
BESKRIVELSE AV TEKSTURER FOR PASIENTER MED DYSFAGI

Tekstur A – Myk 

Navn Tekstur A - Myk

Beskrivelse • Mat i denne kategorien kan være naturlig myk (f.eks en 
moden banan), eller den tilberedes eller kuttes for å endre 
matens tekstur 

Karakteristikk • Myk mat kan tygges men ikke nødvendigvis bites av 
• Minimalt med kutting nødvendig – kan lett brytes av biter 

med gaffel 
• Maten bør være fuktig eller servert med saus eller sjy for å 

øke fuktighet (Obs: saus/sjy må fortykkes dersom nødvendig)

Test-informasjon • Matbiter bør ikke være større enn 1,5x1,5 cm

Anbefalt Unngå

Brød, frokostblandinger, ris, 
pasta, nudler

• Mykt brød med fuktig 
pålegg (f.eks egg og 
majones). Fjern 
skorper og unngå 
brød med hele frø og 
korn. 

• Frokostblandinger 
myket opp med melk 

• Myk pasta og nudler 
• Myke bakvarer, f.eks 

Quishe eller pai uten 
hard skorpe. 

• Andre, myke og 
kokte kornsorter 
(f.eks havregrøt)

• Tørt brød og brød 
med skorper, frø eller 
hele korn 

• Tørr, eller harde 
frokostblandinger 
(f.eks müsli eller All 
bran.  

• Frokostblandinger 
med nøtter, frø og 
tørket frukt

Grønnsaker, belgvekster • Godt kokte 
grønnsaker (a), 
servert i små 
terninger el.  myke 
nok til å moses med 
gaffel 

• Myke hermetiserte 
grønnsaker (f.eks 
erter) 

• Godt kokte 
belgvekster (skinn 
må være mykt), 
f.eks bakte bønner. 

• Alle rå grønnsaker 
(inkludert hakkede/
revet) 

• Harde grønnsaker/
belgvekster med 
fibertråder, slik som 
stangselleri, 
brokkolistilk, mais
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BESKRIVELSE AV TEKSTURER FOR PASIENTER MED DYSFAGI

Frukt • Fersk frukt som er 
naturlig myk (f.eks 
banan eller avokado) 

• Frukt-stuing eller 
hermetisert frukt i 
små biter 

• Fruktpuré 
• Fruktjuice (B)

• Store runde 
fruktbiter som utgjør 
kvelningsfare. F.eks 
hele druer eller 
moreller 

• Tørket frukt, frø og 
fruktskall 

• Frukt med 
fibertråder, f.eks 
ananas 

Kjøtt, fisk, fugl, egg, 
nøtter, belgvekster

• Gryteretter med 
små, møre kjøttbiter 
(a) 

• Fuktig fisk 
• Egg(a) (unntatt 

stekt) 
• Godt kokte 

belgvekster 
• Myk tofu i små biter

• Tørt, seigt, hardt 
eller sprøstekt kjøtt 

• Kjøtt med sener, 
fettrand eller brusk 

• Stekt egg 
• Harde, ukokte 

belgvekster 
• Pizza

Melk, yoghurt, ost • Melk, milkshake, 
smoothies (a) 

• Yoghurt (kan 
inneholde myk frukt) 

• Myke oster, f.eks 
kremost, 
Camembert, Cottage 
Cheese, Ricotta

• Yoghurt med frø og 
nøtter, müsli eller 
hard frukt 

• Harde oster, 
sprøstekt ost

Desserter • Puddinger, 
melkebaserte  
desserter (b), 
vaniljekrem (b), 
yoghurt, iskrem (b),  
(kan ha biter med 
myk frukt) 

• Fuktige/myke kaker. 
Kan kreve tilførsel av 
ekstra fuktighet f.eks 
vaniljekrem 

• Desserter basert på 
myk frukt, uten 
harde/tørre bunner 
eller lokk. Ikke 
kokos. 

