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Formål med Mad- og måltidspolitikken
Målet med Mad- og måltidspolitikken i Vejen dagpleje, er at servere sund,
varieret og alderssvarende mad, samt give børnene dejlige smagsoplevelser og
lære dem gode måltidsvaner.

Mad og drikke har stor betydning for børnenes humør, trivsel, læring, sociale
kontakter, aktivitet og sundhed på både kort og lang sigt.
Sund mad giver mange vigtige næringsstoffer og når den sunde mad tillige
mætter, får vi glade børn som trives godt.
Sund mad og drikke er samtidig med til at børn vokser og udvikler sig, som
de skal.
Med en politik for maden og måltiderne er dagplejen med til at:







Skabe et fælles ansvar med alle ansatte i dagplejen og forældrene om
børnenes mad og måltider
Sikre ernæringsrigtig mad til alle børn i dagplejen
Give børnene gode mad- og smagsoplevelser
Lære børnene gode mad- og måltidsvaner
Give børnene rare og trygge måltider sammen med andre
Udvikle børnenes mange forskellige evner og kompetencer

Når børn spiser et måltid mad bør det rumme følgende tre funktioner:




Velsmagende mad
Sunde næringsstoffer
Rart samvær med andre

Derved lærer børnene, at det smager godt at spise sundt, og at et trygt
afslappet måltid med andre fremmer lysten til at spise.

Børns madkultur med livsstilsvaner og opfattelser af sundhed og mad
grundlægges tidligt i barndommen, og bliver en del af den bagage børnene
senere tager med ud i livet.
Har madkulturen i barndommen været sund, er det meget sandsynligt at
den i voksenlivet også bliver sund.
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Små børn skal øve sig i at spise mad
Vi er alle født med lyst til mad som smager fedt og sødt. De øvrige smage i
maden fx surt og bittert, skal vi som helt små lære at kende og vænne os til,
for at spisesund og varieret mad.
Børns madoplevelser de første to leveår er vigtige
De madoplevelser små børn modtager de første to leveår, tager de for det
meste med ind i voksenlivet. Maden i de første leveår er især vigtig, da mange
børn begynder at vise neofobi (angst for nye madvarer). Udover at afvise ny
mad, kan det også være angst for mad som er blandet sammen og ikke lige til
at genkende. Desto flere madvarer barnet kender før denne angst sætter ind,
desto mindre angst vil barnet have til ny mad. Dagplejen spiller derfor også en
stor rolle i grundlæggelse af børnenes madvaner.

Ud over at øve børnene i at blive gode spisere inden 1 år, er målet også at
lære dem at spise alle de madvarer, som hører med til en sund og varieret
mad.

Ny mad
I dagplejen tilbyder vi alle børn – også de helt små nybegyndere i mad mange forskellige madvarer. Formålet er at lære børnene at smage de
konsistenser, der eksempelvis findes i forskellige grøntsager og frugter.
Forskning viser, at hvis små børn tit og ofte
tilbydes mange forskellige slags grøntsager,
er der større sandsynlighed for, at de lærer
at kunne lide grøntsager, - det samme
gælder også for andre madvarer.
Forskning viser også, at den samme slags
madvare skal præsenteres 8-10 gange, før
barnet får lært maden at kende, og bliver
tryg ved at spise den. Med håb om børnenes
senere fortrolighed og accept, vil vi derfor
servere den samme madvare igen og igen
med et par dage eller ugers mellemrum. Hvis
ny mad præsenteres for tit, fx hver dag, kan
barnet nemt miste lysten til at ville smage.

4

Antallet af de gange den nye mad introduceres kan mindskes, hvis barnet
samtidig oplever, at
1) De sociale rammer er trygge og rare under måltidet
2) Den nye mad mætter – mæthed får barnet til at føle sig godt tilpas
3) Oplevelserne med maden er gode, dvs. udseende, smag, duft, konsistens
mm.
Vi har derfor også disse overvejelser med, når vi serverer ny mad.
Neofobi
Neofobi (angst for nye madvarer) overfor at smage på ny mad er med andre
ord helt normalt og en medfødt evne mennesket har, for at beskytte sig selv
overfor naturens giftige tilbud. Det går som regel over i 6 års alderen.

Forskning viser, at et barn med højt niveau af neofobi (angst for nyt) kan
lære at spise ukendte madvarer, hvis de præsenteres for dem op til 15 gange
under positive omstændigheder og uden negative følelser omkring maden fra
voksne.

I dagplejen kan vi hjælpe børn med neofobi, ved at blende maden, til den er
helt ensartet og ”ufarlig”. Ligeledes kan vi adskille maden i små skåle eller på
tallerkenen, så madvarerne ikke rører hinanden. Samtidig gentager vi
servering af den samme mad, med dage eller ugers mellemrum for at gøre
børnene fortrolige med maden.
Kræsenhed
Kræsenhed defineres ved, at man ikke vil spise en række madvarer, selvom
man faktisk godt kender smagen af dem. Kræsne børn kendetegnes ofte ved,
at der kun er et mindre udvalg af mad som kan spises. Årsagen til at maden
ikke spises, handler meget ofte om madens konsistens.
Kan man fx ikke lide kartoffelmos, kan man som regel heller ikke lide andre
former for mos. Det er vigtigt at se kræsenhed som nej tak til mad barnet godt
kender, og respektere dette nej.
Børn som er kræsne, har som regel et lavt indtag af grøntsager og spiser ikke
særlig varieret.
Om børn kan komme deres kræsenhed til livs, ved i positive sammenhænge og
gentagne gange, at blive præsenteret for den mad de normalt afviser, er der
endnu ikke tilstrækkelig dokumentation for.
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Madmod og madglæde skabes ved at servere mange forskellige velsmagende
madvarer i positive omgivelser - lige fra start på skemad og hver dag
fremover.

