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Flere ældre fordrer bedre madservice
I de kommende år forventes en stigning i antallet af ældre, der har 
behov for madservice. Det vil medføre udfordringer og øgede økono-
miske omkostninger, bl.a. fordi mange hjemmeboende ældre er i risiko 
for at blive underernærede, selv om de får leveret mad fra kommunen. 
Det kan bl.a. skyldes, at de ældre ikke spiser tilstrækkeligt af den mad, 
de får leveret, og dermed øges risikoen for nedsat livskvalitet. 

Blandt mange projekter udførte vi en række observationer hos 23 
hjemmeboende ældre omkring deres måltidsvaner. Det er der kommet 
en relativt omfattende datamængde ud af bestående af dagbøger, 
deltagernes egne fotos af mad og madoplevelser samt dybdegående 
interviews.

Derudover viste en stor spørgeskemaundersøgelse iøjnefaldende 
forskelle mellem adspurgte ældre i landkommuner og storbyer. I land-
kommuner hersker der præferencer for de danske klassiske retter med 
kød, kartofler og lidt grøntsager. Generelt viste svarene i spørgeske-
maundersøgelsen, at byboere er mere modtagelige over for moderne 
retter. Det betyder, at der er regionale forskelle i madpræferencer, og 
disse bør afspejles i madservice selv i et lille land som Danmark. Der 
skal altså tages højde for, hvor man bor, og hvor man kommer fra.
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Projektets overordnede formål var at undersøge, hvordan kommu-
nerne bedre kunne målrette maden til de ældre, så de fik lyst til 

at spise mere og dermed undgå underernæring, samtidig med at 
madspild blev reduceret.

Projektet fokuserede på fem hovedemner
Ældres sensoriske præferencer og måltidspræferencer samt disses 
betydning for accept af nye fødevarer og måltider.
Aldersbetingede ændringer i smags- og lugtesans og ændringernes 
betydning for madens smag. 
Udvikling af optimerede måltider og afprøvning af måltidernes 
effekt på ældres ernæringstilstand og trivsel.
Vurdering af hvad hjemmesituationen betyder for ældres spisning 
samt udvikling af IT-værktøjer, der kan øge trivslen hos hjemmebo-
ende ældre.
Indvirkning på økonomi og bæredygtighed når madservice optime-
res. 

Se også eldorado.ku.dk
Læs mere om ELDORADO på projektets hjemmeside.
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Smagsunivers og det at blive ældre
Vores forskning omkring appetit og præferencer viser, at de fleste 
tilmeldt madservice er godt tilfredse med den mad, de får. Konklusi-
onen er, at det næppe er så vigtigt at fokusere på specielle smage og 
bruge det til at lave måltiderne anderledes. Vigtigt er faktisk, at der 
ikke skal ændres alt for meget på smag og tekstur, ej heller tilføjes 
nye gastronomiske twists. De parametre, man allerede i dag skruer på 
i madservice, er kombinationer, der opnår højere protein- og energi- 
indhold i retterne. Vores undersøgelser med raske ældre viser, at små 
ændringer med pynt kan have en positiv effekt på madindtaget. Den 
største udfordring viste sig i den mindre gruppe af ældre tilmeldt 
madservice, som havde mistet deres appetit. Her kunne maden ikke 
levere den fornødne ernæring, ligesom det var her, der var relativt 
størst utilfredshed med madserviceordningen.

Vores forskning viser også, at ældre mister deres følsomhed for nogle 
smage, f.eks. dem, der findes i kogt kød, bouillon, løg og svampe. 
Heri ligger der en udfordring for køkkenet, om det kan genskabe den 
smagsoplevelse i madservice, uden at der bliver tilsat mere salt. Men 
når man ser overordnet på de ældres smagspræferencer for en bred 
vifte af fødevarer, er de stort set uændrede, selvom man har mistet en 
del af smagssansen. Det forklares med, at sammenhængen mellem 
smagens styrke og mængden af smag i en fødevare er anderledes, 
end når man ser på præferencer. Her er det vigtigst, at man kan 
smage noget af den mad, man kan lide. Men hvad med den næste 
generation af ældre? Spiser de også primært kød, kartofler og kun 
lidt grøntsager? Vores viden peger ikke på, at der skulle være specielle 
præferencer hos de ældre på grund af deres alder, men i højere grad 
kulturelt betingede præferencer.

