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Matnyttigt – nyhetsbrev om 
mat/måltider/nutrition för matglädje, 

hälsofrämjande och säker mat  
Hej! Nu är äntligen den underbara svenska sommaren här, som jag tror att vi alla har längtat 
efter. Ljusa långa sommarkvällar, dopp från bryggan, god mat och umgänge med familj och 
vänner. I detta nyhetsbrev blir det recept på midsommarrätt, den viktiga vätskan under 
varma dagar, tips på webbinarium och ny app från Hushållningssällskapet. Trevlig läsning! 

Hör gärna av dig, vid frågor eller funderingar, antingen på telefon eller via mejl. Ring 073- 
388 19 74 eller mejla på magdalena.lindstrand@varberg.se  

Till midsommar, Matjessill på fat 
 

Ingredienser för 8 portioner:  

• 8 ägg 
• 4 dl 32% crème fraiche 
• 2 bladsalladshuvud, frisésallad eller ruccola 
• 1,2 kg kokt färskpotatis 
• Ca 160 g rädisor, gärna i knippe 
• 800 g klassisk matjessill 
• 2 rödlökar 
• En kruka gräslök 
• Eventuellt ätbara blommor, till exempel penséer 

 

Gör så här:  

1. Koka upp vatten till äggen och lägg i äggen i det kokande vattnet och låt dem koka i ca 
8 minuter till krämig konsistens. Skölj under kallt vatten och skala och dela dem i 
halvor. 

2. Vispa crème fraichen till en fast och krämig konsistens (den blir först lös, men fortsätt 
att vispa tills den hårdnar). 

3. Skölj salladen och lägg ut några dekorativa salladsblad i botten på ett stort 
serveringsfat. Skär den färdigkokta färskpotatisen i halvor, fördela sedan med rädisor, 
ägghalvor och matjesbitar på serveringsfatet.  

4. Spritsa ut crème fraichen bredvid potatisarna (det går bra att även klicka ut den). 
5. Finhacka rödlöken och gräslöken. Toppa sedan med den finhackade rödlöken och 

gräslöken och eventuellt ätbara blommor. Färdigt att servera!  
6. Tips! Det går även bra att toppa rätten med stenbitsrom och lite brynt smör (smör är 

bra för extra energi för dem med liten aptit.) 
Receptkälla: www.ica.se 

För den i behov av annan konsistens – recept på ansjovispaj som 
passar till midsommarbuffén Länk för recept på ansjovispaj. Recept på ansjovispaj 
för den i behov av annan konsistens 
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Glöm inte den viktiga vätskan under varma sommardagar!  Under 
varma sommardagar och under eventuella värmeböljor, är det viktigt att påminna 
riskgrupper om att dricka tillräckligt med vätska. Långvariga perioder av värme under 
sommaren kan medföra olika stora risker för olika individer beroende på deras hälsotillstånd. 
Riskgrupper vid värmebölja är: äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, 
små barn och gravida och personer som tar vissa mediciner som påverkar kroppens förmåga 
att anpassa kroppsvärme och vätskebalans som till exempel vätskedrivande.  

Se gärna denna textade informationsfilm om råd vid värmeböljor för vård- och 
omsorgspersonal från Folkhälsomyndigheten! Informationsfilm om råd vid värmeböljor för 
vård- och omsorgspersonal 

 

Tips på ny receptapp ”MatFröjd”, som är ett lättillgängligt och 
pedagogiskt hjälpmedel för hemtjänstpersonal, äldre, anhöriga och 
volontärer 
MatFröjd är en receptapplikation förpackad i en tilltalande och användarvänlig 
form, som innehåller vackra och lustfyllda recept från sängkantsmenyer till 
kvällsmat. Appen är gratis att ladda ner från App Store och Play butiken och den 
finns även i en webbversion.  

Se gärna demofilmen för appen MatFröjd! Demofilm om appen MatFröjd 

 

Vill du veta mer om det nya interaktiva spelet GoGlad och hur det 
kan användas för att motivera rörelse på ett roligt sätt inom till 
exempel LSS och funktionshinderverksamhet? 
Anmäl dig då till Hushållningssällskapets webbinarium den 15 juni kl. 13-15:15, så får du veta 
mer om alla apparna och koncepten i MatGlad-familjen och vad som är på gång. Anmäl dig 
senast den 9 juni! Till anmälan Anmälan till webbinarium om GoGlad och MatGlad-
familjen 

Länk till webbinariet skickas till anmäld e-postadress senast dagen före.  

 

Önskar er alla en härlig och avkopplande sommar, så ses vi i 
höst!  

Magdalena Lindstrand, leg. dietist 
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