For at forebygge kræsenhed og neofobi er det vigtigt, at børnene så tidligt som
muligt i livet tilbydes sund og varieret mad og ikke kun den mad børnene
plejer at få og kan lide.
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Dagens måltider i dagplejen
Hver






dag tilbydes børnene følgende måltider:
Morgenmad – til tidlige børn
Formiddagsmad – til alle børn
Frokost – til alle børn
Eftermiddagsmad – til alle børn
Sen eftermiddagsmad – til sene børn

Et godt grundlag for sunde og glade børn er varieret mad. Varieret mad sikrer,
at børnene får dækket deres næringsbehov så de er mætte og trives og
samtidig vokser normalt. Da små børn har en lille mavesæk tilbydes de mange
måltider i dagplejen.
Det er helt naturligt, at små børn kan have en svingende appetit og nogle
gange spise meget på en dag og andre gange lidt. Har barnets appetit været
stor i dagplejen, kan den derfor være mindre når de kommer hjem - og
omvendt.

Med afsæt i Mad- og måltidspolitikken bestemmer de voksne, hvilken mad
måltiderne skal indeholde, og børnene bestemmer hver især, hvor meget de
kan spise. Herved lærer børnene varieret mad at kende, samt om de er sultne
og hvornår de oplever mæthed.
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Mad og drikke i dagplejen
Maden til de yngste børn
Når børnene starter i dagpleje kan de fleste spise alt mad.
Der er få undtagelser, som kan læses i afsnittet: ”Andre madvarer vi er særlig
opmærksomme på, når børnene er 0-3 år”.
Frem til 9 måneders alderen er det modermælken og modermælkserstatningen
som udgør det meste af barnets daglige mad. Alle måltider afsluttes derfor
med modermælkserstatning på flaske eller i kop. Efter 9 måneders alderen bør
barnet drikke modermælkserstatningen af kop.
Når maden optrappes fra smagsprøver til hele måltider, trappes mængden af
modermælkserstatning langsomt ned i perioden frem til 1 år.
Vi øver sammen
Gennem små smagsprøver øver vi børnene til at lære så mange forskellige
madvarer at kende som muligt, så børn på 9 måneder, kan spise den samme
varierede mad som de øvrige børn spiser. Vi sørger for, at maden tilberedes så
den passer til barnets spiseudvikling, dvs. forskellige konsistenser som kogt,
most, findelt med gaffel, stegt og skåret i små stykker. Samtidig stimulerer vi
børnene til at spise og drikke selv, lærer dem at tygge maden og holde på en
gaffel eller ske. At kunne selv skaber glæde hos barnet.
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Det giver vi
 Til morgen- og mellemmåltiderne tilbydes de yngste børn forskellige
typer grød ofte tilsat frugt. Det kan fx være hirsegrød, havregrød,
øllebrød og andre korntyper. Grøden koges enten på
modermælkserstatning (jernberiget) eller på vand tilsat lidt
modermælkserstatning og 1 tsk. fedtstof. Grød kogt udelukkende på
modermælkserstatning skal ikke tilsættes ekstra fedtstof.


Fra 7-8 måneders alderen tilbydes børnene rugbrødsmadder og andet
blødt brød uden synlige hele kerner, fx bondebrød og hvedebrød.
Pålægget er i starten smørbart både frugt-, grønsags-, kød- og
fiskepålæg. Også til mellemmåltiderne serveres der nu mere brød og
boller samt frugt og grønt.

Uanset alder tilbydes alle børn fra 6 måneder hver dag lidt kød eller fisk og
nogle dage også æg. Kød og fisk indeholder jern som barnet har brug for samt
vigtige proteiner ligesom ægget. Da små børn ikke må få for mange proteiner,
får de yngste ikke mere end en spiseskefuld og de større børn ca. 40-50 g
tilberedt kød eller fisk om dagen.

Ekstra fedtstof
Da barnets vækst er meget stor i første leveår, har det behov for energirige
måltider for at vokse normalt.


Indtil barnet fylder 1 år får det 1 teskefuld fedtstof i sin mad, både til
mellemmåltiderne og frokost, og det er både i den kolde og varme mad.



Fedtstoffet varierer mellem
smør/blandingsprodukter og planteolier/
plantemargariner herunder også mayonnaise.



Over 1 år behøver barnet ikke længere ekstra
fedtstof i sin mad.

