Server

FINGER FOOD

Tips og opskrifter
fra Findus Special Foods

Finger food alternativ
Ristimbale i stave.
Store pasta typer f.eks. penne.
Fiskepinde, surimisticks, lakse- eller torsketimbale.
Kogte kartofler, små eller skåret i bidder, pommes frites eller
kroketter.
Ærte- og majstimbale.
Gulerødder i stave eller grøntsagstimbaler.
Skåret i stave eller kødtimbaler.
Pølse skåret i skiver, stave eller pølsetimbale.
Tyk sauce (evt. jævnet), konsistensen skal være så tyk, at den
bliver på maden og det er nemt at dyppe i den.
Suppe helt glat uden klumper servers i kop så den kan drikkes.
Server fisk, kød og kartofler i bidder/stave og server en tyk
sauce i en separat skål.
Stykker af kød, fisk, pølse, grøntsager og tyk sauce i en separat skål.
Store stykker, der er nemme at tage med fingrene.
Serveres i mundrette stykker/både.
Serveres i mundrette stykker/både/bidder.
Smørrebrød i snitter, fløde og vælling i kop.

På menuen
Ris
Pasta
Fisk
Kartofler
Mindre grøntsager som ærter og majs
Råkost f.eks. revne gulerødder
Hele stykker kød, kylling, steak, hamburgerryg
Pølser
Sauce
Suppe
Gratin
Gryderet
Biksemad
Frugt
Desserter
Frokost og mellemmåltider

Med finger food mener vi mad, der er nemt at spise med fingrene. Aflange stave er at foretrække, fordi
de nemt kan dyppes i sauce. (f.eks. formet som en pommes frites eller en gulerodsstav). I tabellen har
vi listet forskellige retter, som kan være svære at spise med fingrene på grund af deres størrelse eller
konsistens og vi kommer med forslag til, hvordan du kan bytte dem til finger food alternativer.

Finger food - et måltidskoncept!

Findus timbaler, dybfrosne
Vi har et bredt sortiment af timbaler. Det giver mange variationsmuligheder til at lave finger food måltider. Timbalerne er færdiglavede, hvilket gør dem bekvemme og enkle at servere.
De er baseret på fint purérede råvarer, som gør timbalerne helt
glatte, bløde og sammenhængende.

Kød, fisk- og fjerkrætimbaler
96008669
96008581
96008568
96008623
96008495
96008489
96008703
96008750
96008680
96008470
96008622

Kalvetimbale 30 g
Oksetimbale 40 g
Skinketimbale med rØgsmag 40 g
KØdbolletimbale 10 g
Kyllingetimbale 40 g
MSC torsketimbale 40 g
KØd/fisk/fjerkrætimbale, blandet sortiment
Laksetimbale med rØgsmag 40 g
Stegt flæsk timbale 25 g
PØlsetimbale 50 g
Gullaschtimbale i tern, okse 10 g

Grøntsagstimbaler
96008627
96008515
96008603
96008701
96008538
96008668
96008653
96008708

Ærtetimbale 7 g
Gulerodstimbale 20 g
Broccolitimbale 40 g
Majstimbale 7 g
GrØntsagstimbale 40 g
Blomkålstimbale 40 g
GrØntsagstimbale, blandet sortiment
GrØn bØnnetimbale 15 g

Andre timbaler
96008641

Ristimbale 80 g

Ready to eat timbaler - ”tø op og servér”
96008770
96008767
96008771

Syltet agurketimbale 5 g
BrØdtimbale 40 g
Tomattimbale 7 g

Finger food
- et måltidskoncept!
Mange mennesker med demens har svært ved at håndtere bestik
og kan ikke spise selv. Risikoen er, at de spiser for lidt, taber sig
og bliver underernæret. Ved at servere mad, som de kan spise
med fingrene – finger food, gør vi det muligt for mennesker med
demens at spise selv, og det er meget vigtigt for deres værdighed
og velbefindende.
Studier om finger food
Finger food er et relativt nyt begreb inden for plejesektoren, men der
findes allerede igangværende og afsluttede studier, som viser, at finger
food har betydning for demensramte og deres madlyst, og for andre med
motoriske udfordringer. Det, der fremhæves er, at fingerspisning giver
uafhængighed og kan stimulere til at spise selv. Dem som spiser med
fingrene oplever også mindre stress, fordi de kan spise i deres eget tempo
i stedet for at blive madet af personalet.
Københavns Universitet startede i januar 2019 projektet ”finger foods –
en vej til madglæde, øget selvstændighed og øget velfærd blandt ældre”.
Projektet går ud på at udvikle konceptet finger food produkter, som foruden
at være lette at håndtere, også skal være velsmagende og sunde og hjælpe
med at udfylde en vigtig social funktion.
Vi hos Findus kommer til at følge PhD studenten Sarah Forsberg i hendes
arbejde. Resultatet af hendes projekt bliver afsluttet i slutningen af 2021.

