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Mad- og måltidspolitik 

Dagplejen Randers Kommune 
Udarbejdet 2015 

Revideret September 2016 
 

 

Indledning: 
Dagplejens politik har til formål at tydeliggøre visioner og holdninger. 

Samtidig håber vi at kunne inspirere læseren til nye refleksioner og større bevidsthed om den 

voksnes rolle og ansvar ved måltidet. Desuden ønskes det at skabe større indsigt og inspiration til, 

hvordan der kan tilbydes børn sunde og næringsrige måltider. 

 

Børn i dagplejen tilbringer størstedelen af deres vågne tid dér. Derfor er det vigtigt, at den mad der 

serveres, dækker barnets energi- og næringsstofbehov. 

 

Hovedtemaerne i politikken handler om sund mad, madglæde og måltidet som læringsmiljø. 

 

Mad- og måltidspolitikken tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens 

anbefalinger. Randers kommunale Dagpleje holder sig opdateret med den nyeste viden og 

information vedr. kost og ernærings anbefalinger fra Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen 

gældende for 0-3 årige børn. 

Fødevarestyrelsen offentliggjorde i 2013 Danmarks 10 kostråd.  

 

 Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv. 

 Spis frugt og mange grøntsager. 

 Spis mere fisk. 

 Vælg fuldkorn. 

 Vælg magert kød og kødpålæg. 

 Vælg magre mejeriprodukter. 

 Spis mindre mættet fedt. 

 Spis mad med mindre salt. 

 Spis mindre sukker. 

 Drik vand. 
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Fokuspunkterne i 2015 - 16 vil være: 

 

1. Flere grøntsager 

2. Undgå sukker  

3. Måltidet som læringsmiljø 
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Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mad og måltider: 

 
Denne forebyggelsespakke fokuserer både på mad og måltider. Der er videnskabelig dokumentation 

for, at madens sammensætning og indhold af næringsstoffer kan have en både sundhedsfremmende 

og sygdomsbeskyttende virkning i et livsforløb. De strukturelle og sociale rammer omkring børns 

måltider har vist sig at være centrale for opbygningen af sociale tilhørsforhold. Måltidet bliver 

dermed et sted for etablering og fastholdelse af fællesskaber.  

 

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2012/11nov/ForebyggPk/Mad.pdf 

 

 

 

 

 

Fødevareministeriets mad-og måltidspolitiske udspil: 
 

Det er vigtigt at tænke sund mad og gode madoplevelser sammen med arbejdet med børnenes 

udvikling. Vi skal nære deres nysgerrighed og interesse for madens oprindelse og smag. Herved kan 

vi skabe gode rammer for børn, hvor der er fokus på deres trivsel og udvikling, så de får grundlagt 

madbevidsthed og sunde vaner for resten af livet. 

 

 

Vision for Randers kommunale Dagpleje:  

 

 

 

Visioner for børn: 

 
 Børn oplever mad glæde og får gode mad oplevelser.  De præsenteres for forskellig 

mad og får større mad mod og lyst til at smage nyt. Vi giver dem en forståelse for 

mad fra jord til bord. 

 Børn indgår via måltidet i et lærende fællesskab, hvor tiden, tålmodigheden og den 

gode stemning er til stede.  

 

Visioner for dagplejerne: 

 

 Dagplejerne får øget bevidsthed om sund mad og inspireres til en større lyst til at 

eksperimentere og variere maden, samt øge børns mad mod.  

 Dagplejerne inspirerer og er gode rollemodeller for børn i forhold til sund mad og 

det gode måltid. 

 Et øget fokus på den voksnes rolle og ansvar i forhold til stemningen ved måltidet. 

 Måltidet skal være et rum for læring. 

