
MAT SOM VEKKER APPETITTEN
Næringstett og fristende mat &

Konsistenstilpasset mat for de med 
tygge- og svelgevansker



OM OSS

Vi er lidenskapelig opptatt av å tilby gode måltidsopplevelser for de som sliter med å få i 
seg tilstrekkelig med mat, vi mener at god mat er en menneskerett.

Vital Ernæring bidrar til å forebygge underernæring ved å tilby spesialtilpasset mat og 
tilskudd for sykehjem, sykehus og hjemmeboende. Vital Ernæring har spesialisert seg 
på god, naturlig og næringstett mat av høy kvalitet - mat som skal vekke appetitten! 

Våre kvalitetsprodukter basert på vår kunnskap om underernæring vil gjøre det 
enklere for deg som jobber med omsorg å tilfredsstille kravene til riktig ernæring. På 
den måten kan du bidra til å gi dine pasienter økt livskvalitet.

Vital Ernæring AS er en gründerbedrift etablert av far og datter i 2003. Willi Josef 
Brunner er utdannet kokk i Østerrike og har mer enn 50 års internasjonal erfaring. 
Heidi Brunner er utdannet siviløkonom. Hun er lidenskapelig opptatt av både matglede 
og mat som medisin.
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123Puré er et alternativ til dem som ønsker å lage purémat selv, og som ønsker 
å oppnå helt naturtro puré. Det er lettere enn man tror! Vi har oppskriftene og 
verktøyene for å få det til.

Puré  +  berik / fortykk  +  form  +  anrett 

Konseptet består av 12 ulike silikonformer med naturtro former, fortyknings-
pulver og berikningspulver.

Det er 2 ulike oppskriftshefter, avhengig av om man skal produsere puré for frys 
eller for kjøl. 

Et pilotstudie   viser at innføring av naturtro purémat ga en økning på matinntaket 
med 50%. 

Les mer på www.vitalernaering.no

O. Farrer, BSc Hons, APD, PhD Student, C. Olsen, MDiet, APD, Clinical Dietitia, K. Mousley, MDiet, 
Dietitian—New graduate, E. Teo, MEdu, APD, Foodservice Dietitian «Does presentation of smooth pureed 
meals improve patients consumption in an acute care setting: A pilot study», 2015.
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Sooft Meals er moset mat (puré) med geleringkonsistens satt sammen i faste delikate former. 
Maten er beriket med ekstra fett og proteiner. Smaken er som hjemmelaget. Det er kokker 
som står bak oppskriftene, og det er kun brukt ekte råvarer.

Våre ferdige medaljonger er fleksible og kan anskaffes både som ferdige engangsporsjoner 
eller i løsvekt i esker à 5 kg.

NÆRINGSTETTE ENGANGSPORSJONER
De 7 ulike engangsporsjonene er på totalt 295 g (50 g kjøtt eller fisk, 100 g grønnsaker, 50 g 
potetmos samt 100 g saus). Produktene er pakket i porsjoner som er fryste, og som lett tines 
og varmes opp.

LØSVEKTSORTIMENT / KUN FOR STORHUSHOLDING 
Gjennom grossist tilbys Sooft Meals også som løsvekt i blandingsesker. På denne måten kan 
man enkelt ta ut etter behov og kombinere med annen egenprodusert moset mat og saus. 
Vi leverer via alle landsdekkende grossister (Asko, Servicegrossistene og Safari Engros).

Les mer på www.vitalernaering.no
Vi har behov for å levere 150 porsjoner med most mat hver dag. 
Det er lite motiverende å produsere most mat siden det er vanskelig 
å få et delikat utseende på maten. Etter at vi har begynt å bruke 
Sooft Meals engangsporsjoner, føler vi oss trygge på at våre 
pasienter får et velsmakende, ernæringsmessig riktig måltid. Vi 
har samtidig fått frigjort en 60% stilling. Dette gir oss mulighet til 
å bruke arbeidsressurser der vi ser resultater.”