Studier om finger food fortsætter på side 4

Studier om finger food fortsat

Forskningen viser, at tygge- og synkebesvær og motoriske spiseforstyrrelser, som at håndtere bestik, findes blandt flere grupper i samfundet
og med alderen øges andelen af personer, som af en eller anden grund har
svært ved at spise selv. En måde at dække behovet for energi og næring
er gennem finger foods, så maden bliver spist med hænderne og fingrene
uden at bruge nogen form for bestik eller andet spiseværktøj. At spise med
fingrene afhjælper i følge internationale studier mange af de nævnte spiseproblematikker.
Et studie med alzheimerpatienter har vist, at finger foods bidrager til øget
selvstyring og selvkontrol i forbindelse med måltiderne, men også til, at de
igen føler glæde før og under måltiderne.
Finger food kan også medvirke til at gøre det muligt, for alle, også dem med
spiseforstyrrelser, at blive en del af spisefællesskabet. Det overordnede mål
med finger food projektet er at forebygge underernæring blandt ældre og
forbedre deres fysiske og sociale sundhed og livskvalitet.
Studier om emnet:
Heaven, B., Bamford, C., May, C., & Moynihan, P. (2013). Food work and feeding assistance on hospital wards. Sociology of Health &
Illness, 35(4), 628-642. doi:10.1111/j.1467-9566.2012.01515.x
Pouyet, V., Giboreau, A., Benattar, L., & Cuvelier, G. (2014). Attractiveness and consumption of finger foods in elderly Alzheimer’s
disease patients. Food Quality and Preference, 34, 62-69. doi:10.1016/j.foodqual.2013.12.011
Rogers, J. C., & Snow, T. (1982). An Assessment of the Feeding. Behaviors of the Institutionalized Elderly.
American Journal of Occupational Therapy, 36(6), 375-380. doi:10.5014/ajot.36.6.375

Findus timbaler kan spises optøet!
Alle vores timbaler er nu ready - to - eat, hvilket betyder,
de ikke behøver at blive tilberedt, men kan spises så snart
de er optøet. Ved servering kan de med fordel hurtigt lunes i
mikroovnen, så gæsten kan nyde god og varm mad i maven.

Tips & tricks omkring finger food!
Finger food kan være alle typer mad som spises med fingrene,
fra ”almindelig” mad (normal konsistens) til timbaler. Tænk tapas
eller små retter, bare tilpasset i mindre bidder der ikke klæber, til
personer der har vanskeligt ved at bruge bestik.

Det skal du tænke på, når du laver finger food
til dine gæster:
Form: Finger food skal være nemt at spise med fingrene og skal derfor have
en form, som er nem at holde om. Altså skal det have en vis højde, for at det
er nemt at holde på. Tænk f.eks. pommes frites, tærtebidder, bouletter og
halvmåner. Aflange stykker er at fortrække, så de kan dyppes i sauce.
Overflade: Det er ikke bare formen, som afgør, om det er nemt at tage fat om
og holde en bid med fingrene. Overfladen må ikke være for glat. Stykkerne må
heller ikke være for tørre, for så er det svært at tygge- og synke for personer
med dysfagi (spiseforstyrrelser).
Konsistens: Afhængig af gæstens problematik er det nødvendigt at tilpasse
konsistensen fra hel konsistens skåret i mindre stykker til timbaler og puréer.
Men konsistensen må aldrig være for klistret.
Sauce/Dip: Saucen eller dippen er en vigtig del, ved servering af finger food.
Det giver et ekstra pift til maden og kan også beriges med vitaminer og
proteiner, hvilket giver måltidet ekstra næring og er godt for de småtspisende.
Ved finger food er det vigtigt at koncentrere sig om det praktiske, så det bliver
nemt for gæsten at spise maden. Men at maden smager godt, ser indbydende
ud og indeholder den rette mængde næring er selvfølgelig også vigtigt for, at
gæsten skal have det godt.