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2012/11nov/ForebyggPk/Mad.pdf
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 Dagplejerne tilstræber at skabe ro og trygge rammer, så alle børn får en lærende og 

indholdsrig oplevelse ved måltidet 

 Børn får ikke smag for noget, hvis de smager modvilligt, føler sig presset, er for 

mætte eller af andre grunde ikke har lyst til at smage. 

 

 

 

 

Visioner for forældrene: 

 

 Inspirere og skabe dialog om forældrenes mad- mod og madvaner. 

 En god dialog med forældrene om temaerne fra mad og måltidspolitikken. 

 

 
 

 

Stemningen ved måltidet er en vigtig del af samværet med børnene. Den voksnes positive tilgang til 

måltidet og børnenes inddragelse har stor betydning. Det er ubehageligt at spise, hvor der er dårlig 

stemning - det fremmer ikke børns MAD-MOD 

 

 

MAD-MOD – MOD PÅ MAD 

Hvad er det? 

 

Hvordan kan dagplejere og forældre arbejde med børns MADMOD? 

 
Alle børn har en medfødt eventyrlyst, og hvis der kan åbnes op for børns lyst til at smage 

forskelligt, giver det mere vellykkede måltider. Derfor er det vigtigt at skabe rum til udvikling af 

MADMOD hos børn. 

 

Det kan bl.a. gøres ved at: 
 

 Være gode rollemodeller. At voksne selv smager og viser barnet, at maden smager og dufter 

dejligt. 

 Være anerkendende i samtalen ved måltidet og være opfordrende og positiv. Væk den indre 

medfødte nysgerrighed i barnet igennem samtalen ved måltidet. 

 Inddrage barnet i forbindelse med måltidet. Tag udgangspunkt i det enkelte barns 

kompetencer og lade barnet deltage i forberedelser og madlavning, f.eks. ved at snitte/rive 

grøntsager, ælte dej, dække bord m.v.  

 

 

Måltider i dagplejen: 
Børn er mere veloplagte, når de får sund mad fordelt over hele dagen. Maden skal smage godt, og 

være mættende. 

 

Gode mellemmåltider er vigtige: 
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Små børn skal have mange, små måltider i løbet af en dag for at få dækket deres behov for energi, 

vitaminer og mineraler. De skal hele tiden være tanket op med godt brændstof til deres aktiviteter. 

De små maver kan ikke rumme så store måltider som voksne, og de har derfor behov for måltider 

med ca. 2-2½ timers mellemrum. 

Mellemmåltiderne skal være næringsrige, med fuldkorn, grøntsager og lidt frugt. 

 

 

 

Børnene i dagplejen bliver tilbudt: 

 
 Morgenmad, hvis de møder inden kl. 8 

 Formiddagsmad 

 Frokost 

 Eftermiddagsmad. 

 

Mellem halvdelen og trefjerdedele af barnets energibehov skal dækkes i dagplejen, afhængig af 

hvor lang tid barnet opholder sig der. 

 

Morgenmaden er et vigtigt måltid, som skal give børn energi til formiddagens aktiviteter. Giv derfor 

børn grød, gryn (gryn gives kun til børn sammen med mælk, yoghurt , tykmælk), fuldkornsbrød, 

frugt, grønt, mælkeprodukter, ost og sunde fedtstoffer. Det er samtidig vigtigt, at der er tid og ro ved 

måltidet. 

 

Små børn har ikke så meget glæde af kerner i brødet, da de passerer hele igennem fordøjelsen, hvis 

ikke de bliver tygget godt. Brug hellere fuldkornsmel og grahamsmel til at gøre brødet groft med. 

Det anbefales, at der varieres imellem forskellige brødtyper. Hvis der serveres varm mad, vælges 

fortrinsvis ris og pasta i fuldkornsvarianten. 

 

Måltidet om eftermiddagen skal ofte holde barnet mæt indtil aftensmaden, så det er vigtigt, at 

måltidet består af noget, der mætter godt. 

Vand og mælk: 
I dagplejen serveres der kun vand og mælk.  

