Det fælles frokostmåltid
– anbefalinger og inspiration til sund
mad til børn i daginstitutionen
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Forord
Fødevarestyrelsen giver i denne publikation anbefalinger,
inspiration og vejledning til kommuner samt mad- og
pædagogfagligt personale om det at planlægge, tilberede
og servere sund mad til daginstitutionsbørn.

I de senere år har mange kommuner og daginstitutioner udarbejdet mad- og måltidspolitikker. I kortlægningen heraf fandt man, at helt op
til 74-88 % af institutionerne har en mad- og
måltidspolitik, flest vuggestuer. Mange har søgt
inspiration i Fødevarestyrelsens trykte og elektroniske materialer eller haft besøg af Alt om Kostrejseholdet og fået rådgivning. Erfaringer herfra
har dannet udgangspunkt for publikationens
forslag til, hvordan man kan arbejde med maden
i institutionerne.

der arbejdes med frokostordningerne, og hvilke
ordninger der vælges − kold eller varm mad,
mad lavet i institutionen, mad bragt udefra eller
en kombination af flere modeller.

Det er kommunalbestyrelsernes opgave at fastsætte de overordnede rammer for de forældrebetalte madordninger som en del af dagtilbudsydelsen. Men de allerede eksisterende mad- og
måltidspolitikker i institutionerne kan være et
godt udgangspunkt for at implementere lovkravet om et sundt frokostmåltid.

Publikationen indeholder:

Publikationen samler Fødevarestyrelsens anbefalinger for frokostmåltidet til børn frem til
skolealderen. Publikationen giver også forslag og
inspiration til at implementere madordninger i
institutionen samt arbejde med mad i pædagogisk sammenhæng. Det er kommunalbestyrelsernes og institutionernes beslutning, hvordan

Her i publikationen gives dels de konkrete anbefalinger til madens ernæringsmæssige kvalitet,
dels en række idéer og konkrete forslag, der forhåbentlig kan være med til at give en god start
på arbejdet med at igangsætte madordningen i
daginstitutioner.

§§ Konkrete ernæringsfaglige anbefalinger til
frokostmåltidet
§§ Forslag til en menuplan, der er velegnet for
børn i henholdsvis vuggestue- og børnehavealderen
§§ Opskrifter til menuplanen − næringsberegnet
og tilpasset henholdsvis vuggestuebørn og
børnehavebørn
§§ Pædagogiske overvejelser i forbindelse med
mad og måltider − relateret til de 6 temaer i
de pædagogisk læreplaner
§§ Information om hygiejne i forbindelse med
mad og måltider.
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Sund frokost i daginstitutionen
Måltiderne er en vigtig del af hverdagen i en
daginstitution. For både børn og voksne
har maden betydning for trivsel og velvære.
Mange børn spiser mere end halvdelen af
deres daglige mad i daginstitutionen.

Det fælles måltid
Mange børn opholder sig i daginstitutionen størstedelen af dagen. Derfor er det væsentligt at
sikre, at de har adgang til sunde måltider − både
mellem- og frokostmåltider. Det er et ansvar,
som skal løftes sammen med forældrene.
Med indførelsen af det sunde frokostmåltid som
en del af dagtilbudsydelsen bliver ansvaret i højere grad placeret i daginstitutionen, via kommunen. Samtlige daginstitutioner i Danmark skal i
de nærmeste år tilrettelægge og tilbyde et sundt
frokostmåltid til alle børn. Det sunde frokostmåltid skal bl.a. bidrage til, at børn udvikler sunde
mad- og spisevaner tidligt i barndommen, og
daginstitutionen er et af de miljøer, hvor barnet
på en naturlig måde kan lære sig sunde vaner
og holdninger, når det gælder mad, måltider og
hygiejne.
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Det fælles frokostmåltid er også en oplagt
ramme i den pædagogiske praksis, hvor begreber som omsorg, opdragelse og læring kan
udfolde sig.
Når børn spiser et fælles måltid, fungerer de som
rollemodeller for hinanden, ligesom personalet
bliver rollemodel. Den effekt er vigtig i udviklingen af sunde mad- og måltidsvaner.

Maden, måltidet og de pædagogiske
læreplaner
Der er mange måder at få maden og måltidet
implementeret i den daglige pædagogiske praksis. Afhængigt af i hvor høj grad maden prioriteres i arbejdet med børnene, er der mulighed for
at tænke mad og måltider ind i de pædagogiske
læreplaner.

Betingelser for ikke at deltage i madordningen som en del af
dagtilbudsydelsen
Der er 2 betingelser, som skal være opfyldt for at et barn med lægedokumenteret behov
for specialkost kan omfattes af undtagelsesbestemmelsen og dermed medbringe frokosten
hjemmefra og få reduktion i forældrebetalingen:
1. Barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver specialkost.
2. Kommunalbestyrelsen vurderer, at kommunen ikke forsvarligt kan tilbyde barnet frokost
i daginstitutionen.
Både punkt 1 og 2 skal være opfyldt.
Der er således ikke grundlag for, at et barn kan omfattes af undtagelsesbestemmelsen, alene
fordi forældrene via en lægeerklæring eller andet kan dokumentere, at barnet er lactoseintolerant eller allergisk over for æg, fisk eller andet. Det er alene kommunalbestyrelsen, som
kan træffe afgørelse om, hvorvidt et barn kan fritages fra frokostmåltidet mod en reduktion
i forældrebetalingen.
Kilde: Indenrigs- og Socialministeriet
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Når madordningen skal gennemføres
− inspiration til anbefalingerne
Anbefalingerne for et sundt frokostmåltid bruges ved
planlægningen af hverdagsmad både i daginstitutionen og
uden for daginstitutionen, fx ved udflugter. Det er kun det
sunde frokostmåltid, som kommunerne er forpligtede til at
servere.

Flere måder at gøre det på
Der er flere måder at tilrettelægge det sunde
frokostmåltid på. I det følgende præsenteres
anbefalingerne via konkrete råd, og der er tips til,
hvordan man kan vælge at sammensætte madog drikkevarer til det sunde frokostmåltid. Tips
og menuforslag kan ses som inspiration til én
blandt flere veje til det sunde frokostmåltid.
Anbefalingerne gælder ikke for særlige lejligheder som fødselsdage, fester og pædagogiske
aktiviteter. Ønsker daginstitution at have retningslinjer for alle måltider samt mad og drikke
ved særlige lejligheder, er det en god idé at
formulere en lokal mad- og måltidspolitik.

Anbefalinger for det sunde
frokostmåltid
Anbefalingerne
i skemaerne
er side 6-21
og omfatter:

§§ Hvor ofte børnene anbefales mad- og drikkevarer fra forskellige madvaregrupper
§§ Hvilken ernæringsmæssig kvalitet madvarerne
bør have
§§ Hvor meget hvert barn bør tilbydes
− vejledende mængder.
På den måde kan et sundt frokostmåltid sammensættes ved at følge anbefalingerne inden for
hver madvaregruppe.
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Der er anbefalinger for disse
madvaregrupper
§§ Frugt og grønt
§§ Kartofler, ris og pasta
§§ Brød og gryn
§§ Fisk og fiskepålæg
§§ Kød, kødpålæg og æg
§§ Fedtstoffer
§§ Ost og mælkeprodukter
§§ Drikkevarer

side
side
side
side
side
side
side
side

6
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Madvaregrupperne tager udgangspunkt i
Fødevarestyrelsens 8 kostråd.

Anbefaling til hvor ofte
En “hvor ofte-anbefaling” beskriver, hvor ofte
Fødevarestyrelsen anbefaler, at der serveres
bestemte typer af mad.
Anbefalingerne stilles for ét måltid og for to uger
afhængigt af, hvilken madvare det drejer sig om.
Fx bør fiskepålæg altid indgå i et koldt frokostmåltid.

Anbefaling til kvalitet
En kvalitetsanbefaling beskriver, hvilken ernæringsmæssig kvalitet Fødevarestyrelsen anbefaler,
at der stilles til valg af madvarer, fx fedtindhold i
kød eller mælk.
Der er nogle anbefalinger, som nuancerer den
ernæringsmæssige kvalitet af madvaren. Her er

ordet “hovedsagligt” anvendt. Det betyder,
at 3 ud af 5 gange, madvaren serveres, skal kvalitetsanbefalingen være overholdt. Vælg hovedsageligt pålæg med maks. 10 g fedt pr. 100 g.

Vejledende mængder
Fødevarestyrelsen har på opfordring fra køkkenfagligt personale angivet vejledende mængde,
der beskriver, hvor store mængder der skal
beregnes til hvert barn, fx hvor meget frugt og
grønt der mindst skal tilbydes ved frokostmåltidet. Mængderne gælder for tilberedt mad og er
ikke den rå madvares vægt.

Mængder er vejledende gennemsnit for hele
børnegruppen. Nogle børn vil spise lidt mere,
og andre vil spise lidt mindre. Udgangspunktet
er, at der altid skal serveres mad nok, så børnene kan blive mætte, men faktorer som alder,
aktivitetsniveau og energiindhold i dagens
øvrige måltider kan også have betydning for,
hvor meget børnene spiser.

Madvaregrupper og de 8 kostråd
Madvaregrupperne tager udgangspunkt i
Fødevarestyrelsens 8 kostråd. På de følgende
sider præsenteres anbefalingerne inden for hver
madvaregruppe.

Få mere at vide
Sæt fokus på madordningen i institutionen og få gratis hjælp af Alt om Kost-rejseholdet. Ring
på telefon 80 60 10 60. Eller søg på hjemmesiden www.altomkost.dk
Læs også Fødevarestyrelsens publikation Mad, måltider og bevægelse - inspiration til sundhedspædagogik i daginstitutionen.
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Frugt og grønt
Til denne gruppe madvarer hører alle typer af frugt
og grønsager, herunder også bælgfrugter, nødder,
frugtpålæg og tørret frugt.
Forarbejdede produkter, så som frugt og grønsager på
dåse samt syltede og frosne frugter og grønsager
tilhører også denne gruppe.

Frugt og grønt i alle måltider
Frugter og grønsager er farverige, friske og
fristende og bidrager med mange vitaminer,
mineraler og kostfibre.
Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at alle måltider i daginstitutionen indeholder frugter og
grønsager. Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn
i alderen 4-6 år spiser ca. 300 g frugt og grøn-

sager om dagen (fordelt på 150 g frugt og 150 g
grønsager). Der findes ingen anbefalinger for
børn under 4 år, men madens indhold af frugt
og grønsager øges i løbet af barnets første
leveår, således at det anbefalede niveau nås ved
4-års-alderen.
Kartofler samt tørret frugt, frugtpålæg og nødder
tæller ikke med i den vejledende mængde på
300 gram for frugt og grønsager dagligt.

Anbefaling for frugt og grønt i frokostmåltidet
Hvor ofte?

Hvilken kvalitet?

Vejledende mængde*

Vuggestuebørn

Bør indgå i hvert
frokostmåltid.

Halvdelen af grønsagerne i frokostmåltidet er grove.

Mindst 40-60 g**
tilberedt i frokostmåltidet
hovedsalig i form af
grønsager.

Børnehavebørn

Bør indgå i hvert
frokostmåltid.

Halvdelen af grønsagerne i frokostmåltidet er grove.

Mindst 60-80 g **
tilberedt i frokostmåltidet
hovedsalig i form af
grønsager.

* Mængden i gram er et gennemsnit. Det væsentlige er, at børnene bliver mætte.
** Det er ikke realistisk, at hvert frokostmåltid indeholder samme mængde frugt og grønsager. Som tommelfingerregel anbefales, at børnene får ca. halvdelen af den anbefalede daglige mængde frugt og grønt, dvs. i alt ca. 150 g
frugt og grønt pr. institutionsdag. Til frokost svarer det for vuggestuebørn til 40-60 g, mens det for børnehavebørn
svarer til 60-80 g pr. måltid. Den øvrige mængde fordeles på mellemmåltiderne.
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Tips
§§ Varier mellem forskellige typer − bliv inspireret af årstid og pris.
§§ Brug grove grønsager som rodfrugter fx gulerødder, spidskål,
broccoli, majs m.v.
§§ Server let dampede grønsager for de mindste børn, da det
er lettere at tygge.
§§ Tænk frugt og grønsager ind i de enkelte dele af måltidet
fx sovsen, farsen, retter med kartofler, ris eller pasta m.m.,
se opskrift side 48.
§§ Brug frugten som den søde smagsgiver i måltidet fx kan
karrysovsen smages til med revet/blendet æble, ananas,
fersken m.m. – børn kan godt lide den søde smag.
§§ Brug gerne grønsager fra frost.
§§ Begræns rosiner, da små børn under 3 år ikke bør spise
mere end 50 g om ugen. Rosiner kan have et højt indhold
af svampegiften ochratoksin A.
§§ Server ikke hele nødder eller kerner for børn under 3 år for
at undgå fejlsynkning. Brug fx blendede eller meget fint
hakkede nødder i stedet.
§§ Begræns brugen af nitritrige grønsager som spinat, rødbede,
fennikel og selleri frem til 1-års-alderen.
§§ Brug ikke grønt drys på den varme mad til de helt små børn.
§§ Frosne bær skal koges, inden de anvendes.
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Kartofler, ris og pasta
Til denne gruppe madvarer hører kartofler
(almindelige og søde samt kogte og bagte),
ris (hvide, parboiled og natur), pasta (hvede
og fuldkorn) samt bulgur og cous cous.

Kartofler frem for pasta og ris
Kartofler bidrager med vitaminer og mineraler −
fx C-vitamin og kalium − hvilket pasta og ris ikke
gør i nævneværdig grad.
Når børnene skal have ris og pasta, så vælg
hovedsaligt fuldkornsvarianter, da fuldkornsprodukter indeholder alle dele af kornet, inklusive
vitaminer, mineraler og kostfibre.
Fuldkorn er med til at give en god fordøjelse
og mætter både hurtigere og i længere tid end
varianterne uden fuldkorn.
Kartofler tæller ikke med i den anbefalede
mængde frugt og grønt om dagen.
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Tips
§§ Tilsæt kartofler til grønsagssuppen eller
bag kartofler i ovnen og server fx med
mild salsa, chutney, dips m.m.
§§ Vend de kogte kartofler i pesto, mælkedressing m.m.
§§ Mos kartoflerne og smag til med lidt
grov sennep og olie.
§§ Server en blanding af ½ naturris og
½ hvide ris eller ½ fuldkornspasta og
½ hvedepasta som tilbehør til den
varme ret.
§§ Vælg gerne produkter med Nøglehulsmærke og Fuldkornslogo.

Anbefaling for kartofler, ris og pasta i frokostmåltidet
Vuggestuebørn

Børnehavebørn

Hvor ofte?

Hvilken kvalitet?

Vejledende mængde*

Der bør serveres kartofler
frem for ris og pasta i
mindst halvdelen af de
varme frokostmåltider i
løbet af en uge.

Kartofler tilbydes
hovedsaligt som bagt og
kogt i frokostmåltidet.

Ca. 75 g.

Der bør serveres kartofler
frem for ris og pasta i
mindst halvdelen af de
varme frokostmåltider i
løbet af en uge.

Kartofler tilbydes
hovedsaligt som bagt og
kogt i frokostmåltidet.

Ris, pasta, cous cous
og bulgur hovedsaligt
fuldkornsvariationer.
Ca. 100 g.

Ris, pasta, cous cous
og bulgur hovedsaligt
fuldkornsvariationer.