Udover mad og fedtstof bidrager barnets mælk også til
at sikre barnet en normal vækst og mange vigtige
næringsstoffer.
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Varieret mad fra 9 måneder
Ved i dagplejen at tilbyde børnene varieret mad, det vil sige lidt af mange
forskellige madvarer, sikres børnene over tid, mange forskellige næringsstoffer
som deres krop har brug for.
Varieret mad kan opdeles i følgende 5 grupper:
1) Brød, gryn, ris, pasta, kartofler
2) Frugt, grøntsager
3) Kød, fisk, æg, ost
4) Fedtstof
5) Mælk
De 2 første grupper med hhv. kornprodukter (brød, gryn, ris, pasta, kartofler,
frugt og grøntsager) bør børnene spise mest af på en dag. Derfor serverer vi
fra begge disse grupper i alle dagplejens måltider. Derved bliver børnene
mætte i alle måltider og får mange gode næringsstoffer.
Kød, fisk, æg og ost er også vigtige, men i mindre mængder, derfor serverer vi
typisk disse til børnenes frokost.
Forskellige fedtstoffer gives i små mængder afhængig af alder og fordeles i de
forskellige måltider.
Mere variation
For at sikre at maden bliver varieret, sørger vi også for at variere inden for de
enkelte madvarer i grupperne. Det betyder, at vi giver både fede og magre
fisk, forskellige typer kød og mange forskellige slags korn, fine og grove
grøntsager og forskellige frugter og fedtstoffer.
Mellemmåltider
Ud over at mellemmåltiderne er med til at mætte børnene og bidrage med
næringsstoffer, har mellemmåltiderne også den vigtige funktion at de
supplerer frokosten. Hvis frokosten ikke indeholder grove grøntsager, kan de
gives i mellemmåltiderne.
Kolde og varme måltider
Når det er muligt veksler vi mellem at give kolde og varme måltider. Det giver
større variation i maden, da valget af madvarer bliver større. Varm mad har
den fordel at børnene får spist flere grøntsager, når de er varmetilberedte.
Tilberedte grøntsager fylder nemlig mindre og er nemmere at tygge og spise,
end når grøntsagerne er rå.
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En sund kold frokost kan indeholde

En sund varm frokost kan indeholde













Brød – forskellige slags
Grøntsager – friske og kogte
Pålæg – kød, ost eller æg
Fisk – mindst en slags fiskepålæg
Fedtstof – kun en lille smule

Kartofler, korn, ris, pasta eller brød
Grøntsager
Kød, fisk eller æg
Lidt fedtstof
Frugt til fx dessert

Y-tallerken til kold og varm mad
For at få et billede af hvor meget børnene bør tilbydes af de forskellige
madvarer opdeles børnenes måltid, uanset om det er kold eller varm mad,
efter tallerken-modellen fra Fødevarestyrelsen, også kaldet
Y-tallerkenen.

Det betyder at:
 Brød, korn, kartofler, ris eller pasta bør fylde 2/5 af tallerkenen
 Grøntsager og frugt bør fylde 2/5 af tallerkenen
 Fisk, kød, æg eller ost bør fylde den sidste 1/5 af tallerkenen
Ved at tilbyde børnene de enkelte madvarer efter denne model opnås en rigtig
god fordeling af næringsstoffer. På den måde får børnene ikke for meget kød
eller kødpålæg og kommer heller ikke til at spise ensformigt.
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Kold frokost efter Y-modellen
Udover at tilbyde børnene en Y-tallerken med kold mad a la en platte, kan den
kolde mad også serveres på fade med den samme slags mad på hvert fad, så
alle spiser den samme mad samtidigt. Fx 4 fade opdelt i 1 fad med
grøntsagsmadder, 1 fad med frugtmadder, 1 fad med fiskemadder og 1 fad
med kødmadder og/eller æggemadder. Ved at spise den samme mad samtidig
bliver børnene trygge ved maden og får lært at spise mange forskellige
madder. Sammen med fadene, er der altid et par skåle med grøntsager og
frisk frugt som børnene kan sende rundt. På den måde lærer børnene at dele,
give og modtage fra hinanden.
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De officielle kostråd i dagplejen
Et godt grundlag for at få sunde og glade børn er at følge de officielle kostråd.
De officielle kostråd er Fødevarestyrelsens 10 vejledende råd til befolkningen
om at få en sund hverdag med mad, drikke og måltider, og samtidig få plads
til madglæde og bevægelse af kroppen. Rådene gælder primært for voksne og
skal justeres i forhold til mindre børn. Fra de mindste børn starter på skemad,
er målet frem mod at de fylder 2 år, at deres kost udvikles til at afspejle de
officielle kostråd inkl. justeringer i forhold til alderen.

Ved at følge de officielle 10 kostråd tilpasset de mindste, er vi i dagplejen
med til at passe godt på børnenes kroppe og forebygge eventuelle
livstilssygdomme gennem maden og den fysiske aktivitet.

De officielle råd til større børn og voksne lyder således:
1. Spis varieret, ikke for meget og være fysisk aktiv
2. Spis frugt og mange grøntsager
3. Spis mere fisk
4. Vælg fuldkorn
5. Vælg magert kød og kødpålæg
6. Vælg magre mejeriprodukter
7. Spis mindre mættet fedt
8. Spis mindre salt
9. Spis mindre sukker
10. Drik vand
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Med udgangspunkt i de 10 officielle kostråd som beskrevet i ”Mad til spædbørn
& småbørn” og på www.altomkost.dk, kommer her i meget korte træk de
vigtigste budskaber for maden i dagplejen. Læs gerne mere om rådene i
ovennævnte kilder.
1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv
I dagplejen tilrettelægges måltiderne som beskrevet i denne Mad- og
måltidspolitik, derved får børnene varieret mad. Hvor store mængder de kan
spise afhænger af deres alder, kropsstørrelse, fysisk aktivitet og ikke mindst
appetit. Bevægelse prioriteres højt i dagplejen, hvilket betyder at vi uanset
alder, dagligt stimulerer børnene til bevægelse såvel ude som inde.
2. Spis frugt og mange grøntsager
 Børnene tilbydes dagligt frugt og grønt og lige store mængder af hver.
 Anbefalingen er ca. 150 g frugt og grøntsager pr. barn.
 Mindst ½ af dagens grøntsager skal være grove, da de indeholder flere
næringsstoffer end de fine.
 Grove grøntsager er kål, rodfrugter og bælgfrugter. Kål er blomkål,
broccoli, spidskål mm. Rodfrugter er gulerødder, rødbede, pastinak mm.
Bælgfrugter er bønner, ærter og linser mm.
 Fine grøntsager er bl.a. tomater, agurk, peberfrugt og squash.
 Så vidt muligt serveres årstidens frugt og grønt.
 Vi skyller altid alle frugter, grøntsager og krydderurter grundigt før vi
anvender dem til børnene. Der kan være virus og bakterier på dem fra
beskidt vand eller dårlig håndhygiejne.
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3. Spis mere fisk
 Børnene tilbydes mindst en slags fisk hver gang der er kold mad til
frokost.
 Er der ét varmt måltid pr. uge tilstræbes der at der gives fisk den ene
uge og kød den anden uge.
 Vi veksler mellem magre og fede fisk, da de indeholder forskellige gode
næringsstoffer.
 Magre fisk er fx torsk, sej, rødspætte og andre fladfisk. Fede fisk er fx
laks, sild, makrel, hornfisk, hellefisk og ørred.
 Tun, både fersk og på dåse, og andre store rovfisk så som helleflynder,
sværdfisk og aborre serveres ikke til børnene under 3 år grundet
indholdet af kviksølv.

