
1

Idéhæfte for skoler og
SFO’er i Svendborg Kommune
Inspiration til arbejdet med den overordnede
mad- og måltidspolitik



2

Idéhæfte for skoler og SFO’er i Svendborg Kommune
Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik

Copyright @ Svendborg Kommune, Svendborg 2011
1. udgave, 1. oplag, september 2011
ISBN: 978-87-994814-1-5

Manuskript: Ernæringskonsulent Kirsten Mikkelsen Ravnbøl, Renbarnemad og Sundhedskonsulent Jesper Eilsø, Svendborg Kommune
Opskrifter: Ernæringskonsulent Kirsten Mikkelsen Ravnbøl, Renbarnemad
Grafisk Layout: Ulrik Krog Larsen, Svendborg Kommune
Foto: Geir Haukursson, Fag Fotografen
Tryk: Svendborg Tryk
Oplag: 100 eksemplarer

Idéhæftet findes i elektronisk form på svendborg.dk



3

Indholdsfortegnelse
Hvorfor et idéhæfte .....................................................................................................................     4 

Børn og den gode oplevelse med mad og måltider .....................................................      5

Børn og de 8 kostråd....................................................................................................................     7 

Børn og økologisk mad ...........................................................................................................      24

Råderummet er forældrenes ...............................................................................................     28 

Idéer og inspiration til skole og SFO ..................................................................................    32

Skolens politik og handleplan for mad og måltider ..................................................     58

Inspiration og litteraturhenvisning.....................................................................................    62 

Opskrifter og idéer til sunde alternativer .....................................................................      64



4

Hvorfor et idéhæfte
Vi har med dette hæfte forsøgt at imødekomme nogle af de spørgsmål, som kan opstår, når man som lærer, sko-
leledelser eller skolebestyrelse skal arbejde med mad og måltider i skoleregi. 

Vi har beskrevet, hvorfor det er en god idé at have fokus på emnet, og hvordan man i praksis kan arbejde med mad 
og måltider ud fra de rammer, den overordnede mad- og måltidspolitik sætter.

Hvorfor arbejde med mad- og måltider i skolen – det er da vigtigere at undervise. Ja, skolens primære opgave er 
at undervise eleverne, men der er nogle forudsætninger, der skal være på plads, for at børn, og for den sags skyld 
voksne, er parate til at lære. Blandt disse kan nævnes søvn, et aktivt liv og ikke mindst mad. Maden spiller en 
vigtig rolle for vores evne til at modtage undervisning og reflektere over undervisningen. Derfor er det vigtigt, at 
skolerne har fokus på elevernes madvaner. 

Begrebet maddannelse bringes i spil i dette hæfte. Maddannelse ses i denne sammenhæng som et udtryk for 
børns evne til at agere kritisk i forhold til mad- og måltidskulturen. Med udgangspunkt i, at maddannelse er vigtig 
for børns mad- og måltidskultur, udfordres børn og unge på deres viden og oplevelser med maden og måltiderne. 
Maddannelse har således stor betydning for børns trivsel, energi, sundhed, humør og indlæring, både på kort og 
på lang sigt. 

Idéhæftet er tænkt som et opslagsværk og er udarbejdet for at gøre arbejdet med mad og måltider på skolerne 
i Svendborg Kommune nemmere. Idéhæftet skal give støtte og inspiration til Svendborg Kommunes skoler og 
SFO’er, så børn i Svendborg Kommune vokser op i en sund mad- og måltidskultur. 

Idéhæftet skal støtte dialogen, og det kan bruges som udgangspunkt for lokale drøftelser og prioriteringer på 
den enkelte skole. Hæftet indeholder idéer til, hvordan man på skolerne kan arbejde med målene fra den over-
ordnede mad- og måltidspolitik. Idéerne kan anvendes direkte eller give inspiration til selv at udvikle idéer, der er 
lokalt tilpassede.

Børn og unge tilbringer hver dag mellem 40 og 60 procent af deres tid i de kommunale tilbud, og derfor er den 
mad- og måltidskultur, der er på skolerne, sammen med familiernes egen mad- og måltidskultur, af stor betydning 
for børnene. 

Det er derfor 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 således, at der først er fire afsnit, der giver viden om, hvorfor der skal arbejdes med mad- og 
måltidspolitikkens mål og principper. Dernæst følger et afsnit med idéer og inspiration til, hvordan man kan ind-
drage mad- og måltider i undervisningen. Afsnittet er opdelt i underafsnit, der henvender sig til hhv. indskoling, 
SFO, mellemtrin og udskoling. Sidst er der et afsnit, der giver idéer til arbejdet med skolens rammer samt et 
afsnit, hvor man kan hente inspiration til arbejdet med en lokal politik. 

Idéhæftet understøtter de fire særlige kompetencer beskrevet i Formål for skoler og dagtilbud, nemlig kreativi-
tet, innovation, problemløsning og samarbejde, som Svendborg Kommune vil give børn gennem deres tid i skole 
og dagtilbud. 

De fire kompetencer indtænkes i Helhedsskoletænkningen, hvor der skal arbejdes med at skabe faglig fordy-
belse, gode relationer, inklusion, udeskole samt sundhed og trivsel hos og for eleverne i helhedsskolen. Maden og 
måltiderne kan i høj grad anvendes i arbejdet med at skabe disse fem elementer hos eleverne.

Dette idéhæfte dækker skoleområdet. Der er ligeledes udarbejdet et idéhæfte for dagtilbudsområdet. 

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
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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.

Hvad gør, det at spise, til en god oplevelse? Det er 
svært at svare entydigt på spørgsmålet og svaret vil da 
også afhænge af, om der spørges ind til maden eller til 
rammerne for måltidet. 

Hvad skaber en god oplevelse for eleverne?
Børn forbinder et måltid med sanselige oplevelser, 
sociale møder og fysiske rammer, som indbyder til 
samvær og leg. 

Skolemåltidet er i et børneperspektiv forbundet med 
socialt samvær og et sceneskifte fra skolens officielle 
rum. Centralt forbundet med elevers opfattelse af det 
gode skolemåltid står det sociale samvær med deres 
venner, og den oplevede kvalitet af måltidet hænger 
sammen med muligheden for at etablere sociale møder. 
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For at skabe gode oplevelser med mad og måltider, er 
det derfor vigtigt, at man på skolen inddrager eleverne 
og lader dem deltage i skabelsen af de rum, der giver 
mulighed for at etablere sociale møder i pauserne, hvor 
der spises. 

Store rum, som kantiner, hvor der lægges op til store 
fællesskaber, kan således fremstå som det modsatte 
af, hvad eleverne faktisk søger. Måske ønsker de små 
uformelle mødesteder (eks. cafémiljøer eller lounge-
miljøer, hvor de selv kan skabe deres sociale kontakter). 
Der kan således være en risiko for, at den struktur, 
mange skoler i dag tilbyder eleverne, har betydning for, 
at de ældre elever finder disse rum for fællesskaber 
uden for skolen i pauserne. 

Inddragelse
Inddragelse af eleverne påvirker elevernes oplevelse 
af måltidet. De seneste år har mange skoler afprøvet 
forskellige former for skolemåltider og der er gjort 
mange forsøg på elevinddragelse. Når man inddrager 
eleverne, er det vigtigt at inddragelsen giver indfly-
delse, og ikke kun bliver et spørgsmål om tilvalg eller 
fravalg af maden. 

Det er vigtigt at huske på, at eleverne ser måltidets 
succes som afhængig af dets sociale karakter. Derfor 
er det nødvendigt at skabe en rummelig skole, hvor 
eleverne inddrages i at forandre det fysiske miljø, 
tidsperspektivet, og i at skabe det pauserum – en 
måltidsarena – der bringer eleverne væk fra skolens 
officielle struktur, herunder også den formelle lærer-
elev-relation. 

Mad er mere end mad
Mad og måltider rummer som beskrevet meget andet 
end at spise og blive mæt. Der er stor viden og læring 
forbundet med mad og måltider. I skolen er det vigtigt, 
at børn og unge beskæftiger sig indgående med mad 
og måltider, da de også er kilde til læring og dannelse 
af personlige og sociale kompetencer og vigtige dele af 
elevernes kultur og identitet. 

Uanset alder, køn, krop, etnisk baggrund og sprog er 
mad en fællesnævner for os alle. Vi lever af mad, og det 
er vores fælles levevilkår, at kroppen dagligt har behov 
for mad. 

At arbejde med mad og måltider sammen med eleverne 
er derfor positivt og giver mening for eleverne, da alle 
kan være med og bidrage ud fra egne opfattelser, ople-
velser og erfaringer. 

Med mad og måltider på skemaet bliver undervisningen 
vedkommende og kan stimulere både børn og unges 
lyst, nysgerrighed og interesse til at få større viden, 
samt lyst til at spise og nyde maden og måltiderne sam-
men med andre. 

Skolen er med andre ord et godt og oplagt miljø til at 
lære fornuftige livsstilsvaner, værdier og opfattelser af 
mad, måltider og sundhed, som eleverne kan tage med 
videre i livet. 

Maddannelse 
Begrebet maddannelse rummer en del af de ovenfor 
beskrevne temaer. Maddannelse kan beskrives som 
den viden, de erfaringer og oplevelser, børn og unge til-
egner sig, når de undersøger fødevarer, tilbereder mad 
og etablerer/organiserer forskellige måltider, samt den 
lyst, nysgerrighed og interesse, de får til at spise og 
nyde mad sammen med andre. 

At arbejde med maddannelsesbegrebet i skolerne 
giver mening, fordi det kan styrke skolernes generelle 
dannelsesopgave, hvor det at inddrage børn og unge og 
styrke deres viden og færdigheder/kompetencer er i 
centrum. 

Skolen kan i arbejdet med maddannelse medvirke til at 
skabe kritiske og bevidste unge, der trives, og som ud-
vikles både socialt og individuelt til at tage fornuftige 
beslutninger senere i livet. 

Børn og unge har mulighed for at tilegne sig fundamen-
tal og væsentlig viden, oplevelse og erfaring med mad 
og måltider ved at arbejde undersøgende, eksperimen-
terende og sansemæssigt med fødevarer. 

At arbejde med mad og måltider, så det understøtter 
maddannelsesbegrebet, kan medvirke til at forbedre 
den dannelsesproces, som børn og unge bl.a. skal igen-
nem i skolen. 
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Børn og de 8 kostråd
Dette afsnit understøtter målet Følg kostrådene fra 
den overordnede Mad- og måltidspolitik.

De 8 kostråd 
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. 

 

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 og unge skal blive bedre til at spise efter de 8 
kostråd
Der er sket en positiv udvikling i skolebørns madvaner 
over de sidste 10 år, og skolebørn er generelt blevet 
sundere. Alligevel er der et stykke vej til, at de følger de 
8 kostråd. De seneste landsdækkende kostundersøgel-
ser blandt de 4 – 75-årige viser, at typiske måltider for 
børn og unge er med: 
         • For mange søde drikkevarer 
         • For lidt fuldkorn og gryn 
         • For lidt frugt og grønt 
         • For fedt kød 
         • Ingen fisk

Én undersøgelse har bl.a. set nærmere på 8 - 10-årige 
og 12 - 14-årige børns kost med fokus på børns indtag i 
skole og fritidsordning. Følgende anbefalinger hjælper 
med til, at børnenes kost i højere grad kan opfylde de 8 
kostråd: 

         • Morgenmadens brød bør erstattes af fuld-  
 kornstyper, og sukkerrigt pålæg erstattes 
 af mager ost og kødpålæg samt frugt og grønt 
 som pålæg. Søde og fuldkornsfattige morgen-
 madsprodukter bør erstattes af havregryn 
 eller andre fuldkornsprodukter.
         • Mellemmåltiderne forbedres ved, at indtaget 
 af slik, kager, is og snacks reduceres og erstat-
 tes af frugt, grønt og fuldkornsprodukter.
         • Til frokosten bør hovedsageligt anvendes 
 fuldkornsprodukter, uanset om frokosten  
 består af smørrebrød eller fast food. Indtages 
 smørrebrød, bør fiskepålæg anvendes ofte, 
 og magre kød- og ostepålægstyper bør fore-
 trækkes. Indtaget af frugt og grønt til frokost 
 bør øges, enten som pålæg eller som tilbehør.
         • Saltindtaget bør begrænses.
         • Indtaget af søde drikke bør reduceres og 
 erstattes af vand. Søde drikke bør ikke indta-
 ges til hverdagsmåltiderne, men bør kun   
 serveres ved særlige lejligheder. Mælken bør  
 være mager mælk som mini-, skummet- eller  
 kærnemælk, og ikke kakaomælk.

Der er altså en del af kostrådene fra Kostkompasset, 
som børn og unge skal lære at blive bedre til at spise ef-
ter. Ansvaret for, at det sker, er forældrenes, men det er 
vigtigt, at børnene også spiser efter kostrådene, mens 
de er i skole og SFO, og at disse har fokus på, at børn og 
unge lever sundt. 
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Dialog, undervisning, events, madordninger m.m. i sko-
ler og SFO omkring mad og måltider bør derfor støtte 
op om forslagene og tage udgangspunkt i kostkompas-
sets 8 kostråd. Først når børn og unge i skoler og SFO 
dagligt følger kostkompassets 8 kostråd, vil de både 
spise og leve sundt.

På altomkost.dk findes flere oplysninger om kostkom-
passet samt en sjov Test dig selv med de 8 kostråd. 
Sundhedstesten er opdelt efter alder og kan bruges i 
en dialog med eleverne om, hvor sunde de er. 

På sundkom.dk kan der bestilles forskelligt materiale 
om De 8 kostråd, bl.a. en kostkompas-plakat, en pjece 
med de 8 kostråd og Kostkompassets opgavehæfte 
Dig og de 8 kostråd, som er et gratis undervisningsma-
teriale til elever i 5. og 6. klasse.

Kostkompasset – råd for råd
I de efterfølgende afsnit præsenteres kostrådene, til-
passet de 6 – 16-årige og set i en skolekontekst. Rådet 
omhandlende fysisk aktivitet præsenteres ikke, da det 
beskrives nærmere i kommunens bevægelsespolitik. 

Målet med præsentationen er at bidrage med viden 
omkring kostkompasset og de 8 kostråd for at styrke 
og kvalificere undervisningen, dialogen og samarbejdet 
mellem kollegaer, forældre og elever med henblik på et 
sundere børneliv i skole og SFO. 

Spis frugt og grønt – 6 om dagen
6 om dagen betyder 600 gram frugt og grønt fordelt 
fifty – fifty hver dag, dvs. 300 gram frugt og 300 gram 
grønt om dagen. Af de 300 gram grøntsager er det 
godt, hvis halvdelen af dem er grove som rodfrugter, kål 
og bønner.

Så meget skal børnene have om dagen
Børn mellem 4 og 10 år skal have 300 – 500 g frugt og 
grønt om dagen, afhængig af alderen. Når børnene er 
fyldt 11 år, er anbefalingerne fremover som til voksne: 
600 gram om dagen. 
Børnene må gerne spise mere end anbefalingerne, så 
længe det ikke går ud over appetitten til den øvrige 
varierede mad. 

Det anbefales, at børnene spiser ca. halvdelen af den 
anbefalede daglige mængde frugt og grønt, mens de er 
i skole og SFO. I snit vil det sige, at børnene mellem 4 og 
10 år dagligt bør indtage 200 gram frugt og grønt, mens 
de er i skole og SFO. I praksis vil det sige 100 gram frugt 
og 100 gram grøntsager, hvor halvdelen, de 50 gram, er 
rodfrugter, kål eller bønner. Børnene fra 11 år og opefter 
bør i snit spise 300 gram frugt og grønt, mens de er i 
skole. Også her bør mindst halvdelen af grøntsagerne 
være rodfrugter, kål og bønner, dvs. ca. 75 gram pr. dag.

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

Frugt og grønt er vigtigt
Frugt og grønt er sunde og vigtige næringskilder for 
børnene, da de indeholder mange vitaminer, mineraler 
og kostfibre. Grove grøntsager, som rodfrugter, kål og 
bønner, har et meget højere indhold af kostfibre, vita-
miner og mineraler end andre grøntsager. De mange 
fibre mætter og holder maven i gang. De fleste frugter 
og grøntsager har desuden kun et lille energiindhold. 
Derfor kan man spise meget frugt og grønt uden at 
komme til at veje for meget. 

Det er vigtigt at spise mange forskellige slags frugter 
og grøntsager, da de hver især bidrager med forskellige 
næringsstoffer og samspillet imellem dem sandsynlig-
vis har en positiv effekt på forebyggelse af sygdomme. 
Undersøgelser har vist, at 600 gram frugt og grønt om 
dagen nedsætter risikoen for kræft og hjerte-kar-syg-
domme. Frugt og grønt har desuden en gavnlig virkning 
i forhold til fedme, sukkersyge og andre sygdomme. 
Derfor er det godt at lære børn at spise mere frugt og 
grønt, samt at lære dem at spise efter årstiden.

Frugter og grøntsager som tæller med i 6 om dagen
Alle frugter og grøntsager på nær kartofler tæller med. 
Dvs. både friske, frosne og forarbejdede produkter 
som tomater, majs og frugt på dåse. Så længe de forar-
bejdede produkter ikke er tilsat sukker, er de i orden. 

Nødder, tørret frugt og frugtpålæg tæller ikke med, da 
deres energi- og sukkerindhold er for højt. Tørret frugt 
og nødder skal i stedet ses som et godt og sundere al-
ternativ til slik og andre søde sager. Men vær opmærk-
som på, at tørret frugt og frugtpålæg har et energi- og 
sukkerindhold, som typisk er 5 - 6  gange højere end i 
frisk frugt, hvorfor tørret frugt skal spises med måde 
for at forebygge overvægt. 
Selvom nødder består af sundt fedt og har en beskyt-
tende effekt på udviklingen af hjerte-kar-sygdomme, 
skal de også spises med måde på grund af det høje 
fedtindhold. En ½ dl (ca. 30 gram) nødder om dagen 
er nok – men det skal være nødder, der ikke er saltede 
eller olierede.



Hvor meget er 1?
Som tommelfingerregel kan man regne med, at 1 frugt 
eller 1 grøntsag svarer til 100 gram. 600 gram frugt og 
grønt er altså 6 om dagen. F.eks. 3 stykker frugt og 3 
portioner grøntsager på hver 100 gram. Det kan være 
en tomat, et stort stykke agurk, en stor gulerod, et 
æble, en pære, en appelsin, en banan eller 1½ dl friske 
eller frosne bær. Det kan også være en portion råkost-
salat. Vejer portionen 200 gram, tæller den for 2.

Frugt og grønt kan drikkes, men med måde
Flere af de sunde ting, som frugt og grøntsager giver, 
kan også fås fra juice. Juice kan være 1 af 6 om dagen, 
men juice tæller højst med som 1 af dagens 6, uanset 
hvor meget der drikkes. For det er vigtigt at få forskel-
lige slags frugt og grønt. 

Frugtjuice indeholder både sukkerarter og syre. I 
mavesækken kan det let tage pladsen for den sunde 
mad og desuden skade tænderne. Børn bør kun få små 
smagsprøver en gang i mellem og helst af juice lavet 
udelukkende på frugter.

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 i mellem.