VIDSTE DU AT
(Informationerne er fra ELDORADO nyhedsbreve samt fra spørge-
skemaundersøgelse blandt ældre i Jylland og Hovedstadsområdet.)

Pynt gør en forskel
I alt 36 seniorer fra det ældre forbrugerpanel ved Københavns Uni-
versitet vurderede at majssuppe med pynt var mere indbydende og 
attraktiv end suppe uden pynt. Mad med lidt pynt kunne øge indta-
get med ca. 20%, dog kun i bestemte anretninger. Især persilledrys 
på suppen viste sig at være effektiv, og i et større eksponeringsstu-
die virkede denne type pynt i alle serveringer også efter tre måneder.  
Anretningen af maden kan have positiv effekt på madopfattelse og 
indtag hos ikke-demente ældre. Tilpasninger igennem smagsberi-
gelse og bløde teksturer har størst effekt på at øge madpræferencer 
hos ældre tilknyttet madservice. Når smagen tilpasses ved at øge 
basissmagens intensitet, kan præference og dermed indtag øges.

Emballagen kan volde problemer
I undersøgelsen ved madserviceudbydere viste det sig, at 12% af 
de hjemmeboende ældre dagligt oplevede problemer med at åbne 
emballagen med den leverede mad. Endnu 21% havde problemer 
nogle gange, mens 32% af de ældre spiste dagligt direkte af em-

ballagen. Der kan være potentiale i at se på emballagens udseende 
og ergonomiske udformning, når man vil have denne gruppe af 
ældre til at spise lidt mere.

Madspild
Spørgeskemaundersøgelsen viste, at af de ældre, der smider rester 
ud, gør 13% det hver dag, og 39% gør det nogle gange. De 
ældre, der ikke smider ud, oplyste, at de gemmer måltidet til næste 
dag eller giver resterne til deres kæledyr.

Man kan lære at holde af nye retter
Gentagne smagninger giver en højere accept i form af øget mad- 
indtag hos ældre. Mekanismen bag den højere accept er kendt 
inden for psykologi som en form for konditionering. Dette princip 
gælder også for ikke-demente ældre borgere. Det understøtter 
dermed muligheden for produktudvikling af nye retter i madservice. 
ELDORADOs spørgeskemaundersøgelse viser, at mange ældre til-
knyttet madservice foretrækker de klassiske danske retter. Inden for 
disse retter er der måske muligheder for små appetitlige justeringer. 
De ældre foretrak ikke stærk mad.
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Test af komplekse dufte
Uanset om man er sund eller rask, sker der en aldersrelateret nedgang 
i lugtesansen, når vi bliver ældre. Fra 55-års-alderen begynder den 
naturlige nedgang, nogle gange hurtigt, andre gange så langsomt at 
man næppe lægger mærke til det. Det at spise mad, nyde maden, 
have associationer og minder knyttet til madindtaget er ganske 
afhængigt af lugtesansen. Lugtesansen kan med andre ord aktivere 
hukommelsen. Lugtesansen er medvirkende til at vække vores appe-
tit. Lugtesansen bidrager også til nuancering af aromaer og smage. 
Når sansen svækkes, så får den ældre ikke hele erindringspaletten, 
som det tit sker, når vi spiser. Erindringerne sætter også skub i ny-
delsen og det, at man taler sammen om det, man spiser. Der er altså 
nogle dimensioner ved det at spise, som bliver påvirket, når vi mister 
vores lugtesans. Vi smager udelukkende de fem grundsmage: sødt, 
surt, salt, bittert og umami. Vi lugter en lang række af aromastoffer i 
maden oppe i næsen, når vi spiser. F.eks. er det aromastofferne i ap-
pelsinen, vi lugter, og dermed får en appelsin til at smage af appelsin 
og ikke kun surt-sødt. 
ELDORADO-forskning har undersøgt, om der er specifikke dufte, som 
er i mindre nedgang end andre og dermed stadig kan registreres af 
den ældre. Tanken er, at finder man dufte, som er intakte hos den 
ældre, kan man bruge dem som løftestang for måltidet. Ph.d.-stude-
rende på Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet, Eva 
Broge, har udviklet et test-kit, hvor duftpenne gør os i stand til at lade 
ældre teste i forhold til naturlige komplekse dufte, f.eks. karry, bacon 
og timian. Vi fandt − ikke overraskende − at der er en aldersrelateret 
nedgang i lugtesansen, når man sammenligner ældre med en yngre 
kontrolgruppe. Følsomheden falder hurtigere for nogle dufte end for 
andre, særligt stegt kød, løg og champignon falder i intensitetsopfat-
telsen. Udfordringen er derfor at fremhæve disse smage i måltiderne 
eller kompensere ved at putte noget andet i maden. 