4. Vælg fuldkorn
 Små børn har også brug for at få fuldkorn, da de indeholder mange
næringsstoffer og kostfibre, som holder maven i gang. Men de skal ikke
have for store mængder fuldkorn, for det vil mætte og fylde for meget i
maven. Det kan påvirke børnenes energiindtag negativt, så de ikke
vokser nok.
 Bager vi ikke selv, er vi opmærksomme på at købe fuldkornsbrød uden
synlige kornkerner og med fuldkornslogo på.
 I dagplejen følger vi anbefalingen med at 75 % af hele dagens
kornindtag gerne må være fuldkorn såsom rugbrød, havregryn,
fuldkornshvede og grove bulgur og 25 % gerne må være almindeligt
bondebrød.
 Der er ikke mængder på hvor mange gram korn, dvs. brød, gryn, ris
eller pasta samt gram kartofler børnene dagligt bør spise, men den
tommelfingerregel at de kan spise til de er mætte, så længe det ikke
tager pladsen op for alle de andre sunde madvarer.
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5. Vælg magert kød og kødpålæg
 Både til kold og varm mad vælges fortrinsvis kød og kødpålæg med max.
10 g fedt pr. 100 g, så får børnene ikke for meget mættet fedt.
 Vi går efter nøglehulsmærket, det garanteret magert kød og kødpålæg,
samt lavt saltindhold i pålægget.
6. Vælg magre mejeriprodukter
Mælk, surmælksprodukter og fedtholdige mælkeprodukter så som creme
fraiche 18%, yoghurt 10%, fløde, smør og ost er alle mejeriprodukter.
Mejeriprodukter bidrager med mange vigtige næringsstoffer, men de
fedtholdige indeholder også meget mættet fedt, som kan føre til
livsstilssygdomme. Derfor bruges de fede mejeriprodukter sjældent i
dagplejens mad.
 I dagplejen går vi efter nøglehulsmærkede mejeriprodukter og sørger
samtidig for, at børnene får de mejeriprodukter, der passer til deres
alder. Se mælkeskema s. 18.
 Mejeriprodukter og mager ost med et fedtindhold under 10% kan dagligt
indgå i den varierede mad.
7. Spis mindre mættet fedt
Fedt bidrager med livsnødvendige næringsstoffer og det er derfor vigtigt at
børnenes mad også indeholder fedt. Men det mættede fedt, som er i alle
animalske produkter og i hårde margariner, kokosfedt og palmeolie, skal
begrænses, da det kan øge risikoen for livsstilssygdomme.
 Til børn på 1 år og opefter, bruger vi de sunde vegetabilske olier så som
rapsolie, olivenolie, mayonnaise og remoulade (dem på køl), flydende
plantemargarine og bløde blandingsprodukter.
 Til børnene under 1 år gør det ikke så meget, at de får lidt mere mættet
fedt end os andre, så her kan smør og blandingsprodukter bruges lidt
oftere.
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8. Spis mad med mindre salt
Når saltet skal begrænses til små børn, skyldes det, at deres nyrer ikke kan
udskille så meget salt. Mindre salt forebygger hjerte-kar-sygdomme, da
mindre salt sænker blodtrykket. For ikke at vænne børnene til at mad skal
smage salt, sparer og undgår vi brugen af salt. Vi er også opmærksomme på,
at færdigproducerede madvarer såsom ost og pålæg kan indeholde meget salt.
Derfor begrænses brugen af disse madvarer, med mindre de er
nøglehulsmærket.
 Hvis grøntsager og det øvrige mad kun saltes meget let, kan børnene
godt spise det.
 Ved at bruge krydderurter og krydderier i maden og smage til med
eddike eller citron, et nip sukker og lidt bittert f.eks. hvidløg, kan saltet
ofte undgås.
 Når vi spiser, har vi ikke saltkaret på bordet.
9. Spis mindre sukker
Sukker indeholder absolut ingen næringsstoffer udover energi (kJ) og optager
nemt pladsen for vigtige næringsstoffer i børnenes lille mavesæk. For meget
sukker kan medføre mangel på vitaminer og mineraler og også risiko for
overvægt og huller i tænderne.
 I dagplejen bruger vi kun meget lidt sukker, fx som et krydderi i sovsen
eller gryderetten, da det er en god smagsforstærker i madlavningen.
 På grød bruger vi hakkede frugter eller frugtmos til at søde med.
 Kunstige sødestoffer frarådes fra officiel side til børn, da de nemt vænner
børn til at mad skal smage sødt.
10. Drik vand
Det er vigtigt for børns trivsel, at de får nok at drikke. Deres krop har brug for
vand. Det dækker væskebehovet og får kroppen til at fungere godt.
 Børnene tilbydes løbende vand også uden for måltiderne, da vand
slukker tørsten.
 Børnene kan tilbydes en lille slurk vand lige før vi spiser, da vandet kan
fremme spisningen og spare på, at de drikker for meget mælk til maden.

