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Jeg gætter på, at du enten allerede har børn  eller at du har 
et på vej ? Hvis ikke, så gætter jeg på at du har en 
professionel interesse i børn ?  
Guiden her er i hvert fald tiltænkt især forældre – nuværende 
og kommende. Forældre der gerne vil at deres barn spiser 
masser af de lækre og super sunde grønne sager.  

  Jeg har lavet guiden, fordi jeg ved at mange forældre 
 kæmper med netop dét. At få deres børn ti l at spise 
 nok af det sunde, især nok af grøntsagerne. Grøntsagerne  
 hører ti l i en sund kost både for børn og voksne. Og det er 

    ofte dem der giver flest udfordringer rundt i børnefamilierne. 

Kunne det ikke være dejligt at dit barn spiser alt det sunde du 
disker op med ?  

  Det er ikke særlig fedt at opleve som sundhedsbevidst 
    forældre, at ens barn siger nej til grøntsager. Men det er  

 faktisk så utrolig almindeligt at børn på et eller andet  
 tidspunkt i den grad bliver selektive i forhold til mad og 
 måske endda helt nægter at spise grøntsager.  
 Kender du også til det ?  Giver du op ?  
 Er du løbet tør for ideer ? 
 Træt af at prøve og prøve og så blive afvist ?  
 Havner I måske ligefrem i konflikter om den sunde mad ? 

hej 

…til en start
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Møder du korslagte arme og mundvige der vender nedad når 
    du serverer grønt ? 
    Eller er dit barn endnu ikke så stort, at det er begyndt på 
    skemad ? 

I begge tilfælde kan du f inde hjælp her i guiden.  
Der er nemlig en hel del du kan gøre, for at det ikke bliver så 
omfattende og udtalt. Den der modstand mod grøntsager. 

Jeg blev selv mor for første gang for 24 år siden. Jeg har 
været så heldig at få tre børn. To piger og en dreng. Det er 
det største jeg har oplevet. En gave af ubeskrivelig 
dimension. Jeg har helt fra starten haft fokus på hvordan jeg 
bedst kunne give mine børn et sundt, nysgerrigt og 
glædesfyldt forhold ti l mad. Hvordan jeg bedst kunne få dem 
til at spise grønt og varieret.  
Og jeg er lykkedes rigtig godt med det. 

I mit rådgivningsarbejde i klinikken møder jeg ofte forældre 
der spørger mig : 

”hvordan får jeg mit barn til at spise grøntsager ?”  
Derfor har jeg her i guiden samlet mine bedste tips og indput 
til at give dit barn sunde grønne vaner. Værdien af et sundt 
og stærkt fundament skabt i barndommen er nemlig 
uvurderlig. 
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Sund mad er ikke alt, men sund mad giver et 
fantastisk fundament.  

Sunde kostvaner styrker kroppens 
selvhelbredende potentiale og er effektiv 

forebyggelse af dårligdomme. 
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KENDER DU DET OGSÅ ? 
 
man står der med alle sine talenter og så bliver grøntsagerne 
alligevel fisket op og lagt på kanten af tallerknen ?  
 
På magisk vis bliver der spist udenom og så lige pludselig 
proklameret ”jeg er mæt nu moar”…. mens der ligger en bunke 
med - mærkelig nok - alle gryderettens gulerods-, rødbede- eller 
broccolistykker eller hvad det nu er på tallerkenen ? Eller endnu 
værre ”Adr, jeg kan ikke lide det !” ? 
 
Eller måske du hører ti l de få forældre der ikke er udfordret 
netop her ?  For selvfølgelig er børn forskellige.  
 
Da jeg selv kun havde et barn troede jeg at det ingen sag var, at 
få børn ti l at spise sunde grønne sager. Min datter spiste med 
glæde og nysgerrighed ALT hvad jeg serverede. Hvilken fryd og 
lettelse ! Og jeg tænkte at det da kun var et spørgsmål om at 
præsentere dem for et varieret udvalg af råvarer, smage og 
retter.  
 
Hø hø…så fik jeg barn nummer to. Og blev klogere. Og senere 
nummer tre. Og måtte tilslutte mig de mange forældre der 
erfarer, at på trods af det varierede udvalg af sunde sager og på 
trods af forældre som gode rollemodeller udi spisning af 
alverdens grøntsager, har de fleste børn deres perioder hvor de 
er, måske ikke kræsne, men i hvert fald selektive !  
 
Og det går jo såmænd nok endda. Det falder de færreste døde 
om af. Men  det handler jo ikke om at overleve. De fleste 
forældre vil vel gerne sætte barren højere end det. Jeg synes vi 
som forældre har en særlig forpligtelse ti l at give vores børn 
sunde vaner.  
 
Det er en af vores fornemste opgaver at bidrage til at vores børn 
bliver åbne og nysgerrige, udvikler deres madintelligens og får et 
sundt glædesfyldt forhold til mad. 
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Og en vigtig metode til det, er at præsentere et varieret 
madunivers med grøntsager på 117 måder. 
 