Genkendelighed er afgørende for måltidsaccept hos ældre
I et samarbejde med kokke fra Københavns Madhus blev en række 
måltider optimeret på sensoriske og ernæringsmæssige parametre 
som en del af Signe Loftager Okkels ph.d. studie. Menuen fik dermed 
et nyt twist, der blev afprøvet i et studie, hvor 52 plejehjemsbeboere 
blev valgt til enten at modtage kontrolmenuen (n=32) eller interven-
tionsmenuen (n=20) i 12 uger. Det viste sig, at interventionsgruppen 
oplevede et fald i helbredsrelateret livskvalitet, som kan skyldes, at 
måltiderne i denne menu var mindre genkendelige for de ældre end 
de måltider, som kontrolgruppen modtog. Der blev ikke set nogen 
effekt på hverken ernæringsmæssige eller funktionelle parametre, 
hvilket tilskrives de ældre deltageres skrøbelighed fra starten af stu-
diet. Resultaterne viser, at genkendelighed spiller en afgørende rolle 
for måltidsaccept hos plejehjemsbeboere, og at måltidsforbedring bør 
ske med mindre justeringer og respekt for måltidspræferencer for at 
opnå øget appetit og livskvalitet hos ældre. Nogle af måltiderne er 
endvidere blevet vurderet af udskrevne patienter og deres pårørende 
på Herlev Hospital som en del af projektet Kom Mæt Hjem. Samtidig 
med at deltagerne smagte på maden, skulle de svare på spørgsmål 
om madens udseende og duft. Generelt blev alle retterne vurderet 
højt, uanset alderen på deltagerne og deres appetit ved spørgetids-
punktet. 

Virtuelle miljøer kan bryde isolationen 
Med afsæt i data, der tydeligt peger på den sociale faktor som altaf-
gørende, har Dannie Michael Korsgaard i sit ph.d.-studie ønsket at 
udvikle en teknologi, der bringer de ældre sammen. En ide omkring 
en ’social meeting app’, som skulle motivere det fysiske møde, var et 
af de første bud. Men det viste sig hurtigt, at den ikke ville få flyvehøj-
de, da en del hjemmeboende ældre er gangbesværede, måske med 
rollator, og finder det grænseoverskridende at forlade hjemmet. Vi 
blev ret hurtigt sporet ind på konceptet: at spise sammen − hver for 
sig. Og denne samspisning skulle ske i en virtuel verden. En verden 

