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Hvorfor et idéhæfte
Idéhæftet er udarbejdet for at gøre arbejdet med mad og måltider i dagtilbud i Svendborg Kommune nemmere. 

Hæftet er tænkt som et idéhæfte og opslagsværk, der skal give støtte og inspiration til Svendborg Kommunes 
dagtilbud, så børn i pasning i Svendborg Kommune får en sund mad- og måltidskultur. 

Hæftet er udarbejdet for at støtte dialogen, og det kan bruges som udgangspunkt for lokale drøftelser og prio-
riteringer i de enkelte dagtilbud. Hæftet indeholder idéer til, hvordan man i dagtilbud kan arbejde med målene 
fra den overordnede mad- og måltidspolitik. Idéerne kan anvendes direkte eller give inspiration til selv at udvikle 
idéer, der er lokalt tilpassede.

Det er vigtigt at sætte fokus på børns mad- og måltidskultur, fordi den mad og drikke, som børn spiser, har stor 
betydning for deres trivsel, energi, sundhed, humør og indlæring, både på kort og lang sigt. Børn og unge tilbringer 
hver dag mellem 40 og 60 procent af deres tid i de kommunale dagtilbud, og derfor er den mad- og måltidskultur, 
vi har i dagtilbuddene, sammen med familiernes egen mad- og måltidskultur, af stor betydning. 

Derfor er det vigtigt at støtte barnets sunde udvikling og medvirke til, at børn, der opholder sig i de kommunale 
institutioner, får en sund og nærende mad og vokser op med en madkultur, der fremmer de sunde vaner på sigt.

Idéhæftet er opdelt i afsnit der hver især uddyber, hvordan man i dagtilbud kan arbejde med de overordnede 
principper og mål, som er formuleret i den overordnede mad- og måltidspolitik. 

Først er det tre afsnit, som beskriver, hvordan man kan arbejde med de tre mål, der er opstillet i Mad- og måltids-
politikken. Derefter et afsnit om det overordnede princip om, at råderummet er forældrenes. Desuden indehol-
der idéhæftet et afsnit der beskriver, hvordan man kan lave lokale politikker og handleplaner samt et afsnit med 
opskrifter, som skal give idéer til de sunde alternativer. 

Dette idéhæfte dækker dagtilbudsområdet. Der er ligeledes udarbejdet et idéhæfte for skole- og SFO-området. 
Find også inspiration til arbejdet med mad og måltider på de mange hjemmesider herunder.

Mad- og måltidspolitikken kan hentes på svendborg.dk eller ved at scanne denne QR kode med en smartphone 
eller en tablet.

Vi håber, at I får glæde af hæftet

Forebyggelsessekretariatet
Sundhedsafdelingen
Svendborg Kommune

altomkost.dk
legdigsund.dk
maksenhalvliter.dk
foedevarestyrelsen.dk
fvm.dk
saesonforgodsmag.dk
smagensdag.dk
madklassen.dk
6omdagen.dk
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Børn og den gode oplevelse 
med mad og måltider
Dette afsnit understøtter målet Skab den gode ople-
velse fra den overordnede Mad- og måltidspolitik.

Mad er en betydningsfuld del af livet og hverdagen. 
Sund mad har stor betydning for børnenes vækst og 
trivsel og er samtidig med til at grundlægge  vaner, 
værdier og handlekompetence i forhold til sundhed og 
mad senere i livet.

Men mad er også meget mere end mæthed og sunde 
næringsstoffer. Mad er også oplevelse, nydelse og 
udfordring af sanser, glæde og forventninger til maden 
samt velbehag og tilfredshed under og efter et godt 
måltid. 

At spise et måltid mad har også en vigtig social funk-
tion. At spise et måltid sammen med andre er med til 
at give børnene en oplevelse af at høre til en gruppe, 
kende nogle og via måltidet etablere kontakter med 
andre børn og voksne. Kompetencer, som også er med 
til at udvikle barnet sprogligt og socialt og styrke dets 
selvværd og tryghed. 

Når måltidet opleves trygt, rart og afslappet, fremmer 
det børnenes lyst til at spise. De regler og rammer, vi 
opstiller for samværet ved måltidet, er derfor også vig-
tige, ligesom den sunde mad vi stiller på bordet er det.

Alt i alt kan man sige, at måltidet rummer tre funktio-
ner:
         • Mad, mæthed og nydelse
         • Sunde næringsstoffer
         • Samvær med andre 

At arbejde mod samme mål
For at sikre, at alle ansatte arbejder mod 
samme mål - her at lære børnene fornuftige 
livsstilsvaner, værdier og opfattelser af 
sundhed - kan det være en god idé og hjælp 
at drøfte, hvilke retningslinjer og gode kultur, 
man som personalegruppe i fællesskab 
ønsker at følge i rollen som den professio-
nelle madvoksne. 

Mad og måltider som en fælles god kultur 
i dagtilbuddet
Mad og måltider udgør en stor og vigtig del af børns 
hverdag i dagtilbuddet. Mange børn opholder sig i 
dagtilbuddet størstedelen af dagen og spiser derfor 
mere end halvdelen af deres daglige mad, mens de er i 
dagtilbud. 

Omgivet af andre børn og voksne er dagtilbuddet rolle-
model for børnene og med til at udvikle deres mad- og 
måltidskultur nu og på længere sigt.

Samtidig er dagtilbuddet et naturligt miljø til at lære 
fornuftige vaner, værdier og opfattelser af sundhed, 
som børnene kan tage med videre i livet.

På lige fod med andre pædagogiske ansvarsområder 
er det at spise sammen med børnene i dagtilbuddet 
derfor også en stor del af det pædagogiske arbejde for 
at sikre børns trivsel og udvikling.

En fælles god kultur og professionel tilgang til mad, 
måltider og bevægelse er med til at sikre, at børnene 
ikke blot tilbydes mad og drikke hver dag, men at det 
også sker i overensstemmelse med rådene for et sundt 
børneliv.

I arbejdet med børnenes mad og måltider er det derfor 
nødvendigt at skelne mellem egne private livsstilsva-
ner, værdier og opfattelser af sundhed og de holdninger 
dagtilbuddet professionelt skal repræsentere. 
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Mad og måltider som en del af det
pædagogiske læringsmiljø
Der er mange måder at få maden og måltidet naturligt 
ind i den daglige pædagogiske hverdag med børnene,
da mad og måltider, foruden at dække et behov, også 
rummer omsorg, opdragelse og læring. 

Ved at tænke læring i forbindelse med mad og måltider 
er det en oplagt mulighed at inddrage og indarbejde 
”sundhed” i de 6 temaer fra de pædagogiske lærepla-
ner:
         • Barnets alsidige personlige udvikling
         • Sociale kompetencer
         • Sprog
         • Krop og bevægelse
         • Natur og naturfænomener
         • Kulturelle udtryksformer og værdier

Med udgangspunkt i nedenstående definition af mad-
dannelse er hensigten med de følgende afsnit, dels at 
bidrage med viden om børn, mad og rare måltider, og 
dels komme med inspiration og idéer til, hvordan mad 
og måltider kan indgå i dagtilbuddets hverdag og de 
pædagogiske læreplaner med henblik på at påvirke og 
udvikle børns maddannelse i en sund retning.

Læs mere om, hvordan du kan arbejde med 
sundhed i relation til hovedtemaerne i de 
pædagogiske læreplaner. I materialet gives 
konkrete forslag til delmål på temaerne i 
læreplanerne.
Se mere på altomkost.dk og børneboksen.

Maddannelse 
Maddannelse kan beskrives som den viden, de 
erfaringer og oplevelser, børn og unge tilegner 
sig, når de undersøger fødevarer, tilbereder 
mad og etablerer/organiserer forskellige 
måltider, samt den lyst, nysgerrighed og inter-
esse, de får til at spise og nyde mad sammen 
med andre. 

Viden om børn, mad og rare måltider
En god rar stemning ved måltidet fremmer børns lyst til 
mad. Med en varm, tryg og afslappet stemning vil bør-
nene føle sig godt tilpas og forbinde maden og måltidet 
som en god oplevelse. Er måltidet hyggeligt, giver det 
også børnene lyst til at udforske maden og de mange 
smagsoplevelser. Med til et godt rart måltid hører også, 
at børnene kender, hvilke aftaler der gælder, når man 
spiser sammen med andre. 
For inspiration til regler ved måltidet, se boksen 
‘Aftaler ved måltidet’ side 10. 

Børn er født nysgerrige og lærer ved at prøve sig frem 
samt ved at efterligne andre. Derfor bliver børn ofte 
inspireret og får mod til at prøve nyt, når de sidder 
og spiser sammen med deres legekammerater og de 
voksne i dagtilbuddet. Når legekammeraterne og de 
voksne ”tør” spise den mad, tør jeg også, synes de at 
tænke. 

Som voksen rollemodel er det derfor vigtigt at gøre 
børnene nysgerrige og modige overfor den ukendte 
mad.
Det gøres bedst ved at vise glæde ved maden og spise 
med af den samme mad, som børnene får, og ved 
samme bord som børnene.

Stemningen under måltidet afhænger af flere faktorer, 
bl.a. de voksnes omsorg, omtale, retorik, signaler og 
kropssprog. Omsorgen for børnene under måltidet kan 
opdeles i en synlig og usynlig omsorg, hvor den synlige 
er fx mad på tallerkenen og mælk i koppen. Den usyn-
lige kan børnene også mærke og knytter sig til, om der 
er en god eller dårlig stemning/kultur ved bordet. Er 
stemningen/kulturen dårlig, tager børnene også den til 
sig, ligesom en god stemning/kultur påvirker børnenes 
madvaner positivt.
I boksen ‘Stemningen ved bordet’, side 11, er der inspi-
ration til at arbejde med stemningen og kulturen ved 
måltidet.

For de mindste børn er mad meget væsentligt for de-
res udvikling og trivsel, og dagens forskellige måltider 
er en god pause for børnene fra dagtilbuddets øvrige 
aktiviteter. Ved måltidet bør der være tid til at spise 
og nyde maden sammen med de andre børn og voksne. 
Med nærhed, tryghed og ro ved måltidet kan de mind-
ste nemlig bedre koncentrere sig om maden. 
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Afhængig af alder og modenhed er det vigtigt at hjælpe 
børnene med at spise, stimulere dem til at tygge og 
spise selv. Sørge for at maden er til at samle op og 
komme i munden, at den passer til barnets udvikling og 
at konsistensen ikke er så hård, at de bliver trætte af at 
tygge, før de er mætte.

Børn er også meget forskellige, når de spiser. Nogle 
børn er hurtige til at spise, andre tager sig god tid og 
studerer maden indgående, før de spiser den. Giv der-
for børnene tid til at spise i deres eget tempo.

At spise sammen bidrager til, at børnene 
oplever, at de tilhører et fællesskab med tæt 
kontakt til de andre omkring bordet.

Trygge rammer som en fast afslutning på måltidet kan 
være med til at fuldende det rare måltid. Afslutningen 
kan være en bestemt sang eller rim, eller det kan være 
uddeling af et stykke saftigt frisk frugt.
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Børn og appetit
Børn ved selv, hvornår de er sultne, og hvornår de er 
mætte. Børns appetit er meget forskellig og kan i pe-
rioder svinge meget. I nogle perioder spiser de meget 
og i andre lidt. Nogle dage kan de spise meget ved et 
måltid, og ved næste måltid kan det være lige om- 
vendt. Børn kan heller ikke overskue, hvornår de vil 
blive mætte, og skal derfor ikke irettesættes, hvis de 
levner, eller opfordres til at spise op. Det kan forstyrre 
den naturlige fornemmelse for sult og mæthed. Ved 
at give børnene en lille smule at drikke, inden de skal 
spise, slukkes tørsten, og appetit og lyst til at spise 
bliver større. Andre gange kan barnet have et andet 
behov, som skal dækkes, før det kan spise. 
Har et barn nedsat appetit, er det vigtig at finde ud af 
årsagen til den nedsatte appetit. Måske skal forklarin-
gen findes i sygdom hos barnet, at det ikke kender ma-
den, at det foretrækker den mad, forældrene tilbyder 
hjemme, at der tilbydes flaske om natten eller måske er 
barnets appetit blot ikke så stor, fordi det bevæger sig 
meget lidt, eller fordi det ikke er så inte-resseret i mad 
som andre madglade børn.

Madglæde og kræsenhed
I sidste del af graviditeten kan børn smage både sødt 
og surt, og når de fødes, har de tydelig forkærlighed 
for den søde smag. Derfor elsker alle nyfødte den søde 
smag af modermælk eller modermælkserstatning. 
Først når de er 3 - 4 måneder gamle kan de smage 
salt og bittert, og det ofte uden at kunne lide det. Når 
barnet starter på skemad, er det derfor vigtigt, at det 
også lærer, at mad skal smage af andet end noget sødt. 
Forsøg har vist, at mange børn skal have 8 – 10 smags-
prøver, inden de lærer at spise de ting, som de ikke kan 
lide fra starten. De har behov for mange smagsprøver 
for at vænne sig til den nye smag. Så når nogle børn i 
dagtilbuddet ikke viser lyst til maden, bør man ikke give 
op over for dem, men i stedet vise dem tålmodighed 
med maden og fortsætte med at tilbyde dem den nye 
smag - og gerne blandet sammen med mad de kender. 
Tilbydes børnene kun den mad de foretrækker, lægges 
grunden til kræsenhed.

Ca. 1 ½ til 2 år gamle får mange børn et helt naturligt 
behov for at vide og se, hvad de får serveret, og har 
tit også brug for, at de forskellige madvarer ikke rører 
hinanden. Det kan derfor være en god idé at servere 
maden, så hver del ligger for sig selv, samt vise børne-
ne, at I har forståelse for deres ønske om opdelt mad. 
Forståelsen skaber ro og tryghed hos børnene og 
hjælper dem til med tiden at udvide madglæden. 

Spiser et barn meget ensformigt, fx kun leverpostejs-
madder, kan det i en periode være godt at begrænse 
disse madder og stimulere barnet til at smage på andre 
madvarer. Bliver det til en lille magtkamp, hvor barnet 
afviser maden, så bliv ikke såret og frustreret, men 
hold fast i beslutningen og bevar glæden og den rare 
stemning. Tænk på, at den mad, der serveres, er ganske 
almindelig, at der kommer et måltid igen lidt senere. 
Det er ikke en bevidst handling fra barnets side - måske 
skal det blot lige have lidt tid til at lære den knap så 
populære mad at kende samtfællesskabets regler.

Mange børn har en naturlig skepsis over for ny mad, 
de ikke kender smagen af. Inden et barn smager på ny 
mad, kan I aftale med barnet, at det har mulighed for at 
spytte maden ud igen i fx en serviet. Ingen har lyst til at 
synke mad, de ikke kan lide. Respekter også at børn kan 
have modstand overfor bestemte madvarer. Husk også, 
at større børn kan have brug for at se og smage den 
samme mad mange gange, før de kan lide den. Genken-
deligheden og de andre som rollemodel er med til at 
gøre dem trygge ved maden.

Spørgsmål til at arbejde med emnet kan læses i boksen 
‘Børn og madvaner’, side 11.

Børn går ikke op i sundhed og varieret 
mad, men om de kender maden og kan lide 
den eller ej. 
En god måde til at sikre sundheden på, er 
at servere en indbydende tallerken med 
varieret mad til hvert barn, og så lade bør-
nene selv vælge, hvad og hvor meget de vil 
spise fra tallerkenen. 
Har vi blikket på børnenes tallerkener og 
på, hvad og hvor meget de spiser, øges 
risikoen for, at de spiser mindre.  





Tre dialogskabende bokse til personalegruppen

Aftaler ved måltidet 
Det kan være en god idé, at man i personalegruppen snakker om, hvilke fælles aftaler for måltidet der 
skal gælde hos jer.

Drøft bl.a. om:
         • Børnene først må spise, når alle er klar
         • Børnene behøver at spise maden i en bestemt rækkefølge
         • Børnene må spise med fingrene 
         • Børnene må smaske
         • Børnene må spise pålægget og brødet hver for sig 
         • Børnene må snakke og grine med hinanden, mens de spiser
         • Hvordan børnene må kommentere og tale om maden
         • Børnene skal sidde på faste pladser, når de spiser
         • Børnene skal spise ved små borde med en voksen ved hvert
         • Børnene selv må tage maden fra fadene
         • Der er noget, børnene må hjælpe med til i forbindelse med måltidet
         • Der er noget, børnene ikke må hjælpe til med
         • Om børnene må hente noget under måltidet
         • Hvor lang tid et måltid bør vare
         • Om børnene må forlade bordet, når de har spist

Drøft også, om der er noget som:
         • Er farligt
         • Børnene ikke kan selv
         • Er meget hurtigere og nemmere for den voksne at ordne
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Stemningen ved bordet 
Af og til kan det være givtigt at kigge på de voksnes roller og optræden under måltidet. 
Gør I det optimale, eller trænger der til lidt justeringer?

En hjælp til dette kan være at I observere hinanden under måltidet. Observationerne kan bruges til 
inspiration og ændringer af vaner og er med til at skabe dialog om måltidet.

Tilrettelæg indbyrdes, hvordan observationerne bedst kan gennemføres hos jer.

I forbindelse med observationerne eller adskilt fra disse kan I også i personalegruppen drøfte følgende 
spørgsmål (find gerne selv på flere): 

Argumentér for svarene og stil spørgsmålet ”hvorfor”
        • Glæder jeg mig til maden og måltidet med børnene – eller er det noget der skal overstås?
        • Hvordan er jeg at spise sammen med – er der glæde og hygge?
        • Sidder jeg ned og spiser og taler med børnene under måltidet, eller servicerer jeg hele tiden  
 børnene?
        • Ser jeg mere på, hvor meget børnene spiser, end på, hvordan de har det, mens de spiser?
        • Irettesætter og opdrager jeg børnene, mens de spiser?
        • Må man skælde ud under måltidet?
        • Hvordan ser min egen tallerken ud? Afspejler den en sund holdning?
        • Hvordan oplever jeg stemningen ved måltidet?
        • Løber kollegaerne rundt?
        • Taler vi rart med hinanden?
        • Er vores reaktion på børnenes medbragte mad positiv eller negativ?
        • Husker vi, at ansvaret for madpakken er forældrenes og ikke børnenes, og at børnene let kan  
 føle skyld, når de møder vores irritation eller skuffelse? 
        • Hvilke succesoplevelser har vi ved måltidet?
        • Følger vi vores aftaler/regler for måltidet

Børn og madvaner
Drøft gerne følgende:
         • Spiser børnene ensformigt eller varieret?
         • Hvad gør vi, når et barn spiser ensformigt og afviser anden mad?
         • Skal børnene bestemme, hvad de har lyst til at spise?
         • Skal børnene bestemme, hvor meget de vil spise?
         • Hvad gør vi, hvis et barn er umætteligt?
         • Hvordan vil vi forebygge, at børn bliver kræsne?

Argumentér for jeres svar og stil hinanden spørgsmålet ”hvorfor”.
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Inspiration til mad, måltider og 
pædagogiske læreplaner

Tilbered måltidet sammen som
en pædagogisk aktivitet.
Hvis det er muligt i dagtilbuddet, er det oplagt at ind-
drage børnene i indkøb, tilberedningen af måltidet, 
borddækningen og oprydningen bagefter. Når børnene 
deltager i disse aktiviteter, bliver mange af deres 
færdigheder og kompetencer styrket, bl.a. sprog og 
motorik. Børnene vil også opleve, at de er med til at 
løse en fælles opgave, at de gør nytte og er betydnings-
fulde. Samtidig får de indblik i, hvordan rå madvarer kan 
omdannes til færdige måltider.

Hvor meget det enkelte barn deltager, afhænger af 
alder, modenhed og lyst. Børn kan sjældent fastholdes 
fra start til slut, men kan deltage i små forskellige opga-
ver. Det skal først og fremmest være en god oplevelse 
at deltage. Succes fremmer lysten til at deltage igen, 
hvor fiasko afskrækker. Husk derfor, at resultatet er 
knap så vigtigt, og det er de små sjove og gode ople-
velser undervejs, som tæller. 

Når der laves mad i pædagogisk øjemed, 
er det vigtigt at lære børnene, at:
         • Vaske hænder grundigt før og  
 efter madlavning og altid efter  
 toiletbesøg
         • Man ikke putter fingrene i mund,  
 næse eller hår, når man laver mad
         • Holde råvarerne adskilt fra de  
 tilberedte varer
         • Man ikke må smage på råvarer  
 som råt kød, kødfars og kagedej  
 med rå æg

Er det ikke muligt at deltage i madlavnin-
gen i selve køkkenet, kan aktiviteterne 
også foregå ved et bord uden for køkkenet 
– så længe det hygiejnisk er forsvarligt.

Læs mere om reglerne i Fødevarestyrel-
sens hæfte ”Det fælles frokostmåltid”.

