0-6 mdr.
4-6 mdr.
6-9 mdr.
fra 9 mdr.
1-3 år
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OFFICIELLE KOSTRÅD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv
Spis frugt og mange grønsager
Spis mere fisk
Vælg fuldkorn
Vælg magert kød og kødpålæg
Vælg magre mejeriprodukter
Spis mindre mættet fedt

Vordingborg Kommune

Spis mad med mindre salt

Langgade 57 - 4780 Stege

Spis mindre sukker

post@vordingborg.dk

Drik vand

Kilde: Fødevarestyrelsen (september 2013)

Tlf. 55 36 36 36
www.vordingborg.dk
Sundhedsstyrelsen
www.sst.dk

Barnets

MAD & MÅLTIDER

Barnets mad 0-6 måneder

0 - 6 mdr.

3

Barnets mad

4 - 6 mdr.

4

Barnets mad

6 - 9 mdr.

5

Barnets mad

fra 9 mdr.

6

Barnets mad

1 - 3 år
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MODERMÆLK
MODERMÆLKSERSTATNING
VITAMINTILSKUD

Ta’ ud og hæng op: Forslag til madplan
8-9

Råd og vejledning ved hård mave

10

Råd og vejledning ved tynd mave - diarré

11

De 10 officielle kostråd

Bagside

OPVARMNING AF MODER
MÆLK ELLER MODERMÆLKS
ERSTATNING

Udmalket modermælk kan opbevares
i køleskab (+5°) max. 72 timer, eller
nedfryses straks. Kan opbevares i
fryseren i 6 måneder.
Hurtig optøning eller opvarmning af
modermælk kan ske i varmt vand
eller mikrobølgeovn lige før måltidet.
Hvis temperaturen overskrider 60º
ødelægges antistofferne. Langsomt
optøet modermælk kan holde sig 24
timer. Hurtig optøet modermælk skal
bruges med det samme.

Pjecen er udarbejdet af Storstrøms Amt 1998 af en arbejdsgruppe
bestående af:
Sundhedsplejerske Gitte Lund - Næstved, Sundhedsplejerske Anita Kofoed
- Nysted, Kommunallæge Peer Juhl - Næstved, Klinisk diætist Kirsten
Nielsen - Centralsygehuset, Nykøbing F., Klinisk diætist Ellen Danebod
-Centralsygehuset, Næstved, Sygeplejerske Kirsten Rasmussen - Centralsygehuset, Næstved, Overlæge Carsten Vrang - Centralsygehuset, Næstved,
Overlæge Erik Arthur Andersen - Centralsygehuset, Nykøbing F.,
Sygeplejerske Hanne Alvig - Centralsygehuset, Nykøbing F., Sundhedsplejerske Birgitte Lynge - Nysted, Amtssundhedsplejerske Kirsten Halling
Hallgreen - Amtsrådhuset.
Pjecen er udarbejdet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens
“Anbefalinger for spædbarnets ernæring“ 2005.
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2006. Revideret udgave. ISBN: 87-90-720-04-0
Layout & produktion: Club 1 Reklamebureau, Nykøbing F. /5488 0234
Revideret januar 2017 af Karin Serup,
Sundhedsplejen, Vordingborg kommune.

Når barnet er 14 dage gammelt
gives 5 D-vitamindråber (400 i.e.)
dagligt indtil 2-års alderen.
Børn med mørk hud anbefales
at få tilskud hele livet.

.

Grødopskrifter		

Yderligere tilskud ikke nødvendig.
Fysisk og psykisk kontakt under
måltidet er vigtig.
Lad aldrig barnet ligge alene med
sin flaske.

.

Barnets mad

KOMMENTARER:

.

INDHOLD:				SIDE:

2

3

TATNING

Hvis dit barn får flaske - henvises
til pjecen om flaskegivning.

