
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sund mad til børnene i Sabro Dagpleje. 

- anbefalinger og inspiration. 
 

 
Det fælles måltid 

Mange børn opholder sig i dagplejen størstedelen af dagen. Derfor er det væ-
sentligt at sikre, at de har adgang til sunde måltider. De sunde måltider skal 

bl.a. bidrage til, at børn udvikler sunde mad- og spisevaner tidligt i barndom-
men. 

De fælles måltider er en oplagt ramme i den pædagogiske praksis, hvor begre-
ber som omsorg, opdragelse og læring kan udfolde sig. Når børn spiser et fæl-

les måltid, fungerer de som rollemodeller for hinanden, ligesom den voksne 
bliver rollemodel. Den effekt er vigtig i udviklingen af sunde vaner. 

Der er mange måder at få maden og måltidet implementeret i den daglige pæ-

dagogiske 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 pædago-

giske læreplaner. 



 
 

 

Frugt og grønt 
 
Til denne gruppe madvarer hører alle typer af frugt og grøntsager,  
herunder også bælgfrugter, nødder, frugtpålæg og tørret frugt.  
Forarbejdede produkter, så som frugt og grøntsager på dåse samt  
syltede og frosne frugter samt grøntsager, tilhører også denne  
gruppe. 
Fødevarestyrelsen anbefaler max 300 g frugt og grønt om dagen  
v/ 4 års alderen. Børnene skal i dagplejen ha’ ca. halvdelen.  
Kartofler samt tørret frugt, frugt pålæg og nødder tæller ikke med ovenstående. 
 
 

 
Anbefaling for frugt og grønt i frokostmåltidet 
 

 Hvor ofte? Hvilken kvalitet? Vejledende mængde* 

Dagplejebørn Bør indgå i et hvert 
frokostmåltid 

Halvdelen af grøntsa-
gerne i frokostmåltidet 
skal være grove 

Mindst 40-60 g** tilbe-
redt i frokostmåltidet -  
hovedsageligt i form af 
grøntsager 

* mængden i gram er et gennemsnit. 
** det er ikke realistisk, at hvert måltid indeholder samme mængde frugt og grønt. Madens indhold af frugt og 
grønt øges i løbet af barnets første leveår. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

Tips 
 

 Varier mellem forskellige typer − bliv inspireret af  
årstid og pris. 

 Brug grove grøntsager som rodfrugter fx gulerødder,  
spidskål, broccoli, majs  

 Server let dampede grøntsager for de mindste børn,  

da det er lettere at tygge. 
 Tænk frugt og grøntsager ind i de enkelte dele af  

måltidet fx sovsen, farsen, retter med kartofler, ris  
eller pasta m.m. 

 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 grøntsager 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. 
 

 
 



 

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 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, minera-

ler 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. 
 

 

 
Anbefaling for kartofler, ris og pasta i frokostmåltidet 

 

 Hvor ofte? Hvilken kvalitet? Vejledende mængde* 

Dagplejebørn Der bør serve-

res kartofler 
frem for ris og 

pasta i mindst 
halvdelen af de 

varme fro-
kostmåltider i 

løbet af en 
uge. 

Kartofler tilbydes ho-

vedsagligt som bagt 
og kogt. 

Ris, pasta, cous cous 
og bulgur hovedsag-

ligt fuldkornsvarian-
ter. 

Ca. 75 g 

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

 

 
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 
 

 
 



 
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. Fuldkorns-
brød 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 næringsindhol-

det, hvor findelt kornet er. 
Ved hjemmebagt brød kan man med fordel langtidshæve  

brød (dvs. 8 timer eller derover). Herved kan halvdelen af  
melet være fuldkornsmel, ellers bør ca. ¹/³ af melet være  

fuldkornsmel. 

Til dagplejebørn kan suppleres med lysere brødtyper, så  
tyggearbejdet ved måltiderne ikke bliver for krævende og energiindtaget der-

med for lavt.  
 