Lad børnene være med
Ved hvert måltid kan børnene både øse mad op og 
hælde drikkevarer op. De kan sende skåle og små fade 
rundt til hinanden. Større børn kan smøre deres mad 
selv eller pakke madpakken ud og anrette på taller-
kenen. Børnenes deltagelse får dem til at føle sig 
betydningsfulde - også selvom de kun deltager lidt. Det 
styrker kroppens bevægelser og sproget at være aktiv 
i det fælles måltid. Samtidig lærer børnene sociale 
kompetencer som at dele maden med hinanden, de 
lærer at sige til og fra og respektere hinandens forskel-
lige grænser. 

Små opgaver børnene bl.a. kan deltage i:
         • Tage varer op af posen 
         • Finde de forskellige madvarer 
 frem 
         • Finde køkkenredskaber frem 
         • Vaske, skære og skrælle frugt og  
 grøntsager 
         • Finde gryder frem 
         • Lægge affald i skraldespanden 
         • Skylle og klappe fisk 
         • Mærke på kødet 
         • Måle og veje på en køkkenvægt 
         • Komme madvarer op i en skål  
 eller gryde 
         • Ælte dej 
         • Røre i gryder 
         • Smøre brød 
         • Lægge pålæg på 
         • Anrette mad på fade 
         • Smage på mad 
         • Dække bord 
         • Bære mad ind 
         • Hente hagesmækker 
         • Tage ud af bordet 
         • Ryste dugen 
         • Lægge hagesmækker til vask 
         • Feje gulv

Samtalemåltidet
Lær gerne børnene at tale sammen 
under måltidet, både med hinanden og de 
voksne. Emnerne kan f.eks. være dagens 
mad, hvad I har oplevet, eller hvad I skal 
foretage jer efter måltidet. 
Vær opmærksom på, at samtalerne 
ikke ender med, at kun de voksne snak-
ker, men at børnene løbende inddrages i 
samtalerne. aktiviteterne også foregå ved 
et bord uden for køkkenet – så længe det 
hygiejnisk er forsvarligt.
Læs mere om reglerne i Fødevarestyrel-
sens hæfte ”Det fælles frokostmåltid”.



Det at kunne mestre selv en lille opgave og 
bidrage til fællesskabet er med til at udvikle 
børns kompetencer og viden.
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Fortæl om maden
Under madlavningen og måltidet kan det være en god 
idé at snakke med børnene om, hvad de forskellige 
madvarer hedder, og hvad de forskellige køkkenredska-
ber, I bruger, hedder. Fortæl også børnene, hvordan I fx 
renser porrer, og hvorfor I gør det.

Giv også børnene historier om, hvad vi 
spiste af mad i gamle dage, og hvor vi 
købte vores madvarer før supermarked-
erne og fastfoodkæderne opstod.

Det er også godt at fortælle børnene historier om, at:
         • Melet kommer fra korn, som gror på markerne
         • Ris gror i vand på marker langt fra Danmark
         • Kartofler kommer fra en plante, og de ligger i  
 jorden nede under planten
         • Ægget kommer fra hønen 
         • Kødet til almindelige danske frikadeller
 kommer fra 2 dyr 
         • Tomater kan gro i vores haver
         • Bananer kommer fra Sydamerika, som ligger  
 langt fra os, og at de er fløjet hertil eller sejlet  
 med skib
         • Olie er saft fra planter, oliven og vindruer
         • Mælken malkes ud af yveret på    
 koen og så på fabrik og i karton

Lav et sanseværksted
En pædagogisk aktivitet med børnene kan være at lave 
et sanseværksted. I værkstedet handler det ikke om at 
spise et måltid og blive mæt, men om at lege, være nys-
gerrige, blive udfordret og lære nyt om mad og sanser.

Udover at børnene får lært meget om dem selv, deres 
sanser og forskellige madvarer, er et sanseværksted 
også rigtig godt for de børn, som under måltidet er 
tilbageholdende med at smage på ny mad. Ved at lege 
med sanserne i værkstedet kan de opmuntres til at 
vove lidt mere og smage på madvarer, som de måske 
normalt ikke ville gøre. 

Hvad rummer sanseværkstedet 
I sanseværkstedet kan børnene møde forskellige 
smage, konsistens, synsindtryk og dufte. De kan møde 
madvarernes forskellige farver og former samt opleve 
at røre, bide og skære i hårde, ru, glatte og bløde mad-
varer. De kan møde madvarer som er varme og kolde, 
sure og søde, milde og stærke, bitre og salte, våde og 
tørre. Og de kan opleve at få en fedtet mundhule ved at 
smage på f.eks. olier.

Smag på maden
De kan lege ‘Kongens livret’, hvor de med hænderne 
eller bind for øjnene gætter, hvad de smager. 
De kan sammenligne, hvor forskelligt fede og magre 
fisk kan smage, eller den samme fisk kan smage, 
afhængig af, om den er blevet kogt, stegt på pande, 
paneret, bagt i ovn eller grillet. Det samme kan laves 
med frugter og grøntsager. De kan smage dem på de 
forskellige årstider og lære, at der er forskel på ny-
høstede og lagrede, ældre frugter og grøntsager. 

Smag maden til
Børnene kan lære, at det er den, som laver maden, der 
bestemmer, hvordan maden skal smage. Ved at smage 
maden til med de 5 grundsmage, surt, sødt, salt, bittert 
og umami*, kan man få maden til at smage lidt bedre. 
Det kan f.eks. være dressinger, gryderetter, supper, 
syltetøj, sovse og dessertcreme. 

Sanseværkstedet er med til at styrke 
børnenes viden og kompetencer og kan 
tænkes ind i alle de seks temaer fra de 
pædagogiske læreplaner.
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Følgende madvarer bidrager bl.a. med de 5 grundsmage:

*Umami er den 5. grundsmag og ikke så kendt. Der er et japansk begreb, og oversat betyder det: 
‘Behageligt at smage’.

 Surt Sødt Salt Bittert Umami

Citrusfrugter
Eddiker
Tomater
Syrlige frugter og 
frugtsafter
Syrnede 
Mejeriprodukter

Sukker
Honning
Rodfrugter
(fx gulerødder)
Søde modne 
frugter
Tørrede frugter
Søde vine

Groft, fint og 
flaget køkkensalt
Røget bacon
Kapers
Ansjoser
Bouillon
Parmesanost
Soya

Kål
Grape
Valnødder
Julesalat
Peberrod
Krydderier 
Mørk chokolade, 
kaffe, te, øl 
Ren kakao 
Oliven 
Tonicvand
Grøn peber 
Hvidløg

Modne tomater 
Svampe
Asparges 
Lagret ost 
Kødretter
Lufttørret skinke 
Fisk og skaldyr
Tørret tang

Når 4 - 5 af grundsmagene er til stede i en ret, opnås 
en harmoni med vores smagsløg, som får maden til at 
smage godt. Derfor er det vigtig at smage maden til. 
Men hvor meget der skal i af hver smag, er forskelligt 
og afhænger af, hvad vi kan lide, så det kan man få en 
rigtig god og sjov snak med børnene om. Børn ved nem-
lig rigtig meget om, hvad de kan lide og ikke kan lide, så 
her kan de virkelig tale med.

Vi ‘smager’ med næsen
Når vi på tungen sanser de 5 grundsmage, kommer res-
ten af smagen af det vi spiser fra næsen. Øverst oppe 
i næsen sidder et lille sanseorgan, som registrer og 
husker duftene fra maden, vi spiser, og duftene fra det, 
vi omgiver os med i vores dagligdag. Vi kan skelne mel-
lem mere end 10.000 forskellige dufte. Det vil sige, at 
vi hovedsagelig smager med næsen. Et barn som f.eks. 
er forkølet, har svært ved at smage maden, udover at 
maden smager surt, sødt, salt, bittert og af umami. 

Mennesker har også forskellige antal smagsløg, og 
intensiteten i smagsløgene kan være forskellige. Det 
kan være en af forklaringerne på, at vi kan opleve den 
samme mad som smagende forskelligt. Med alderen 

nedsættes vores evne til at smage og dufte, hvilket 
er forklaringen på, at ældre mennesker oftere bruger 
mere salt i maden.

Desto flere forskellige madvarer vi smager, desto flere 
smage husker hjernen, da duftoplevelserne lagres i 
vores følelsescenter i hjernen. Først når vi har smagt et 
jordbær, dannes smagen i næsen, og herefter glemmer 
vi det aldrig. Der er kombinationen mellem smagslø-
gene på tungen og duftsansen, som primært giver ople-
velsen. Derfor er det vigtigt, at børn smager på maden.

Øvrige smagsindtryk kommer fra mundoplevelsen, bl.a. 
at maden kan smage stærkt og følesansen og hørelsen 
når maden giver et godt knas. Alle sanser spiller så-
ledes en rolle i vores oplevelser og indtryk af smagen 
og maden.

Mange måder at nyde på
Nydelse af maden er også at brumme, små-nynne og 
smaske, mens der spises. Det ses især hos de helt små 
børn, som endnu ikke er blevet ‘dannet’ af os andre. 
Prøv derfor også at lade børnene nyde maden højlydt. 
Andre eksperimenter er at spise vanskelig mad med 
fingrene eller iagttage, hvad der sker, hvis I sætter for-
skellig slags musik til maden. Snak gerne med børnene 
om, hvad de synes om det, og hvad de bedst kunne lide.

I kan hente mere information og inspira-
tion om sensorik: ‘Sådan smager vi’ på bl.a. 
foedevareplatform.dk under Kulinarisk 
Kvalitet.
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Sådan kommer I i gang med sanseværkstedet
Start projektet op i det små og inddrag efterhånden 
flere og flere madvarer. Her er et par forslag:

Første gang kan være kanelforsøget, som viser, at vi 
kun kan smage det søde sukker, kaneloplevelsen får 
vi fra næsen. Næste gang kan f.eks. være forsøg med 
kartofler.

Bag brød med børnene til mellemmåltidet
Brødbagning er også med til at stimulere børnenes 
sanser. Bag nogle sunde brød sammen med en gruppe 
børn. Fortæl dem om de sunde og mindre sunde typer 
melsorter. Samtidig kan I tale med børnene om, hvad de 
bedst kan lide. Giv dem mulighed for medindflydelse i 
udvalgte situationer, det kan fx være denne uges brød 
til mellemmåltiderne.  Indkøb evt. nogle forskellige 
sunde brød, og lad børnene smage og udvælge, hvilke 
de synes, der skal serveres.
Ugen efter kan I have et nyt brødhold, som er med til at 
beslutte ugens sunde brød.

Tal om, hvor de forskellige brød kommer fra. At rugbrød 
er dansk, pitabrød er arabisk, nanbrød fra Indien, 
foccacia fra Italien, majspandekager fra Mexico osv.

Aktiviteten er med til at stimulere børnenes personlige 
udvikling, krop og sprog samt kulturelle udtryksformer.

Kanelforsøg
Bland sukker og kanel i forholdet 4:1. 
Lad børnene få en teske hver og kom lidt 
kanelsukker på halvdelen af skeen. Så skal 
de holde sig stramt for næsen og smage 
på kanelsukkeret. Når de har smagt lidt på 
det i munden, siger I: ”Nu må I godt slippe 
næsen”, og herefter skulle de gerne opleve, 
at kanelduften ”vælter” ind.
Tag en snak med børnene om, hvad de 
oplever og hvorfor.

Kartofler
Efteråret er kartoflernes årstid, her skal 
de op af jorden og gemmes vinteren over.

Køb forskellige kartofler og lad børnene 
røre ved dem, mens I fortæller om kartof-
ler. Lad børnene skrælle og snitte kartof-
lerne. Bag nogle i ovnen både med og uden 
skræl. Lav nogle til fritter i ovnen. Kog 
andre i en gryde. Lav også en lille portion 
kartoffelmos. Find selv på flere tilbered-
ninger, hvor kun kartoflen indgår. Lad 
børnene smage de rå og færdigtilberedte 
kartofler, og tag en snak med dem om, 
hvor forskelligt de smager, dufter og deres 
konsistens er, samt hvilken tilberednings-
form de bedst kunne lide.
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Sjove aktiviteter

Hvor kommer ægget fra?
Besøg en bondegård med høns, som 
lægger æg. Fortæl om ægget og dyrenes 
leveforhold og forskellen på økologiske 
høns og ikke-økologiske høns. Følg ægget 
på dets vej til spisebordet. Måske der er et 
pakkeri i nærheden af jeres dagtilbud, el-
ler gå i supermarkedet og kig på de mange 
æggebakker. Køb æg med hjem. Inddrag 
børnene i, hvordan æggene skal tilbere-
des, og spis dem sammen med børnene.

Tag børnene med rundt til bageren, 
slagteren, grønthandleren, fiskehandleren 
og købmanden. Lav en by sammen med 
børnene med de samme madbutikker, og 
lad børnene handle hos hinanden.

Køb en hel fisk hos fiskehandleren, og lad 
børnene udforske fisken. Det kan fx være 
en sild. Tag benene ud af fisken, panér den, 
og lad børnene smage. Vis børnene, at 
sild også kan købes på glas. Lad børnene 
smage en marineret sild.

Bag pandekager på stuen
Brug en stor elektrisk pandekagepande, 
og bag almindelige pandekager eller hav-
regrynspandekager med børnene. 

Lav jordbærsyltetøj el. andet frugtsyltetøj 
til pandekagerne. Se opskrifterne bagerst 
i hæftet. 

Smag syltetøjet til sammen med børnene. 
Kom evt. lidt citronsaft i, og lad børnene 
smage igen. Lad børnene fortælle, hvor-
dan det nu smager.

Spis pandekagerne med fingrene, og nyd 
dem sammen med børnene.

Dyrk tomater og kartofler sammen med 
børnene. Følg med i, hvordan de vokser. 
Høst og spis jeres afgrøder sammen.

Lav mellemmåltider og frugtsalat/grønt-
snack sammen med børnene. Lav også en 
”fredagsbar” med smoothies, boller og 
grøntsager. 

Kom i madens farve
Aftal med køkkenet, at I en dag kun skal 
spise mad, som har grøn farve, og aftal 
med forældrene, at børnene den dag alle 
skal komme i grønt tøj. Gør det fx en gang 
om måneden, og skift med farverne.

Temadage med mad fra forskellige lande
Arranger temadage med mad fra Italien, 
Kina, Mexico, Tyrkiet, Thailand, Danmark 
osv. Tal med børnene om, hvordan andre 
kulturer har anderledes traditioner med 
mad. Er der børn i dagtilbuddet, som 
kommer fra en anden kultur, kan de måske 
bidrage med opskrifter og oplysninger om 
deres madtraditioner. Tal også med bør-
nene om, at råvarerne, andre lande bruger, 
adskiller sig fra dem, som gror i Danmark.
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Læs bøger med børnene om frugt og 
grønt, dyrene på gården, madvarer og 
kroppen. Læs rim om grøntsager (bl.a. 
Rumlerim fra Helse), og syng forskellige 
madsange med børnene. Skriv eller digt 
flere rim og sange med børnene, hvor 
madvarer indgår.

Spil forskellige madspil
BørneBoxen er et godt bud til børnehaver 
til at fremme sunde mad- og måltids-
vaner. Den tager afsæt i temaerne fra de 
pædagogiske læreplaner. Læs mere på 
altomkost.dk

Har børnene ikke mulighed for at komme 
med i køkkenet, kan I ”låne” nogle forskel-
lige køkkenredskaber og tage dem med 
ind på stuen. Lad børnene fortælle, hvad 
køkkenredskaberne hedder og kan bruges 
til. Demonstrér, hvordan de virker.

Udnævn en ansat til at være Måltids-
pædagog eller Sundhedspædagog for en 
periode, og aftal sammen med personalet, 
hvilke aktiviteter der skal være, og hvilken 
rolle han/hun skal have i perioden.

Leg Andy Warhol, og lad børnene male 
et billede af en dåse tomater, og fortæl 
børnene, hvorfor tomaterne kommer på 
dåse. 

Mal også andre madvarer, og lad børnene 
fortælle, hvad de ved om de madvarer, de 
maler, hvilket forhold de har til dem, og 
hvorfor de lige har valgt det motiv. Hæng 
billederne op. 

Lav en liste over udflugtsmuligheder i 
jeres område, som kan give oplevelser 
med dyr og natur. Find fx en majsmark, I 
kan besøge. Lav også en liste over bonde-
gårde og museer, som I kan besøge. 

Kom selv på flere aktiviteter, og skriv dem her
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De 8 kostråd
Dette afsnit understøtter målet Følg kostrådene fra 
den overordnede Mad- og måltidspolitik.

De 8 kostråd illustreres i kostkompasset. Kostkom-
passet er de officielle danske kostråd og hverdagens 
huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk 
aktivitet. Det viser ikke kun det sunde valg, men også 
hvad der skal spares på. 

Børn og de 8 kostråd
Kostrådene gælder for voksne og børn fra 3 år og 
opefter. De kan dog også anvendes, fra børnene er 
ca. 9 måneder ved at udelukke dele af rådene og justere 
lidt på mængdeangivelserne.

 Spis frugt og grønt – 6 om dagen

Spis fisk og fiskepålæg – flere gange om ugen

Spis kartofler, ris eller pasta og fuldkornsbrød –  
hver dag

Spar på sukker – især fra sodavand, slik og kager

Spar på fedtet – især fra mejeriprodukter og kød

Spis varieret, og bevar normalvægten

Sluk tørsten i vand

Vær fysisk aktiv – mindst 30 minutter om dagen

Følger man kostrådene i kostkompasset, 
får kroppen dækket behovet for vitaminer, 
mineraler og andre vigtige næringsstoffer. 

Kostrådene er med til at grundlægge 
sunde livsstilsvaner og forebygge over-
vægt samt nedsætte risikoen for udvikling 
af livsstilssygdomme senere i livet.

Børn skal blive bedre til at spise efter de 8 kostråd  
De seneste landsdækkende kostundersøgelser blandt 
de 4 – 75-årige viser, at typiske måltider for et barn er 
med: 
         • For mange søde drikkevarer 
         • For lidt groft brød og gryn 
         • For lidt frugt og grønt 
         • For fedt kød 
         • Ingen fisk

Der er altså en del af kostrådene fra Kostkompasset, 
som børn skal lære at blive bedre til at spise efter. 
Ansvaret for, at det sker, er forældrenes, men det er 
vigtigt, at børnene også spiser efter kostrådene, mens 
de er i dagtilbud.  
 
I de efterfølgende afsnit præsenteres kostrådene, 
tilpasset de 0 – 6-årige og tilpasset rammerne i et 
dagtilbud. Rådet omhandlende fysisk aktivitet præsen-
teres ikke da det beskrives nærmere i kommunens 
bevægelsespolitik.

Spis frugt og grønt – 6 om dagen
Frugt og grøntsager gør maden farverig og giver mange 
forskellige fine smagsoplevelser. De er friske, saftige, 
sunde og vigtige næringskilder for børnene med deres 
mange vitaminer, mineraler og kostfibre. 
Generelt spiser børn og voksne i Danmark for lidt frugt 
og grøntsager. 

Så meget skal de have om dagen
Børn i alderen 4 til 6 år anbefales ca. 300 g frugt og 
grøntsager hver dag, fordelt på 150 g frugt og 150 g 
grøntsager (mængder angiver vægten af maden i ren-
set og skrællet form) . 
Der er ingen præcise mængdeanbefalinger til små 
børn under 4 år, da børns appetit og lyst til forskellige 
madvarer kan svinge meget. Små børn bør spise frugt 
og grønt hver dag, og mængden skal gradvist øges med 
alderen, så de ved 4-års-alderen spiser den anbefalede 
mængde på 300 gram frugt og grønt om dagen, som 
anbefales til børn under 6 år.

Læs mere på 6omdagen.dk 
Information om frugt og grønt - 6 om dagen



Variation er vigtig
Hver frugt og grøntsag indeholder forskellige vitamin-
er, mineraler og andre sunde næringsstoffer. Tilbyd der-
for forskellige slags frugter og grøntsager til børnene, 
og lad jer inspirere af årstiden.

Frugt
Alle frugter tæller med. Både de friske, frosne og de 
varmetilberedte, som kommes i maden.
Men nødder, tørret frugt og frugtpålæg tæller ikke 
med, da de indeholder mange kalorier.

Gode ideer til frugt
         • Server frugt skåret i mundrette stykker til fx  
 mellemmåltiderne
         • Spis frugt som dessert, rå eller varme til-  
 beredte
         • Blend friske frugter sammen til smoothies.   
 Server dem evt. i yoghurt naturel
         • Server skiveskårne frugter som pålæg ovenpå  
 mager friskost
         • Bland friske frugter sammen med grøntsager  
 til en salat

Frosne bær
Alle frosne bær skal altid koge mindst ét minut, inden 
de anvendes som desserter, i smoothies, yoghurt og 
lignende. Årsagen skyldes risiko for infektion. Anbe-
falingen gælder ikke for friske bær.

Frugtjuice
Frugtjuice indeholder både sukkerarter og syre. I 
mavesækken kan det let tage pladsen for den sunde 
mad og desuden skade tænderne. Giv derfor kun små 
smagsprøver en gang imellem, og helst af juice lavet 
udelukkende på frugter.