Følges de officielle kostråd får kroppen dækket behovet for vitaminer,
mineraler og andre vigtige næringsstoffer.
Kostrådene er med til at grundlægge sunde livsstilsvaner og forebygge
overvægt samt nedsætte risikoen for udvikling af livsstilssygdomme senere i
livet.
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Mælk i dagplejen
Komælksprodukter er sunde, så længe de ikke gives for tidligt og udgør for
stor en andel af de yngstes mad. Ny forskning viser, at et højt indtag af
protein i de første 2 leveår kan øge risikoen for overvægt og fedme senere i
barndommen og ungdommen. Proteiner findes i næsten alle madvarer, men i
forskellig mængde. Proteinrige kilder er især de animalske madvarer som
mælkeprodukter, ost, kød, fisk og æg.
Da mælk dagligt indtages i store mængder i forhold til de andre proteinkilder,
anbefales det at begrænse proteinindtaget ved at undgå komælk at drikke i
barnets første leveår og i stedet tilbyde modermælkserstatning.
Nedenfor er et skema over drikkemælk og andre mælkeprodukter mens børnene er i
dagplejen.
Alder

Mælketype

Mængde

Under 9
måneder

 Modermælkserstatning

Mængden aftales med forældrene
Gives i flaske og i kop

9-12
måneder

 Modermælkserstatning
 Surmælksprodukter af
sødmælkstypen.
 Sødmælk i madlavningen

Nedenstående aftales med
forældrene:
 Modermælkserstatningen
nedtrappes til ca. 350 ml og
maks. 500 ml i døgnet ved 1år
 Flasken bortfalder som regel ved 9
måneder i dagplejen. Fra 9 måneder
drikkes der af kop.
 Surmælksprodukter pr. døgn: Maks. ½
dl ved 9 mdr. op til 1 dl ved 1 år
 Sødmælk i madlavningen:
Max 1 dl i døgnet

1-2 år

 Letmælk
 Surmælksprodukter af
sødmælkstypen

I dagplejen gives samlet 1,25 dl letmælk og
surmælksprodukter fordelt over dagens
måltider. Spiser børnene morgenmad i
dagplejen er mængden større.
Aftales evt. med forældrene.

Over 2 år

 Mini-, skummet- og
kærnemælk, samt
surmælksprodukter af
samme slags
 Skyr, fromage frais, ymer,
ylette mm kan indgå i
variation med andre
surmælksprodukter

I dagplejen gives samlet 1,25 dl komælk og
surmælksprodukter, fordelt over dagens
måltider. Spiser børnene morgenmad i
dagplejen er mængden større. Aftales evt.
med forældrene.
Nogle børn kan have brug for letmælk til de
er omkring 3 år. Forældrene bedes da
rådføre sig med læge eller
sundhedsplejerske.
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Sødmælk i maden
Fra 9 måneders alderen kan sødmælk anvendes i madlavningen – men kun i
små mængder frem til 1 år – under 100 ml i døgnet. Hvor meget aftales med
de enkelte forældre.
Surmælksprodukter
Surmælksprodukter af sødmælkstypen
er sødmælksyoghurt, A38 og tykmælk.
De kan gives i små mængder fra 9
måneder, som en del af den varierede
mad. Surmælksprodukter er gode til at
fremme optagelsen af næringsstoffer i
kroppen. Til start gives ½ dl stigende
til højest 1 dl dagligt ved 1 år.
Fra 1 år fortsættes med
surmælksprodukter af sødmælkstypen.
Fra 2 år gives fedtfattige
surmælksprodukter med samme fedt
og proteinindhold som i skummet- og
minimælk.
Produkter som skyr, fromage frais,
græsk yoghurt, ymer og ylette med et
højt proteinindhold, kan tidligst gives
fra 2 år som del af varieret mad.
Surmælksprodukter med frugt
Surmælksprodukter tilsat frugt har et højt sukkerindhold og gives ikke i
dagplejen. Vi giver heller ikke yoghurt med sødemidler. Vi bruger
surmælksprodukter naturel og tilsætter selv frisk eller kogt frugt.
Hvor meget mælk?
Mælken før 1 år aftales løbende med forældrene, således at indtaget ved 9
måneder højst er på 750 ml i døgnet. Frem til 1 år nedtrappes
mælkemængden, så den i gennemsnit kommer til at ligge på 350 ml i døgnet
for mælk og surmælksprodukter ved 1 år. Indtaget bør fremover ikke overstige
500 ml i døgnet. Det anbefales at modermælkserstatningen drikkes af kop og
glidende udskiftes med letmælken ved 1 år.
Alle børn i dagplejen på 1 år og ældre tilbydes ikke mere end 1¼ dl (125 ml)
komælk og/eller surmælksprodukter om dagen. Børn som afleveres tidligt eller
hentes sent tilbydes lidt mere.
I dagplejen tilbydes hovedsagligt mælk til frokost.
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Andre drikkevarer
Udover mælk og vand tilbydes børnene sjældent andre drikkevarer. I sæson
for friskpresset æblesaft kan børnene få den gode oplevelse med, ligesom
smoothies også kan gives.