Den anbefalede mængde mælk pr. dag til børn fra 1 års alderen er ca.3 ½ - 5dl. Det aftales med 

forældrene, hvor meget der gives i dagplejen og hvor meget derhjemme. Det anbefales at servere 

økologisk mælk. Ved at servere økologisk er vi med til at beskytte miljøet og dyrevelfærd. 

 

 

Ved at drikke en liter økologisk mælk beskytter du miljøet for 200 liter vand uden pesticider. .  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Se hjemmeside for Økologisk landsforening. 

http://www.iloveoko.dk/hvorfor/oekologi-er-

godt-for-vores-grundvand.aspx 

 

http://www.iloveoko.dk/hvorfor/oekologi-er-godt-for-vores-grundvand.aspx
http://www.iloveoko.dk/hvorfor/oekologi-er-godt-for-vores-grundvand.aspx
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Barnets mælk og mælkeprodukter fra nyfødt 

Alder og mælketyper: 

Under 6 måneder Modermælk og modermælks 

erstatning 

 

6 -  9 måneder Modermælk og 

modermælkserstatning.  

 

9 – 12 måneder Modermælk og 

modermælkserstatning. ½ til 1 

dl. A38 eller sødmælks 

youghurt.  

 

1- ca.2 år Letmælk og 

surmælksprodukter af letmælk. 

 

Over 2 år Fedtfattige mælkeprodukter, 

dvs. skummet, mini og 

kærnemælk, samt 

surmælksprodukter af samme 

slags. Surmælksprodukter med 

højt proteinindhold, som f.eks. 

skyr, fromage frais, ymer, 

ylette og hytteost kan indgå i 

kosten i variation med andre 

surmælks produkter. Nogle 

børn kan have brug for den lidt 

federe letmælk, til de er 

omkring 3 år. Tal med din 

læge eller sundhedsplejerske, 

hvis du er i tvivl. 

 

 

                        

                                                                                                         
 

Grøntsager: 
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Grøntsager er farverige, friske og fristende og bidrager med mange vitaminer, mineraler og 

kostfibre. 

Anbefalingerne fra Fødevarestyrelsen er at dagplejebørn dagligt får mindst 40-60 gram i 

frokostmåltidet. I alt 150 gram frugt og grønt pr. dag i dagplejen 

Det er vigtigt, at børn fra de er helt små, tilbydes grøntsager, da det indeholder mange vitaminer og 

mineraler. De gode vaner med at kunne lide og spise mange forskellige grøntsager, skal 

grundlægges i barndommen. Hermed er der størst sandsynlighed for, at de vil have samme vaner 

som voksne. At spise sig mæt i grøntsager, gør at der også indtages mindre fedt. Tilbyd derfor grønt 

ved hvert måltid, og vær her opmærksom på at bruge sæsonens grønt. Grøntsager som f.eks. agurk, 

peberfrugt og tomat er nemme at tilberede og servere for børnene. De mere grove grøntsager må 

enten rives eller have et kort opkog, så de bliver lidt bløde. Fra 1-årsalderen kan børn spise salat 

med fintsnittet kål, f.eks. spidskål. Desuden kan grove grøntsager tilberedes i fars, brød eller suppe, 

så glider det lige ned i de små maver. Brug også gerne grønt til pålæg f.eks. kogte kartofler, 

avocado, broccolicreme/grøntsags cremer af rester, blendet med f.eks. friskost, surmælk eller evt. 

urter. Brug også gerne rester fra aftensmaden med diverse grønt, så frokosten yderligere bliver 

varieret. 

Se opskrifter under afsnittet: Genveje i køkkenet. 

Lad børn smage alle former for grønt, så de tilegner sig mange smagsnuancer. Først når barnet har 

smagt den nye mad mange gange (op til 10 – 15 gange) har barnet vænnet sig til en ny smag. Hjælp 

barnet ved at vise du selv kan lide maden, og server en ny smag som supplement til noget kendt i 

starten. 