 
GRIB I EGEN BARM  
 
Der er mange tidsrøvere i en almindelig hverdag. Især i en 
hverdag hos børnefamilier. Når puslespil let skal lægges ser det 
ikke altid ud ti l at der er plads og overskud til også at fokusere 
på, og investere tid i den sunde mad. Men jeg oplever, at det er 
noget forældre gerne vil. At det rent faktisk er vigtigt for de 
fleste forældre, men at der mange gange mangler praktiske 
kundskaber, ideer og viden til at undgå fælderne.  
Ingen børn er født kræsne, men der kan være omstændigheder 
der gør dem kræsne.  
 
At få børnene til at spise grønt handler langt hen ad vejen om 
dig som forældre. Det er måske ikke så sjovt at sande, men ikke 
desto mindre er det rigtigt. 
Det er nemlig også et spørgsmål om hvad du tænker, hvordan din 
indstil ling er, hvordan du opfører dig og hvordan du tackler 
forskellige situationer og udfordringer.  
Derfor vil du blandt de 18 tips møde nogle der handler om tanke, 
indstil ling og handling. Du vil også møde tips til det rent 
praktiske omkring indkøb og tiden i køkkenet og også til hvordan 
måltidet bliver en god oplevelse for alle. 

 
 
Tænk over, og lad dig inspirere af de 18 tips her i guiden, 
så er du rigtig godt på vej ☺ 
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Hvor meget frugt og grønt 
anbefales til børn ? 
Fødevarestyrelsen anbefaler, at alle over 10 år dagligt spiser 
600 gram frugt og grønt. Børn i alderen 4 til 10 år anbefales 
300-500 gram om dagen, afhængig af alder og hvor meget 
barnet generelt spiser. 
 
Jeg anbefaler en fordeling af de 600 gram, så minimum 400 
gram er grøntsager. Gerne grove typer som kål og rodfrugter 
samt løg og pore. 
 
Der er ingen officielle anbefalinger for 1-3-årige hvad angår 
mængderne af de forskellige madgrupper i maden. Børns 
appetit og lyst til forskellige madvarer kan svinge meget, og 
der kan være meget stor forskel på en lille 1-årig og en stor 3-
årig, der er godt på vej til de 4 år.  
Det anbefales, at børn i denne alder spiser frugt og grønt hver 
dag, gerne ved alle måltider. Mængden må stige med barnets 
udvikling, så det mellem 4-10 år kan spise 300-500 gram frugt 
og grønt om dagen. Afhængig af alder, størrelse og barnets 
generelle appetit. 
 
Det man skal være opmærksom på med de helt små børn eller 
de småtspisende er, at de får nok energi og tilførsel af øvrige 
næringsstoffer og ikke spiser sig mæt i frugt fx, der ikke giver 
den brede næringsvifte og desuden kan forstyrre deres 
blodsukkerbalance. 
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SUND SKEPSIS – BÅDE GODT OG SKIDT  
 
Mange børn er faktisk ufatteligt kræsne, når det kommer ti l 
grøntsagerne. Der kan være mange årsager til børnenes 
kræsenhed. Alt fra smagen, lugten, madens udseende, 
stemningen ved bordet, utilfredsstillede behov og psykologiske 
spil, roller og mønstre kan være involveret. Men børn ikke er  
født kræsne – og deres smagspræferencer kan ændres ! Find 
hjælp i de 18 tips. 
 
Når dit barn er lidt ti lbageholdende og ikke bare kaster sig over 
ny mad, kan det skyldes en urgammel mekanisme. 
 
Helt grundlæggende er vi mennesker udstyret med en skepsis 
over for fremmed mad, fordi vi kan blive syge af fx giftige 
planter.  
Vi har også en formidabel evne til at beskytte os selv, sådan at 
hvis man på et tidspunkt mens man var syg, utilpas eller ked af 
det, har spist en bestemt madvare, kan de to ting kobles i 
hjernen så man får en modstand mod den pågældende mad, selv 
om den ikke har haft noget med sygdommen at gøre. En 
mekanisme der jo desværre kan gå hen og blive ganske 
uhensigtsmæssig og være grund til at vi ikke kan lide dette og 
hint.  
Det er heldigvis muligt at omprogrammere en sådan kodning. 
 
Men det er primært familiens spisemønstre. der spil ler ind i 
forhold til, om børn bliver kræsne eller ej, Hvis de ikke lærer 
hjemmefra at værdsætte nye fødevarer, og det gælder sådan set 
også i institutionen og alle mulige andre steder, så kan de 
udvikle en stædig konservatisme i forhold til mad. Så som 
forældre er det bare op på hesten. Rul ærmerne op og sæt 
alverdens mad på bordet. Lad ikke børnene diktere hvad der skal 
serveres. 
 
Men du kan sagtens gribe til kreative (nogle vil måske sige 
snedige) måder at få lidt flere grøntsager i dine børn på.  Ved fx 
at smugle lidt grøntsager ind i retter hvor de ikke opdages. Du 
behøver jo ikke gjalde ud over middagsbordet at der altså er 
revne rødbeder i tomatsovsen…. 7 
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Som forældre er det bare  
op på hesten.  

