
Alternative tekster til instruktionsfilm om brug af 

hjælpemidler i spisesituation 
 

Væskeindikator 
Væskeindikatoren er en lille boks, der hænges over kanten på kop eller glas. Når væsken 

hældes og indikatoren mærker væsken, giver den lyd og vibrerer. 

 

Håndtag til tallerken 
Grebet sættes nemt på kanten af en tallerken, fx hvis den er varm.  

 

Måtte med antiskrid 
Måtten er i et blødt materiale og kan klippes i ønsket størrelsen. Måtten har utallige 

anvendelsesmuligheder. Kan fx lægges under en tallerken, så den står fast eller kan 
bruges til at holde med, når stramme låg skal åbnes.  

 

Lysende kop 
Koppen er af et selvlysende plastmateriale, så den kan ses i mørke.  

 

Bestik 
Bestikket har et tykt håndtag af plast, som gør det nemt at holde om. Gaffel og ske er 

vinklet, så det er lettere at føre dem ind i munden.  

 

Tallerken med skrå bund 
Bunden af tallerkenen er forsynet med en belægning, der gør at tallerkenen står godt fast 

på bordet. Væske, fx sovs, samles i den dybe del af tallerkenen.   

 

Mosgummi 
Mosgummi er nogle tykke rør lavet af et blødt skumgummimateriale, som ligger godt i 
hånden. I rørene er der huller med forskellige diametre, som genstande kan sættes i, 

hvilket gør det nemmere at holde om genstanden. Kan bruges til blyanter, 

barberskrabere, neglefile, tandbørster, bestik og meget andet.  

 



Dyb tallerken 
Bunden af den dybe tallerken er udstyret med en stor sugekop, så tallerkenen kan sættes 
fast på bordet. Tallerkenkanten afsluttes med en vinge, som gør det nemt at skovle fx 

yoghurt op med en ske.  

 

Æggebæger 
Bunden af æggebægeret er udstyret med en sugekop, så æggebægeret kan sættes fast 

på en tallerken eller et bord.  

 

Låg til rillekrus 
Låget har en tud, som man både kan drikke direkte af eller bruge til sugerør. Låget er 

udformet af plast, der skifter farve ved varme. Når væsken i rillekruset er under 38 grader, 

er lågets farve mørkelilla. Derved er det tydeligt, hvornår indholdet i kruset kan drikkes 

uden fare for at brænde sig. 

 

Kaffekop 
Koppen er af plast med en stor hank, som har plads til 4 fingre 

 

Envejssugerør 
Envejssugerøret sættes fast på glas med et lille spænde. Sugerøret har en ventil, der 
holder sugerøret fyldt med væske, så man undgår at suge luft ind. Det kommer i en pakke 

med to sugerør i forskellige længder.  

 

Enhåndsbakke 
Enhåndsbakken har et håndtag, der kan foldes op, hvilket gør det muligt at bære bakken 

med kun én hånd. Når bakken ikke bruges, kan håndtaget foldes ned, så bakken fylder 
mindre. 