• Risgrøt/risdessert

• Tørre kaker/
bakevarer, 
bakevarer/desserter 
med nøtter, frø, 
kokos, tørket frukt 
eller ananas.
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BESKRIVELSE AV TEKSTURER FOR PASIENTER MED DYSFAGI

Tekstur B – Moset 

Andre matvarer • Suppe (b). Kan 
innehold små myke 
biter (f.eks makaroni 
eller pasta) 

• Gelé 
• Myk sjokolade 
• Syltetøy uten frø 
• Finmalt peanøttsmør 
• Myke godterier (a): 

f.eks fudge

• Supper med store 
biter kjøtt eller 
grønnsaker, mais, ris 

• Klissete eller seige 
matvarer/søtsaker 
(f.eks karamell) 

• Popcorn, potetgull, 
kjeks, nøtter, frø

Navn Tekstur B - Moset

Beskrivelse • Mat i denne kategorien er myk og fuktig, og skal lett kunne 
formes til en ball

Karakteristikk • Pasienten kan bruke tungen istedenfor tennene til å bryte 
opp maten i munnhulen 

• Kan lett moses med gaffel 
• Kan serveres som en tykk purè med klumper 
• Klumpene må være myke og avrundede, ikke harde eller 

skarpe kanter 
• Se «Tilleggsnotater»

Test-informasjon • Matbiter bør ikke være større enn 0.5 cm. 

Anbefalt Unngå

Brød, frokostblandinger, ris, 
pasta, nudler

• Havregrøt eller andre 
frokostblandinger 
som kan bløtlegges  i 
melk (f.eks 
Havrefras) 

• Gellert brød 
• Små, fuktige biter 

med myk pasta (f.eks 
makaroni) 

• Alt brød, bakvarer, 
kjeks 

• Gellert brød som ikke 
er 100% gjennombløtt 

• Ris som ikke klistrer 
seg sammen (f.eks 
basmati, fullkorn, 
villris) 

• Sprø eller tørr pasta 
(kantene i en 
pastagrateng) 
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BESKRIVELSE AV TEKSTURER FOR PASIENTER MED DYSFAGI

Grønnsaker, belgvekster • Grønnsaker kokt så 
godt at de lett kan 
moses med gaffel 

• Godt kokte 
belgvekster

• Grønnsaksbiter større 
enn 0,5 cm 

• Fibrøse grønnsaker 
som krever tygging 
(f.eks erter)

Frukt • Moset myke ferske 
frukter. F.eks banan 
eller mango 

• Små biter 
hermetisert frukt 
eller fruktstuing 

• Frukt purè 
• Frukt juice (b)

• Fruktbiter større enn 
0,5 cm 

• Frukt som er for hard 
til å moses med 
gaffel 

Kjøtt, fisk, fugl, egg, 
nøtter, belgvekster

• Kvernet, mørt kjøtt 
med saus 

• Kasseroller kan 
blendes for å minste 
parikkelstr 

• Kvernet eller most 
fisk med saus 

• Myke, fuktige 
eggeretter (f.eks 
eggerøre) 

• Myk tofu 
• Godt kokte 

belgvekster 

• Casseroller eller 
retter med kjøttdeig 
som inneholder 
fibrøse matvarer slik 
som erter eller løk 

• Tørre, seige eller 
sprøstekte 
eggerettter eller 
retter som ikke 
enkelt kan moses

Melk, yoghurt, ost
•
• Melk, milkshake, 

smoothie (b) 
• Yoghurt (b), kan 

inneholde små biter 
myk frukt 

• Veldig myke oster, 
f.eks cottage cheese

•
• Myke oster som er 

klissete/seige, f.eks 
Camembert

Desserter • Glatte puddinger, 
melkebaserte 
desserter (b), 
vanlijekrem (b), 
yoghurt (b), og 
iskrem (b) – kan ha 
små biter myk frukt 

• Myke, fuktige kaker/
sukkerbrød med mye 
krem/vaniljesaus  
eller iskrem (f.eks 
Trifle eller Tiramisu 

• Myke, fruktbaserte 
desserter, uten 
harde/tørre baser 
eller lokk 

• Riskrem

• Tørre kaker/
bakevarer, 
bakevarer/desserter 
med nøtter, frø, 
kokos, tørket frukt 
eller ananas, eller 
med for stor 
partikkelstørrelse på 
ingrediensene  

• Brødpudding
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Tekstur C – Puré 

Andre matvarer • Supper (b) – kan 
inneholde små, myke 
klumper (f.eks pasta) 

• Kjeks dyppet og 
bløtgjort i kaffe eller 
te (uten frø, nøtter 
eller sjokolade) – 
f.eks mariekjeks 

• Salsa eller andre 
sauser med små 
myke klumper 

• Veldig myke 
sjokolader – uten 
nøtter, frø, rosiner, 
etc. 