* Mængden i gram er et gennemsnit. Det væsentlige er, at børnene bliver mætte.
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Brød og gryn
Til denne gruppe madvarer hører brødtyper som
fuldkornsrugbrød, franskbrød, sandwichbrød,
pitabrød og lignende samt gryn til grød.
Mange typer brød og gryn findes også som
fuldkornsvarianter.

Vælg fuldkorn først
Brød og gryn bidrager med bl.a. kostfiber, vitaminer og mineraler. Fuldkornsbrød er bagt på
mel, hvor alle skaldele indgår, og har derfor et
højere fiber, vitamin- og mineralindhold og giver
større mæthed.
Det vigtige er altså, at alle dele af kornet er taget
med, men det har ingen betydning for næringsindholdet, hvor findelt kornet er.
Ved hjemmebagt brød kan man med fordel
langtidshæve brød (dvs. 8 timer eller derover).
Herved kan halvdelen af melet være fuldkorns-

mel, ellers bør ca. ¹/ ³ af melet være fuldkornsmel,
se opskrift side 61.
Til vuggestuebørn kan suppleres med lysere brødtyper, så tyggearbejdet ved måltiderne ikke bliver
for krævende og energiindtaget dermed for lavt.

Fuldkornsmel- og gryn kan være:
Havregryn, byggryn, bygflager, hel hirse,
rugmel, fuldkornsrugmel, rugflager, skårne
og knækkede rug- og hvedekerner, hvedeflager, hvid hvede, fuldkornshvedemel,
fuldkornsspeltmel, grahamsmel m.m.

Tips
§§ Brug fx hvid hvede til brød. Hvid hvede er en fuldkornsmel med samme smag som almindelig
afskallet hvedemel. Det færdige brød får også den samme lyse farve.
§§ Brug forarbejdede kerner i brød i stedet for hele kerner, da små børn ikke har glæde af for
mange hele kerner.
§§ Til grød kan bruges solsikkefrø, græskarkerner, nødder, mandler, æble, banan eller andet
frisk eller tørret frugt for at gøre grødens smag mere spændende (kerner, nødder og mandler blendes til vuggestuebørn) se opskrift side 44.
§§ Tilsæt en teskefuld fedtstof til grød til børn under ca. 1 år.
§§ Hvis der serveres grød til frokost, skal man være opmærksom på, at eftermiddags-mellemmåltidet anbefales at bidrage med madvarer, som frokosten ikke har bidraget med, fx fisk,
kød og/eller æg samt frugt og grønt.
§§ For at begrænse indtaget af risengrød, anbefales at reservere denne ret til jul, hvor der er
tradition for den.
§§ Vælg gerne produkter med Nøglehulsmærkning og Fuldkornslogo.
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Anbefaling for brød i frokostmåltidet
Vuggestuebørn

Hvor ofte?

Hvilken kvalitet?

Vejledende mængde*

Kold frokost:
Der bør altid serveres
brød.

Server fuldkornsrugbrød
ved mindst halvdelen
af ugens måltider med
brød.

Kold frokost:
Ca. 45 g svarende til
ca. 1 skive.

Varm frokost:
Server brød, hvis
ikke der serveres kartofler, ris, pasta eller gryn.
Brød bør tilbydes, hvis
der kun er lidt anden
stivelse i måltidet.
Børnehavebørn

Kold frokost:
Der bør altid serveres
brød.
Varm frokost:
Server brød, hvis ikke
der serveres kartofler,
ris, pasta eller gryn.
Brød bør tilbydes, hvis
der kun er lidt anden
stivelse i måltidet.

Det resterende brød
varieres mellem fuldkornsbrød og lysere brødtyper
(uden fuldkorn).

Server fuldkornsrugbrød
ved mindst halvdelen
af ugens måltider med
brød.

Kold frokost:
Ca. 85 g svarende til
ca. 1½-2 skive.

Det resterende brød
varieres mellem
fuldkornsbrød og lysere
brødtyper (uden fuldkorn).

* Mængden i gram er et gennemsnit. Det væsentlige er, at børnene bliver mætte.

Anbefaling for grød i frokostmåltidet
Hvor ofte?

Hvilken kvalitet?

Vejledende mængde

Vuggestuebørn

Server maks. grød
1 gang om ugen.

Vælg hovedsagligt
fuldkornstyper.

Der bør altid være
mad nok, så børnene
kan spise sig mætte.

Børnehavebørn

Server maks. grød
1 gang om ugen.

Vælg hovedsagligt
fuldkornstyper.

Der bør altid være
mad nok, så børnene
kan spise sig mætte.

På grøden kan fx serveres frugtmos, olie eller blendede mandler, og ekstra frugt/grønt gives som supplement,
se opskrift side 44.
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Fisk og fiskepålæg
Til denne gruppe madvarer hører fersk og frossen fisk,
røget og marineret fisk, fiskekonserves samt skaldyr.
Fiskefrikadeller og fiskemousse tilhører også denne
gruppe.

Fisk er sundt og godt
Fisk er rige på næringsstoffer som D- vitamin,
selen og langkædede fedtsyrer (fiskeolier), som
er svære at få fra andre madvarer. Det anbefales
at servere forskellige typer fisk og skaldyr for
børnene og at variere mellem de fede og magre
fisk.

Fede og magre fisk
Fede fisk er fx laks, hellefisk, sild,
makrel, ørred m.fl.
Magre fisk er fx torsk, tun, lange, sej,
pangasius m.fl.

Rovfisk
Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn i alderen
3-6 år spiser 200-300 gram fisk om ugen og
mindre børn lidt mindre mængde.

Børn under 3 år bør højst spise 25 g
rovfisk om ugen.
Børn mellem 3 og 14 år bør højst
spise 100 gram rovfisk om ugen.
Rovfisk er fx tun, sildehaj og gedde.
Tun fra dåse er dog undtaget denne
begrænsning, idet dåsetun er fremstillet af små tun, der indeholder
mindre kviksølv.
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Anbefaling for fisk i forkostmåltidet
Vuggestuebørn

Hvor ofte?

Hvilken kvalitet?

Vejledende mængde*

Kold frokost:
Der bør mindst serveres
én slags fiskepålæg.

Vælg hovedsagligt fiskepålæg med minimum
50 g fisk pr. 100 g.

Kold frokost:
Ca. 15 g pr. ¼ skive
rugbrød.

Varm frokost:
Der bør mindst serveres
ét fiskemåltid om ugen,
hvis institutionen tilbyder
varm frokost 3-5 gange
om ugen.

Varier mellem fede og
magre typer.

Varm frokost**:
Ca. 50 g.

Kold frokost:
Der bør mindst serveres
én slags fiskepålæg.

Vælg hovedsagligt fiskepålæg med minimum
50 g fisk pr. 100 g.

Kold frokost:
Ca. 20 g pr. ½ skive
rugbrød.

Varm frokost:
Der bør mindst serveres
ét fiskemåltid om ugen,
hvis institutionen tilbyder
varm frokost 3-5 gange
om ugen.

Varier mellem fede og
magre typer.

Varm frokost**:
Ca. 65 g.

Der bør mindst serveres
ét fiskemåltid hver 2. uge,
hvis institutionen tilbyder
varm frokost 1-2 gange
om ugen.
Børnehavebørn

Der bør mindst serveres
ét fiskemåltid hver 2. uge,
hvis institutionen tilbyder
varm frokost 1-2 gange
om ugen.
* Mængden i gram er et gennemsnit. Det væsentlige er, at børnene bliver mætte.
** Vejledende portionsstørrelse for varmt fiskemåltid svarer til måltider, hvor fisk tilbydes som frikadelle, fiskefilet o.l.
Portionsstørrelsen for fisk i sammenkogte retter, lasagne og til supper kan være mindre.

Tips
§§ Varier fiskepålægget mellem fx makrel i tomat, røget makrel, sildepostej, fiskefrikadeller m.v.
§§ Brug fx billige fisk som kuller- eller mørk sej til fiskefars. Fiskefrikadeller eller -fileter er ofte
meget populære.
§§ Vælg gerne produkter med Nøglehulsmærkning.
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Kød, kødpålæg og æg
Til denne gruppe madvarer hører fjerkræ, okse-, kalve-,
svine- og lammekød, alle former for indmad, kødpålæg,
frikadeller, farsbrød og kød i kødsovs. Desuden friske
og pasteuriserede æg, ligesom æg i sammensatte retter
som omelet, røræg og æggesalat også tilhører denne
gruppe.

Varier brugen af
kød og æg
Kød, æg og indmad er
vigtige kilder til bl.a.
protein, jern og B-vitaminer. Fødevarestyrelsen
anbefaler magre stykker
kød, dvs. kød, hvor der
ikke ses fedt lagret
mellem musklerne.
Fra 6-måneders-alderen
inkluderes kød eller fisk
i frokostmåltidet for at
dække barnets jernbehov.

Tips
§§ I varm frokost varieres mellem de forskellige kødtyper: oksekød, svinekød, kalvekød, lam,
fjerkræ og indmad.
§§ Vælg det magre kød fx kylling, kalkun eller hakket kød med maks. 10 g fedt pr. 100 g eller
udskæringer, fx klump, inderlår, mignon m.m.
§§ Skær det synlige fedt på kødet væk, hvis der serveres ribbenssteg engang imellem.
§§ Brug blendede grønsager i kødsaucer og supper. Se opskrifter side 60.
§§ Hvis der serveres kold frokost: Tilbyd magert kødpålæg fx hamburgerryg, saltkød, pastrami,
eller magre pålægssalater med skinke, kalkun m.m.
§§ Server hårdkogt æg med tomat og agurk eller lav æggesalat eller postej.
§§ Hvis institutionen tilbyder vegetarisk frokost: Server fx postejer lavet af bælgfrugter, humus
m.v.
§§ Til de helt små børn kan kød eller fisk tilsættes i små mængder til grønsags–kartoffelmosen.
§§ Vælg gerne produkter med Nøglehulsmærkning.
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Anbefaling for kød, kødpålæg og æg i frokostmåltidet
Vuggestuebørn

Hvor ofte?

Hvilken kvalitet?

Vejledende mængde*

Kold frokost:
Der bør mindst serveres
en slags kødpålæg eller
æg.

Vælg hovedsaligt kød
og kødpålæg med
maks. 10 g fedt pr.
100 gram.

Kold frokost:
Ca. 10 g tilberedt
kødpålæg eller æg pr.
¼ skive rugbrød.

Varm frokost:
Der bør mindst serveres
ét måltid med kød om
ugen, hvis institutionen
tilbyder varm frokost
3-5 gange om ugen.

Varm frokost**:
Ca. 50 g tilberedt kød.

Der bør mindst serveres
ét måltid med kød hver
2. uge, hvis institutionen
tilbyder varm frokost
1-2 gange om ugen.
Børnehavebørn

Kold frokost:
Der bør mindst serveres
en slags kødpålæg eller
æg.

Vælg hovedsaligt kød
og kødpålæg med maks.
10 g fedt pr 100 gram.

Varm frokost:
Der bør mindst serveres et
måltid med kød om ugen,
hvis institutionen tilbyder
varm frokost 3-5 gange om
ugen.

Kold frokost:
Ca. 15 g tilberedt
kødpålæg eller æg pr.
½ skive rugbrød.
Varm frokost**:
Ca. 65 g tilberedt kød.

Der bør mindst serveres
ét måltid med kød hver
2. uge, hvis institutionen
tilbyder varm frokost 1-2
gange om ugen.
* Mængden i gram er et gennemsnit. Det væsentlige er, at børnene bliver mætte.
** Vejledende portionsstørrelse for varmt kødmåltid svarer til måltider, hvor kød tilbydes som frikadeller, steg o.l.
Portionsstørrelsen for kød i sammenkogte retter, lasagne og til supper kan være mindre.
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Fedtstoffer
Til denne gruppe madvarer hører fedtstoffer som
olie, bløde plantemargariner, minarine, smør,
blandingsprodukter, mayonnaise, remoulade o.l.

Vælg de sunde fedtstoffer
Børn − og specielt de helt små børn − har brug
for fedtstof. Men efter 1-års-alderen har de ikke
længere brug for, at fedt udgør så stor en andel
af maden som tidligere. Fedtstoffet i maden
bidrager til at få dækket behovet for livsnødven-

dige fedtsyrer (enkelt- og flerumættede fedtsyrer) og fedtopløselige vitaminer. Alt fedt er
ikke lige sundt. Det sunde fedt findes i planteolier, bløde plantemargariner, minariner, nødder,
mandler, kerner og fisk. Det usunde fedt kommer
især fra mejeriprodukter og kød. Vælg derfor
magre mælkeprodukter og kødudskæringer.

Tips
§§ Til brødet anbefales smørelse som
plantemargarine, minarine eller
mayonnaise.
§§ Brug også avocadomos, humus,
smørepålæg lavet af kød eller fisk eller
en mager friskost som smørelse, se
opskrift side 53.
§§ Til madlavning og bagning anbefales
brug af olier eller flydende margariner.
Brug kun 70 % af fedtstofmængden,
hvis der i opskriften står smør eller
margarine.
§§ Gør brug af olie, mayonnaise, blendede
kerner eller nødder i dressinger, kolde
sovser m.m.
§§ Indtil barnet er 1 år, eller hvis barnet er
undervægtigt, tilsættes lidt fedtstof til
kogte kartoffel- eller grønsagsstykker,
og der smøres fedtstof på brødet under
pålægget.
§§ Vælg gerne produkter med
Nøglehulsmærkning.
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Anbefaling for fedtstoffer i frokostmåltidet
Vuggestuebørn

Børnehavebørn

Hvor ofte?

Hvilken kvalitet?

Vejledende mængde

Lidt fedtstof bør som
udgangspunkt indgå i
alle frokostmåltider
enten som en del af
retten eller på brød.

På brød og til
madlavningen:**
Planteolier
Bløde plantemargariner
Minariner
Mayonnaise
Remoulade.

Kold frokost:
Ca. 2-3 g* pr. 1 skive brød.

Lidt fedtstof bør som
udgangspunkt indgå i
alle frokostmåltider
enten som en del af
retten eller på brød.

På brød og til
madlavningen:**
Planteolier
Bløde plantemargariner
Minariner
Mayonnaise
Remoulade.

Kold frokost:
Ca. 2-4 g* pr. 2 skiver
brød.

Varm frokost:
Ca. 4 g pr. måltid.

Varm frokost:
Ca. 5 g pr. måltid.

* Den vejledende mængde afhænger af typen af fedtstof, da de har forskelligt indhold af fedt og mættet fedt. Der
er derfor givet et interval for den vejledende mængde for kolde måltider. Der er plads til mere fedtstof, hvis man bruger minarine og magert kød og kødpålæg, fisk samt magre mejeriprodukter, mens der er plads til mindre fedtstof,
hvis man anvender plantemargarine, mayonnaise, fed fisk, fedt kød, fx en fed leverpostej, eller fede mejeriprodukter.
** Hvis alle opskrifter næringsberegnes, er man undtaget anbefalingen om udelukkende at anvende
nævnte fedtstoffer.

Hvor meget fedtstof på brødet?
På billedet ses rugbrød, der er smurt med henholdsvis 2, 3 og 4 g plantemargarine pr. hele skive.

2
gram

4
gram

3
gram
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Ost og mælkeprodukter
Til denne madvaregruppe hører ost og mælk, der
indgår i måltidet, dvs. mælk i grød og mælkeprodukter
i supper, dressinger m.v. Madvaregruppen omfatter
også skæreost, friskost, hytteost, dessertost og
madlavningsost (revet ost og parmasanost).