• Modermælk
• Modermælkserstatning

GRØD - GLUTENHOLDIG GRØD
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• Havregrød
• Fuldkornsgrød
• 3-kornsgrød
• Rugmelsgrød
• Øllebrød

TATNING

GRØD
• Majsgrød
• Boghvedegrød
• Hirsegrød

GRØNTSAGSMOS

(se forslag til opskrift side 8-9)
Grønstsagsmos: Tilsæt en teske
fedtstof til den hjemmelavede mos.
Fedtet skal helst være vegetabilsk.
Frugterne kan gives friske eller
kogte. Det vigtigste er at de serveres som mos og at barnet kan
lide dem. Undgå at give frugtmos
som et selvstændigt måltid. Frossen frugt og bær skal altid koges.
Undgå dåsekonserves, samt farvestoffer og konserv eringsmidler.
Vand af kop (fra den kolde hane)

.

Som tidligere, samt f.eks.
• Ærter og majs
• Grønne bønner
• Avocado • Pastinak
• Rødbede • Persillerod
• Selleri

GRØNTSAGSMOS
• Kartoffel
• Gulerod/gulerodssaft
• Blomkål
• Broccoli

FRUGTMOS

.

FRUGTMOS

KØD OG FISK

• Pære
• Æble
• Banan
• Fersken
• Bær og melon kan
gives i små mængder

Kødet skal tilberedes i ovn
eller koges fx kødboller og fisk.

RIS OG PASTA,
BØNNER OG LINSER
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• Modermælk
• Modermælkserstatning

.

MÆLK TIL DIT BARN

.

MÆLK TIL DIT BARN

.

Den første grød laves udelukkende
på modermælkserstatning eller
modermælk. På den måde får
man en energirig grød.
Tilsæt 1 tsk. fedtstof i grøden.

.

KOMMENTARER:

.

Det anbefales, at spædbørn ammes
fuldt ud eller får modermælkserstatning til de er 6 måneder.
Til børn, som ikke bliver mætte af
modermælk/modermælkserstatning, kan man starte med den tidlige overgangs kost, hvis barnet er
udviklingsmæssigt parat.
DRØFT med din sundhedsplejerske
hvordan i kommer godt igang.

Sen overgansperiode
Barnets mad fra 6-9 måneder

.

Tidlig overgansperiode
Barnets mad fra 4-6 måneder

KOMMENTARER:

Ved 9-måneders alderen bør barnet højest
få 750 ml. modermælkserstatning. Modermælk og/eller modermælkserstatning anbefales
som den væsentligste mælk frem til 1 år.
Introducer grød der indeholder gluten i
variation med grød der ikke indeholder
gluten og i stigende mængde.
Grøden og Mosen gøres nu mere grov af
hensyn til barnets begyndende tyggef unk
tion. Tilsæt fortsat 1 tsk. fedtstof. Sidst i
perioden er det vigtigt at barnet også selv
får lov at mærke maden med fingrene og
øver sig i at putte maden ind i munden.
Når barnet tygger godt kan det starte
med rugbrøds hapsere- se næste side.
I 6-12 måneders-alderen bør nitratrige
grøntsager som tommelfinger-regel kun
udgøre en tiendedel af mosen/retten. Hvis
nitratrige grøntsager indgår i et måltid i en
større mængde, bør de kun serveres for barnet med ca. 14 dages mellemrum. Nitratrige
grøntsager er: Spinat, rødbede, fennikel og
selleri.
Frugtmosen kan fortsat anvendes rå, enten
fintrevet eller moset. Gerne frugt til flere måltider - da c-vitamin øger optagelsen af jern.
I den første tid er en spiseske kød eller fisk
passende. Kødet skal koges eller tilberedes
i ovnen. Kød eller fisk skal ikke fylde mere
end 1/5 af al maden på tallerknen. Fra
barnet er 6 måneder, skal det have kød
eller fisk hver dag for at få tilstrækkeligt
med jern.
Pasta, ris, æg, bønner og linser kan
gives en gang imellem.