Rul ærmerne op og  
sæt alverdens mad på bordet  

☺  
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Hvorfor er det nu, at de grøntsager er 
så vigtige ?  

Hvis dit barn spiser masser af frugt, er det så ikke fint nok? 

Både grøntsager og frugt indeholder en masse vitaminer og 
mineraler (flest, hvis de er økologiske) og mange andre gavnlige 
plantestoffer.  

De indeholder også de vigtige fibre, der er med til at holde 
fordøjelsen i gang, giver god mærthedsfølelse og støtter 
kroppens naturlige udrensning.  

Men grøntsagerne adskiller sig fra frugt, fordi de har en 
væsentlig bredere vifte af gavnlige og forebyggende stoffer og 
fordi de er langt bedre end frugt til at holde et stabilt 
blodsukker.  

 

Ideelt skal grøntsagerne fylde mindst 2/5 af hvert måltid. Men 
du kan godt se hele dagen som en helhed. 
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Det vigtige blodsukker 

Et stabilt blodsukker er en af de allervigtigste nøgler til både 
børns og voksnes sundhed. Blodsukkeret svinger naturligt over 
døgnet og er bl.a. afhængigt af hvad vi spiser.  Det er essentielt 
for vores sundhed at udsvingene i blodsukkeret ikke bliver for 
store. Det vil have negativ påvirkning på vores almene trivsel, 
vores vægt, nervesystem, hormonbalance og immunforsvar. 
Kroppen stresses og står det på over længere tid, kan det føre 
til flere forskellige livsstilssygdomme fx type 2-diabetes og 
hjerter-kar-sygdomme.  

Et stabilt blodsukker giver mere stabilt humør, mere jævn og 
stabil energi og det giver større trivsel. 

Når blodsukkeret er stabilt kan dit barn bedre koncentrere sig i 
skolen og vilkårerne for indlæring bliver bedre. Det giver 
desuden bedre kompetancer i det sociale liv, både ude og 
hjemme. 

Dit barns immunforsvar fungerer i øvrigt også bedre, når 
blodsukkeret holdes stabilt.  

Hvis blodsukkeret svinger for meget i løbet af dagen, opstår der 
et større behov for at spise usundt i form af søde sager og 
hurtige kulhydrater som hvidt brød, saft og sodavand, der giver 
hurtig energi. Det bliver nemt en glidebane væk fra den sunde 
mad. Og for mange søde sager giver ujævn energi, dræner 
kroppen for næringsstoffer, skaber nemt rod i hormonerne, så 
de risikerer at blive overvægtige og udvikle livsstilssygdomme.  
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GRØNT TIL HELE DAGEN 

Hvis du ikke allerede har grøntsager klar i bokse i køleskabet, kan du 
enten aftenen forinden eller om morgenen skære mundrette  
grønthapsere samtidig med, at madpakkerne bliver smurt. Er der 
grøntsager til overs, kan de komme på middagsbordet eller i næste       
dags madpakker. Du kan gøre det nemt og praktisk ved at bruge den 
geniale metode “køkkentime”, som du kan lære om i min e-bog      
Organisér Dig Sund – 5 nemme trin til mere grønt i din hverdag. 

DE  MANGE BÆKKE SMÅ 

Fordeler du det grønne over dagens måltider, kommer du lettere op på   
den anbefalede mængde. Dine måltider bliver både smukkere og 
sundere.  

F LERE  GRØNTSAGER ER  B I L L IGERE  

Kilopriser på kød, fjerkræ, fisk, æg og ost overstiger langt priserne på 
grøntsager, selv øko-grønt. Et kilo grøntsager er bil ligst. 

GRØN SAMVITTIGHED 

Grøntsager og anden plantemad sparer en masse CO2 sammenlignet med 
animalske madvarer. Det er sundhed for både dig, dine børn og 
planeten. 

MÆLKEN TAGER APPETITTEN 

Giver du dit barn mælk at drikke om eftermiddagen eller en skål 
yoghurt, mætter det ofte så meget at der ikke er sult til hverken det 
grønne eller resten af aftensmaden. Mælkesukkeret kan også forstyrre 
blodsukkeret. 

BURGER ELLER BROCCOLI ? 

Har du selv svært ved at få spist nok grøntsager, kan jeg anbefale dig 
min e-bog Organisér Dig Sund – 5 nemme trin til mere grønt i din 
hverdag. 
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18 tips 
til at undgå kræsne og 
grøntsagsforskrækkede børn 
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…om hvad børn kan og ikke kan lide. 
 
Selv helt små børns smagsløg kan sagtens udfordres med 
oliven, syltede agurker, gedeost og milde krydderier, 
allerede i overgangskosten.  
 