Mælk og ost til knoglerne
Mælkeprodukter og ost er den vigtigste kilde til
bl.a. kalcium i børns mad, men bidrager også
med andre vigtige næringsstoffer, der udgør en
væsentlig faktor i opbygning og vedligeholdelse
af knoglerne. Men fede mejeriprodukter bidrager
også med mættede fedtstoffer, som skal begrænses. Når man vælger de magre mælke- og
osteprodukter, undgår børnene det mættede
fedt samtidig med, at de får tilført alle de gode
næringsstoffer.

Tips
§§ Brug disse oste til pålæg: alle smøre-,
frisk-, skære- og bløde oste med et
fedtindhold på maks. 30+ eller 17 %.
§§ I varme retter eller salater kan der i
stedet, engang imellem, gøres brug
af oste med et højere fedtindhold end
30+ eller 17 %, fx feta i salaten og
parmesanost på spaghetti.
§§ Vælg gerne produkter med
Nøglehulsmærkning.

Tips
§§ Erstat fede mælkeprodukter i madlavningen med produkter med maks. 10 %
fedt, fx letmælk, sødmælk og fløde 9%.
§§ Erstat de fede syrnede mælkeprodukter
i maden med fx ylette, yoghurt naturel
og græsk yoghurt 10 %.
§§ Mellem 9- og 12-måneders-alderen
kan barnet gradvist indtage stigende
mængder sødmælk og syrnede mælkeprodukter. Undgå at servere ymer, ylette
og kvark på grund af det høje proteinindhold.
§§ Vælg gerne produkter med Nøglehulsmærkning.
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Anbefaling for ost i frokostmåltidet
Hvor ofte?

Hvilken kvalitet?

Vejledende mængde*

Vuggestuebørn

Ca. 1 gang om ugen som
På brød:
pålæg, hvis der tilbydes
Maks. 17 g fedt
kold frokost 3-5 gange om pr. 100 g.
ugen. Anbefalingen gælder
også ved anvendelse af ost
i varme måltider.

Ca. 5 g ost pr. ¼ skive
rugbrød.

Børnehavebørn

Ca. 1 gang om ugen som
På brød:
pålæg, hvis der tilbydes
Maks. 17 g fedt
kold frokost 3-5 gange om pr. 100 g.
ugen. Anbefalingen gælder
også ved anvendelse af ost
i varme måltider.

Ca. 10 g ost pr. ½ skive
rugbrød.

* Mængden i gram er et gennemsnit. Det væsentlige er, at børnene bliver mætte.

Anbefaling for mælkeprodukter i maden til frokostmåltidet
Vuggestuebørn

Hvor ofte?

Hvilken kvalitet?

Vejledende mængde

Kan tilsættes efter
behov i retter.

Under 9 mdr.
Der bør primært tilbydes
modermælkserstatning.

Kan tilsættes efter
behov i retter.

Lidt mælk af sødmælkstypen kan anvendes i
madlavningen.
Ca. 9-36 mdr.
Til dressinger og i madlavning bør anvendes
mælk og syrnede mælkeprodukter med maks.
10 g fedt pr. 100 g.*
Børnehavebørn

Kan tilsættes efter
behov i retter.

Vælg mælk og mælkeprodukter med maks.
10 g fedt pr. 100 g.*

Kan tilsættes efter
behov i retter.

* Hvis alle opskrifter næringsberegnes, er man undtaget denne anbefaling.
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Drikkevarer
Til denne gruppe hører drikkevand, drikkemælk,
modermælkserstatning, kakao, juice, saft og sodavand.

Sluk tørsten i vand
Børns daglige væskebehov anbefales primært
dækket af vand. Koldt vand slukker tørsten godt,
og indeholder ikke sukker og fedt.
Magre mælkeprodukter er den vigtigste kilde til
kalcium i danskernes mad, men bidrager også
med andre vigtige næringsstoffer som protein,
D-vitamin, fosfor og riboflavin og har et lavt
indhold af mættet fedt. Derfor hører ca. ½ liter
mager mælkeprodukt (inkl. surmælksprodukter)
med til en sund daglig kost, fra barnet fylder 1 år
og fremefter. Børn mellem 1-3 år anbefales letmælk for at sikre barnet tilstrækkelig med energi
uden for meget fedt.
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Tips
§§ Sørg for, at børnene har nem og
fri adgang til koldt postevand i
daginstitutionen.
§§ Tilbyd ikke drikkevarer med sukker
til børnene, fx kakao, juice, saft og
sodavand.
§§ Sojadrik, havredrik og risdrik kan ikke
bruges som erstatning for komælk
(læs mere på www.altomkost.dk).
§§ Vand kan tilsættes forskellige smage
ved tilsætning af citron, agurk, bær,
krydderurter m.m.

Anbefaling for drikkevarer til frokostmåltidet
Vuggestuebørn

Hvor ofte?

Hvilken kvalitet?

Vejledende mængde

Tilbyd vand til alle
måltider.

Under 9 mdr.
Primært modermælkserstatning.

Det anbefales, at børnene
får 1,25 dl mælk svarende
til ca. 1-1½ glas i løbet af
en institutionsdag.

Der kan serveres mælk
til frokost.
Tilbyd ikke juice,
saft, kakao o.l. til
frokostmåltidet.

Børn 9-12 mdr.
Modermælkserstatning eller
sødmælk.
Børn 1-3 år
Letmælk.

Børnehavebørn

Tilbyd vand til alle
måltider.
Der kan serveres mælk
til frokost.

Børn over 3 år
Skummetmælk,
kærnemælk og
minimælk.

Det anbefales, at børnene
får 1,5 dl mælk svarende
til ca. 1-2 glas i løbet af en
institutionsdag.

Tilbyd ikke juice,
saft, kakao o.l. til
frokostmåltidet.
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Sukker og søde sager
Til denne gruppe madvarer hører slik, chokolade,
is, kiks, kage og søde dessertlignende retter som
fx koldskål, frugtgrød, m.v.
Der er ikke anbefalinger for sukker og søde sager i
frokosten.

Spar på sukkeret
De fleste børn i Danmark får for meget sukker
især fra slik, kager og søde drikkevarer. Sukker
tilfører maden energi, men ingen gode næringsstoffer. Hvis børn spiser for mange sukkerige
madvarer, kan det tage appetitten fra den sunde
mad, og derved bliver det vanskeligere at sikre
kroppen dækning af væsentlige næringsstoffer.
Små børn har stort set ikke plads til slik, kager,
sodavand, saft og andre sukkerholdige madvarer
i måltiderne. I institutioner bør sukkerholdige
produkter ikke gives til børn under 2 år, og fra
2 år og opefter bør indtagelsen begrænses mest
muligt.
Fødevarestyrelsen anbefaler at begrænse indtaget af tilsat sukker til maks. 10 % af det totale
energiindtag.
For et barn i alderen 3-6 år anbefaler Fødevarestyrelsen, at det daglige råderum, dvs. både privat og i institution, til slik, kager, sodavand, saft
og andre sukkerholdige varer ikke udgør mere
end 300 kJ pr. dag, svarende til 2100 kJ
på en uge, se foto.
Får børnene søde sager i institutionen, vil størsteparten af råderummet blive “fyldt op”, og der
vil ikke være plads til, at børnene kan få søde
sager derhjemme, eller til for eksempel fødselsdage.

På billedet ses et eksempel på den mængde søde sager,
som 3-6-årige børn maksimalt bør få på en uge.
Det svarer til 2100 kJ.
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Tips
§§ Som erstatning for sukkerholdige
desserter kan i stedet serveres frugtsalat, eller man kan sætte frugt som
melon, ananas, jordbær, vindruer på
spid.
§§ Tilsæt tørret eller frisk frugt, blendede
nødder/mandler og/eller krydderier
fx kanel, kardemomme, vanilje i groft
bagværk.
§§ Engang imellem kan serveres hjemmelavet frugtgrød, frugtmos, frugtmarmelade, koldskål med frugt eller
smoothie tilberedt med maks. 10 g
sukker pr. 100 g.
§§ Brug kun sukker og honning som
krydderi i den øvrige madlavning og
bagning. Vær dog opmærksom på,
at børn under 1 år må ikke få honning
på grund af risikoen for botulisme.
§§ Erstat ikke sukker med brug af kunstige
sødestoffer.

Salt
Salt i forarbejdede madvarer er den største
kilde til salt i danskernes mad.
Der er ikke anbefalinger for salt i frokosten.

Spar på saltet
Til de helt små børn under 2 år skal man
begrænse saltforbruget ved tilberedning af
måltiderne. Dels fordi spædbarnets nyrer ikke
kan udskille så meget salt, og dels for ikke at
vænne børn til en salt smag.
Man bør derfor ikke tilsætte salt til spædbørns
mad. Grønsager kan dog godt bruges, selv om
de er kogt i letsaltet vand, men brug ikke grønsagsvandet i den videre madlavning.

Tips
§§ Vær opmærksom på det høje
saltindhold i forarbejdede fødevarer fx
bouillon, suppe- og sovsepulver.
§§ Vær også opmærksom på, at basismadvarer som pålæg og brød
indeholder en del salt.
§§ Tilsmag maden med andre krydderier
og naturlige smagsgivere fx hvidløg,
krydderurter og ingefær.
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Inspiration til sammensætning af
måltiderne
På de følgende sider beskrives, hvordan et sundt
frokostmåltid kan sammensættes ved at følge
anbefalingerne inden for hver madvaregruppe.

Varieret mad

Kold og varm mad er lige sundt

Forskellige madvarer indeholder forskellige
næringsstoffer og giver forskellige oplevelser
med smag, duft og konsistens.

Det vil være meget individuelt, hvordan daginstitutioner organiserer og tilrettelægger det
sunde frokostmåltid. Nogle daginstitutioner
vælger at tilbyde kold frokost, mens andre har
et frokosttilbud, der inkluderer varme måltider
flere gange om ugen.

Når der er et varieret udbud af sunde madvarer
og måltider fra dag til dag, er det med til at sikre,
at det enkelte barn får alle de næringsstoffer,
som det har brug for. Samtidig er man med til at
udfordre barnet til at smage og prøve nye madvarer. Herved udvikles barnets smagssanser og
kendskab til forskellige madvarer.

Gradvis tilvænning til ny mad
Børn er nysgerrige efter at prøve nye retter og få
nye smagsindtryk − men de kan også være skeptiske over for retter, de ikke har smagt tidligere.
Smagssansen er hele tiden under udvikling.
Kan barnet ikke lide maden første gang, det
smager på den, så synes det måske godt om den
næste gang.

Madens duft, smag og udseende
Maden er særlig appetitlig, hvis duft og smag
passer sammen. Hvis en del af frokostmåltidet lunes eller varmes, lige før den serveres, vil
børnenes madlyst pirres af duften. Tænk også
på madens udseende. Børn “spiser med øjnene”.
Maden skal se appetitlig og tiltalende ud. De
enkelte ingredienser skal ikke være blandet for
meget sammen.
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Det er ernæringsmæssigt lige godt at servere kolde som varme frokostmåltider, men
madens konsistens bør tilpasses børnenes
udviklingstrin.

Sammensætning af madvarer
En sund sammensætning af måltiderne
− både frokost og mellemmåltider −
er at kombinere madvarer fra følgende
4 grupper:
1. Fuldkornsbrød og gryn samt kartofler,
ris og pasta giver kulhydrat og kostfibre.
2. Frugt og grønt giver kulhydrat og kostfibre.
3. Fisk, magert kød, æg, mager ost og
mælk giver proteiner og fedt.
4. Olie, plantemargarine, minarine, mayonnaise og remoulade giver fedt.
Alle grupperne bidrager med vitaminer og
mineraler. For at skabe variationen veksles
mellem forskellige madvarer inden for hver
gruppe.
Som drikkevarer serveres mælk eller vand.

Varme måltider som fx suppe, farsmad, sovs,
kartofler m.m. er velegnede til de helt små børn.
I modsætning hertil kan helt små børn i vuggestuen have svært ved at spise tilstrækkeligt af
de kolde rugbrødsmåltider, fordi rugbrød og rå
grønsager kræver meget tyggearbejde.

Små maver – store behov
Børn kan fra 9-måneders-alderen stort set spise
med af familiens mad og følge måltiderne. Men
de små børn kan ikke spise så store portioner som
voksne. De har derfor brug for en jævn tilførsel
af næringsrig mad og væske i løbet af dagen.
Det anbefales at tilbyde børnene et måltid med
2-3 timers mellemrum afhængigt af, om det er
små vuggestuebørn eller større børnehavebørn.

Frokost − varm og kold
Varme frokostmåltider indeholder ofte kartofler,
ris eller pasta, frugt og grønsager, olie, kød eller
fisk. Desuden kan man supplere med bælgfrugter til det varme måltid, fx i en suppe. Varme
måltider bidrager således med andre madvarer
end de kolde. Se også opskriftafsnittet.
Kolde frokostmåltider indeholder typisk rugbrød/
fuldkornsbrød/franskbrød, frugt og grønsager,
plantemargarine eller mayonnaise, fiskepålæg,
kødpålæg, æg og ost og/eller vegetarisk pålæg.
Fødevarestyrelsen anbefaler, at børnene kan
vælge mellem 3-4 slags pålæg ved det kolde
frokostmåltid hver dag. Se også opskriftafsnittet.