Kjøkkensjef Harald Wishman

Silurveien sykehjem, Oslo kommune
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SPUMA Instant er pulver som forvandler mat og drikke til stabilt og luftig skum. 
Spesielt bra for dem som sliter med tygge- og svelgevansker. Konsistensen 
forvandles til et lett og luftig amylaseresistent skum, som er lett, delikat og 
behagelig å spise. 

LETT Å TILBEREDE
Tilsett 2 ss SPUMA Instant og ønsket væske i en isi-flaske, rist og anrett. 

Kan anvendes for å lage alle måltider i skumtekstur: frokost, salater, grønnsaker, 
kjøtt, milkshake og kveldssnack. 

Oppskrifter og informasjon: www.vitalernaering.no

Air forvandler all flytende væske til et lett og fuktig skum. Skummet brukes som 
basal stimulering og fukting av munnen. Passer spesielt godt for personer som 
anvender enteral-, parenteral- eller PEG-ernæring.

Den luftige strukturen gir en intensiv oral smaksopplevelse for dem som ikke 
klarer å svelge. 

Raskt og enkelt å lage. Alt av flytende væske kan anvendes: f.eks frukt coulis, 
soyaolje, kaffe, vin, saft og juice. 

Les mer på www.vitalernaering.no

SPUMA INSTANT AIR



Fortykningsmiddel som anvendes for å oppnå ønsket konsistens på mat og drikke, 
varm og kald. 

Vil kunne redusere aspirasjon/feilsvelging for de som har problemer med å svelge. 

Fortykningsmiddel tilsettes rett i væsken/maten. Emulgerer raskt og gir en slett, 
glassklar og fin konsistens.

Fortykningsmiddel Attylet Plus er godkjent for refusjon fra Helfo under hjemmels-
punkt 601 og 604. Varenummer 827727.

Les mer på www.vitalernaering.no

ATTYLET

InZone Vitality er ferdige supper som er enkle å varme opp. Suppene inneholder 
bl.a tre ganger mer energi og syv ganger mer protein sammenlignet med en vanlig 
pulversuppe. 

Ekte råvarer bidrar til at suppen smaker godt. Suppene finnes i fem ulike smaker:   
Tomat – Brokkoli – Sopp – Asparges – Kylling/Curry.

BERIKNING
Det er de små grepene som teller. Berik derfor mat og drikke med ekstra protein- og 
energipulver. Vårt proteinpulver er et smaksnøytralt myseprotein av høy kvalitet. 
Energipulveret er vannoppløselig, kokestabilt og lett fordøyelig. 

Les mer på www.vitalernaering.no

PROTEIN- OG ENERGIRIKE SUPPER 



VITAL ERNÆRING AS
Heggelibakken 2

0375 Oslo

Mob. 924 02 487 
firmapost@vitalernaering.no

www.vitalernaering.no

Org.nr. 988551627 MVA 
Foretaksregisteret
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Vi leverer til ledende sykehus og sykehjem i hele landet gjennom lands-
dekkende grossister (Asko, Service Grossisten og Safari Engros). 

Våre teksturprodukter og 123Puré bestilles direkte via vår hjemmeside. 
EPD nummere finner du på vår hjemmeside.

Vi leverer direkte hjem på dør i Oslo og store deler av Akershus. Bestilling 
skjer via www.123levert.no eller via tlf: 815 36 099

Mediq har også store deler av vårt produktsortement. Mediq leverer medisinsk 
ernæring til hjemmeboende i hele landet. Tlf. kundeservice: 67 02 44 40

Viktig informasjon til den som har behov for Sooft Meals og bor i et område 
som vi ikke kan levere direkte til: Med bakgrunn i den nye loven om 
kommunale helse- og omsorgstjenester, har man rett på hjelp fra sin 
hjemmekommune til å skaffe spesialmaten. Dette forutsetter at din 
kommune har matombringing hjem på dør. Ta gjerne kontakt med oss om 
du lurer på noe.

Les mer om våre produkter: www.vitalernaering.no


