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Hur printar 
man ut mat?

En 3D-printer är ungefär som en automatiserad 
sprits.

Gör en designfil på en dator, som talar om 
hur printern ska röra sig.

Fyll en puré i en behållare. Purén trycks ut 
efterhand som printerhuvudet rör sig.

Produkten byggs upp lager på lager.

Kan också printa dekorationer ovanpå produkter, 
eller silikonformar för att gjuta timbaler.



“Message in a cake” Daniel Wilkens

Chocolate decorations by ChocEdge

Kinneir dufort

Lemon meringue pie by 3DChef
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ANPASSNING

Varför printar 
man mat?
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Mat för de som har svårt att tugga och svälja

Ca 8% av den vuxna befolkningen har dysfagi
Äldre, Strokepatienter, Cancerpatienter, Neurologiska tillstånd

Kostalternativ: puréer, timbaler och förtjockade drycker

Dysfagi kan leda till Minskad aptit, social isolation, 
undernäring

Man tror att:

• Om man ser vad man äter så vill man äta mer

• Om maten är varierad (även inuti) så vill man äta mer

• Om maten ser ut som vanlig mat vill man hellre äta tillsammans med andra

• Om maten ser ut som vanlig mat så är den som serverar maten mer positiv, vilket 
bidrar till ät-upplevelsen 



Mer varierad och naturtrogen 

konsistensanpassad mat

Personlig anpassning

Komplexa former
Nya konsistenser
Fyllda produkter
Varierande smak

Anpassa måltiden efter 
individens behov och 
preferenser

3D-printing av dysfagianpassad mat



Från bulle till 
bulle







Projekt på RISE

Framtidens Mål
- Individanpassad, 3D-printad mat för de som har 
svårt att svälja

Vinnova

RISE, Findus, Helsingborgs Kommun, Halmstad Kommun, 
Compass Group, Högskolan Kristianstad, Lunds Universitet, 
Cellink, Addema, Changemaker, Stora Sköndal

framtidensmal.se

GoIndependent
- Innovative food technology systems for independent 
senior living

Vinnova

RISE, Findus, Helsingborgs Kommun, Animato, Svenska 
judoförbundet, Högsk. Dalarna, Natural Machines, Fujita Health 
Uni., Matsumoto Dental Uni., Food Care, Tokyo Uni., Osaka 
Dental Uni., Yoshida 

www.goindependet.se 



care person

Product flow

Information flow

Exempel



Demo på Svenska 
ambassaden i Tokyo

Almedalen

Norsk TV2

Driv från 
måltids-
leverantörer

…kanske du?
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