20

Andre madvarer vi er særlig
opmærksomme på, når børnene er 0-3 år
Selvom børn stort set kan spise alle madvarer 6 måneder gamle, er der
alligevel nogle madvarer som kræver lidt oplysninger og vi derfor er ekstra
opmærksomme på, når de 0-3 årige passes i dagplejen.
Bælgfrugter
Bælgfrugter som brune, røde og hvide bønner, kikærter og linser samt grønne
ærter og grønne bønner har alle et højt indhold af proteiner, og bør kun gives i
små mængder fra 6 måneder. Efter 1 år indgår de på normal vis i den
varierede mad.
Bær
For at undgå infektion fra virus på
frosne bær (fx jordbær, hindbær,
blåbær) koges de mindst 1 minut
inden de anvendes i smoothies,
yoghurt og lignende. Symptomerne
er som ved Roskildesyge.
Anbefalingen gælder ikke for friske
bær, da virus på friske bær svækkes,
når de udsættes for sollys eller
opbevares ved stuetemperatur.
Hyldebær skal koges mellem 15 og
20 minutter, da rå modne hyldebær
indeholder giftstoffer. Selv få bær
kan give symptomer på forgiftning
hos børn. Efter kogning er der ikke
fare for forgiftninger. Alle friske bær
skylles grundigt inden de anvendes.
Fejlsynkning af hårde madvarer
Vi giver ikke hele nødder, mandler, peanuts, rå gulerødder, kerner fra vindruer
og lignende hårde madvarer grundet risiko for kvælning og fejlsynkning.
Madvarerne kan sagtens gives blendede, finthakkede eller fintrevne i
dagplejen, ligesom gulerødderne og lignende koges/steges møre og bløde.
Grundet risiko for fejlsynkning giver vi heller ikke popcorn, der samtidig også
kan indeholde for meget fedt og salt.
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Grønt drys
Persille, purløg og andre friske krydderurter samt bladgrøntsager kaldes også
grønt drys når de finthakkes og pyntes på maden. Disse grøntsager kan selv
efter grundig vask indeholde jord og dermed jordbakterier.
Grønt drys på kold mad
Spædbørn og småbørn må gerne få grønt drys på kold mad, hvis det spises
med det samme. Men rester af kold mad med grønt drys skal altid kasseres.
Grønt drys på varm mad
Børnene må ikke få grønt drys på den varme mad grundet risiko for dannelse
af nitrit fra jorden. Nitrit kan medføre forgiftning.
Men friske krydderurter og bladgrøntsager (fx spinat og kål) må gerne
anvendes i varme retter hvis de koger (bobler) grundigt med. Disse retter må,
hvis de straks sættes på køl, gerne genopvarmes ved kogning eller gennem
opvarmning i ovn. Temperaturen inde i maden skal være over 75 grader.
Honning
Børn under 1 år frarådes honning, også i bagværk, grundet risiko for alvorlig
forgiftning. Det er en bakteriespore i honningen som forårsager forgiftningen.
Børn over 1 år og voksne er uden for fare.
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Hyldebær, rå
Rå modne hyldebær indeholder giftstoffer, som kan give kvalme, opkastning
og diarré. Selv få bær kan give symptomer på forgiftning hos børn. Rå
hyldebær i smoothies kan give opkastning og diarré. Fødevarestyrelsen råder
forbrugerne til kun at spise hyldebær som har været kogt i mellem 15 og 20
minutter.
Hørfrø og solsikkekerner
Hørfrø og solsikkekerner er frø med et højt indhold af gode fedtstoffer. Men
også et højt indhold af tungmetallet cadmium, som forbliver i kroppen og med
tiden kan belaste nyrerne. Vi følger derfor anbefalingerne om at begrænse
mængden, og fx kun bruge disse frø en gang i mellem og i begrænset omfang i
brød og boller.
Kanel
I dagplejen prøver vi at undgå brugen af kanel både på grøden og i bagværk.
Det skyldes, at et stof i kanel – kumarin – kan give skade på leveren, hvis man
indtager for meget af det. I stedet for kan der bruges søde frugter og frugtmos
på grøden eller andre krydderier fx vanilje.
Knækbrød, skorper, tvebakker og lignende
Knækbrød, skorper, tvebakker og lignende er hårdt ristet brød som ikke kan
erstatte brødet i måltiderne. De kræver meget tyggearbejde og fylder i maven
uden at mætte og bidrage med særlig meget energi (kJ) og næring.
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Koffein
Kaffe, te og energidrikke er ikke egnede for små børn, grundet drikkenes høje
indhold af koffein, der kan give små børn forgiftninger og fx angst og ubehag.
Kornkerner og frøkerner
Da små børn har svært ved at tygge hele kornkerner, anbefales det at undgå
hele kerner i brød, og i stedet vælge brød hvor kornet er malet. Brødene er
lige sunde uanset om der er hele kerner i, eller om kornkernerne er malet på
forhånd. Frøkerner som hørfrø, solsikkefrø og græskarkerner er ikke korn og
skal ses som fedtstof og krydderi. Læs også om hørfrø og solsikkekerner.
Kostfibre
Kostfibre findes i grøntsager, frugter og fuldkorn. Kostfibre mætter godt og
holder maven i gang. Børn har dagligt brug for kostfibre, men i mindre
mængder end voksne, da for mange kan medføre at børnenes energiindtag
bliver for lavt. Derfor anbefales børn at spise fuldkorn og finere hvidt
brød/pasta.
Kvalitet i maden
Når vi køber pålæg, bestræber vi efter det der er nøglehulsmærket og som har
et højt madindhold.
Eksempler på pålæg vi giver til frokost er: kyllingefilet, hakkebøffer,
frikadeller, pande- eller ovnstegt fiskefilet, fiskefrikadeller, dampet laks, rejer,
æggepandekage, kogte æg, omelet, kogte eller ovndampede grøntsager,
avocado, kartoffelmadder og frugtmadder. Skåle med peberfrugt, kogte små
gulerødder, broccolibuketter, agurk, tomater, kiwi, jordbær mm. Fedtstoffet er
fx bløde plantemargariner, mayonnaise og remoulade – begge fra køl. Frisk ost
med lavt fedtindhold, gerne nøglehulsmærket. Andre gode ideer til
frokostpålæg, er dagplejens egne rester fra aftensmaden.
Rosiner
Vi tilbyder ikke rosiner i dagplejen, da vi har valgt at lade forældrene om at
give børnene rosiner. Børnene må gerne få tørrede abrikoser, dadler og figner,
men kun en gang imellem, fx i grød, brød og boller, da de skal betragtes som
sundt slik.
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Nitrat og nitrit i grøntsager
Spinat, rødbede, fennikel og selleri har alle et højt indhold af nitrat, som i
barnets tarm kan omdannes til nitrit. Større mængder nitrit kan medføre
forgiftning hos små børn. Fra 6-12 måneder må børn kun spise disse
grøntsager i meget små mængder. Indgår de i et måltid i større mængder, bør
der gå ca. 14 dage før de igen spiser en af disse grøntsager.
Ris og risprodukter
Ris og risprodukter fx rismel, grødris, riskiks og risdrik indeholder alle arsen,
som kan være kræftfremkaldende.
Vi følger derfor anbefalingen om, at almindelige ris godt kan indgå i en sund
kost, men at variation er vigtig, så børnene ikke får risbaseret* grød eller ris
hver dag. Riskiks og risdrik gives ikke i dagplejen.
*Rådet gælder både hjemmelavet og industrielt fremstillet grød. Vær
opmærksom på at industrielt fremstillet grød som fx speltgrød og
fuldkornsgrød også kan indeholde ris. Variér derfor mellem forskellige slags
grød.
Salt
Spædbarnets mad bør normalt ikke tilsættes salt, dels fordi barnets nyrer ikke
kan udskille så meget salt og dels for ikke at vænne barnet til at mad skal
smage salt. Spar og undgå derfor brugen af salt. Hvis familiens grøntsager og
øvrige mad kun saltes let, kan barnet dog godt spise det. Vær også
opmærksom på at færdigproducerede madvarer som ost og pålæg kan
indeholde meget salt. Begræns derfor brugen af disse madvarer.
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Sojadrik, risdrik, havredrik og mandeldrik
Sojadrik, risdrik, havredrik og mandeldrik har ikke noget naturligt indhold af
vitaminer og mineraler og har heller intet med mælk at gøre. De kan hverken
anvendes som modermælkserstatning eller som fuldgyldige alternativer til
komælk. Vi tilbyder derfor ikke disse drikke til børnene.
I små mængder kan havredrik og mandeldrik bruges i madlavningen til
mælkeallergikere, fx i sammenkogte retter eller sovse. Tilsvarende kan
soyadrik indgå i små mængder i madlavningen fra 1-års alderen.