Hvordan kan skolen være med til at fremme børns 
indtag af frugt og grønt?
Frugt og grøntsager er friske, saftige, ser flotte ud, 
rå og tilberedte, gør maden farverig og giver mange 
forskellige fine smagsoplevelser. Mange frugter og 
grøntsager kan spises rå eller let kogte og egner sig til 
at have med i skolen, både til frokost og til et lille mel-
lemmåltid formiddag eller eftermiddag. 
 
         • Informér nye forældre om børnenes daglige 
 behov for frugt og grønt, og opfordr dem til 
 at give børnene frugt og grønt med, også til 
 mellemmåltiderne - og også de grove grønt-
 sager.  Husk, hvis mellemmåltiderne primært 
 består af frugter, skal der spises grøntsager til 
 frokosten og omvendt. 

         • Arranger levering af frugt og grønt til hele sko-
 len fra f.eks. en lokal økologisk avler. Tilmeldin- 
 gen kan f.eks. ske klassevis, hvis eksempelvis 
 80 % af eleverne i en klasse er med på ordnin-
 gen, så er alle med. Husk at arrangere frugt 
 og grønt, så eleverne får lyst til at tage et styk-
 ke. 
 
 Nogle gange ønsker eleverne det også 
 udskåret. Husk, at lærerne også skal være ind-
 stillet på ordningen og ´sælge´ den, så der 
 ikke smides for meget ud. Husk at evaluere 
 ordningen undervejs og søg vejledning/hjælp 
 hvis der er problemer.

         • Det kan måske også være en god idé at ud-  
 nævne nogle frugt og grønt ambassadører.          

For børn mellem 6 og 10 år drejer det sig om 1 stk. frugt 
og 1 stk. grønt hver dag.

Aftal evt., at SFO´en hver eftermiddag sørger for 
grøntsager til børnene, da der er mulighed for at tilbe-
rede grøntsagerne i SFO.

Ordningen med frugt og grønt er vigtig i de største 
klasser, hvor 1/3 af eleverne møder op uden at have 
spist morgenmad, og 1/3 springer frokosten over.

Husk også at tilmelde lærerværelset til ordningen, da 
der er meget signalværdi og rollemodel i, at lærerne 
også er med i ordningen.
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Årstidens frugt og grønt
I afsnittet om økologisk mad kan du på side 27 se en 
oversigt over hver måneds danske frugt og grønt. 
Nedenfor vises en liste over grove grøntsager, samt 
inspiration til, hvordan de kan serveres.

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

Idéer 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

Skoler og SFO’er opfordres derfor til at 
sætte fisken på skemaet. Udover events, 
temadage og en årlig Fiskens Dag, kan 
skolerne opfordre eleverne til at have 
fiskepålæg med i madpakken, - til start 
f.eks. hver tirsdag og torsdag, og SFO’en 
kan hver dag tilbyde fiskemadder til efter-
middagsmåltiderne.

Hvilke fiskemadder der må serveres skal I 
undersøge hos den lokale fødevareregion, 
men fisk fra dåse må altid serveres.

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

Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn og unge spiser 
200-300 g fisk om ugen. Det svarer til 2 fiskemåltider 
om ugen eller 1 fiskemåltid om ugen plus fiskepålæg 
næsten hver dag.

De landsdækkende kostundersøgelser viser, som 
tidligere skrevet, at typiske måltider for børn og unge 
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.

 

Variér fiskene
Der findes mange forskellige slags fisk og de har for-
skellige næringsstoffer, er det bedst at variere mellem 
magre og fede fisk samt spise skaldyr, såsom rejer og 
muslinger. Fiskepålæg bør minimum indeholde 50 % 
fisk og hovedsagligt være mærket med Nøglehullet 
(se side 16 for beskrivelse af nøglehulsmærket).

 

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  

10
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Børn under 14 år bør højst spise 100 gram 
rovfisk om ugen. Dette skyldes at rovfisk 
kan have et højt indhold af kviksølv. 
Rovfisk er rokke, helleflynder, oliefisk (es-
colar), sværdfisk, sildehaj, gedde, aborre, 
sandart og tun (men ikke tun på dåse, da 
her bruges små tunfisk).

Årets Fisk
Børn er vilde med konkurrencer og udfordringer, og 
en af dem kunne være at blive udnævnt til Årets Fisk. 
Årets Fisk er den skole i kommunen, som har spist mest 
fisk og fiskepålæg i indeværende skoleår. Målet er 
selvfølgelig at få børn til at spise mere fisk i hverdagen, 
men nogle gange skal det leges ind på anden vis for at 
lykkes.

Læs mere på 2gangeomugen.dk

Fiskebranchens hjemmeside med informa-
tion om 2 gange om ugen kampagnen.

Læs også om fiskens dag i september på 
fiskensdag.dk

Lad det gå i fisk
Kan være en skoledag for hele skolen, hvor temaet 
er fisk. Arrangér dagen sammen med de lokale fiske-
handlere, fiskere, øvrige madforretninger, fiskeprodu-
center osv. Den dag kan eleverne smage og tilberede 
forskellige fisk, høre om fiskeri, klappe en rødspætte, 
og eleverne kan møde et erhverv, som de måske en dag 
selv vil søge. Temadagen kan også begrænses til de 
store klasser.



           Fødevare                                 Spis Mest                                       Spis Mellem                                 Spis Mindst  

Kartofler/pasta/ris 
og andre korntyper

Fedt: naturligt 
indhold

Kogte/bagte 
kartofler
Fuldkornspasta
Fuldkornsbulgur

Fedt: < 5g/100g

Pasta
Ris
Cous cous
Bulgur

Fedt: > 5g/100g

Stegte kartofler
Pommes frites
Kartoffelbåde

Spis kartofler, ris eller pasta og 
fuldkorn - hver dag

Kartofler, ris og pasta
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. 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 vælges fuldkornsris eller fuldkornspasta. Når vi 
erstatter 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.

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.

Kartofler bør helst tilberedes uden brug af fedtstof. I 
forarbejdede kartofler, f.eks. frosne, bør fedtindholdet 
maks. være 5 gram pr. 100 gram.
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En hyldest til kartoflen
I undervisningen eller SFO kan der være fokus på 
kartoflen, bl.a. omkring efterårsferien, hvor de sidste 
kartofler ifølge traditionen skal op af jorden. Positiv 
fokus på kartoflens mange kvaliteter kan være med 
til at fremme lysten til at spise flere kartofler blandt 
eleverne. Flotte smagfulde kartoffelmadder i mellem-
måltidet eller madpakken kan være en idé, klassen eller 
skolen kan sætte i værk.

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

Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi først og fremmest 
spiser fuldkornsprodukter, f.eks. havregryn og rugbrød, 
når vi spiser morgenmadsprodukter og brød. Og at vi 
spiser fuldkornsbrød og gryn flere gange om dagen, 
både i vores mellemmåltider og hovedmåltider.
Ud over flere næringsstoffer giver fuldkornsproduk-
ter bedre mæthed og fordøjelse, end produkter uden 
fuldkorn.

Børn mellem 4 og 10 år skal dagligt have 40 - 60 gram 
fuldkorn. Det kan være i form af havregryn, der er 100% 
fuldkorn.
Alle over 10 år bør hver dag spise mindst 75 gram fuld-
korn. Det er 2 dl havregryn og 1 skive rugbrød.

Vælg produkter med fuldkornslogo
Gå efter produkter med det orange fuldkornslogo på, 
når du køber morgenmadsprodukter, mel, brød, knæk-
brød, ris og pasta, så er du garanteret et sundere valg.

Hvad er hvad?
Brød og gryn fremstilles af korn. Korn kan inddeles i 
fuldkorn og finere meltyper. 

Fuldkorn er det hele korn, dvs. med alle skaldele, som 
er rige på kostfibre, vitaminer og mineraler. Fuldkorn 
er fedtfattigt og mætter i lang tid og derfor vigtig for 
vores sundhed. 

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

Fuldkorn findes både hele og forarbejdede, f.eks. knæk-
kede eller malet til fuldkornsmel. Det har altså ingen 
betydning for næringsindholdet, hvor findelt kornet 
er. Mørkt rugbrød med malede kerner er derfor lige så 
sundt som rugbrød med hele eller knækkede kerner. 

Børn, som ikke er så glade for kernerugbrød, fore-
trækker ofte fint malet rugbrød, og det er helt ok, for 
næringsmæssigt er det det samme. Forskellen er om 
kernerne er malede eller hele/knækkede/knuste.

Fuldkorn findes bl.a. i rugbrød, fuldkornsbrød,  
havregryn og mysli.   

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

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 
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        Vidste du, at:
         • Hovedparten af det sukker, vi  
 spiser i form af slik og søde drikke, 
 kommer fra mellemmåltiderne, 
 men at morgenmaden også er 
 relativ sød blandt børn og unge
         • Slik er det, der hyppigst spises til 
 mellemmåltider i løbet af dagen, 
 både hverdag og weekend, hos 
 børn og unge 

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 f.eks. hvid hvede, som er lyst fuldkornsmel.

Grovbrød er ofte brød, hvor finere meltyper udgør 
hovedparten af melet, og fuldkorn indgår i mindre 
mængder. 

Almindeligt franskbrød og sigtebrød består udeluk-
kende af finere meltyper og er uden fuldkorn.

Kostfibre
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. 
Udover, at kostfibre findes i korn, findes kostfibre også 
i frugt og grønt. Børn og voksne har dagligt brug for 
mange gram kostfibre, men i forskellige mængder. De 
voksne skal have flest.  

De officielle anbefalinger om brød og gryn 
til børnene
Variér hver dag mellem forskellige kornprodukter, så 
mindst halvdelen af børnenes samlede brød- og gryn-
indtag stammer fra rugbrød og/eller havregryn. Det 
resterende brød kan varieres mellem andre fuldkorns-
produkter og finere hvidt brød. Uanset hvilken brødty-
pe, 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. 

Sagt på en anden måde bør mindst 50 % af børnenes 
daglige brød- og grynindtag stamme fra rugbrød og/
eller havregryn og mindst 25 % fra andre fuldkornspro-
dukter. Max 25 % må komme fra finere hvidt brød.
Riskager, knækbrød, tvebakker og skorper 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 særlig længe.

Husk også fuldkornsbrødet i mellemmåltiderne
Ifølge forskerne kan skoleelevernes indtag af slik, 
kager, is og snack reduceres, hvis mellemmåltiderne i 
skole og SFO erstattes med frugt, grønt og fuldkorns-
produkter. Husk derfor også at opfordre eleverne og 
forældrene til at have et skolerugbrød eller en fuld-
kornsbolle med til mellemmåltiderne. Alternativt kan 
skolen tilbyde det sammen med frugt og grønt.

Brødets dag
Indfør brødets dag med fokus på fuldkorn, velsmag, 
håndværk og bageproces. Fra frø til brød. 

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. 

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. 

Indeholder maden for mange tomme kalorier, optager 
det pladsen til den sunde mad og øger risikoen for, at 
barnet bliver overvægtigt eller får for få næringsstof-
fer. Så et tyndt barn tåler ikke tomme kalorier bedre 
end andre.

For at gro og vedligeholde kroppen normalt, bør børn 
indtage sund mad, mælk og vand. 

Svendborg Kommune anbefaler derfor, at et evt. råde-
rum til tomme kalorier forbeholdes forældrene, og ikke 
de kommunale institutioner i Svendborg kommune. 
Se også afsnittet Råderummet er forældrenes
på side 28. 
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Bedre mellemmåltider
I skolen og SFO’en har I mulighed for at bryde med 
børnenes indtag af slik, kager og søde drikke ved at 
arrangere eller selv tilbyde mellemmåltider - formiddag 
og eftermiddag, hver dag - som mætter børnene. 

Et godt mellemmåltid bør bestå af frugt og/eller grønt 
og fuldkornsprodukter.

I har også mulighed for at vedtage en politik på områ-
det i forhold til skolens og SFO’ens mange begivenhe-
der gennem et skoleår. Hvad er det, vi gør, og hvordan 
kunne vi godt tænke os det i forhold til søde sager? 
Hent mere inspiration til udformning af en politik på 
side 58.

De er så søde
6 ud af 10 børn og unge spiser for meget sukker. Næsten halvdelen af sukkeret kommer fra slik, kager og 
is og mere end en tredjedel kommer fra sodavand og forskellige slags saftevand.

Op til 10% af madens samlede energi kan komme fra sukker, hvis kostkompasset følges, uden at kosten 
af den grund kan kaldes usund. Denne mængde svarer for et yngre skolebarn til 45 - 55 gram sukker pr. 
dag og for unge til 55 - 65 gram sukker pr. dag. Til sammenligning er der ca. 15 gram sukker på en spiseske 
med top og 50 gram sukker i ½ liter sodavand.

Børn og unge drikker i gennemsnit ½ liter sodavand og saft hver anden dag. Børn og unge er dog begyndt 
at drikke mere vand i de senere år og denne positive udvikling bør fortsætte ved, at vand erstatter de 
søde drikke.

Slik
Børn bør ikke spise slik hver dag, og samtidig bør madpakker ikke indeholde lommekiks som mælkesnit-
ter, små chokoladekiks m.m., da disse indeholder for meget fedt og sukker og derved skal betragtes som 
slik. Frugtyoghurt og -kvark er også ofte for sødt og bør derfor ikke være fast følge med madpakker.

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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Danskernes sukkerforbrug
Danskerne spiser og drikker årligt et sted mellem 20 - 37,6 kg sukker om året.
Ifølge forsyningsstatistikken for sukker er danskernes sukkerforbrug i gennemsnit 37,6 kg pr. år, sva-
rende til 103 gram pr. dag. Men ifølge kostundersøgelserne spiser og drikker danskerne i gennemsnit 20 
kg sukker om året, svarende til 50 - 60 gram sukker pr. dag. 

Det faktiske tal ligger nok et sted midt i mellem de to tal, fordi der i forsyningsstatistikken ikke er fra-
trukket svind og kassation, og på grund af underrapportering i kostundersøgelserne.
Ifølge kostundersøgelserne spiser og drikker børn i gennemsnit 21 kg sukker om året svarende til, at de 
får 12 % af deres energi fra sukker. Langt det meste sukker – 80% - får de fra slik, sodavand og kager.

Pas på den søde smag
Mange produkter er tilsat sukker – også produkter, vi normalt finder sunde, f.eks. frugtyoghurt, kiks, 
boller og nogle morgenmadsprodukter. Produkterne kan let forveksles med de mere sunde alternativer. 
Tjek derfor ingredienslisten på produktet. Her står ingredienserne i rækkefølge efter vægt. Står sukker 
blandt de første i listen, indeholder produktet meget sukker.

Sødemidler, som aspartam, giver sød smag uden at give ekstra kalorier. Men sødemidler kan ikke umid-
delbart anbefales, da de vænner os til, at alt skal smage sødt. Vi har en tendens til at spise større portio-
ner af ”light”-produkter og ender derfor ofte med at få lige så mange kalorier, som hvis vi havde valgt et 
traditionelt produkt.

Rørsukker og honning
Rørsukker og andre typer af sukker er ikke sundere end almindeligt hvidt sukker. Honning indeholder kun 
ubetydelige mængder vitaminer og mineraler, og er derfor også sukker.
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Spar på fedtet – især fra mejeriprodukter 
og kød
Kroppen har brug for fedt, men ikke for meget, fordi 
fedt indeholder mange kalorier. For meget fedt øger 
risikoen for, at du bliver overvægtig. Alt fedt er heller 
ikke lige sundt. 

Det sunde fedt findes i bl.a. planteolier, bløde/flydende 
plantemargariner, minarine, majonæse, remoulade, 
nødder, mandler, kerner, avocado, oliven og fisk. Det 
sunde fedt findes altså primært i planteolier og fisk og 
kaldes også for enkelt- og flerumættede fedtsyrer. 

Det usunde fedt findes især i smør, blandingsproduk-
ter, hårde margariner, kokosfedt, mælkeprodukter, ost 
og kød. Det usunde fedt findes altså primært i mejeri-
produkter og kød og kaldes også mættede fedtsyrer. 
For meget usundt fedt øger risikoen for livsstilssyg-
domme, såsom hjerte-kar-sygdomme og diabetes.

Ved at vælge de sunde fedtstoffer får kroppen de 
livsnødvendige fedtsyrer og fedtopløselige vitaminer, 
som den har behov for.

Udskift det usunde fedt
Men både børn og voksne får i gennemsnit for meget 
fedt, og især det mættede fedt er problemet. Så der 
skal fortsat skæres ned på fedtindtaget, og det på:

         • de fede mejeriprodukter, som blandings-
 produkter, creme fraiche, ost og fløde, og 
         • kød med høje fedtprocenter, synlige fedtkan- 
 ter og fedtmarmoreringer, samt på fede   
 pålægstyper som spegepølse og rullepølse. 

Til en sund kost bidrager både mejeriprodukter og kød 
med vigtige og gode næringsstoffer. Når der vælges 
mejeriprodukter og kød, skal det derfor være de magre 
mejeriprodukter og magert kød og kødpålæg, som max. 
indeholder 10 g fedt pr. 100 gram. Det bedste og nem-
meste er at vælge produkter med nøglehulsmærkning, 
det har både mejeri- og kødprodukterne. 

Selvom ost er en god kilde til næringsstoffer, anbefales 
det at begrænse mængden, så ost på max. 17 g fedt pr. 
100 gram kun indgår i et enkelt frokostmåltid i løbet af 
ugen. Helt magre oste, f.eks. friskost 3 %, kan gives lidt 
oftere.  

Skal fedtet erstattes?
Har man brug for at tabe sig, er der ingen grund til at 
erstatte det mættede fedt med andre kalorier, men 
er man f.eks. et skolebarn, som vejer normalt, bør det 
mættede fedt erstattes med en kombination af sunde 
fedtstoffer og grove kulhydrater fra grøntsager, frugt 
og fuldkorn.

Fedt på brød og i madpakken
Kun under magert pålæg og pålæg, som let glider af 
brødet, er det nødvendigt at bruge fedtstof. Brug da 
plantemargarine, mager friskost og mayonnaise. Under 
leverpostej, salater, banan og andet pålæg, som selv 
kan hænge fast, er det ikke nødvendigt med fedtstof.
Til mellemmåltider i skolen og SFO bør der ligeledes 
anvendes plantemargarine, mager friskost og mayon-
naise medmindre pålægget selv kan hænge fast. Giv 
smørbart magert pålæg, f.eks. friskost og frugt, på 
nybagt brød i stedet for smør og blandingsprodukter.

Mælkeprodukter i madlavningen, f.eks. 
hvis SFO’en serverer suppe
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.

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

Mæt i sund mad
Børn har brug for mange måltider mad i løbet af en dag, 
da de er i vækst, og deres mavesæk ikke kan rumme 
så meget af gangen, derfor bliver de ofte sultne. Når 
børn er mætte, har de større overskud til at klare 
dagens mange udfordringer. Maden, som kommer ned i 
mavesækken, skal både være mættende og rig på næ-
ringsstoffer, 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 alle børn brug for at spise 3 hovedmåltider 
og 2 - 3 mellemmåltider hver dag. Det gælder i øvrigt 
også for de fleste voksne.

Mange måltider i skole og SFO
Går man både i skole og i SFO, er man hjemmefra i 
mange timer hver dag. Derfor er det vigtigt, at børnene 
spiser mange måltider udenfor hjemmet. 
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 f.eks. mest sultne om formid-
dagen, andre har større appetit om eftermiddagen. 