Grøntsager
Alle grøntsager tæller med både de friske, tilberedte, 
dåsagrøntsager og frosne grøntsager. Kartofler hører 
ikke med, da de opfattes, som tilbehør til maden på linje 
med ris, pasta, bulgur osv.

Gode ideer til grøntsager
         • Spis grøntsager rå eller tilberedte til næsten  
 alle dagens måltider, som snack eller tilbehør
         • Spis altid én og gerne flere slags grøntsager  
 til/i den varme mad hver dag
         • Lad grøntsagerne fylde 2/5 af tallerkenen i   
 den varme ret
         • I sammenkogte retter brug da dobbelt så   
 meget grønt som kød
         • Bland grøntsager i kødretterne, fx kødsovs,   
 frikadeller eller gullasch
         • Spis bagte rodfrugter som varmt tilbehør eller  
 marineret i salater. Eller spis dem som mos, fx  
 pastinak, persillerod eller gulerod
         • Kog sovs af grøntsager og blend til cremet   
 konsistens
         • Lav salater af tilberedte grøntsager. Der  
 spises generelt flere, når de har været varme- 
 behandlet
         • Lav rösti, pandekager og frikadeller af grønt- 
 sager
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Halvdelen af grøntsagerne skal være grove
Det anbefales, at halvdelen af dagens grøntsager er 
grove, dvs. består af kål, rodfrugter og bælgfrugter. 
Grove grøntsager har nemlig et højere indhold af kost-
fibre, vitaminer og mineraler end andre grøntsager. De 
mange fibre mætter og holder maven i gang.  

Grøntsagsjuice
Færdigproduceret, købt grøntsagsjuice kan indeholde 
meget salt og frarådes derfor til børn. Hjemmepresset 
grøntsagsjuice indeholder kun saften fra grøntsagerne, 
og er derfor ikke nær så sundt som de hele grøntsager. 
Giv derfor kun i små mængder en gang imellem.

Ideer til grove grøntsager:
         • Hvidkål
         • Blomkål 
         • Porre
         • Pastinak
         • Gulerod
         • Broccoli
        • Rødbede
        • Bønner
        • Linser
        • Ærter

Gælder alle børn i dagtilbud
Det anbefales, at børnene spiser ca. halvdelen af den anbefalede daglige mængde frugt og grønt, 
dvs. i alt ca. 150 gram frugt og grønt mens de er i dagtilbuddet.

Giv frugt og grøntsager i alle dagens måltider, og vær opmærksom på, at børnene i løbet af en uge 
tilbydes lige dele frugt og grøntsager, og at halvdelen af grøntsagerne er grove.

0-3 år
Server mindst 40-60 g tilberedte grøntsager og/eller frugt pr. barn til frokost.

3-6 år
Server mindst 60-80 g tilberedte grøntsager og/eller frugt pr. barn til frokost. 

Mængderne af frugt og grønt til frokost er et gennemsnit. Det væsentligste er, at børnene bliver mætte.

Får børnene fortrinsvis frugt ved siden af eks. brødet til mellemmåltiderne, er det vigtigt, at de tilbydes 
grøntsager til frokosten, evt. suppleret med lidt frisk frugt.

Ideer til at spise flere grove grøntsager:
         • Brug dem i salat – gerne kogte  
 eller bagte
         • Brug dem i sammenkogte retter
         • Kog dem og brug dem til mos og  
 sovs
         • Riv dem til råkost
         • Bag dem i ovnen
         • Brug dem i wokretter
         • Spis dem som snack, f.eks. rå eller  
 bagte, tyndskåret i ovnen som  
 chips
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Inspirations- og variationsliste
Disse lister kan bruges til inspiration eller fortælle, 
hvor varieret jeres frugt og grøntsager har været i lø-
bet af en uge. Kryds derfor af på listerne, hvilke frugter 

og grøntsager der er blevet serveret for børnene i alle 
dagens måltider i løbet af en uge. Skriv selv de frugter 
og grøntsager på, som evt. mangler på listerne. Drøft 
jeres resultater i personalegruppen.

m ti o to fr Uge: 

Frugt 

Ananas

Appelsin

Banan

Blomme

Brombær

Blåbær

Clementin

Fersken

Hindbær

Jordbær

Kirsebær 

Kiwi

Mandarin 

Melon

Pære

Solbær

Stikkelsesbær

Vindruer

Æble

m ti o to fr Uge: 

Grøntsager 

Grøntsager 

Agurk  

Asparges  

Avocado  

Aubergine  

Bladselleri  

Blomkål  

Broccoli  

Bønner, brune 

Bønner, grønne 

Bønner, hvide  

Glaskål (knudekål)  

Grønkål   

Græskar   

Gulerod   

Hvidkål   

Jordskokker  

Kikærter   

Krydderurter  

Kålrabi   

Linser   

Løg   

Majs   

Pastinak   

Peberfrugt 

Persillerod  

Porre   

Rosenkål   

Rødbeder   

Savojkål   

Knoldselleri  

Skorzonerrod

Sommerkål  

Spidskål   

Spinat   

Squash   

Tomat   

Ærter 
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Spis fisk og fiskepålæg – flere gange  
om ugen 
Fisk er sundt og rige på fiskeolier, D-vitamin, jod og 
selen. Næringsstoffer, som er svære at få fra andre 
madvarer.

De landsdækkende kostundersøgelser viser, som 
tidligere skrevet, at typiske måltider for et barn er 
uden fisk. Samme undersøgelser fortæller, at børn og 
unge meget sjældent spiser fisk til aftensmad, men i 
weekenden spises mere fiskepålæg end til hverdag.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at større børn spiser 
200-300 g fisk om ugen og yngre børn lidt mindre 
mængder. 
 

Rovfisk til børn
Rovfisk er bl.a. tun(bøffer), sværdfisk, sildehaj og 
gedde. Børn under 3 år bør højst spise 25 g pr. uge og 
børn mellem 4 og 14 år højest 100 g pr. uge. Restrik-
tionen skyldes indholdet af kviksølv i de store rovfisk. 
Dåsetun er i orden, da de generelt indeholder meget 
lidt kviksølv, fordi her bruges meget unge, små tun.

Fiskepålæg
Vær opmærksom på, at noget fiskepålæg måske 
ikke indeholder særlig meget fisk. Vælg hovedsagligt 
fiskepålæg med minimum 50 g fisk pr. 100 gram, og 
variér også fiskepålægget. Vælg gerne fiskepålæg 
med Nøglehulsmærkning (se side 28 for beskrivelse af 
nøglehulsmærket).

Det er godt at veksle mellem magre og fede fisk samt 
skaldyr. 

Dagtilbuddene opfordres derfor til at 
sætte fisk på menuen, fx også til mellem-
måltiderne.

Magre fisk er bl.a.: 
         • Rødspætte 
         • Torsk og torskerogn
         • Tun på dåse 
         • Rejer 
         • Hornfisk
         • Sej
         • Pangasius

Fede fisk er bl.a.: 
         • Laks 
         • Sild 
         • Makrel  
         • Hellefisk
         • Sardin
         • Ørred  

Læs mere på 2gangeomugen.dk

Fiskebranchens hjemmeside med informa-
tion om 2 gange om ugen kampagnen
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Gælder alle børn i dagtilbud
Beregn i gennemsnit 100-200 gram fisk pr. barn pr. uge.

Server mindst én slags fiskepålæg i alle kolde frokoster. 

0-3 år
Vejledende mængde er ca. 15 g fiskepålæg pr. ¼ skive rugbrød. 

Vejledende mængde i varm frokost er ca. 50 g fisk pr. barn, når fisk tilbydes som fiskefrikadelle, fiskefilet 
o.l. Mængden af fisk er lidt mindre, hvis den gives ren i fx sammenkogte retter eller dampet i ovn.

3-6 år
Vejledende mængde er ca. 20 g fiskepålæg pr. ¼ skive rugbrød. 

Vejledende mængde i varm frokost er ca. 65 g fisk pr. barn, når fisk tilbydes som fiskefrikadelle, fiskefilet 
o.l. Mængden af fisk er lidt mindre, hvis den gives ren i fx sammenkogte retter eller dampet i ovn.

Inspirations- og variationsliste for fisk og fiskepålæg
Listerne kan bruges til inspiration eller fortælle, hvor 
varieret jeres fisk og fiskepålæg har været i løbet af en 
uge. Kryds derfor af på listerne, hvilke fisk der er blevet 
serveret for børnene i løbet af en uge. Skriv selv de fisk 
og skaldyr på, som evt. mangler på listerne. Drøft jeres 

m ti o to fr Uge: 

Laks

Makrel

Muslinger

Rejer

Rødspætte

Sardin

Sej

Sild

Skrubber

Torsk

Torskerogn

m ti o to fr Uge: 

Laks

Makrel

Muslinger

Rejer

Rødspætte

Sardin

Sej

Sild

Skrubber

Torsk

Torskerogn

Kold frokost Varm frokost

resultater med personalegruppen. Udfyld, hvilke fisk 
I skal give ugen efter for at opnå så stor variation som 
mulig mellem magre og fede fisk.



Kartofler, ris og pasta i dagtilbuddet:

I de varme frokostmåltider tilbydes kar-
tofler oftere end pasta og ris. 
Når der tilbydes ris, pasta, bulgur, cous 
cous og lignende korntyper, er det hoved-
sagligt fuldkornsprodukter frem for 
almindelige hvide ris og hvedepasta.

Spis kartofler, ris eller pasta og fuldkorns-
brød - hver dag 
Ifølge Fødevarestyrelsen må vi meget gerne spise 
kartofler hver dag. Kartofler hver dag hører med til 
sund mad, da kartofler er fedtfattige og indeholder 
mange kostfibre og vitaminer, især C-vitamin.

I praksis betyder det kartofler frem for ris og pasta, 
da kartofler bidrager med langt flere næringsstoffer 
end ris og pasta. Også de orangerøde søde kartofler 
(Yams) har flere næringsstoffer end ris og pasta. Som 
variation til kartoflerne anbefales fuldkornsris eller 
fuldkornspasta et par gange om ugen.

Ris og pasta indeholder lidt flere kalorier og færre 
vitaminer og mineraler end kartofler, også selvom der 
vælgesfuldkornsris eller fuldkornspasta. Når vi erstat-
ter kartofler med ris eller pasta bør vi derfor spise flere 
grøntsager og frugter i måltidet for at opnå samme 
mængde næringsstoffer som et måltid med kartofler.

Ud over flere næringsstoffer giver fuldkornsproduk-
terne også en bedre mæthed og fordøjelse end produk-
terne uden fuldkorn.
Med til gruppen ris og pasta hører også bulgur, cous 
cous samt andre korntyper som hvedekerner, spelt-
kerner og perlebyg, der hovedsagligt også skal være 
fuldkornsprodukter.

Vælg gerne produkter med Fuldkornslogo (se side 26 
for beskrivelse af fuldkorn).
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Fuldkorn
Fuldkorn defineres som hele kerner og 
som forarbejdede kerner f.eks. valsede, 
knuste og malede. Det er fuldkorn når alle 
dele af kernen, både kim, 
frøhvide og den ydre skal 
anvendes og i samme forhold 
som i en intakt kerne.

I Danmark defineres fuldkorn 
som kerner kommende fra 
hvede, rug, byg, havre, majs 
(tørret), hirse, ris, durra/ 
sorghum.

Fuldkornsmel er mel fra disse sorter, hvor 
alle kernens bestanddele er bibeholdt.

Fuldkorn er sundt, fordi alle de gode mi-
neraler, vitaminer, fedtstoffer, proteiner, 
kulhydrater og fibre netop er bevaret. 

Fuldkorn gør det nemmere at holde 
vægten, giver en bedre fordøjelse, giver 
større mæthed.

Mange frø forveksles ofte med kerner, 
men har ikke fuldkornets egenskaber, eks.:
         • Solsikke
         • Hørfrø
         • Græskar
         • Sesam 
 

Fuldkorn, brød og gryn
Brød og gryn er vigtige i dagens måltider, især hvis man 
vælger fuldkornsprodukterne. 

Brød og gryn fremstilles af korn. Korn kan inddeles i 
fuldkorn og finere mel typer. 
Fuldkorn er det hele korn, dvs. med alle skaldele, som 
er rige på kostfibre, vitaminer og mineraler. Fuldkorn 
er fedtfattige og mætter i lang tid og derfor vigtig for 
vores sundhed. 

Fuldkorn findes både hele og forarbejdede, fx knæk-
kede eller malet til fuldkornsmel. Det har altså ingen 
betydning for næringsindholdet, hvor findelt kornet 
er. Mørkt malet rugbrød er derfor lige så sundt som 
rugbrød med hele eller knækkede kerner. 
Små børn kan først fordøje de hele eller knækkede korn 
og kerner, når de kan tygge dem godt, derfor er malet 
brød bedst for dem. Fuldkorn findes bl.a. i rugbrød, 
fuldkornsbrød, havregryn og mysli.   

I de finere mel typer har man fjernet kornets skaldele, 
og dermed en række vigtige kostfibre, mineraler og 
vitaminer. Eksempler på finere mel typer er almindelig 
hvedemel og sigtet rugmel. 

Alle brød kan indeholde fuldkorn, men i større eller 
mindre mængder. I brød med det nye fuldkornslogo er 
mindst halvdelen fuldkorn, samtidig med at indholdet 
af sukker, fedt og salt er lavt. Fuldkornslogoet giver 
garanti for, at det er et sundere valg. Brød med fuld-
kornslogo kan også være lyst i farven, fordi det er bagt 
på fx hvid hvede, som er lyst fuldkornsmel.

Grovbrød er ofte brød, hvor finere mel typer udgør 
hovedparten af melet, og fuldkorn indgår i mindre 
mængder. 
Almindeligt franskbrød og sigtebrød består ude-
lukkende af finere mel typer og er uden fuldkorn.

Er du i tvivl, om et produkt indeholder fuld-
korn, er Fuldkornslogoet en god rettesnor.

 
Fuldkornslogoet gives til produkter, der 
har et højt indhold af fuldkorn og et lavt 
indhold af sukker, fedt og salt. Læs mere 
på fuldkorn.dk

Kostfibre, tyggearbejde og børn
Fordelene ved kostfibre er, at de mætter godt og i lang 
tid, de fremmer fordøjelsen og forebygger forstop-
pelse. Samtidig bidrager kostfibre ikke nævneværdigt 
med energi. 

Kostfibre findes også i frugt og grønt. Børn har dagligt 
brug for kostfibre, men for mange kan medføre, at 
børnenes energiindtag bliver for lavt. 

Rugbrød og rå grøntsager kræver meget tyggearbej-
de, især for små børn, med risiko for at de ikke bliver 
mætte af måltidet og dermed får et for lavt energi-
indtag. Derfor anbefales børn brød både med og uden 
fuldkorn.



27

De officielle anbefalinger
Variér mellem forskellige kornprodukter, så mindst 
halvdelen af børnenes brød- og grynindtag stammer 
fra rugbrød og havregryn. Det resterende brød kan 
varieres mellem andre fuldkornsprodukter og finere 
hvidt brød, fx hvedeboller og sigtebrød. Uanset hvilken 
brødtype, er det godt at vælge brød med gods i og 
meget lidt fedt, maksimalt 7 gram/100 gram og sukker 
maksimalt 5 gram/100 gram. 

Riskager, knækbrød, tvebakker og skorper kræver 
meget tyggearbejde og kan ikke erstatte brød i 
måltiderne, da de fylder meget i maven uden at bidrage 
med særlig meget energi og næring. Desuden mætter 
de ikke barnet særlig længe.

Måltider med korn
I dagtilbuddet er det godt at servere rug-
brød i mindst halvdelen af ugens måltider 
med brød. I resten af måltiderne med brød 
varieres mellem andre fuldkornsbrød og 
finere brødtyper. Alle brød bør have et lavt 
indhold af fedt og sukker.

Når der spises grød, bør den hovedsagligt 
laves på fuldkorn, som f.eks. havregryn. 
Grundet sin lave næringsværdi bør 
risengrød kun gives ved juletid, hvor der er 
tradition for den.

Hvis der serveres grød til frokost, bør 
mellemmåltiderne den dag bestå af de 
madvarer, som frokosten ikke har bidraget 
med, dvs. fisk, kød og/eller æg samt frugt 
og grønt.

Riskager, knækbrød, tvebakker og skorper 
bør begrænses mest muligt.
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Spar på sukker - især fra sodavand,  
slik og kager 
Det fjerde kostråd i Kostkompasset omhandler sukker. 
Anbefalingen er, at både børn og voksne bør spare på 
sukkeret – især fra sodavand, slik og kager. 

 

Spar på fedtet – især fra mejeriprodukter  
og kød  
Kroppen har brug for fedt, men ikke alt fedt er lige 
sundt, og for meget fedt øger risikoen for, at barnet 
bliver overvægtigt. Det sunde fedt findes i bl.a. plan-
teolier, bløde/flydende plantemargariner, minarine, 
majonæse, remoulade, nødder, mandler, kerner, 
avocado og fisk. Det usunde fedt findes især i smør, 
blandingsprodukter, hårde margariner, kokosfedt, 
mælkeprodukter, ost og kød.

Ved at vælge de sunde fedtstoffer tilgodeses barnets 
behov for de livsnødvendige fedtsyrer og fedto-
pløselige vitaminer.

Specielt de helt små børn har brug for ekstra fedtstof. 
Men fra 1 år har de, ud over det fedtstof, som den 
almindelige varierede mad og letmælken bidrager med, 
ikke længere brug for ekstra fedtstof. Fedtstof på 
brødet og i madlavningen bør fortrinsvis være de sunde 
fedtstoffer. Kun under magert pålæg og pålæg, som let 
glider af brødet, er det nødvendigt at bruge fedtstof 
som fx plantemargarine og majonæse.

Kød og æg
Kød, indmad og æg er gode kilder til protein, jern og 
B-vitaminer, og er vigtige i børns mad. Anbefalingen er 
derfor, at der gives mindst en slags kødpålæg eller æg i 
alle kolde frokoster. 

Serveres der varm mad i dagtilbuddet 1 - 2 gange om 
ugen, anbefaler Fødevarestyrelsen, at der tilbydes 
mindst et måltid med kød hver 2. uge.  Serveres der 

Kroppen har ikke brug for sukker, da sukker kun inde-
holder kalorier og ingen vitaminer og mineraler. Sukker 
omtales derfor som tomme kalorier. For meget fedt i 
maden bidrager også med tomme kalorier. For at gro og 
vedligeholde kroppen normalt, bør børn indtage sund 
mad, mælk og vand. Svendborg Kommune anbefaler 
derfor, at et råderum til tomme kalorier er forbeholdt 
forældrene, og ikke de kommunale institutioner. 
Se også afsnittet ‘Råderummet er forældrenes’ på side 
40. 

Vidste du, at:
Hovedparten af det sukker, vi spiser i form 
af slik og søde drikke, kommer fra mellem-
måltiderne, men morgenmaden er  også 
relativt sød blandt de små børn.

Slik er det, der hyppigst spises til mellem-
måltider i løbet af dagen, både hverdag og 
weekend, hos børn og unge.

Nøglehulsmærket kan bruges som pejle-
mærke, når man skal finde det sundeste 
valg indenfor samme fødevaregruppe.
 

Det er en fælles nordisk mærkningsord-
ning, der skal gøre det sunde valg lettere. 
Nøglehullet stiller krav til indholdet af 
kostfiber, fedt, salt og sukker indenfor 25 
fødevaregrupper, og kan derfor bidrage til 
en sund og varieret kost.

Læs mere på noeglehullet.dk
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varm mad mere end 2 gange om ugen, tilbydes mindst 
et måltid med kød om ugen. Kød og kødpålæg bør max. 
indeholde 10 g fedt pr. 100 gram.
Vælg gerne produkter med Nøglehulsmærkning.

Erstatning for kød
Bælgfrugter som kikærter, bønner og linser kan fint 
erstatte kød i supper, sammenkogte retter, frikadeller, 
salater og pålæg.

Ost
Ost er en god kilde til næringsstoffer, når der vælges 
magre oste. Til pålæg anbefales det at bruge ost med 
max. 17 g fedt pr. 100 gram og begrænse mængden, så 
ost kun indgår i enkelte brødmåltider i løbet af ugen.  
For smagens skyld kan der i varme retter bruges en lidt 
federe ost, så længe mængden begrænses. Friskost 
kan med fordel anvendes som fedtstof i stedet for 
smør og blandingsprodukter under pålæg. 

Mælkeprodukter i madlavningen
Når der anvendes mælkeprodukter i madlavningen, 
dvs. i supper, gryderetter, dressinger osv., anbefales 
fedtindholdet til max. 10 g fedt pr. 100 gram. Ved at 
anvende mælkeprodukter med maksimalt 10 % fedt får 
børnene fortsat de gode næringsstoffer samtidig med, 
at det usunde fedt begrænses.
 