Allerede når dit barn begynder at holde øje med, hvad du 
kommer i munden, og måske ligefrem rækker ud efter det du 
spiser, så kan du begynde at give dit barn små smagsprøver. 
Vær opmærksom på ikke at introducere kendte allergener og 
gluten for tidligt for baby. 
Dyp en ske i den mad du spiser og lad barnet smage på 
skeen. Når dit barn er godt i gang med skemad, så er der 
ikke noget i vejen for, at det kan spise meget af det samme 
som du gør, ofte blot i lidt tilpasset form. 
 
Grød og mos kan sagtens smages til med krydderurter, 
citronsaft, hvidløg eller frisk ingefær. Vær ikke bange for at 
krydre maden en smule. Men du skal helst kun give dit barn 
én ny smag ad gangen. Det er vigtigt, at du giver dit barn 
tid til at vænne sig til den nye smag. 
 

 

 
slip forestillingerne 
 

  Tip 1 
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Du kan grundlægge de gode vaner helt fra starten og 
det lønner sig at starte tidligt. Godt begyndt er halvt 
fuldendt, som ordsproget lyder. 
 
I de sidste tre måneder af graviditeten er barnets 
sanseapparat klar til at tage imod smags- og dufteindtryk 
via fostervandet. 
Moderens kost påvirker fostervandets smag, og derfor er det 
en god idé at spise smagfuld og varieret mad. 
 

 
start tidligt 
 
 

  Tip 2 

 

Allerede inden undfangelsen  
kan forberedelserne til et  

sundt liv begynde 
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VIDSTE DU AT 
 
Studier viser at ammebørn kan lide flere ting end 
børn, der har fået flaske. Krydderier kan påvirke 
smagen på modermælken, og det hjælper barnet til  
at udfolde sin smagshorisont. 
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Er I to forældre er det vigtigt at I er enige om hvad der skal 
være jeres families regler.  
 

• Skal der smages på maden ?  
• Hvad er acceptabelt under måltidet ?  
• Hvornår må man rejse sig ?  
• Skal der siges tak for mad ?  
• Er der mad at få en halv time efter aftensmaden eller 

først til morgenmad ? 
 
osv. osv.  
 
Børn mærker straks hvis forældrene er usikre eller uenige.  
Lad ikke barnet mærke det, hvis I har forskellige holdninger. 
Find i fællesskab et godt kompromis. I står meget stærkere 
som forældre, hvis barnet kan mærke at I er enige. 
 
Især mindre børn bliver nemt forvirrede hvis der ikke er 
konsekvens. Det er trygt og godt når man ved hvad der er at 
regne med. Hvis du beslutter, at når måltidet er slut, så er 
der ikke mere mad - så lad det være den regel der gælder 
hver dag, med så få undtagelser som muligt. 
 

 
vær enige og konsekvente  
 
 

  Tip 3 
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Skal der spises op ? 

Jeg hylder det princip at der skal smages på maden. Altså ikke 
bare ind og ud efter et mikro sekund. Der skal tygges og 
smages. Men der skal også være lov til at sige ”det kan jeg ikke 
lide” og det er også okay at spytte det ud igen fulgt af et ”adr ! ” 
 
Der kan fx være noget ved konsistensen, som virker decideret 
frastødende på børnene.  
Hvis smage-reglen indføres tidligt bliver det bare en naturlig 
ting der ikke er til diskussion. 
 
Jeg er også stor tilhænger af at mad ikke smides ud. Og 
samtidig tror jeg ikke på at tvang til at spise op fører noget 
godt med sig. Så du kan lære dit barn kun at øse lidt op ad 
gangen. Og hvis mætheden indtræffer inden tallerkenen er 
tom, kan maden evt. gemmes til lidt senere. 
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Om du ønsker det eller ej, dit barn iagttager dig og 
efterligner dig.  Vær derfor et godt forbillede.  
 
Børn lærer at spise det som forældrene spiser. 
 
Jeg læste engang en undersøgelse der viste at børn har en 
tendens til at vælge mad som deres far –  
så kære Hr. mand – husk du er et forbillede for dine børn ! 
 
Efterligningen er ikke kun i forhold til hvad der spises. På 
alle mulige andre områder lærer dit barn af det du gør, din 
måde at håndtere forskellige situationer på.  
Så uanset hvor irriteret, hvor træt, hvor presset, hvor 
frustreret du bliver, så husk det vigtigste: kærligheden. 
 
Find din metode til, selv i pressede situationer at komme i 
kontakt med dit hjerte og din kærlighed til dit barn. Dit 
barn er den lille, du er den store. Træk vejret tre gange, 
tæl til ti eller hvad der skal til, så du kan bevare 
selvkontrollen, flytte din opmærksomhed ned i hjertet, så 
det er dér du handler fra. 

 

 
vær det gode eksempel 
 

  Tip 4 
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At leve i en familie  
er en af de største  

muligheder for selvudvikling 
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Børn skal ofte hilse på en grøntsag – eller en ret -  mange 
gange, før den glider ned.  
Bliv ved og vær tålmodig, hvis dit barn ikke lige falder for 
smagen med det samme. Ingen grund til at blive modløs.  
Du skal bare blive ved - igen og igen og igen.  
Det lønner sig og du gør virkelig dit barn en KÆMPE 
tjeneste ved at træne dets smagssans og blive ved gennem 
hele barndommen!  
Måske med lange pauser mellem de afviste retter/grøntsager, 
men bliv ved.  Prøv med forskellige tilberedningsmetoder til 
en ellers afvist grøntsag.  
      
