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INDLEDNING
Målet med vores mad- og måltidspolitik er, at vi som institution vil være med 
til at sikre, at alle børn i Mariehønen får en sund og varieret kost. Sunde mad- 
og måltidsvaner er meget vigtige for barnets trivsel, udvikling og læring. Vi 
synes, det er vigtigt at understøtte de måltider, som børnene spiser i instituti-
onen.
Forskningen viser, at i institutioner, hvor der er en god mad- og måltidspolitik, 
spiser børnene sundere madpakker, og der er et øget fokus fra personalets 
side på maden og måltidet. 

Det er forældrenes ansvar at sikre en sund og nærende madpakke samt sunde 
mellemmåltider til deres barn i institutionen. Mad- og måltidspolitikken giver 
ideer og råd til dette, og derudover er den med til at sikre en fælles holdning til 
mad og måltider for medarbejderne.   

Mad- og måltidspolitikken er blevet til i et samspil med forældrebestyrelsen, 
ledelsen og alle institutionens medarbejdere. Repræsentanter fra Folkesund-
hed i Slagelse Kommune har bidraget med faglig sparring. Helt konkret bliver 
alle forældre præsenteret for mad- og måltidspolitikken ved indskrivning i 
Mariehønen, og mad og måltider er løbende et punkt på dagsordnen ved foræl-
dremøder. 
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BØRN, MAD OG MÅLTIDER
Børn skal have energi til at lege, trives og lære. Energien bør komme fra sund 
og varieret mad og drikke. Fødevarestyrelsen anbefaler 3 hovedmåltider og 
2-3 mellemmåltider pr. dag fordelt over hele dagen. Især sunde mellemmålti-
der er en vigtig del af barnets kost, da børn spiser mindre end voksne til hoved-
måltiderne. Børnene spiser langt de fleste af dagens måltider i institutionen 
svarende til ca. 50-60 %, og det er derfor særdeles vigtigt, hvad barnet spiser 
og drikker. 

Det anbefales, at børn og unge spiser efter de officielle kostråd fra Fødevare-
styrelsen, for at få dækket behovet for vitaminer, mineraler og andre vigtige 
næringsstoffer.
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En müslibar (25 g) = ca. 8,1 g sukker (+ højt fedt og salt indhold)

En lille yoghurt (50 g) = ca. 6,25 g sukker (+ højt fedtindhold som 
sødmælksyoghurt)

En figenstang (25 g) = ca. 14 g sukker

1/2 l sodavand = 50 g sukker

SUKKER I MADEN

FAKTA OM SUKKER
• 80 % af børns sukkerindtag kommer fra slik, 

sodavand, saftevand, is og kager og ca. 10 % fra 
søde morgenmadsprodukter fx frugtyoghurt. 

• Rent sukker kaldes også tomme kalorier, da det 
kun indeholder energi og ingen vigtige vitaminer 
eller mineraler. Tomme kalorier optager plads for 
den sunde mad, og det er derfor vigtigt at be-
grænse indtaget.

• Bakterier i munden kan omdanne sukker til syre, 
som kan give huller i tænderne. Undgå derfor mad 
der klistrer til tænderne fx figenstænger.

• 6 ud af 10 børn spiser for meget sukker.
• Anbefalingen er maks. 30 g sukker/dag for bør-

nehavebørn = 14 sukkerknalder eller 2 spsk. med 
top.
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En ostehaps (18 g) = ca. 0,6 g salt (+ højt fedt indhold)

En salamistang (10 g) = ca. 0,45 g salt (+ højt fedt indhold)

En skive rugbrød (50 g) = ca. 0,65 g salt 

SALT I MADEN

FAKTA OM SALT
• Salt findes hovedsageligt i forarbejdende pro-

dukter fx brød, kød, kødpålæg, ost og færdig-
retter. 

• Meget salt påvirker nyrerne hos børn og øger 
deres blodtryk, der kan give hjertekar-sygdom-
me som voksen. 

• Børn i alderen 2-10 år bør højst indtage 3-4 g 
salt pr. dag.

FAKTA OM MEJERIPRODUKTER
• Mejeriprodukter som fx mælk, ost og yoghurt 

indeholder både protein og mange forskellige 
vitaminer og mineraler. Men mejeriprodukter 
indeholder også mættet fedt, og det er derfor 
vigtigt at vælge de magre mejeriprodukter.

• Den anbefalede mælkemængde dvs. både drik-
kemælk og surmælksprodukt, til børn fra 1 år er 
3,5-5 dl (1/2 l) om dagen. 

