Hälsa för alla, oberoende av ålder, konsistens- och näringsbehov, är en viktig samhällsfråga som vi har arbetat med under många
år.
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Rätt mat och näring för äldre
Statistiken visar att närmare 40 000 äldre lider av undernäring inom
äldreomsorgen och fler än 100 000 riskerar att drabbas. Hälsa för alla,
oberoende av ålder, konsistens- och näringsbehov, är en viktig samhällsfråga
som vi har arbetat med under många år, under paraplyet Findus Special
Foods.
Genom vår verksamhet har vi sett vilken stor betydelse rätt mat har för äldre
och deras livskvalitet. Special Foods har under många år arbetat med att ta
fram särskilt framtagen mat för personer med tugg- och sväljsvårigheter och
tack vare detta arbete erbjuder Findus idag ett sortiment av berikade,
näringstäta och konsistensanpassade produkter. På så vis försöker vi bidra till
att göra det enklare för äldre personer att få i sig tillräckligt med näring och
må bättre.
Vi vill nyttja vår kompetens för att bidra till en bredare diskussion kring hur
de äldres matsituation kan förbättras i Sverige. Sedan 2016 driver därför
Findus Special Foods initiativet KraftTaget, i syfte att stärka förutsättningarna
för äldre att äta rätt och därmed minska risken för undernäring. Findus vill
uppmärksamma problemet med undernäring bland äldre och starta
diskussioner samt kunskapsutbyten mellan akademi, profession, näringsliv
och politiker. Som en del i vårt engagemang arrangerar vi ett seminarie under
Almedalsveckan 2017 kring initiativet KraftTaget.
Det ligger ett gediget forskningsarbete bakom vår kunskap och våra
produkter. Mycket av informationen har vi samlat på vår hemsida,
http://www.specialfoods.se/. Läs gärna vidare här.

Findus Sverige AB är marknadsledande inom frysta grönsaker, fisk och lagade
rätter. Kvalitet och smak samt hälsa och hållbarhet är sedan starten på 1940talet nyckelord för verksamheten. Vårt engagemang bygger på att vi vill hjälpa
alla som lagar mat att göra livet bättre i flera avseenden. Oavsett om du lagar
mat privat - till dig själv, till vänner eller familj - eller om du i din yrkesroll lagar
mat - till skolbarn, restaurangbesökare eller äldre - vill Findus bidra med naturlig,
näringsrik och hållbar mat, varje dag.
Findus Sverige, med huvudkontor i Malmö, ingår i Nomad Foods Europe (NFE),
Västeuropas största livsmedelsbolag inom kategorin fryst mat. Koncernen
omsätter 2,3 mrd euro och sysselsätter 180 medarbetare i Sverige. Bolaget har 4
800 medarbetare i 17 länder samt 13 egna fabriker i Europa. Nomad Foods
Europe marknadsför produkter under varumärkena Findus, Birds Eye, Iglo, la
Cocinera, Lutosa, Goodfella’s och Aunt Bessie’s.