Sukker: 
Hvis børn får alt for meget sukker, er det på bekostning af den almindelige sunde og varierede kost, 

som børn skal have, for at kunne vokse og udvikle sig optimalt.  

Randers kommunale Dagpleje tager udgangspunkt i Fødevarestyrelsens anbefalinger. 

 

Fødevarestyrelsen anbefaler: 

At små̊ børn ikke får sukkerholdige produkter i dagplejen. Den smule sukker, der er plads til i en 

sund dagskost, bør reserveres til familien. Ifølge Fødevarestyrelsen er det ca. to tredjedele af danske 

børn, der har et for højt sukkerindtag i forhold til anbefalingerne. Brug derfor kun sukker som 

krydderi ved madlavning, syltning og bagning. 

 

 

                                                                                                       
 

 

 

Der skelnes mellem tilsat sukker og naturligt forekommende sukker, som der f. eks. findes i frugt 

og mælk. Tilsat sukker er kun tom energi. Dvs. at sukker ikke indeholder vitaminer og mineraler, 

Se gerne under Genveje i køkkenet, 

ideer til, hvordan bl.a. havregrøden 

kan sødes uden sukker mv. Erstat 

ikke sukker med brug af kunstige 
sødestoffer. 
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men blot optager pladsen for den sunde mad og drikke, som børn er afhængige af for at vokse og 

udvikle sig. 

 

Når der er gang i en meningsfuld aktivitet, hvor børnene f.eks. er ude at plukke hyldebær og lave 

hyldebærsaft, lave marmelade eller rabarbergrød etc. er det naturligt at tilføre sukker. Her opfattes   

den meget sukkerholdige mad som en dessert og ikke et måltid. Denne dessert kan evt. serveres 

efter et mættende måltid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Vær bevidst om skjult sukker ) 

Der ønskes med måltidspolitikken at skabe bevidsthed i dagplejen om hvilke fødevarer, der 

indeholder det såkaldte skjulte sukker, altså de fødevarer som man i god tro giver børn, da man tror 

de er sunde og uden sukker.  

 

 

 

 

 

 

 

Mærkedage og arrangementer i dagplejen: 
 Fødselsdage, - jul, - fastelavn, forældrearrangemeneter, - sidste dag hos dagplejeren inden start i 

børnehave, - jeg bliver storesøster osv., er alle dejlige dage, som gerne fejres på den ene eller anden 

måde. 

Der er mange måder at gøre en dag til en fest, uden at der behøver at være kage, slik, is og 

saftevand mv. 

 

 

Her er nogle eksempler: 

 Skift det almindelige mel i bollerne ud med grovere mel med et højere fiberindhold. 

 Bollerne formes som en kagemand. 

 Lav en kagemand ud af frugt. 

 Lav en pålægs kagemand til frokost, med grønt til. 

 Mere fokus på aktiviteten frem for maden. 

 

Gør mærkedagene til noget særligt, hvor det enkelte barn fejres og sættes i centrum. Pynt barnets 

stol med balloner, lav sjove frugtfigurer med børnene eller lignende.  

Forældrene oplyses om, at deres barn har 

fået sukker og hvorfor. For at forældre 

kan få et overblik over, hvad deres barn 

spiser i dagplejen, kan det være en god 

idé, at have en ugeoversigt eller daglig 

info på opslagstavlen. 

Tjek derfor varedeklarationen på 

de forarbejdede fødevarer, da de 

ofte indeholder mere sukker, end 

man forventer. 
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Billeder af flotte sunde alternativer, der kan anvendes på mærkedagene: 
Få ideer og se de gode initiativer under : 

 

http://altomkost.dk/tips-i-hverdagen/til-fest/frugtfest-for-boern/ 

 

www.altomkost.dk 

 

 

Fedtstof: 

Fedt er først og fremmest en vigtig energikilde i maden. Fedtet bidrager desuden med nogle 

fedtsyrer, der er vigtige for dannelse af nye celler i kroppen og for forskellige hormoner. Skift gerne 

mellem forskellige fedtstoffer, så barnet både får smør og gode olier f.eks. koldpresset raps eller 

olivenolie. 