Tun og andre rovfisk
Tun, både fersk og på dåse, og andre store rovfisk så som helleflynder,
sværdfisk og aborre serveres ikke til børn under 3 år, da deres indhold af
kviksølv er for stort. Selv små mængder dåsetun kan give et stort indtag af
kviksølv set i forhold til børns lave kropsvægt. Kviksølv kan skade udviklingen
af børns hjerner.
Vegetarkost
De to første leveår er den mest sårbare periode i forhold til børnenes vækst.
Fra officiel side anbefales det ikke ligefrem at små børn lever vegetarisk, og
det frarådes direkte at de lever af vegankost. Ønsker om dette kan derfor ikke
umiddelbart imødekommes i dagplejen. Såfremt et barn skal leve vegetarisk
hvor ost, mælk, mælkeprodukter og æg indgår, skal forældrene sørge for en
kostplan, der er udført af en person med ernæringsfaglig viden svarende til
klinisk diætist.
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Æbler og pærer
Æbler og pærer bør ikke skrælles, da det er i skrællen at de fleste vitaminer
sidder. I dagplejen skærer vi æbler og pærer i tynde både og så igen i tynde
tændstikker som børnene kan holde i hånden og gnave af. Derved mindsker vi
risikoen for fejlsynkning.
Æg
Vi serverer hårdkogte og gennemstegte æg, da der fortsat er en lille risiko for
smitte med salmonella. I postejer, farsretter og pandekager som
gennemvarmes bruger vi almindelige æg.
Æg fra egne høns
Har en af vores dagplejere egne høns må æggene gerne anvendes til egne
dagplejebørn efter samme regler som ovenfor
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Måltiderne i dagplejen


Samtidig med at børnene får hjælp med maden, opfordrer vi også løbende
børnene til både at spise selv med fingrene og til at øve sig med ske og
gaffel.



I dagplejen er vi meget opmærksomme på ikke at presse børnene til at
spise, og vi kommenterer heller ikke hvad de spiser eller ikke spiser, men
lader som ingenting.