• Syltetøy uten frø 
eller tørket frukt

• Supper med store 
biter kjøtt eller 
grønnsaker, mais, ris 

• Gummigodter, 
inkludert fruktgelè og 
marshmallow

Navn Tekstur C - Puré

Beskrivelse • Mat i denne kategorien er glatt og uten klumper. Liknende 
konsistens som kommersiell pudding. Kan ha kornet tekstur, 
men INGEN klumper 

• Se «Tilleggsnotater»  

Karakteristikk • Glatt og klumpefri – kan ha kornet konsistens 
• Fuktig og sammenhengende nok til at den beholder sin form 

på en skje (når plassert ved siden av hverandre på en 
tallerken skal de ikke «smelte» inn i hverandre) 

• Maten kan formes eller legges lagvis

Test-informasjon • Fuktig og sammenhengende nok til at den beholder sin form 
på en skje (når plassert ved siden av hverandre på en 
tallerken skal de ikke «smelte» inn i hverandre) 

Unntak • Noen individer kan ha nytte av «rennende» purè tekstur. 
Dette må vurderes på individuelt basis. Dvs. at den den IKKE 
holder sin form i en skje og «smelter inn i hverandre på en 
tallerken.  

Anbefalt Unngå
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Brød, frokostblandinger, ris, 
pasta, nudler

• Glatte og klumpfrie 
frokostblanding – 
f.eks havregrøtpurè 
eller semulegrøt 

• Gellert brød 
• Pasta/nuddelpurè 
• Rispurè

• Kornblandinger med 
klumper eller fibrøse 
partikler – alle tørre 
frokostblandinger og 
havregrøt 

• Gellert brød som ikke 
er 100% gjennombløtt 

Grønnsaker, belgvekster • Grønnsakspurè 
• Potetmos 
• Belgvekstpurè (ingen 

skall) 
• Blendet 

grønnsakssuppe

• Grovmoset 
grønnsaket 

• Parikler med fiber 
eller skrell/skinn 

Frukt • Fruktpurè 
• Finmoset banan 
• Fruktjuice uten 

fruktkjøtt (b)

• Purè med synlige 
klumper

Kjøtt, fisk, fugl, egg, 
nøtter, belgvekster

• Purè av kjøtt eller 
fisk (purèen må lages 
med saus/sky for å få 
riktig konsistens) 

• Purè av belgvekster 
(f.eks hummus) 

• Soufflè eller mousse 
(f.eks lakse mousse) 

• Purè av tofu 
• Purè av eggerøre

• Kvernet kjøtt 
• Eggerøre som ikke er 

blendet til en fin 
purè.  

• Klissete eller veldig 
sammenhengende 
mat, f.eks 
peanøttsmør

Melk, yoghurt, ost • Melk, milkshake, 
smoothie (b) 

• Yoghurt (b) (uten 
klumper), f.eks 
vanilje eller naturell. 

• Ost og melkebaserte 
sauser (b)

• Alle harde eller 
halvmyke oster 
(inkludert cottage 
cheese)

Desserter • Glatte puddinger, 
melkebaserte 
desserter (b), 
vanlijekrem (b), 
yoghurt (b), og 
iskrem (b) 

• Gellerte sukkerbrød 
• Myk marengs 
• Kremfløte (b), 

sirupbaserte 
toppinger (b) 

• Desserter med biter 
av frukt, nøtter, frø, 
sprø/harde 
kakebunner 

• Gellert  sukkerbrød 
som ikke er 100% 
gjennombløtt 
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BESKRIVELSE AV TEKSTURER FOR PASIENTER MED DYSFAGI

(a) Disse matvarene bør vurderes fra person til person 

(b) Disse matvarene kan behøve modifisering for individer som trenger fortykket 
drikke/væske 

TILLEGGSNOTATER: 

Andre matvarer • Suppe, blendet eller 
silt for å fjerne 
klumper 

• Purè av syltetøy/
marmelade 

• Sauser uten klumper 
(b) 

• Suppe med klumper 
• Syltetøy/marmelade 

med frø, fruktkjøtt 
eller klumper

Følgende matvarer bør vurderes individuelt

Brød • Brød krever evnen til å bite og tygge. Tyggekraften brukt 
på å tygge brød tilsvarer å tygge ett rått eple. 
Muskelarbeidet for å tygge brød tilsvarer det å tygge 
peanøtter. Derfor vil de som sliter med fatigue synes det 
er vanskelig å tygge brød.  