Det mættede fedt skal ikke begrænses i samme grad hos børn under 1 år, som hos andre. Da 

spædbørn kun kan spise små mængder mad ad gangen, skal deres mad indeholde meget energi. Det 

gør den, hvis den indeholder en del fedt, idet fedt er det næringsstof, der indeholder mest energi pr. 

gram. 

For at sikre at maden indeholder energi nok, anbefales det i første leveår at: 

 

 Tilsætte en teskefuld varieret fedtstof pr. portion hjemmelavet grød eller grøntsags mos. 

 Bruge modermælk, modermælkserstatning til barnet mellem 6 og 12 måneder. 

 

Det gode måltid: 
Mad er mere og andet end mæthed og sunde næringsstoffer. 

 

Når måltidet opleves trygt, rart og afslappet, fremmer det barnets lyst til at spise. De rammer vi 

stiller for samværet ved måltidet, er derfor også vigtige, ligesom den sunde mad vi stiller på bordet. 

 

Alle skal sidde godt og ergonomisk korrekt – det er i forvejen svært for børnene at håndtere krus og 

bestik, og derfor vil en forkert højde på stol eller en manglende pude bag ryggen, gøre det endnu 

sværere for barnet. Placer dig selv så du kan nå at hjælpe alle børn uden at skulle vride i ryggen og 

uden lange stræk i armene. De børn som kræver mest hjælp bør sidde tæt på dig og til den ”rigtige” 

side i forhold til om du skal made barnet. 

 

Tørret frugt eller andre produkter 

med et naturligt indhold af sukker 

er også en mulighed, som lækker 

snack. 

http://altomkost.dk/tips-i-hverdagen/til-fest/frugtfest-for-boern/
http://www.altomkost.dk/


10 
 

                                                                                                                     

 
 

Forebyg stress og uro: Hav alle ting klar på/ved bordet, så du undgår at skulle rejse dig efter f.eks. 

mere mælk, køkkenrulle eller klude. Måltidet skal tilrettelægges så man undgår konflikter. Det gør 

man bl.a. ved at forberede børnene på, at måltidet nærmer sig og give børnene trygge, tydelige og 

forudsigelige rammer omkring måltidet. Undgå at rydde af bordet før alle børn er færdige med at 

spise. 

 

Maden skal serveres, så den er indbydende, frisk og sund. Mange børn kan bedst lide når maden er 

adskilt så de kan se hvad de spiser. Duften af mad gør kroppen klar til spisning. Skal I have en lun 

ret, så opvarm i gryde uden låg eller lun brødet på brødrister, det spreder duften. 

 

Børn kan være med til at tage ansvar, være sociale og føle sig nyttige ved selv at vælge pålæg til 

brødet eller hjælpe med at øse op fra skåle/fade og sende små skåle videre – funktioner som vi 

voksne er tilbøjelige til at tage fra dem fordi vi har for travlt. 

 

Respekter måltidet, vær til stede fysisk og mentalt. 

 

Børn afspejler den voksne, derfor er det vigtigt at dagplejeren spiser sammen med børnene, så de 

oplever omsorg, samvær og nydelse. Med sin deltagelse, skal dagplejeren pirre børnenes 

nysgerrighed med hensyn til forskellig mad, og være rollemodel i forhold til mad mod og mad 

glæde.  

Giv børnene ro og tid til at spise og mærke om de er sultne og registrere hvornår de er mætte. 

Undlad at kommentere hvad og hvor meget barnet spiser. Appetit svinger, så hvis barnet ikke spiser 

så meget til den ene måltid spiser det sandsynligvis mere til det næste. 