    
    

    
     

      
   

Måltidsur

Mellemmåltid
om eftermiddagen

Mellemmåltid
om formiddagen

Sent mellemmåltid
om eftermiddagen

Morgenmad

Frokost

Med mange måltider kan børnene spise sig mætte, når 
appetitten er der. 
Alle måltider er derfor lige betydningsfulde.

I skole og SFO anbefales følgende måltider:

         • Morgenmad - SFO
         • Formiddagsmad - skole
         • Frokost - skole
         • Eftermiddagsmad – skole/SFO
         • Sen eftermiddagsmad - SFO

Får børnene nok måltider, mens de er i skole og SFO?
Brug måltidsuret til at tage en snak med kollegaerne, 
om I opfordrer/tilbyder elevere nok måltider i løbet af 
dagen. Læs afsnittende om Varieret mad og Mellem-
måltidets øvrige funktioner, som står nedenfor, og brug 
disse til at drøfte, om I evt. skal foretage nogle justerin-
ger i forhold til dagens måltider.

Gør måltidsuret synligt
Hæng gerne måltidsuret op, så forældrene også kan se, 
hvor mange måltider børnene har behov for. Er dagen 
kort, er det få, og er dagen lang, skal der flere måltider 
med. 
Husk også mellemmåltiderne i madpakken, og sørg for, 
at børnene også opfordres til at spise deres medbragte 
mellemmåltider.



Spis 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 hvis periode - for eksempel en uge – er det 
vigtigt at have spist mange forskellige madvarer. 

Ved at spise forskellige typer madvarer fra alle 4 grup-
per herunder, sikrer man, at børnene får varieret mad:
         • Frugt og grønt
         • Brød, gryn og kartofler, ris eller pasta
         • Kød, fisk, æg, ost og mælk
         • Fedtstof

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

Kød, fisk og æg er også vigtige madvarer i børnenes 
hverdag, men i mindre mængder. Derfor er det tilstræk-
keligt, at børnene spiser disse madvarer til frokost. 

Fedtstoffer i små mængder og magre mejeriprodukter 
er også vigtige næringsstoffer i børnenes hverdag. 
Husk at tilbyde børnene mælk (mini-, skummet- eller 
kærnemælk), mens de er i skole eller SFO. 

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. 

Et slag for formiddagsmåltidet
For få år siden var formiddagsmåltidet et overset 
måltid, men heldigvis er der i dag kommet mere fokus 
på dette vigtige mellemmåltid. Et formiddagsmellem-
måltid er især godt at have med i skole, hvis barnet ikke 
har den store appetit til morgenmaden. Et solidt, sundt 
formiddagsmåltid er f.eks. fuldkornsbrød og frugt og/
eller grønt. 

Måltidet er med til at give barnet overskud til læring, 
leg, aktiviteter og sociale kontakter. 

Godt for tynde børn, småtspisende og dem med krudt
Mellemmåltiderne er 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 forbeholdt normaltspisende voksne men-
nesker. 

Det er en myte, at mellemmåltiderne tager appetitten 
til hovedmåltiderne. Faktisk forholder det sig omvendt. 

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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Tallerkenmodellen 
Brug tallerkenmodellen, hvis I laver mad med børnene 
eller er på lejrskole.

Uanset om frokosten/aftensmaden 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 måltid, idet fordelin-
gen 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 små 
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 

Mangel på mellemmåltider stjæler appetitten 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 fulde af krudt, som brænder meget energi af i 
løbet af dagen, har også brug for at blive ”fyldt op” af 
mellemmåltiderne, både for at få næringsstoffer, men 
også for mæthedens skyld.

Alle dagens måltider skal helst ses som til-
bud om mad, hvor børnene selv bestemmer, 
hvor meget de kan spise.

børnene samtidig, at et måltid består af forskellige 
madvarer og giver forskellige oplevelser med smag, 
duft og konsistens.

Y-tallerkenen kan bruges af alle børn og voksne. 

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, pasta. De sidste 2/5 af tallerkenen 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.

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

Spiser børnene frugt til mellemmåltid, indgår frugten 
oftest ikke i hovedmåltidet, og omvendt hvis grøntsa-
ger spises til mellemmåltid.
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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

Bevar normalvægten
Bevar normalvægten handler om, at have den vægt, der 
passer til ens højde, altså om ikke at være for tyk eller 
for tynd. Lever man efter de 8 kostråd, er det nemmere 
at bevare normalvægten.

Har I på skolen mistanke om overvægtige eller under-
vægtige børn, bør I henvende jer til skolens sundheds-
plejerske eller hente flere oplysninger på enlettere-
barndom.dk.

Da fedme er et stigende problem blandt danske børn 
og voksne, og overvægt derfor bliver et mere alminde-
ligt billede i den danske hverdag, er det vigtigt, at de 
ekstra kilo, nogle børn slæber rundt på, ikke går hen og 
bliver det billede, vi opfatter som normalt.

For både kold og varm mad gælder, at der 
først tilbydes en ny  portion mad, når hele 
Y-tallerkenen er spist.  Bruges  Y-tallerken-
modellen ved hver nye portion som opøses, 
sikrer man, at eleven spiser varieret.

Sluk tørsten i vand
Kroppen behøver 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, at det er dejligt at drikke vand. Det giver 
ikke tomme kalorier, i modsætning til sodavand og 
saftevand. Vand skader heller ikke tænderne, som suk-
keret og kulsyren fra de søde læskedrikke kan gøre det.

Børns behov for væske kan variere meget og er 
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 f.eks. gøres 
ved at have vanddispensere med frisk vand tilgængelig 
på skolens område eller have bakker med frisk vand 
stående frit tilgængeligt i SFO’en. Vær også opmærk-
som på, at vanddrikkeriet ikke overdrives og bliver til 
en dårlig vane.
 



23



24

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 
fødevarer på en naturlig måde. Produktion af økologi-
ske fødevarer bygger derfor på principper, der tager 
hensyn 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 far-
vestoffer og sødemidler, og reglerne for tilsætning af 
stoffer med E-numre er langt skrappere for økologiske 
fødevarer end ikke-økologiske fødevarer. I ikke-økolo-
giske fødevarer er det for øjeblikket tilladt at bruge 370 
forskellige tilsætningsstoffer. 

I økologiske fødevarer må der bruges 49 tilsætnings-
stoffer. 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. Mange 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 anti-
oxidanter 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

Økologisk dyrkede løg, kartofler og gule-
rødder ikke indeholder flere sundheds-
fremmende stoffer end konventionelt 
fremstillede løg, kartofler og gulerødder

Det danske Ø-mærke

EU’s økologi mærke
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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 
anbefalelsesværdigt 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, 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 
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 grund-
vand grundet sprøjtning af markerne. 
Forureningen af grundvandet med sprøjtemidler er sti-
gende. Undersøgelser tyder på, at pesticider og andre 
hormonforstyrrende stoffer bl.a. påvirker mænds evne 
til forplantning.  

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

Hvorfor spise økologisk?
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.  

Læs mere på Økologisk Landsforenings 
hjemmeside på okologi.dk
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Månedens danske frugt og grønt
Listen på næste side viser månedens danske frugt og 
grønt.

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 allerede fra 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.

Dyrk selv økologisk
Tomater kan let dyrkes økologiske og på friland i dag-
tilbuddet. De er nemme at passe, gror hurtigt med godt 
udbytte, hvilket er sjovt for børnene at følge, og giver 
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 og unge vil naturligt gerne passe på klimaet, 
dyrene og naturen, hvorfor klima og økologi er gode te-
maer at tage op i undervisningen. 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 tanker for 
klimaet, kan købes, når de er i sæson.

Læs mere på forbrugerkemi.dk
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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
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7 –10-årige

11 – 15-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 3 – 6-årige er råderummet på 300 kJ om  
 dagen og 2.100 kJ om ugen
         • For de 7 – 10-årige er råderummet på 600 kJ  
 om dagen og 4.200 kJ om ugen
         • For de 11-15-årige er råderummet på 700 kJ om  
 dagen og 4.900 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 det 
med risiko for fejlernæring og øget vægt. I de seneste 
nationale undersøgelser får 6 ud af 10 børn bl.a. for 
meget sukker. Læs mere i afsnittet: Spar på sukker - 
især fra sodavand, slik og kager på side 15.

Et tyndt eller almindeligt 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.  Og 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 råder-
ummet, mens de færdes i de kommunale institutioner. 
Retten til at give sit barn søde sager og andre tomme 
kalorier skal være familiens og ikke kommunens. 

Sådan skal billederne og teksten forstås
Hvis eksempelvis en 8-årig dreng i løbet af en uge 
spiser og drikker for 4200 kJ (7 x 600kJ) - hvilket svarer 
til det, som er vist på billedet for de 7 – 10-årige - vil 
et yderligere indtag af søde sager og madvarer med 
meget fedt og/eller sukker indenfor samme uge øge 
risikoen for overvægt samt optage pladsen for de 
sunde madvarer. En krop har brug for mad med gode 
næringsstoffer.

3 – 6-årige

Billederne herunder illustrerer det ugentlige råderum 
for børn og unge. På altomkost.dk finder du mængdean-
givelser.
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Søde sager
Slik, is, kager, kiks, småkager, chokolade, sodavand, saf-
tevand og andre søde drikke er alle velkendte eksem-
pler 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 mineraler. 

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. Ligeledes er en del færdigretter 
og sukkerholdige morgenmadsprodukter basisfødeva-
rer, som fra producenternes side er tilsat meget sukker 
og/eller fedt. 

Alle disse produkter kaldes for afgrænsede basis-
fødevarer, 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.

Hvordan kan man imødekomme, 
at råderummet er forældrenes?
Overordnet set handler det i skole og SFO’en om at 
skære kraftigt ned på søde sager og madvarer med 
meget sukker og/eller fedt, både i hverdagen og når der 
er sammenkomster, fester og fødselsdage.

Den søde tand
Til daglig og til fest nedsætter man børns interesse for 
slik, kager og søde sager, hvis man tilbyder børnene 
mange og mættende måltider. Børn og voksnes trang 
til sødt opstår ofte, når vi er lidt sultne og egentlig 
trænger til et godt sundt mellemmåltid. 
Det kan bl.a. være en god idé at afslutte et hovedmåltid 
med uddeling af et lille stykke frisk saftigt frugt. Det 
skaber en god smagsbalance i munden, så trangen til 
søde sager dulmes. 

Til fødselsdage, højtider og andre festlige begivenhe-
der opfordres forældre, skole og SFO til at give gode 
velsmagende alternativer – f.eks. dejlig mad og kager/
desserter med meget lidt fedt og sukker, og i stedet 
med mange frugter, nødder og krydderier. 

Glad til fest
Det er en god idé, at lærere, pædagoger og forældre 
allerede fra skolestart viser børnene, at man sagtens 
kan feste, uden at det skal være et overflødighedshorn 
af slik, is, saftevand og kager. Det gøres bl.a. ved, at de 
voksne viser en positiv glæde ved andre alternativer til 
søde sager. 

Viser de voksne en naturlig glæde ved sunde madva-
rer, vil det præge børnenes forventninger i en positiv 
retning. Mad, vaner og følelser er tæt forbundne, og 
der ligger meget kærlighed og godhed i at give mad, 
og også mange følelser i at dele ud af mad, der glæder. 
Find derfor ud af, om det reelt er de voksne omkring 
børnene, som synes, at det er sværest at undvære de 
søde kager og slikposen, og hvordan I vil takle det? 

På lejrskole, udflugter, i temauger osv. kan hygge lige-
ledes være med udgangspunkt i sunde madvarer. Der 
findes efterhånden mange opskrifter på velsmagende 
brød, boller og kager med frugter, mandler, nødder, frø, 
kerner, krydderier, revet citron osv., som kan erstatte 
de traditionelle søde og fedtrige kager. Pandekager, 
vandbakkelser, muffins er bl.a. eksempler på bagværk 
som kan fremstilles uden meget fedt og sukker.

Fødselsdage
På mange skoler er uddeling til fødselsdage tit et hot 
emne i de små klasser. Der er både forældre, som 
ønsker slikposerne og kagerne afskaffet, og forældre, 
som synes, at det er sundhedshysteri og synd for bør-
nene, hvis der ikke må deles slik og kager ud. Kunsten 
på mange skoler er derfor at finde en balance. Her kan 
det være en hjælp at have en politik på området, samt 
komme med gode alternativer, alle kan være med på.

Nedenfor er inspiration til, hvad børnene kan dele ud til 
fødselsdage, samt lidt inspiration til, hvordan fødsels-
dagen kan afholdes i klassen. Boller behøver ikke være 
hjemmebagte, men kan sagtens være færdigprodu-
cerede og lunet hjemmefra, som man ville med hjem-
mebag. 

Det kan være en god idé, hvis der i klassen laves en 
bolledej, hver gang der er fødselsdag. Dejen kan også 
medbringes hjemmefra, som koldhævet dej. I fæl-
lesskab laver klassen en figur, som fødselaren har 
bestemt. Kagefiguren bages i skolekøkkenet og pyntes 
med frugt, som sættes på med glasur.

Basisfødevarer skal forstås som de 
fødevarer, 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
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På fødselsdage er det fødselsdagsbarnet, som er i 
centrum, og fællesskabet i klassen, som er vigtigt. I de 
små klasser er det naturligt med sange, historier og 
lege. Måske en lille udflugt, som barnet og forældrene 
forinden har valgt. 

I de større klasser er det måske vigtigere at samles og 
i fællesskab fejre fødselaren med eks. en lækker bolle 
og en lille smoothie eller juice. 
 
Sunde alternativer til fødselsdagen 
         • Boller med syltetøj eller skiver af frisk frugt 
         • Små pindemadder 
         • Tapas 
         • Boller formet som kagemand eller andet 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
         • Frugtsalat
         • Smoothies
         • Yoghurt med müsli og frugt
         • Rugbrødsmadder med friskost og frugt
         • Gnavegrønt med dip
         • Pandekager
         • Små brød med pålæg
         • Grissinistænger med dip
         • Små pitabrød med fyld
         • Wraps/tortillas med fyld
         • Pirogger med fyld

Dæk op til fest
Dæk et stort flot bord med dug eller sæt jer på tæp-
per/duge på gulvet. Det at bryde hverdagen, når der 
holdes fødselsdag, er også med til at fjerne fokus fra 
den traditionelle slikuddeling. Spis en masse gode 
gnaveboller eller andre madder eller bag pandekager 
på den store pandekageplade til 8 pandekager, som 
skolen netop har investeret i.

En bar i de små klasser
Ved sammenkomster, hvor forældrene deltager, kan 
en grøntsagsbar eller frugtbar sættes op. Skyl og snit 
forskellige grøntsager og/eller frugter og læg dem i 
hver sin skål. 

Børnene kan samle deres snack i små poser eller i små 
skåle. En lille butik eller café med brød og små frugt-
madder på fade, som børnene kan ”købe”, er ofte også 
et hit. 
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 (sættes på med glasur), smoothies samt 
plasticglas på fod med frugtsalat og paraply. I en lille 
stofpose på baren kan der ligge idéer til sjove lege, 
historier, spil og lignende. 

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 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 andre næ-
ringsstoffer 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 i, 
for at spare på almindelige madvarer med 
næringsstoffer, som f.eks. friske frugter. 
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.
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Idéer og inspiration til skole 
og SFO
I det følgende introduceres ideer og inspiration til, 
hvordan mad og måltider, kan inddrages som en del af 
undervisningen i skolen og SFO’en. 

Det handler i høj grad om, at være bevidst om, at man 
gennem mad og måltider generelt kan styrke børnenes 
viden, kompetencer og færdigheder på livets vilkår og 
på livskvalitet. 

Ved at inddrage mad og måltider på en naturlig måde i 
undervisningen er skolen med til at skabe et livslangt 
syn på et sundt liv samt påvirke og udvikle elevernes 
adfærd og dannelse - deres madmod og maddannelse. 

Skolens arbejde med mad- og måltider tager sit 
naturlige afsæt i Fælles måls Faghæfte 21, som handler 
om Sundheds- og seksualundervisning og familiekund-
skab. Målene med Faghæfte 21 er bl.a., at eleverne har 
opnået kundskaber og færdigheder, der sætter dem i 
stand til at:
         • handle aktivt for et sundt liv 
         • udvise empati som individ og i fællesskab
         • opstille faktorer som understøtter et godt   
 socialt netværk og social kapital 

Mål, der i høj grad kan opsnås ved at arbejde med 
mad- og måltider. Målet med dette hæfte er dog også 
at brede arbejdet med mad- og måltider ud som et 
tværfagligt emne.

Derfor ønsker vi, at undervisningen så vidt muligt 
kobles til andre fag i skolen og til elevernes liv uden for 
skolen og SFO’en. Undervisning der tager afsæt i mad- 
og måltider kan være med til at udvikle deres kreativ-
itet, fremme madglæde, madmod og det at mestre et 
håndværk i køkkenet.

Når der arbejdes med mad og måltider i undervisningen 
må det gerne bestå af sjove lege, gode historier f.eks. 
om de enkelte fødevarer, måltider og alverdens mad-
kulturer. Det kan være ideer som skærper sanserne, 
ideer som inddrager lokalområdet omkring skolen, un-
dervisning som forbinder naturen, maden og eleverne, 
inspiration og undervisning der let fanger og inddrager 
eleverne, fordi de på forhånd har kendskab til, oplevel-
ser med og følelser for maden og måltiderne. 

Dette afsnit er et forsøg på at give sjove, skøre og 
lærerige idéer til denne undervisning.
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Brug nettet 
Idéer og inspiration, hvor mad og måltider indgår i 
undervisningen, samt oplysninger og viden om mad og 
måltider, kan findes på nettet. 
Emner i undervisningen med mad og måltider kan f.eks. 
være: korn, brød, kartofler, æbler, bær, tomater, kål, 
bønner, kylling, fisk, æg, ost, olier, nordisk mad, økologi, 
bæredygtighed eller klimamad. 

Emnerne kan indgå i skolens forskellige fag eller som 
temaer på tværs af fag og klasser. 
Emnerne kan variere i tid og længde fra ugeprojekter 
til 10 minutters madhjørne en gang om ugen med en leg 
eller et emne, eleverne selv har været med til at vælge. 
Giv gerne den lille begivenhed et navn f.eks. ugens 
madhjørne eller gnaskestunder. 

Nedenstående links kan bl.a. være en hjælp til at finde 
undervisningsmateriale og viden om emnerne. 

affald.dk
altomkost.dk
arla.dk
coop.dk
emu.dk
emu.dk/gsk/fag/sun/sundhed/index.html
experimentarium.dk
fdb.dk
foedevareplatform.dk 
foedevarestyrelsen.dk
fuldkorn.dk
historiskmad.dk
historie-online.dk
kartoffel-info.dk
landbrugogfoedevarer.dk
legdigsund.dk
madklassen.dk
maksenhalvliter.dk
miljoeogsundhed.dk
noeglehullet.dk
okologi.dk
pandekagedagen.dk
saesonforgodsmag.dk
schulstad.dk
skoveniskolen.dk
smagensdag.dk
sundhedsstyrelsen.dk
ucl.dk (søg f.eks. maddannelsesLab)
videnskab.dk
2gangeomugen.dk 
6omdagen.dk

Idéer og inspiration til indskoling/
helhedsskolen
Læs også idéer og inspiration til mellemtrinnet og ud-
skolingen. Måske det også kan inspirere til indskolingen 
og SFO’en.