Spis varieret og bevar normalvægten  

Mæt i sund mad
Børn har brug for mange måltider mad i løbet af en dag, 
da deres mavesæk ikke kan rumme så meget af gangen, 
og derfor ofte bliver sultne. Når børn er mætte, har de 
større overskud til at klare dagens mange udfordringer. 
Maden, som kommer ned i mavesækken, skal derfor 
være både mættende og rig på næringsstoffer, hver 
gang barnet spiser et måltid. Et godt mættende måltid 
holder typisk et par timer. Derfor er børnene også 
sultne omkring kl. 16 - 17, det er nemlig ca. et par timer 
efter eftermiddagsmåltidet. 
Alt i alt har både små og store børn brug for at spise 3 
hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider hver dag. I øvrigt 
gælder det også for de fleste voksne.

Vidste du, at:
Indtaget af ost blandt børn og unge gennem 
de sidste år er steget til et uhensigtsmæs-
sigt niveau.

Mindst 4 måltider i dagtilbuddet
I dagtilbuddet bliver børnene passet mange timer hver 
dag. Derfor er det vigtigt, at børn spiser mindst 4 målti-
der i dagtilbuddets åbningstider. 
Når maden fordeles over mange måltider, gør det det 
også lettere at få dækket behovet for de mange for-
skellige næringsstoffer, barnet har brug for. Desto flere 
måltider med sund mad, desto flere næringsstoffer får 
barnet. Samtidig svinger børns appetit meget i løbet af 
dagen. Nogle børn er fx mere sultne om formiddagen, 
andre har større appetit om eftermiddagen. Med tilbud 
om mange måltider kan børnene spise sig mætte, når 
appetitten er der. 
Alle måltider er derfor lige betydningsfulde.

I dagplejen, vuggestuer og børnehaver anbefales 
følgende måltider:
         • Morgenmad
         • Formiddagsmad
         • Frokost
         • Eftermiddagsmad
         • Sen eftermiddagsmad

    
    

    
     

      
   

Måltidsur

Mellemmåltid
om eftermiddagen

Mellemmåltid
om formiddagen

Sent mellemmåltid
om eftermiddagen

Morgenmad

Frokost

Bagerst i dette hæfte kan Måltidsuret tages ud og 
sættes op på opslagstavlen.
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Får børnene nok måltider, mens de passes?
Brug måltidsuret til at tage en snak i hele personale-
gruppen, om I tilbyder nok måltider til børnene i løbet 
af dagen. Læs afsnittende om Varieret mad og Mel-
lemmåltidets øvrige funktioner, som står nedenfor, og 
brug disse til at drøfte, om I evt. skal foretage nogle 
justeringer i forhold til dagens måltider. Drøft også, om 
forældrene har brug for vejledning af jer om mellem-
måltider, når børnene kommer sultne og trætte hjem 
fra en dag i dagtilbuddet.

Gør måltidsuret synligt
Hæng gerne måltidsuret op, så forældrene også kan se, 
hvor mange måltider I tilbyder. Måltidsuret er desuden 
godt at bruge i samtaler med nye forældre, samt op-
fordre forældrene til at benytte i weekender og ferier. 
Det fastholder de sunde vaner, som er gode for hele 
familien.

Forplejning eller madpakker
I Svendborg Kommunes dagtilbud er det forskelligt, 
hvilke måltider det enkelte dagtilbud sørger for, og 
hvilke måltider forældrene giver deres børn madpakke 
med til. I dialogen om, hvem der søger for hvilke mål-
tider, kan det også være godt at anvende måltidsuret, 
da det fint illustrerer, hvor mange måltider barnet har 
behov for. Er dagen kort, er det få, og er dagen lang, skal 
der flere måltider med. Så husk også mellemmåltiderne 
i madpakken og sørg for, at børnene også opfordres til 
at spise deres medbragte mellemmåltider.

Varieret mad
Udover mange måltider på en dag, har børn også brug 
for varieret mad – det vil sige mange forskellige slags 
madvarer. 

Alle de vitaminer, mineraler, kostfibre, energigivende 
stoffer samt andre næringsstoffer kroppen har brug 
for til vedligeholdelse og vækst, findes naturligt i vores 
madvarer, men i forskellige mængder fra madvare til 
madvare. 

Derfor er det vigtigt, at børnene præsenteres for lidt af 
det hele, så de lærer at spise varieret. 

Det er ikke nødvendigt at få alle næringsstoffer hver 
dag, men over en periode - for eksempel en uge – er det 
vigtigt at have spist mange forskellige madvarer. Desto 
flere forskellige madvarer børnene spiser, desto flere 
gode næringsstoffer får de.

Ved at spise forskellige typer madvarer fra alle fem 
grupper herunder, sikres, at børnene får varieret mad i 
dagtilbud.
         • Frugt og grønt
         • Brød og gryn 
         •          Kartofler, ris og pasta
         • Kød, fisk, æg, ost og mælk
         • Fedtstof

Frugt og grønt samt brød, gryn, kartofler, ris og pasta 
er alle madvarer, som børnene bør spise mest af på en 
dag. I dagtilbuddet bør disse to grupper derfor indgå 
i alle dagens måltider, dvs. både i hovedmåltiderne og 
alle mellemmåltiderne.

Kød, fisk, æg og ost er også vigtige madvarer i 
børnenes hverdag, men i mindre mængder. Derfor er 
det tilstrækkeligt at servere disse madvarer til frokost. 

Fedtstoffer som smør, plantemargarine og olier er 
ligeledes uundværlige næringsstoffer, men børn over 
1 år behøver kun meget lidt af disse for at være dæk-
kede. Spar derfor på fedtstofferne og brug fortrinsvis 
de vegetabilske som plantemargarine og planteolier. 
Nøjes med at give smør og blandingsprodukter i ét af 
dagens måltider, fx på nybagt brød til eftermiddags-
måltidet. 

Kolde og varme frokostmåltider er ernæringsmæssigt 
lige gode, og ved at veksle mellem begge dele giver det 
større variation i maden. 

Madskema til varieret mad

Morgenmad  Brød og/eller gryn samt frugt og/eller grønt 

Formiddagsmad  Brød, gryn, kartofler, ris eller pasta samt frugt og/eller grønt                             

Frokost   Brød, gryn, kartofler, ris eller pasta samt frugt og/eller grønt plus kød, fisk og/ 
   eller æg samt evt. lidt ost

Eftermiddagsmad Brød, gryn, kartofler, ris eller pasta samt frugt og/eller grønt                                              

Sen eftermiddagsmad Brød, gryn, kartofler, ris eller pasta samt frugt og/eller grønt
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Mellemmåltidets øvrige funktioner

Supplerer frokosten
Foruden at mætte børnene og tilføre dem energi, vita-
miner og mineraler, er mellemmåltidets funktion også 
at supplere frokosten. Er frokosten en dag uden kød, 
fisk og grove grøntsager, bør børnene tilbydes disse 
madvarer til mellemmåltiderne. Derved sikres børnene 
alligevel næringsstofferne, som kommer fra kød, fisk 
og grove grøntsager, når de passes i dagtilbuddet. 

Et slag for formiddagsmåltidet
For få år siden var formiddagsmåltidet et overset 
måltid i især børnehaverne, men heldigvis er der i dag 
kommet mere fokus på dette vigtige mellemmåltid, 
så børnene kan fortsætte den gode vane med at blive 
tilbudt et solidt, sundt formiddagsmåltid med fx fuld-
kornsbrød og frugt og/eller grønt. 

Har appetitten svigtet til morgenmaden eller denne 
været fattig på mæthed og næringsstoffer, er der langt 
til frokost for barnet. Derfor er det godt, at barnet 
tilbydes et godt formiddagsmåltid i dagtilbuddet. Et 
måltid, som gør barnet glad og giver overskud til leg, 
aktiviteter og sociale kontakter. 

Oplever I, at børnene er meget sultne til fx formid-
dagsmåltidet, kan de tilbydes mere af de madvarer, 
som typisk ellers ville indgå i frokosten. Derved sikres 
børnene alligevel deres næringsstoffer, hvis de skulle 
spise mindre til frokost. Alternativt kan I begrænse 
indtaget til formiddagsmåltidet og samtidig rykke fro-
kosten til tidligere på formiddagen, så afstanden mel-
lem formiddagsmåltidet og frokosten bliver mindre.

Godt for de småtspisende og dem med krudt
Mellemmåltiderne er også meget vigtige for børn, som 
er småtspisende, dvs. dem, som ikke spiser så meget 
af gangen. Disse børn kan have svært ved at få dækket 
deres daglige behov for næringsstoffer med risiko for 
undervægt, hvis ikke de tilbydes mange måltider i løbet 
af en dag. Jo længere tid der er mellem måltiderne, 
desto mere sultne bliver børnene, oftest så sultne, at 
de helt mister appetitten til maden. ”At samle appetit til 
maden” er for normaltspisende voksne mennesker. 

Det er derfor også en myte, at mellemmåltiderne tager 
appetitten til hovedmåltiderne. Faktisk forholder det 
sig omvendt: Mangel på mellemmåltider stjæler appe-
titten på grund af sult og utilpashed. Så det er vigtigt 
at tilbyde børn mad ca. hver 2. time dagen igennem – og 
det uanset barnet er under-, normal- eller overvægtigt.

Børn fuld af krudt, som brænder meget energi af i løbet 
af dagen, har også brug for at blive ”fyldt op” af mellem-
måltiderne, både for at få næringsstoffer, men også for 
mæthedens skyld.

Alle dagens måltider skal helst ses som 
tilbud om mad, hvor børnene selv bestem-
mer, hvor meget de kan spise.
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Tallerkenmodellen
Uanset om frokosten består af varm eller kold mad, 
er det en god idé at fordele de enkelte madvarer efter 
Y-tallerkenen. Y-tallerkenen er med til at sikre, at 
børnene får et sundt frokostmåltid, idet fordelingen 
af madvarer i modellen følger børnenes behov for 
næringsstoffer. Selvom kød, fisk, æg, ost og fedtstof 
er vigtige for vores sundhed, har vi kun brug for dem i 
mindre mængder.

Y-tallerkenen kan desuden være med til at forhindre, 
at børnene spiser ensformigt og får for meget af en 
bestemt madvare. Ved at følge Y-tallerkenen lærer 
børnene samtidig, at et måltid består af forskellige 
madvarer og giver forskellige oplevelser med smag, 
duft og konsistens.

Y-tallerkenen kan bruges fra barnet er 9 måneder og 
resten af livet. 

For kold mad gælder følgende mængder:
Børnene tilbydes ca. dobbelt så meget brød som kød, 
fisk, æg, ost og fedtstof tilsammen, og lige så store 
mængder grønt og evt. frugt tilsammen, som brødet 
fylder. 

I det varme måltid er mængderne på tallerkenen:
1/5 til kød, fisk, æg, ost og fedtrig sovs, og 2/5 til brød, 
kartofler, ris og/eller pasta.  De sidste 2/5 af tallerke-
nen fyldes med grønt og evt. frugt.

I sammensatte retter, dvs. gryderetter og ovnretter, bør 
der anvendes mindst dobbelt så meget grønt som kød 
i retten. Ved opøsning bør brød, kartofler ris og/eller 
pasta fylde mellem 1/3 og halvdelen af tallerkenen og 
kød og grøntsagssovs også mellem 1/3 og halvdelen af 
tallerkenen.

Spiser børnene frugt til mellemmåltid, indgår frugten 
oftest ikke i frokosten, og omvendt hvis grøntsager 
spises til mellemmåltid.

Gi’ madpakken en hånd - også til frokost
En god og sund madpakke/frokost består af fem ingre-
diensgrupper - en for hver finger. Husk ‘hånden’ når du 
køber ind, tilbereder frokost eller smører madpakke.

Fingrene består af:
         • Grønt - gnavegrønt, salat eller pålæg
         • Brød - helst rugbrød eller groft brød
         • Pålæg - kød, ost eller æg
         • Fisk - mindst én slags fiskepålæg
         • Frugt - det friske og søde

Læs mere om hånden på altomkost.dk

For både kold og varm mad gælder, at 
barnet først tilbydes ny mad, når barnet 
har spist hele sin portion. Tilbydes barnet 
ved hver nye portion mad efter Y–taller-
kenmodellen, sikrer man, at barnet spiser 
varieret.
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Sluk tørsten i vand
Kroppen har brug for vand for at kunne fungere. Derfor 
er det vigtigt, at børn drikker vand, når de er tørstige. 
De bliver uoplagte og trætte, hvis de mangler væske.

Vand tilfører kroppen væske uden at tilføre kalorier fra 
sukker og fedt. Vand fra hanen i Danmark er rent og in-
deholder mineralerne kalcium, jod og magnesium. Koldt 
vand slukker tørsten godt, og er derfor den bedste 
måde at dække kroppens væskebehov på. 

Lær børnene så tidligt som muligt, at det er dejligt 
at drikke vand. Vand giver ikke tomme kalorier eller 
optager plads fra andre næringsstoffer, i modsæt-

ning til sodavand og saftevand. Vand skader heller 
ikke tænderne, som sukkeret og kulsyren fra de søde 
læskedrikke kan gøre det (læs mere om tomme kalorier 
på side 40).

Børns behov for væske er meget varierende afhængig 
af alder, størrelse, aktivitetsniveau og klima. De fleste 
børn har en naturlig fornemmelse af tørst. Sørg derfor 
for, at børnene har nem og fri adgang til at få dækket 
deres behov for vand. Det kan fx gøres ved at have en 
bakke med frisk vand og glas stående klar, så børnene 
selv kan forsyne sig med vand, når behovet opstår. Vær 
også opmærksom på, at vanddrikkeriet ikke overdrives 
og bliver en dårlig vane.
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Børn og økologisk mad 
Dette afsnit understøtter målet Spis gerne økologiske 
fødevarer, der følger årstiden fra den overordnede 
Mad- og måltidspolitik.

Økologi
Ordet økologi betyder læren om naturens hushold-
ning. Økologiske producenter går ind for at producere 
fødevare på en naturlig måde. Produktion af økologiske 
fødevarer bygger derfor på principper, der tager hen-
syn til miljø og dyrevelfærd. 

Økologiske producenter anvender derfor ikke sprøjte-
gifte og er imod gensplejsning til føde til mennesker og 
til foder til dyrene.
Planter har brug for kvælstof som næring, derfor bru-
ger økologiske landmænd kvælstofholdig gødning fra 
husdyr og planter, men aldrig kunstig gødning. Af hen-
syn til vandmiljøet spares der på mængden af naturlig 
gødning, da for meget kvælstof fører til forurening og 
iltsvind i have og fjorde.

Husdyrvelfærden går ud på, at økologiske husdyr skal 
have gode forhold, der er i overensstemmelse med 
deres naturlige adfærd og behov.

Ud over at tilgodese deres naturlige adfærd og behov, 
er kravene desuden, at økologiske høns, køer, svin og 
andre husdyr:
         • Har god plads at røre sig på
         • Har adgang til udearealer, når årstiden
 tillader det
         • Får grovfoder, som er godt for deres
 velbefindende og forebygger sygdomme
         • Skal have økologisk foder (indtil 2012 må op til  
 5 % af foderet til svin og fjerkræ være ikke-  
 økologisk)

Forarbejdede fødevarer med ø-mærke
Ø-mærkede fødevarer må ikke indeholde kunstige 
farvestoffer og sødemidler, og reglerne for tilsæt-
ning af stoffer med E-numre er langt skrappere for 
økologiske fødevarer end ikke-økologiske fødevarer. I 
ikke-økologiske fødevarer er det for øjeblikket tilladt 
at bruge 370 forskellige tilsætningsstoffer. I økologiske 
fødevarer må der bruges 49 tilsætningsstoffer. Selvom 
EU har givet tilladelse til at bruge nitrit i økologiske 
produkter, er de danske producenter enige om ikke at 
bruge det, da stoffet er under mistanke for at være 
kræftfremkaldende. Næsten alle ikke-økologiske 
pålægsprodukter indeholder nitrit, da det virker kon-
serverende og giver kødpålæg en rød farve.

Vidste du at…
Økologi ikke er så dyrt, hvis man køber 
årstidens produkter.

Økologisk mælk indeholder flere 
antioxidanter end konventionelt 
produceret mælk.

Økologiske produkter indeholder færre 
pesticidrester end konventionelt frem-
stillede produkter.

Den eventuelle sundhedsfremmende 
og/eller forebyggende effekt af at spise 
økologisk kendes ikke, og det vil derfor  
være forkert at sige, at økologi er sund-
hedsfremmende. Man ved dog, at over-
gangen til en økologisk husholdning ofte  
skaber generelt sundere madvaner og en 
sundere livsstil.
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Kunstige farvestoffer og børn

Et stort studie viste for et par år tilbage, 
at der er en sammenhæng mellem ind-
tag af kunstige farvestoffer i kategorien 
azofarvestoffer og hyperaktivitet blandt 
børn. Azofarvestofferne fra undersøgelsen 
omfatter:
        • Tatrazin (E102) 
        • Quinolin gult (E104) 
        • Sunset Yellow FCF (E110) 
        • Azorubin (E122) 
        • Ponceau 4R (E124) 
        • Allura Red AC (E129) 

Ud fra et forsigtigshedsprincip er det 
anbefalessesværdigt at undgå mad, der 
indeholder disse farvestoffer, til børn.

Effekten af at spise økologisk
Man kender ikke på nuværende tidspunkt effekten 
af at spise økologisk. Det kan ikke entydigt vises, at 
økologiske fødevarer indeholder flere sundhedsfrem-
mende stoffer end ikke-økologiske fødevarer. Man er 
dog enige om, at økologiske fødevarer ikke indeholder 
pesticider og nitrit, men om overgang til økologiske 
fødevarer for at undgå disse stoffer vil have en positiv 
effekt på sundheden, vides ikke, og det vil således 
handle mere om at tage udgangspunkt i et forsigtig-
hedsprincip, mere end reel videnskab. 

Man kan sige, at sundhed er en kompliceret størrelse, 
der påvirkes af mange faktorer, og det vil derfor være 
forkert at sige, at økologi er sundere. Man ved dog, at 
overgangen til en økologisk husholdning ofte skaber 
generelt sundere madvaner og en sundere livsstil. Men 
derfor skal vi som forbrugere alligevel være opmærk-
somme på, at der produceres økologiske produkter, 
som vi også bør spare på. Her tænkes bl.a. på slik, 
kager, pålægschokolade, ost og kød. Så læs altid på 

Det danske Ø-mærke

EU’s økologi mærke

fedt- og sukkerindholdet i en vare, også de økologiske, 
og følg Kostkompasset, også når du handler økologisk.

Sprøjtegifte
Som nævnt tidligere anvender økologiske producenter 
ikke sprøjtegifte. Sprøjtegifte kaldes også for pesti-
cider. Dem bruger den ikke-økologiske landmand og 
gartner til at dræbe ukrudt, skadedyr og svampesyg-
domme med, eller for at regulere plantens vækst. 

Pesticidrester i vores madvarer forekommer oftere 
i frugt og grønt end i andre madvarer, som også er 
ikke-økologiske. Pesticidrester findes også i vores 
grundvand grundet sprøjtning af markerne. Forure-
ningen med sprøjtemidler i grundvandet er stigende. 
Undersøgelser tyder på, at pesticider og andre hor-
monforstyrrende stoffer bl.a. påvirker mænds evne til 
forplantning.  

Uanset om frugt og grøntsager er økologiske eller ej, er 
det altid en god ide at skylle frisk frugt og grønt grun-
digt med koldt vand, inden det serveres for børnene, 
og aftørre, da virus og bakterier kan forekomme på 
overfladen. 

Læs mere på Økologisk Landsforenings 
hjemmeside på okologi.dk
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smag og duftmæssigt også mange gode oplevelser.
Har I mod på mere, kan det også være sjovt at dyrke 
squash, meloner og kartofler, og måske I også får held 
med et par små frilandsagurker.

Børn, klima og økologi
Børn vil naturligt gerne passe på klimaet, dyrene og 
naturen, hvorfor klima og økologi er gode temaer at 
tage op med børnene. I afsnittet ‘Den gode oplevelse’ er 
der flere idéer til, hvordan I kan inddrage børnene i en 
klimavenlig økologisk verden.

Tre råd om mad og klima
         1. Spis rigeligt med frugt og grønt – og mindre 
 kød og mejeriprodukter
         2. Køb mere lokalt og årstidens madvarer
         3. Undgå at smide mad ud – tilbered kun den 
 mængde, du har brug for

Ifølge Forbrugerkemi.dk er der gode miljømæssige 
grunde til at spise lokalt producerede fødevarer og 
vælge årstidens frugt og grøntsager fra Danmark.

Se liste på næste side for at få et overblik over årets 
danske frugter og grøntsager, som med gode tanker for 
klimaet, kan købes, når de er i sæson.