Helt måltid
Serveret som finger food og
lavet på Findus timbaler.
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Laksetimbale med røgsmag, ristimbale,
gulerodstimbale og Ærtetimbale serveres
med majs- og friskost dip.

Saucer & timbaler
Smagfulde opskrifter på 4 fyldige saucer. Serveres til
små bidder af Findus timbaler.
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Gulerodsdip

Cidersauce dip

10 portioner

10 portioner

500 g gulerodspuré, Findus 96012411
500 g mayonnaise
ca. 50 g beriget majsvælling
50 g citronsaft
1,25 tsk ingefær tørret
1,25 tsk spidskommen
Salt og peber

2,25 dl hvidvin
200 g æblecider
5,5 dl piskefløde
2,5 spsk kyllingefond
1,5 tsk løgpulver
Maizena
Salt og peber

Gulerodspuré opvarmes og køles ned.
Smag til med salt og peber. Øvrige ingredienser blandes og kan evt. jævnes
til den ønskede konsistens.

Giv hvidvinen et opkog og tilsæt
æblecider. Derefter tilsættes piskefløde, kyllingefond og løgpulver. Lad
det simre cirka 15 minutter og jævn
eventuelt til den ønskede konsistens.
Smag til med salt og peber.

Ristet løgdip

Blåskimmelostedip

10 portioner

10 portioner

150 g stegte løg
3 dl vand
300 g blomkålspuré, Findus 96008414
3 dl mayonnaise
ca. 50 g beriget majsvælling
Salt og peber

450 g pastinakpuré, Findus 96012419
200 g blåskimmelost
3 dl mayonnaise
ca. 50 g beriget majsvælling
Salt og peber

Put de stegte løg og vand i en skål og lad
det køle af cirka 5 – 10 minutter. Pres
løg gennem en si ved hjælp af en ske.
Bland den optøede blomkålspuré med
mayonnaise. Smag til med salt og peber.
Kan eventuelt jævnes til den ønskede
konsistens.

Pastinakpuré varmes op og osten
blandes i. Lad det køle af. Bland alle
ingredienserne med mayonnaise og
jævn eventuelt til den ønskede konsistens. Smag til med salt og peber.

Ostepie, falafel & gulerodsmix
fra Findus Foodservice passer
udemærket som finger food

Majs- og friskostdip
10 portioner
500 g majspuré, Findus 96008274
400 g friskost naturel
1,5 spsk sambal oelek
ca. 50 g beriget majsvælling
salt
Bland den optøede majspuré med friskost
og beriget majsvælling. Smag til med sambal oelek og salt.

Ostepie, mini, Findus 96012800

Kebabsauce
10 portioner
1 ltr madlavningsyoghurt
2 dl mayonnaise
50 g chilisauce
kebab krydderi
sukker
salt og peber
Bland madlavningsyoghurt med mayonnaise og chilisauce. Smag til med kebabkrydderi, lidt sukker og salt efter smag.

Falafel, Findus 96012334

Grøn bønnepuré med
brunet smør
10 portioner
450 g smør
450 g bønnepuré, Findus 96008499
5 stk æggeblommer
ca. 50 g beriget majsvælling
salt og peber
Brun smørret i en kasserolle så det får en
mørk og nøddeagtig smag. Pisk æggeblommerne med bønnepuréen og beriget
majsvælling. Hæld smør ned i blandingen i
en stråle. Smag til med salt og peber. Hvis
den virker lidt løs, så stil den på køl i nogle
timer.

Gulerødder tricolore, Findus 96013214

Saucer & tilbehør
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3 lækre opskrifter på cremede saucer. Gode at servere til
timbaler eller andre tyggevenlige alternativer fra Findus,
som kan spises med fingrene.
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Finger food i Kungshults køkken
Vi fra Findus Special Foods, har besøgt madplejen Kungshult i Helsingborg,
og talt med kostchefen Jenny Håkansson for, at finde ud af mere omkring
tilpasningen med finger food og konsistenstilpasset kost til beboerne.
Køkkenet på Kungshults er det største og ældste køkken, som tilbereder
mad til ældreplejen i Helsingborg kommune. De har 17 ansatte i køkkenet,
der tilbereder hele 1300 portioner om dagen, heraf 700 portioner til frokost
og 600 til aftensmad. Måltiderne konsistenstilpasses beboernes forskellige
behov.
Hvor længe har i brugt finger food?
Vi begyndte at teste finger food med et forskningsprojekt fra gastronomiprogrammet ved Kristianstad Højskole for et år siden. Der så vi, at de af
vores beboere, som har vanskeligt ved at spise med
bestik, kunne få en del mad i sig med finger food i
stedet. Herefter valgte vi at have finger food som et
alternativt valg i vores virksomhed.