skabt gennem en mixed reality it-platform, hvor den ældre gennem 
en såkaldt HMD-brille træder ind i et virtuelt miljø.
Inden forskerne gik i gang med at designe den virtuelle verden og 
udvikle prototypen på brillen, adspurgte de eksperter, som har deres 
dagligdag tæt på de ældre, omkring ideen. Og den blev modtaget 
overordentligt positivt. Faktisk blev der nærmest udtrykt bekymring 
for, at de ældre ville blive så glade for den virtuelle verden, at de ville 
vælge den fremfor den fysiske. I samarbejde med bl.a. ”Det Gode 
Køkken” i Holstebro Kommune har en mindre gruppe ældre evalue-
ret prototypen, hvor der blev lavet forsøg med to virtuelle verdener. 
Et indendørs køkkenmiljø og et udendørs parkmiljø. Næsten alle 
deltagerne fandt deres virtuelle spisemiljø ”hyggeligt”, men kritise-
rede realismen og farvevalget. Andre senere tests har også peget på 
individuelle præferencer, så f.eks. en ældre fra Vestkysten ønskede 
udsigt til vand, mens andre nød at sidde og spise i en fin herskabelig 
lejlighed på Frederiksberg.
Det har ikke givet vanskeligheder for testpersonerne at bruge brillen 
og indtage maden samtidig. De forskellige kager, æblerne og juicen, 
som blev serveret, har fint fundet munden. Vi kunne tilmed iagttage, 
at de virtuelle miljøer motiverede til gode samtaler. Fremtidens mål-
tider kan altså ske, hvor de ældre sidder vidt forskellige steder, men 
alligevel sidder ved samme bord, i lige det miljø, de måtte ønske. De 
ældre får med andre ord mulighed for: at spise sammen hver for sig.

Klima- og miljøaftryk
Måltider serveret som færdigretter til de ældre på plejehjem, hospi-
taler og i eget hjem påvirker selvfølgelig klima og miljø på samme 
måde, som den mad, alle andre befolkningsgrupper indtager.
Analyser af mellemretter udviklet af køkkenet på Herlev og Gentofte 
Hospital viser, at der er stor forskel på de enkelte retters klima- og 
miljøaftryk. Der er potentiale for at øge bæredygtigheden, hvis de 
mindst belastende færdigretter bliver serveret mere hyppigt, f.eks. 
øllebrød med flødeskum, citronfromage, tunmousse og milkshake. De 
retter har det til fælles, at de placerer sig højt på listen i et samlet felt 
af 20 optimerede mellemretter, når det handler om bæredygtighed 
pr. kg protein eller energiindhold. Livscyklus-analyser viser, at der er 
gevinster at hente på klima og miljø. Når man ser på hele produkti-

VIDSTE DU AT
•  Friske danske råvarer er de foretrukne ingredienser i aftensmål-

tiderne, fordi disse bidrager med en bedre smag i måltiderne.
•  Flere ældre oplever tyggeproblemer, hvorfor mørt kød blandt 

andet er afgørende for en god måltidsoplevelse.
•  Det er råvarerne, der udgør den altafgørende del af miljø-

belastningen af de måltider, der bliver bragt ud, mens emballa-
ge og transport har mindre betydning.

•  For de ældre, der smed rester ud, var det oftest kartofler 51%, 
grøntsager 30% og /eller kød 17%. Traditionelle danske retter 
med kød, sovs og kartofler var de ældres livretter.

•  De mere moderne retter brød de ældre sig ikke om, fordi de 
ikke blev opfattet som rigtige måltider.

•  Anretningen af maden kan have en positiv effekt på madop-
fattelsen og indtag hos ikke-demente.