Forslag til menuplan i vuggestue
Forslag til menuplan i børnehave

side 26
side 28

Når maden er fordelt på forskellige måltider over hele dagen, som i menuplanerne side 26-29,
er det lettere for børnene at få dækket behovet for energi, vitaminer og mineraler. Der er kun lovkrav
om, at frokosten er en del af dagtilbudsydelsen. De øvrige måltider i menuplanerne er til inspiration.
§§ Forslag til menuplan i vuggestue består af 4 varme og 1 koldt forkostmåltid suppleret af
øvrige måltider.
§§ Forslag til menuplan i børnehave består af 3 kolde og 2 varme frokostmåltider, suppleret af
øvrige måltider.
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Forslag til menuplan i vuggestue
¨ Frokosten er en del af dagtilbudsydelsen ¨

Alle dage
Morgenmadssortiment
Øllebrød og/eller havregrød, letmælk, havregryn, frisk frugt og lidt grønt,
fuldkornsbrød, plantemargarine og evt. mager ost
Mellemmåltid – formiddag
Fuldkornsrugbrød eller andet fuldkornsbrød smurt med plantemargarine/mager friskost/humus
eller lign. suppleret med grønsager (gulerødder, blomkål, hvidkål m.v.)
og/eller frugt (æble, pære, banan m.v.)

mandag
¨ Varmt frokostmåltid ¨
Trekornsgrød, jordbærmos og blendede mandler samt snack grønt, side 44.
Mellemmåltid – eftermiddag
Fuldkornsrugbrød, makrel i tomat, mayonnaise og frisk frugt fx pære
Mellemmåltid – sen eftermiddag
Fuldkornsrugbrød og/eller pære

tirsdag
¨ Varmt frokostmåltid ¨
Stegte sildefileter med stuvet spidskål, kogte kartofler og ovnbagte gulerødder, side 46
Mellemmåltid – eftermiddag
Fuldkornsbrød/boller, mager friskost og frisk frugt fx banan
Mellemmåltid – sen eftermiddag
Fuldkornsbrød/boller og/eller banan
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Forslag til menuplan i vuggestue
¨ Frokosten er en del af dagtilbudsydelsen ¨

onsdag
¨ Varmt frokostmåltid ¨
Boller i kokoskarrysovs med ris og broccolisalat, side 48
Mellemmåltid – eftermiddag
Letmælksyoghurt naturel med frisk frugt og revet fuldkornsrugbrød
Mellemmåltid – sen eftermiddag
Knækbrød og/eller frisk frugt

torsdag
¨ Varmt frokostmåltid ¨
Linse-gulerodssuppe med topping og hjemmebagt franskbrød, side 50
Mellemmåltid – eftermiddag
Fuldkornsrugbrød, leverpostej, agurk og frisk frugt fx æble
Mellemmåltid – Sen eftermiddag:
Fuldkornsrugbrød og/eller æble

fredag
¨ KOLDT frokostmåltid – smør selv-rugbrød med pålæg ¨
Brød: Fuldkornsrugbrød og franskbrød
Fedtstof: Plantemargarine
Pålæg: Fiskefrikadeller med remoulade, side 52. • Kyllingepølse •
Skæreost i bjælker • Avokadopålæg, side 53
Grønsager/frugt: Gulerod, peberfrugt og agurk
Mellemmåltid – eftermiddag:
Franskbrød/boller, plantemargarine og gnave-grønt, fx majskolber
Mellemmåltid – sen eftermiddag:
Franskbrød/boller og/eller majskolber
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Forslag til menuplan i børnehave
¨ Frokosten er en del af dagtilbudsydelsen ¨

Alle dage
Morgenmadssortiment
Øllebrød og/eller havregrød, minimælk, havregryn, frisk frugt og lidt grønt,
fuldkornsbrød, plantemargarine og evt. mager ost
Mellemmåltid – formiddag
Rugbrød eller andet fuldkornsbrød smurt med plantemargarine/mager friskost/humus
eller lign. suppleret med grønsager (gulerødder, blomkål, hvidkål m.v.)
og/eller frugt (æble, pære, banan m.v.)

mandag
¨ Varmt frokostmåltid ¨
Kartoffel-porresuppe med hjemmebagt franskbrød og laksespread, og brød, side 54
Mellemmåltid – eftermiddag
Fuldkornsrugbrød, leverpostej, agurk og frisk frugt fx pære
Mellemmåltid – sen eftermiddag
Fuldkornsrugbrød og/eller pære

tirsdag
¨ KOLDT frokostmåltid – smør selv-rugbrød med pålæg ¨
Brød: Fuldkornsrugbrød og franskbrød
Fedtstof: Plantemargarine
Pålæg: Fiskesalat, side 57 • Leverpostej med surt • Torskerogn med remoulade •
Æbler med finthakkede nødder, side 57
Grønsager/frugt: Bagte selleri, side 57, majs og cherrytomat
Mellemmåltid – eftermiddag
Pastasalat m/ grønsager og tun
Mellemmåltid – sen eftermiddag
Knækbrød
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Forslag til menuplan i børnehave
¨ Frokosten er en del af dagtilbudsydelsen ¨

onsdag
¨ KOLDT frokostmåltid – smør selv-rugbrød med pålæg ¨
Brød: Fuldkornsrugbrød
Fedtstof: Plantemargarine
Pålæg: Makrel i tomat med mayonnaise • Frikadelle med surt, side 59 • Hårdkogt æg med tomat
• Kogt kartoffel med ærtecreme, side 59
Grønsager/frugt: Gulerodsråkost med rosiner, side 59, sukkerærter og frisk ananas
Mellemmåltid – eftermiddag
Franskbrød/boller, plantemargarine, gulerods-abrikos marmelade og frisk frugt fx banan
Mellemmåltid – sen eftermiddag
Franskbrød/boller og/eller banan

torsdag
¨ Varmt frokostmåltid ¨
Lasagne med kød, spidskålssalat, side 60 og hjemmebagt fuldkornsbrød, side 61.
Mellemmåltid – eftermiddag
Fuldkornsbrød/boller, mager frisk ost og frisk frugt fx æbler
Mellemmåltid – sen eftermiddag
Fuldkornsbrød/boller og/eller æble

fredag
¨ KOLDT frokostmåltid – smør selv-rugbrød ¨
Brød: Fuldkornsrugbrød
Fedtstof: Plantemargarine
Pålæg: Sildepostej • Mager spegepølse • Figenpålæg • Hytteost med frugt
Grønsager/frugt: Peberfrugter og let dampede broccoli i buketter
Mellemmåltid – eftermiddag
Kartoffelærtesuppe med flutes (vinter) • Koldskål med frugt og
ristede rugbrødstern eller havregryn(sommer)
Mellemmåltid – sen eftermiddag
Flutes og/eller rugbrødstern
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Brug opskrifterne
Menuplanerne er eksempler på, hvordan frokostmåltider fra opskriftsafsnittet bagest i publikationen kan sammensættes, så de opfylder anbefalingerne.
De øvrige måltider, som institutioner serverer
i løbet af dagen, dvs. morgen- og mellemmåltiderne, har også betydning for det samlede
madtilbud i daginstitutionen, men kommunen
er ikke forpligtet til at gøre disse måltider til en
del af dagtilbudsydelsen.

En stor del af energibehovet skal
dækkes i institutionen
En typisk institutionsdag fra kl. 8 til 15 omfatter
det obligatoriske frokostmåltid og to mellemmåltider, svarende til at barnet får dækket
omkring 45 % af dagens energibehov i daginstitutionen.
Børn, der er længere i institution, kan have
behov for at få dækket op til 70 % af dagens
energibehov i daginstitutionen.

Serveres morgenmad, anbefales den sammensat af fx
fuldkornsbrød og gryn, frugt og grønt, mager ost og/
eller mælk samt plantemargarine. På billedet ses eksempler på morgensmadssortiment.

Morgenmad

Morgenmad

Mellemmåltider

1. mellemmåltid. Et mindre mellemmåltid om formiddagen er et godt tilbud. Mellemmåltidet om formiddagen kan sammensættes af madvarer som fuldkornsbrød,
frugt og grønt samt plantemargarine eller mager friskost.
Portionsstørrelsen på billedet er til vuggestuebørn.
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3. mellemmåltid

3. mellemmåltid. Derudover anbefaler Fødevarestyrelsen at give et mindre mellemmåltid sidst på eftermiddagen
til de børn, der bliver hentet sent. Mellemmåltidet sidst
på eftermiddagen sammensættes af fx fuldkornsbrød og/
eller frugt og grønt. Portionsstørrelsen på billedet er til
børnehavebørn.

2. mellemmåltid

2. mellemmåltid. Tilbyd gerne børnene et større
mellemmåltid om eftermiddagen. Mellemmåltidet om
eftermiddagen kan sammensættes af fx fuldkornsbrød
og gryn samt kartofler, ris og pasta, frugt og grønt, fisk,
magert kød, æg, mager ost og mælk samt plantemargarine eller mayonnaise. Hvis børn får et vegetarisk måltid,
fx suppe eller grød, er det en god idé at give dem lidt
mættende protein som kød og/eller fiskepålæg til mellemmåltidet om eftermiddagen. Portionsstørrelsen på billedet
er til børnehavebørn.

1. mellemmåltid

Børn har ikke samme appetit som voksne til at spise
store portioner til hovedmåltiderne − mellemmåltiderne
er derfor en vigtig del af børnenes samlede madindtag.

Mængdeanbefalinger
For at øge fleksibiliteten anbefaler Fødevarestyrelsen kostplanlægning, gerne for to uger ad
gangen. Der er minimumsanbefaling for to uger på madvaregrupperne Frugt og grønt, Fisk samt
Kød og æg (eller andre gode proteinkilder) for at sikre, at børnene får tilstrækkelige næringsstoffer, se tabel nedenfor, kolonne 1 og 3. Ønskes en anbefaling pr. frokostmåltid (kolonne 2 og 4),
svarer anbefalingerne til ét gennemsnitligt indtag pr. måltid set over en periode på to uger.

Madvaregrupper

Vuggestue
pr. barn
pr. to uger

Vuggestue
pr. barn
pr. frokostmåltid

Børnehave
pr. barn
pr. to uger

Børnehave
pr. barn
pr. frokostmåltid

Frugt og grønt*

400-600 g

40-60 g

600-800 g

60-80 g

Fisk*

130 g

ca. 15 g

180 g

ca. 20 g

Kød og æg*

130 g

ca. 15 g

180 g

ca. 20 g

* Mængderne er spiseklare og tilberedte.

Planlægning for en periode
Planlæg frokostmåltidet og gerne mellemmåltider
for 1-2 uger ad gangen. Det giver mulighed for:
§§ nemt og overskueligt at opfylde anbefalingerne
§§ bevidst at vælge indkøb efter anbefalingerne
§§ at gøre menuplanen tilgængelig for alle – både
børn, pædagogisk personale og forældre.

Planlægning af sunde måltider og
indkøb
Det er vigtigt, at børnene tilbydes hele måltider,
der gør dem mætte og giver energi og gode
næringsstoffer. At udarbejde menuplaner er et

godt redskab til at overskue og planlægge variationen i både madvarer og retter.
En menuplan er styrende for tilrettelæggelse af
madlavningen, herunder:
§§ Servering af kolde eller varme måltider
§§ Hvor ofte en opskrift eller madvare skal
serveres
§§ Madvarernes ernæringsmæssige kvalitet samt
mængdeforholdet.
Når indkøbene planlægges, er det en rigtig god
idé at bestille produkter, som har Nøglehulsmærke eller Fuldkornslogo, se side 33. Mærkerne
gør det nemmere at vælge de sundere produkter
inden for en madvaregruppe.
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Særligt for større køkkener
Større køkkener og eksterne udbydere tilrådes at næringsberegne menuplan for frokostmåltidet
for derved at sikre, at børnene kan spise sig mætte samt følge energiindhold og -fordeling i de
Nordiske Næringsstofanbefalinger. Der kan ses bort fra anbefalingerne for madvarens ernæringsmæssige kvalitet for madvaregrupperne fedtstoffer og mælkeprodukter, når alle opskrifter
næringsberegnes, da den tilsatte mængde reguleres af måltidets samlede mængde af fedt og
mættet fedt.
Eftersom frokostmåltidets sammensætning varierer fra dag til dag, benyttes anbefalingerne ved
vurdering af alle frokostmåltider over en periode på mindst en uge.
¨ For vuggestuebarnet − 12-36 måneder
Pr. måltid
Frokostmåltidet anbefales at indeholde i alt 900-1250 kJ ekskl. drikkemælk.

50-60 E %

fra kulhydrat, maks. 10 E % fra tilsat sukker

25-35 E %

fra fedt, maks. 10 E % fra mættet fedt

10-20 E %

fra protein*.

Pr. uge:
Frokostmåltidet anbefales gennemsnitligt at indeholde i alt ca. 1100 kJ.

50-55 E %

fra kulhydrat, maks. 10 E % fra tilsat sukker og ca. 3 g/MJ fra kostfiber

30-35 E %

fra fedt, maks. 10 E % fra mættet fedt

10-15 E %

fra protein*

¨ For børnehavebarnet − 3-6 år**
Pr. måltid
Frokostmåltidet anbefales at indeholde i alt mellem 1350–1650 kJ ekskl. drikkemælk.

50-60 E %

fra kulhydrat, maks. 10 E % fra tilsat sukker

25-35 E %

fra fedt, maks. 10 E % fra mættet fedt

10-20 E %

fra protein*

Pr. uge
Frokostmåltidet anbefales gennemsnitligt at indeholde i alt ca. 1500 kJ.

ca. 55 E %

fra kulhydrat, maks. 10 E % fra tilsat sukker og ca. 4 g/MJ fra kostfiber

ca. 30 E %

fra fedt, maks. 10 E % fra mættet fedt

ca. 15 E %

fra protein*

* For frokostmåltidet vil indholdet af protein ofte ligge i den høje ende af intervallet, mens
indholdet af kulhydrat vil ligge i den lave ende. Dette hænger sammen med, at frokosten
indeholder mere kød, fisk, æg og ost sammenlignet med fx mellemmåltiderne.
** Energiindholdet i frokostmåltidet til børnehavebørn forudsætter, at der ikke er serveret et
mellemmåltid om formiddagen.
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Nøglehulsmærket
Nøglehulsmærket må sidde på madvarer, der bidrager til en sund og varieret
kost, samt indeholder mindre fedt, mættet fedt, sukker og salt, og flere
kostfibre end andre madvarer af samme typer. “Nøglehullet” gør det nemt
at vælge sundere produkter inden for en madvaregruppe. Læs mere på
www.altomkost.dk

Fuldkornslogoet
Foldkornslogoet “Vælg fuldkorn først” må sidde på produkter, der har et højt
indhold af fuldkorn. “Vælg fuldkorn først” gør det nemt at vælge fuldkornsprodukter inden for brød og gryn samt ris og pasta. Læs mere på www.fuldkorn.dk

Økologisk spisemærke
Storkøkkener, der ønsker at anvende økologi i større omfang (min. 30 %
økologi), har mulighed for at markere dette med Fødevareministeriets økologiske “spisemærke”, som synliggør institutionens engagement med økologi.
Læs mere på www.økologisk-spisemærke.dk og www.altomkost.dk

Økologi

Madordninger med vegetarisk profil

Forældrene har ofte ønsker om, at økologi indgår
i måltidstilbuddet, specielt hvis børnene er vant
til at spise økologisk derhjemme. Det er en udbredt holdning, at økologiske produkter er sundere bl.a. fordi de ikke indeholder pesticidrester
og har færre tilsætningsstoffer. Overordnet set er
der dog ikke belæg for, at økologiske produkter
skulle være ernæringsmæssigt bedre sammensat
end konventionelle fødevarer.

For daginstitutioner, som tilbyder en vegetarisk
(lakto-ovo-vegetarisk) madordning, gælder de
samme anbefalinger for madvaregrupperne som
for alle andre daginstitutioner. I stedet for kød
og fisk skal bælgfrugter (tørrede linser, bønner
og kikærter), æg og mælkeprodukter indgå som
basisvarer i varme og kolde måltider.

Erfaringer viser, at brug af økologi i institutionen ofte går hånd i hånd med et fokus på
sammensætningen af mere ernæringsrigtige
måltider. Brug af økologiske produkter i en sund
og varieret kost behøver ikke nødvendigvis at
være markant dyrere, men er ofte et spørgsmål
om valg af råvarer og optimering af budgettet.
Man kan vælge at have økologi som et delmål
og først virkeliggøre det, når madordningen er
veletableret. Man kan også vælge at indføre
økologien gradvist ved at vælge de økologiske
madvarer, der næsten koster det samme som de
konventionelle fødevarer. En økologisk menu er
billigst, hvis den følger sæsonen, hvor råvarerne
er friskest og mængden størst.
På www.okocater.dk kan der hentes hjælp til
omlægning til økologiske madvarer uden at
sprænge budgettet.