Hvad hedder den her?
Styrk elevernes kendskab til, hvad de enkelte fødeva-
rer hedder. Tag grøntsager med, som ikke er så kendte, 
og tag en snak med eleverne om dem. Det kan f.eks. 
være: squash, persillerod, pastinak, rødbeder, spidskål, 
rosenkål, tørrede bønner, ingefær og aubergine. 

Tag en snak om, hvor de kommer fra, hvordan de dyrkes, 
hvad de traditionelt bruges til, hvornår de er i sæson, 
hvordan de smager, hvilke historier der er om dem, 
hvilke lande de spises i osv. 

Æbler, kartofler og tomater som, eleverne kender, 
har også mange interessante historier, og her kan de 
forskellige sorter også inddrages. Hvorfor hedder det 
eksempelvis et Ingrid Marie æble?  

I de sproglige fag kan man stave navnene på grøntsa-
gerne, og de kan tegnes eller modelleres. 

Besøg et produktionssted af frugter eller grøntsager 
i lokalområdet.  Tag tegneblokken og en malerpensel 
med.
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Ko, kalv, gris, lam, kylling
Tegn, mal og stav dyrene, snak om deres liv og opvækst 
fra stald til forbruger. 

Hvorfor er nogle dyr økologiske? Hvad vil det sige? 

Regn ud, hvor mange grise og kyllinger der lever om 
året i Danmark. Hvilket dyr spiser vi flest kg af om året. 

Hvor mange liter mælk drikker vi i Danmark om dagen? 

Se på, hvilke forskellige produkter det slagtede dyr 
bruges til. 

Undersøg frikadellens historie. Hvad er en traditionel 
dansk frikadelle lavet af? Hvad hedder en frikadelle i 
andre lande, og hvordan laves og spises de der? 

Besøg en traditionel gård, besøg en økologisk gård, 
besøg en virksomhed i området, som f.eks. laver pålæg, 
forarbejder kødet eller mælken, fremstiller oste eller 
besøg et lokalt supermarked og find deres animalske 
produkter, husk også dåsemaden, kattemaden osv.

Smag på produkter, som kun stammer fra dyr. Tilbered 
også forskellige slags frikadeller, og inddrag også op-
skrifter fra elever med anden etnisk baggrund i klassen. 

Samme undervisningsidé kan også bruges om fisk og 
skaldyr.

Hvad skal kongen have til livret
En madleg, hvor børnene kan opleve og lære de forskel-
lige smage og dufte fra krydderier, grøntsager, frugt og 
f.eks. fisk fra dåse.

Legen kan leges på mange måder, og både med og uden 
bind for øjnene. Brug f.eks. små skåle med forskellige 
krydderier efter eget valg, og lad eleverne vælge et af 
krydderierne, som der smages på. Hvorefter navnet 
gættes.

Afhængig af elevernes alder kan ordet staves, og der 
lægges en seddel med navnet ved skålen, så når der 
smages igen, kender eleverne navnet på forhånd. Lad 
eleverne fortælle, i hvilke retter de kender krydderi-
erne, og hvilke de kender bedst. Se også internationalt, 
på hvilke krydderier der bruges hvor.

Brug de samme krydderier både tørrede og friske, 
og lad dem smage forskellen. Tag en snak om, hvad 
forskellen er på tørre og friske krydderier, samt hvorfor 
man kan spise større mængder af de friske i forhold 
til de tørre. Idéer til krydderier: basilikum, oregano, 
persille, karry, dild, timian, rosmarin og spidskommen. 

Vi smager med tungen og næsen
Tilrettelæg et undervisningsforløb, hvor duft, smag, 
mundhule er i centrum.

Når vi sanser de 5 grundsmage, foregår det på tungen. 
Resten af den sanselige oplevelse kommer fra dufte og 
registreres i næsen.

Øverst i næsen sidder et lille sanseorgan, som registre-
rer og husker duftene fra maden, vi spiser, og duftene 
fra det, vi omgiver os med i vores dagligdag. Vi kan 
skelne mellem mere end 10.000 forskellige dufte. Det 
vil sige, at vi hovedsagelig smager med næsen. 

Et barn, som er forkølet, har svært ved at smage ma-
den, udover, at den smager surt, sødt, salt, bittert og af 
umami.

Mennesker har forskellige antal smagsløg, og intensite-
ten i smagsløgene kan være forskellige. Det kan være 
en af forklaringerne på, at vi kan opleve den samme 
mad som smagende forskelligt. Udover smagsløgene 
kan vi i mundhulen og ganen også opleve temperaturer 
og stærk mad. 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, jo flere 
smage husker vi, da duftoplevelserne lagres i vores 
følelsescenter i hjernen. Først når vi har smagt et 
jordbær, dannes smagen i mund og næse, og herefter 
glemmer hjernen det aldrig. Det er kombinationen 
mellem smagsløgene på tungen og duftsansen, som 
primært giver oplevelsen. Derfor er det vigtigt, at børn 
smager på maden.

Hent mere inspiration på smagensdag.dk, foedevare-
platform.dk og fdb.dk 

Kanelsukker-forsøg
Kanelsukker-forsøget går ud på, at vi kun kan smage 
det søde sukker, og oplevelsen af kanel udelukkende 
kommer fra vores næse. 

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 og tygget lidt på 
det i munden, siges Nu må I godt slippe næsen, og 
herefter skulle eleverne gerne opleve, at kanelduften 
”vælter” ind. Tag en snak med eleverne om, hvad de 
oplever og hvorfor.

Forsøget kan også laves med søde frugter og mange 
andre madvaner. Se skemaet med smag på side 40.



36

Vi smager også med øjnene 
Farv en portion kartoffelmos rød, blå eller grøn med 
frugtfarve og snak med eleverne, om hvad de synes. 
Drøft også, hvorfor flæskestegen skal være gråhvid og 
ikke lyserød juleaften, når kødpølsen, også fra gris, skal 
være lyserød og er ”unaturlig”, hvis den ikke er lyserød? 

Snak med eleverne om industriens madsminke. Hvilke 
farvestoffer er kunstige, og hvilke bruges naturligt i 
madfremstillingen. Lav glasur med kunstige farvestof-
fer og egne fremstillede naturlige farvestoffer. Kom 
glasuren på runde strandsten. Drøft forskellen med 
eleverne, både den visuelle og den smagsmæssige.
 
Kan du høre hvad det smager af?
Et godt knas eller en stille mundfuld. Hvilke madvarer 
larmer, og hvilke larmer ikke. Hvorfor er madens lyd 
vigtig for vores opfattelse af maden? Hvorfor er der 
forskel på friske og varmetilberedte madvarer, selvom 
det er de samme? 

Madens effekt i munden
I mundhulen opfatter vi også maden. Det handler bl.a. 
om maden er våd, tør, stærk, varm eller kold. 

Prøv at udfordre oplevelserne ved at servere mad , 
der er anderledes end forventet. Prøv at servere mad 
med en anden temperatur end normalt, eks. ketchupis. 
Prøv også at spise forskellige krydderier og tal om den 
oplevelse det giver.

Rør ved maden
Vi oplever og får kendskab til maden, ved at røre ved 
maden med fingerne. 
 
Dæk forskellige frugter, grøntsager og f.eks. havregryn, 
et brød og kogte æg til med et klæde og lad eleverne 
beskrive, ved at røre maden med hænderne, hvad de 
oplever under klædet – hvad er det for madvarer, de 
rører, og hvordan føles de. Øvelsen kan bl.a. bestå i at 
udtrykke sig nuanceret i forhold til varme, kulde, blødt, 
hårdt, aflangt, rundt osv.

Årstidsmad
Spis efter den danske årstid. På side 27 finder du en 
liste over månedens danske frugt og grønt. Vælg den 
måned, I befinder jer i, og se, hvilke danske råvarer, 
som er i sæson. Check også, hvilket kød og fisk, der er i 
sæson i Danmark i den måned. 

Sammenlign med de øvrige måneder og drøft bl.a. med 
eleverne om hvilke frugter og grøntsager de selv kan 
lide og om de er på listen. 

Lav en selvkomponeret årstidssalat med eleverne 
og hent inspiration om salatens historie på 
historie-online.dk 

Mad og eventyr
I forbindelse med undervisning i eventyr og fabler kan 
der tilberedes eventyrlig mad eller tegnes eventyrlig 
mad, og eleverne kan høre om f.eks. H.C. Andersens 
begejstring for mad. 

Inspiration og idéer til at arbejde med eventyrlig mad 
findes på emu.dk og arla.dk. Eleverne kan også selv 
komponere eventyrlig mad ud af egen fantasi. Det kan 
være et tværfagligt tema mellem dansk og billedkunst.

Fisk er godt
Temadag eller projekt om fisk, fiskeri og fiskerne på 
havnen, hvor fisk og fiskeri er i centrum. Alt om fiske-
nes levevilkår, hvordan de ser ud, deres fysiologi og 
biologi samt hvad fisk bruges til. 

Kig også på fra hav til dåse. Find bl.a. ud af, hvor mange 
makreldåser, der bliver produceret om dagen i DK? 
Undervis børnene i fordelene ved at spise fisk, og få en 
snak med dem om deres forhold til fisk. Tilbered fisk 
over bål. Undervisningsmateriale om fisk kan findes på 
emu.dk og på skoveniskolen.dk 

Tværfaglig temadag/projekt med klassens øvrige læ-
rere eller sammen med en anden klasse. Også velegnet 
for hele indskolingen.

Mad og Billedkunst
Mal dåser med tomater som Andy Warhol. Med ud-
gangspunkt i billedet kan du tage en snak med eleverne 
om, hvorfor vi mon har tomat på dåse. Stil også spørgs-
mål som:
         • Hvor længe kan de holde sig?
         • Er det stadig mad, og er der stadig nærings-  
 stoffer i tomaterne 2 år efter? 
         • Hvordan produceres de? 
         • Hvem producerer dem? 
         • Hvem var Andy Warhol?  



Brug desuden andre malere og kunstnere, som har 
madvarer med i sin kunst? Tilbered og spis flåede 
tomater. 
Denne idé kan anvendes som tema i billedkunst eller 
som tværfagligt tema med dansk og historie.

Inddrag naturen til mad og måltider
Lige uden for døren er der forskellige madvarer, som vi 
kan spise, bl.a. skvalderkål, brændenælder og ramsløg, 
men også bær, nødder, rødder og svampe. 

Tag ud og kig på dem, pluk og brug dem til f.eks. boller 
med skvalderkål. 

Hent bl.a. inspiration fra nettet ved at søge på naturens 
spisekammer.

Hvordan fungerer min krop og hvad har den brug for? 
Eleverne lærer om deres egen krop ved at gennemgå 
hele kroppen både indvendigt og udvendigt. Undervis 
eleverne efter kostkompasset med de 8 kostråd (se 
side 7), og lad dem lave selvportrætter af kroppen, mu-
sik til kroppen, udmåling af kroppen, bevægelse med 
kroppen og sund mad til kroppen efter kostkompasset. 
Stil eksempelvis spørgsmål som:
Hvorfor er det vigtigt at spise mad? 
Hvad skal maden? 
Hvorfor er det godt at røre sig? 

Kan laves i klassen i samarbejde med de øvrige fag, i 
fællesskab med årgangen eller tværfagligt med alle 
indskolingens fag, f.eks. som værksteder, eleverne 
cirkulerer rundt i.

En skoledag med måltidet i fokus
Sæt fokus på måltidets funktioner. I vil måske opleve, 
at eleverne vægter nogle andre elementer af måltidet, 
end voksne typisk gør. Stil f.eks. spørgsmål, som:
         • Hvorfor er det godt at spise sammen? 
         • Hvad de betragter som et rart måltid
         • Hvordan de synes frokostmåltiderne bør   
 forløbe i skolen
         • Hvad er den danske måltidskultur? 
         • Hvad fortæller historien om vores måltider? 
         • Hvordan spiser vi sammen i dag til hverdag og  
 til fest? 
         • Hvordan spiser de sammen i USA, Marokko,  
 Indien, og andre lande? 
         • Hvorfor har flere lande, bl.a. USA, Canada og  
 England, indført en dag om året, de kalder   
 Familiens dag, og hvad går den ud på? 

Dette emne er et oplagt tværfagligt emne mellem 
dansk og historie. 

Matematik kan også inddrages. Lav da et fælles fro-
kostmåltid i klassen eller sammen med andre klasser. 
Regn ud, hvor mange stole, borde, meter duge, tallerke-
ner, kopper osv., der skal bruges. 

Er det økonomisk muligt, lav da en kold frokost efter 
tallerkenmodellen (se side 21 )? Undervis eleverne i tal-
lerkenmodellen, og lad dem tegne tallerkenmodellen på 
deres paptallerken. Eleverne lægger herefter maden op 
på tallerkenen efter modellen.

Alternativ fødselsdag
Søde fødselsdage er ikke unormale. Det kan derfor 
være et mål på skolen at få sundere fødselsdage i klas-
serne. 

Drøft med eleverne, hvad der er en god fødselsdag for 
dem i forhold til mad og måltider. Spørg ind til traditio-
ner, søde sager og forventninger. Snak med dem om 
forventninger, ønsker og muligheder i forhold til fejring 
af deres fødselsdag i klassen. 

Hvad er det vigtigste, når man har fødselsdag? Hvornår 
har det været en god fødselsdag i klassen? Er det hand-
lingen, at dele noget ud, som tæller, er det ønsket om at 
glæde de andre og få ros for det, eller er det, fordi man 
plejer at dele ud, at man gør det.
Tal også om, hvilke alternativer, der kunne være til søde 
sager. F.eks. små pindemadder, tapas, pandekager, 
pitabrød, frugtsalat m.m. Tænk også forskellige lege, 
ture, sange og historier ind, f.eks. gamle lege, nationale 
og internationale fødselsdagssange, fortællinger om 
fødselsdage i andre lande eller i gamle dage.
Dette kunne være en opgave for klasselæreren i samar-
bejde med indskolingens øvrige klasselærere.
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Idéer og inspiration til SFO

Måltiderne i SFO’en
I SFO’en er der gode muligheder for at fremme børne-
nes sundhed gennem måltider og gennem aktiviteter, 
hvor børnene inddrages i madlavningen. 
Børn, som kommer i SFO’en om morgenen og efter 
skole, kan have brug for gode mættende måltider.

På side 19 og 20 kan I læse mere om betydningen af 
dagens mange måltider og hente inspiration til, hvad 
et godt sundt morgenmåltid og et godt mættende 
eftermiddagsmåltid bør indeholde. Bagest i dette 
hæfte bringes desuden enkelte opskifter på eftermid-
dagsmad til børnene.

Undersøgelser viser, at det er i mellemmåltiderne, 
at det er nemmest at ændre børnenes madvaner, da 
mellemmåltiderne ikke bygger på en grundkomposi-
tion, som hovedmåltiderne gør. I har derfor rigtig gode 
muligheder for at servere retter, som børnene normalt 
ikke spiser hjemme.

De vigtigste fødevarer i såvel morgenmåltidet som 
eftermiddagsmellemmåltidet er:

          1. Frugt og grønt
         2. Brød, gryn og kartofler, ris eller pasta

Kød, fisk, æg og ost behøver ikke at indgå i de daglige 
madtilbud, men kan bruges en gang i mellem. Især fisk, 
som børn skal blive bedre til at spise, kan være en god 
idé at prioritere, når menuen ønskes udvidet.

At spise sammen
Kig på, om børnene har mulighed for at indtage målti-
derne i hyggelige og rolige omgivelser, og om de alle 
føler sig trygge i situationen, så de har lyst til at spise 
måltidet. 
Det er også en god idé, at I som personale er opmærk-
somme på jeres egen rolle som rollemodel. Drøft, 
hvilken adfærd I som personalegruppe bør vise overfor 
børnene i løbet af en arbejdsdag. 

Morgenmad
Et godt morgenmåltid kan bestå af fuldkornsbrød/bol-
ler, rugbrød og fuldkornsgryn f.eks. havregryn. Fuld-
kornsmüsli med nøglehulsmærke og fuldkornslogo. 
Mælk og syrnede mælkeprodukter med max. 0,7 g fedt 
pr. 100 g. Frisk frugt, syltetøj med lavt sukkerindhold og 
ost med max. 17 g fedt pr. 100 g. 

Morgenmadsprojekt
I perioder kan I servere morgenmad fra andre lande og 
tilrette dem, så de opfylder ernæringsanbefalingerne 
fra dette hæfte. I jeres morgenmadsprojekter kan bør-
nene inddrages, så de er med til at planlægge og evt. 
tilberede morgenmadsmenuerne.

Eftermiddagsmåltid
Fuldkornsbrød/boller eller rugbrød med friskost og 
pålæg af frisk frugt
Rugbrødsmadder med grøntsager og pålæg, især fisk
Sandwich med grøntsager og pålæg, især fisk
Gnavegrønt af friske grøntsager, kogte grøntsager og 
ovnbagte rodfrugter/rodfritter
Grøntsagssupper og kartoffelsupper
Grøntsagssalater med bulgur, cous cous, ris, pasta eller 
kartofler
Syrnede mælkeprodukter med fuldkornsmüsli og frisk 
frugt
Pandekager med frugt eller grøntsager
Wraps med grøntsager
Pizza med grøntsager
Pirogger med fyld
Ovnkartofler med grøntsager
Ovnbagt æggekage med grøntsager og rugbrød

Mellemmåltidsprojekter
I mellemmåltidsprojekterne kan de øvrige fødevarer 
som fisk, kød og æg inddrages. Projektet kan omhandle 
mad fra andre lande, være årstidsbestemt mad, eller, 
hvis muligt, være mad lavet over bål. På nettet kan I 
finde masser af inspiration og opskrifter på bl.a. bål-
mad samt flere bøger om emnet.

Smoothiesbar
Smoothies er blevet meget populære, og børnene 
synes, at det er sjovt at lave. Husk blot, at der ikke skal 
fedtstof i, og at I sparer på sukkeret og husk altid at 
give bærrene et kort opkog inden brug - det dræber 
eventuelle bakterier. Sørg også for, at børnene får en 
grovbolle til smoothien, så de bliver mætte.

En gang om ugen, f.eks. om fredagen, eller en gang om 
måneden, kan I lave en smoothiebar, hvor børnene på 
skift er med til at bestemme og tilberede smoothies 
samt bage boller. På altomkost.dk kan I bl.a. hente 
mere inspiration og bl.a. en opskrift på en Energizer-
smoothie med grovbolle.



Værksteder med mad
Idéer på værkstedet kan f.eks. være brødbagning, sup-
per, sandwich, ovnretter, grove grøntsager, kål, rodfrug-
ter, råkost, sunde kager, frugter, salater, rugbrød, gryn, 
flager og müsli, korn, kartofler, pasta, ris, middelhavs-
mad, thaimad, danske retter.

På madværkstedet har I mulighed for at tage børnene 
med ind i dele af madverdenen og fordybe jer i et be-
stemt emne eller en bestemt fødevare. Spørg børnene, 
hvad de har lyst til at lære om og planlæg det sammen 
med dem, eller overrask dem med et emne.

Sanseværksted
En aktivitet med børnene kan være at lave et san-
seværksted. Udover at børnene får lært meget om 
dem selv, deres sanser og forskellige madvarer, er et 
sanseværksted også rigtig godt for de børn, som 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. I værkstedet handler det ikke 
om at spise et måltid og blive mæt, men om at lege, 
være nysgerrige, blive udfordret og lære nyt om mad 
og sanser.
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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
(f.eks. gulerødder)
Søde modne 
frugter
Tørrede frugter
Søde vine

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

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

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 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. 

