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mad-

Louise, Varde

Børn i 
Varde Kommune 

giver tips 
til sund mad 

til lange dage. 

Gaby, Lærke og Simon, Agerbæk

Tammin, Ølgod



INHOLD I
MADPAKKEN
Madpakker skal give energi til en lang 
dag med leg og læring. 

Madpakken kan med fordel 
indeholde: 
• Grønt
• Brød
• Pålæg
• Fisk
• Frugt.

Lav madpakkeplan ud fra:
• Hvad dit barn kan lide
• Hvor meget dit barn kan spise
• Rester fra aftensmad
• Hvad du har i køleskabet.

Lad barnet give en hånd med.

Caroline, mor og Frederikke, Ølgod

GODT

GRØNT

BRØD PÅLÆG FISK

FRUGT

Har du en plan?
Mandag: Rugbrød
Tirsdag: Sandwich med tunsalat
Onsdag: Rugbrød
Torsdag: Rester fra aftensmaden
Fredag: Rugbrød.



Det kræver ekstra brændstof til hoved 
og krop.

Dit barn har brug for morgenmad og 
en god madpakke. I madpakken skal 
der være både til frokost og ét til to 
mellemmåltider afhængig af, hvor læn-
ge dit barn er i skole eller institution.

Deltager dit barn i aktiviteter i en af 
Varde Kommunes haller, er der også 
her mulighed for at købe sund mad og 
drikke.

LANGE
HAR DIT BARN

DAGE?

DIT BARN HAR BRUG FOR ET STABILT
BLODSUKKER HELE DAGEN IGENNEM

Når dit barn spiser, nedbryder kroppen maden til blandt andet sukkerstof-
fer, som optages i blodet (blodsukker). Dit barn har brug for et stabilt blod-

sukker hele dagen for at have energi til dagens aktiviteter.



Katrine, Varde

Annes fiskefrikadelle, Ølgod

Katrines tunsandwich:
1 grovbolle
1/2 dåse tun i vand
2 spiseskefulde yoghurt naturel
1 spiseskefuld majs
Peberfrugt
Eventuelt purløg

www.2gangeomugen.dk

Giv dit barn små bøtter eller dåser 
med tun, makrel, rejer eller anden fisk 
med i madpakken.

Fisk på dåse er lige så sundt som frisk 
fisk.
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FISK
HELT I



OG PÅLÆG
Dit barn har brug for proteiner for at 
vokse. Det findes blandt andet i kød, 
æg og mælkeprodukter.

Der er rig mulighed for at variere kød 
og pålæg i madpakken. Lav for  
eksempel lidt ekstra til aftensmad og 
brug resterne som pålæg eller til en 
salat.

Vælg fedtfattigt
Gå efter nøglehulsmærket, når du 
handler. Så er der mindre fedt,  
sukker og salt i fødevaren.

Simon fra Varde elsker 
frikadellespyd www.noeglehullet.dk

KØD



Dit barn skal gerne have frugt hver 
dag, dog maksimum 300 gram frugt 
om dagen.

Frugten kan skæres ud og puttes i  
lufttætte bøtter eller poser.

www.frugtfest.dk
www.6omdagen.dk

Frugtposer til at holde frugten frisk kan 
købes i supermarkeder.

Augusta, Outrup

Mette, Tandplejen

FRUGTTørret frugt er godt for maven 
men ikke for tænderne. 
Giv kun tørret frugt i madpakken 
en gang imellem.



Grønsager kan let bruges til mellemmåltider og kan 
gøres mere spændende med lidt dip.

Dit barn skal have cirka 300 gram grønsager dagligt.

Giv det grønne med som 
gnavegrønt eller i en 
blandet salat.

GRØNSAGER  
Ærtedip:
1 løg
2 fed hvidløg
1/2 spiseskefuld olivenolie
200 gram grønne ærter (fra frost)
1/2  deciliter vand
1/2  teskefuld salt

Det hele blendes og smages til.

Dit barn skal have grønsager 
hver dag:
Børn under 10 år 200 gram grønsager.
Børn over 10 år 300 gram grønsager.

300 gram grønsager

Brug også gerne rester af bagte 
eller kogte grønsager fra aftens-
maden.



SPIS   

Fuldkorn mætter rigtig godt og er 
godt for fordøjelsen.

Fuldkorn indeholder mange kostfibre, 
vitaminer og mineraler.

Fuldkorn kan både være lyse og mørke 
produkter. Kig efter fuldkornsmærket, 
når du handler, så er du sikker på, at  
brødet indeholder nok fuldkorn. 

Brug mindst halv mængde fuld-
kornsmel, når du bager.

BRØD TIL

www.fuldkorn.dk

Kasper, Oksbøl 



MELLEM- 
MÅLTID 
OG SNACK 
Mellemmåltider skal kun tage den 
værste sult. Mellemmåltidet skal derfor 
ikke være for stort.

Pestosnegle a la Mathias:
25 gram gær
2 deciliter mælk
1/2 teskefuld salt
1 spiseskefuld olie
2 3/4 deciliter fuldkornsmel
2 3/4 deciliter hvedemel

Dejen rulles ud, smøres med pesto og 
drysses med revet ost. Dejen rulles til 
en pølse, skæres i skiver og bages cirka 
15 minutter ved 185 grader.

Mathias, Varde

Gnavebrød



Christoffer, Næsbjerg

  

Det er vigtigt, at dit barn får rigeligt at 
drikke for at kunne klare en lang dag 
med masser af læring og bevægelse. 

Dit barn skal drikke mellem 1 og 1 1/2 
liter væske hver dag, heraf op til 1/2 
liter mælkeprodukt.

Vær opmærksom på, at dit barn har 
brug for mere væske, når det er varmt.

VAND
MÆLK

OG

DRIK 

Bertram, Asta, Sophie og Villa fra Janderup 

1 liter vand

Op til 1/2 liter mælk



SØDT ER DIT 
BARN?
Tjek hvor sødt dit barn er på:
www.altomkost.fvst.dk
Klik på ”Sukkerspionen” under temaer 
på forsiden.

Madpakken kan hurtigt komme til at 
indeholde for meget sukker, hvis man 
gerne vil være ”sød” ved sit barn. 

Vælg med omtanke
Trangen til noget sødt kan skyldes, at 
barnet har vænnet sig til at få sukker, 
eller fordi dit barn er sultent.

Generelt anbefales lightprodukter ikke 
til børn. Vær opmærksom på, at  
lightdrikkeprodukter også kan give 
syreskader på tænderne.

HVOR

Vær opmærksom på, at der er meget sukker i:
• Yoghurt
• Mælkesnitter
• Mariekiks
• Kakaomælk
• Saft.

Frugtstænger og 
juice indeholder 
naturligt sukker. 
Naturligt sukker 
giver også huller i 
tænderne ligesom 
produkter med 
tilsat sukker.
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Gode idéer til madkassen:
www.madklassen.dk

Gode idéer til frugt og grønt:
www.frugtfest.dk
www.6omdagen.dk

Gode idéer til fisk:
www.2gangeomugen.dk

Gode idéer til mere fuldkorn:
www.fuldkorn.dk

De officielle kostråd:
www.altomkost.dk

Hvor sødt er dit barn?
www.altomkost.fvst.dk
Klik på ”Sukkerspionen” under temaer 
på forsiden.

Nemt at vælge:
www.noeglehullet.dk

Udarbejdet af:
Sundhedsplejen

Tandplejen
Center for Sundhedsfremme.
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Find os på 
Facebook

Madpakken i Varde