I varme måltider kan bælgfrugter indgå i sammenkogte retter, som tilbehør i en salat, blandet med
kartofler eller i stedet for ris eller pasta. I kolde
måltider kan bælgfrugter anvendes som smørelse
eller pålæg, fx som humus og bønnemos. Æg kan
indgå i det varme måltid som postej, gratin og
æggekage og som pålæg ved hårdkogt æg, æggesalat m.m. Endelig kan ost og mælkeprodukter
bruges som pålæg (hytteost, skæreost), i dressing
(surmælksprodukter) og sovs samt tilsættes den
sammenkogte ret. Det er som oftest muligt at
tilgodese både små og store børns behov ved en
varieret lakto-ovo-vegetarisk kost.
Sammensætning af en varieret vegetarisk kost
kræver ernæringsfaglig viden. Institutioner, der
vælger at tilbyde vegetarisk kost, bør derfor få
bistand til udarbejdelse af kostplanen af en
person med en ernæringsfaglig viden svarende
til eksempelvis klinisk diætist. Veganerkost
anbefales ikke til børn i denne aldersgruppe.
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Forslag til pædagogiske overvejelser
− fra individuel madpakke til fælles
frokostmåltid
Det pædagogiske arbejde er centralt for, at måltidet
bliver en god oplevelse for børnene – hver dag. Først
når maden lander i børnenes maver, kan den kaldes
sund og nærende. På vejen derned, er der mulighed for
også at bringe omsorg, opdragelse og læring i spil.

Mad er mere og andet end næringsstoffer, som
vi spiser for at overleve. At spise et måltid mad er
også oplevelsen ved at tilberede maden, glæden
ved at spise sammen med andre og fornemmelsen af at blive udfordret på sine sanser, mens
man bliver mæt.

Tilberedning af maden i institutionen
Er der mulighed for at tilberede maden i institutionens eget køkken, er det oplagt at inddrage
børnene i både tilberedningen af måltidet og oprydningen bagefter. Under aktiviteterne er det en
god idé at tale med børnene om, at forskellige
områder i huset forudsætter forskellig opførsel
og adfærd.
Måden vi opfører os på, når vi tilbereder mad og
spiser den, er også en væsentlig del af børnenes
mad-dannelse og et af målene med den pædagogiske indsats omkring måltidet.

Mad i de pædagogiske læreplaner
Det kan være en fordel at danne mindre børnegrupper, som på skift deltager i tilberedning,
anretning eller servering af maden. I små grupper
på 4 kan den daglige mængde grønsager og kartofler fx rengøres og skrælles, eller børnene kan
være med til at forme brød eller lave en dressing
til salaten. Aktiviteterne behøver ikke at foregå
i køkkenet, men kan foregå ved et lille bord
uden for køkkenet – forudsat at det er hygiejnisk
forsvarligt.
34

Ved at gøre tilberedningen af maden til en
pædagogisk aktivitet, bliver det muligt at knytte
aktiviteterne til temaer i de pædagogiske læreplaner.
Mens dagens grønsager ordnes, er der fx rig
mulighed for at tale med børnene om grønsager
– eksempelvis arbejde med over- og underbegreber (grønsager − peberfrugt, frugt – banan osv),
således at børnene sprogligt udvikler begrebs-

Når maden kommer færdiglavet
til institutionen
Hvis maden til frokostmåltidet leveres fra
et eksternt køkken, er der stadig mange
muligheder for at inddrage børnene og via
dialog få opgaverne løst på en måde, der
giver mening i et pædagogisk perspektiv.
Hvis man ønsker at knytte aktiviteterne
til den daglige pædagogiske praksis, kan
følgende overvejes i forbindelse med måltiderne:
§§ Hvem dækker bord?
§§ Hvem husker børnene på at vaske hænder?
§§ Hvem siger “værsgo”, så alle begynder
samtidig?
§§ Hvem bestemmer, hvad man spiser
– og hvor meget?
§§ Hvem øser op på tallerkenerne?
§§ Hvem rydder af?

apparatet og får kendskab til de forskellige madvarer. Når børnene eksempelvis ordner grønsager
og kartofler, træner de samtidig deres motoriske
færdigheder.
De oplever glæden ved at arbejde sammen med
deres kammerater og får en oplevelse af, at deres
arbejde har betydning for fællesskabet. Børnene
udvikler på den måde både sociale og sproglige
kompetencer – begge er temaer i de pædagogiske læreplaner. Og ikke mindst opnår de indsigt i,
hvordan råvarer omdannes til det færdige måltid.

Vær en tydelig voksen
Vær konkret, når børnene organiseres og instrueres i de opgaver, de skal løse. Det er med til at
sikre overskuelighed for børnene. Hvis børnene
får klare instrukser, kan de indgå i de fleste
processer

Den sociale dimension i måltidet
At skabe nærhed
Særligt for de mindre børn er det vigtigt, at der
er en god stemning, når frokosten spises. Det
kræver koncentration, ro og nærhed for de fleste
mindre børn at få spist et frokostmåltid. Gør måltidet hyggeligt og lær børnene, hvilke regler der
gælder, når man spiser sammen med andre. Væn
gerne børnene til, at I kan tale sammen, mens
der spises. Tal fx om børnenes livretter, hvilke
grønsager de kan lide, hvilke de ikke synes om
og hvorfor – eller tal om, hvad I har oplevet eller
skal lege efter frokosten.
Den voksne og kammerater som
rollemodeller
Et gammelt ordsprog siger: “Børn gør ikke, som
vi siger – men som vi gør!” Hvad enten børn skal
lære at spise karrysild, kapers eller noget helt
tredje, så sker det blandt andet gennem efterligning.
Måske er der nogle børn, der af deres forældre
bliver betegnet som kræsne, men som spiser med
stor lyst, når der serveres stegt sild med spidskål
i institutionen. Børn kan få mod på at spise mad,
som de ikke ville spise hjemme, ved at kigge på
de kammerater og voksne, de spiser sammen
med i daginstitutionen.

At sikre variation
Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn lærer at
spise varieret – ikke mindst for at sikre, at de får
tilstrækkeligt med næringsstoffer. En måde at
sikre dette er ved at servere en tallerken med et
indbydende udvalg af mad, som børnene kan
vælge ud fra.
Som personale i en daginstitution er det en
fordel at have formuleret fælles retningslinjer
for, hvordan det sikres, at børnene smager på
forskellige madvarer, og ikke nøjes med at vælge
det, de er mest trygge ved. Er der brug for at få
formuleret en politik for måltiderne, er der mere
information at hente på www.altomkost.dk/
Kommune, skole og børneinstitutioner eller læs
Fødevarestyrelsens publikationer Mad, måltider
og bevægelse – inspiration til sundhedspædagogik i daginstitutionen samt Mad og måltider i
børnehaver − hvorfor og hvordan?
En politik kan være med til at få indstillet den
fælles “kompasnål”, således at alle griber mad
og måltider an på en ensartet måde.
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Y-tallerkenen − en model til at fordele maden på tallerkenen
Y-tallerkenen er en model, der
illustrerer, hvordan maden kan
fordeles hensigtsmæssigt mellem
kød, grønsager og kartofler, ris
eller pasta.
Fordelingen vil variere lidt fra dag
til dag. Nogle dage vil grønsager
fylde mere end andre på bekostning af fx kød. Frugt indgår oftest
ikke, men spises til et mellemmåltid. Y-tallerkenen kan bruges som
en rettesnor, når børnene øser
maden op på tallerkenen.

Brug Y-tallerkenen som afsæt for
dialog
Y-tallerkenen kan bruges ved måltidet som afsæt for en dialog med børnene om variation.
Den kan også bruges som pædagogisk aktivitet,
hvor børnene i små grupper klipper relevante
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1/5 kød, fisk,
æg og/eller ost

2/5 brød, kartofler,
ris og/eller pasta

2/5 grønsager

madvarer ud fra reklamer og klistrer dem på
hver deres paptallerken for at illustrere den
sunde fordeling af maden.
Tallerkenerne samles på et stort stykke karton,
som hænges op på væggen på stuen. Alle børnene præsenterer deres tallerken for gruppen.

Forslag til at koble mad og måltider til
de pædagogiske læreplaner
Der er mange måder, hvorpå den daglige pædagogiske
praksis med mad og måltider kan tænkes ind i de seks
temaer fra de pædagogiske læreplaner.
Her præsenteres nogle forslag, der hver især refererer
til de 6 temaer i de pædagogiske læreplaner. En positiv
implementering af det fælles frokostmåltid sker bedst via
dialog mellem pædagogisk og køkkenfagligt personale
samt børn og forældre.

Tema: Krop og bevægelse

Tema: Barnets alsidige personlige
udvikling
Inddrag børnene i beslutningsprocesser i relation
til sundhed. Tal med børnene om, hvad de bedst
kan lide af sunde typer af brød – giv dem mulighed for medindflydelse i udvalgte situationer.
Lad børnene hjælpe hinanden fx i grupper på 2.
Det kan være med til at fremme deres glæde ved
at løse en opgave.
Tal med børnene om, hvad der særligt lykkedes
eller ikke lykkedes i tilberedningen af maden
denne dag

Lad børnene mærke og føle maden, hvis den tilberedes i institutionen – lad dem opleve forskellene ved eksempelvis en rå, en kogt og en bagt
kartoffel, rå og kogt pasta – lad dem smage og
fornemme forskellene i konsistensen.

Arranger temadage med mad fra forskellige
lande fx pasta i en italiensk uge, risretter i en
kinesisk uge, retter med kartofler i en dansk uge.
Anerkend, at vi alle er forskellige.
Eksemplerne er idéer til, hvordan børnenes alsidige udvikling kan stimuleres.

Bager I brød en dag, så lad børnene lugte til,
smage på og røre ved de forskellige gryn- og
melsorter. Det er med til at stimulere børnenes
sanser og fremme deres fornemmelse for smag,
men også hvordan maden føles i munden – madens tekstur.
Vask hænder, inden maden tilberedes, eller måltidet påbegyndes. Tal om, hvorfor det er vigtigt
at have god håndhygiejne.
Eksemplerne er med til at stimulere udviklingen
af børnenes sanser og motoriske færdigheder.
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Tema: Sociale kompetencer
Under spisningen kan man eksempelvis tale
med børnene om forskellige skikke. Tag en snak
med børnene om, hvorfor det fx er vigtigt med
bordskik.
Hvis børnene kan inddrages i tilberedningen af
frokosten eller oprydningen, kan det tilrettelægges sådan, at de deltager på skift i mindre grupper. Lad også de børn, der ikke har så meget mod
på køkkenarbejde, deltage – måske kan deres
motivation og nysgerrighed fremmes med tiden.
Før maden tilberedes, så tal om, hvordan knive
håndteres, og hvordan det er vigtigt at have respekt for hinanden og de redskaber, man bruger,
når man laver mad sammen.
Tænk inkluderende: Hvis et barn ikke trives, fordi
det ikke er så velintegreret, kan barnet med
fordel inddrages i forberedelserne til frokosten
eller mellemmåltidet sammen med et af de andre
børn.
Tal med børnene om, at der er plads til, at alle
deltager. På den måde kan kammeratskabet mellem børnene fremmes.
Eksemplerne ovenfor sætter fokus på det væsentlige i at kunne indgå i sociale sammenhænge på
forskellige præmisser. En kompetence, der er en
hjørnesten i barnets videre udvikling. Her bruges
maden blot som afsæt for, at barnet tilegner sig
kompetencer, der kan overføres til andre situationer.

Tema: Sprog
Tal med børnene om forskellige madvarer, og at
nogle madvarer er sundere end andre. Brug overog underbegreber om fødevarerne for at udvikle
børnenes begrebsapparat.
Tal med børnene om madens smag, farve, form
og duft.
Tal med børnene om forskellen i smag på eksempelvis rugbrød og groft brød. Hvordan er smagen
på rugbrød contra hvidt brød? Få børnene til at
beskrive det.
Sæt navne på de forskellige typer af fisk: makrel,
torsk, rødspætte, sild og laks. Tal om forskellen i
farver, størrelse og udseende.
Alt dette er med til at sætte fokus på, hvordan
mad og tilberedning af mad også kan anvendes
som metode til at udvikle børnenes kognitive
formåen og dermed deres begrebsapparat.
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Tema: Natur og naturfænomener
Præsenter økologiske madvarer, når I laver mad,
og lær børnene om Ø-mærket eller det økologiske spisemærke. Tal om naturen og dyrenes leveforhold. Læs evt. “10 gode grunde til at vælge
økologi” – www.okologi.dk
Tal om, hvilken mad der dyrkes, fx kartofler og
ris, mens pasta er produceret af mel, æg og
vand. Prøv at lave hjemmelavet pasta sammen
med børnene. Prøv også at lægge egne kartofler,
og følg med i, hvordan de vokser.
Bag brød over bål. Tilbered grød eller suppe
over bål. Her kan børnene inddrages, hvilket kan
fremme deres lyst til at spise maden.

Tema: Kulturelle udtryksformer og
værdier
Er der forskellige nationaliteter repræsenteret i
institutionen, er det en god idé at tilberede retter
fra de forskellige lande. Tal med børnene om,
hvordan andre kulturer har anderledes traditioner
for mad. Lad nogle børn komme med opskrifter, og tilbered deres opskrift i samarbejde med
børnene. Lad børnene fortælle om den mad,
der er almindelig i det land, de kommer fra. Tal
fx med børnene om de forskellige råvarer, der er
brugt i retten, og hvordan disse adskiller sig fra
traditionelle danske råvarer fx en aubergine, en
avocado, mango, mynte m.v.

Tag børnene med i køkkenet og præsenter dem
for en frisk hel fisk. Udforsk sammen fiskens anatomiske opbygning – fiskeskroget og størrelsen
herpå samt fiskens forskellige indvolde.
Eksemplerne kan give børnene indsigt i, hvor
maden kommer fra – at noget skabes direkte i
naturen, mens andet er menneskeskabt. Prøv
også at forklare, at der findes forskellige metoder
til at producere råvarer og tilberede retter.
Lav en opskriftssamling over de retter, der tilberedes sammen i køkkenet. Opskriftsbogen kan
børnene også bruge hjemme.
Tal også om, hvordan rugbrød er et dansk
fænomen, som man måske ikke kender til der,
hvor nogle af børnene kommer fra. Arranger fx
smagsprøver af brød fra andre lande – hav
fx majspandekager, nanbrød, foccacia m.v. på
bordet, og lad børnene smage de forskellige
typer af brød.
Eksemplerne her kan være med til at udvikle
børnenes kulturelle forståelse for hinanden og
dermed give en forståelse for forskelle i kulturer
og værdier.

BørneBoxen – et pædagogisk værktøj
BørneBoxen er en værktøjskasse, som Fødevarestyrelsen har udviklet sammen med en række
partnere. BørneBoxen kan bruges af jer i børnehaven til at fremme sunde mad- og måltidsvaner,
og tager afsæt i temaerne fra de pædagogiske læreplaner. Læs mere på www.altomkost.dk eller i
publikationen Mad, måltider og bevægelse - inspiration til sundhedspædagogik i daginstitutionen.
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Hygiejne – at lave mad med børn
Det overordnede formål med regler for hygiejne i
børneinstitutioner er at sørge for, at børnene får sikre
madvarer, så de ikke bliver syge af den mad, de får
tilbudt i institutionen.

Ud over regler for indretning og drift af køkkenet er der en række generelle råd om god
hygiejne ved opbevaring og tilberedning af mad,
som køkkenet bør følge. Læs mere i bøgerne
Vejledning om regler for hygiejne i køkkener i
børneinstitutioner, Fødevarestyrelsen, og Hygiejne i daginstitutioner, Sundhedsstyrelsen, samt
på hjemmesiden www.altomkost.dk under afsnittet om kommune, skole og børneinstitution.

køkken. For registrerede køkkener gælder, at
personer, der håndterer madvarer, skal instrueres
og eventuelt uddannes i fødevarehygiejne.

Børn i køkkenet
Børn i institutioner kan godt deltage i madlavningen. Men i hvilket omfang, det kan lade sig
gøre, afhænger af indretningen i den enkelte
institution, blandt andet om der er nok plads.