•  Genkendelighed spiller en afgørende rolle for måltidsaccept 
hos plejehjemsbeboere.
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onskæden fra jord-til-bord, er det valget af hovedmåltidets proteinkil-
de, som er den altdominerende årsag til klima- og miljøbelastningen. 
Ikke madspild, ikke valg af emballage og kun i ringe grad transport 
i forbindelse med udbringningen af maden til den hjemmeboende 
ældre eller plejecentret. Hvis vi ser på priserne på fem kategorier af 
hovedmåltider, er der ikke signifikant prisforskel på ingredienserne 
i de undersøgte hovedmåltider. Ingredienserne udgør kun 20-40% 
af den samlede produktionspris, mens tilberedning og udbringning 
tegner sig for langt den største udgift for måltiderne. Kostvalg er 
med andre ord et effektivt redskab til at understøtte den bæredygtige 
dagsorden − særligt når mange på samme tid ændrer kostvalg. Privat 
og offentlig catering tegner sig alene i Danmark for mange millioner 
måltider årligt.

Økonomi i produktionen
Med afsæt i offentligt tilgængelige data om danske kommuners 
madserviceordninger og tilhørende omkostninger har forskere på 
Københavns Universitet udført en række økonomiske analyser af 
forskellige former for kvalitetsforbedringer i madserviceordninger til 
hjemmeboende ældre. ELDORADO-forskere har udviklet en matema-
tisk model, som giver mulighed for at beregne omkostningerne under 
hensyntagen til forskellige specifikationer i forhold til den oplevede 
kvalitet hos den ældre, såsom større fleksibilitet i portionsstørrelser, et 

bredere udbud og mad lavet fra bunden. Flere af disse tiltag viser ret 
små prisstigninger pr. portion, ofte under 50 øre. Det kan synes som 
en lille merudgift sammenholdt med kommunernes samlede budget-
ter. Men kommunerne er samtidig tvunget til at prioritere benhårdt. 
Folketinget har udstukket de kommunale budgetrammer for mad-
service. I 2020 måtte udgiften for den enkelte borger ikke overstige 
55 kr. pr. hovedret inklusive levering. Ligger omkostningerne over, er 
det kommunekassen, der skal betale, hvis kvaliteten skal øges. Andre 
kommuner er i dag i stand til at holde prisniveauet under grænsen. 
Her kan forbedringer i den oplevede kvalitet hos borgeren implemen-
teres uden, at det tærer på den kommunale kasse, fordi kommunerne 
kan hæve brugerbetalingen svarende til meromkostningen. En af 
årsagerne til de høje produktionsomkostninger hos nogle kommuner 
er at finde helt tilbage fra kommunesammenlægningerne i 2007-
2008. Her valgte nogle landkommuner at bibeholde de eksisterende 
køkkener med en decentral produktion af måltider i madservice. Disse 
har i dag sværere ved at holde omkostningerne nede sammenlignet 
med de kommuner, der valgte at centralisere med en effektivisering 
som medfølgende bonus.

Konklusion og fremtidige indsatser
Vi har arbejdet med smag, udseende og forhøjet proteinindhold med 
fokus på, at maden skal være attraktiv for de ældre. Resultaterne 
viser, at de største udfordringer ligger hos de allersvageste ældre i for-
hold til at arbejde med appetit. Så i fremtidig forskning skal tilgangen 
være faglig bred og mangesidig. En stor gruppe af ældre er tilfredse 
med eksisterende madservice, men der er en mindre, ofte sårbar, 
gruppe − de svageste ældre − der ikke er tilfredse. Fremtidig forskning 
bør yderligere identificere tab af appetit og undersøge, hvordan vi kan 
lave specifikke indsatser omkring denne målgruppes madoplevelser. 
Fokus bør være holistisk og anskue hele typologien omkring ens sidste 
livsfase for at skabe mere livsglæde. Mange ældre vælger cateringtil-
buddet til på grund af smag. Og forebyggelse af underernæring og 
fremme af trivsel hos ældre er vigtigt. Klima og miljøforhold må ikke 
få præference over de ældres sundhed. Men små justeringer i retning 
af flere bæredygtige retter kan bidrage et skridt i den rigtige retning, 
især når der i fremtiden spås at være flere mennesker, der vil blive 
visiteret til madservice.

FOKUS
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