Eksperter taler om at børn skal opleve og smage en madvare 
helt op til 12-15 gange, før de rigtig kan beslutte, om de kan 
lide den.  
 
Glem alt om flyvemaskine eller andre skøre voksenpåfund. 
 
I perioder er det virkelig op ad bakke, især i 2-5 års alderen 
er mange børn ultra konservative. Hos langt de fleste børn 
klinger kræsenheden af ved 5 års alderen. 
 
 
 

 

 
bliv ved 
 
 

  Tip 5 
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Kreative og kærligt vedholdende 

forældre 
er en gave til børn 
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Lad måltidet foregå i en god atmosfære. Gør en indsats for at 
der hersker fred, fordragelighed og glæde rundt om bordet. 
 
Er der problemer der skal tales om, er det en god idé at finde 
et andet tidspunkt end over maden. 
Ævl og kævl, tænders gnidsel, gråd og klumper i maven er den 
rene gift når du ønsker at udvikle sund appetit, nysgerrighed 
og kærlighed til maden hos dit barn.  
 
Giv udtryk for din egen glæde ved maden, det vil motivere dit 
barn til at smage det du spiser.  
Vær fuldt tilstede når du spiser med dit barn. Gem mobil, avis, 
fjernsyn, radio og andet forstyrrende til senere. 
 
Dit barn kan tidligt være med til at dække bordet. Tænd 
måske levende lys, og dæk ikke kun fint op med dug og 
servietter, når der er fest. Hav fx stofservietter i personlige 
servietringe. Det kan være med til at skabe god stemning også 
på en ganske almindelig hverdag.  
Børnene synes det er skønt!  
 
 

 

 
gør det rart 
 
 

  Tip 6 
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At tvinge børn til at spise fører ikke noget godt med sig.  
Dit barn skal nok spise når det er sultent. 
Det er oftest den bedste løsning ikke at gøre et stort 
nummer ud af at dit barn ikke vil spise aftensmad.  
 
Det er godt at gøre det til en vane at der er flere 
valgmuligheder, fx flere slags grøntsager. Så kan du sige til 
dit barn at der skal vælges mindst to. 
 
Det er selvfølgelig vigtigt at udelukke om der ligger 
dårlig trivsel og/eller fysisk ubehag eller sygdom bag en 
manglende appetit.  
Børn kan finde på at bruge deres appetit som en 
magtfaktor til at få deres vilje. Især hvis de oplever 
forældre der gør et stort nummer ud af, hvis de ikke vil 
spise. Det kan også være en måde at få opmærksomhed 
på. Men så er der nogle helt andre problematikker på spil. 

 
 
 

 
ingen tvang  
 
 

  Tip 7 
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Er maden ulækker ? 

Det vil du i hvert fald nok opleve at dit barn proklamerer på et eller 
andet tidspunkt. Om du selv er enig i den bedømmelse eller ej, så 
tror jeg at vi som forældre bidrager bedst til udviklingen af et sundt 
og nuanceret forhold til mad, ved ikke at cementere sådan en 
opfattelse, men i stedet møder den med:  
”Nå kan du ikke så godt lide det ?, det er ikke fordi maden er 
ulækker, det passer bare ikke lige til din smag i dag…..du kan se, 
der er jo andre der godt kan lide det….” 
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Invitér dit barn med til indkøb og madlavning.  Men 
planlæg dig så vidt overhovedet muligt ud af indkøb i 
ulvetimen – det er en dødsejler. Bliver det alligevel 
nødvendigt, så hav en lille mellemmad eller sund snack 
med i tasken. 
 
Børn bliver mere åbne overfor maden, når de selv har 
været med til at lave den. Det skaber en større interessere 
for at smage på  maden. Om ikke andet så i hvert fald 
undervejs, mens I tilbereder den. Og det er jo også en 
slags begyndelse.    
Dit barn kan ret tidligt være med til at blande, røre, rive og 
skære. 
 
Prøv at spørge dit barn ‘hvilke to rodfrugter synes du, at vi 
skal lave pomfritter af i dag?’ Så får barnet medindflydelse 
på aftensmaden, uden at havne i et ja eller nej til 
grøntsager. Det bliver blot et spørgsmål om hvilke 
grøntsager.  
Du kan selvfølgelig gentage det samme, når det gælder 
salaten ‘hvad synes du, at vi skal komme i salaten i dag?’ 
Alene det at få medbestemmelse hjælper ofte på interessen 
og appetitten generelt. 
 

 
inkludér 
 
 

  Tip 8 

S
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Børn i køkkenet ? 
Ja tak – endelig ! 

