
Daginstitutionernes frokostordning
- opskrifter og fortællinger



Mad i børnehøjde
I Rudersdal Kommune er der tilbud om frokostordning til alle børn i daginstitutioner, hvis forældrene i børnehuset ikke har fravalgt 
det. Næsten al mad bliver lavet lokalt i fem af kommunens egne børnehuse, hvorfra den transporteres rundt til de nærliggende 
børnehuse. Køkkenerne laver udelukkende mad til daginstitutioner, og det betyder, at maden er tilpasset børnenes behov og smag 
- kort sagt: Mad i børnehøjde.
Det er vi stolte af.

Fra køkkenpersonalets side bliver der lagt stor vægt på, at maden er varieret, fremstillet af gode råvarer, helst økologiske, og ikke 
mindst, at den er velsmagende. Børnene skal stifte bekendtskab med mange forskellige tilberedningsmetoder, konsistenser og 
smage og herigennem blive udfordret og få spændende oplevelser med mad og det at dele et måltid med andre. I køkkenerne sæt-
ter medarbejderne en stor ære i, at maden i så høj grad som muligt er lavet fra bunden, og at madplanerne repræsenterer sæso-
nens udbud af friske råvarer.

I denne folder har vi samlet en række små historier og opskrifter mm. fra frokostordningens første år i Rudersdal Kommune. Vi 
håber, at de kan være med til at give et indtryk af hverdagen i de børnehuse som har frokostordning, og at I kan hente inspiration til 
god børnemad. De viste opskrifter er alle eksempler på retter, der er blevet serveret som en del af frokostordningen.

God fornøjelse.



Grøntsagsgryde med røde linser 
– 4 pers.
1 hakket løg
1 revet gulerod
100 g revet selleri
100 g revet squash
2 spsk. olie
1 fed hvidløg, presset 
1 dåse hk. tomat
6 dl. grøntsagsbouillon
2 spsk. soltørret tomat, blendet
4 dl røde linser
Salt og peber
Tørret basilikum, oregano og timian 

• Skyl grøntsagerne og gør dem i stand
• Svits grøntsager i olie i 3 minutter
• Tilsæt hvidløg, linser, krydderier, hk. tomat, soltørret tomat og

bouillon
• Lad retten simre i ca. 25 minutter – tilsæt evt. mere vand
• Smag til med salt, peber og lidt honning/sukker



Alfred på 3 år har lige smurt sit 3 stykke rugbrød med tunfisk, smiler til 
Katrine og siger: - ”Mar” bliver bare så glad af tunfiskemad.

Hørt i Mælkebøtten

Økologi på bordet
Personalet i de 11 køkkener, der producerer måltider til daginstitutionerne har alle været igennem et uddannelsesforløb om omlægning 
til økologi.

Målet er, at alle 11 køkkener skal opnå ”Det Økologiske Spisemærke” i guld, som forudsætter 90-100 procent økologi. Ved udgangen af 
2015 er vi allerede godt på vej mod dette mål, og køkkenernes økologiprocent ligger på mellem 85 og 94 procent.



En gruppe børn sidder og spiser. Dagens menu består af pastaskruer og diverse snittede grøntsager samt tun. Hertil 
serveres hjemmelavet pesto. Børnene skal selv lave pastasalaten ved bordene, Det går meget godt, indtil en pædagog 
spørger om nogle vil have pesto på salaten….. 
”Aaadd”, siger nogen, andre siger pænt nej – andre siger, at det ligner juletræ og en enkelt, at det ligner hestepæ-
rer!!!!

Dette giver meget snak på stuen om, hvad det ligner, og pædagogen spørger børnene, hvad de tror, der er i pestoen, 
og hvordan den laves. Der bliver snakket om basilikum, pinjekerner og olivenolie - og det kender de alle sammen.
Ingredienserne bliver blandet godt, og ALLE ved bordet smager på pestoen.

Dagen efter på legepladsen. Tre børn er meget travlt optaget af at blande et eller andet i en spand. Der bliver målt og 
vejet, og plukket af forskellige buske. ”Hvad laver I?”, spørger pædagogen, hvortil der bliver svaret:  ”Vi laver da pesto, 
men vi skal lige finde den rigtige basilikum.”

Fortælling fra Tusindbenshuset

Pesto på legepladsen



500 g torskefilet eller sej 
2 dl letknuste cornflakes 
50 g smør - smeltet 
½ dl rasp 
1 lille knust fed hvidløg 
½ tsk groft salt 
Tilbehør 
1 kg kogte kartofler 
450 g groftrevne gulerødder 

Cornflakesfisk - 4 pers.

• Fjern eventuelle ben fra fileterne, og læg fileterne i et
ovnfast fad.