Registrering af køkkenet
Det kræver også, at personalet tager ansvar for:
I nogle institutioner findes der et fuldt udstyret
køkken, som lever op til fødevarelovgivningens
krav om indretning, mens andre institutioner har
et køkken, som kun egner sig til madlavning af
begrænset karakter eller et anretterkøkken. Det
afgørende er, at indretning og aktiviteter passer
sammen.
Når en børneinstitution skal etablere en madordning, skal institutionen være registreret hos fødevareregionen. Registreringskravet gælder, uanset
om institutionen selv vælger at lave mad til børnene, eller om der modtages mad fra et eksternt

§§ At madlavningen foregår på en hygiejnisk
forsvarlig måde
§§ At børnene bliver instrueret i og hjulpet
tilstrækkeligt med hygiejnen
§§ At maden fremstilles hygiejnisk forsvarligt som forudsat ifølge fødevarelovgivningen
§§ At børnene opfylder de samme krav i fødevarelovgivningen om personlig hygiejne
som personalet: må ikke være forkølede,
have løst, langt hår, der kan komme ned i
maden m.v.

Madlavning med børn
Når der laves mad i pædagogisk øjemed, bør man altid huske at gennemgå de grundlæggende
hygiejneråd med børnene, inden man går i gang. Det er vigtig at lære børnene:
§§ At vaske hænder grundigt før og efter madlavning og altid efter toiletbesøg
§§ At man ikke putter fingrene i mund, næse eller hår når man laver mad
§§ At holde råvarerne adskilt fra de tilberedte varer
§§ At man ikke må smage på råvarer som råt kød, kødfars og kagedej med rå æg.
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Hygiejneregler
Madlavningen må ikke give anledning til hygiejneproblemer, uanset hvor lidt eller meget mad,
man laver. De almindelige hygiejneregler lyder
således:

Når forældre tager mad med i
institutionen
Når der er tale om private arrangementer i institutionen, må forældrene gerne medbringe mad,
som er tilberedt hjemmefra.

§§ Opvarm maden til minimum 75 °C.
§§ Nedkøl maden tilstrækkelig hurtigt.
§§ Overhold temperaturkravene, maks. 5 °C
i køleskabet.
§§ Undgå at sprede bakterier.
§§ Sørg for en god personlig hygiejne, herunder
hyppig håndvask.
§§ Indret køkkenet, så madlavningen kan foregå
hygiejnisk forsvarligt 1.
§§ Hav tilstrækkelige kølefaciliteter 2.

Derudover må forældre gerne købe visse madvarer og levere dem til daginstitutionen som et
bidrag eller supplement til madordningen. Man
må altid medbringe brød, hel frugt og grønt.

Der skal være plads nok til, at man kan holde
spiseklar mad adskilt fra råvarer og tilstrækkelig
med vaske, så man ikke spreder bakterier.

§§ Færdigpakkede madvarer i ubrudt emballage,
indkøbt i forretninger, fx madvarer der ikke er
letfordærvelige: tørret pasta, kornprodukter,
tørret frugt og helkonserves
§§ Langtidsholdbare produkter som fx supper
uden kølekrav
§§ Købte og hjemmebagte brød og kager uden
creme, flødeskum og lignende
§§ Hel frugt og grønt, dette gælder både indkøbt og egen avl.

1

Der skal være tilstrækkelige kølefaciliteter til,
at optøning og opbevaring af madvarerne kan
foregå adskilt, så der fx ikke er risiko for at spiseklare madvarer forurenes af kødsaft fra råt kød,
eller at der drysser jord fra grønsager ned i andre
madvarer.

2

Må gerne medbringes
Følgende madvarer må forældre gerne tage med
til bespisning af børn i institutionen:

41

Må ikke medbringes
Følgende madvarer må forældrene ikke tage
med til bespisning af børn i institutionen:
§§ Fersk kød og kødprodukter som fx pålæg
§§ Hakket kød og kødfars
§§ Fersk fjerkræ og fjerkrækødprodukter fx
pålæg
§§ Fersk fisk, ferske fiskevarer og fiskefars samt
letkonserverede fiskeprodukter
§§ Madvarer, der indeholder creme, flødeskum
eller lignende
§§ Bønnespirer og andre letfordærvelige grønsager (fx snittet grøn salat)
§§ Madvarer, der er tilberedt i private hjem,
dog undtaget brød og kager
§§ Æg.
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Hvis forældrene imidlertid leverer madvarer
direkte fra butik til institution, må de på institutionens vegne købe alle de typer madvarer, som
institutionen må håndtere. Institutionen skal
informere forældrene om vigtigheden af, at kølevarer behandles fornuftigt og afleveres så hurtigt
som muligt.

Læs mere
Relevante vejledninger om hygiejne kan
hentes på www.fvst.dk
Her findes også link til den lokale fødevareregion og kontrolafdeling.

Opskriftafsnit
Sådan bruger du opskrifterne
− når frokostmåltiderne sammensættes
Frokostmåltiderne opfylder anbefalingerne for
sund frokost i daginstitutioner. Der er to forslag
til frokostmenuen, som svarer til henholdsvis
vuggestuebørn og børnehavebørn. Menuerne
er en kombination af forskellige varme og kolde
måltider, hvilket er en god idé, fordi det øger
variationen i maden, og børn, der spiser varieret
mad, har god mulighed for at få dækket behovet
for næringsstoffer. Måltiderne er tilberedt ud fra
samme opskrift og angivet i to portionsstørrelser
til henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn.

bruges i boller, lasagne eller kødsauce. Frisk frugt
og grønt kan bruges til salater og i retter næste
dag. Brød, der er tilovers, kan være tilbehør til
en varm ret næste dag, hvis det pakkes omhyggeligt ind i plastposer. Eller det kan ristes i olie
til brødcroutoner eller sticks. Rest af varm ret fx
frikadelle, farsbrød, skinke, fisk m.v. kan bruges
som pålægstype i et koldt måltid næste dag.

Vær opmærksom på, at portionsstørrelserne er
baseret på vejledende gennemsnitsmængder.
Det kan ske, at nogle børn spiser mere eller
mindre end det, der er beskrevet som vejledende
mængde for et måltid i institutionen. Eksempelvis vil de 3-4-årige børnehavebørn formentlig
spise mindre end 65 gram kød, mens de 5-6årige spiser en større portion. Det er vigtigt, at
det køkkenfaglige eller pædagogiske personale
justerer mængderne løbende, så der altid er nok,
og børnene kan spise sig mætte.

Yderligere er der forskellige forhold, som kan
lette arbejdsgangen ved planlægning af forberedelser til det sunde frokost måltid, fx:

Frokostmåltiderne er næringsberegnet, hvilket er
med til at sikre, at den anbefalede indtagelse af
næringsstoffer opnås.

Tips til økonomisk planlægning
Vær opmærksom på at gøre brug af sæsonens
madvarer ved menuplanlægning og indkøb.
Tænk også på brugen af rester fra dagen i forvejen, eller fra frost. Fx kan råkost fra dagen før

Forberedelser – dagen før

§§ Sæt brød i køleskabet til langtidshævning natten over, hvis der skal serveres friskbagt brød
næste dag.
§§ Klargør grønsagerne til næste dag.
§§ Forbered pålægstyper dagen før, fx: salater,
frikadeller, fiskefrikadeller, remoulade, leverpostej, kogte æg m.m.

Brug af opskrifter
Opskrifterne er især rettet mod de personer, som
laver mad i daginstitutionerne, men kan naturligvis også bruges af eksterne leverandører.
Opskrifterne er videreudviklet på baggrund af
materialet fra Sund skolemad – med smag, smil
og samvær, udgivet af Fødevarestyrelsen 2009
og Mad til spædbørn & småbørn udgivet af
Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen 2009.
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mandag „ vuggestue
Trekornsgrød med jordbærmos og blendede mandler
samt snack grønt
TREKORNSGRØD
¨ Ca. 25 portioner á 200 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 20 portioner á 250 g til børnehavebørn

KOGT JORDBÆRMOS
¨ Ca. 30 portioner á 35 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 20 portioner á 50 g til børnehavebørn

Det skal du bruge:
§§ 330 g havregryn
§§ 330 g hirseflager
§§ 330 g rugmel
§§ 4,5 liter letmælk

Det skal du bruge:
§§ 1 kg frosne jordbær
§§ ca. 3 dl koldt vand
§§ ca. 50 g sukker
§§ evt. 2-3 tsk. kartoffelmel

Topping:
§ 10 g blendede mandler pr. vuggestue barn
§ 15 g blendede mandler pr. børnehavebarn

Sådan gør du:
1. Bring vand og jordbær i kog.
2. Småkog under låg i 5-10 min. til jordbærrene
er bløde.
3. Blend bærrene og smag til med sukker.

Sådan gør du:
1. Kom gryn, flager, mel og mælk i en gryde
og pisk til det koger.
2. Kog grøden ved svag varme – gerne under
omrøring i 3-5 min.
3. Sluk for grøden.
4. Server med frugtmos, fx jordbærmos og
blendede mandler. Alternativt kan de
blendede mandler blandes i grøden inden
servering.
Tips
§§ Bland selv forskellige korn, gryn, flager og
meltyper, og kog dem til grød.
§§ Hele og knækkede korn eller gryn giver den
bedste grød, hvis de har trukket i koldt vand i
køleskabet natten over.
§§ Begræns brugen af hele kerner til de helt små
børn.
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Hvis konsistensen på frugtmosen er for tynd,
så rør kartoffelmelet ud i lidt koldt vand, og jævn
mosen.
Tips
§§ Kogt mos kan tilberedes af frisk og frossen
frugt/bær, fx æble, pære, hindbær, blommer
m.m.
§§ Kogt mos kan holde sig i køleskabet et par
dage.
§§ Kogt frugtmos, der skal gemmes, bevarer
vitaminerne bedst ved frysning.
SNACK GRØNT
Suppler grødmåltidet med lidt snack grønt,
fx agurk, peberfrugt m.v.

mandag „ vuggestue

Beregning af måltidets energiindhold og -fordeling
Vuggestuebørn
Energi i kJ

Børnehavebørn
1150

Energi i kJ

1515

Protein i E %

17

Protein i E %

18

Fedt (total) i E %

25

Fedt (total) i E %

26

Mættet fedt i E %

7

Mættet fedt i E %

7

Kulhydrat i E %

58

Kulhydrat i E %

56

Kostfiber i g / MJ

4

Kostfiber i g / MJ

4

Frugt og grønt i gram

45

Frugt og grønt i gram

65

Energiprocent (E %) angiver hvor mange procent af energien i måltidet der kommer fra henholdsvis protein, fedt,
mættet fedt og kulhydrat.
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tirsdag „ vuggestue
Stegte sildefileter med stuvet spidskål, kogte kartofler
og ovnbagte gulerødder
STEGTE SILDEFILETER
¨ Ca. 45 g pr. vuggestuebarn
¨ Ca. 60 g pr. børnehavebarn

STUVET SPIDSKÅL
¨ ¨ Ca. 20 portioner á 75 g til både
vuggestue- og børnehavebørn

Det skal du bruge:
§§ Hele sildefileter
§§ Rugmel
§§ Olie til pensling

Det skal du bruge:
§§ 1 stort eller 1½ små spidskål
(ca. 600 g dampet spidskål)
§§ 4 spsk. plantemargarine
§§ 6 spsk. hvedemel
§§ 6 dl letmælk
§§ 4 dl kogevand fra spidskålen
§§ Salt og peber

Sådan gør du:
1. Skyl, og tør fileterne.
2. Fjern evt. fiskeben med en pincet og klip
fileterne igennem i ryggen til 2 dele.
3. Hæld rugmel på et stykke madpakkepapir og
vend sildefileterne heri.
4. Læg sildefileterne på en bageplade med
bagepapir og pensel med olie på hver side.
5. Steg sildefileterne i ovnen ved 200 grader i
ca. 15 min.
Tips
I stedet for sild kan du bruge hornfisk eller lade
dig inspirere af årstidens fisk.
OVNBAGTE GULERØDDER
¨ Ca. 50 portioner á 25 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 25 portioner á 50 g til børnehavebørn
Det skal du bruge:
§§ 2 kg gulerødder, renset vægt
§§ Friske timianblade
§§ 140 g olie
§§ Salt og peber
Sådan gør du:
1. Skræl og skær gulerødderne en gang igennem på langs, i stænger af ca. 5 cm.
2. Læg gulerødderne på et stykke bagepapir.
3. Vend gulerødderne med olie og krydderier.
4. Bag i ovnen ved 200 grader i ca. 25-30 min,
til gulerødderne er møre.
Tips
§§ Brug andre grove grønsager fx selleri, persillerod, majroe eller fine grønsager fx peberfrugt,
courgette/squash eller aubergine.
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Sådan gør du:
1. Skær spidskålen i kvarte. Skær stokken af og
fjern evt. de yderste grove blade.
2. Skyl spidskålen og snit det meget fint.
3. Kog spidskålen i en gryde under låg i
ca. 10-12 min. Hæld spidskålen i en sigte.
Gem kogevandet.
4. Smelt plantemargarine i en gryde og rør
hvedemelet i. Tilsæt mælk og kogevandet lidt
af gangen under kraftig piskning. Lad sovsen
koge i ca. 5 min. Spæd med mere kogevand,
hvis sovsen er for tyk.
5. Bland den kogte spidskål i sovsen, varm den
igennem og smag til med salt og peber.
Tips
§§ Spidskål kan udskiftes med fx hvidkål, gulerødder eller andre rodfrugter, skåret i meget
små tern.
§§ Mælkesovsen er en opbagt basissovs, der
også kan tilsættes persille, revet ost til bechamelsovs m.v.
KOGTE KARTOFLER
¨ Ca. 75 g pr. vuggestuebarn
¨ Ca. 100 g pr. børnehavebarn
Server kogte, skællede kartofler til de stegte sild,
stuvet spidskål og ovnbagte gulerødder.

tirsdag „ vuggestue

Beregning af måltidets energiindhold og -fordeling
Vuggestuebørn
Energi i kJ

Børnehavebørn
1170

Energi i kJ

1585

Protein i E %

19

Protein i E %

19

Fedt (total) i E %

48

Fedt (total) i E %

51

Mættet fedt i E %

10

Mættet fedt i E %

10

Kulhydrat i E %

33

Kulhydrat i E %

30

Kostfiber i g / MJ

3

Kostfiber i g / MJ

3

Frugt og grønt i gram

55

Frugt og grønt i gram

80

Energiprocent (E %) angiver hvor mange procent af energien i måltidet der kommer fra henholdsvis protein, fedt,
mættet fedt og kulhydrat.
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onsdag „ vuggestue
Boller i kokoskarrysovs med ris og broccolisalat
KØDBOLLER
¨ Ca. 25 portioner á 50 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 20 portioner á 65 g til børnehavebørn

KOKOSKARRYSOVS
¨ ¨ Ca. 20 portioner á 75 g til både
børnehave- og vuggestuebørn

Det skal du bruge:
§§ 1 kg hakket kød med maks. 10 % fedt
§§ 4 æg
§§ 1 dl hvedemel
§§ 2½ dl letmælk
§§ Salt og peber

Det skal du bruge:
§§ 225 g løg, renset vægt
§§ 140 g æble, renset vægt
§§ 375 g selleri, renset vægt
§§ 200 g grøn peberfrugt, renset vægt
§§ 1 spsk. olie
§§ 1¼ spsk. karry
§§ 3½ dl bouillon/vand
§§ ½ dåse kokosmælk light
§§ 2 spsk. frisk revet ingefær
§§ 1 fed hvidløg
§§ 1½-2 spsk. lime- eller citronsaft.
§§ 1-2 spsk. sukker
§§ 1-2 spsk. majsstivelse
§§ Salt og peber