 
  Tag dit barn med i køkkenet. Børn er mere  
  åbne over for ny mad, hvis de selv har været  
  med til at lave den. 
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”Bzzzzzz her kommer broccoli-flyvemaskinen….kan du  
åbne munden” …. Forestil dig at skulle sidde sådan ved hvert 
måltid ! Pyha hvor anstrengende. Det kan du måske gøre for 
sjov en enkelt gang eller to, men gør det ikke ofte. Det skaber 
et uhensigtsmæssigt forhold til mad og det at spise. 
”Hvis du spiser den her broccoli, så får du……xx” 
Det er en dårlig idé at lokke med et stykke slik, en film i 
fjerneren, adgang til iPad’en eller andet som belønning for at 
spise mad. Men det er fint at forklare sammenhængen  
ala “hvis du spiser den her broccoli får din krop rigtig  
meget kraft og saft”. 
 
I stedet for at sidde lokke-lokke-lokke ved middagsbordet, og 
lave skøre overtalingsforsøg, så lad som ingenting hvis dit barn 
ikke vil spise maden. Gør ikke et stort nummer ud af det.  
 
Hav som fast regel at dessert er til efter der er blevet spist af 
den rigtige mad. Når desserten så kommer på bordet og der 
ikke er noget til lille Anna, fordi hun ikke har spist af maden, 
kan du stille, roligt og udramatisk sige: “du kender godt 
reglerne, der er ingen dessert hvis ikke man spiser mad først” . 
Og hvis Anna ombestemmer sig, så får hun en tallerken rigtig 
mad først. Og dessert bagefter. Medmindre jeres voksenaftaler 
om hvor længe måltidet varer er overskredet. 
 

 
drop lokkeri og teater 
 
 

  Tip 9 
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Server som udgangspunkt det samme til børnene som til de 
voksne. De voksne kan supplere med stærke toppings, 
dressinger eller andet, der giver et pift, som børnene måske 
ikke bryder sig om. 
 
Lad være med at give særforplejning og lad ikke børnene 
diktere hvad der skal serveres. Jeg har mødt alt for mange 
forældre, der længes efter særlige retter de aldrig får lavet 
og flere grøntsager fordi børnene ikke vil spise det. 
Men hav meget gerne medbestemmelse. Lav fx 2 gange om 
ugen særlige ”børne-livretter”,  som de selv er med til at 
udvælge. 
 
Når der så indimellem er dage hvor måltidet absolut ikke 
falder i ungernes smag, så hav klare regler for hvordan 
sulten så stilles. Hold det gerne helt simpelt: et stykke 
rugbrød med pålæg, en gulerod og en tomat/agurk fx. 
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ingen særforplejning 
 
 

  Tip 10 
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"Børnene får noget, de ikke brokker 
sig over, og vi slipper for 
diskussionerne" 
 
 
Mange forældre laver noget andet mad til børnene end det, de 
selv spiser. Jeg læste et sted en undersøgelse der viser at 
forældrene i hver fjerde danske familie faktisk laver særskilt 
mad til deres børn. At der flere gange om ugen bliver sat 
specielkost foran børnene. Det er den lette vej. Men kun 
kortsigtet. Eksperter udtalte nemlig at denne særbehandling er 
den sikre opskrift på kræsne børn.  
 
 Jeg er enig i at det er en dårlig strategi. Og det er at gøre 
børnene en bjørnetjeneste. 
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Mange børn kan bedst lide, at maden ikke er blandet for 
meget sammen. De vil gerne kunne se præcis hvad det er de 
spiser. Har dit barn det sådan kan du servere grøntsagerne i 
små separate skåle. 

Har du planer om at lave en blandet salat med en god 
dressing på, kan du fx tage lidt fra inden du blander de 
forskellige dele sammen og komme hver del for sig i små 
skåle: de forskellige grøntsager, bønner, korn, kartofler, 
pasta, nødder… 

Lad endelig være med at hælde dressing ud over det hele. 
Det kan de færreste børn lide. Kom dressingen på 
portionsvis efter ønske. 

Står der en sammenkogt ret på menuen er det en god idé at 
servere et alternativ/ supplement i form af noget helt enkelt: 
letkogte broccoli, gulerodsstave, agurkehapser osv. 

 
 
 

 
overskuelighed 
 
 

  Tip 11 
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Det er meget få der har lyst til at få det samme mad at spise 
igen og igen og igen. Og selvom man har, er det sundest med 
variation. Allerede fra du giver dit barn dets første skemad, kan 
både farver, smag og konsistens varieres.  
Lav mad der taler til alle barnets sanser. Det er tilfredsstillende 
og udviklende. 
 
Varierer derfor både råvarer og madens smag og konsistens. Lad 
fx dit barn smage både fin og grov mos.  
Til de helt små skal både grød og mos selvfølgelig have en 
forholdsvis fin og ensartet konsistens. Men relativt hurtigt kan 
du godt begynde at gøre maden grovere og mere klumpet. Når 
der er forskel på konsistensen, så giver du dit barn forskellige 
sanseoplevelser, når det får maden ind i munden.  