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.

Mange måder at nyde på
Nydelse af maden er også at brumme, små-nynne og 
smaske, mens der spises. Prøv derfor også at lade bør-
nene nyde maden højlydt. Andre eksperimenter er at 
spise vanskelig mad med fingrene eller iagttage, hvad 
der sker, hvis I sætter forskellig slags musik til maden. 
Snak gerne med børnene om, hvad de synes om det, og 
hvad de bedst kunne lide.

Mål for maden og måltiderne i SFO’en
Det kan være en god idé at nedskrive, hvilke regler for 
mad og måltider, som gælder hos jer. At I har nedskre-
vet en fælles politik og handleplan for jeres mad og 
måltider, gør det dels nemmere i hverdagen fordi I har 
et fælles standpunkt og dels nemmere, når nye medar-
bejdere ansættes. 

På side 58 vises en skabelon til, hvordan man kan 
udforme en politik og handleplan. Mad- og måltidspo-
litikken kan også bruges som en afprøvning af jeres 
ønsker, og når I har afprøvet og evalueret, kan I tage en 
mere permanent eller længerevarende beslutning om, 
hvordan jeres politik skal se ud. 
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Tip 8 rigtige kostråd - spørgsmål

1. Hvor mange gram frugt og grønt bør børn over 10 år dagligt spise?
 (1) Mindst 300 gram  (X) 400 gram  (2) Mindst 600 gram   

2. Hvilke slags fisk skal vi helst spise?
 (1) Fede og magre      (X) Kun rovfisk       (2) Kun magre   

3. Hvor mange gram fuldkorn bør børn over 10 år dagligt spise?
 (1) 40 – 60 gram         (X) 70 gram   (2) mindst 75 gram   

4. Hvor meget sodavand/saftevand og andre søde drikke bør børn (7-15 år) 
 maksimalt drikke om ugen?
 (1)  ¼ liter         (X) ½ liter          (2) 1 liter   

5. Hvilke madvarer kommer usundt fedt fra?
 (1) Kød og mejeriprodukter  (X) Planteolier og fisk    (2) Smør og planteolier  
 
6. Spis varieret. Hvorfor er sodavand, slik, kager, snacks og is 
 ikke omfattet af rådet om variation?
 (1) Fordi vi er gode til at spise søde sager hver dag
 (X) Fordi de indeholder farvestoffer                             
 (2) Fordi de ikke giver nogle fornuftige næringsstoffer   

7. Hvor meget væske bør voksne drikke om dagen?
 (1) Under 1 liter    (X) 1-1½ liter         (2) 3 liter   

8. Hvor mange minutter bør børn motionere hver dag?
 (1) Mindst 30 minutter  (X) Mindst 60 minutter  (2) Mindst 90 minutter   

1 x 2

Tip 8 rigtige kostråd - svar (svarene finder du i pjecen Kostkompasset - vejen til en sund balance)

1. Hvor mange gram frugt og grønt bør børn over 10 år dagligt spise? 
 Populært kaldet ”6 om dagen”. 
 Fordeles med 300 gram frugt og 300 grønt, hvor halvdelen af grøntsagerne                                                    
 helst skal være grove, dvs. bestå af rodfrugter, bønner og kål.                                                                                  X 
 Grove grøntsager indeholder mange kostfibre, som mætter og holder  
 maven i gang. Husk kartoflen ikke tæller med i de 600 g.
 Kun 6 % får dagligt den anbefalede mængde på 600 g.

1 x 2

Idéer og inspiration til mellemtrin 
Læs også idéer og inspiration til indskolingen/SFO og 
udskolingen. Måske kan du også finde inspiration i de 
afsnit.

Tipskupon om økologi eller kostkompasset
Få en god dialog om økologi eller kostkompasset med 
de 8 kostråd ved hjælp af en tipskupon, som eleverne 
kan udfylde alene eller gruppevis. Tipskuponen er et 
godt dialogværktøj. Det er vigtigt, at man som lærer 
har en uddybende forklaring med facts og viden knyttet 

til svarene.  I besvarelse af tipskuponen kan eleverne 
også opfordres til at begrunde deres svar uddybende 
og f.eks. hente oplysninger på biblioteket eller nettet.

Tipskuponen kan laves på alle klassetrin og er ikke for-
beholdt hjemkundskab, men kan stilles af alle skolefag. 
Hvorfor vejer 1 dl hvedemel mere end 1 dl havregryn?, 
kunne være et spørgsmål i naturfag, og et andet kunne 
være hvad den sundhedsmæssige forskel på de 2 
kornprodukter er. 
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Det danske madland – hvordan ser det ud?
Denne opgave omhandler det danske madland. Opga-
verne til eleverne kan se således ud:
Kender eleverne vores fødevareproduktion? 
Hvilke madvarer er DK storproducent af. 
Hvad er vores største fødevareproduktioner? 
Hvilke fødevarer eksporterer vi?

Desuden kan opgaven bestå i, at kortlægge de store 
fødevarevirksomheder, hvor ligger de henne - også dem 
vi har i udlandet. Spørgsmålene kan lyde således:
Hvorfor ligger de, hvor de ligger? 
Hvordan ser fremtidens fødevarevirksomheder ud? 
Hvilke etiske retningslinjer bør fødevarevirksomheder 
følge? 
Hvilke fødevarer bør fremmes? 
Hvilken kvalitet bør fødevarerne have? 
Skal fødevarerne være bæredygtige, skal virksomhe-
derne være bæredygtige? 
Skal de ligge i Danmark eller udlandet? 

Undersøg også, hvor mange virksomheder vi har i Dan-
mark, som producerer sodavand, slik, og kager. Lav evt. 
en plakat med sunde og usunde fødevarevirksomheder. 

Drøft afslutningsvis med eleverne, hvad de har fået ud 
af kortlægningen, og besøg evt. fødevarevirksomheder 
i området. 

Emnet er både egnet for mellemtrinnet og udskolingen.

Madtest og læsning af varedeklarationer
Denne opgave går ud på at lære eleverne at gennem-
skue en varedeklaration. Opgaven og spørgsmålene 
kan bestå af at teste en færdiglavet ret, f.eks. lasagne, 
og spørgsmålene, der kan stilles, kan være:
Hvad er der i? 
Hvordan er fødevaren lavet? 
Hvilke tilsætningsstoffer og tricks er der brugt i pro-
duktionen, og hvorfor? 
Hvad siger varedeklarationen om de energigivende 
stoffer, er retten sund? Jvf. de nordiske næringsstofan-
befalinger. 
Hvilke informationer ønsker vi fra en varedeklaration? 
– Får vi denne information?  
Hvordan er den pakket, holdbarhed og opbevaring? 
Foretag en smags- og synstest. 
Tilbered et lignende måltid helt fra grunden af og sam-
menlign alle resultaterne.

Opgaven kan være en tværfaglig opgave med hjem-
kundskab, biolog og geografi. Kan også laves uden 
hjemkundskab og evt. i samarbejde med danskfaget i 
forbindelse med varedeklarationslæsning og forståel-
se af denne, samt læsning af alt, som står på pakkerne. 

Mad og hygiejne
Denne opgave går ud på at lære eleverne om madbak-
terier. Spørgsmålene til opgaven kan være: 
Hvor kommer de fra? 
Hvorfor fordærver mad? 

Hvilke madvarer fordærver nemmest? Hvad skal man 
være opmærksom på, når man handler, kommer hjem 
med varerne og tilbereder maden, samt hvis der er 
madrester tilbage. 

Beskriv et forløb med god hygiejne, hvor man undgår 
udbredelse af bakterier.
Prøv også at lade en stump flæskesteg stå i køleskabet 
eller ude på bordet i en uges tid. Registrer, hvad der 
sker. Tag forskellige bakterieprøver på køleskabshånd-
taget, spækbrættet, i køleskabet osv. og dyrk dem. 
Hvad oplever I?

Hent mere inspiration på foedevarestyrelsen.dk og 
madklassen.dk.

Opgaven kan indgå i natur/teknik, evt. i samarbejde 
med hjemkundskab.

Fra produktion til forbruger
Udvælg en madvare og følg den fra produktionsstart til 
forbrugeren køber den med hjem. 

Beskriv, hvilke processer en ganske almindelig mad-
vare, vi f.eks. samler op af fryseren, skal igennem? 
Følg også emballagens liv. 

For at bevare fokus på de 8 kostråd kan klassen ud-
vælge 8 forskellige madvarer, valgt fra forskellige råd. 
Samtidig kan der også være krav om, at det skal være 
et dansk madprodukt, og gerne en økologisk madvare. 

Eksempelvis kan det f.eks. være:
       1. Fra rødder til rødbeder på glas
      2. Fra frisk makrel til konservesdåsen
      3. Fra kartoffel til pomme frites 
      4. Fra korn til rugbrød
      5. Fra roe til sukker
      6. Fra yver til yoghurt
       7. Fra ko til millionbøf
      8. Fra grundvand til hane



Andre madkulturer
Sammenlign et andet lands madvaner med de danske 
madvaner. Prøv at sammenligne med et ikke vestligt 
land, eks. Japan. Sammenlign også kultur og sundhed. 
Sammenlign med kostkompassets råd. Drøft, hvorfor 
det ser så forskelligt ud.
Undersøg også, hvorfor japanske mænd, som bor i 
Japan, er sundere end deres landsmænd, som har bosat 
sig i USA.

Følgende spørgsmål kan stilles i forbindelse med denne 
opgave:
Hvad er dansk madkultur?
Hvilket land er sundest i verden? 
Hvor sund er Svendborg? (se rapporten ETOS på 
svendborg.dk. Den beskriver skoleelevers sundhed i 
Svendborg)  
Hvem lever længst og hvorfor?
Hvad spiser de og foretager sig, siden de lever så 
længe? 
Hvor ligger Danmark på listen?

Kilder til at svare på spørgsmålene kan findes hos DTU 
og Fødevareinstituttet samt ved at søge på Kostunder-
søgelser, sundhedsprofil2010.dk og på foodoflife.dk

Egnede fag: Natur og teknik, hjemkundskab, biologi, 
geografi, samfundsfag.

En skoledag med måltidet i fokus
Denne opgave har fokus på måltidet og de funktioner, 
måltidet har. Opgaven og spørgsmålene kan f.eks. 
bestå i at diskutere følgende spørgsmål:
Hvorfor er det godt at spise sammen? 
Snak med eleverne om, hvad et rart måltid er for dem. 
Hvad betyder det, at man er sammen med andre, når 
man spiser? 
Snak også med dem om, hvordan de synes, frokostmål-
tiderne bør forløbe i deres klasse. 

Disse spørgsmål kan også stilles for at sætte vores 
egen måltidskultur i perspektiv:
Hvad er den danske måltidskultur? 
Hvad fortæller historien om vores måltider? 
Hvordan spiser vi sammen i dag til hverdag og fest? 
Hvordan spiser de sammen i USA, Marokko, Indien og 
andre lande? 
Hvorfor har flere lande, bl.a. USA, Canada og England, 
indført en dag om året, de kalder Familiens dag, og hvad 
går den ud på? 

Opgaven kan laves tværfagligt i samarbejde mellem 
fagene dansk og historie. 

Matematik faget kan også inddrages. Lav da et fælles 
frokostmåltid i klassen eller sammen med andre klas-
ser/hele mellemtrinnet. 
Regn ud, hvor mange stole, borde, meter duge, taller-
kener, kopper osv., der skal bruges. Er det økonomisk 
muligt, lav da en kold frokost efter tallerkenmodellen 
(se denne på side 21). Undervis eleverne i tallerkenmo-
dellen og lad dem tegne tallerkenmodellen på deres 
paptallerken. Eleverne lægger herefter maden op på 
tallerkenen efter modellen.

Madværkstedet – mad og mit fag
Madværkstedet er klassens årlige dag, hvor der sættes 
fokus på mad og måltider. Det er en praktisk dag, som 
kan tage udgangspunkt i forskellige fag fra år til år. 
Madværkstedet kan foregå i hjemkundskabslokalet. 
Formålet med madværkstedet er, at eleverne får øvet 
sig i madlavningsteknikker, tilberedning af retter fra 
andre lande, sanser, regne og måleopgaver, diverse for-
søg m.m. Det er vigtigt, at dagen med mad og måltider 
tager udgangspunkt i et fag.

I naturfagene kan man f.eks. lave et forsøg med gluten. 
Gluten er et protein i bl.a. hvedemel. Ælt hvedemel og 
vand til en dej, derved dannes der i dejen et glutennet. 
Skylles dejen under rindende vand, bliver glutennettet 
tilbage. Eleverne kan tage et billede af resultatet og 
undersøge, hvad det er, de har lavet. Følgende spørgs-
mål kan stilles i forbindelse med forsøget:
Hvilken funktion har glutennettet i dej?
Undersøg også,  om rugmel har et glutennet. 



Slikdetektiver og Råderum
Danmark er et af de lande i verden med det største 
sliksalg. Vi er simpelthen Europamestre i slik. I gen-
nemsnit spiser danske børn 50 % mere sukker dagligt 
end anbefalet. Omregnet får 6 ud af 10 børn for meget 
sukker.

En god opgave vil være at se på søde sager og afgræn-
sede basisfødevarer og deres negative funktion på 
kroppen. Tal f.eks. om råderummet, se side 28.
Råderummet for 7 – 10-årige er på 4200 kJ om ugen, 
dvs. 600 kJ pr. dag.
Råderummet for 11 – 15-årige er 4900 kJ om ugen, dvs. 
700 kJ pr. dag.

I undervisningen kigges på forskellige slikposer, cho-
koladebarer, chips, peanuts, frugtyoghurt, Kindermæl-
kesnitte, sodavand og lignende. Lad eleverne regne ud, 
hvor meget de dagligt kan spise af hvert produkt, før de 
har ramt råderumsloftet. 

Snak med eleverne om resultaterne af deres undersø-
gelser, og hvad det betyder, når råderummet sprænges. 

Drøft også det danske begreb hygge, og hvordan det 
figurerer på jeres skole. Har I f.eks. kagedag. Hvem 
holder mest fast i den? Eleverne, forældrene eller læ-
rerne? Kunne den udskiftes med noget sundere? F.eks. 
en frugtsalat eller smoothie samt en bolle? Trænger 
hyggebegrebet til at blive revurderet. Inddrag eleverne 
i en eventuel ændring. Hvordan kan hyggebegrebet 
fremover se ud i klassen og på skolen?

Eleverne kan også lege slikdetektiver og 
lave en undersøgelse af forbruget af slik, 
søde sager, sodavand og saftevand på 
skolen eller på deres årgang og komme 
med forslag til, hvordan vanerne kan 
ændres og forelægge dem for elevrådet.



Idéer og inspiration til udskoling og
10. klasse 
Læs også idéer og inspiration til indskolingen/SFO og 
mellemtrinnet. Måske kan det også inspirere til under-
visning, hvor mad og måltider inddrages.

Fødevareministeriet, EU og Ø-mærket
Hvordan fungerer Fødevareministeriet i DK, hvilke 
opgaver varetager de, og hvilke afdelinger har de under 
sig. Stil eksempelvis følgende spørgsmål til eleverne:
Hvad laver deres underafdelinger? 
Hvem er Fødevareinstituttet, Fødevarestyrelsen, www.
altomkost.dk m.fl. 
Hvad kan de bruges til?
Hvad får vi mad- og sundhedsmæssigt ud af at være 
medlem af EU?
Hvem varetager madområdet i EU? 
Hvorfor er der både love/bestemmelse i EU og i Dan-
mark? 
Hvordan fungerer det?
Hvorfor er maden dyrere i DK end i de andre lande i EU?
Hvilke nationale mærkningsordninger og madlogo har 
vi og hvad står de for?
Er økologi ens i EU og hvad er forskellen mellem Dan-
marks øko-logo og EU’s øko-logo?

Samfundsfag – opgave for flere klasser på én gang, 
hvor eleverne fremlægger deres resultater for hinan-
den.

Andre madkulturer
Sammenlign et andet lands madvaner med de danske 
madvaner. Prøv at sammenligne med et ikke vestligt 
land, eks. Japan. Sammenlign også kultur og sundhed. 
Sammenlign med kostkompassets råd. Drøft, hvorfor 
det ser så forskelligt ud.
Undersøg også, hvorfor japanske mænd, som bor i 
Japan, er sundere end deres landsmænd, som har bosat 
sig i USA.

Følgende spørgsmål kan stilles i forbindelse med denne 
opgave:
Hvad er dansk madkultur?
Hvilket land er sundest i verden? 
Hvor sund er Svendborg? (find rapporten ETOS på 
svendborg.dk. Den beskriver skoleelevers sundhed i 
Svendborg  
Hvem lever længst og hvorfor?
Hvad spiser de og foretager sig, siden de lever så 
længe? 
Hvor ligger Danmark på listen?

Kilder til at svare på spørgsmålene kan findes hos DTU 
og Fødevareinstituttet samt ved at søge på Kostunder-
søgelser, sundhedsprofil2010.dk og på foodoflife.dk

Egnede fag: Natur og teknik, hjemkundskab, biologi, 
geografi, samfundsfag.

Vi spiser med hjernen
Denne opgave udfordrer elevernes sanser, kræsenhed 
og kulturvaner.

Et kvalitativt studie viser, at elever i 6. og 7. klasse har 
en opfattelse af, hvad der er ”mad for mig”, og hvad der 
er ”kost/ernæring for andre”. Hvad der forstås med 
”mad for mig” er forbundet med bestemte levnedsmid-
ler og retter, mens den sunde ernæring i højere grad 
opfattes som ”kost for andre” .

Det er derfor nødvendigt, at der tages udgangspunkt 
i elevernes egne erfaringer og opfattelser og at der 
arbejdes med en bredere forståelse af mad/kost og 
sundhed, når man underviser eleverne i sund mad og 
måltider.

I forbindelse med en oplysningsindsats spurgte Føde-
varestyrelsen ca. 300 danskere om, hvad de syntes om 
to forskellige versioner af frikadeller med kartoffelsa-
lat. Det var tydeligt, at de, der ønskede at spise sundt, 
også foretrak den version, som havde prædikatet sund. 
Også selvom det faktisk var to ens portioner. Denne 
undersøgelse viser det samme som mange andre, 
nemlig at vi i høj grad smager med hjernen.

At kunne lide mad er i vores kultur en forudsætning for 
at spise den - i hvert fald er det sjældent, at børn og 
voksne spiser mad, som de absolut ikke kan lide. Kræ-
senhed kan ses som en af de klareste sociale markører, 
og det er dybt forankret i kulturelle forhold, hvad man 
kan lide og ikke lide. Som eksempel herpå kan nævnes, 
at emigranter typisk tager kostvaner med sig. Vi har 
klare opfattelser af, hvad man kan spise og ikke kan 
spise. Nogle danskere kan f.eks. vældig godt lide kar-
tofler med brun sovs, nogle afskyr pulverkartoffelmos, 
og andre har smag for middelhavsmad. 

Formålet med denne opgave er, at eleverne får kigget 
lidt på deres egne madroller, madvaner og madkultur. 
Klassen kan inddeles i grupper, som arbejder med: 
         • Mad for mig  
         • Egne erfaringer med mad og måltider 
         • Hvorfor vi spiser, som vi gør
         • Hvorvidt de oplever sig selv som kræsne

Alle grupper drøfter desuden, hvad de mener andre bør 
spise, f.eks. hvad de mener der er mad for deres foræl-
dre. Til sidst sammenlignes med de 8 kostråd. 