Familiens mad
Fra barnet er 9 måneder

Fra 9 månder mod 1 år - trappes
modermælkserstatning på flaske helt
ud, og barnet tilbydes modermælkserstatning og vand i kop, således at
barnet har tilstrækkelig med appetit
til at spise familiens mad.
Frugtyoghurt bør undgås p.g.a.
højt sukkerindhold.
Lad barnet røre ved maden. F.eks.
er fingermad meget populært i
denne alder, og det giver barnet
mulighed for at deltage aktivt i
spisningen. Fingermad kan f.eks. være:
Et lille stykke grøntsag, frugt eller
en lille “haps” brød.
Karse, purløg, persille, agurk og
peberfrugt kan anvendes som pynt
på den kolde mad.

.

MÆLKEPRODUKTER

MÆLK

Fra 9-12 måneder er barnet på vej
mod familiens kost, og overgår mere
og mere til at drikke mælk af kop.
Modermælk eller
modermælkserstatning.

Se kommentar

KOST
Kost som resten af
familien og fordelt på
5-6 måltider pr. dag.

GRØD
Som ved 6 måneder

.

.

Letmælk introduceres, når barnet
er 1 år. Ca. 350-500 ml. mælkeprodukter
i døgnet er passende for et 1-årigt barn.
Fra barnet er 2 år, kan barnet gives
skummet, -mini- og kærnemælk.
Produkter med højt proteinindhold såsom skyr, ylette og fromage frais
må først gives når barnet er 2 år.
Efter 1-års alderen vokser barnet ikke
så meget, derfor aftager og svinger
appetitten.

GRØNTSAGER
Som tidligere, samt
• Rosenkål • Spinat • Grønkål
• Flået tomat • Persillerod
• Pastinak • Råkost

Spar på de søde, fede, salte og
røgede madvarer.

RUGBRØDSSNITTER
• Hårdkogt æg • Leverpostej
• Kødrester fra middagen
• Kartoffelskiver • Ost
• Tomat- og agurkskiver
• Råkost af frugt
og grøntsager

DRIKKEVARER
• Vand
• Mælk

VITAMINTILSKUD

FRUGT

Det anbefales at give
barnet d-vitamin tilskud de
første 2 leveår. D-vitamin i
tabletform må tidligst gives
fra barnet er 1 1/2 år.

- som tidligere.
• Rosiner (max 50 g om ugen)

KØD
• Pande- og grydestegt kød og fisk
er først egnet når barnet tygger
så godt, at det kan findele maden
med gummerne og tænderne.
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Modermælk og modermælkserstatning
er fortsat barnets drikkemælk.
Fra 9 mdr. kan der gives små mængder
sødmælk i maden - under 100 ml i
døgnet.
Komælk som drikkemælk anbefales
først efter 1 års alderen.
Fra 9 måneder - 1 år kan surmælksprodukter af sødmælkstypen (A38 eller tykmælk) tilbydes/være en del
af barnets mad som en del af en
varieret overgangskost, men under
100 ml i døgnet.

KOMMENTARER:

.

KOMMENTARER:

Barnets mad 1-3 år

Sød saft, frugtjuice og sodavand
mætter og optager plads for sund og
varieret kost og ødelægger tænderne.
Større mængder kan også give diarré.
Vær opmærksom på at mere end 0,5 ltr.
mælk daglig begrænser appetitten.

G R Ø D Opskrifter
• Brug altid vand
fra koldtvandshanen

Fra 5-6 måneder

Grød og drikkeklar MME eller MM.

• Grød bør ikke tilsættes
salt og sukker

¼ - ½ dl (15 – 30 g) majsmel og 2 dl drikkeklar MME eller MM

• Grød kan tilsættes rå
eller kogt frugtmos

MM =

Modermælk

MME = Modermælkserstatning

OBS:
• Fra 5-6 mdr. skal grøden tilberedes med modermælk (MM) eller modermælkserstatning (MME)
• Grød skal laves på
MM eller MME og skal
tilsættes 1 tsk fedtstof.
• Halvfabrikeret pulvergrød tilberedes som angivet på pakningerne.

