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Indledning
Det er i vid udstrækning erkendt, at kosten i barndomsårene har betydning for ens
almene helbredstilstand som voksen. Dertil kommer, at spisevaner dannes i løbet af
de første få leveår. Det er derfor helt væsentligt, at børn får mulighed for at smage
og udvælge forskellig slags kost, der varierer tilstrækkeligt i smagstyper, farver og
sammensætninger. Vi ønsker alle, at vore børn bliver sunde, og derfor har I som
forældre måske netop valgt vegetarmad til jeres barn. Bogen giver mulighed for at
tilberede en varieret og næringsrig kost med opskrifter, der danner grundlaget for et
godt helbred hos det voksne menneske.

Bogens opskrifter er sammensat med det formål at inspirere og gøre mad til en
oplevelse. Mange af os har en forudfattet opfattelse af, at børn foretrækker den
kedelige, men velkendte 'børnemad', men forskere har fundet ud af, at børn er mere
åbne over for mad med kraftigere smag, end man hidtil har troet. Det er bogens
opskrifter tilrettelagt efter - de er både interessante og varierede, men også enkle at
tilberede. De strækker sig fra snacks og den medbragte frokost til mere detaljerede
hovedmåltider og desserter, samt sjove påhit til fester. Der er massevis af opskrifter,
som vil være spændende for børn i alle aldre.

ALSIDIG KOST
Nøglen til et godt helbred er en alsidig kost, sammensat af mange slags råstoffer, og
det er helt igennem muligt med vegetarmad. Følgende grupper af fødevarer bør
udgøre fundamentet i jeres barns daglige kost:

Frugt & Grønsager Om de er friske eller frosne, så er frugt og grønsager en
afgørende del af barnets kost, fordi de indeholder værdifulde vitaminer, mineraler
og fibre. Bladrige køkkenplanter har for eksempel masser af jern og bør indgå
jævnligt som en del af vegetarmaden. (Andre fødevarer med stort jernindhold er æg

De fleste af opskrifternes ingredienser

kan købes i helsekostforretninger og

økologiske købmænd overalt i landet.

Desuden fås fx mælkeprodukter, oste

uden animalsk osteløbe, sojamælk og

andre sojaprodukter, kokosmælk/fløde

m.m. i supermarkeder som Føtex,

Bilka, Netto, Kvickly, Salling super,

Dreisler etc. med et  rimeligt stort

varesortiment.

Yderligere oplysninger om

helsekost/vegetarkost:

Helsam A/S, Tlf.: 74488140

hjemmeside: www.helsam.dk 

Foreninger/sammenslutninger i

forbindelse med vegetarkost findes

ligeledes på Internet. Omfattende

hjemmesider med mange oplysninger,

bl.a.:

Dansk Vegetarforening, Tlf.: 70224001     

e-mail: dvf@vegetarforening.dk

hjemmeside: www.vegetarforening.dk 

'Vegetaren'

e-mail: admin@vegetaren.dk

hjemmeside: www.vegetaren.dk



Indledning 5

fra fritgående høns, morgenmads-
fuldkornsprodukter, tilsat vitaminer,
mineraler og tørret frugt, især abrikoser.
Mad med stort indhold af C-vitaminer,
for eksempel et glas appelsinsaft ved
måltidet, vil hjælpe ved optagelsen af
jern). Nogle oplever, at det er en kamp
at få børn til at spise grønsager, men
prøv at tilbyde omkring fem forskellige
slags dagligt. Løsningen kan være at
servere grønsagerne i forskellig 'udklæd-
ning', for eksempel som mos i supper
eller saucer, iblandet kartoffelmosen, i
burgere, eller måske som dyppelse med
hvidløgssmør. 

Cornflakes/fuldkornsprodukter Disse
produkter giver masser af energi samt
vigtige vitaminer, mineraler og fibre og
bør udgøre størstedelen af et måltid.
Fuldkorn og brune ris indeholder de
største mængder af næringsstoffer, men
bør ikke gives i større mængder til børn
under 5 år på grund af det høje fiber-
indhold. Spædbørn og småbørn kan
have svært ved at fordøje fibre i større
mængder - for meget kan give mave-
pine og manglende appetit. Server der-
for fuldkorn i moderate mængder.
Denne madgruppe inkluderer også
pasta, kartofler og morgenmads-korn-
produkter (med lavt sukkerindhold). 
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VÆR FORSIGTIG MED…
Det tilrådes, altid at læse emballa-
gens oplysninger om ikke-vegetar-
ingredienser, når man køber mad. I
dag fås vegetar-udgaver af et bredt
sortiment af madvarer, men måske
ønsker I at undersøge følgende: 

Tilsætningsstoffer - visse farvestoffer,
stabilisatorer og emulgatorer, der er,
eller ikke er, vegetarisk. De mest
almindelige er E120 (kochenille/rødt
farvestof) og E441 (gelatine/husblas),
begge fremstillet af animalske stoffer.