Hvorfor økologiske fødevarer?
Økologi er fornuftig, fordi
         • Maden er uden giftige sprøjterester og hor-  
 monforstyrrende stoffer
         • Maden er uden kunstige farvestoffer og 
 sødemidler
         • Maden er uden tilsætningsstoffer, som kan   
 skade os
         • Der muligvis kan være en sundhedsfrem-
 mende effekt ved økologiske madvarer, det 
 vides dog ikke endnu
         • Hav, fjorde og landbrug bevares renere 
         • Naturen er rigere på vilde plante- og dyrearter
         • Grundvandet spares for sprøjtegifte
         • Økologiske dyr har bedre leveforhold
         • Nej til gensplejsede afgrøder betyder naturlig  
 mad til mennesker og dyr

Økologi og klimaet
Økologisk frugt og grønt dyrket klimavenligt, dvs. efter 
hvornår de har sæson i Danmark, er at foretrække, 
når både fordelene ved økologi og klimavenlighed skal 
tænkes ind. Økologiske tomater og agurker bør klima-
mæssigt fortsat transporteres hertil fra Sydeuropa. 
Klimamæssigt er det næstbedste efter økologi sæso-
nens lokale danske frugter og grøntsager. I forhold til 
naturen, dyrene og klimaet bør kornprodukter, kød, fisk 
og mejeriprodukter også handles økologisk og lokalt.  

Dyrk selv økologisk
Tomater kan let dyrkes økologiske og på friland i dagtil-
buddet. De er nemme at passe, gror hurtigt med godt 
udbytte, hvilket er sjovt for børnene at følge, og giver 

EU’s økologi mærke

Læs mere på forbrugerkemi.dk
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Månedens danske frugt og grønt

Januar

Champignoner

Gulerødder

Hvidkål

Jordskokker

Kartofler

Kinakål

Løg

Pastinak

Persillerod

Porrer

Rosenkål

Rødbeder

Rødkål

Selleri

Æbler

Juli

Bladbeder

Blomkål

Broccoli

Bær

Champignoner

Gulerødder

Jordbær

Jordskokker

Kartofler

Kinakål

Løg

Persille

Radiser

Salat

Spidskål

Spinat

Ærter

Februar

Champignoner

Grønkål

Gulerødder

Hvidkål

Jordskokker

Kartofler

Løg

Pastinak

Persillerod

Porrer

Rosenkål

Rødbeder

Rødkål

Selleri

Æbler

August

Asier

Bladbeder

Bladselleri

Blomkål

Blommer

Broccoli

Bær

Bønner

Champignoner

Gulerødder

Hvidkål

Jordskokker

Kartofler

Kinakål

Løg

Majs

Persille

Porrer

Pærer

Radiser

Rødbeder

Rød

Rødkål

Salat

Spidskål

Spinat

Squash

Æbler

Ærter

Marts

Champignoner

Grønkål

Gulerødder

Hvidkål

Jordskokker

Kartofler

Løg

Pastinak

Persillerod

Porrer

Rosenkål

Rødbeder

Rødkål

Selleri

Æbler

September

Asier

Bladbeder

Bladselleri

Blomkål

Blommer

Broccoli

Bønner

Champignoner

Grønkål

Gulerødder

Hvidkål

Jordskokker

Kartofler

Kinakål

Løg

Majs

Pastinak

Persille

Persillerod

Porrer

Pærer

Radiser

Rosenkål

Rødbeder

Rødkål

Salat

Selleri

Spidskål

Spinat

Squash

Æbler

April

Champignoner

Gulerødder

Hvidkål

Jordskokker

Kartofler

Løg

Porrer

Rabarber

Radiser

Rosenkål

Rødbeder

Salat

Selleri

Spinat

Æbler

Oktober

Asier

Bladbeder

Bladselleri

Blomkål

Broccoli

Champignoner

Grønkål

Gulerødder

Hvidkål

Jordskokker

Kartofler

Kinakål

Løg

Majs

Pastinak

Persille

Persillerod

Porrer

Pærer

Radiser

Rosenkål

Rødbeder

Rødkål

Salat

Selleri

Spidskål

Spinat

Squash

Æbler

Maj

Asparges

Champignoner

Persille

Rabarber

Radiser

Salat

Spinat

November

Blomkål

Champignoner

Grønkål

Gulerødder

Hvidkål

Jordskokker

Kartofler

Kinakål

Løg

Pastinak

Persillerod

Porrer

Pærer

Rosenkål

Rødbeder

Rødkål

Salat

Selleri

Æbler

Juni

Asparges

Bladbeder

Blomkål

Broccoli

Champignoner

Gulerødder

Jordbær

Kinakål

Løg

Persille

Rabarber

Radiser

Salat

Spidskål

Spinat

Ærter

December

Blomkål

Champignoner

Grønkål

Gulerødder

Hvidkål

Jordskokker

Kartofler

Kinakål

Løg

Pastinak

Persillerod

Porrer

Pærer

Rosenkål

Rødbeder

Rødkål

Selleri

Æbler



Tomater og agurker er ikke på listen
Når tomater og agurker ikke er på listen, skyldes det, 
at tomat- og agurkeplanter skal plantes allerede om 
vinteren, hvis de skal være modne om sommeren. 
Væksthusene skal derfor opvarmes tidligt på sæsonen. 
I forhold til de sydeuropæiske tomater og agurker, som 
dyrkes på friland, har de danske tomater og agurker 
et langt større forbrug af energi, selv når den lange 
transport regnes med.
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3 - 6 årige

Råderummet er forældrenes
Dette afsnit understøtter princippet Råderummet er 
forældrenes fra den overordnede Mad- og måltidspo-
litik.

Spiser børn og unge varieret mad og mange måltider 
om dagen, samt følger Kostkompasset med De 8 kost-
råd, er der lidt ekstra plads til søde sager og madvarer 
med meget sukker og/eller fedt. Denne ekstra plads til 
tomme kalorier kaldes råderummet.

•   For de 0 – 2-årige er råderummet på 0 kJ om ugen
•   For de 3 – 6-årige er råderummet på 2.100 kJ om ugen

Til sammenligning giver 4 mariekiks 300 kJ, en 
mælkesnitte ca. 480 kJ og 50 g slikmix ca. 800 kJ. 

Hvis barnet ofte indtager mere end råderummet, er der 
risiko for, fejlernæring og øget vægt. Ifølge de seneste 
nationale undersøgelser får 6 ud af 10 børn for meget 
sukker. Læs mere i afsnittet: Spar på sukker - især fra 
sodavand, slik og kager på side 28.

Et tyndt eller almindelig bygget barn tåler ikke søde 
og fede sager bedre end andre børn. De optager blot 
pladsen til de sunde madvarer, hvilket betyder, at 
barnet får for få næringsstoffer.  Hos børn, som ikke 
bevæger sig nok, øger søde sager og fed mad tillige 
risikoen for overvægt. Børns manglende koncentration 
og uoplagthed kan også skyldes dårlig ernæring.

At råderummet er forældrenes betyder, at børn og 
unge ikke skal have tomme kalorier der fylder råderum-
met – mens de færdes i de kommunale institutioner. 
Retten til at give sit barn søde sager og andre tomme 
kalorier skal være forældrenes/familiens og ikke kom-
munens. 

Billederne til højre viser. hvor meget råderummet 
svarer til for aldersgruppen. Sådan skal billederne og 
teksten forstås.

Hvis eksempelvis en 5-årig dreng i løbet af en uge spis-
er og drikker for 2.100 kJ (7 x 300kJ) - hvilket svarer til 
det som er vist på billedet for de 3 – 6 årige - vil et yder-
ligere indtag af søde sager og madvarer med meget 
fedt og/eller sukker indenfor samme uge, øge risikoen 
for overvægt, samt fortynde kroppens næringsstoffer 
ved at optage pladsen for de sunde madvarer. En krop 
har brug for almindelig mad.

0 - 2 årige

Søde sager
Slik, is, kager, kiks, småkager, chokolade, sodavand, 
saftevand og andre søde drikke er alle velkendte 
eksempler på søde sager med et højt indhold af sukker 
og/eller fedt. Deres bidrag i kroppen er primært i form 
af meget energi og få eller ingen vitaminer og mine-
raler. 
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Madvarer med meget sukker og/eller fedt
Mange af vores basisfødevarer findes også i mindre 
sunde alternativer, såsom frugtyoghurt, kakaomælk, 
koldskål, hvidløgsflute, flødekartofler, chips, fastfood, 
pølser, pålæg og oste. Også en del færdigretter og suk-
kerholdige morgenmadsprodukter er basisfødevarer, 
som fra producenternes side er tilsat meget sukker og/
eller fedt. Alle disse produkter kaldes for afgrænsede 
basisfødevarer, fordi de udover at bidrage positivt med 
næringsstoffer også bidrager med en masse sukker og 
fedt. Afgrænsede basisfødevarer er altså madvarer 
med meget sukker og/eller fedt som vi bør begrænse 
indtaget af, ligesom med de søde sager.

Et tyndt eller almindelig bygget barn tåler ikke søde og 
fede sager bedre end andre børn. Hos børn, som ikke 
bevæger sig nok, kan mad med et højt indhold af sukker 
og fedt være med til at øge risikoen for, at de tager på i 
vægt, eller at de bliver ukoncentrerede og uoplagte. 

Slik, is, kager, kiks, småkager, chokolade, sodavand, 
saftevand og chips er alle velkendte eksempler på søde 
sager og snack med et højt indhold af sukker og/eller 
fedt. Deres bidrag i kroppen er primært i form af meget 
energi og få eller ingen vitaminer og mineraler.  

Hvordan kan man imødekomme,  
at råderummet er forældrenes?
Overordnet set, handler det om at skære kraftigt ned 
på madvarer med meget sukker og fedt, både i form af 
kager, slik, is, kiks, sodavand og saftevand, men også at 
skære ned i mængden af de fødevarer, der tilhører den 
afgrænsede kost, såsom koldskål, kakaomælk, frugt-
yoghurt, flødekartofler. 

Til fødselsdage, højtider og andre festlige begiven-
heder opfordres forældre og personale til at give gode 
velsmagende alternativer – sundere slik og kager med 

Basisfødevarer skal forstås som de føde-
varer, der udfylder den største del af vores 
samlede kost. Basisfødevarer er eks.:
         • Brød og gryn
         • Kartofler, ris og pasta
         • Frugt og grønt, herunder bælg-
 frugter
         • Kød, fisk og æg
         • Mælk og mælkeprodukter,   
 herunder ost
         • Fedtstoffer

Kunstige sødestoffer og børn
Der er ingen kendte sundhedsrisici ved et 
moderat indtag af kunstige sødestoffer. 

På trods af, at der ikke er kendte sundheds-
risici, er det ikke anbefalelsesværdigt, at 
børn spiser eller drikker mad med kunstige 
sødestoffer. 

Madvarer og drikkevarer med kunstige 
sødestoffer kan være med til at vænne børn 
til den søde smag. Undersøgelser viser, 
at børn, som spiser meget sødt, generelt 
spiser og drikker mindre mælk, frugt, grønt, 
fisk og fuldkorn. 

Slik, is, kager og læskedrikke med kunstige 
sødestoffer indeholder sjældent nødven-
dige næringsstoffer og optager derfor 
pladsen for rigtig mad med værdifulde 
næringsstoffer. 

Frugtyoghurt med tilsatte sødestoffer er, 
ligesom almindelig frugtyoghurt med tilsat 
sukker, heller ikke mad for børn. Dels er de 
for søde, og dels er de tilsatte sødemidler 
tilsat, for at spare på almindelige madvarer 
med næringsstoffer, som f.eks. friske frug-
ter. Så her tager sødemidlerne også pladsen 
for vigtige næringsstoffer, selvom selve 
yoghurten er sund. 

Så lær børnene at spise neutrale surmælks-
produkter og tilsæt selv frugterne.

intet eller meget lidt fedt og sukker. På koloni, ud-
flugter, i temauger osv. kan ”hygge” ligeledes være med 
mad fremstillet af sunde madvarer, enten helt uden 
fedt og sukker eller med et meget lavt indhold af disse 
ingredienser.

Børnene i dagtilbud får til daglig mange måltider med 
sund varieret mad, og derfor kan de ved festlige begi-
venheder tilbydes kager, is og boller med fx syltetøj, så 
længe indholdet af fedt og sukker er lavt, og tilbuddet 
er helt uden kunstige sødestoffer og farvestoffer.
Se opskrifter og inspiration fra side 54.
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Når og hvis fedtstoffer og sukker bruges i madlavning, 
bør det være i en begrænsede mængder.
Sukker og andre naturlige sødestoffer, som fx rørsuk-
ker, honning og tørret frugt, kan sparsomt bruges som 
et krydderi i tilsmagningen af frugtmosen, i brødet eller 
på grøden. 

En lille teskefuld sukker ovenpå havregrøden påvirker 
ikke barnets indtag af næringsstoffer, hvis det er 
lige det, der skal til, for at havregrøden bliver spist. 
Prøv i stedet at søde med friske frugter eks. bittesmå 
æbletern.

Fester i dagtilbuddet
Til fødselsdage, jul, fastelavn, påske, sommerfester, 
høstfest, efterårsfester, halloween samt lignende høj-
tider og festlige begivenheder kan det, der deles ud, og 
den mad, som serveres, fx tage udgangspunkt i et tema, 
i årstidens madvarer eller selve traditionen. Se nogle 
eksempler her.

Fødselsdag
På fødselsdage er det fødselsdagsbarnet, som er i 
centrum. Dagen kan indeholde sange, historier, lege, 
udklædning eller måske et særligt tema eller udflugt, 
som barnet og forældrene forinden har valgt.

Temaet kan fx være Troldefest, Indianerfest eller 
Dyrefest og det, barnet deler ud, kan tage udgangs-
punkt i temaet, som fx troldeboller, indianerpande-
kager eller abemad/frugtsalat. 
Har fødselsdagen ikke et tema, kan uddelingen også 
være:
         • Ristede boller med skiver af frisk frugt 
         • Små pindemadder og tapas 
         • Boller formet som en kagemand og pyntet 
 med frisk frugt sat på med glasur 
         • Spyd med frisk frugt og grønt 
         • Flotte glas med frugtsalat 
         • Plastglas med frugtsalat, cellofanpapir og 
 bånd
         • Kager, boller og muffins bagt med frugt eller  
 grønt og med et lavt indhold af sukker og fedt
Inspiration til fødselsdage kan også hentes i afsnittet 
‘En bar til hverdag og fest’.

Høstfest 
En høstfest kan være med gode danske frugter, såsom 
blommer, æbler og pærer. Høsten byder på friske 
kornprodukter, så brød og boller er også oplagte. Brød 
og boller kan bages af børn og voksne og serveres med 
forskelligt hjemmelavet syltetøj, som børnene også har 
været med til at fremstille. 

Et efterårsarrangement 
Tæt på efterårsferien (kartoffelferien) kan man lave et 
lille arrangement for børnene, hvor man byder på kar-
tofler og masser af rodfrugter, begge ovnbagte. Hertil 
en skøn efterårsgryde med kød, gulerødder, løg m.m. 
Desserten kan være æblemos med mandelsplitter.

Julearrangement
Til julefesten kan der bydes på luciaboller, gnaveboller 
med kanel og æble, ovnbagte æblebåde med kanel, 
klatkager, appelsinbåde og røde julesmoothies.



Fastelavn
Fastelavnsbollen kan være en almindelig god hvede-
bolle, som pyntes med glasur og en papir- kat på top-
pen, eller vandbakkelser med fyld af frugt og lidt glasur 
på toppen.
Tønden fyldes med konfetti eller små bløde bolde. 
Fastelavnsposen består af en frugtstang, gnavegrønt 
eller frugtspyd i plastpose, grissinistænger, riskager og 
evt. en lille gave. Posen kan have et tema, fx en sørøver- 
eller klovnepose, hvor indholdet så passer til.
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Påsken 
Påsken kan holdes med en påskefrokost, hvor hvert 
barn medbringer en ret til et fælles varieret påskebord. 
Temaet er fx kylling, æg og asparges.

På hverdage kan der hygges med
Smoothies
Friske frugtstykker
Frossen vandmelon og andre frugtis
Hjemmebagte boller
Yoghurt med hjemmelavet syltetøj
Rugbrødsmadder med friskost og frugt
Gnavegrønt med dip
Små pandekager
Brød med pålæg
Hjemmebagte havregrynstoppe

Den søde tand
Ved at tilbyde børnene mange måltider i løbet af dagen 
og hver gang af mad som mætter, daler interessen for 
slik, kager og søde sager. Børn og voksnes trang til sødt 
opstår ofte, når vi er lidt sultne og egentlig trænger til 
et godt sundt og mættende mellemmåltid. 
Det kan være en god idé at afslutte alle måltider og 
især frokosten med et lille stykke frisk saftigt frugt. 
Det skaber en god smagsbalance i munden, så trangen 
til søde sager dulmes. Samtidig fortæller og viser det 
børnene, at måltidet lige straks er forbi.

En bar til hverdag og fest
En grøntsagsbar eller frugtbar, hvor de forskellige 
grøntsager eller frugter ligger tilberedt i skåle, kan 
hurtig rettes an. Børnene kan samle grøntsagerne og 
frugterne i små poser eller i små skåle. En lille butik 
eller café med brød og små frugtmadder på fade, som 
børnene kan ”købe”, kan også være en succes. 

Baren kan også bruges til fødselsdag og pyntes af 
børnene med flag og dekorationer. I baren kan børnene 
hente kagemand eller boller, som er dekoreret med 
frugtstykker, smoothies samt plasticglas på fod med 
frugtsalat og paraply. I en lille stofpose på baren kan 
der ligge sedler med idéer til sjove lege, som fødsels-
dagsbarnet trækker. 

Glad for mad
Det er en god ide, at personale og forældre viser 
børnene, at man sagtens kan feste uden usunde kager, 
slik, is og saftevand. Det gøres bl.a. ved, at de voksne 
viser en positiv glæde ved den sunde mad til festlige 
lejligheder. Viser voksne en naturlig glæde ved sunde 
madvarer, vil det nemlig præge barnets forventninger i 
en positiv retning.

På besøg
”At råderummet er forældrenes” kan også 
gælde, når børnene er på besøg med dagtil-
buddet hjemme hos barnet, eller hvis foræl-
drene medbringer noget spiseligt i dagtilbud-
det.





Dagtilbuddets politik og 
handleplan for mad og
måltider
Det kan være en god idé at lave en lokal mad- og mål-
tidspolitik. En lokal mad- og måltidspolitik er et godt 
styringsredskab for dagtilbuddets mål med maden og 
måltiderne. For at gøre politikken effektfuld, bør der 
kobles en konkret handleplan til politikken, hvori de-
taljerede mål for maden og måltiderne beskrives. Hvor 
politikken er overordnet, er handleplanen udtryk for de 
planer, I fx ønsker at gennemføre indenfor det næste år. 
Brug dette idéhæfte som inspiration til at udforme en 
lokal mad- og måltidspolitik samt en konkret handle-
plan. Evaluér politikken og handleplanen mindst en 
gang om året, fx når I laver årsplan.

Det er vigtigt at pointere, at en mad- og måltidspolitik 
skal laves for børnenes skyld - ikke for politikkens 
skyld. Beskrivelsen af en politik i dette afsnit tager 
udgangspunkt i en klassisk måde at gribe politikarbej-
det an på. 

Hvad er en politik
En politik er en nedskrevet, fælles vedtaget formule-
ring af krav, ønsker og holdninger i forhold til maden og 
måltiderne, som indtages i dagtilbuddet. 

Hovedformål med en politik er:
         • At opnå glade, nysgerrige og mætte, 
 velfungerende børn
         • At skabe sammenhæng mellem teori og
 pædagogisk praksis
         • At sikre, at alle - medarbejdere som forældre -  
 arbejder mod samme mål
         • At skabe en professionel tilgang til maden og 
 måltiderne
 
Hvad skal en politik sige noget om?
Politikken skal sige noget om:
         • Hvordan dagtilbuddet, forældre og pæda-  
 goger forholder sig til den mad, der tilbydes og  
 spises i dagtilbuddet
         • Hvordan rammerne for måltiderne i dagtilbud
 det skal være. Den skal fortælle om samværet 
 ved selve måltidet, dvs. hvordan man i dagtil-
 buddet er sammen om at indtage måltiderne, 
 og hvad man vil opnå med samværet ved 
 måltiderne
         • Hvilke aktiviteter der skal igangsættes, for at 
 politikken bliver synlig i dagligdagen og løser 
 eventuelle problemstillinger
         • Alle de måltider, der spises i dagtilbuddet, 
 hvad enten de bliver tilberedt i dagtilbuddet 
 eller er medbragt hjemmefra. Mad og drikke
 varer omfatter også fødselsdage i dagtilbud
 det eller i hjemmet, festlige lejligheder, 
 særlige projekter og arrangementer, ture ud af 
 huset, koloni m. m.