Drøft også med eleverne, hvordan deres egen forstå-
else af mad, ser ud, i forhold til anbefalingerne? 
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Grupperne kan også lave forskellige sanseforsøg (se 
inspiration til indskolingen) og madkultureksperimen-
ter med hinanden. Disse kan f.eks. bestå i at:
Dæmpet lys får os til at spise mere
         • Servere sardiner og sild for hinanden 
         • Servere kogte okra 
         • Drøft gruppernes reaktioner 

I forhold til kræsenhed kan de forskellige grupper 
udtænke et frokostmåltid, som de præsenterer for 
hinanden samtidig med, at 1 – 2 elever observerer 
grupperne. Lad dem observere på kropssprog, udtrykte 
holdninger etc.

Lad bagefter observanderne fortælle, hvad de ople-
vede. Diskutér, hvorfor vi er kræsne. Er det fordi vi ikke 
kender maden og er trygge ved den, eller skyldes det, 
at vi ikke kan lide smagen af den? 

Undervisningen kædes sammen med litteratur og stu-
dier om kræsenhed og elevernes opfattelse/forståelse 
af sundhed og landets generelle sundhedstilstand. 

Ubevidste spisevaner
Tal med eleverne om spisevaner. Hvad påvirker vores 
valg af mad? 
Få eleverne til at vurdere, hvor mange gange de hvert 
døgn tager en beslutning om mad og måltider.

Dernæst skal de tælle alle beslutninger, de tager på et 
døgn. Gør det konkret og derved mere præcist, ved at 
bede dem tælle alle beslutninger om:
         • Hvornår de skal spise
         • Hvad de skal spise
         • Hvor meget de skal spise
         • Hvor de skal spise 
         • Med hvem de skal spise

Tag derefter en snak med dem om, hvad der påvirker 
vores spisemønstre. Undersøgelser har vist, at vi hver 
dag tager ca. 220 beslutninger, der handler om, hvornår, 
hvad, hvor meget, hvor og med hvem, vi skal spise. De 
fleste er ikke bevidste om mere end 15 – 20 af disse. 
Eksempler på, hvad der påvirker vores valg er:
         • Dæmpet lys får os til at spise mere
         • Dæmpet rolig musik får os til at spise mere
         • Mange farver får os til at spise mere
         • Større portioner får os til at spise mere
         • Små brede glas får os til at drikke mere end  
 høje tynde glas
         • Større tallerkner får os til at spise mere
Disse er blot eksempler på, hvad der påvirker os. Dertil 
kommer reklamer, smage, dufte osv.

En sjov smørrebrødstanke for eleverne
Case til eleverne: Forestil dig, at du er udlænding og 
f.eks. kommer fra Italien til en dansk smørrebrødsfro-
kost. 

Som dansker har vi nogle klare regler for, hvilke madva-
rer der skal ovenpå hinanden for at kunne kalde det en 
rullepølsemad, en æggemad med rejer etc. Vi ”opbyg-
ger” et stk. rugbrød med pålæg efter et helt bestemt 
kulturmønster, som udlændinge ikke kender. 

Gad vide, hvordan smørrebrødene ville se ud, hvis vi 
danskere ikke var til stede som rollemodel, og itali-
enerne selv skulle komponere dansk smørrebrød? Prøv 
at leg tanken helt ud. 

Undersøg også den danske smørrebrødshistorie og 
find ud af, hvordan Dyrlægens natmad er opbygget, 
en roastbeef mad opbygges osv. og få derigennem en 
samtale om den danske smørrebrødskultur, hvor godt 
unge kender den i dag, og om den vil overleve i fremti-
den. 

Kig også på de seneste undersøgelser af danskernes 
favoritter til aftensmad, sammenlign med tidligere un-
dersøgelser og drøft forskellene, samt kom med bud på 
fremtidens favoritter og hvad eleverne synes om dem.

Mad uden hokus pokus
Fokus på mad fra grunden – ingen forarbejdede madva-
rer. Opgaven kan laves både teoretisk og praktisk i køk-
kenet. Sammensæt en ret med eleverne ud fra årstiden 
og lav den uden færdigproducerede fødevarer. F.eks. 
fiskefilet med pomme frites, remoulade og coleslaw. 

Følgende spørgsmål kan stilles i forbindelse med 
opgaven:
Hvornår startede produktionen af færdigproducerede 
madvarer, hvorfor og hvad var de første produkter? 
Hvornår begyndte tilsætningen af e-numre, og hvad er 
e-numre? 

Læs forskellige varedeklarationer bl.a. remoulade i 
plastbeholdere fra discountsupermarkeder – hvad 
er der i? Er det mad? Hvad er remoulade og hvad er 
remouladens historie?

Opgaven kan laves tværfagligt mellem historie, dansk, 
fysik/kemi og hjemkundskab.
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Kend de lokale madproducenter
Opgaven handler om at undersøge lokale madprodu-
center, f.eks. mejeri, æbleplantager, gartnerier osv. 
I området omkring Svendborg ligger mange små og 
store erhvervsdrivende fødevarevirksomheder, som I 
måske kan besøge. 

Kortlæg, hvor selvforsynende området egentlig er med 
fødevarer ud fra, at vi har behov for korn, kartofler, 
frugt, grønt, kød, fisk, æg, mejeriprodukter og fedtstof-
fer. 

Formålet med opgaven er, at eleverne skal få større 
kendskab til området omkring Svendborg, større kend-
skab til produktion af fødevarer. 

Følgende spørgsmål kan stilles i forbindelse med 
opgaven:
Hvor mange er økologiske, hvor mange er ikke? 
Hvordan er kvaliteten af deres produkter? 
Hvorfor bruges tilsætningsstoffer, hvilken funktion har 
de, og kunne de erstattes med madvarer? 
Hvor sunde er madprodukterne, som produceres? 
Hvordan er virksomhederne funderet? 

Kendskabet kan også bruges i forbindelse med mulige 
praktikpladser. 

Drengerøvsmad til de store drenge
Valgfag til de store drenge. Fanges de store drenge 
ikke af de boglige fag, er her muligheden for at give 
dem et andet meningsfyldt fag. 
Holdet er kun for drenge, og her skal de lære at lave alt 
fra morgenmad, billig flytte hjemmefra mad og festme-
nuer, så de er godt klædt på, den dag de selv skal stå 
for maden. De unge lærer at lave dejlig velsmagende 
drengemad, som samtidig er sund. 

Undervisningen tager udgangspunkt i de unges opfat-
telse og forståelse af egen mad og tvistes til sund mad. 
Hvorfor ser jeg ud, som jeg gør, og hvordan vil jeg gerne 
se ud fremover? Besøg på Erhvervsskolen, visit af 
gæstekokke og evt. sundhedsplejersken.

Prinsessemad eller Tøsemad til de store piger
Valgfag til de store piger. Fanges de store piger ikke 
af de boglige fag, er her muligheden for at give dem 
et andet meningsfyldt fag. Samme koncept som med 
drengene. 

Det danske madland – hvordan ser det ud?
Denne opgave omhandler det danske madland. Opga-
verne til eleverne kan se således ud:
Kender eleverne vores fødevareproduktion? 
Hvilke madvarer er DK storproducent af?
Hvad er vores største fødevareproduktioner? 
Hvilke fødevarer eksporterer vi?

Desuden kan opgaven bestå af at kortlægge de store 
fødevarevirksomheder, hvor ligger de henne - også dem 
vi har i udlandet. Spørgsmålene kan lyde således:
Hvorfor ligger de, hvor de ligger? 
Hvordan ser fremtidens fødevarevirksomheder ud? 
Hvilke etiske retningslinjer bør fødevarevirksomheder 
følge? 
Hvilke fødevarer bør fremmes? 
Hvilken kvalitet bør fødevarerne have? 
Skal fødevarerne være bæredygtige, skal virksomhe-
derne være bæredygtige? 
Skal de ligge i Danmark eller udlandet? 

Undersøg også, hvor mange virksomheder vi har i Dan-
mark, som producerer sodavand, slik, og kager. Lav evt. 
en plakat med sunde og usunde fødevarevirksomheder. 
Drøft afslutningsvis med eleverne, hvad de har fået ud 
af kortlægningen, og besøg evt. fødevarevirksomheder 
i området. 

Emnet er både egnet for mellemtrinnet og udskolingen.

Gør op med myterne
Find de mest fremtrædende myter om mad på altom-
kost.dk og samvirke.dk. Få også svar på, om myterne 
holder. 

Drøft med eleverne, hvordan myter om mad opstår, 
samt hvad der forstås ved at være kildekritisk. Kan 
man stole på ugebladenes skriverier om ernæring? 
Hvad kan man egentlig stole på?
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Kunsten at følge kostkompasset med de 8 kostråd
I samarbejde med forældrene og familierne til eleverne 
skal klassen forsøge at leve efter de 8 kostråd i en hel 
uge. Forud for projektet skal eleverne lave lister, hvor 
de skriver, hvad dagligt bør spise for at leve op til de 8 
kostråd i deres alder. Derved bliver de mere bevidste 
om,  hvilke madvarer de specielt skal have fokus på, for 
at få nok i løbet af ugen. 

Eleverne skal dagligt skive en dagbog/logbog og 
udfylde skemaer over, hvordan det er gået den pågæl-
dende dag. Ugen efter samles der op på, hvordan det 
gik, og hvad de synes om kostrådene.
Følgende spørgsmål kan med fordel diskuteres efter-
følgende:
Hvorfor har vi officielle anbefalinger?
Er de til at forstå og mulige at leve efter?
Hvilke råd var sværest at leve efter? 

Sundhed på tværs af klassens fag
Idéen Kunsten at følge kostkompasset med de 8 
kostråd kan udvides til et samarbejde med klassens 
forskellige fag samt skolens fagpersoner indenfor 
sundhed.

Nedenfor er et eksempel på inddragelse af de forskel-
lige fag i arbejdet med det første råd i kostkompasset 
Frugt og grønt – 6 om dagen”

I dansk: Læse og skrive tekster/digte/historier om 
frugt og grønt.

I matematik: Veje frugt og grønt. Hvad vejer de forskel-
lige frugter og grøntsager? Hvor meget fylder 100 gram 
rødbeder, rucola, tomat, æble osv. Eleverne kan også 
veje et æble – skære det i skiver og hænge det på en 
snor. Efter en uge vejes æblet igen. Hvad vejer det nu? 
Hvad er der sket og hvorfor? Hvordan er næringsind-
holdet nu i forhold til det friske æble.

Større klasser kan energiberegne og kigge i tabeller 
efter kJ, vitaminer og mineraler, samt på statistikker af 
danskernes indtag af frugt og grønt.
Biologi: Frugt og grønt set med biologens øjne. Hvad er 
afgrøderne opbygget af? Hvilke næringsstoffer inde-
holder de m.m. Hvad bidrager de med i kroppen?

Geografi: Hvordan dyrker man frugt og grønt i de for-
skellige lande og hvorfor? Medtag også knap så kendte 
afgrøder som linser og bønner.

Historie: Frugt og grønts historie i Danmark. Hvor 
stammer de enkelte grøntsager og frugter fra, og 
hvornår kom de hertil? Nordiske frugter og grøntsager, 
hvad er det?

Engelsk og andre sprog: Hvad hedder de forskellige 
frugter og grøntsager på forskellige sprog. 

Religion omkring frugt og grønt. Hvor, hvornår og hvor-
dan optræder det i forskellige trosretninger. 

De øvrige 8 kostråd i Kostkompasset kan der arbejdes 
med på samme måde i klassens fag.

Ovenstående projekt kan desuden foregå i samarbejde 
med skolens sundhedsplejerske samt idrætslærerne. 
Eleverne kan få målt deres kondital før og efter forsø-
get med, at eleverne prøver at følge de 8 kostråd i en 
uge. Sundhedsplejersken kan fortælle om livsstilssyg-
domme m.m.

Fødevarer, før, nu og i fremtiden
Undersøg fødevarerne gennem tiden. Se på:
 
Fødevarer for 70 år siden – hvad var det? 
Fødevarer i dag – hvad er det? Tilsætningsstoffer, 
aromaer, økologi, klimamad osv.

Fremtidens fødevarer – hvad er det? Se også på nano-
teknologi, molekylærbiologi, alger, functional food, 
bæredygtig mad m.m.

Hvilke krav og holdninger har eleverne til morgenda-
gens mad?
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Skolens rammer, idéer og inspiration 
Skolens rolle i forhold til mad og måltider kan udfyldes 
på mange måder. I de foregående afsnit er en række 
idéer og muligheder beskrevet, som kan anvendes i 
undervisningssituationer. Skolens rammer har selvføl-
gelig også en stor betydning, hvorfor der i dette afsnit 
gives bud på, hvordan skolen overordnet kan arbejde 
med rammerne for at påvirke elevernes mad- og mål-
tidskultur positivt. 

Det handler bl.a. om, at de rammer, skolen sætter, skal 
give mulighed for, at eleverne får handlekompetence 
på mad- og måltidsområdet. Det kan således blive en 
diskussion om skolens værdier på mad og måltidsom-
rådet, hvordan I mener, jeres skole kan være med til 
at forbedre elevernes adfærd og dannelse i forhold til 
sundhed?

I det følgende afsnit er der inspiration og forslag til 
emner som skolebestyrelse, skoleledelse, lærere og 
elevråd kan tage op i forhold til skolens rammer om-
kring mad og måltider.

Mad- og måltidspolitik
Det kan være en god idé at udarbejde en lokal mad- og 
måltidspolitik. Politikken kan tage udgangspunkt i de 
foregående afsnit, hvor områder, der er kritiske for 
børns sundhed, beskrives. 

På side 58 ses en skabelon til, hvordan skolen kan 
udforme en politik og handleplan. Mad- og måltidspo-
litikken kan også bruges som en afprøvning af jeres 
ønsker, og når I så har afprøvet og evalueret, kan I tage 
en mere permanent eller længerevarende beslutning 
om, hvordan jeres politik skal se ud. 

Skolens spisemiljø
Som supplement til mad- og måltidspolitikken kan det 
være en god idé at kigge på skolens spisemiljø. Forhold 
Jer f.eks. til om der er de bedste rammer for eleverne, 
og om skolen husker at tage eleverne med på råd.

Indskolingens spisemiljø
Hvad er et godt samvær omkring maden for de yngste 
elever? Er den måde, madpakken indtages på, tryg nok 
for de yngste elever? Får de spist deres madpakke, 
inden det ringer?
Får de styrket deres sociale kompetencer under målti-
det?  

Stil eventuelt følgende spørgsmål:
Er højtlæsning og historiefortælling mens de små 
elever spiser godt? Hvorfor/hvorfor ikke? Kan måltidet 
foregå anderledes? 
Hvad kunne målet være med at spise sammen? 

Er højtlæsningen lærerens ønske eller elevernes? Eller 
blot en vane? Hvad synes eleverne om historie under 
måltidet – kan de svare oprigtigt, eller er der allerede 
skabt en vane/tryghed med højtlæsningen under mål-
tidet? Vil det være godt også at spise sammen uden 
højtlæsning? Hvad vil børnene få ud af det? 
Hvor lang tid afsættes der til spisningen? Er eleverne 
tilfredse med det?

Mellemtrinnets spisemiljø
Er rammerne omkring måltidet fortsat rare og trygge. 
Inddrag eleverne til at svare på følgende spørgsmål:
Trives eleverne, og får de spist deres madpakke, før det 
ringer ud til frikvarter? 
Kunne måltidet foregå anderledes? 
Signalerer lærerne, at maden og måltidet er vigtigt? 
Spiser eleverne alene, eller er læreren til stede? 
Er der forskel på, om læreren er der eller ej? 
Hvad synes eleverne på mellemtrinnet om deres mad-
pakkemåltider? Hvad synes lærerne? 
Hvad vil der ske socialt og madmæssigt, hvis eleverne 
sidder fælles rundt om et bord eller i flere mindre 
grupper med f.eks. duge på bordene, kopper, servietter 
m.m., evt. i et fælles spiserum med de øvrige klasser fra 
mellemtrinnet? 
Vil det forandre stemningen, samtalerne, mængden, 
som spises, knytte andre kontakter osv., påvirke deres 
sundhedsadfærd og livsstil?
Hvor lang tid afsættes der til spisningen? 
Er eleverne tilfredse med det?

Udskolingens spisemiljø
Hvilke tilbud har skolen til de store elever? Skal de 
blive på skolen under frokostmåltidet, eller er der 
udgangstilladelse til at forlade skolen?

Hvis skolen har forbud mod udgang, hvilke alternativer 
er der så til dem? 
Har de store elever et fælles lokale, hvor de kan spise 
sammen, f.eks. en lounge, som de selv har fået lov til at 
indrette? 
Hvis skolens største elever har tilladelse til udgang, 
hvordan fungerer den ordning? 
Har eleverne med udgangstilladelse et spiserum på 
skolen, som er deres? 
Hvad synes udskolingseleverne/elevrådet om deres 
frokostmåltid? 
Har de drømme og ønsker for måltidet trods ud-
gangstilladelse eller forbud? 
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Frugtordninger
Studier viser, at jo lettere det er at få frugt og grønt, 
des mere sandsynligt er det, at børnene spiser det. 
Desuden øges indtaget, hvis maden er præsenteret i 
en form, der opmuntrer til at spise den, dvs. vasket og 
udskåret. 

Ønsker I at etablere en frugtordning, kan I på fvm.dk 
under skolefrugt læse mere om mulighed for tilskud til 
en frugtordning. Alternativt kan eleverne opfordres til 
hver især, at medbringe frugt og grønt til et fælles mål-
tid, f.eks. i 10-frikvarteret. Det vil være godt, hvis der i 
timen op til 10-frikvarteret afsættes et par minutter til 
at skylle frugt og grønt samt skære dem ud i spiseven-
lige størrelser. 

Skolebod
En skolebod kan være et godt alternativ til en kantine 
eller café. Den kan tilbyde sund mad til elever, som er 
sultne og trænger til at få suppleret madpakken. Ma-
den kan være velsmagende gnavemad som fuldkorns-
bolle eller minirugbrød/skolerugbrød sammen med 
frugt og grønt og/eller velsmagende sandwich. 

Skoleboden kan også sælge morgenmad til de elever, 
som har behov for dette. Det er vigtigt, at skoleboden 
er sund, og at der ikke sælges søde sager og søde drik-
kevarer. En af udskolingsklasserne kan stå for indkøb 
og salg. Inddragelse af eleverne i skoleboden er også 
med til at fremme deres maddannelse og styrker dem i 
at træffe beslutninger, løse problemer, og lære ansvar 
for driften. 

En skolebod kan samtidig være et naturligt samlings-
punkt for skolens elever, hvor de kan møde venner og 
stifte nye bekendtskaber. Det kan derfor være godt at 
gøre den hyggelig med siddepladser og lægge den et 
centralt sted på skolen. Hvis I allerede har en skole-
bod, der sælger frugt og grønt, er det også muligt at 
få tilskud til det frugt og grønt, I sælger. Læs mere 
om tilskudsmuligheder på fvm.dk under skolebod og 
skolemad.