Animalske fedtstoffer - findes under-
tiden i kiks, færdiglavede måltider,
færdig-tilberedt pasta, kraftsky/-
bouillon, chips, margarine og flødeis.
'Spisefedt' kan betyde animalsk fedt.

Ost - find oste med vegetarmærket
(ofte økologisk mærket, evt. med
vegetabilsk osteløbe), eftersom nogle
oste er fremstillet med animalsk oste-
løbe (enzym, der udtrækkes fra kalve-
maver). Ikke-vegetar oste benyttes
ofte i pesto, saucer og færdigretter.

Chokolade - kan indeholde valle og
emulgatorer. 

Æg - er det muligt, så køb
økologiske æg fra fritgående høns.
Husk på, at visse fødevarer, for
eksempel mayonnaise eller pasta,
kan indeholde æg fra burhøns.

Gelé - indeholder normalt animalsk
gelatine. Vælg i stedet produkter med
agar (udvundet af tang) eller guar
(indisk spiselig bælgplante).

Margarine - kan indeholde animalske
fedtstoffer, valle, gelatine og animalsk-
udvundet vitamin D-3 og E-mængder.

Supper og saucer - vær opmærksom
på animalsk-baseret fond/bouillon.

Fedt/tælle - kig efter en vegetarisk
udgave (fx palmefedt).

Slik - meget af det indeholder
gelatine/husblas eller kochenille
(rødt farvestof).

Worcestershire sauce - de fleste
mærker indeholder ansjoser, men
vegetar-udgaver findes.

Yoghurt, créme fraîche, fromage frais
og flødeis flødeis - visse fedtfattige
variationer kan indeholde gelatine.

Æg, bønner & nødder Disse fødevarer
er, sammen med tofu (sojamælke-
produkt), frø og kerner, linser og ærter,
gode proteinkilder, vigtige for væksten,
udviklingen og restituering efter fx
sygdom. Børn vokser hurtigt, og det er
derfor vigtigt, at de får proteinholdig
mad ved hvert måltid, men det er
ligeså vigtigt at variere sammensætnin-
gen. Er det muligt, så køb økologiske
æg fra fritgående høns og være sikker
på, at æggene er tilstrækkelig tilberedt.
Giv ikke hele nødder til børn under
fem år - de bør hakkes eller mases, for
ikke at få dem galt i halsen. Lider et
medlem i familien af allergi under
nogen form, bør lægen rådspørges, før
jeres barn får iblandet nødder i kosten.

Mejeriprodukter Vegetar-ost, mælk og
yoghurt giver masser af proteiner, fedt,
vitaminer og mineraler, inklusive cal-
cium, der er vigtigt for sunde og stærke
knogler og tænder. Komælk kan anven-
des i madlavningen for spædbørn fra
seks måneders alderen, men giv ikke
barnet mælken at drikke, før det er
fyldt et år. Sødmælk anbefales før fem-
års alderen, fordi den forsyner barnet
med de kalorier, som det har behov for.
Har jeres barn en god appetit, kan I
give det letmælk fra toårs alderen.
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Fedt En vis mængde fedt er af betyd-
ning for børn, fordi det giver dem en
koncentreret energikilde. Der findes
imidlertid gode og dårlige fedttyper: de
mættede og hærdede, der findes i fløde,
margarine, smør. Mange slags behand-
lede madvarer bør kun spises i små
mængder. Flerumættede og monou-
mættede fedtsyrer, som findes i nødder,
frø, vegetabilsk olie og olivenolie bør
foretrækkes. 

Salt Undlad tilsætning af salt i mad-
lavning til børn under ét år. Det lille
barns nyrer er ikke tilstrækkeligt
udviklet og magter det derfor ikke. De
fleste behandlede madvarer indeholder
salt, ofte i forbavsende store mængder,
og derfor bør man undgå varerne eller
søge alternativer med mindre !