Sådan gør du:
1. Bland alle ingredienser til farsen sammen.
2. Rør, til farsen er samlet og fast.
3. Form kødboller med en stor dessertske.
4. Kog dem i letsaltet vand, til kødbollerne er
gennemkogte, ca. 10 minutter.
Tips
§§ Kødet kan være hakket kalve- og svinekød,
svinekød, lammekød eller oksekød.
§§ Farsen behøver ikke at hvile, efter den er rørt.
Men hvis det passer ind i din arbejdsplan, så
stil farsen i køleskabet.
§§ Du kan bruge færdigkøbte kødboller med
maks. 10 g fedt pr. 100 g.
KOGTE RIS
¨ Ca. 75 g kogte eller 30 g rå ris
pr. vuggestuebarn
¨ Ca. 100 g kogte eller 40 g rå
pr. børnehavebarn
Kog en blanding af naturris og hvide ris
og server for børnene.
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Sådan gør du:
1. Hak løgene. Skær æblerne og skrællet selleri i
tern. Skær peberfrugterne i tern.
2. Svits frugt og grønsager i olie i en gryde.
3. Rør karryen i og svits den kort.
4. Tilsæt bouillon, kokosmælk, revet ingefær,
finthakket hvidløg, limesaft og sukker.
5. Kog det sammen i 15 min og blend det.
6. Udrør majsstivelsen i koldt vand og rør den i.
7. Kog saucen igennem og smag til.
8. Kom kødbollerne i, og varm retten igennem.
Tips
§§ I stedet for selleri kan du bruge persillerod
eller gulerod, og peberfrugt kan du udskiftes
med squash.
§§ Kokosmælk light kan udskiftes med fløde
9 %, men dette reducerer den søde smag i
sovsen.

onsdag „ vuggestue

BROCCOLISALAT
¨ Ca. 40 portioner á 25 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 20 portioner á 50 g til børnehavebørn
Det skal du bruge:
§§ 800 g broccoli, renset vægt
§§ 200 g frosne løse majs
§§ 1 rød peberfrugt, renset vægt
§§ 6 spsk. olie
§§ 1 spsk. citronsaft

Sådan gør du:
1. Skyl broccolien, skær den nederste del
af stokken af og del i små buketter.
2. Damp broccoli i en gryde ca. 2-3 min.
3. Tilsæt herefter de frosne majs.
4. Når vandet koger igen, hældes grønsagerne
til afdrypning.
5. Skyl og skær peberfrugten i fine stave.
6. Rør olie og citron sammen og vend de
forskellige grønsager i.
Tips
Broccoli kan udskiftes med blomkål eller grønne
bønner

Beregning af måltidets energiindhold og -fordeling
Vuggestuebørn
Energi i kJ

Børnehavebørn
1060

Energi i kJ

1430

Protein i E %

20

Protein i E %

20

Fedt (total) i E %

30

Fedt (total) i E %

31

Mættet fedt i E %

9

Mættet fedt i E %

8

Kulhydrat i E %

50

Kulhydrat i E %

49

Kostfiber i g / MJ

3

Kostfiber i g / MJ

3

Frugt og grønt i gram

70

Frugt og grønt i gram

95

Energiprocent (E %) angiver hvor mange procent af energien i måltidet der kommer fra henholdsvis protein, fedt,
mættet fedt og kulhydrat.
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torsdag „ vuggestue
Linsegulerodssuppe med topping og hjemmebagt
franskbrød
LINSEGULERODSSUPPE
¨ Ca. 25 portioner á 200 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 20 portioner á 250 g til børnehavebørn

KOLDHÆVET FRANSKBRØD (2 STK.)
¨ Ca. 30 portioner á 40 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 20 portioner á 60 g til børnehavebørn

Det skal du bruge:
§§ 1250 g gulerødder
§§ 600 g kartofler
§§ 350 g løg
§§ 3 fed hvidløg
§§ 100 g olie
§§ 300 g røde linser
§§ 3 liter hønsebouillon
§§ 1,5 dl friskpresset appelsinsaft

Det skal du bruge:
§§ 15 g gær
§§ 6 dl koldt vand
§§ 100 g grahamsmel
§§ 1 tsk. sukker
§§ 1½ spsk. groft salt
§§ ca. 800 g hvedemel

Topping
(både vuggestue- og børnehavebørn)
§§ 1 spsk. (30 g) græsk yoghurt 10 % pr. barn
§§ 5 g blendet græskarkerner pr. barn
§§ 10 g pålægskylling i tern pr. barn
Sådan gør du:
1. Skær gulerødderne og kartoflerne i skiver,
og hak løg og hvidløg.
2. Svits det i olien i en gryde.
3. Tilsæt de øvrige ingredienser til suppen med
undtagelse af appelsinsaft. Lad suppen koge
ca. 30 minutter under låg.
4. Blend suppen jævn med en stavblender eller
med en foodprocessor. Smag til med salt,
peber og appelsinsaft.
5. Server yoghurt, blendet græskarkerner og
kyllingetern til suppen.
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Sådan gør du:
1. Rør gær og vand sammen. Rør grahamsmel,
sukker og salt i.
2. Tilsæt gradvis hvedemel, og ælt dejen smidig.
Den må ikke være for tør. Lad dejen hæve
koldt, tildækket med et viskestykke i mindst
8 timer.
3. Når dejen har hævet, æltes dejen igen.
4. Form to brød, og lad dem efterhæve i 1 time.
5. Rids brødene, og sæt dem i ovnen. Indstil på
190° C, og bag dem i ca. 45 min.
Tips
§§ Brødet kan tilsættes rester af grønsager fx
revet gulerod, squash, hakket soltørrede
tomat og oliven, frugt fx æble samt rester af
grød, ris m.m.
§§ Alternativt vælg købebrød eller flute.

torsdag „ vuggestue

Beregning af måltidets energiindhold og -fordeling
Vuggestuebørn
Energi i kJ

Børnehavebørn
1150

Energi i kJ

1525

Protein i E %

17

Protein i E %

16

Fedt (total) i E %

32

Fedt (total) i E %

27

Mættet fedt i E %

9

Mættet fedt i E %

7

Kulhydrat i E %

51

Kulhydrat i E %

57

Kostfiber i g / MJ

3

Kostfiber i g / MJ

3

Frugt og grønt i gram

60

Frugt og grønt i gram

75

Energiprocent (E %) angiver hvor mange procent af energien i måltidet der kommer fra henholdsvis protein, fedt,
mættet fedt og kulhydrat.
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fredag „ vuggestue
Smør selv-rugbrød med pålæg
Portionsstørrelser i vuggestue

Portionsstørrelser i børnehave

Frugt og grønt

Snack grønt:
5 g gulerod
10 g peberfrugt
10 g agurk

Frugt og grønt

Fordelt på:
15 g gulerod
15 g peberfrugt
20 g sukkerærter

Brød

25 g mørkt fuldkornsrugbrød
(uden hele kerner)
20 g franskbrød

Brød

65 g fuldkornsrugbrød
20 g franskbrød

Fedtstoffer

1 g plantemargarine

Fedtstoffer

2 g plantemargarine

Pålæg
- fisk
- kød og æg
- ost
- vegetar

25 g fiskefrikadelle med
2 g remoulade
10 g kyllingepølse
5 g skæreost 30+ med 10 g pære
10 g avocadopålæg

Pålæg
- fisk
- kød og æg
- ost
- vegetar

30 g fiskefrikadelle
med 2 g remoulade
15 g kyllingepølse
10 g skæreost 30+ med 15 g pære
15 g avocadopålæg

Sådan gør du:
1. Grønsagerne skylles og gulerødderne skælles, hvorefter de skæres i tynde stænger og serveres som snack grønt. Har du en rest af grønsager fra dagen før, så brug dem først, og suppler
med det foreslåede snack grønt.
2. Til de helt små børn under 1 år smøres fedtstof (plantemargarine) på hele brødmængden.
Til børn over 1 år smøres fedtstof på brødet under pålæg, som ellers glider let af brødet.
3. Fiskefrikadellerne og en hjemmelavet remoulade kan laves dagen i forvejen. Kyllingepølsen
skæres i skiver, skæreosten i bjælker og avocadopålægget blandes – se opskrifter her på
siderne.

FISKEFRIKADELLER
¨ Ca. 35 portioner á 25 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 30 portioner á 30 g til børnehavebørn
Det skal du bruge:
§§ 750 g fisk – mørksej, lyssej eller torsk
§§ 2 æg
§§ ¾ dl hvedemel
§§ 1½ dl letmælk
§§ Salt og peber
Sådan gør du:
1. Skær fisken i tern, og findel det i en foodprocessor sammen med saltet.
2. Tilsæt æg, hvedemel, mælk og peber og miks
det hurtigt. Kom farsen op i en skål.
3. Form fiskefrikadellerne og steg dem i olie.
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Tips
§§ Ønsker du at tilsætte grønsager til fiskefrikadellerne, så brug fintrevne gulerødder, persillerødder, selleri eller fintsnittet porre, forårsløg
samt peberfrugt i små tern.
§§ Krydderurter som fx persille, koriander eller
dild kan tilsættes i foodprocessoren.
§§ Du kan også bruge færdigkøbte fiskefrikadeller med maks. 10 g fedt pr. 100 g.

fredag „ vuggestue

AVOCADOPÅLÆG
¨ Ca. 30 portioner á 10 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 20 portioner á 15 g til børnehavebørn
Det skal du bruge:
§§ 2 modne mellem store avocado
§§ 1 æble uden skræl
§§ Ca. 2 spsk. græsk yoghurt

Tips
§§ Æblet kan også blendes sammen med
avocadoen.
§§ Pålægget kan desuden tilsættes fint revet
gulerod.
§§ Avocadopålæg kan bruges som smørepålæg
på rugbrød, grovbolle eller i en sandwich,
men kan også spises som dip til kød, fisk,
kartofler og rå grønsager.

Sådan gør du:
1. Blend avocadokødet med en stavblender.
2. Riv æblerne groft og bland med avocado og
græsk yoghurt.
3. Smag evt. til med friskpresset citronsaft.

Beregning af måltidets energiindhold og -fordeling
Vuggestuebørn

Børnehavebørn

Energi i kJ

930

Energi i kJ

1445

Protein i E %

21

Protein i E %

18

Fedt (total) i E %

31

Fedt (total) i E %

27

Mættet fedt i E %

7

Mættet fedt i E %

7

Kulhydrat i E %

48

Kulhydrat i E %

55

Kostfiber i g / MJ

4

Kostfiber i g / MJ

6

Frugt og grønt i gram

45

Frugt og grønt i gram

80

Energiprocent (E %) angiver hvor mange procent af energien i måltidet der kommer fra henholdsvis protein, fedt,
mættet fedt og kulhydrat.
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mandag „ børnehave
Kartoffel-porresuppe med hjemmebagt franskbrød
og laksespread
KARTOFFEL-PORRESUPPE
¨ Ca. 25 portioner á 200 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 20 portioner á 250 g til børnehavebørn

KOLDHÆVET FRANSKBRØD (2 STK.)
¨ Ca. 30 portioner á 40 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 20 portioner á 60 g til børnehavebørn

Det skal du bruge:
§§ 1½ kg kartoffel
§§ 1½ kg persillerod
§§ 1 kg porre
§§ 4 fed hvidløg
§§ 2 dl olie
§§ 3 l hønsebouillon
§§ 5 dl fløde 9 %
§§ Salt og peber
§§ Evt. Friskpresset citronsaft

Det skal du bruge:
§§ 15 g gær
§§ 6 dl koldt vand
§§ 100 g grahamsmel
§§ 1 tsk. sukker
§§ 1½ spsk. groft salt
§§ ca. 800 g hvedemel

Topping
§§ 1 spsk. Fint hakket tomattern pr. barn
(både vuggestue- og børnehavebarn)
§§
Sådan gør du:
1. Skær kartoflerne, persillerødderne og
porrerne i skiver og hak hvidløgsfeddene.
2. Svits det i olien i en gryde.
3. Tilsæt de øvrige ingredienser til suppen, med
undtagelse af fløden og citronsaft.
4. Lad suppen koge ca. 30 minutter under låg.
5. Kom fløden i og varm op.
6. Blend suppen jævn med en stavblender eller
med en foodprocessor.
7. Smag til med salt, peber og evt. citronsaft.
8. Skær tomaterne i små tern og kom dem i en
skål.
9. Lad hver hvert barn drysse tomat over egen
suppe.
Tips
Persillerod kan udskiftes med selleri og pastinak,
og ½ af porremængden kan udskiftes med ærter.
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Sådan gør du:
1. Rør gær og vand sammen. Rør grahamsmel,
sukker og salt i.
2. Tilsæt gradvis hvedemel, og ælt dejen smidig.
Den må ikke være for tør. Lad dejen hæve
koldt, tildækket med et viskestykke i mindst
8 timer.
3. Når dejen har hævet, æltes dejen igen.
4. Form to brød, og lad dem efterhæve i 1 time.
5. Rids brødene, og sæt dem i ovnen. Indstil på
190° C, og bag dem i ca. 45 min.
Tips
§§ Brødet kan tilsættes rester af grønsager fx
revet gulerod, squash, hakket soltørrede
tomat og oliven, frugt fx æble samt rester af
grød, ris m.m.
§§ Alternativt vælg købebrød eller flute.

mandag „ børnehave

LAKSESPREAD
¨ Ca. 30 portioner á 10 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 15 portioner á 20 g til børnehavebørn
Det skal du bruge:
§§ 150 g røget laks
§§ 150 g friskost 30+
§§ Evt. lidt friskpresset citronsaft
§§ Salt og peber

Sådan gør du:
1. Laks og friskost køres jævnt i
foodprocessoren.
2. Smages til med citronsaft, salt og
peber.
Tips
Spread kan også bruges som smørelse på
rugbrød, grovbrød og i sandwich.

Beregning af måltidets energiindhold og -fordeling
Vuggestuebørn
Energi i kJ

Børnehavebørn
1075

Energi i kJ

1440

Protein i E %

16

Protein i E %

14

Fedt (total) i E %

30

Fedt (total) i E %

28

Mættet fedt i E %

8

Mættet fedt i E %

7

Kulhydrat i E %

54

Kulhydrat i E %

58

Kostfiber i g / MJ

4

Kostfiber i g / MJ

4

Frugt og grønt i gram

105

Frugt og grønt i gram

125

Energiprocent (E %) angiver hvor mange procent af energien i måltidet der kommer fra henholdsvis protein, fedt,
mættet fedt og kulhydrat.
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tirsdag „ børnehave
Smør selv-rugbrød med pålæg
Portionsstørrelser i vuggestue

Portionsstørrelser i børnehave

Frugt og grønt

Fordelt på:
10 g agurk
10 g cherrytomat
5 g ovnbagt selleri

Frugt og grønt

Fordelt på:
15 g majskerner
15 g cherrytomat
20 g ovnbagt selleri

Brød

25 g mørkt fuldkornsrugbrød
(uden hele kerner)
20 g franskbrød

Brød

65 g fuldkornsrugbrød
20 g fransk brød

Fedtstoffer

1 g plantemargarine

Fedtstoffer

2 g plantemargarine

Pålæg
- fisk

Pålæg
- fisk
15 g fiskesalat
15 g torskerogn med 2 g remoulade
10 g leverpostej med 5 g surt pynt - kød og æg
- vegetar
10 g æble med 2 g blendede
hasselnød

- kød og æg
- vegetar

20 g fiskesalat
15 g torskerogn med 2 g remoulade
15 g leverpostej med 5 g surt pynt
15 g æble med 3 g hakket
hasselnød

Sådan gør du:
1. Sellerien tilberedes efter opskrift på næste side.
2. De frosne majskerner tages ud fra frost, og cherry-tomater skylles. Har du en rest af grønsager fra dagen før, så brug dem først, og suppler med det foreslåede grønttilbehør.
3. Til de helt små børn under 1 år smøres fedtstof (plantemargarine) på hele brødmængden.
Til børn over 1 år smøres fedtstof på brødet under pålæg, som ellers glider let af brødet.
4. Fiskesalaten er hurtig at blande, og kan derfor laves på serveringsdagen. Hvis du selv laver
leverpostejen og/eller remouladen, kan du med fordel forberede det dagen i forvejen.
Torskerogn er fra konserves, og skæres i skiver. Æblerne tilberedes efter opskrift på næste
side.