• Brød krever fuktighet fra spytt for tilstrekkelig 
bearbeiding i munnhulen. Brød løser seg ikke opp når det 
blir vått, men klumper seg. Dette utgjør en 
kvelningsrisiko hvis brødet fester seg i ganen, lommer i 
kinnet eller hvis det svelges i store klumper. Dette er 
liknende kvelningseffekten av store klumper med 
peanøttsmør.

Iskrem • Iskrem ekskluderes ofte i diettene til individer som 
behøver fortykket væske. Dette er fordi iskrem smelter 
og blir tynn væske i romtemperatur eller i munnen. 

Gelè • Gelè ekskluderes ofte i diettene til individer som behøver 
fortykket væske. Dette er fordi gele partikuleres  i 
munnhulen hvis den ikke svelges umiddelbart

Suppe • Individer som behøver fortykket væske, behøver også at 
supper fortykkes til samme konsistens som væsken de 
drikker, med mindre logopeden har informert om annet.
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Kilde: 

 Dietitians Association of Australia and The Speech Pathology Association of Australia 
Limited (2007). Texture-modified foods and thickened fluids as used for individuals with 

Blandede eller flere 
texturer

• Disse teksturene kan være vanskelig for noen med dårlig 
oral kontroll å trygt oppbevare og manipulere i 
munnhulen. 

• Dette er teksturer som inneholder både fast og flytnde 
mat i samme munnfull.  

• Eksempler: 
o Biter av granola eller annen frokostblanding  i 

melk 
o Fruktpunch, Minestrone suppe, Vannmelon 

Mat/drikke ved 
spesielle anledninger

• Mat for spesielle anledninger (f.eks. sjokolade, 
bursdagskaker, etc.) bør planlegges nøye for å sikre at det 
er passende tekstur på maten eller tykkelse på drikken

Næringsdrikker/
tilskudd

• Individer som behøver fortykket væske må også få 
eventuelle næringsdrikker fortykket til samme konsistens. 

Medisiner • Individer på Tekstur –C bør ikke få administrert  hele 
tabletter/kapsler oralt. Rådfør med lege/farmasøyt.  

• Individer som behøver noen form for teksturmodifisert 
diett eller fortykket væske, kan ha problemer med å 
svelge medisiner. Søk råd hvis i tvil. 

Karakteristikk av mat som utgjør kvelningsrisiko

Trevlet Rabarbra, bønner (Selleri inntil pasienten er tre år gammel)

Sprø Popcorn, toast, tørre kjeks, potetgull

Smuldrete Tørre kaker og kjeks

Hard/tørr mat Nøtter, rå brokkoli, rå blomkål, eple, sprøstekt svor, brød/rundtykker 
med hard skorpe, frø (gulrot inntil pasienten er tre år gammel)

«Floppy» 
tekstur

Salatblader, agurk, rå spinat (fester seg til mucosa når fuktig)

Fibrøse 
teksturer

Biff, ananas

Skall og ytre 
skall

Mais, erter, eple med skall, druer

Runde eller 
avlange

Hele druer, hele moreller/kirsebær, rosiner, pølser

Seige/klissete Vingummi, ostebiter, skumgodter, karameller, toffee,  tyggis, tørket 
frukt, seig potetstappe

Skall Mais, brød med hele korn, kli

Blandede/flere 
teksturer

Mat som er både flytende og fast i samme munnfull (vannmelon, 
minstrone suppe, frokostblandinger med melk, etc.)
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dysphagia: Australian standarised labels and definitions. Nutrition & Dietetics 
2007;64:s53-s76. DOI: 10.1111/j.1747-0800.2007.00153.x
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