Hvem beslutter politikken?
Det er en god idé at nedsætte en arbejdsgruppe, som er 
bredt sammensat. På den måde kan man løfte i flok. 
Mange har en holdning til maden og måltiderne til 
børnene, og derfor kan det være en god idé at afholde 
en debataften, hvor alle får mulighed for at lufte idéer 
og holdninger. I sidste ende er det dog forældrebesty-
relsen, der i fællesskab med ledelsen beslutter mål, 
rammer og principper i dagtilbuddet. Derfor er det 
en forudsætning at have bestyrelsens og ledernes 
opbakning, hvis mad- og måltidspolitikken skal føre til 
aktiviteter og forandringer i dagtilbuddet.
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Hvad kan en mad- og måltidspolitik 
bruges til?
En politik kan skabe fælles holdninger. Som persona-
legruppe sidder I sikkert inde med et utal af praktiske 
erfaringer med mad, måltider og bevægelse fra det 
daglige arbejde. Hertil kommer livserfaringer, person-
lige holdninger og vaner. En stor del bygger på individu-
elle oplevelser.

For at skabe en fælles holdning og professionel tilgang 
til mad og måltider kan det hjælpe at sætte ord på de 
forskellige opfattelser for dernæst at formulere en 
skriftlig politik for dagtilbuddet.
         • Den kan hjælpe til at sikre, at børnene tilbydes 
 sund mad og drikke i løbet af dagen
         • Politikken kan bruges til at få gang i nye akti-
 viteter og fastholde og forbedre dem, man 
 allerede har
         • Politikken er et godt styringsredskab for at ar-
 bejde med mad og måltider, både for det 
 pædagogiske personale, køkkenpersonale,   
 forældre og kommunale samarbejdspartnere
         • Den kan sikre, at alle parter har forholdt sig til, 
 hvilke rammer og betingelser dagtilbuddet 
 skal have for maden og måltiderne
         • Den kan sikre, at også nye børn, forældre og 
 pædagoger bliver introduceret til de ret-
 ningslinjer, der er på mad- og måltidsområdet
         • Den kan vise omgivelserne, at man har en 
 holdning til børnenes mad og måltider

Spørgsmål til diskussion:
         • Er mad og måltider områder, der kræver 
 samme professionelle tilgang som andre 
 pædagogiske ansvarsområder for at sikre 
 børns trivsel og udvikling? 
         • Hvad indebærer det at have den profes-
 sionelle tilgang til arbejdet med mad og   
 måltider? 

Den involverende og undersøgende mad-  
og måltidspolitik
Vil I væk fra skrivebordspolitikken og hurtigere til 
handling, kan man vende politikdannelsen på hovedet.

Lav en involverende, undersøgende og handlingsorien-
teret politik, hvor I undersøger et område, som I mener 
en mad- og måltidspolitik skal indeholde.

Det gøres ved at involvere eleverne og deres forældre 
og ved at prøve sig frem, indtil I finder en løsning, som 
passer til jeres kultur og hverdag.

Læs mere om, hvordan I kan gribe politikdannelsen an, 
hvis I ønsker at vende tingene lidt på hovedet, på ucl.
dk/sundhedspolitikker.

Den klassiske mad- og måltidspolitik

Følgende punkter kan bruges til opbygning af en 
klassisk mad- og måltidspolitik
         • Status og baggrund
         • Mål
         • Handleplan
         • Succeskriterier
         • Evaluering og justering

Status og baggrund bør rumme:
         • En indledning og oversigt over nuværende 
 aktiviteter
         • Hvad er formålet med mad- og måltidspoli-
 tikken?
         • Hvilke økonomiske og tidsmæssige ressour-
 cer er der til arbejdet?
         • Hvem skal udarbejde politikken, dvs. hvem er 
 arbejdsgruppen bag politikken?
         • Hvilken litteratur, anbefalinger, læreplaner, 
 kommunekrav m.m. ligger til grund for 
 politikken?

Mål bør konkretisere:
         • I hvilken retning arbejdet med mad og måltider 
 skal bevæge sig
         • Hvad dagtilbuddet vil opnå, fastholde og 
 forandre
         • Hvordan man vil nå dertil
         • Hvordan man evaluerer de aktiviteter, der 
 igangsættes

Jo mere konkrete målene formuleres, desto nemmere 
er de at bruge i det videre arbejde.
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Handleplanen 
- er den konkrete del af politikken og rummer beskri-
velse af de aktiviteter, der skal igangsættes. 

Handleplanen bør altså indeholde svar på følgende fem 
spørgsmål:
          • Hvad sætter vi i gang / hvilke aktiviteter
 sætter vi i gang?  
          • Hvordan sætter vi aktiviteterne i gang?
          • Hvornår sætter vi gang i aktiviteterne? 
          • Hvem har ansvaret for, at aktiviteterne igang-
 sættes og evt. fortsættes?
          • Hvorfor sætter vi netop disse aktiviteter
 i gang?

Succeskriterier 
Succeskriterier er vigtige. Formulering af succeskri-
terier gør det legitimt at fejre de sejre, der opnås med 
aktiviteterne, store som små.

Succeskriterier skal:
         • Definere, hvad dagtilbuddet helt konkret vil 
 opnå med politikken, fx sunde madpakker eller 
 flere mellemmåltider
         • Hjælpe til senere at kunne foretage en eva-
 luering af, om dagtilbuddet i praksis efterlever 
 politikken, og om den forandrer noget i 
 hverdagen

Succeskriterier kan:
         • Måles gennem observationer i hverdagen, fx 
 er madpakkernes indhold blevet sundere og  
 fik vi flere mellemmåltider?
         • Måles gennem regelmæssige møder med 
 forældre og personale, fx informationsaf-
 tener, og følges op ved, at det pædagogiske 
 personale observerer, om der er sket æn-
 dringer.

Evaluering og justering bruges til at:
         • Stoppe op og give politikken et eftersyn
         • Finde ud af, om der er behov for at justere
 og stramme op
         • Kigge på, om nye ansatte, børn, forældre,   
 anbefalinger, kommunale krav osv. skaber nye 
 behov i politikken

Evaluering og justering kan foretages såvel mundtlig 
på møder som ved spørgeskemaundersøgelse blandt 
forældre og personale.
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Politikken og handleplanens indhold
Politikken og handleplanen vil altid variere efter antal 
børn, fysiske rammer og ressourcer i form af tid, 
personale og forældre, så der er ikke nogen endelig 
opskrift på, hvad en politik med sin handleplan skal 
indeholde. Men der er en række centrale spørgsmål at 
forholde sig til, når politikken og handleplan skal formu-
leres, se følgende afsnit.

Følgende spørgsmål kan bruges som inspiration og 
tjekliste:
Husk, at svare på, hvordan og hvorfor, og ikke kun ja 
eller nej
         • Hvilken mad skal børnene tilbydes, hvor   
 meget, hvordan og hvornår?
         • Hvilke ernæringsmæssige krav skal der være  
 til mad og drikke?
         • Skal der være frie rammer for maden og søde  
 sager til festlige lejligheder, f.eks. fødsels-
 dage?
         • Skal der være krav til maden og søde sager, 
 hvis fødselsdagen holdes hjemme?
         • Skal der være adgang til koldt vand?
         • Skal der tages særlige hensyn til børn på diæt 
 og børn fra andre kulturer?
         • Hvem skal tilberede og have ansvaret for   
 udvalget af mad og drikke?
         • Skal maden tilberedes sammen med børnene 
 som en pædagogisk aktivitet?
         • Skal der være krav til børnenes medbragte 
 mad?
         • Skal der tilbydes morgenmad til børn, der 
 kommer tidligt?
         • Skal der tilbydes sen eftermiddagsmad?
         • Skal børnene lære om sund mad og drikke?
         • Må dagtilbuddet give kager og andre søde 
 sager til fx fredagshygge?
         • Hvilke tidsmæssige og sociale rammer ønskes 
 for måltidet?
         • Skal børnene deltage i borddækning m.v.?
         • Skal børnene blive siddende, til alle er
 færdige?
         • Hvad skal vi gøre for, at måltidet bliver en god  
 oplevelse?
         • Hvad kan forældrebestyrelsen bidrage med,  
 for at børnene får en sundere hverdag i dagtil- 
 buddet?

Det er en god idé, at evalueringen foretages på samme 
tidspunkt som den årlige revision af institutionens 
læreplan/virksomhedsplan.

Det er også en god idé, at politikken beskriver, hvor-
dan, hvornår og hvem der har ansvaret for evaluering 
og justering, og dermed at den bliver vedligeholdt og 
opdateret.
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Find det, du søger 
Herunder har vi samlet en række stikord, som du kan 
bruge til at slå op i, hvis du søger noget konkret infor-
mation.

Sidst har vi en lille liste over hæfter og bøger, som kan 
inspirere i arbejdet med mad og måltider.  

Stikord

Fedt side 28

Fester side 42

Frugt side  19

Fuldkorn side 26

Fødselsdage side 42

Grøntsager side 19

Handleplan  side 48

Kræsenhed side    8

Politik side 46 

Råderum side 40 

Sukker side 28

Økologi side 35

  

God inspiration
Glad mad i børnemaver – inspiration til 
daginstitutioner 
 Indeholder opskrifter og gode idéer til at   
 sætte fokus på sund mad og sunde måltider
 Udgives af Fødevarestyrelsen og kan bestilles  
 ved Komiteen for Sundhedsoplysning

Det fælles frokostmåltid 
 Anbefalinger og inspiration til sund mad til   
 børn i daginstitutioner
 Udgives af Fødevarestyrelsen og kan bestilles  
 ved Komiteen for Sundhedsoplysning

Mad til spædbørn og småbørn – fra skemad 
til familiemad
 Idéer til mad til spædbørn og småbørn
 Udgives af Sundhedsstyrelsen og Fødevare-
 styrelsen og kan bestilles ved Komiteen for   
 Sundhedsoplysning

Gi madpakken en hånd
 Gode idéer til en sundere madpakke baseret  
 på de 8 kostråd 
 Udgives af Fødevarestyrelsen og kan bestilles  
 ved Komiteen for Sundhedsoplysning

Sunde børn   
 Generel oplysning om børns sundhed
 fra 0 - 3 år
 Udgives af Sundhedsstyrelsen og kan bestilles 
 ved Komiteen for Sundhedsoplysning

Anbefalinger for frokostmåltidets ernærings-
mæssige kvalitet til børn i daginstitutioner
 Anbefalinger og inspiration til sund mad til   
 børn i daginstitution
 Udgives af Fødevarestyrelsen og kan bestilles  
 ved Komiteen for Sundhedsoplysning

Du er måske for sød
 Illustrationer af, hvor meget sukker slik, is, 
 kage og sodavand/saftevand indeholder
 Udgives af Fødevarestyrelsen og kan hentes  
 online på fvst.dk/publikationer

Mad og måltider i børnehaver
 Idéer, erfaringer og inspiration til arbejdet   
 med mad og måltider i børnehaver
 Udgives af Fødevarestyrelsen og kan 
 hentes på fvst.dk/publikationer

Kostkompasset
 Vejen til en sund balance. 
 Udgives af Fødevarestyrelsen og kan hentes  
 på fvst.dk/publikationer
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Opskrifter og idéer til  
sunde alternativer
Hent opskrifterne i et seperat hæfte på svendborg.dk 
eller ved at scanne denne QR kode med en smartphone 
eller en tablet.

Boller og brød

Grundopskrift på langtidshævede
boller eller brød 
12 g gær (¼ pakke)
3 dl kold væske (vand og/eller mælk/surmælks-
produkter)
1 tsk. sukker/honning
1 spsk. olie
1 tsk. salt
ca. 400 g korn (ca. 150 g fuldkornsmel/flager og ca. 250 
g hvedemel)

Efter smag kan dejen tilsættes krydderier, nødder, 
frugt og grønt.

Brug gerne surmælksprodukter, fx sødmælksyoghurt, 
A38 eller kærnemælk, når du bager med hvedemel - det 
giver brødet en længere holdbarhed og mere smag.

Bland alle ingredienser i en skål på nær ca. 50 g hvede-
mel. 
Rør dejen kraftig med en røreske, tilsæt hvedemel, ind-
til dejen er ensartet og hænger sammen i en stor blød 
klump. Dejen skal ikke æltes med hænderne. 
Dæk skålen til med husholdningsfilm og stil den i 
køleskab til næste dag. 

Næste dag
Tænd ovnen på 200 grader. 
Læg bagepapir på en bageplade. 
Form 12 - 14 boller med 2 spiseskeer ved at tage dej op 
svarende til en bolle på den ene spiseske og skubbe 
dejen ned på bagepapiret med den anden.  
Pensl bollerne med mælk og bag dem i ca. 15 - 20 minut-
ter, til de er gyldne. 
Stil de nybagte boller til afkøling på en bagerist.
De er velegnede til frysning. 

Boller med boghvede og havregryn 
15 g gær
3 1/2 dl koldt vand
1 tsk. salt
1 tsk. sukker
1 spsk. rapsolie
100 g havregryn
100 g boghvedemel
Ca. 250 g hvedemel

Pynt
Hasselnøddeflager

Bland alle ingredienser i en skål på nær ca. 50 g hve-
demel. 
Rør dejen kraftig med en røreske, tilsæt hvedemel, ind-
til dejen er ensartet og hænger sammen i en stor blød 
klump. Dejen skal ikke æltes med hænderne. 
Dæk skålen til med husholdningsfilm og stil den i 
køleskab til næste dag. 

Næste dag
Tænd ovnen på 200 grader. 
Læg bagepapir på en bageplade. 

Form 12 - 14 boller med 2 spiseskeer ved at tage dej op 
svarende til en bolle på den ene spiseske og skubbe   
dejen ned på bagepapiret med den anden. Pensl bol-
lerne med vand eller mælk. Drys med hasselnøddefla-
ger og bag dem i ca. 15 - 20 minutter, til de er gyldne. 

Stil de nybagte boller til afkøling på en bagerist.
De er velegnede til frysning. 

Hurtige kanelboller
50 g malede mandler
25 g gær
3 ½ dl lunkent vand
½ tsk. salt
1 spsk. sukker
1 tsk. kanel
1 dl yoghurt
1 ½ dl havregryn
Ca. 450 g hvedemel

Pynt med sukker og kanel
 
Rør alle ingredienser sammen. Hold igen med hvede-
melet, for dejen skal være let klæg.  Hæv dejen i 15 min. 
Læg bagepapir på en bageplade. Form med 2 spise-
skeer til boller.
Lad bollerne hæve ca. 30 min. på pladen. Pensl med 
mælk og drys evt. lidt kanelsukker på toppen.
Bages ved 180 grader i ca. 15 – 20 min.
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Æbleboller 
25 g gær
3 dl kærnemælk
1 spsk. rapsolie
1 tsk. salt
1 spsk. sukker
1 æg
200 g revne æbler med skræl, fx Ingrid Marie eller 
Elstar
50 g hakkede mandler, evt. splitter
200 g grahamsmel
350 g hvedemel

Lun kærnemælken til lillefingertemperatur. Hæld 
kærnemælken i en stor røreskål og tilsæt gær, olie, 
sukker, salt, æg, revne æbler, mandler og grahamsmel. 
Rør ingredienserne sammen med røreske. Ælt hvede-
melet i med bagsiden af skeen til dejen hænger godt 
sammen som en fodbold. Dejen skal være lidt klæg.  

Læg film over dejskålen og hæv i stuetemperatur i 30 
min.

Slå ikke dejen ned, men form med 2 skeer boller som 
sættes på bagepapir på en bageplade. Pisk et æg sam-
men og pensl bollerne. Tænd ovnen på 200 grader og 
bag bollerne i ca. 15 min.

Jule-æbleboller
Til jul eller ved andre festlige lejligheder kan dejen 
tilsættes ½ tsk. kanel, som røres med rundt i dejen. 
Som pynt kan lidt perlesukker drysses på toppen af 
bollerne efter penslingen med æg.

Sprøde brødstave/brødpinde (grissini)
3 dl vand
25 g gær
1½ tsk. salt
2 spsk. olie
200 g havregryn
200 g hvedemel

Lun vandet til lillefinger-temperatur og rør gæren ud 
heri. Tilsæt de øvrige ingredienser, på nær hvedemelet, 
og rør rundt. Tilsæt hvedemelet lidt ad gangen og ælt 
til dejen er blevet fast og til at forme. Dæk skålen til 
med husholdningsfilm, og lad dejen hæve et lunt sted i 
en time. 
Tag en lille klump dej, svarende til ca. en spiseske, og 
rul den til en lille fingertyk, ca. 20 cm lang, brødstav. Rul 
resten af dejen på samme måde. Læg dem på bagepa-
pir. Pensl med mælk. Bag dem med det samme ved 200 
grader i 10 - 15 minutter, til brødpindene er gyldne og 
sprøde. Afkøl på rist.

Tip 
Dejen kan også koldhæve i køleskabet til næste dag. 
Brug da halv mængde gær samt koldt vand. Brød af 
koldhævet dej smager af mere og er mere fugtigt.
Dejen kan også bruges til fremstilling af brød, enten 
ved at lægge dejen direkte i en brødform og så stille til 
hævning, eller efter hævning at forme den til et brød. 
Dejen kan også rulles i tykke pølser og flettes til et 
brød.
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Minirugbrød i bradepande 
50 g gær
6 dl lunkent vand (blanding af koldt og kogt)
2 spsk. mørk sirup
6 spsk. olie
2 spsk. salt
600 g rugmel
400 g hvedemel

Rør alle ingredienser sammen på nær melet. Inden det 
tilsættes, blandes rugmel og hvedemel sammen i en 
skål. Tilsæt det meste, og rør sammen med en ske. Kom 
resten af melet i, hvis dejen kan klare det. Ælt dejen 
godt på et let meldrysset bord. Rul dejen ud, så den 
passer til en bradepande. Dejen skal være ca. 3 cm tyk. 
Læg bagepapir i bradepanden, og læg dej ovenpå. Skær 
hele dejen ud i aflange rektangler, så det kommer til at 
ligne små rugbrød. Pensl med mælk. Lad brødene hæve 
lunt og tildækket 1 times tid. Skær evt. igen i de samme 
riller.
Brødene bages på nederste rille ved 200 grader (180 
ved varmluft) i ca. 30 - 40 minutter. Tag dem ud af 
bradepanden og afkøl på en bagerist. Bryd brødet fra 
hinanden lige før servering.

Brødet kan også koldhæve natten over. Brug da kun 15 g 
gær og koldt vand.
Dejen kan også tilsættes hørfrø eller sesamfrø.

Endelig kan dejen formes til 2 tykke pølser, som kom-
mes i 2 smurte brødforme á 2 liter. Prik med en gaffel 
hele vejen igennem brødet inden hævningen. Lad det 
hæve lunt og tildækket 1 times tid. Bag som ovenstå-
ende.

Nemt Sandwichbrød  
12 g gær
½ l gulerodsjuice
2 dl græsk yoghurt 4 %
2 dl koldt vand
1 tsk. sukker
1 spsk. havsalt
3 spsk. rapsolie
200 g havregryn
200 g grahamsmel eller speltmel
ca. 200 g hvedemel

Bland alle ingredienser i en skål. Hold lidt af hvedeme-
let tilbage. Rør kraftigt med en grydeske til dejen hæn-
ger sammen i en klump. Hæld dejen i 2 små bageforme. 
Dæk til med husholdningsfilm og stil på køl natten over 
eller 8 - 10 timer. Næste dag tændes for ovnen på 200 
grader. Pensl brødene med mælk og bag dem i ca. 40 
– 45 minutter. Tag ud af formen. Ved banken i bunden 
skal brødet lyde hult, så er det færdigbagt. Placér på 
bagerist.

Tip
Dejen kan også stå i en skål og efter hævning formes til 
brød eller flutes.

Børnevenligt fuldkornsrugbrød
½ l koldt vand
20 g gær
1 dl yoghurt
½ dl rapsolie
1 spsk. sukker
2 - 3 tsk. salt
1 revet æble
350 g groft rugmel
200 g grove havregryn 
Ca. 200 g hvedemel

Kom alle ingredienser i en stor skål, på nær hvedeme-
let. Rør kraftig rundt og tilsæt hvedemelet, indtil dejen 
lige netop hænger sammen i en klump. Hæld dejen i 
en smurt rugbrødsform på 2 liter. Dæk formen til med 
husholdningsfilm og sæt den på køl i ca. 12 timer. Tag 
brødet ud af køleskabet. Tænd ovnen på 200 grader. 
Sæt et ildfast fad i bunden og varm det op sammen 
med ovnen. Sæt brødet på bagerist i midten af ov-
nen. Hæld 1 dl vand i det ildfaste fad og bag brødet i 
ca. 1 time. Brødet er færdigbagt, når det ved banken i 
bunden lyder hult. Afkøl brødet på bagerist. Opbevar 
brødet i en tætsluttende plastpose. Brødet er velegnet 
til frysning.
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Majsbrød
25 g gær
2½ dl lunkent vand (opvarmet koldt vand)
2 spsk. fromage frais eller yoghurt eller A38
1 tsk. salt
1 tsk. sukker
1 spsk. olie
125 g friske eller frosne majs, optøs først
125 g majsmel
ca. 250 g hvedemel

Kom alle ingredienser i en skål, hold igen med lidt af 
hvedemelet, og ælt dejen godt sammen med en gryde-
ske til en sammenhængende kugle. Tilsæt evt. mere 
hvedemel til dejen hænger sammen i en klump. Dejen 
skal være fugtig. Stil dejen til hævning i 30 minutter. 
Læg bagepapir på 2 bageplader. Form 2 flade runde 
brød på bagepapiret. Pensl med mælk. Lad brødene 
efterhæve i ca. 15 minutter, mens ovnen varmes op til 
180 grader varmluft. Bag brødene ca. 20 - 30 minutter, 
til de er gyldne på overfladen og lyder hule ved banken 
i bunden. 