 

Skal barnet smage på maden? Tving ikke barnet til at smage. Accepter at der er mad og 

konsistens som barnet ikke bryder sig om. 

 

Skal barnet spise op? Et lille barn er udstyret med et fint appetitreguleringssystem. Hvis barnet får 

lov, lærer det selv at mærke, hvornår det er sultent eller mæt. Man må ikke forvente at barnet selv 

kan overskue hvor meget mad, der skal på en tallerken før mætheden indtræffer. 

 

Udeliv: 
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Hvad er bedre end at nyde maden i det fri? Hvad enten det er i skoven, på legepladsen eller hjemme 

i haven. Når voksne glæder sig til turen og forventer at have en rigtig god dag, smitter det af på 

børn. Udnyt uderummet til at lade børn eksperimentere med at drikke/spise selv, hælde/øse selv. 

 

Fyld evt. tomme mælkekartoner med vand, og lad børnene øve sig i at hælde op i sandkassens små 

forme, - de vil elske legen! 

 

Må barnet gå fra bordet? Nogle spiser hurtigt, andre spiser langsomt. Nogle sidder og nyder 

maden, andre skal bare have måltidet overstået, så de kan komme videre med at lege. Hvilke 

holdninger og overvejelser har du til hvordan og hvor længe måltidet skal forløbe hos dig? 

Genovervej eventuelt de strukturer og vaner som er gældende, for at finde løsninger som skaber tid 

og rum til at spise, nyde og afslutte det gode måltid. 

 

                                                                                                                
 

 

Små madvers: 

Mel: Jeg er en lille undulat…. 

Nu skal vi spise meget snart. 

For vi er åh, no’ed så sultne. 

Jeg glæder mig, ja, 

Jeg glæder mig, ja, 

For dejlig mad gør mig glad. 

 

 

  

Mel: Lille Lise… 

Tak for mad og tak for mad og velbekomme jer. 

Maden smagte herligt, 

mælken uundværlig. 

Tak for mad og tak for mad og velbekomme jer. 

  

Og en lille remse: 

Tak for mad og velbekom’ 

Nu er jeg mæt i min tykke vom. 

Ååååh! (slår sig på maven) 
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Måltidet som læringsmiljø: 

Der er mange pædagogiske gevinster i måltidet. Forberedelserne kan være med til at inspirere og 

skærpe appetitten. Når børn er med til at forberede maden og spise sammen, lærer de en række 

sociale kompetencer. Maden serveres i små portioner og når den er indbydende at se på, skærper det 

alle sanser. 

 

Dagplejen lægger vægt på måltidet i forhold til de 6 temaer i læreplanen: 

 

Personlig udvikling: 

Måltidet er med til at styrke barnets personlige udvikling ved at barnet opfordres til at træffe valg. 

Dagplejeren er ansvarlig for, at udvalget af madvarer er sundt, nærende, alsidigt og indbydende. Det 

giver mulighed for at lade barnet selv vælge, hvad det gerne vil spise. Her støtter dagplejeren op om 

barnets ja og nej, ved at lade barnet bestemme så meget, som muligt. Lad barnet øve sig i at bruge 

kniv og gaffel og selv hælde mælk/vand op i kruset fra små (gerne gennemsigtige) kander. Giv 

barnet mulighed for mange sanseoplevelser og lad det øve sig i det tempo, det selv vil. Det styrker 

barnets selvværd og modner det til større selvhjulpenhed. 

 

Social udvikling: 

Når børn hjælper hinanden med at dække bord og er med til at tilberede maden og efterfølgende 

spiser sammen, styrkes deres sociale kompetencer. Under måltidet kan de opfordres til at byde små 

fade og kander rundt. De lærer at dele og vente på tur. Efter måltidet kan de hjælpe hinanden med at 

rydde af bordet, måske sætte tallerkner, krus og bestik i opvasker og tørre stole af. 