• Det anbefales, at børn fra 2 år drikker skum-
met-, mini- eller kærnemælk. Surmælksproduk-
ter bør være af skummet- eller letmælkstypen.
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MÅLTIDER
i Mariehønen og pædagogisk praksis 
I Mariehønen er vi meget bevidste om, at vi som voksne er rollemodeller. Der-
for går vi også foran ved at være bevidste om sunde madvaner både i forhold 
til den mad børnene medbringer, og når vi afholder arrangementer.
Medarbejderne spiser altid sammen med børnene, idet vi tillægger maden en 
stor betydning i sociale sammenhænge. Der er altid god tid til måltiderne, og vi 
lægger vægt på, at måltidet foregår roligt med plads til hyggesnak. 
Måltiderne bruges til at lære børnene gode vaner herunder håndvask, hjælp 
med borddækning, almindelig bordskik som at sidde ordentligt på stolen og 
ikke rejse sig fra bordet, uden det er aftalt med den voksne. 

MORGENMAD
Morgenmad er en hyggelig start på dagen, og denne serveres i alrummet i 
tidsrummet 6.15-7.30. Barnet kan også vælge en mad fra madpakken i stedet, 
fx en rugbrødsmad eller en grovbolle. Det er vigtigt med en mættende morgen-
mad hver dag, så barnet undgår sult og trang til søde sager senere på dagen. 
Om morgenen er det mange timer siden, børnene sidst har spist, og kroppen 
har brug for energi for at kunne fungere optimalt. 

Vi serverer følgende til morgenmad, fordi det har et højt fiberindhold og et 
lavt sukkerindhold:
• Havregryn eller grød med rosiner eller sukker
• Rugbrød med smør og marmelade. Når der er køkkenhjælp, er der også 

grovboller. 
• Der serveres minimælk og vand til morgenmaden.

FORMIDDAGSMAD
Formiddagsmaden er en vigtig energikilde. Hvis der går for lang tid mellem 
måltiderne, kan det være svært at styre sulten til hovedmåltiderne, og derfor 
kan barnet nemt komme til at spise for meget eller forkert. Forældrene sørger 
for formiddagsmaden, og vi serverer vand.

Børnene spiser formiddagsmaden i små grupper i tidsrummet kl. 8-10, afhæn-
gig af hvornår de er sultne. Børnene mærker selv efter, hvornår det er tid til 
formiddagsmad, eller de bliver hjulpet af personalet.
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Eksempel på sund formiddagsmad: 
Et lille æble samt 1/2 skive fuldkornsbrød med pålæg eller gnavegrønt og 
udskåret frugt. 

FROKOST/MADPAKKEN
Frokosten er en vigtig energikilde midt på dagen, og den spises i tidsrummet 
11-12. Børnene får serveret vand. En god mættende madpakke er vigtig hver 
dag, idet den skal give energi til en lang dag. 

Mad- og måltidspolitikken skelner skarpt mellem det, man som forældre 
serverer for sit eget barn, og det man serverer for andres børn. Madpakken er 
suverænt et forældreansvar, da den alene bliver givet til ens eget barn. For at 
barnet får dækket sit behov for energi og næring anbefales det, at madpakken 
består af rugbrød med pålæg, grøntsager og evt. lidt frugt. Da børn præger 
hinanden i spisesituationen, er det vigtigt, at der ikke er kiks, slik og kage med 
i madpakken. Vi anbefaler desuden, at müslibarer, figenstænger, ostehaps, 
snack pølser, riskiks og anden snacks ikke kommer i madpakken, da det op-
tager plads for den sunde mad. Madpakken bør pakkes overskueligt og gerne 
sammen med barnet. 
Restmad fra madkassen returneres, så I kan se, hvad jeres barn har spist i 
løbet af dagen.
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FROKOSTENS STRUKTUR
For at måltiderne kan foregå roligt og i god atmosfære, har vi en tydelig struk-
tur omkring vores måltider. Den tydelige struktur giver børnene gode mulighe-
der for at vide, hvordan de skal agere før, under og efter måltidet. Optakten til 
frokosten er ens hver dag. Efter oprydning holder stuerne samling. Samlingen 
foregår fortrinsvis efter samme skabelon hver dag, men med et varieret ind-
hold. Børnene skiftes til at dække bord, mens der er samling, efter en tydelig 
turnus, så alle børn prøver at dække bord. Bordet dækkes efter en bordplan 
hvor alle børn (og voksne) har faste pladser. Denne tydelighed gør, at børnene 
ikke selv skal forhandle eller konkurrere sig frem til de gode pladser eller en 
attraktiv plads i børnefællesskabet. Børnene kan derfor bruge kræfter på at 
nyde deres mad.

