycket ni
behöver efter hand, tiningen tar inte lång stund.

Det är smart ur svinnsynpunkt. Dessutom är det
gott att veta att vi har egen vindkraft och att alla
våra påsar tillverkas av plast från den förnybara
råvaran sockerrör.

www.saljpartner.com

Polarbröd AB
www.polarbrod.se