Tip
Brødene kan også bages som almindeligt brød. Beklæd 
da en stor brødform, eller 2 mindre, med bagepapir og 
fordel dejen i brødformen(e). Læg et klæde over og stil 
til hævning et lunt sted til dobbelt størrelse. Pensl med 
mælk og bag brødet ved 200 grader i ca. 40 min., til det 
er gyldent og lyder hult ved banken i bunden.
Dejen kan også sættes med to skeer til boller. Efter-
hæv til ovnen er varm og bag 15 - 20 minutter, til de er 
lysebrune og lyder hule.
Endelig kan majsene også blendes inden de kommes i 
dejen.

Desserter

Jordbær-yoghurt-dessert (til børn fra 1 år)
400 g græsk yoghurt 4 % 
100 g friske jordbær
½ lille banan

Skyl og rens jordbærrene. Kom dem i et blenderglas 
sammen med bananen og blend med stavblender 
til cremet konsistens. Bland forsigtig de blendede 
jordbær med det tykke mælkeprodukt, til du har en flot 
jordbærcreme. Smag på jordbærcremen. Er den for sur, 
kan den tilsættes en lille smule sigtet florsukker.
Server evt. med müesli, havregryn og frisk frugt på 
toppen.

Tip
Desserten kan evt. fryses til is i små beholdere.
Frosne jordbær kan også bruges i stedet for friske. 
Optø dem først og giv et kort opkog på ca. 1 minut, til de 
er gennemkogte. Afkøl og blend med bananen.

Frugtsalat 
Melon, fx honningmelon 
vindruer uden sten, blå og grønne
jordbær, hindbær eller brombær  
appelsiner eller klementiner
blåbær

Skyl vindruer og jordbær og fjern deres stilke. 
Skær vindruerne i halve eller kvarte stykker. Del jord-
bærene i kvarte stykker.
Skær melonen over på midten. Fjern alle kerner og 
skær top og bund af hver del. Sæt midten af melonen 
ned på spækbrættet og skær nu de ydre skraller af, 
mens melonen drejes rundt. Skær melonen i tern, i 
samme størrelse som jordbærene.
Skær top og bund af appelsinerne. Fortsæt herefter 
med skære skrællerne af. Skær appelsinerne i fine 
både uden den hvide skal og midte. Skær bådene i tern.
Bland alle frugterne i en stor skål. Skyl blåbærerne og 
anret dem på toppen af salaten. 

Tip
Til fødselsdag kan frugtsalaten serveres i et lille glas.

Creme til frugtsalaten
Blend ca. 200 g jordbær med 150 – 200 g banan til cre-
met konsistens. Smag til med banan. Hæld blandingen 
over frugten og pynt med smuttede hakkede mandler. 
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Æblegrød – sødet med pære
1 kg æbler (fx Discovery, Ingrid Marie, Belle de 
Boskoop)
1 stor sød pære
Evt. ½ dl vand
½ stang vanilje

Skræl æblerne og pæren, skær dem i både og fjern 
kernehusene. Skær bådene i lidt mindre stykker. Kog 
æblestykkerne sammen med pæren, vand og vanil-
jestang under låg ved svag varme, til æblerne er helt 
møre, ca. 5 - 10 min. Fjern vaniljestangen.
Pisk eller blend de møre æbler til mos.
Server som dessert med mælk eller vaniljecreme (max. 
10 %) rørt op med yoghurt naturel.

Æblegrød som mellemmåltid 
Kom æblemosen ovenpå en frisk skive rugbrød og drys 
evt. med lidt kanel, eller giv en lille klat æblegrød på 
tallerkenen og lad børnene dyppe en rugbrødsstav i 
grøden. 

Æble-pære-drue-saftevand 
Et godt smagfuldt alternativ til saftevand, som også er 
nemt at lave.

100 g groftrevet æble med skræl, fx Discovery eller 
andet rødt æble
100 g groftrevet pære med skræl
100 g blå eller grønne søde druer uden sten, skåret i 
skiver
3 dl koldt vand
1 tsk. citronsaft

Bring frugter, citronsaft og vand i kog. Kog 2 minutter 
og hæld det hele i en beholder med tætsluttende låg og 
stil på køl mellem 3 og 24 timer. Hæld saft og indhold 
i en stempelkande og pres stemplet så langt ned som 
muligt. Giver ca. 3 - 4 dl saft. Drik og nyd saften afkølet. 
Desto længere trækketid, desto kraftigere smag. Kan 
holde sig ca. 3 dage på køl.

Kan varieres, prøv også med revne gulerødder, appelsi-
ner og revne meloner.

Tip
Brug overskuddet af revne frugter og grøntsager til 
brødbagning.

Fingermad med kød

Pirogger med fyld
10 stk.

Pirogdej
15 g gær
1 dl lunkent vand
½ spsk. olie
½ tsk. salt
ca. 3½ dl hvedemel eller durummel, eller prøv med 1 dl 
havregryn og ca. 2 dl hvedemel.

Opløs gæren i vandet og tilsæt olie og salt.
Rør melet i lidt efter lidt. Hæld dejen ud på bordet og 
ælt grundigt.
Stil dejen til hævning i ca. ½ time, mens fyldet tilbere-
des.

Pirog med oksekød og grønt
Ca. 100g hakket okse
1 løg
½ - 1 porre (lille)
1/4 gul peberfrugt (eller lidt rodfrugter)
1 spsk. olivenolie
2 spsk. tomatkoncentrat 
½ tsk. timian eller oregano
salt, peber

 1.    Istandgør alle grøntsagerne, snit dem meget fint. 
2. Svits løget i olien i en gryde, og brun kødet med.
3. Tilsæt porre og peberfrugt, svits og tilsæt 
         tomatkoncentrat og krydderier.
         Tag gryden af varmen.
4. Del pirogdejen i ca.10 lige store stykker, og rul hver 
         del ud til en lille pandekage. 
5. Læg dem på bagepapir på en bageplade. 
6. Fordel fyldet på den ene halvcirkel. Fold den tomme 
 halvdel af dejen over, så der dannes en halvmåne.
 Luk piroggen ved at trykke kanten godt med en
 gaffel.
7. Pensl med sammenpisket æg eller mælk, og bag 
 piroggerne ved 200 grader i 15 - 20 minutter, til de er 
 gyldne og sprøde.

Tip
Revne rodfrugter, fx gulerødder, pastinak, persillerod, 
ristet i på en pande i olie kan også bruges som fyld, evt. 
sammen med lidt ost.
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Pirog med skinke og porrer
200 g hytteost
1-2 porrer
100 g kogt, røget skinke
ca. 1 spsk. sennep (efter smag)

Rør hytteosten med sennep, finthakket porre og skinke 
i ganske små tern. Fortsæt med pkt. 4.

Pirog med spinat og ost
1 pakke frossen helbladet spinat (450 g) eller 250 g 
frisk spinat
200 g hytteost
50 g emmentaler eller parmesanost 
1 fed presset hvidløg efter smag (kan udelades)
Frisk kværnet peber
salt

Tø spinaten op, skær den i mindre stykker, og knug 
hvert af dem fri for overflødig væske. Af en pakke med 
450 g spinat vil der kun være 250 g tilbage bagefter. 
Bland med hytteost, hvidløg og emmentaler samt salt 
og peber. Fortsæt med pkt. 4.

Pirog med tomat og ost
4 - 5 tomater
150 g hytteost
50 g revet ost, f.eks. emmentaler eller cheddar
2 tsk. tørret oregano
peber

Skær tomaterne igennem på tværs, og pres kernerne 
ud. Skær selve tomatkødet i små tern.
Rør tomater med hytteost, oregano, ost og peber. 
Fortsær med pkt. 4.

Hurtige pita-pizzaer med spinat
og kyllingepølser
4 grove pitabrød
2 dl tomatsauce – færdig på glas
400 g frossen bredbladet spinat
1 pk. kyllinge-cocktailpølser
100 g revet, mager ost (max 10 % fedt)
1 spsk. olivenolie
1 fed revet hvidløg

Optø spinaten.
Tænd ovnen på 225 grader.
Flæk pitabrødene, og læg dem på en bageplade med 
bagepapir. Fordel tomatsaucen på brødene. Knug 
spinaten fri for vand, og hak den groft. Fordel spinaten 
på pitabrødene. Skær cocktailpølserne i tynde skiver, 
og fordel dem ovenpå brødene. Fordel osten ud over 
fyldet. Bag pitabrødene i ca. 10 minutter. Rør olien med 
hvidløget. Dryp olien over brødene, mens de er varme. 

Okseboller lavet i ovn (ca. 25 stk.)
500 g hakket, magert oksekød
1 æg
2 fed finthakket hvidløg
3 spsk. rasp
5 spsk. frisk, fintrevet parmesan
friskkværnet peber – alternativt lidt friskhakket rød 
chili

Evt. en håndfuld friskhakket persille

Opvarm ovnen til 200 grader
Riv osten fint og kom alle ingredienser i en skål og rør 
farsen sammen med en ske. 
Form til små kødboller, og læg dem på et stykke bage-
papir. Bag i ca. 7 – 10 minutter, afhængig af størrelsen. 
Skær en oksebolle over for at se, om den er gennem-
stegt. 
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Fingermad med fisk

Torskerognsfrikadeller
1 ds. torskerogn
1 tsk. karry
1 spsk. revet løg
1 spsk. fintrevet gulerod
1 spsk. hvedemel
1 spsk. havregryn
1 æg
1 spsk. tomatkoncentrat
1 spsk. flydende plantemargarine
1 spsk. citronsaft

Rør alle ingredienser grundigt sammen. Sæt små frika-
deller på et stykke bagepapir, og bag frikadellerne ved 
200 grader varmluft i ca. 7 – 8 min. Serveres lune med 
citronsaft og remoulade.

Ovnbagte fiskeboller 
250 g filet af sej eller torsk
250 g laksefilet
½ porre
½ gul peberfrugt
5 blommecherrytomater
½ tsk. salt 
1 knivspids peber
1 - 2 æg, kun 1 hvis det er stort
2 - 3 spsk. hvedemel
ca. ½ dl. mælk

Rens alle grøntsagerne. Fjern skindet på laksen. Kom 
alle ingredienser i foodprocessoren og kør kort tid til en 
lind fars. 
Tag en bageplade og sæt farsen med 2 skeer på et stk. 
bagepapir til små boller. Bag i en 225 grader varm ovn i 
ca. 5 min.  

Gryderetter

Børnenes karrygryde
2 spsk. olie
1 spsk. karry
½ peperoncini (stærk chili – kan udelades)
½ spsk. tørret basilikum
2 gulerødder
1 stort løg
1 porre
1 pastinak eller persillerod
1 spsk. sennep
1 tomat
½ æble
½ banan
2 - 3 spsk. sød mangochutney
½ orange eller rød peberfrugt
4 fed revet hvidløg
evt. 1 spsk. revet ingefær
1 stor dåse kokosmælk
evt. 1 - 2 dl vand 

Skræl og skær alle grøntsagerne i meget små tern, inkl. 
æble og banan. Varm olien sammen med karry, pepe-
roncini og basilikum. Tilsæt gulerødder, løg, porre og 
rodfrugt og svits det sammen med dijonsennep. Tilsæt 
tomat, æble, banan, mangochutney og peberfrugt samt 
hvidløg og evt. ingefær. Svits igen. Tilsæt kokosmælken 
plus evt. vand, hvis den er for tyk. Lad retten småkoge 
uden låg, til grøntsagerne er møre.

Retten er meget velegnet til ovnstegt kyllingefilet eller 
stegt fisk sammen med ris eller kartofler.

Ovnstegt kyllingefilet 
2 stk. kyllingebrystfilet
2 spsk. raps- eller olivenolie
Lidt salt og peber
1. Tænd ovnen på 225 grader.
2. Dup kyllingestykkerne tørre med et stykke 
 køkkenrulle.
3. Læg kyllingebrystfileterne på en bageplade på 
 bagepapir og pensl med olie. Drys let med salt og 
 peber.
4. Sæt pladen i den varme ovn, og bag i ca. 15 minutter 
 til de er gennemstegte.
5. Afkøl kødet og skær det i små tynde strimler/tern.
6. Gives som tilbehør til Børnenes karrygryde eller   
 Mulligatawny.
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Mulligatawny – indisk gryderet
2 løg
2 grønne æbler – Granny Smith
1 spsk. olie
1 tsk. rød karrypasta 
1 spsk. alm. karry
2 spsk. hvedemel
1 liter vand
 2 spsk. hønsebouillon
2 dl basmatiris
1 - 2 spsk. sød mangochutney
½ dl ananasjuice
1 ½ dl kokosmælk
1 dl letmælk

Ca. 250 g ovnstegt kyllingefilet i små strimler, tern eller 
plukket – se opskriften ovenover.
Kyllingestykkerne skal vendes i gryderetten til sidst, 
når retten er færdig.

Tilberedning
Rens løgene og hak dem fint. Skræl æblerne, fjern 
kernehus og skær i fine tern.
Opvarm olien i en stor gryde og kom løg, æble, karrypa-
sta og karry i gryden. 
Steg i ca. 5 min., indtil løgene er bløde. Rør melet i. 
Tilsær koldt vand lidt efter lidt under omrøring. Rør 
indtil blandingen koger og bliver tyk. Tilsæt hønse-
bouillon. Tilsæt risene. 
Læg låg på gryden og bring risene i kog. Rør af og til. 
Dæmp varmen, når risene koger. 
Når risene er færdigkogte, det tager ca. 15 – 20 min., 
smages retten til med sød mangochutney, ananasjuice, 
kokosmælk, letmælk og lidt peber. Smag evt. til med 
mere karry, cayennepeber, meget lidt hvidvinseddike 
og måske en lille smule salt. Småkog et par minutter. 
Herefter tilsættes de stegte kyllingestykker. Varm op 
under omrøring til kyllingestykkerne er varme. 
Retten skal være som tyk flydende creme, så lidt mere 
mælk kan være nødvendigt at tilsætte.

Tip
Retten kan også suppleres med 1 gulerod i tern, ½ rød 
peberfrugt og ½ banan i små tern, som alt sammen 
steges sammen med løg, æble og karry.

Servering
Server retten med forskellige dampede grøntsager 
samt ananas. 

Retten kan spises fra barnet er 6 måneder. Til barnet, 
som ikke tygger, kan retten blendes.

Grøntsager

Kartoffel og rodfrugt bagt i bagepapir i ovn
2 mellemstore bagekartofler
2 gulerødder
1 pastinak
1 porre
¼ lille selleriknold
2 spsk. olie
1 håndfuld frisk timian
2 fed hvidløg

1. Tænd ovnen på 200 grader. 
2. Skræl og skyl alle grøntsager. Skyl timianen. 
3. Skær grøntsagerne i grove tern og stykker. 
4. Tag 2 store stykker bagepapir og fordel alle grønt
 sagerne lige, lidt på begge stykker papir.
5. Fordel 1 spsk. olie samt timian og hele hvidløgsfed 
 på hver portion. Pak grøntsagerne ind som en kon-
 ditorkage, så luft ikke kan trænge ind, og væsken 
 ikke løber ud. 
6. Sæt pakkerne på en bageplade og bag dem i ovnen i 
 ca. 40 minutter, til grøntsagerne er møre.

Tip
Kartofler og rodfrugter kan også lægges i et ildfast fad 
med låg i stedet for indpakning i bagepapir.

Ovnfritter
3 gulerødder
¼ knoldselleri
2 rødbeder
2 pastinakker
1 persillerod
2 spsk. olie

Tænd ovnen på 200 grader.

Skræl alle grøntsagerne. Hold rødbederne for sig selv, 
da de let farver de øvrige grøntsager med deres røde 
farve. Hvis de skrællede rødbeder skylles i koldt vand, 
farver de mindre. Skær grøntsagerne i lange stave.  
Kom grøntsagerne i en plastpose og tilsæt olien. Ryst 
posen og fordel stavene på bagepladen. Sæt pladen 
midt i ovnen. Bag fritterne 30 – 40 minutter til de er 
gyldne og gennembagte. 
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Kartoffelbåde
4 store bagekartofler (1 kg) eller andre melede kartof-
ler
1 spsk. olie
1 spsk. tørrede timian
evt. saft af en halv citron

1. Tænd ovnen på 220 grader.
2. Skyl og skrub kartoflerne grundigt. Tør dem.
3. Del dem på langs og skær 4 - 6 både af hver halve 
 kartoffel.
4. Kom kartoffelbådene i en frostplastpose. Tilsæt 
 olie, timian og evt. citronsaft og ryst posen godt.
5. Hæld kartoflerne ud på et bagepapir på en 
 bageplade.
6. Bag dem midt i ovnen til de er gyldne, ca. 35 min.

Mild tomatdip til dampede grøntsager eller  
agurkestave
½ dåse hakkede tomater
1 tyk skive hvedebrød uden skorpe
1 spsk. frisk basilikum
1/4 fed presset hvidløg
1/4 tsk. tørret koriander eller 1 spsk. frisk hakket kori-
ander
2 spsk. god olivenolie

Blend tomater, brød og krydderier længe, til det har en 
fin cremet konsistens. 
Vend olien i og smag dippen til. Tilsæt evt. mere brød og 
olivenolie.
Tomatdippen skal have en blid rund smag. 

Ernæringsforbedret remoulade
En god* remoulade fra køl røres op med lidt fromage 
frais og tilsættes et par spiseskefulde skrællet revet 
æble, fx Belle de Boskoop. Smag til med citronsaft.

*Dvs. lavet med grøntsager, æggeblomme og olie.

Blomkål med barbecue sauce
4 dl blomkål i små buketter
1 spsk. ketchup
1 spsk. sur/sød chili sauce
1 spsk. flydende honning
1 spsk. citronsaft
1 spsk. sød paprika

Tænd ovnen på 200 grader.
Skyl og snit blomkålen i små buketter. Kog den i letsal-
tet vand i ca. 5 min. til den er næsten mør.
Afdryp i en sigte, og kom herefter blomkålen i en skål.
Rør ingredienserne sammen til en marinade. Vend 
blomkålen i marinaden. Smør et lille ildfast fad med 
olie, og fordel blomkål med marinaden i fadet.
Bag blomkålen i ovnen i ca. 15 minutter, til marinaden 
begynder at størkne og brunfarve.
Blomkål med barbecue sauce kan spises både kold og 
varm.

Nem humus
1 dåse kikærter i vand 
2 spsk. olivenolie
2 spsk. A 38
1 – 2 fed hvidløg
½ Citron
Spidskommen
Salt og peber

Hæld vandet fra kikærterne og skyl dem grundigt i en 
sigte. Kom kikærterne i en foodprocessor sammen med 
olie og A 38. Blend til passende konsistens. Kom evt. 
mere A 38 i. Hæld humussen i en skål og smag til med 
citronsaft, hvidløg, spidskommen og lidt salt og evt. pe-
ber. Server som pålæg på rugbrød eller som dyppelse 
til kogte kartofler og andre grøntsager.

Tip
Kan også smages til med lys arabisk tahini (sesam 
smør).
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Ideer til gode mellemmåltider og 
frokostpålæg

Server de forskellige pålæg på rugbrød, i fuldkorns-
pitabrød, fuldkornsbolle eller sammen med fuldkorns-
tortillas.

Avocado–æble–bananpålæg
1 avocado, moset med gaffel
1 rødt æble, groftrevet (bevar skrællen på)
1/4 moden banan

Bland den mosede avocado med det revne æble. Mos 
bananen og tilsæt. Smag til med banan. Brug mosen 
som pålæg på et stk. brød.

Friskost med æble, tørret abrikos 
og mandler
Smør et stk. brød med friskost. Læg et par tynde 
æblebåde eller æbletern ovenpå sammen med hakket 
abrikos. Drys med finthakket mandel.

Friskost med blåbær, søde vindruer eller jordbær
Smør et stk. brød med friskost og fordel blåbær, hele 
eller halve ovenpå. Vindruer eller jordbær i skiver kan 
også anvendes.

Rygeost med revet gulerod
Smør et stk. brød med rygeost. Skræl en lille gulerod 
og riv den fint. Fordel guleroden på rygeosten. Pynt evt. 
også med blåbær og finthakkede mandler.