GIV MADPAKKEN EN HÅND
Fødevarestyrelsens ”Gi madpakken en hånd” er en nem måde at huske på de 
ingrediensgrupper, som er med til at sikre en sund og varierede madpakke hver 
dag. 

gi’ madpakken  
en h   nd

en sund madpakke indeholder  

 grønt – gnavegrønt, salat eller pålæg 

 Brød – helst rugbrød eller fuldkornsbrød  

 pålæg – kød, ost eller æg

 Fisk – mindst en slags fiskepålæg

 Frugt – det friske og søde 

hvorfor er madpakken vigtig

Mens vi er på arbejde eller udenfor hjemmet, spiser vi  
ca. 1/3 af dagens mad. Madpakken og mellemmåltiderne 
skal holde dig kørende hele dagen. En sund og lækker 
 madpakke giver energi, mæthed og velvære i hverdagen. 
Den gavner helbredet og koncentrationsevnen, og gør  
det lettere at holde vægten. 

Folderen bygger på de officielle kostråd, og giver gode 
ideer til madpakken.

gi’ madpakken en hånd en sund madpakke

Ekstra aftensmad kan give madpakken 
variation

Tænk på madpakken i morgen, når du laver aftensmad i 
dag. Lav lidt ekstra, tag fra og sæt på køl, allerede inden 
aftensmaden serveres. På den måde kan du variere din 
madpakke og spare tid.

hvorfor blev din madpakke ikke  
så sund og lækker i dag?

§ Jeg havde ikke noget i køleskabet 

§ Der var ikke nogle rester fra aftensmaden 

§ Min madpakke har altid set sådan ud 

§ Jeg har svært ved at få nye idéer 

§ Jeg kan ikke holde madpakken kold 

Så læs folderen og find en løsning …

ideer
§ Kogte grønsager og  

kartofler evt. med  
friske krydderurter

§ Ris, pasta og bælgfrugter  
til en salat

§ Råkost eller salat
§ Bagte rodfrugter

§ Frikadelle og hakkebøf
§ Fiskefrikadelle 
§ Fiskefilet
§ Kyllingelår
§ Pizza
§ Hummus
§ Tærte

tips

§ Bag pitabrød, boller eller små pizzaer, når du har tid,  
og frys det ned. Brug masser af fuldkorn.

§ Steg en ekstra portion frikadeller eller kyllingelår.  
Frys dem ned enkeltvis.

§ Find lækre opskrifter på sandwich, tortillas, pitabrød  
og pirogger på www.altomkost.dk

tips

§ Læg en drikkeflaske halvt fyldt med vand i fryseren 
dagen før. Fyld den op dagen efter med vand og brug 
den til at holde madpakken nedkølet.

§ Ha’ et bredt udvalg af madkasser og brug små bøtter til 
vådt pålæg, nødder, frisk frugt og grønt osv.

Eksempel på en madpakke til en voksen.
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Fødevarer med Nøglehullet lever op til et eller  
flere krav for indholdet af fedt, sukker, salt eller 
kostfibre – derfor gør Nøglehullet det nemt at  
vælge sundere og bruge kostrådene i hverdagen. 

§ Spar på fedt
§ Spar på sukker
§ Spar på salt
§ Spis flere kostfibre og fuldkorn

Du kan finde Nøglehullet på brød og korn- 
produkter, mejeriprodukter, grønsager,  
kartofler, frugt, bær, fisk, skaldyr, kød, kød- 
pålæg, fedtstoffer, færdigretter og vegetabilske  
produkter. Læs mere på noeglehullet.dk

Fuldkornslogoet “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, pasta og morgenmadsprodukter.  
Læs mere på www.fuldkorn.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og find opskrifter på  
www.altomkost.dk

BRØD 
Helst rugbrød eller 
fuldkornsbrød

GRØNT 
Gnavegrønt, 
salat eller 
pålæg

PÅLÆG 
Kylling, kød,  
ost eller æg

FISK 
Mindst en slags 
fiskepålæg

FRUGT 
Det friske og 
søde
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EKSEMPLER PÅ SUNDE MADPAKKER

EFTERMIDDAGSMÅLTID
Eftermiddagsmaden er en vigtig energikilde. Ligesom med formiddagsmålti-
det er det vigtigt at huske eftermiddagsmaden hver dag, da der ofte går lang 
tid mellem frokost og aftensmad! Forældrene sørger for denne, og vi råder til, 
at det er tydeligt for børnene at se, hvilken mad der er til dette måltid. 