Jo flere grøntsager børnene kender, jo større er chancen for, at 
de kan lide nye grøntsager, når de bliver introduceret for dem. 
Det er en rigtig god idé at servere flere slags grøntsager til 
hoved- og mellemmåltider. For det første bliver der spist flere af 
dem. For det andet får du flere forskellige vitaminer og 
mineraler. 
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variation – også til dit barn 
 
 

  Tip 12 
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Sansemad 
 
Smagssansen hænger tæt sammen med både 
synssansen og lugtesansen.  
Madens lugt og udseende har derfor stor betydning 
for hvordan smagen opleves og om dit barn kan lide 
den eller ej. Lad dit barns mad være fuld af farver, 
som stimulerer lysten til at smage. Regnbuemad som 
det også kaldes. 
Det gør du nemmest ved at bruge dine egne sanser, 
når du skal vurdere om maden er indbydende og 
udviklende for dit barns smagsløg. 
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grønt i kassen 
 
 

  Tip 13 

S

Mange børn har størst appetit i løbet af dagen, og spiser 
måske kun lidt til aften, derfor skal der grønt med i 
madpakken. 
Læg altid favoritgrøntsagerne i madkassen. Giv evt. en dip 
med i en lille boks. 
 
Sæt som variation indimellem madpakken på træspyd, små 
tomater, terninger af peberfrugt, agurk, gulerod, grønne 
bønner, sukkerærter, artiskokhjerter, rester af bagte 
rodfrugter, skiver af kogt majskolbe, broccoli og 
blomkålsbuketter, fast salat, måske med små stykker pølse, 
frikadeller, marineret tofu, kyllingestykker, cornichoner, 
oliven eller andet i mellem. 
 
Kom også grøntsagsdeller, -tærte, -lasagne, -muffins i 
madkassen. 
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med sunde mellemmåltider. Det er nemlig typisk i løbet af 
dagen at børn har størst appetit.  
Fyld derfor godt på med sunde sager til mellemmåltiderne, 
og frist med lækkert grønt, når I kommer hjem om 
eftermiddagen.  
Tilbyd rester fra dagen før og små friske hapsere:  agurk, 
gulerod, peberfrugt, sprød kål og tomat. Det bliver endnu 
bedre med en skøn dip til.  
Find også gerne avocado, et udvalg af nødder og måske 
grønne juicer frem.  
Så er det ok hvis de ikke er sultne til aftensmad eller kun 
spiser kartoflerne.  

    Gør det til en komme-hjem-vane og du vil opleve  
    ulvetimen fordufte som dug for solen !  

 
Lav skønne dips af avocado, tahin, nøddesmør, miso, tofu, 
surmælksprodukt. Til mellemmåltiderne og til aftensmaden. 
 
Overrask indimellem dit barn med grøntsager der er skåret 
ud som blomster eller stukket ud som hjerter og stjerner. 

 

 
frist dit barn 
  

  Tip 14 
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Ahh det er sødt ! 
 
Dit barn kan som udgangspunkt rigtig godt lide den søde 
smag og hvis du nogensinde har smagt modermælk, så 
forstår du hvorfor.  
Du kan derfor benytte de naturligt søde grøntsager, når dit 
lille barn skal vænne sig til ny mad. Både avokado, 
gulerødder, pastinak, græskar, søde kartofler, løg og 
peberfrugt har en naturlig sødme, som dit barn med stor 
sandsynlighed vil elske. Tilbyd korn (glutenfrit) og 
grøntsager som den første mad, og vent lidt med den mere 
massivt søde frugt. Vær opmærksom på ikke at gøre maden 
for sød, så bliver det nemlig sværere at få dit barn til at 
spise den ikke så søde mad. 
Jeg er derfor heller ikke tilhænger af at alle grøntsager skal 
”sødes op”, som fx den kendte gulerodsråkost med rosiner, 
der er den eneste råkost nogle børn kender. Den massive 
sødme der kommer af tørret frugt og søde dressinger, dovner 
smagsløgene, så de ikke fanger de søde nuancer i 
grøntsagerne. Det bliver desuden hurtigt en fælde, der fører 
til at alt skal smage sødt for at blive godtaget og det kan 
skabe en præference for sukker og anden mad der virker 
provokerende på blodsukkeret.  
Jeg synes det er vigtigt at skelne mellem mad og dessert og 
ikke vænne børn til, at vi er halvvejs ovre i 
dessertafdelingen når vi spiser aftensmad. Skæg for sig og 
snot for sig. Derfor heller ikke andet drikkelse til maden i 
hverdagene end vand.  
Vær opmærksom på at ketchup og mange dressinger 
indeholder vildt meget sukker. 
 35 
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Når dit barn skal smage på noget for første gang, er det en 
god ide at præsentere det sammen med enten en grøntsag 
eller en smag, som dit barn allerede kender, holder af og 
har accepteret.  

Til den lille kan du fx introducere dampet laks sammen med 
den kendte grøntsagsmos. Lad barnet få maden hver for sig, 
uden at du har blandet det sammen. Del maden op på 
tallerken og lad dit barn stille og roligt forholde sig til, hvad 
det kan lide og ikke lide.  