Moset, kogt gulerod med mayonnaise
og fromage frais
Kog en gulerod med skræl til den er blød. Køl af i koldt 
vand og riv den på den fine side af rivejernet. Smid 
skrællen væk. Bland med lidt mayonnaise samt lidt 
fromage frais til passende konsistens. Smag til, om der 
skal lidt mere mayonnaise eller fromage frais i. Græsk 
yoghurt eller kvark kan også bruges i stedet for fro- 
mage frais. Cremen kan også tilsættes hvidløg eller 
revet ingefær. 
Kom det på brød i stedet for smør og lign., eller giv det 
til kogte kartofler og grøntsager.

Tip
Ingredienserne kan også blendes sammen til en flyden-
de creme og bruges til dip.

Friskost med hakkede, kogte ærter
Kog ærterne, køl af og hak dem fint. Bland med friskost 
og smør på brødet. Snackærter (sugarsnacks) kan også 
bruges.

Torskerogn med friskost, karry og ærter
1 dåse god torskerogn blandes med 1 - 2 spsk. friskost 
og 1 knivspids karry. Kogte fine ærter vendes i.

Tunsalat med æble og friskost
Bland 1 dåse tun i vand med 1 - 2 spsk. friskost og ½ 
syrligt skrællet æble i meget små tern. Tilsæt evt. majs 
og finthakkede tomater.
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Ideer til hverdag og fest

Fødselsdagsboller med pynt
50 g smør (eller ½ dl rapsolie)
2 ½ dl letmælk
25 g gær
3 spsk. sukker
½ tsk. kardemomme
½ tsk. salt
1 æg
ca. 450 g hvedemel

Smelt smørret i en gryde og tilsæt mælken.  Når smør 
og mælk har lillefingertemperatur, røres det sammen 
med gæren i en skål. Tilsæt de øvrige ingredienser, men 
rør hvedemelet i lidt af gangen. Ælt med en stor ske og 
tilsæt hvedemel, til dejen hænger godt sammen i en 
stor blød klump. Lad dejen hæve tildækket et lunt sted 
til dobbelt størrelse ca. 1 time. 
Sæt bollerne med 2 skeer på en bageplade med bage-
papir. Pensl med æg. Lad bollerne efterhæve ca. 15 min. 
Bag bollerne i en 225 grader varm ovn i ca. 8 min. til de 
er gyldne. Afkøl på en bagerist.

Tip 
Bollerne er gode at fryse. Læg dem i en frostpose, 
mens de endnu er lune. Luk posen, når de er helt kolde 
og frys. Brødene bliver friske, hvis de tøs op på køkken-
bordet, og behøver ikke genopvarmning.

Kagemand
Tegn en kagemand på bagepapiret og fyld manden ud 
med bollerne. Lav en næse af en lille klump dej. Bag ved 
200 graden i ca. 15 min. til gylden. Pynt kagemanden ved 
at ”lime” små frugtstykker på ham med glasur. Fx knap-
per lavet af blåbær, munden af jordbær, hår af klemen-
tiner eller appelsiner, øjne af kiwi osv.

Som fastelavnsbolle
Tegn eller køb en fastelavns-papir-kat og ”lim” én på 
hver bolle med en lille klat glasur.
Tegnede masker, kroner, fjer m.m. kan også bruges.

Tip
Fastelavnsbollen kan også dekoreres med fine tynde 
striber glasur. Moset jordbær og fersken kan blandes i 
for at give farve. Brug kun naturlig frugtfarve. 

Knækbrød/kiks – ca. 60 stk.
Disse kiks er uden hørfrø og solsikkekerner grundet 
deres høje indhold af tungmetallet cadmium. 
Kiksene er energirige og kan ikke erstatte almindelige 
brød og boller, men gives til fest og lidt hygge efter et 
solidt måltid.

1 dl grove havregryn
1 dl sesamfrø
1 dl græskarkerner
1 dl hasselnøddeflager
1 dl grahamsmel
3,5 dl hvedemel
1 tsk. bagepulver
1 tsk. salt
1 tsk. honning
1 spsk. rapsolie
ca. 3 dl vand

Tænd ovnen på 200 °C. Ælt alle ingredienser sammen 
til en lidt klistret dej – hold lidt igen med vandet indtil 
passende klistret konsistens. Del dejen i to dele og rul 
hver portion ud mellem to stykker bagepapir, så det 
fylder en plade. Papirstykkerne skal have en størrelse, 
som passer til bagepladen. Dejen skal rulles tyndt ud, 
sørg for at den er rullet ud til ensartet tykkelse over 
det hele. Træk forsigtigt det øverste stykke bagepapir 
af, uden at der hænger for meget dej ved. Skær hver 
dejplade ud i ca. 30 felter. Bag kiksene i 15 - 20 min midt 
i ovnen, til de er gyldenbrune.

Tip
Kan drysses med birkes inden bagning.



65

Et par nemme ideer

Brødskiver formet som stjerner og hjerter
Det ser festligt og anderledes ud, når færdigkøbte 
boller eller rugbrød udstikkes med forme af hjerter, 
stjerner og juletræer. Rist evt. brødet bagefter på en 
brødrister og server med ost, frugter og andet pålæg. 
Fx ser friskost med halve vindruer eller skiver af jord-
bær festligt ud.

Købte boller og brød
Husk også, at almindelige købeboller og brød, evt. 
med Fuldkornslogo og/eller Nøglehulsmærke, fint kan 
bruges til fødselsdage og fester, evt. pyntet med glasur 
og små frugter, fx blåbær. Kan også serveres 
ristede med syltetøj eller med frugtpålæg som bana-
ner, æbler, pærer og tørret frugtpålæg. 

Spyd med frugt og grønt, festligt og nemt
Spyd med frugt og grønt er nemt og festligt at have 
med til fødselsdag. Frugten og grøntsagerne tager sig 
flot ud, når de sidder på et træspyd tæt ved siden af 
hinanden. Klippes den spidse ende af træspyddet kan 
de store børn godt selv sidde med spyddet. Ellers tages 
frugten og grøntsagerne af spyddet ved servering. 

Idéer til spyddet
Agurk, cherrytomat, peberfrugt, ærter, broccoli, 
blomkål, jordbær, vindruer, fersken, blomme, melon, 
appelsin.

Skær frugt og grønt ud i mundrette stykker og sæt dem 
på et træspyd. Klip den spidse ende af.
Kom spyddet i en plastpose. Klip toppen af posen og rul 
posen sammen. Sæt en klips eller tapestrimmel på, så 
posen lukker. Læg de enkelte poser i en beholder ved 
siden af hinanden og kom låg på.
Eller pak frugt og grøntspyddet ind i cellofan og bind 
gavebånd om enderne. Sæt evt. også et flot klister-
mærke på.

Tip
Færdigkøbte bagte falafel, fås på frost, kan sættes 
sammen med grøntsagerne på spyddet.
Grøntsager og frugt kan også lægges hver for sig i 
skåle så børnene selv kan lave deres spyd.

Frugt i vakuumposer
I mange dagligvarebutikker kan man købe små frugt-
poser som kan pustes op. De er specielt velegnede til 
æbler, bananer og pærer, som nemt brunfarver. Læg 
forskellig frugt i poserne og pust igennem hullet til 
frugtposen er fyldt med luft og frugten dermed beskyt-
tet mod stød og brunfarvning. 
Festligt at servere til en fødselsdag. Prøv fx æble, jord-
bær, grønne stenfri druer, appelsinstykker og blåbær.

Grøntsnack i pose
Majskolbe eller minimajs
gulerod 
rød snackpeberfrugt
agurk
sukkerærter
cherrytomater

Fjern de yderste dækblade og lange hvide tråde fra 
majskolben. Skær majskolben ud i 3 cm tykke skiver 
og kog dem i ca. 10 min. til de er møre. Skræl guleroden 
og skær den i stave. Skyl resten af grøntsagerne. Snit 
agurken i tykke skiver og snackpeberfrugt til stave.  
Læg sukkerærter, gulerodsstave, majskolbeskiver, 
cherrytomater, agurkeskiver og stave af peberfrugt i en 
lille madpakkepose. Bind bånd om posen. 

Frosne ærter, majs eller vandmelon i små lynlåsposer
I supermarkeder kan man købe madkasseposer med 
lynlås. Fyld små poser med frosne ærter eller majs. 
Sæt evt. et klistermærke på posen og giv børnene en 
lille pose hver. Eller kom et trekantet stykke vandmelon 
med skal i og frys til en skøn is.
Husk børnene skal kunne tygge godt, så de ikke får dem 
galt i halsen.

Miniriskager pyntet med frugt
16 miniriskager med mørk chokolade
Grønne vindruer
Friske jordbær eller hindbær

Skyl vindruer og jordbær og tør dem. Nip det grønne 
af jordbærene. Skær druer og jordbær midt over til 2 
halvdele. Læg miniriskagerne på et stort fad. Pynt med 
hhv. druer og jordbær og servér.
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Forskellige wraps til fest

Tortilla-wrap med tomatsauce, friske/kogte grøntsa-
ger og skinkestrimler
En god tomatsauce fra glas smøres ud i et tyndt lag på 
tortillaen. 
Idéer til grøntsager: gulerod, peberfrugt, agurk, tomat, 
hjertesalat, snack peber, avocado, radise, bønnespirer, 
lucernespire m.m.
Rens og snit grøntsagerne – kog evt., kan også rives. 
Fordel dem oven på salsaen sammen med kogt skinke 
i strimler. Rul tortilla-wrappen stramt. Skær rullen ud i 
3 – 4 stykker.

Tip
Brug gerne fuldkornstortilla og majstortilla

Tortilla-wrap med friskost og friske/kogte grøntsager
Smør en god friskost naturel ud i et tyndt lag på tortil-
laen. 

Idéer til grøntsager: gulerod, peberfrugt, agurk, tomat, 
hjertesalat, snack peber, avocado, radise, bønnespirer, 
lucernespire m.m.
Rens og snit grøntsagerne – kog evt., kan også rives. 
Fordel dem ovenpå friskosten.
Rul tortilla-wrappen stramt. Skær rullen ud i 3 – 4 styk-
ker.

Tip 
Wrappen kan også tilsættes stegt kyllingefilet i strim-
ler eller rejer.
Kan tilsættes lidt friskhakket chili eller dyppes i chili-
sauce/salsa ved spisning.

Wraps med røget laks
Smør tortillaen med friskost og læg lidt røgede lak-
seskiver på sammen med avocadobåde. Rul stramt og 
skær over i små stykker. 

Tip
Avocadomos kan også smøres på. Kogt laks kan bruges 
i stedet for røget laks.

Kageopskrifter

Alle kageopskrifter er med lavt sukker og fedtindhold. 
Alle opskrifter er fryseegnet.

Vandbakkelser med frugt 
2 dl vand
50 g smør
1 knsp. salt
125 g hvedemel
3 æg

Vandet bringes i kog, og smørret smeltes heri. Mel og 
salt tilsættes, og der piskes kraftigt til dejen er sam-
menhængende, fast og blank. Afkøl dejen til lillefin-
gertemperatur. Pisk æggene godt sammen og tilsæt 
dem til dejen lidt efter lidt, mens der røres kraftigt. 
Dejen skal føles fast, så det er ikke sikkert, at al æg skal 
tilsættes. 

Med 2 teskeer sættes små toppe på bagepapir på ba-
gepladen. Bag vandbakkelserne straks i en 200 grader 
varm ovn (ikke varmluft) i ca. 20 – 25 minutter. Husk, at 
ovndøren ikke må åbnes de første 20 min. for så falder 
vandbakkelserne sammen. Tag en enkelt top ud, når de 
er blevet gyldne. Hvis den ikke falder sammen, tages 
resten ud på en bagerist til afkøling. 

Flæk vandbakkelserne og fyld dem med friske frugter 
eller et enkelt jordbær eller æblemos. Kan evt. pyntes 
med en lille smule chokoladeglasur.

Klatkager med blåbær
4 dl risengrød
2 æg
2 spsk. hvedemel
1 tsk. sukker
1 tsk. fintrevet citronskal
Korn fra en ½ vaniljestang
1 bakke blåbær, frosne kan også bruges
Smør eller flydende plantefedtstof 

Pisk ingredienserne godt sammen i en skål. Opvarm en 
blinispande og kom lidt fedtstof i hver fordybning. Drys 
5 – 7 blåbær i hver fordybning. Kom en spiseskefuld dej 
over hver fordybning. Bag klatkagerne ved jævn varme 
2 - 3 min. på hver side. Serveres med sukker, kanelsuk-
ker eller syltetøj.
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Kakaokage - med sunde ingredienser
500 g bløde dadler, f.eks. de økologiske uden sten
10 brune abrikoser
Vand
1 dl cremet peanutbutter
½ dl rapsolie
1 tsk. vaniljepulver
4 spsk. kakaopulver
2 tsk. bagepulver
¼ tsk. salt
1 ¼ dl hvedemel
100 g smuttede og hakkede mandler

Put dadler og abrikoser i en gryde. Dæk med vand 
og kog i ca. 5 - 10 min., eller indtil de er møre. Blend 
frugterne og vandet godt sammen, og lad massen køle 
lidt af.
Rør peanutbutter, vanilje, olie og kakaopulver. 
Bland mel, bagepulver og salt sammen, og tilsæt 
derefter frugtmassen. Tilsæt til sidst mandlerne og rør 
grundigt.
Fordel dejen i en bradepande (ca. 30 x 40 cm) med 
bagepapir. Bages ved 160 °C i ca. 30 - 40 min.
Når kagen er kølet af, skæres den i små firkantede 
stykker, der bliver ca. 50.

Havregrynstoppe med banan
80 g banan uden skræl
1 spsk. olie
1 tsk. sukker
50 g grovvalsede havregryn
2 spsk. hakkede mandler
Evt. 2 små stk. mørk chokolade, hakket

Tænd ovnen på 200 grader.
Blend bananen med sukker og olie til det hele er fly-
dende. Vend havregryn og mandler med ”cremen”. Sæt 
små toppe på en bageplade med bagepapir. Toppene 
skal ikke klemmes i hånden, men sættes let på pladen 
med skeerne. Bag i ca. 20 minutter til toppene er gyldne 
og sprøde. Afkøl på en bagerist.

Æble-pære-rösti
1 æble f.eks. pink lady
1 hård pære
20 g mandler
Max. ½ tsk. kanel
1 spsk. hvedemel
1 æg
1 spsk. flydende plantemargarine

Æble og pære, begge med skræl, rives groft. Blend 
mandlerne med skræl til mandelmel. Bland alle ingredi-
enser inkl. fedtstof grundigt sammen. Kom bagepapir 
på en bageplade. Afsæt massen med 1 tsk. med top på 
bagepapiret. Tryk dem lidt flade med skeen til ca. ½ cm 
tyk. Bag ved 200 grader varmluft i ca. 10 minutter.

Pynt med jordbær, blåbær eller vindruer på toppen ved 
servering.

Pandekager med havregryn og æble
1 dl havregryn
1 dl hvedemel
½ tsk. kanel
2 dl letmælk
¼ dl rapsolie
2 æg
1 knivspids salt
2 æbler uden skræl, delt i både

Lidt olie eller flydende plantefedtstof til panden.

Kom alle ingredienser i en foodprocessor og blend til 
dejen er helt klumpfri og tynd.
En stavblender kan også bruges.
Opvarm en slip-let-pande. Kom lidt fedtstof på. Sæt 
dejen i små klatter på panden, pas på at de ikke bliver 
for tykke.
Bag pandekagerne ved jævn varme, til de er lysebrune 
på begge sider. 
Brug evt. 2 pander, det går hurtigere.
Stabl pandekagerne til et højt tårn og server.



Salater

Mangosalat
2 modne mangoer - skåret i små tern
1 grønt æble (f.eks. Granny Smith) skåret i små tern
5 tørrede dadler skåret i bitte små tern
evt. 1 - 2 tsk. fintrevet ingefær

Dressing
2 spsk. olivenolie
2 spsk. limesaft
1 tsk. sukker

Bland salaten sammen. Pisk dressingen sammen og 
hæld over.

Sørøversalat
2 - 3 æbler 
1 - 3 rødbeder 
Saft af 1 - 2 appelsiner
Evt. lidt citronsaft og soja

Skræl og skær rødbederne i meget små tern ½ x ½ 
cm. Læg dem på bagepapir med lidt olie og pak ind som 
konditorkager. Bag i ovnen ca. 30 min. ved 200 grader 
til de er møre. Skyl æblerne eller skræl dem og skær 
også dem i små tern. Bland æbler og rødbeder i en skål. 
Kom appelsinsaften ved. Smag til og kom evt. mere sød 
appelsinsaft og evt. lidt citronsaft i.

Kan også tilberedes således:
Æbler skylles og rødbeder skrælles. Kom dem i en 
foodprocessor og blend til det er findelt. Eller riv dem 
på den fine side af rivejernet. Smag til med sød appel-
sinsaft og evt. lidt citronsaft og et par dråber soja.

Tip
Kan også blandes med creme fraiche.

Grøntsagssalat
100 g snackærter
1 rødt æble med skræl 
1 stor gulerod, skrællet

Dressing 
1 tsk. olie, evt. sesamolie 
1 tsk. citronsaft 
1 tsk. honning 
salt og peber

Skyl og skær ærter, gulerod og æble i lige store tern. 
Kog gulerodstern i ca. 5 min og ærterne i ca. 1 min. Tag 
grøntsagerne op og lad dem dryppe af. Bland dressin-
gen. Vend det hele sammen og smag til.

Melonsalat
Melon, f.eks. honning- eller galiamelon
Agurk
Sød appelsin

Skær melon, agurk og appelsin i små terninger og 
bland. Server i en glasskål.

En lille frugtskål med fx melonsalat er forfriskende og 
kan være en lille god overraskelse som afslutning på 
maden.
Frugterne kan også lægges hver for sig på et fad, hvis 
børnene ikke er til “rod sammen-mad”.

Hvidkålssalat
2 dl meget fint snittet hvidkål
1 gulerod i små tern
1 grøn peberfrugt i små tern
2 spsk. brune abrikoser, finthakket
1 lille finthakket forårsløg

Dressing
1 spsk. hvidvinseddike
2 spsk. olivenolie
½ tsk. frisk revet ingefær
1 fed presset hvidløg
Evt. tørrede chiliflager

Snit hvidkål og gulerod meget fint i små tern. Skær 
peberfrugten i små tern. Bland grøntsagerne med abri-
koser og forårsløg. Rør eddike og olie sammen og smag 
til med reven ingefær, hvidløg, sukker og evt. chili. Hæld 
dressingen over salaten og rør rundt.

Tip
Salater kan også bruges som fyld i wraps med kyllinge-
kød eller skinke.





70

Råkostsalat med druedressing
200 g hvidkål eller spidskål
75 g gulerod
1 rødt æble

Dressing
2 spsk. vindruekerneolie
2 spsk. lime eller citron
100 g søde grønne druer

Del hvidkålen i mindre stykker. Skræl guleroden. Skyl 
æblet og skær kernehuset fra. Del æblet i store tern. 
Kom hvidkål, gulerod og æble i foodprocessoren og 
blend til det alt sammen er helt småt og finthakket.

Hæld råkosten i en skål.

Blend druerne med olie og lime. Smag til med sukker og 
hæld dressingen over råkosten. Smag til, om det er nok 
dressing og lav evt. lidt mere.

Syltetøj

Jordbærsyltetøj
500 g frosne jordbær 
Max. 50 g sukker

Kom de frosne jordbær i en stor gryde, minus låg. Sæt 
gryden over ved middelvarme. Småkog til jordbærene 
er blevet lidt bløde. Kom det meste af sukkeret ved.  
Rør rundt til sukkeret er smeltet. Lad syltetøjet simre 
et par minutter, til jordbærene er gennemkogte. Damp 
væsken lidt ind. Tag gryden af varmen og blend syltetø-
jet let til puré med en stavblender. Smag til. Måske skal 
der lidt mere sukker i. Hæl det i en skål, dæk til med 
husholdningsfilm og stil syltetøjet på køl. Nedkølingen 
er med til at gøre syltetøjet stift. 

Syltetøjet kan holde sig 1 lille uges tid i køleskabet i en 
tilsluttet beholder.

Tip
Andre bær, fx hindbær, kan også bruges. Både jordbær 
og hindbær kan sødes med skrællede, revne søde æb-
ler og pærer i stedet for sukker. Brug ca. 2 skrællede, 
fintrevne søde æbler og 1 skrællet, moden pære til 
300 g frosne hindbær i stedet for sukker. Æbler og 
pære skal koge med fra starten. Smag til med citron-
saft og evt. lidt florsukker.

Brug 1 – 2 æbler og 1 sød pære til 500 g jordbær. Smag 
til med lidt appelsinsaft og et par dråber citronsaft.

Blåbærsyltetøj
300 g frosne blåbær
3 pærer
Citronsaft

Skræl og riv pærerne. Kog blåbær og pære sammen, til 
det hele er kogt mørt. Blend med stavblender i gryden. 
Smag til med 5 – 10 dråber citronsaft.
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Til opslagstavlen

    
    

    
     

      
   

Måltidsur

Mellemmåltid
om eftermiddagen

Mellemmåltid
om formiddagen

Sent mellemmåltid
om eftermiddagen

Morgenmad

Frokost