Hvordan arbejder i med finger food i
køkkenet?
Vi har to ansatte, som arbejder på fuldtid med
finger food og konsistenstilpasset timbalekost.
De arbejder meget med kreativiteten for at gøre
timbaler og geléer mere appetitlige og spændende. Der kan være et ekstra behov for at lave
dagens ret i konsistenstilpasset finger food form.

Laver i dagens ret som finger food
alternativ?
Ja, så godt som muligt. Vi forsøger at
genskabe og efterligne dagens ret som
finger food med let tyggelig mad. Der findes
timbaler til det meste, og vi laver også selv
vores egne. Hvis der hører brun sauce til
dagens ret, laver vi den tyktflydende med
fortykningsmiddel, så det er lettere at
dyppe og skubbe op på maden.

Hvad gør i med ikke faste madretter
som supper i forhold til finger food?
Man kan lave gelévarianter til det meste,
men oftest forsøger vi at finde andre alternativer med timbaler. Desserter med is er
svært og her bruger vi bløde kager i stedet.

Hvad er forskellen på appetitvækker og
finger food?
Beboerne, som har behov for finger food, får
specielanrettede tallerkener med et helt måltid
tilpasset deres behov. Men anretningen minder
om en appetitvækker eller tapas.

Tilbyder i finger food i forskellige konsistenser?
Ja, plejepersonalet kan tilpasse maden afhængig af beboernes behov. Det er ikke alle, der har
problemer med at tygge og synke (dysfagi), og
behøver derfor ikke nødvendigvis timbaler, men
kan få normal kost i mundrette stykker.

Hvem tilbyder I finger food?
Plejepersonalet, som arbejder tæt med
beboerne, afgør om en beboer behøver finger
food eller anden specialtilpasset kost og giver
besked til køkkenet.

Kan finger food være varmt?
Ja, tallerkenen med anrettet finger food varmes
altid let i mikroovnen i kantinen.

Finger food-tips fra Kungshults medarbejdere!
• Tænk tapas når du skal lave finger food.
• Brug farverige tallerkener, som har en anden farve end maden (f.eks. grøn
eller rød tallerken), så den er nemmere at se.
• Tallerkener med høj inderkant gør det lettere af tage maden med fingrene.
• Glem ikke saucen. Sæt en lille skål med sauce på tallerkenen, som er nem
at dyppe i.
• Gør saucen tyk, så den er let at dyppe i og skrabe op.
• Læg maden i en orden eller i et system, som passer til beboeren. Brug f.eks.
”klokkemodellen” med kød kl. 12 på tallerkenen, kartoffel kl. 6 og
grønsager kl. 9. Alternativt kan stykkerne fordeles over hele tallerkenen.
Tips fra Grazyna Olsson-Karlsson & Karolin Thörnqvist, timbaleansvarlig medarbejder i Kungshults
køkken i Helsingborg.

Sunhedspersonalets bedste tips til måltidet!
• Gør middagen til en hyggelig oplevelse ved at anrette maden pænt
på tallerkenen, så det ser godt ud og dæk bordet som du ville have
gjort derhjemme.
• Server lidt mad ad gangen. Det er bedre at fylde op efterhånden.
• Skab en tryg og hyggelig stemning i spisesalen med fred og ro. Musik
kan stresse demente beboere. Hvis der skal spilles musik ved specielle
lejligheder, kan det være en fordel at vælge musik som de værdsætter,
dansemusik eller klassisk musik.
• Spørg altid beboerne, hvad de vil have. Det er vigtigt at lade beboerne
beholde deres selvstændighed og værdighed, når de skal vælge. Også
selvom de altid vælger det samme.
• Sid ved siden af, vær nærværende og hold øjenkontakt med beboeren.
Tips fra Aneta Majnooni, sundhedsansat på Kunghults plejehjem i Helsingborg.
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Tilføj ekstra smag til måltidet med
en rigtig god sauce!
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