Til den større samme princip, server noget nyt til noget der 
allerede er kendt og accepteret.  

Når børn siger, de ikke kan lide en bestemt grøntsag, så 
dækker det ofte over, at de ikke har smagt den før. Der er 
derfor ikke grund til at give op, hvis dit barn siger bvadr til 
en grøntsag.  
I stedet kan du prøve at tilberede grøntsagerne på nye 
måder jvnf. tip 5. 
 

 
kendt med ukendt 
 
 

  Tip 15 
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Både børn og voksne spiser flere grøntsager, når de er 
udskåret i mundrette bidder. De udskårne grøntsager kan både 
serveres til dagens hovedmåltider, som snack og i madpakken 
- det er også en succes at servere et grøntsagsfad inden 
aftensmaden, gerne med en lækker dip til, jvnf. tip 14. 
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mundrette bidder 
 

  Tip 16 
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lad kreativiteten blomstre 
 
 

  Tip 17 

Server grøntsager for dit barn på 117 måder. 
Egentlige grøntsagsretter som kogt broccoli, stegte 
gulerødder, grøntsagssupper, salater, -deller, -tærter, -
postejer osv. Kom revne gulerødder, rødbeder, squash, 
tørret brændenælde i morgengrød, brød, kager og kiks. Og i 
lasagnen, frikadellerne og kødsovsen. Lav scrambled æg og 
omelet med grøntsager. Kom grøntsager i hummus og i 
smoothien. Brug forskellige udskæringer og alskens 
forskellige tilberedningsformer og smagsgivere. 
 
Er det nødvendigt at kamuflere grøntsagerne i maden, så 
brug superfint snittede løg og rodfrugter i frikadellerne og 
fint revet gulerod, rødbede, squash eller græskar i 
kødsaucen. Skal de være helt uidentificerbare, kan 
grøntsagerne koges for sig og blendes til sovs inden de 
ryger i kødsovsen. Suppe er også en virkelig god mulighed 
for at få masser af grøntsager. Det er også en nem måde at 
kamuflere på, hvis det er nødvendigt.  Der kan nemt 
kommes lidt selleri, persillerod, blomkål i en kartoffel-
porresuppe. Og broccoli koges med de sidste par  
minutter, inden den blendes.  
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Det er vigtigt at spise mens dit barn er frisk.                      
Så snart børn bliver trætte har de meget svært ved at 
koncentrere sig om at spise.  

Hvis I har mulighed for det, så spis ikke senere end klokken 
18. Kan det ikke lade sig gøre, så sørg for at have noget 
sundt parat,  til at stille sulten: grøntsagshapsere med 
avokadodip fx, måske en delle til eller en haps rugbrød med 
godt pålæg. En god smoothie med fibre og sundt fedt, en 
rest suppe fra i går… 

Børn trives godt med rytme, tilstræb derfor at spise på 
samme tidspunkt hver dag. 

 

 

 
spis i tide 
 
 

  Tip 18 
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ANDRE BØGER TIL DIT SUNDE LIV: 
 

• GRØNNE PROTEINER – sundhed og nydelse  
Bogen der vandt Gourmand World Cookbook Award som bedste 
danske kogebog indenfor sundhed og ernæring 2009 
Køb dit signerede eksemplar her 

 

                          
 

• ORGANISÉR DIG SUND – 5 nemme trin til mere grønt i din hverdag 
Få den fulde 131 sider version her  
Gratis download af light-version her  

 

                                       
 

       Og der er flere på vej…… 
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Bøger fra WISEFOOD er lavet fra hjertet til alle som stræber efter 
et sundt, glædesfyldt og vibrerende liv.  
Mad til krop, sind og sjæl. 
Til alle, der stræber efter en dybere forståelse af mad og en 
dybere forbindelse med naturen og den indre visdom. 
Til alle, der ønsker en mere bæredygtig livssil i harmoni med 
naturens love og storhed. 
Forlaget WISEFOOD er Lisbeth Tordendahl’s forlag ti l egne 
publikationer. 
 

VIL DU HA’ MERE VITALITET, SUNDHED OG LIVSGLÆDE ? 
 
Har du brug for min vejledning, støtte og hjælp er du hjertelig 
velkommen til at komme forbi til en konsultation. Jeg arbejder i 
klinikken med en unik og individuel kombination af kosttilskud, 
naturmedicin, kostjusteringer og bevidste valg, der fører til 
overskud, mere sundhed og balance gennem positive 
forandringer.  
Både børn og voksne er velkomne. 
På min hjemmeside kan du læse mere detaljeret om hvordan jeg 
arbejder. Besøg den lige her  

 

http://lisbethtordendahlwebshop.dk/boeger-9/groenne-proteiner-sundhed-og-nydelse-signeret-p5412
http://lisbethtordendahlwebshop.dk/e-boeger-gratis-guides-15/organisr-dig-sund-5-nemme-trin-til-mere-groent-i-din-hverdag-p5436
www.lisbethtordendahl.dk/guides/
www.lisbethtordendahl.dk
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