1. Pisk melet med den drikkeklare MME eller MM i en lille gryde.
2. Bring grøden i kog under piskning og kog ved svag varme i 2-3 min.
Pisk ofte i grøden, så den ikke brænder på.
3. Tag gryden af varmen og afkøl grøden til spisetemperatur
4. Er grøden blevet for tyk, kan der tilsættes lidt mere MME eller MM.

Tilsæt 1 tsk.
fedtstof til alle
opskrifterne

Grød baseret på MME:

Grød med grovere konsistens:

¼ - ½ dl (15-30 g) majsmel (flager)
2 dl koldt vand
MME-pulver svarende til 1½ dl vand

• Havregr
1 dl havreg ød
ry
2 1⁄2 dl vand n
/MME
Rør havreg
ry
ud i koldt v nene
and/
MME.
Koges i 3-5
m
Grøden afk in.
øles til
spisetempera
tur.

1. Melet (flagerne) piskes ud i vandet
i en lille gryde
2. Bring grøden i kog under piskning
og kog grøden v/ svag varme i 2-3 min.
3. Tag gryden af varmen og afkøl grøden lidt.
4. Tilsæt den mængde modermælkserstatningspulver der svarer til 1½ dl vand.
5. Pisk grøden sammen
6. Er grøden blevet for tyk kan den tilsættes
et par spsk. kogende vand.
				
Majsmel kan erstattes af samme mængde
rismel, boghvedemel el. ca. 30 g hirseflager.
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• 3-kornsgrød
Hjemmelavet
1 spsk. rugmel
1 spsk. hirseflager
1 spsk. havregryn
2 dl vand/MME
Rør mel/ flager/
gryn ud i koldt
vand/MME.
Koges i 3-5 min.
Grøden afkøles til
spisetemperatur.

• Øllebrø
2 skiver r d
u
u/kerner gbrød
2 dl vand
/MME
Sættes i b
lø
i nogle tim d
Koges 2 m er.
in
Presses ge .
nnem en
sigte ell. b
le
Giv det et ndes.
o
Grøden afk pkog.
ø
spisetemper les til
atur.

-til notater...

Råd og vejledning ved:

Råd og vejledning ved:

HÅRD MAVE

TYND MAVE - DIARRÉ

AMMEBØRN

AMMEBØRN

Det er acceptabelt, at brystbørn kun har afføring
hver 14. dag.
Spædbørn, der udelukkende ernæres af modermælkserstatning, bør have afføring dagligt.

Ammebørns afføring kan og må være tynd som
vand iblandet “fnug”. Afføring kan forekomme i
hver eneste ble døgnet igennem.

FLASKEBØRN
Også deres afføring kan være meget tynd og
alligevel “normal”. Evt. grønlig.
Ved diarré mere end 1 døgn søges læge.

FLASKEBØRN 0-5 MDR.
1. Ekstra væske i form af kogt afkølet vand.
2. Tynd kamillethe (max. 100 ml i døgnet).
3. Mavemassage (med uret).
4. Cyklebevægelser med benene.
5. 	 “Gymnastik”, højre ben mod venstre skulder
og omvendt.
6. Drøftelse om Movicol med sundhedsplejersken
eller egen læge.

ALLE BØRN FRA 6 MDR.
Børn, der har diarré skal fortsat have alm. kost.
Derudover gives rigelig væske i form af:
1. Tynde væsker: Vand og tynd saft.
2. Fintrevet æble.

ALLE BØRN FRA 5-12 MDR.
1. Sørg for rigelig væske.
2. Øllebrød - havregrød.
3. Lege - motion - mavemassage.
4. Sveskemos eller sveskesaft (ikke sveskejuice).
5. 	Drøftelse om Movicol med din sundhedsplejerske
eller egen læge.
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-til notater...