Fuldkornsmel- og gryn kan være: 
Havregryn, byggryn, bygflager, hel hirse, rugmel, fuldkornsrugmel, rugflager, 

skårneog knækkede rug- og hvedekerner, hvedeflager, hvid hvede, fuldkorns-
hvedemel, fuldkornsspeltmel, grahamsmel m.m. 

 
Anbefaling for brød i frokostmåltidet 

 

 Hvor ofte? Hvilken kvalitet? Vejledende mængde* 

Dagplejebørn Kold frokost: 

der bør altid 
serveres brød. 

 
Varm frokost: 

Server brød 
hvisikke der 

serveres kar-

tofler, ris, pa-
sta eller gryn. 

 
Brød bør tilby-

des, hvis der 
kun er lidt an-

den stivelse i 
måltidet. 

Server fuldkornsgrød 

ved mindst halvdelen 
af ugens måltider 

med brød. 
Det resterende brød 

varieres mellem fuld-
kornsbrød og lysere 

brødtyper(uden fuld-

korn) 

Kold frokost: ca. 45 g 

svarende til 1 skive 



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

 

Anbefaling for grød i frokostmåltidet 
 

 Hvor ofte? Hvilken kvalitet? Vejledende mængde 

Dagplejebørn Server max 

grød 1 gang 

om ugen 

Vælg hovedsagligt 

fuldkornstyper. 

Der bør altid være 

mad nok, så børnene 

bliver mætte 

 

På grøden kan f.eks. serveres frugtgrød, olie eller blendede mandler og ekstra 
frugt/grønt gives som supplement. 
 
Tips 

 
 Brug f.eks. 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 ik-

ke 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). 

 Tilsæt en teskefuld fedtstof til grød til børn under ca. 1 år. 
 Hvis der serveres grød til frokost, skal man være opmærksom på, at ef-

termiddags-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. 

 



 

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 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 magrefisk. 
Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn i alderen 3-6 år  

spiser 200-300 gram fisk om ugen og mindre børn lidt mindre mængde. 
 

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 

Børn under tre år ikke får store rovfisk som fx tun. Det gælder også tun på dåse. 
Årsagen er, at der kan være risiko for, at barnet får for meget kviksølv gennem ma-
den, og et højt indtag af kviksølv kan påvirke hjernens udvikling negativt. 
 
 

Anbefaling for fisk i frokostmåltidet 
 

 Hvor ofte? Hvilken kvalitet? Vejledende mængde 

Dagplejebørn Kold frokost: 
der bør mindst 

serveres en 
slags fiskepå-

læg. 
 

  

 

 
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. 

 
 

 
 



 
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. Des-

uden friske og pasteuriserede æg, ligesom æg i sammensatte retter som ome-
let, 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. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Anbefaling for kød, kødpålæg og æg i frokostmåltidet. 

 

 Hvor ofte? Hvilken kvalitet? Vejledende mængde 

Dagplejebørn Kold frokost: 

Der bør mindst 
serveres en 

slags kødpålæg 
eller æg. 

Vælg hovedsagligt 

kød og kødpålæg 
med max. 10 g fedt 

pr 100 gram. 

Ca. 15 g tilberedt kød-

pålæg eller æg pr. ½ 
skive rugbrød. 

 
Tips 

 
 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 grøn-

sags–kartoffelmosen. 
 Vælg gerne produkter med Nøglehulsmærkning. 

 
 



 

Fedtstoffer 
 

Til denne gruppe madvarer hører fedtstoffer som olie, bløde plantemargariner, 
minarine, smør, blandingspro- 

dukter, 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 livs-

nødvendige fedtsyrer (enkelt- og flerumættede fedtsyrer) og fedtopløselige vi-
taminer. 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. 

 
 

Anbefaling for fedtstoffer i frokostmåltidet 
 

 Hvor ofte? Hvilken kvalitet? Vejledende mængde 

Dagplejebørn Lidt fedtstof 
bør som ud-

gangspunkt 
indgå i alle fro-

kostmåltider 
enten som en 

del af retten 

eller på brød. 

Planteolier, bløde 
plantemargariner, 

minariner, mayonai-
se, remoulade.** 

2-3 g pr skive brød. 
4 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. 