DEN FØRSTE MAD

Før jeres barn kan spise samme slags
mad som resten af familien (ved
omkring de 12 måneder), bør den
nye mad indføres gradvist, alt efter
hendes eller hans alder. De opskrifter
i bogen, der egner sig til spædbørn,
er markeret med en stjerne og med
"6 til 8 måneder" eller "1 år til 18
måneder". Ændringer af ingredienser
eller fremgangsmåder er, hvis det
synes nødvendigt, markeret for
bestemte aldersgrupper. Følgende
retningslinier er forslag om, hvornår
nye madvarer kan anvendes, og
hvilke man bør fravælge:

6 TIL 8 MÅNEDER
Serveres som puréer, mos og
finthakkede retter
Mad, der kan indgå i kosten
Mejeriprodukter som yoghurt,
mælkedesserter og ost (i små
mængder), komælk (i madlav-
ning), hvede, gennemkogte æg,
tofu (af sojabønner), linser, bøn-
ner, let krydret mad, jordnødde-
smør uden knas (smooth peanut

butter), og fint hakkede nødder
og frøkerner (for så vidt der ikke
findes nødde-allergi i familien)
Mad, der bør undgås Komælk
(som en drik), hele nøddekerner,
skimmelost, rå æg, salt, peber og
chili, honning og sukker (små
mængder er ok).

8 MÅNEDER TIL 1 ÅR
Serveres som mos eller som fint eller
groft hakkede retter
Mad, der kan indgå i kosten Ost,
bælgfrugter og bønner kan spises
i større mængder i denne alder
Mad, der bør undgås Komælk
(som en drik), hele nøddekerner,
skimmelost, salt, rå æg, peber og
chili, honning og sukker (små
mængder er ok).

1 ÅR TIL 18 MÅNEDER
Serveres som hakkede retter
Mad, der kan indgå i kosten
Barnet kan begynde at spise de
samme retter som resten af
familien
Mad, der bør undgås Hele nød-
dekerner, peber og chili, og rå æg.

!
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Sukker Forsøg at undgå, at jeres barn
får for meget sukkerholdig mad og
drikke, for det giver ofte lyst til mere,
og det går ud over tænderne. Tre gange
dagligt er en fornuftig grænse. Tilbyd
mad med et naturligt sukkerindhold
som for eksempel tørret frugt. Giv ikke
honning til spædbarnet under et år, da
honning indeholder meget sukker og i
sjældne tilfælde kan give botulismus
(pølseforgiftning). Ældre børn tager
dog ikke skade.

Drikke Sukkerholdige, mousserende
drikke og sodavand bør undgås, og
kunstigt sødet drikkevarer er ikke
bedre. Man har fundet ud af, at søde-
stofferne forårsager hyperaktivitet og
dårlige maver, hvis de indtages i større
mængder. Server vand i stedet (kogt,
afkølet vand til spædbørn under et år)
eller frugtsaft spædet op med vand.

FØR MADLAVNINGEN
Bogens opskrifter er sammensat og
udtænkt for børn fra 12 måneder og
ældre. Tilberedes mad for børn under
18 måneder, så bør retningslinier i det
gule felt side 7 læses igennem. Børn er
meget forskellige i deres udvikling, og
nogle yngre børn holder måske af mad,
der var tiltænkt de lidt ældre.
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Forældre opmuntres til at tage initia-
tivet - I ved, hvad der er bedst for jeres
barn.

Smør skal helst være usaltet, grønsags-
afkog kun en anelse salt, og frugtsaft
usødet. Portionsstørrelserne varierer alt
efter, om de er hele måltider eller en
snack, men hovedmåltiderne er sam-
mensat for fire personer (to voksne og
to børn), med mindre andet er angivet.
De er ment som en vejledning, eftersom
appetit er ligeså forskellig som børn.

Allergier Livstruende allergier er meget
sjældne, men mange vil være enige i, at
antallet af børn, der lider af fødevare-
overfølsomhed, er stigende. De produk-
ter, der for det meste udløser negative
reaktioner, inkluderer komælk, æg,
hvede, tomater, jordbær, citrusfrugter,
nødder, sukker og kunstige tilsætnings-
stoffer. Findes nogen form for fødevare-
allergi i familien, eller føler I jer usikre
over for en bestemt slags mad, kan I for
eksempel rådspørge lægen eller en
sundhedskonsulent.