Beregning af måltidets energiindhold og -fordeling
Vuggestuebørn

Børnehavebørn

Energi i kJ

920

Energi i kJ

1550

Protein i E %

17

Protein i E %

16

Fedt (total) i E %

36

Fedt (total) i E %

32

Mættet fedt i E %

7

Mættet fedt i E %

6

Kulhydrat i E %

47

Kulhydrat i E %

52

Kostfiber i g / MJ

4

Kostfiber i g / MJ

5

Frugt og grønt i gram

40

Frugt og grønt i gram

70

Energiprocent (E %) angiver hvor mange procent af energien i måltidet der kommer fra henholdsvis protein, fedt,
mættet fedt og kulhydrat.
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tirsdag „ børnehave

FISKESALAT
¨ Ca. 30 portioner á 15 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 25 portioner á 20 g til børnehavebørn

OVNBAGTE SELLERI
¨ Ca. 80 portioner á 5 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 20 portioner á 20 g til børnehavebørn

Det skal du bruge:
§§ 400 g kogt fisk, fx sejfilet, laks eller tun i olie
§§ 8 spsk. mayonnaise
§§ Friskpresset citronsaft og lidt salt og peber
efter smag

Det skal du bruge:
§§ 1 kg selleri
§§ Friske timianblade
§§ 8 spsk. olie
§§ Salt og peber

Sådan gør du:
1. Kog fisken i en gryde eller i ovnen til fiskekødet har skiftet farve (undtagen tun i olie).
2. Afkøl fisken.
3. Mos fisken med stavblender, til den er findelt.
4. Bland med mayonnaise og smag til med
citronsaft, salt og peber.

Sådan gør du:
1. Skræl og skær sellerien i tynde stænger af
ca. 5 cm.
2. Læg sellerierne på et stykke bagepapir.
3. Vend sellerierne med olie og krydderier.
4. Bag i ovnen ved 200 grader i ca. 25-30 min,
til sellerierne er møre.

Tips
Server fiskesalat på rugbrød, grovbrød, i pitabrød
eller i sandwich.

Tips
Du kan i stedet bruge fine grønsager som peberfrugt, courgette/squash eller aubergine, men
vær opmærksom på, at de fine grønsager bages
hurtige møre, så bagetiden i ovnen reduceres.

ÆBLE MED HASSELNØD
1. Vask æblerne, og fjern stilk, blomst og
kernehus.
2. Skær æbler i tynde ringe eller både og
pynt med meget fint hakket eller blendet
hasselnødder – afhængigt af børnegruppen.
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onsdag „ børnehave
Smør selv-rugbrød med pålæg
Portionsstørrelser i vuggestue

Portionsstørrelser i børnehave

Frugt og grønt

Fordelt på:
10 g gulerodsråkost
5 g peberfrugt
10 g ananas

Frugt og grønt

Fordelt på:
25 g gulerodsråkost
10 g sukkerærter
15 g ananas

Brød

45 g mørkt fuldkornsrugbrød
(uden hele kerner)

Brød

85 g fuldkornsrugbrød

Fedtstoffer

1 g plantemargarine

Fedtstoffer

2 g plantemargarine

Pålæg
- fisk
- kød og æg
- vegetar

20 g makrel i tomat
med 2 g mayonnaise
10 g frikadelle med 5 g surt pynt
10 g æg med 10 g tomat
10 g kartoffel med 5 g ærtecreme

Pålæg
- fisk
- kød og æg
- vegetar

25 g makrel i tomat
med 2 g mayonnaise
20 g frikadelle med 5 g surt pynt
15 g æg med 15 g tomat
20 g kartoffel m. 10 g ærtecreme

Sådan gør du:
1. Æg og kartofler kan koges og ærtecremen kan tilberedes dagen i forvejen.
2. Gulerodsråkost tilberedes efter opskrift på næste side.
3. Har du en rest grønsager fra dagen før, så brug den først, og suppler med det foreslåede
grønttilbehør.
4. Til de helt små børn under 1 år smøres fedtstof (plantemargarine) på hele brødmængden.
Til børn over 1 år smøres fedtstof på brødet under pålæg, som ellers glider let af brødet.
5. Frikadellerne kan med fordel tilberedes dagen i forvejen – se opskrift på næste side. Ligger du
inde med en rest af farsmad fx farsbrød, hakkebøf, krebinet eller lign. i fryseren, så brug den.
6. Anret makrel i tomat og mayonnaise.
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FRIKADELLER
¨ Ca. 70 portioner á 10 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 35 portioner á 20 g til børnehavebørn

ÆRTECREME
¨ Ca. 50 portioner á 5 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 25 portioner á 10 g til børnehavebørn

Det skal du bruge:
§§ 30 g løg
§§ 150 g persillerod
§§ ½ kg hakket kød med maks. 10 % fedt
§§ 1 æg
§§ ½ dl hvedemel
§§ 1½ dl letmælk
§§ Salt og peber

Det skal du bruge:
§§ 250 g fine, frosne ærter
§§ 1 fed hvidløg
§§ 2 spsk. god olie eller mayonnaise
§§ Lidt af kogevandet, salt og peber

Sådan gør du:
1. Riv løg og persillerod.
2. Rør farsen med de øvrige ingredienser,
til den er samlet og fast.
3. Lad farsen hvile tildækket i køleskabet
ca. 30 min.
4. Form 20 frikadeller med en spiseske og
gennemsteg dem i olie på panden ca. 5 min.
på hver side eller i ovnen ved 200 grader
i ca. 20 min.
Tips
§§ Du kan bruge courgette/squash, gulerod eller
selleri i farsen i stedet for persillerod.
§§ Varier mellem forskellige slags hakket kød fx
svinekød, kalvekød, oksekød, lammekød eller
en blanding.
§§ Lav græske frikadeller af ovennævnte fars
krydret med 5 fed presset hvidløg og evt.
2 tsk. kanel samt evt. 2 spsk. hakket mynte
eller persille.

Sådan gør du:
1. Kog ærterne i 3-5 min. i vand i en gryde.
2. Hæld de kogte ærter i en sigte. Gem
kogevandet
3. Blend ærter sammen med presset hvidløg.
4. Tilsæt olien eller mayonnaisen og evt. lidt af
kogevandet og blend til en cremet konsistens.
KLASSISK GULERODSSALAT
¨ Ca. 50 portioner á 10 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 20 portioner á 25 g til børnehavebørn
Det skal du bruge:
§§ 450 g gulerødder
§§ 30 g citron- eller appelsinsaft
§§ 8 g sukker
§§ ¾ dl rosiner
Sådan gør du:
Riv gulerødderne og bland de øvrige ingredienser i.

Beregning af måltidets energiindhold og -fordeling
Vuggestuebørn
Energi i kJ

Børnehavebørn
900

Energi i kJ

1515

Protein i E %

17

Protein i E %

16

Fedt (total) i E %

35

Fedt (total) i E %

30

Mættet fedt i E %

7

Mættet fedt i E %

6

Kulhydrat i E %

48

Kulhydrat i E %

54

Kostfiber i g / MJ

5

Kostfiber i g / MJ

6

Frugt og grønt i gram

45

Frugt og grønt i gram

80

Energiprocent (E %) angiver hvor mange procent af energien i måltidet der kommer fra henholdsvis protein, fedt,
mættet fedt og kulhydrat.
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Lasagne med kød, spidskålssalat og hjemmebagt
fuldkornsbrød
Lasagne med kød
¨ Ca. 35 portioner á 145 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 30 portioner á 180 g til børnehavebørn
Det skal du bruge:
Kødsovs
§§ 200 g løg, renset vægt
§§ 600 g gulerødder, renset vægt
§§ 150 g bladselleri, renset vægt
§§ 1¼ kg hakket oksekød med maks. 10 g fedt
§§ 50 g olie
§§ 3 dåser á 400 g flåede, hakkede tomater
§§ 240 g tomatkoncentrat
§§ 6 dl bouillon
§§ 3 spsk. tørret oregano
§§ 2 spsk. frisk timian eller 2 tsk. tørret
§§ Salt og peber
Bechamelsovs
§§ 2 dl hvedemel
§§ 1,5 liter letmælk
§§ 60 g plantemargarine
§§ evt. reven muskat
§§ Salt og peber
Desuden
§§ 32 fuldkornslasagneplader
§§ 250 g reven mild ost maks. 30 + / 17 g fedt
§§ 1 spsk. rasp
§§ 1 tsk tørret oregano

Sådan gør du:
1. Løg, gulerødder og bladselleri findeles i en
foodprocesser.
2. Svits kødet til det har skiftet farve i en gryde i
olien.
3. Tilsæt løg, gulerødder, bladselleri, flåede
tomater, tomatkoncentrat og bouillon. Smag
til med oregano, salt og peber.
4. Lad kødsovsen koge uden låg i ca. 20 min.
5. Smag den til igen og tilsæt evt. ekstra
krydderier, da smagen bliver svagere efter
bagning.
6. Ryst hvedemelet ud i kold mælk.
7. Bring resten af mælken og plantemargarinen
i kog i en gryde under omrøring.
8. Tilsat meljævningen under omrøring.
9. Kog sovsen igennem ca. 5 min. under
omrøring.
10. Smag til med salt og peber.
11. Læg kødsovs, bechamelsovs og lasagneplader
i 3 lag – lagvist i en bradepande med høj
kant, dækket med bagepapir.
12. Slut med bechamelsovs og drys med ost, rasp
og oregano. Stil bradepanden i ovnen ved
200 grader i 30-40 min.
Tips
Brug hakket svinekød, lammekød, kylling eller
kalkun med maks. 10 g fedt i stedet for hakket
oksekød.

Beregning af måltidets energiindhold og -fordeling
Vuggestuebørn
Energi i kJ

Børnehavebørn
1250

Energi i kJ

1585

Protein i E %

21

Protein i E %

21

Fedt (total) i E %

27

Fedt (total) i E %

27

Mættet fedt i E %

9

Mættet fedt i E %

9

Kulhydrat i E %

52

Kulhydrat i E %

52

Kostfiber i g / MJ

3

Kostfiber i g / MJ

3

Frugt og grønt i gram

85

Frugt og grønt i gram

120

Energiprocent (E %) angiver hvor mange procent af energien i måltidet der kommer fra henholdsvis protein, fedt,
mættet fedt og kulhydrat.
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SPIDSKÅLSALAT
¨ Ca. 30 portioner á 25 g til vuggestuebørn
¨ Ca. 15 portioner á 50 g til børnehavebørn

Fuldkornsbrød
¨ ¨ Ca. 40 portioner á 30 g til både
vuggestuebørn og børnehavebørn

Det skal du bruge:
§§ 1 spidskål (ca. 300 g renset vægt)
§§ 175 g appelsin, renset vægt
§§ 250 g æble, renset vægt
§§ 1½ spsk. citronsaft
§§ ½ spsk. olie
§§ Salt og peber
§§ 30 g mandler, fint hakkede eller blendede
– afhængigt af børnegruppen

Det skal du bruge:
§§ 25 g gær
§§ 4 dl vand
§§ 1½ dl surmælksprodukt, max 1,5 % fedt
§§ 1½ tsk. salt
§§ 75 g grahams- eller fuldkornshvedemel
§§ 400 g hvid hvedemel
§§ 400 g hvedemel
§§ Til pensling: evt. 1 æg, surmælksprodukt eller
vand

Sådan gør du:
1. Snit spidskål meget fint.
2. Bland den med appelsinbåde, skåret i tern,
og æbler, skåret i tynde både.
3. Bland citronsaft og olie og smag til med salt
og peber. Vend det i salaten.
4. Pynt med mandler.
Tips
Spidskål kan udskiftes med hvidkål og rødkål.

Sådan gør du:
1. Udrør gæren i lunkent vand. Tilsæt de øvrige
ingredienser. Ælt dejen, til den er smidig.
Stil dejen til hævning et lunt sted tildækket
ca. 20 minutter.
2. Form 2 brød. Lad dem efterhæve ca. 1 time.
Pensl brødene med æg.
3. Rids brødene, og sæt dem i ovnen. Indstil på
190° C, og bag dem i ca. 45 min.
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Smør selv-rugbrød med pålæg
Portionsstørrelser i vuggestue

Portionsstørrelser i børnehave

Frugt og grønt

Fordelt på
15 g peberfrugt
10 g dampet broccoli

Frugt og grønt

Fordelt på
25 g peberfrugt
25 g dampet broccoli

Brød

45 g mørkt fuldkornsrugbrød
(uden hele kerner)

Brød

85 g fuldkornsrugbrød

Fedtstoffer

1 g plantemargarine

Fedtstoffer

2 g plantemargarine

Pålæg
- fisk
- kød og æg
- ost
- vegetar

15 g sildepostej
10 g mager oksespegepølse
5 g hytteost
med 15 g jordbær i tern
10 g figenpålæg

Pålæg
- fisk
- kød og æg
- ost
- vegetar

20 g sildepostej
15 g mager oksespegepølse
10 g hytteost
med 15 g jordbær i tern
10 g figenpålæg

Sådan gør du:
1. Broccoli kan med fordel dampes dagen før.
2. Peberfrugt skylles og skæres i fine strimler. Har du har en rest af grønsager fra dagen før,
så brug dem først, og suppler med det foreslåede grønttilbehør.
3. Til de helt små børn under 1 år smøres fedtstof (plantemargarine) på hele brødmængden.
Til børn over 1 år smøres fedtstof på brødet under pålæg, som ellers glider let af brødet.
4. Sildepostejen er en færdigvare, der anrettes, spegepølse og figenpålæg skæres i skiver,
mens hytteost og frugt i små tern anrettes i skåle.
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Beregning af måltidets energiindhold og -fordeling
Vuggestuebørn
Energi i kJ

Børnehavebørn
1000

Energi i kJ

1580

Protein i E %

13

Protein i E %

13

Fedt (total) i E %

38

Fedt (total) i E %

35

Mættet fedt i E %

7

Mættet fedt i E %

6

Kulhydrat i E %

49

Kulhydrat i E %

52

Kostfiber i g / MJ

5

Kostfiber i g / MJ

6

Frugt og grønt i gram

40

Frugt og grønt i gram

65

Energiprocent (E %) angiver hvor mange procent af energien i måltidet der kommer fra henholdsvis protein, fedt,
mættet fedt og kulhydrat.
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