• Knus cornflakesene let og bland dem sammen med smør,
rasp, hvidløg og salt.

• Fordel blandingen på fiskestykkerne og steg dem midt i
ovnen i ca. 20 min ved 225 grader

• Server fisken sammen med kold remouladesauce, kogte
kartofler og revne gulerødder.



Sund mad – sunde børn 
Vores dejlige børn opholder sig en stor del af dagen i daginstitutioner. Det betyder, at børnene spiser mange af døgnets måltider i institutio-
nen. Derfor er det vigtigt, at de får en sund og nærende kost i daginstitutionen, da madens sammensætning har stor betydning for børne-
nes trivsel og velvære. Barnet har brug for energi til at lege og udvikle sig.

Et stort plus ved den sunde og alsidige mad i institutionerne er, at børnene ofte får lyst til at spise næsten alt, hvad der bliver serveret, når 
de spiser sammen med andre børn. De fungerer som rollemodeller for hinanden. Det kan medvirke til, at børnene udvikler sunde mad - og 
spisevaner på en naturlig måde.  Som en mor sagde til mig en dag: ”Hjemme vil han ikke spise noget, der er grønt eller rødt, men i børne-
haven spiser han alt,  - selv rødbedesuppe”. 

Som forælder kan man derfor opleve, at glæden ved mad udvikles i løbet af dagen, hvor barnet er frisk og har overskud til at prøve noget 
nyt. 

Dorte Fischer - Sundhedsplejerske i Rudersdal Kommune og forfatter til bøgerne Babykalenderen og 
Tumlingekalenderen



Krydret karrysuppe med ris og rejer - 4 pers.
2 løg i skiver 
Olie (til stegning) 
1 spsk stærk karry 
1 dl ris 
1 l vand 
25 g hønsebouillon 
1 porre i tynde strimler 
2 røde peberfrugter i tern
4 kartofler i tern 
1 dl kokosmælk 
2 hakkede fed hvidløg 
150 g rejer 
Salt og peber 
Evt. chili og lidt limesaft

• Risene koges
• Svits løg og karry i olien
• Bouillon og vand tilsættes og koger under låg i ca. 10 min.
• Tilsæt grøntsager, hvidløg, kokosmælk og evt. chili og limesaft
• Det hele blendes godt igennem. Lad suppen simre i ca 10 min.

Rejerne og risene tilsættes, smag til med salt og peber
• Server suppen med flutes

Kold remouladesauce - 4 pers.
1 ½ dl. ylette
½ dl. creme fraiche 18%
65 g blendet pickles
Ca 1 spsk. hakket persille 
Ca 1 tsk. sukker

• Alle ingredienser blandes og smages til med persille og
sukker.

Fiskefrikadeller med krydderurter
100 g laks
300 g hvid fisk (f.eks. lange, torsk eller lyssej)
1 æg
1 dl mælk eller fløde
1 spsk salt
Peber
Hakket dild og purløg
2 spsk hvedemel

• Fisken hakkes groft i blender eller med kniv.
• Den hakkede fisk røres grundigt med de resterende ingredienser.
• Steges 2-3 minutter på hver side i olie.



• Børnene hjælper til før, under og efter frokostmåltidet, f.eks.med borddækning, anretning på fade, præsentation af maden, serve-
ring for de andre børn mv.

• Det pædagogiske personale taler med børnene om maden – forklarer dem om råvarer, madens oprindelse og tilberedning
• Det pædagogiske personale lærer børnene god måltidskultur og øver dem i at være selvhjulpne – række videre, vente på tur,

hjælpe hinanden under måltidet og selv øse maden op
• Børnene får mulighed for at vælge mellem forskellige former for mad og får dermed varierede smagsoplevelser
• Børnene får madmod ved - sammen - at smage på mad, som de ikke plejer at spise derhjemme

Til bords med børnene
- den gode måltidskultur
Måltidskultur er det fællesskab, hvor børn lærer noget meget vigtigt om mad og normer.

I Dagtilbudsområdets mad- og måltidspolitik står der bl.a.: ”Ideer om mad og måltider er ofte udtryk for ”tavs kundskab”, skabt af 

sanseop-levelse, følelser og sociale erindringer fra barndom og opvækst [...) derfor er det vigtigt, at maden serveres i en god 

atmosfære og på en sådan måde, at børnene finder lyst og nydelse ved at spise.”   

Ved det fælles måltid i børnehusene har pædagogerne en væsentlig rolle i forhold til at præge og udvikle børnenes maddannelse og 
give dem gode madvaner gennem gode måltidsoplevelser.