 

Sproglig udvikling: 

Under måltidet er der rig mulighed for at styrke barnets sproglige udvikling. Dagplejeren kan 

snakke med børnene om maden, og sætte ord på de forskellige madvarer og begreber som kold og 

varm, sur og sød, mild og stærk osv.  Dagplejeren kan i det hele taget gennem måltidet sætte ord på 

både børnenes og egne handlinger, så børnene får foræret rigtig mange ord i en positiv stemning. 

Det styrker barnets evne til selv at bruge sproget til at få opfyldt ønsker og behov under måltidet. 

Afslut eventuelt med et lille madvers eller en tak for mad sang. 

 

Krop og bevægelse: 

Lær barnet at vaske hænder inden måltidet og lad barnet øve sig i selv at kravle op på stolen. Når 

barnet får lov at spise selv og hælde op i krus, styrkes koordinationen mellem øje og hånd. Barnets 

sanser stimuleres under måltidet. Synet af forskellige farver og former taler til øjet, oplevelsen af at 

bide i hårde, ru, bløde og glatte ting appellerer til følesansen, og smagen af forskellige madvarer 

udfordrer smags- og lugtesansen. 

 

Kulturelle udtryksformer: 

Inden måltidet er det en god idé at dække et hyggeligt bord sammen. Det kan være med 

dækkeservietter (eventuelt med børnenes navne), blade, blomster, grene, kastanjer, flotte sten eller 

kreationer, som børnene har lavet. Det er vigtigt, at dagplejeren spiser sammen med børnene, så hun 

dermed er rollemodel for børnene. Ved at spise sammen, føler alle sig som en del af fællesskabet. 

Derfor betyder det meget, at dagplejeren smager på maden og udtrykker nydelse og begejstring, der 

kan smitte af på børnene. Det giver nærvær og god stemning ved måltidet. 

 

Natur og naturfænomener: 
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Det er vigtigt at børn får en fornemmelse af madens vej fra ”jord til bord”. 

Det kan være svært for børnene at vide, hvor maden kommer fra. Mange lever i bysamfund uden 

kontakt til steder, hvor dyr opdrættes og grønsager dyrkes. De fleste dagplejere har dog mulighed 

for at så eller plante og senere høste krydderurter og forskellige grønsager i krukker eller højbede 

sammen med børnene. Karse kræver kun en vindueskarm. Måske kan der skabes kontakt til et sted 

på landet, hvor der er lidt dyrehold, og hvor der f.eks. dyrkes ærter, kartofler, kål, porrer, rødbeder, 

forskellige bær og æbler. Ved at besøge dette sted regelmæssigt og måske købe noget af det med 

hjem og tilberede det sammen, kan det give børnene en fornemmelse af madens vej fra ”jord til 

bord” 

 

Genveje i køkkenet: 
Dagplejere har andre gøremål end at lave mad, så ind i mellem må det gerne være nemt. Andre dage 

kan man vælge at prioritere madlavningen højt. 

 

Nogle holder af at lægge madplaner, andre er mere spontane. I sommerperioden er mange mere 

udendørs, og henlægger den varme slowfood til vintermånederne. 

 

Mange retter kan tilberedes i større portioner og fryses ned til dage, hvor det gerne må være nemt. 

 

Hjemmebagt brød er både billigere og bedre end det købte, og kan ligeledes fryses ned. 

 

Køb/høst fryseegnede bær og grønt når det er sæson og frys ned imens det er frisk. 

 

Udnyt familiens aftensmad. Tag en portion fra som kan varmes dagen efter, steg ekstra frikadeller, 

kylling, skinke eller lignende. Det kan bruges på brødet i stedet for det købte pålæg (som indeholder 

mange tilsætningsstoffer) og der kan blive fine pastasalater, tærter, omeletter og fyld til pitabrød og 

pizza. 