 
Tips 

 
 Til brødet anbefales smørelse som plantemargarine, minarine eller may-

onnaise. 
 Brug også avocadomos, humus, smørepålæg lavet af kød eller fisk eller 

en mager friskost som smørelse. 
 Til madlavning og bagning anbefales brug af olier eller flydende margari-

ner. 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 fedt-

stof til kogte kartoffel- eller grønsagsstykker, og der smøres fedtstof på 
brødet under pålægget. 

 Vælg gerne produkter med Nøglehulsmærkning. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Hvor meget fedtstof på brødet? 
På billedet ses rugbrød, der er smurt med henholdsvis 2, 3 og 4 g plantemar-

garine pr. hele skive. 
 

 

 

 



 

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 bidra-

ger 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. 
 

 
 

 Hvor ofte? Hvilken kvalitet? Vejledende mængde 

Dagplejebørn Ca. 1 gang om 
ugen som 
pålæg, hvis der 
tilbydes 
kold frokost 3-5 
gange om 
ugen. Anbefalin-
gen gælder 
også ved anven-
delse af ost 
i varme måltider 

På brød: 
Maks. 17 g fedt 
pr. 100 g. 

Ca. 5 g ost pr. ¼ skive 
rugbrød. 

 
 



 
Tips 
 

Ost 
 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. 

 

Mælkeprodukter 
 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. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Drikkevarer 
 
Til denne gruppe hører drikkevand, drikkemælk, modermælkserstatning, ka-

kao, 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. 
Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at børn ikke får komælk, men kun moder-

mælk eller modermælkserstatning i hele det første leveår. Årsagen er, at ko-
mælk har et proteinindhold, der er cirka tre gange så højt som modermælk og 

et lavt jernindhold. Der er dokumentation for, at for meget protein i spæd-
børnsalderen har betydning for udviklingen af overvægt senere i livet. Fra 9-

månedersalderen kan der gives små mængder komælk i maden - under 100 ml 
i døgnet.  Surmælksprodukter af sødmælkstypen (sødmælksyoghurt, A38 og 

tykmælk) kan dog gives i små mængder (stigende fra ½ dl til 1 dl) fra 9 må-

neder, som en del af en varieret overgangskost.  Produkter med højt protein-
indhold, som fx skyr, fromage frais, ymer og ylette, kan tidligst gives, fra bar-

net er 2 år som en del af en varieret kost.   

Anbefaling for drikkevarer til måltidet 

 

 Hvor ofte? Hvilken kvalitet? Vejledende mængde 

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

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

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

 

 
Tips 

 Sørg for, at børnene har nem og fri adgang til koldt postevand i dagple-

jen. 
 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. 



 

Sukker og søde sager 
 
Til denne gruppe madvarer hører slik, chokolade, is, kiks, kage og søde des-

sertlignende 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 suk-
kerholdige madvarer i måltiderne. I dagplejen bør sukkerholdige produkter ik-

ke gives til børn under 2 år, og fra2 år og opefter bør indtagelsen begrænses 

mest muligt. 
Fødevarestyrelsen anbefaler at begrænse indtaget af tilsat sukker til maks. 10 

% af det totale energi indtag. 
Får børnene søde sager i dagplejen, 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. 

 
Tips 

 
 Som erstatning for sukkerholdige desserter kan i stedet serveres frugtsa-

lat, eller man kan sætte frugt som melon, ananas, jordbær, vindruer på 
spid. 

 Tilsæt tørret eller frisk frugt, blendede nødder/mandler og/eller krydderi-
er fx kanel, kardemomme, vanilje i groft bagværk. 

 Engang imellem kan serveres hjemmelavet frugtgrød, frugtmos, frugt-

marmelade, 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 hon-

ning på grund af risikoen for botulisme. 
 Erstat ikke sukker med brug af kunstige sødestoffer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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 tilbered-
ning 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 indehol-
der en del salt. 

 Tilsmag maden med andre krydderier og naturlige smagsgivere fx hvid-
løg, krydderurter og ingefær. 

 