Eftermiddagsmaden spises i tidsrummet kl. 14-15, hvor børnene sidder samlet 
ved bordene. Der er vandkander og skraldespande på bordene, så børnene selv 
kan hælde vand op og smide deres affald ud.

Eksempel på eftermiddagsmad: 1/2 fuldkornsbolle med pålæg samt 1/2 stk. 
frugt eller rester fra frokosten.
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MADDAG
Vores månedlige maddag på stuerne er en sundhedspædagogisk aktivitet, som 
er med til at fremme børnenes viden og glæde ved sund mad og madlavning.
Maddagen er med til at give børnene læring og bevidsthed om sund mad, råva-
rer, tilberedning og hygiejne. Børnene er med til at handle og bestemme menu-
en. Vi øver bordskik og at spise med kniv og gaffel. Samværet omkring maden 
og det fælles måltid er en vigtig del af maddagen. Børnene lærer desuden at 
smage på ny mad, som kan være med til at præge deres smagspræferencer og 
forebygge kræsenhed. 
Maddage går på tur, og 2-4 børn laver maden sammen med en voksen.
Der bliver taget højde for allergier og religioner på maddagene. 

Eksempler på mad der laves til maddagene:
• Kartoffel-/rodfrugtsuppe 
• Grovpitabrød med diverse fyld
• Grovburger med salat
• Smør selv rugbrød med blandet pålæg  
• Boller i karry med brune ris
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FESTLIGE LEJLIGHEDER
I Danmark er vi gode til at finde anledninger til at hygge os, og vi hygger gerne 
med søde sager. I Mariehønen mener vi, at der skal være plads til at hygge sig 
til særlige lejligheder, også med søde sager, men vi begrænser mængderne, 
og vi hygger også med andet end søde sager. Vi serverer enten kun sunde ting 
eller begrænser os til én usund ting til børnene ved de særlige lejligheder, se 
eksempler nedenfor. 

SÆRLIGE LEJLIGHEDER I MARIEHØNEN
• Børnehavens fødselsdag - fx pølser og brød med grønt
• Bedsteforældredag - fx grovboller med pålæg
• Børnenes fødselsdage - én valgfri usund ting eller et sundt alternativ
• Fastelavn – slik i tønden
• Juleklip/julehygge - fx æbleskiver og klementiner
• Julefrokost - sund julemad
• Sommerarrangement - én usund ting eller et sundt alternativ
• Påskefrokost – rugbrødsmadder
• Fælles afslutning for alle børn - fx pizzasnegle, frikadeller eller et andet 

sundt alternativ
• Sankt Hans – fx pølser og brød med grønt

BØRNEFØDSELSDAGE
Hvis barnets fødselsdag bliver holdt i Mariehønen, kan I vælge at dele fx frugt-
spyd, grovboller eller pølsehorn ud eller én usund ting, fx et lille stykke kage 
eller en flødebolle. Husk altid at aftale det med personalet, så de kan tage 
højde for det i dagens program. Hvis fødselsdagen bliver holdt i barnets hjem 
med deltagelse af medarbejdere fra Mariehønen, opfordrer vi til, at I følger de 
samme retningslinjer, som gælder i institutionen.
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Ugentlig råderum til tomme kalorier for børn 3-6 år
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INSPIRATION
”Giv madpakken en hånd”:
Hjemmesiden altomkost.dk giver tips til den sunde madpakke.

Sæson:
På hjemmesiden saeson-web.dk finder du blandt andet opskrifter på madpak-
ker. Søg på opskrifter og madpakke.

Fuldkorn til børn: 
På hjemmesiden fuldkorn.dk kan du få gode ideer til sunde, fiberrige madpak-
ker. Søg på madpakke.

Nøglehullet gør det nemt at vælge sundere.
• Nøglehullet finder du på fødevarer, der indgår i en sund og 

varieret kost og som opfylder de fastsatte krav.
• Nøglehullet fire budskaber er:

• Spar på fedt
• Spar på sukker
• Spar på salt
• Spis flere kostfibre og mere fuldkorn

• Nøglehullet kan du finde på mange forskellige produkter, fx 
dressinger og saucer, færdigretter, grød, brød og pasta, mælk 
og surmælksprodukter.

Fuldkornslogoet gør det nemt at vælge fuldkorn
• Logoet sikrer dig en vare med masser af fuldkorn
• Fuldkornslogoet finder du bl.a. på brød, mel, morgenmadspro-

dukter, knækbrød, ris, pasta, grød, hvedekerner, flager og gryn.