 

Du kan også koge/bage ekstra grøntsager, som kolde dagen efter, er skønne evt. med en dip. 

 

Små gennemsigtige glas/beholdere med tætsluttende låg, er gode til opbevaring i køleskabet og lige 

til at sætte på bordet. 

 

Udnyt resterne. F.eks. kan rester fra havregrød bruges i bagværk, eller bages til chips. Rester af 

brød kan ristes i ovnen til croutoner og er fine som supplement til et mellemmåltid, på salaten eller 

på frugtgrøden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et godt motto er: ”Hellere få varer af god kvalitet, end et stort udvalg af ringere kvalitet 

 

Fødevarer der bør undgås 

En rest kold øllebrød eller 

havregrød, sammen med frugtmos 

er et nemt mellemmåltid til de helt 

små når I er på tur. 
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Kilde: http://sundhedsplejersken.dk/Find-svar/Myndighederne-anbefaler/Mad-og-drikke/ 

 

Rovfisk: 
Det frarådes børn under 3 år at spise store rovfisk, tun (bøffer), sværdfisk, sildehaj, og gedde) på 

grund af indholdet af kviksølv. Også tun på dåse frarådes.  

 

 

 

Kanel: 

Desværre indeholder kanel Kumarin, som kan give leverskader ved større mængder. Derfor kan 

man ikke bruge kanel til hverdag, som f.eks. til at strø på havregrøden. Man kan dog købe “ægte 

kanel” eller Ceylon kanel, som ikke indeholder giftstoffet. Det har en lidt anderledes, mildere smag. 

Små børn kan tåle 0,3 gram pr. dag =1/4 tsk., men begræns det. 

 

Nitritrige grøntsager begrænses: 
Begræns brugen af nitritrige grøntsager som spinat, rødbede, fennikel og selleri frem til 1 års 

alderen, så de udgør max 1/10 af mosen i retten. Indgår de i større mængde i en ret, så kun en gang 

imellem, f.eks. med 14 dages mellemrum. 

 

Peanuts, andre nødder, "hårde ting": 
Server ikke hele, rå gulerødder, nødder, mandler, popcorn, kerner eller lignende for børn under 3 år 

for at undgå fejlsynkning. 

 

Hårde grøntsager og frugt: 
Gulerødder og andre hårde grøntsager koges lidt, inden de serveres. Vær opmærksom på frugt, 

æbler kan f.eks. også være hårde. 

 

Rosiner: 
Børn under 3 år bør ikke spise mere end 50 gram rosiner om ugen. Det er det totale indtag over 

længere tid, der skal begrænses. Andre tørrede frugter indeholder ikke svampegiften ochratoksin A, 

der forekommer naturligt på rosiner. 

 

Honning: 
Det frarådes at give børn under ét år honning. Der kan udvikles giftstoffer i, som kan give 

spædbørnsbotulisme, en særlig slags pølseforgiftning. Giftstofferne er meget sejlivede og kan ikke 

koges væk eller på anden måde fjernes. Når barnet er over 1 år, er giftstofferne ikke længere farlige 

for barnet. Da er fordøjelseskanalen hos småbørn udviklet til at kunne tåle bakterierne. 

 

Riskiks og risdrik 
Variér grøden og sørg for at børnene ikke får ris baseret grød hver dag. 

Undgå riskiks og risdrik til børn p.gr.a. arsen i risene, et grundstof, der er giftigt for os i visse 

mængder. Børn er særlig følsomme. 

 

   

  
 

http://sundhedsplejersken.dk/Find-svar/Myndighederne-anbefaler/Mad-og-drikke/
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andre kulturer? 

  

store bededag (varme hveder) 
  

sankt hans (inkl. bålmad) 
  

festlig fejring 

 

udendørs madlavning til forældre: fødselsdagsmad Dyppe-dip! 

   

  
 

 
  

 
  

 
  

 