Hvis der er noget mad barnet ikke umiddelbart kan lide, prøver vi blot
igen de kommende dage. Udover at barnets smag forandrer sig, skal børn
ofte smage maden mange gange, ofte 8-10 gange, før de accepterer den
og er trygge ved den.



I dagplejen er børnene aldrig alene når de spiser, men holdes under
opsyn i tilfælde af at de skulle fejlsynke maden.



De daglige måltider foregår primært ved borde og stole, der er tilpasset
børnenes alder.



Der sikres et godt og hyggeligt spisemiljø, ved at der i fællesskab dækkes
bord med glas, bestik og tallerkner, samt lejlighedsvis pyntes med
blomster, servietter, lys, m.m.



Dagplejeren opfordres til at spise sammen med børnene, spise den
samme mad som børnene og snakke positivt om maden.



Alt afhængig af alder er børnene med til at dække bord, øse op, hente
ting der mangler, smøre deres egen mad, rydde af osv.



I dagplejen er vi opmærksomme på, at måltidet sammen med børnene er
et vigtigt læringsmiljø, hvor børnene kan få fyldt rigtig mange nyttige
kompetencer på. De 6 temaer i de pædagogiske lærerplaner* er derfor
indeholdt i såvel måltidet som i dagens øvrige gøremål med madvarer.

* Barnets alsidige personlige udvikling; Sociale kompetencer; Sprog; Krop
og bevægelse; Natur og naturfænomener samt Kulturelle udtryksformer
og værdier.
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Andre oplysninger til dagplejere og
forældre
Diæter og hvad skal forældre selv medbringe af mad til deres barn?
Er der via læge/sundhedsplejerske blevet ordineret en bestemt diæt som
dagplejeren ikke umiddelbart kan give, skal diætmad til barnet medbringes af
forældrene.
Lægeerklæring skal altid forevises ved en diæt. F.eks. hvis barnet ikke tåler
mælk, æg eller fisk som er de hyppigste fødevareallergier.
Religiøse eller kulturelle grunde til særlige spiseønsker
I det omfang det er muligt tilgodeser dagplejen religiøse spiseønsker.
Fra officiel side anbefales det ikke små børn at være hverken vegetarer eller
veganere, især veganere. Vegankost kan ikke imødekommes i dagplejen.
Såfremt forældre ønsker at barnet skal spise som en vegetar skal forældrene
sørge for en kostplan som er udført af en autoriseret klinisk diætist. Læs også
om vegetarkost i afsnittet ”Andre madvarer vi er særlig opmærksomme på, når
børnene er 0-3 år”.
Små børn og søde sager
Da små børn har travlt med at vokse på sund mad, er der stort set ikke plads
til sukker og sukkerholdige produkter som slik, is, saftevand, sodavand, kiks
og kager med højt sukker- og/eller fedtindhold. Derfor anbefales det at børn i
dagplejen ikke får sukkerholdige produkter ej heller kunstige sødestoffer eller
erstatning med stevia, da disse produkter også er med til, at børnene vænnes
til at mad skal smage sødt. Læs også om sukker i afsnittet om ”De officielle
kostråd”.
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Mad ved særlige lejligheder
Ved fødselsdage og andre særlige begivenheder kan forældrene eksempelvis
medtage brød, kage med lavt fedt og sukkerindhold, boller med pålæg, frugt
og grønt (egnet til små børn), pindemadder, pandekager, sandwich eller en
dejlig spændende og indbydende varm ret mad. Tal med dagplejeren om hvad
barnet kan medbringe. Drikkevarer kan være smoothies. Læs da inden om
frosne bær.
Hvordan opfyldes målene i praksis
Dagplejerne bliver løbende informeret om den sidste nye viden fra
Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen om mad og ernæring til
dagplejebørnene. Dette sker via informationsbreve og kurser. Dagplejen har
desuden et kostudvalg, hvori der sidder forældrerepræsentanter, dagplejere,
en sundhedsplejerske, en ernæringsvejleder, en dagplejepædagog og
dagplejelederen.
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Vejens dagplejes Mad- og måltidspolitik
Vejen dagplejes Mad- og måltidspolitik er blevet til i samarbejde med
forældrebestyrelsen, dagplejernes kostudvalg samt pædagoger i
eftersommeren 2015, og er skrevet af ernæringskonsulent Kirsten Mikkelsen
Ravnbøl med speciale i mad til spædbørn og småbørn. Kirsten er forfatter til
Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsens bog Mad til spædbørn & småbørn –
fra skemad til familiemad; nu 16. udgave 2015.
Vejens Mad- og måltidspolitik udkom første gang i 2013. Da der siden er
kommet nye anbefalinger for børnenes mad, mælk og ernæring fra
Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen, er Mad- og måltidspolitikken blevet
omskrevet med denne seneste viden. Mad- og måltidspolitikken bygger
desuden på mange års erfaring med børn, mad og måltider.
Kilder:
Mad til spædbørn & småbørn - fra skemad til familiemad
Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen, 16. udgave, 2015
Ernæring til spædbørn & småbørn
Sundhedsstyrelsen, 1. udgave, 2015.
Mad i dagplejen, 1. udgave, 2011
Fødevarestyrelsen
Nævnte publikationer kan bestilles hos:
Komiteen for Sundhedsoplysning www.sundhedsoplysning.dk
Yderligere oplysninger
www.altomkost.dk - Fødevarestyrelsens hjemmeside om sund mad og
ernæring.
www.sst.dk - Sundhedsstyrelsen
www.fvst.dk – Fødevarestyrelsen
Mad- og måltidspolitik for dagplejen i Vejen Kommune er redigeret i
april 2016
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