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"Gylne måltidsaugneblikk" 2016 er i gang. Oppfordring til å delta i konkurransen 

 

I dag lanserer jeg en konkurranse der alle landets alders- og sykehjem inviteres til å delta. 

Konkurransen  

skal øke oppmerksomheten på betydningen maten og rammene for måltidene har for eldre  

institusjonsbeboere. Alle landets syke- og aldersinstitusjoner får invitasjon fra meg via 

Fylkesmannen. 

 

Dere kan delta ved å sende inn fotografier, gjerne tatt med mobiltelefon, av  5- 7 

middagsmattallerkener, spisebordet maten serveres på, og spiserommet som normalt 

benyttes i  

tillegg til ukesmenyen for den samme uka bildene er tatt fra.  

Det skal i løpet av høsten kåres fylkesvise vinnere, og en nasjonal vinner blant disse plukkes ut 

av en jury som jeg skal lede.  

Mer informasjon om bakgrunn for og hensikt med konkurransen,  tips om hvordan ta gode 

matbilder og tidsplan for konkurranse finner dere i eget brev fra Fylkesmannen. Informasjon 

finnes også  

på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside på Regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/lmd).  

Her kan man også finne oppskrifthefter og tips utarbeidet til de inspirasjonskursene LMD tok 

initiativ til  

 i 2013 og 2014. 

 

Det vil bli utviklet en egen facebook kampansje side i september der ansatte, beboere og 

pårørende som  

har synspunkter eller ideer om betydningen av måltider for eldre institusjonsbeboere kan ta i 

bruk.  

 

Jeg håper på stor deltagelse.             

Eg oppfordrar alle landets alders- og sjukeheim om å melde seg på konkurransen Gylne 

måltidsaugeblikk 2016. I år vil konkurransen finne fram til dei institusjonane som mellom 

anna har særs god brukarmedverknad, merksemd på lokalmat og der bebuarane har matval.  

 

Eg vil i år samarbeide med Forbrukerrådet. Dei er opptekne av valmogligheit, bebuar 

involvering og innflytelse frå brukerane og pårørande i matstell og mataktivitetar. Målet med 

årets konkurranse er å skape meir engasjement rundt måltida. Måltidet skal være eit av dagens 

høgdepunkt, og måltidsglede skal mellom anna skapast gjennom involvering av bebuarane og 

deira pårørande, samt bruk av lokale råvarer.  

 

Alle alders- og sjukeheim får tilsendt informasjon om konkurransen saman med ein nettlenke 

til eit spørjeskjema. For å delta i konkurransen må dykk svara på dette. Informasjon og 

nettlenke vil dykk og finne på nettsidene til Landbruks- og matdepartementet, Forbrukerrådet 

samt hos Fylkesmannen i kvart fylke. Svara vil bli vurderte og danne grunnlag for ein 

rangering. Alle svara vil bli behandla konfidensielt. Dei beste institusjonane vil få besøk av en 

jury som kårar ein nasjonal vinner. Vinnaren vil bli kåra i september. Premien er i år på  

kr 10.000,- samt diplom og mykje ære.  

 

Gylne måltidsaugneblikk 2016 vil gjennomførast i perioden frå 20. april til 20. mai 2016. Eg 

håpar på stor deltaking. Klikk her for å delta i konkurransen 

 

Med helsing 

 

Jon Georg Dale 

https://www.regjeringen.no/lmd
https://survey.enalyzer.com/?pid=cipufupe