På altomkost.dk kan I læse mere om skoleboder. Gratis 
råd og vejledning om skoleboder kan også indhentes 
hos jeres lokale rejsehold fra Alt om Kost eller på Rej-
seholdets hotline på tlf. 80601060. 

Madordning/Kantine
På altomkost.dk under Kommune Skole Daginstitution 
er der et link til skoler, som overvejer eller allerede har 
en madordning/kantine. Til information og inspiration 
har Fødevarestyrelsen udgivet følgende materialer, 
som også kan downloades på siden: Sund skolemad 
med smag, smil og samvær. Sund skolemad, et ledel-
sesansvar. Plakater til skolekantinen. 

Har I allerede en madordning/kantine/bod, kan mere 
inspiration til mad i skolekantinen findes i Klubbernes 
Kogebog. 

Når I har etableret en madordning/kantine, er det 
vigtigt at se på kantinens sociale miljø. Svar eventuelt 
på følgende spørgsmål: 
Trives eleverne i kantinen? 
Fungerer det godt nok, eller kan det gøres bedre? 
Hvad er fordelene og ulemperne ved en kantine? 
Er eleverne inddraget i indretningen og driften? 

En ny undersøgelse offentliggjort af Økologisk Lands-
forening viser, at økologiske kantiner fremmer skolens 
sundhed – har I eller vil I overveje økologisk mad på 
jeres skole?

Skolens madkultur
Kender I jeres elevers madvaner, mens de opholder sig 
på skolen?
Har børnene spist morgenmad hjemmefra?
Hvad får de at spise i 10-mad?
Hvor mange elever har madpakke med, og hvem har 
typisk ikke? 
Hvor mange har en sund/nærende madpakke med? 
Hvordan er de øvrige madpakker?
Får eleverne med udgangstilladelse nærende mad, når 
de handler ude?
Hvad er en god, sund og nærende madpakke, når man 
går i indskolingen, mellemtrin og i udskolingen?
Har eleverne behov for lidt mad, hvis undervisningen 
løber til kl. 15?

Hvad accepterer I på jeres skole, er 4 halve med på-
lægschokolade ok? 
Hvordan vil I beskrive jeres skoles madkultur generelt 
– husk også de søde sager og drikkevarer. Hvilken mad-
kultur ønsker I og drømmer I om? Trænger den, I har, til 
justeringer? Hvordan kan jeres madkultur ændres og 
fremmes?
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Mad- og måltidsanalyse
Skolen kan evt. lave en kortlægning af, hvordan man 
spiser på skolen. Inddrag ovenstående spørgsmål fra 
Skolens madkultur og se også på, hvornår eleverne 
giver udtryk for, at de er sultne. Svar også på følgende 
spørgsmål:
Synes børnene, at de har nok mad med hjemmefra? 
Hvor mange måltider sættes der tid af til i løbet af en 
dag? 
Hvor lang tid bruger I på de enkelte måltider? 
Synes eleverne, at de har nok tid til at spise i? 
Foregår måltiderne på en god måde? 
Hvordan er retorikken, mimikken, kropssproget, om-
gangstonen, stemningen m.m. omkring maden og under 
måltiderne? 
Husk også at kigge på lærernes andel i måltidet? 
Husk tillige at inddrage elevrådet.

Efter endt analyse: Hvad skal så evt. ændres og forbed-
res i forhold til mad og måltider på jeres skole?

Mad og drikke ved skolearrangementer
Som skole har I en stor signalværdi til forældrene og 
eleverne. Hvilke signaler sender jeres skole til eleverne 
og forældrene ved forældremøder, forældrekonsulta-
tioner, traditioner, fester og elev- og forældrekomsam-
mener på skolen og ude i klasserne. 

Svar eventuelt på følgende spørgsmål:
Er sodavand, saftevand og andre søde drikkevarer vel-
komne, og til hvilke lejligheder, og i hvor store mæng-
der? Måske kan de begrænses og evt. skiftes ud med 
mere sunde alternativer. 
Hvor ofte serveres der slik og kager i en klasse? 
Kan de søde sager erstattes af rigtig mad og kagerne 
begrænses til en lille dessert. 
Hvis behov/ønske imødekommer vi med den kultur, vi 
har? Børnenes eller de voksnes? 

Svar også på, om ovenstående tilbud er i overensstem-
melse med de værdier og signaler, skolen ønsker?  

Undersøg eventuelt også, hvordan udbuddet af søde 
drikkevarer og kager så ud på skolen for 10–20-30 år 
siden i forhold til i dag. Er der sket ændringer? I hvilken 
retning? I fald hvorfor?

Hvis jeres skole trænger til at begrænse søde sager, 
kan der så findes en model og balance/overgangsperi-
ode, så hverken lærere eller forældre opfatter budska-
berne som helt urimelige. 

Vand i hverdagen
Hvor nemt er det at få et godt glas koldt vand på jeres 
skole? Læs om vigtigheden af vand samt forslag til, 
hvordan eleverne får mere vand på side 22.
Snak tilgængelighed af vand med elevrådet. Husker 
lærerne at opfordre børnene til at drikke vand? 

Andre idéer til skolen

Skolehaver
Lav en skolehave. En have på skolen med frugter, grønt-
sager, bær og urter, drivhus, højbede, og måske også 
en mark med dyrkning af forskellige kornsorter bringer 
naturen og fra jord til bord meget tæt på eleverne.

Bæredygtighed med klimahensyn og økologi hånd i 
hånd med sundhed og fødevaresikkerhed er scena-
riet i dag for fremtidens fødevarer. Skolen kan derfor 
komme på forkant med tiden og inddrage eleverne i at 
passe på jorden og dem selv. 

Det kan eksempelvis være 5. – 6. klasserne, der sam-
men med et par haveansvarlige lærere, står for haven. 
Høsten kan bruges i hjemkundskab. Eleverne kan også 
prøve at dyrke andre madprodukter som korn, roer og 
raps eller have en ren Nordisk have med bl.a. æbler, pæ-
rer, blommer og bær, samt kål, kartofler og rodfrugter. 

Det kan være en fordel, at eleverne passer haven 1 år 
før de har hjemkundskab, samt det år, de har hjemkund-
skab, så de selv har været med til at så og passe de 
afgrøder, som høstes til hjemkundskab.

Skolehaven kan være en tværfaglig opgave mellem 
naturfagene og hjemkundskab.

På Lindevangsskolen på Frederiksberg har man i flere 
år haft en elevgartnerhave. På nedenstående link kan i 
læse mere om Lindevangsskolens have. Læs mere på 
frb-li.dk, klik ind på Biologisk Central, og herefter Sko-
lehaverne, for at se deres Skole- og Undervisningshave.

På kbhskolehaver.dk kan I se og læse mere om skoleha-
verne i Københavns Kommune.

Har I fladt tag på skolen, kan I også overveje at anlægge 
en taghave på skolens tag. Det er man bl.a. i gang med i 
Gyldenrisparken på Amager. 

Undersøgelser fra skolehaven på Krogerup Avlsgård i 
Nordsjælland og fra skolehaver i udlandet fortæller, at 
børn, som oplever skolehaver, spiser sundere og bliver 
mere trygge ved mad, da de tør smage mere, fordi de 
selv er med til at dyrke afgrøderne.
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Vores by hedder Kostkompasset - temauge for 
hele skolen
Dette er en idé til hele skolen. Formålet er at have fokus 
på kostkompasset med de 8 kostråd, økologi, råderum 
og samværet ved måltidet i en temauge for hele skolen. 
En af de sidste dage, åbnes dørene for forældrene ved 
fyraftenstid, så de kan besøge de forskellige kostråd 
og lære mere om rådene. Hvert klassetrin kan f.eks. 
stå for et kostråd, i form af et værksted, som drives af 
klassetrinnets lærere. 

Det er også en mulighed at inddele skolen i indskoling, 
mellemtrin og udskoling og lave 3 små byer, som hver 
har de samme værksteder med de samme råd. Eleverne 
kan melde sig til et råd indenfor deres trin og derved 
komme til at lære flere af de andre elever på deres trin 
at kende.

Værkstederne kan hedde:

Spis frugt og grønt – 6 om dagen

Spis fisk og fiskepålæg – flere gange om ugen

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød – 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

Herudover kan der være værksteder for:
         • Råderum
         • Økologi, evt. koblet med klimamad
         • Måltidet – at spise sammen, madvaner og   
 kræsenhed



56

Værkstedet kan samtidig vise, hvor mange kg sukker 
vi i snit spiser om året, hvor mange Kinder mælkesnit-
ter, man skal spise for at få ½ liter mælk. Det giver en 
masse aha-oplevelser til forældre og elever. 

Værkstedet kan fremstille sunde kager og slikpo-
ser, dvs. med et lavt sukker- og fedtindhold, samt 
smoothies til det åbne arrangement.

Økologiværkstedet kan se på: 
Økologiens historie og på hvorfor er økologi vigtig? 
Hvad er fordelene ved økologi? Hvornår startede 
landbruget med sprøjtegifte og hvorfor? Hvad har 
modstanderne af økologi imod økologi? Hvorfor er der 
foreninger og bevægelser for økologi? Hvad hedder de, 
og hvad laver de? Hvor udbredt er økologi i Danmark, 
hvilke byer og områder er længst fremme, hvad med 
Svendborg?

Værkstederne kan tilsammen udgøre en hel by. Byen 
kan udvides med flere værksteder, så den også rummer 
en bank og en avis.

Hvert værksted finder i samarbejde med eleverne 
ud af, hvad de vil lave og præsentere for de andre på 
skolen. Når temaugen åbner dørene for forældrene, 
kan der være salg af mad og præsentationer af, hvad 
eleverne har lavet på værkstedet.

Pengene fra salget kan eks. gå til at afprøve sunde 
alternativer og smagsprøver i skoleboden. 
Temaugen/dagene kan gentages med 3 – 4 års mellem-
rum, så det bliver et tilbagevendende tema, eleverne 
glæder sig til. 

Eksempel på værkstedsaktivitet:
Værkstedet: Spar på sukker – især fra sodavand, slik 
og kager, kan f.eks. lave en udstilling, som viser, hvor 
meget sukker der er i en slikpose, og samtidig hvor 
mange kJ en slikpose giver, og hvor meget det udgør af 
dagens behov, hvis man er 10 år. 
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Hvor mange økologiske virksomheder ligger der rundt 
om Svendborg, f.eks. i en radius af 30 km? Kortlæg, hvil-
ke økologiske virksomheder det er. Hvad producerer 
de? Find også information om landbrug/godser, som 
har omlagt til økologi. 

Hvad er sprøjtemidler og kunstige tilsætningsstoffer? 
Hvordan og af hvad fremstilles de?
Økologi og EU – hvor godt med er de andre EU-lande. 
Hvilket EU-land er mest økologisk? Hvilke mål har EU 
for økologi? Hvilke mål har Danmark for økologi? Hvad 
er EU’s regler i forhold til de danske regler? EU’s mærke 
og Danmarks ø-mærke, hvad skal der til for at få dem 
på sin vare.
Endelig kan værkstedet lave økologisk mad efter kost-
kompasset, som samtidig er klimavenligt og bæredyg-
tigt.

Før temaugen
For at værkstederne kan fungere økonomisk, kan de 
lokale fødevareproducenter søges om støtte til værk-
stederne i form af råvarer.

På femtedagen afsluttes temaugen, og den evalueres 
hos eleverne.

Smagens dag
Skolen kan indføre Smagens dag og blive klogere på 
smagsløg og få bedre oplevelser med maden.  På sma-
gensdag.dk kan der hentes inspiration til at få smagen 
i centrum. FDB har også lavet materiale og elevhæfter, 
der bl.a. hedder Smag på grøntsager i sæson.

Fælles Slow Food Fest
Skolerne i Svendborg kan lave en fælles årlig Slow 
Food dag, hvor Slow Food-maden er i fokus.

I forbindelse med, at Svendborg er det første danske 
medlem af cittaslow, er det oplagt, at samtlige sko-
ler i Svendborg indfører en fælles Slow Food-dag i 
samarbejde med kommunen. Her kan kvalitetsmad 
simre dagen lang, og der kan være fællesspisning ved 
langborde.

Hver klasse kan tilberede deres egen Slow Food-ret 
efter bevægelsens principper. Skolegården pyntes med 
borde, parasoller, duge osv.

Lejrskolemad
Børn elsker at bestemme, hvad der skal spises. Men 
børn går ofte mest op i, hvad de kan lide, og tænker ikke 
på, om det er usundt. Skal klassen på lejrskole, er det en 
oplagt mulighed for at påvirke/udvide deres madkultur 
og sundhed. For at imødekomme børnenes drøm om 
at bestemme, kan lærerne derfor give dem flere sunde 
valg. 

Husk også at vælge efter årstiderne og tænke øko-
logien ind. Lev efter kostkompasset på lejrskolen til 
så mange måltider som muligt. Husk også det sene 
eftermiddagsmåltid på lejrskolen, f.eks. et par rug-
brødsmadder med banan og eller æble. 
Måltidet nedsætter sliktrangen og giver både mætte 
elever og lærere, og ulvetimen forsvinder helt, når der 
drikkes vand til.

Fokus på sundhed til morgenmad, mellemmåltider og 
madpakker
I perioder eller på udvalgte dage kan skolen sætte 
fokus på elevernes morgenmad, mellemmåltider og 
madpakker. 

Det kan f.eks. være afholdelse af en fælles morgen-
madsdag, hvor hele skolen spiser morgenmad sammen, 
eller eleverne spiser sammen med deres trin.  En uge 
kan der være fokus på mellemmåltider, hvor 10-frikvar-
teret omdannes til uddeling af mellemmåltid (f.eks. 
fuldkornsbolle og frugt). Til fællesspisningen af mad-
pakker kan skolen opfordre forældrene til at smøre en 
madpakke, som følger Fødevarestyrelsens anbefalin-
ger. Gi’ madpakken en hånd, se side 22. 

Erfaringsudveksling og logbog
Det kan være en god idé at lave en logbog over alle 
projekter og idéer, som skolen står for, både på de 
forskellige trin, tværfagligt, i de enkelte klasser og på 
skolen som helhed.

Madskole i ferien
Rundt om i landet er der igangsat initiativer til afhol-
delse af Madskoler i børnenes ferier, primært sommer-
ferien. Bag initiativet står Landbrug & Fødevarer og 4H. 
Formålet med Madskolerne er at give børn og unge 
viden om mad og motion på en sjov, lærerig og akti-
verende måde, samt give dem værktøjer til at gøre 
varieret mad og sund livsstil til det naturlige valg. Det 
er endvidere målet, at deltagerne møder produkter fra 
dansk landbrug og lærer 4H (bedre) at kende.  

Udover Madskolerne er der opstartet Etniske Madsko-
ler og Ungdomsmadskoler. Som skole kan I opfordre 
eleverne til at deltage i Madskolerne samt informere 
forældrene om deres eksistens.
På madskoler.dk kan I læse mere om Madskolerne og 
se, hvor den nærmeste afholdes.



Skolens politik og handleplan 
for mad og måltider
Det kan være en god idé at lave en nedskrevet lokal 
mad- og måltidspolitik. En lokal mad- og måltidspolitik 
er et godt styringsredskab for skolens og SFO´ens 
mål med maden og måltiderne. For at gøre politikken 
effektfuld, bør der kobles en konkret handleplan til po-
litikken, hvori detaljerede mål for maden og måltiderne 
beskrives. Hvor politikken er overordnet, er handlepla-
nen udtryk for de planer, I f.eks. ønsker at gennemføre 
indenfor det næste år. 

Brug dette idéhæfte som inspiration til at udforme en 
lokal mad- og måltidspolitik samt en konkret hand-
leplan. Evaluér politikken og handleplanen mindst en 
gang om året, f.eks. når I laver årsplan.

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 af børnene i den tid, de har 
undervisning og pauser eller opholder sig i SFO´en.

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?
Eksempel på, hvad en politik på skolen skal sige noget 
om:
         • Hvordan skolen, forældre og lærere forholder  
 sig til den mad, der tilbydes og spises på 
 skolen
         • Hvordan rammerne for måltiderne på skolen  
 skal være. Den skal fortælle om samværet ved  
 selve måltidet, dvs. hvordan man på skolen   
 eller i klasserne er sammen om at indtage
 måltiderne, og hvad man vil opnå med sam-  
 været ved måltiderne
         • Hvilke aktiviteter der skal igangsættes, for at 
 politikken bliver synlig i dagligdagen og løser  
 eventuelle problemstillinger
         • Alle de måltider, der spises på skolen, hvad 
 enten maden tilberedes på skolen, medbringes 
 hjemmefra eller er købt uden for skolen i 
 pauserne. Mad og drikkevarer omfatter også 
 fødselsdage, festlige lejligheder, særlige   
 projekter og arrangementer, ture ud af huset,  
 lejrskole 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 bør-
nene, 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 skolebestyrelsen, 
der i fællesskab med ledelsen beslutter mål, rammer 
og principper for skolen. Derfor er det en forudsætning 
at have bestyrelsens og skoleledernes opbakning, hvis 
mad- og måltidspolitikken skal føre til aktiviteter og 
forandringer på skolen.
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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 skolen.

En fælles politik
         • kan hjælpe til at sikre, at børnene tilbydes   
 sund mad og drikke i løbet af dagen
         • kan bruges til at få gang i nye aktiviteter og   
 fastholde og forbedre dem, man allerede har
         • kan være et godt styringsredskab for at   
 arbejde med mad og måltider, både for lærere,  
 evt. køkkenpersonale, forældre og andre sam- 
 arbejdspartnere
         • kan sikre, at alle parter har forholdt sig til,   
 hvilke rammer og betingelser skolen skal have  
 for maden og måltiderne
         • kan sikre, at også nye børn, forældre og lærere  
 bliver introduceret til de retningslinjer, der er  
 på mad- og måltidsområdet
         • 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 professio-
 nelle tilgang til arbejdet med mad og måltider? 

Den involverende  og undersøgende mad- 
og måltidsspolitik
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 
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 måltids-
 politikken?
         • Hvilke økonomiske og tidsmæssige 
 ressourcer er der til arbejdet?
         • Hvem skal udarbejde politikken, 
 dvs. hvem er arbejdsgruppen bag politikken?
         • Hvilken litteratur, anbefalinger, faghæfter,
 kommunekrav m.m. ligger til grund for 
 politikken?

Mål bør konkretisere:
         • I hvilken retning arbejdet med mad og måltider  
 skal bevæge sig
         • Hvad skolen 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.

Handleplanen
Handleplanen er den konkrete del af politikken og rum-
mer beskrivelse 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
 igangsættes og evt. fortsættes?
         • Hvorfor sætter vi netop disse aktiviteter 
 i gang?
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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 skolen helt konkret vil opnå   
 med politikken, fx sunde madpakker eller flere  
 mellemmåltider
         • Hjælpe til senere at kunne foretage en 
 evaluering af, om skolen i praksis efterlever 
 politikken, og om den forandrer noget i hver- 
 dagen

Succeskriterier kan:
         • Måles gennem observationer i hverdagen,
 f.eks. er madpakkernes indhold blevet sund- 
 ere, og fik vi flere mellemmåltider?
         • Måles gennem regelmæssige møder med for- 
 ældre og personale, f.eks informationsaftener,  
 og følges op ved, at personalet observerer,   
 om der er sket ændringer.

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.

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.