At skabe gode rammer om måltidet er en pædagogisk aktivitet, som vægtes højt i institutionerne. Eksempler på dette kan være:



Fars til kalkunkødboller
350 g hakket kalkunkød
1 æg 
1 dl fuldkornshvedemel 
1 ½ dl. koldt vand  
Salt og peber

Kokoskarrysovs
½ løg, hakket
½ æble, revet 
75 g selleri
½ grøn peberfrugt
1 spsk. revet ingefær
1 fed hvidløg 
Olie
1 tsk. karry
1 dåse kokosmælk
1 spsk. maizena 

• Rør farsen sammen, form den til kød-
boller og kog dem i 5 min.

• Grøntsager og frugt skæres i grove styk-
ker og svitses i olie og karry

• Tilsæt bouillon, kokosmælk, revet inge-
fær, finthakket hvidløg

• Kog det sammen i 15 min og blend det

• Rør maizena med koldt vand og rør den i

• Kog sovsen igennem og smag til med
limesaft, karry, sukker, salt og peber

• Kom kødbollerne i

• Serveres med brune ris

Kalkunkødboller i kokoskarrysovs – 4 pers.



En mor kommer ind i køkkenet og beder om opskriften på sellerisuppe, som hendes barn har 
talt meget rosende om derhjemme. 

Den bliver udleveret, og moderen vil afprøve opskriften samme aften. Næste dag kommer 
hun igen ind i køkkenet. Barnet havde rystet på hovedet af aftensmaden og sagt, at den bare 
ikke var ligeså god som den, køkkenet lavede. 

Han havde set eftertænksomt på sin mor og sagt, at det nok var fordi, hun ikke havde de 
samme gryder som køkkenet...

Fortælling fra Bøgehøjen

De rigtige gryder



Dadelsmør
150 gram tørrede dadler
50 gram blødt smør
1 spsk mørk kakao
Evt. lidt vand

• Dadler, smør og kakao blendes til en lind masse
• Tilsæt evt. lidt vand for at gøre den ekstra smørbar.

Sveskepålæg
200 g svesker, stenfri
30 g sesamfrø
æblejuice

• Sveskerne hakkes i foodprocessor, hvorefter de røres
med æblejuice og sesamfrø

Køkkenlederen i Pilegården fortæller
En dreng fra vuggestuen står en dag i køkkendøren og spørger mig, så godt 
han kan: ”Hvad laver du??”, jeg fortæller ham, at jeg er ved at bage brød, 
som han skal spise til sin frokost. Næste dag kommer han igen og spørger, 
hvad jeg laver, og jeg fortæller, at nu er jeg ved at lave en fiskeret, som han 
får til frokost.

Et par dage senere møder jeg drengen og hans far på gangen, og drengen 
peger stolt på mig og siger: ”Mad!!”



140 g ærter
¼ dl olie
10 g parmesanost, revet
¼-½ fed hvidløg
Ca. 1 dl. vand

• Tø ærterne op
• Blend ærter med hvidløg, par-

mesanost og olie til en cremet 
konsistens

• Smag til

Ærtepesto



4 rødbeder
1 granatæble
ristede græskarkerner
frisk koriander

3 spsk. olivenolie
1 spsk. balsamico
Lidt friskrevet ingefær
1 spsk. honning
1 fed revet hvidløg

• Rødbederne rives groft

• Granatæblekernerne frigøres fra æblet og blandes med
rødbederne

• Ingredienserne til dressingen blandes og hældes over rød-
bederne

• Salaten drysses med friskhakket koriander.

Rødbedesalat



Vi laver maden!

Personalet i Rudersdal Kommunes produktionskøkkener

1 hvidtøl
½ spsk. salt
40 g. øko. lys sirup
½ l lunkent vand
25 g gær
50 g græskarkerner
85 g hørfrø
100 g solsikkekerner
375 g hvedemel
250 g rugmel

• Hvidtøl, salt og sirup blandes sammen
• Det lunkne vand tilsættes og gæren røres ud i vandet
• De tørre ingredienser tilsættes, og det hele røres sammen 
• Dejen hældes i formen og der lægges film over. Den skal være lind.
• Dejen skal hæve i stuetemperatur i 2 timer
• Dejen sættes på køl natten over
• Ovnen varmes op, og brødet sættes ind
• Bages på 180 grader i 70 minutter
• Når tiden er gået, bages videre 8 -10 min ved 160 grader varme 

Rugbrødsopskrift - til 1,5 liters forme



Dagtilbudsområdet 
Administrationscentret  
Stationsvej 36 
3460 Birkerød 
www.rudersdal.dk

Mail: 
dagtilbud@rudersdal.dk

Åbningstid:
Mandag-onsdag kl. 10-15 
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13

Telefontid:

Man-ons  kl. 8.30-15.00
Torsdag  kl. 9.00-17.00
Fredag kl. 8.30-13.00
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