Politikken og handleplanens indhold 
Politikken og handleplanen vil altid variere efter antal 
børn, fysiske rammer og ressourcer i form af tid, perso-
nale 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 formuleres, se 
følgende afsnit.

Følgende spørgsmål kan bruges som inspiration 
og tjekliste:
         • Hvilken mad skal børnene tilbydes, hvor 
 meget, hvordan og hvornår?
         • Hvilke ernæringsmæssige krav skal der være  
 til maden og drikkelsen?
         • 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 elevernes medbragte   
 mad og drikkevarer?
         • Skal der tilbydes morgenmad til de store   
 elever eller andre?
         • Skal der tilbydes sen eftermiddagsmad?
         • Skal børnene lære om sund mad og drikke?
         • Må klasserne have kager og andre søde sager  
 med til f.eks. fredagshygge?
         • Hvilke tidsmæssige og sociale rammer ønskes  
 for måltidet?
         • Skal børnene blive siddende, til alle er 
 færdige?
         • Hvad skal vi gøre for, at måltidet bliver en god  
 oplevelse?
         • Hvad kan skolebestyrelsen bidrage med,
 for at eleverne får en sundere hverdag?
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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. 

I dette afsnit finder du opskrifter, som bl.a. kan bruges 
i skolens SFO, i hjemkundskab, til temauger og lign. Der 
er opskrifter på sunde alternativer indenfor følgende 
kategorier:

Boller og brød
Syltetøj
Grønne gryderetter og en enkelt med ko
Grønne supper og en enkelt med rejer
Grøntsager
Salater
Pålæg til rugbrød og andet fuldkornsbrød
Wraps
Desserter
Saftevand og en enkelt kage

Boller og brød
 
Boller med frugt eller grønt
gode til et mellemmåltid
Ca. 15 - 20 stk.

50 g gær
4 dl vand
1 dl yoghurt naturel eller A38
½ dl rapsolie
1 spsk. sukker
1 tsk. salt
75 g solsikkekerner
200 g havregryn
ca. 550 g hvedemel

Til Barbieboller: 200 g rødbeder
Til æbleboller: 2 æbler, i alt 300g

Lun vandet til lillefingertemperatur og rør gæren ud 
heri. Tilsæt yoghurt, olie, sukker, salt, solsikkekerner og 
havregryn og rør godt rundt. 

Til Barbiebollerne kommes skrællede, groftrevne 
rødbeder i. 

Til æblebollerne skyllede, groftrevne æbler med skræl. 
Tilsæt herefter hvedemelet og rør grundigt med en 
grydeske til dejen lige hænger sammen í en klump. 

Dejen skal være lidt klæbrig. Lad dejen hæve tildæk-
ket til dobbelt størrelse, ca. 1 time. Uden at slå dejen 
ned formes med 2 spiseskeer boller, som sættes på 
bagepapir på en bageplade. Mens ovnen opvarmer til 
200 grader, efterhæver bollerne. Pensl med mælk og 
bag i ca. 15 - 20 minutter til, barbiebollerne er rødgyldne 
eller æblebollerne er let gyldne.  

Tip
Rødbeder og æbler kan erstattes af andre frugter og 
grøntsager, f.eks. pære, gulerod, persillerod, pastinak 
eller squash. 
Kan til fest drysses med kanelsukker eller perlesukker 
inden bagning.

Små skole-rugbrød 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 pas-
ser til en bradepande. Dejen skal være ca. 4 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 
varmluft) i ca. 30 - 40 minutter. Tag dem ud af bradepan-
den 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.
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Sandwichbrød, koldhævet
15 g gær
1 dl gulerodsjuice
2 dl græsk yoghurt
2 dl koldt vand
1 tsk. sukker
1 spsk. havsalt
2 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 til næste 
dag. 

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. Afkøl på bagerist.

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.

Syltetøj

Jordbær-syltetøj
500 g frosne jordbær 
Max. 50 g sukker

Kom de frosne jordbær i en stor gryde, minus låg. Sæt 
gryden over ved middel varme. Småkog til jordbærrene 
er blevet lidt bløde. Kom det meste af sukkeret ved. 
Rør rundt til sukkeret er smeltet. Lad syltetøjet simre 
et par minutter, til jordbærrene er gennemkogte. Damp 
væsken lidt ind. Tag gryden af varmen og blend syltetø-
jet let til puré med en stavblender.
Smag til med sukker.
Hæl syltetøjet 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 
tætsluttende beholder.

Blåbær-syltetøj
300 g frosne blåbær
3 pærer
Citronsaft

Skræl og riv pærerne. Kog blåbær og pærer sammen, til 
det hele er kogt mørt. Blend med stavblender i gryden. 
Smag til med 5 – 10 dråber citronsaft, og måske lidt 
mere.
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Grønne Gryderetter og en enkelt med ko

Børnenes karrygryde
2 spsk. olie
1 spsk. karry
½ peperoncino (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-
roncino 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. Smag retten til.

Server med ris eller kartofler. 

Tip
Retten kan blendes let med en stavblender.

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 mini- eller letmælk
1 blomkålshoved

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 og 
tilsæt det kolde vand lidt efter lidt under omrøring. Rør, 
indtil blandingen koger og bliver tyk. Tilsæt hønsebouil-
lonen. Tilsæt risene. 

Læg låg på gryden og bring risene i kog. Rør af og til. 
Dæmp varmen, når risene koger. Rens blomkålshove-
det og snit det i små buketter og stokken i små tern. 
Kom dem i retten, når der er 3 minutter igen til risene er 
møre.

Når risene er færdigkogte, tager ca. 15 – 20 min., sma-
ges 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. 
Retten skal være som tyk flydende creme, så lidt mere 
mælk kan være nødvendig 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 
f.eks. sugarsnacks, samt ananas. 
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Chili con carne
1 stort revet løg
1 stor groftrevet gulerod
1 groftrevet squash
1 gul eller rød peberfrugt i tern
1 spsk olie
400 g hakket oksekød, max. 10% 
2 ds hakkede tomater
ca. 1 dl koldt vand
2 fed presset hvidløg
finthakket rød chili, evt. tørret, efter behag
2 ds. Red Kidney Beans i chilisauce. Evt. den ene i 
saltlage eller udblødte og kogte bønner uden chili, f.eks.  
hvide, røde eller sorte bønner
Citronsaft, lidt salt og peber

Giv tomatsalsa (se opskrift) og parboiled ris til. Tilsæt 
et par dl. frosne majs til de kogte ris.

Rens og skyl alle grøntsagerne. Riv løg, gulerod og 
squashen og skær peberfrugt i små tern. 
Steg kød og løg i en gryde i olien. Tilsæt grøntsagerne 
og krydderierne og sauter/steg videre i 10 min. 

Tilsæt de hakkede tomater, vandet, hvidløg, chili og 
bønnerne. 
Lad det hele koge ½ time under låg ved middel varme. 
Fjern låget, og lad retten koge lidt ind. 
Smag til med salt, peber og evt. citron.

Tip
Grøntsagerne behøver ikke at blive revet. De kan også 
skæres i tern. 
Kødet kan godt udelades. Kom da mere grønt og bønner 
i samt lidt bouillon i stedet for vand.

Grønne supper og en enkelt med reje

Linsesuppe
2 spsk. olie
1 spsk. mild karry
1 spsk. revet ingefær
¼ tsk. hakket rød chili (mere hvis stærkere)
1 stort løg
1 stor gulerod
2 store kartofler
2 - 3 store modne tomater
1 spsk. citronsaft
2 fed hvidløg
300 g røde linser
Ca. 1 l koldt vand plus lidt mere undervejs
Ca. 1 spsk. grøntsagsbouillonpulver
Evt. 1 spsk. hvidvinseddike

Tilbehør
Ris tilsat lidt god olivenolie

Rens løget og skær det i grove både. Skræl guleroden, 
og skær den i grove skiver. Skræl kartoflerne og skær 
i grove tern. Skyl tomaterne og skær dem i både. Pil og 
skær hvidløgsfeddene over i kvarte stykker.

Opvarm olien i en gryde. Tilsæt karry, ingefær, chili og 
løg og rør kort rundt. 
Kom de øvrige grøntsager, citronsaft og hvidløg i. 
Tilsæt vand og bouillonpulver, samt de godt skyllede 
linser og rør rundt.  

Læg låg på gryden og bring retten i kog. Skru ned, og 
lad suppen småsimre under låg i ca. 20 - 30 minutter til 
grøntsagerne er møre og kogt godt ud.  Tilsæt evt. lidt 
mere vand undervejs, men suppen skal være tyk. Blend 
suppen med stavblender. 

Smag evt. til med hvidvinseddike.

Servering
Server suppen ovenpå ris og sammen med dampede 
grøntsager, f.eks. blomkål, eller prøv med friskhakkede 
tomater iblandet friskrevet ingefær.

Suppen kan også spises til dampet fiskefilet eller 
anden hvid fisk. 



Tomatiseret grøntsagssuppe
1 rød peberfrugt
2 store kartofler
1 mellemstor pastinak
1 lille persillerod
3 porrer
2 mellemstore løg
3 gulerødder
6 fed hvidløg
1 spsk. hvidvinseddike plus 1 dl. vand
1 l. grøntsagsbouillon 
1 lille potte frisk basilikum eller 1 spsk. tørret
1 spsk. oregano
3 ds. hakkede tomater, helst lidt søde  
2 spsk. olivenolie

Grøntsagerne klargøres og skæres i store stykker, 
steges let i olien. Oregano og basilikum tilsættes, 
hvidvinseddike og 1 dl. vand hældes over og simrer 
med grøntsagerne i 5 min. Hvidløg og hakkede tomater 
hældes i, sammen med bouillon. 

Lad suppen småsimre de næste 20 min. til grøntsa-
gerne er møre med lidt bid. Det hele blendes og smages 
til med salt, peber og evt. en tsk. sukker. 
Server et godt groft madbrød eller en gang pasta til.

Tip
Den tomatiserede grøntsagssuppe kan gøres mere 
sund og mættende ved at tilsætte et par store kartof-
ler og en dåse skyllede butter beans. Koges med fra 
start sammen med grøntsagerne. 

Kartoffel-porre-suppe med brødtern og rejer
2 store porrer 
1 løg
¼ lille selleri
3 spsk. olie
2 mellemstore bagekartofler
½ liter kogt vand plus 1 spsk. bouillonpulver
2 spsk. friskhakkede timianblade
Ca. 3 dl letmælk
salt og peber
evt. 1 – 2 tsk. hvidvinseddike 

Tilbehør
Rejer og brødtern

Skyl porrerne grundigt, især den grønne top. Snit por-
rerne i ringe. 
Skræl og skær løget i grove tern. Skræl og skær selleri 
i store stykker.
Skræl kartoflerne og skær dem i store tern. 

Opvarm olien sammen med en løgring. Når løgringen 
syder tilsættes porrer og løg. Skru ned for varmen og 
damp grøntsagerne under omrøring i ca. 5 minutter. 

Tilsæt kartoffeltern, det kogte vand og timian. Læg et 
tætsluttende låg på gryden og lad suppen småkoge i ca. 
30 minutter til kartoflerne er møre. 

Blend suppen direkte i gryden med stavblender, til den 
er helt ensartet og tyk. 
Tilsæt lidt af mælken og blend igen. Suppen skal have 
en lidt tyk og cremet konsistens. 
Smag suppen til med hvidvinseddike og peber samt 
meget lidt salt.

Servering
Server brødtern til suppen sammen med rejer, lagt på 
toppen af hver portion suppe, samt revet ingefær og et 
par tomater i terninger.

Ristede brødtern
Daggammelt brød skæres i tern. Lægges på bagepapir 
og ristes i ovn ved 175 grader i ca. 8 minutter. Kan drys-
ses med friskhakkede eller tørrede krydderurter inden 
ristningen.



Grøntsager

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. koriander eller 1 spsk. friskhakket
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. 

Ærtemole
3 dl frosne fine ærter, giv et kort opkog på 2 min., afkøl 
helt
1 avocado
1 fed presset hvidløg
Lidt citronsaft 
3 spsk. friskost
lidt salt og peber
3 røde cherry-blomme-tomater

Blend ærter, avocado, hvidløg og citronsaft sammen til 
en blød creme. Vend friskosten i. Hak tomaterne fint og 
vend dem i. Smag til, måske der skal lidt mere friskost i.

Tip
Kan også tilsættes 1 forårsløg og lidt friske koriander-
blade, som blendes med inden friskosten vendes i.
Ærtemolen kan evt. pureres igennem en finmasket 
sigte før tomaterne tilsættes, hvis den har for mange 
skaldele fra ærter i.

Servering
Er god at servere til kartofler, grøntsager, mos, kød, fisk 
eller som pålæg på brød.

Nem humus
1 dåse kikærter i vand, f.eks. økologiske 
2 spsk. olivenolie
2 spsk. A 38 
1 – 2 fed hvidløg
citronsaft
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. Vend evt. 
mere A38 i. 

Hæld humusen i en skål og smag til med citronsaft, 
hvidløg, spidskommen og lidt salt og evt. peber. Server 
som pålæg på rugbrød eller som dyppelse til kogte 
kartofler og andre grøntsager.

Tip 
Kan også smages til med arabisk lys tahini(sesamsmør) 

Grøntsnack i pose
Majskolber eller minimajs
gulerødder 
rød snackpeberfrugt
agurk
sukkerærter
cherrytomater

Fjern de yderste dækblade og lange hvide tråde fra 
majskolberne. Skær dem ud i 3 cm tykke skiver og kog 
dem i ca. 10 min., til de er møre. Skræl gulerødderne 
og skær dem 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 på 
store fade. 

Læg nogle frostposer ved siden af så kan børnene lave 
en snackpose. Server en grovbolle til.
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Salater

Tomatsalsa
4 tomater
1 stor gul peberfrugt
2 avocado

Skyl tomater og peberfrugt. Skær tomaterne i tern. 
Kom dem i en skål. Skær peberfrugten over i 2 dele. 
Fjern kernerne og de hvide vægge. Snit i flere stave og 
derefter i tern. Kom dem op i skålen med tomaterne. 
Flæk avocadoerne, fjern stenene og tag avocadokødet 
ud med en ske. Skær avocadokødet i tern og vend det 
forsigtig med de øvrige grøntsager.

Tip
Kan også tilsættes majs og ærter.

Mangosalat
2 modne mangoer - skåret i små tern
1 grønt æble (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 appelsin-
saften 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 soya.

Tip
Kan også blandes med creme fraiche.
Grøntsagssalat (3)
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 gulerodsternene i ca. 5 min. og ærterne med i 1 
minut. Tag dem 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.



Hvidkålssalat
2 dl meget fint snittet hvidkål
1 gulerod i små tern
1 grøn peberfrugt i små tern
2 spsk. brune tørrede 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 revet ingefær, hvidløg, sukker og evt. chili. Hæld 
dressingen over salaten og rør rundt.

Tip
Salaten kan også bruge i wraps sammen med kyllinge-
kød, skinke eller rejer.

Råkostsalat med druedressing
200 g hvidkål eller spidskål
75 g gulerod
1 rødt æble, 130 g

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. Lav evt. lidt mere.

Pålæg til rugbrød og andet fuldkornsbrød

Flotte friskost-madder med blåbær, søde vindruer
og jordbær
Smør en masse stykker brød med friskost. Skyl frug-
ten. Fordel blåbær, hele eller halve, ovenpå friskosten.  
Halver vindruerne og læg dem ovenpå friskosten. Skær 
jordbærrene i skiver og læg dem på som pålæg. Sæt 
madderne på store fade. 

Tip 
Kan også laves med æbler, agurk, revet gulerod samt 
ærter og kogte sugarsnacks.
Prøv at tilsætte finthakkede brune abrikoser og mand-
ler til æble- og gulerodsmadderne.

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.
Smør på rugbrød som pålæg.

Tunsalat med æble og friskost
Bland 1 dåse tun med 1 - 2 spsk. friskost og ½ syrligt 
skrællet æble i meget små tern. Tilsæt majs og finthak-
kede tomater. Spis på rugbrød eller sandwichbrød med 
fuldkorn.
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Wraps

Tortilla-wrap med tomatsauce, friske/kogte 
grøntsager og skinkestrimler

En god tomatsauce/salsa fra glas smøres ud i et tyndt 
lag på tortillaen. 
Idéer til grøntsager: gulerod, peberfrugt, agurk, tomat, 
hjertesalat, snack peber, avocado, radise, bønnespirer, 
lucernespirer m.m.

Rens og snit grøntsagerne – kog evt., kan også rives. 
Fordel dem ovenpå salsaen sammen med kogt skinke 
i strimler. Rul tortilla-wrappen stramt. Skær rullen ud i 
3 – 4 stykker.

Tip
Brug gerne fuldkorns-tortilla 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, 
lucernespirer 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.
Hvidkålssalaten er også velegnet i wrappen.

Tortilla-wrap med røget laks
Smør tortillaen med salsa eller friskost og læg lidt 
røgede lakseskiver på sammen med avocadobåde. Rul 
stramt og skær over i små stykker. 

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

Desserter, saftevand og en enkelt kage

Jordbær-yoghurt-dessert
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 
flydende cremet konsistens. Smag, om der skal mere 
banan i. Det skal smage sødt. Bland forsigtig de blen-
dede jordbær med det tykke mælkeprodukt til en flot 
jordbærcreme. Smag på jordbærcremen. Er den for sur, 
kan den tilsættes en lille smule sigtet florsukker.

Server med müsli, havregryn og frisk frugt på toppen.

Frosne jordbær kan også bruges i stedet for friske. De 
SKAL koges inden. Optø dem først og giv et kort opkog 
på ca. 1 minut til de er gennemkogte. Afkøl og blend 
med bananen.

Frugtsalat
Melon, f.eks. 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-
bærrene 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 jordbærrene.

Skær top og bund af appelsinerne. Fortsæt herefter 
med at skære skrællen af. Skær appelsinerne i fine 
både uden den hvide skal og midte og skær dem heref-
ter i tern.
Bland alle frugterne i en stor skål. Skyl blåbærrene og 
anret dem på toppen af salaten. 
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 (f.eks. 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 hakkede mandler og mælk 
eller vaniljecreme 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 
sjovt og nemt at lave sammen med børnene

100 g groftrevet æble med skræl, f.eks. 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, jo 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.

Kakaokage
- med sunde ingredienser

500 g dadler, f.eks. de økologiske uden sten
10 brune abrikoser
Vand 
1 dl cremet fin peanutbutter
½ dl rapsolie
1 tsk. vaniljepulver
4 spsk. kakao pulver
2 tsk. bagepulver
¼ tsk. salt
1 ¼ dl hvedemel
100 g smuttede hakkede mandler

Kom dadler og abrikoser i en gryde. Dæk med vand og 
kog 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 kakao i. 
Bland mel, bagepulver og salt sammen, og tilsæt 
derefter frugtmassen. Tilsæt til sidst mandlerne og rør 
grundigt rundt.

Fordel dejen i en bradepande (ca. 30 x 40 cm) med ba-
gepapir. Bages ved 160 °C i ca. 30 - 40 min. Når kagen er 
kølet af, skæres den i små firkantede stykker, der bliver 
ca. 50 stykker.

Spis alene eller server med blåbærsyltetøj (se opskrift)
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Til opslagstavlen

    
    

    
     

      
   

Måltidsur

Mellemmåltid
om eftermiddagen

Mellemmåltid
om formiddagen

Sent mellemmåltid
om eftermiddagen

Morgenmad

Frokost




