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HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD 
• Balanse mellom energiinntak og energiforbruk
• 5 om dagen
• Grove kornprodukter
• Fisk til middag 2-3 ganger i uken
• Magre meieri- og kjøttprodukter
• Matolje, fl ytende margarin og myk margarin
• Begrens salt og sukker
• Vann som tørstedrikk
• Minst 1 time aktivitet daglig for barn
• Nøkkelhullmerkede matvarer

www.helsenorge.no
www.matportalen.no
www.matprat.no
www.melk.no



TIL FORESATTE
Matvaner, søvn, psykisk helse, sosialt nettverk, lek og bevegelse påvirker 
barns vekst og utvikling. Ved å følge noen grunnleggende råd og anbefaling er, 
hjelper du barnet ditt til å lykkes med gode vaner. Det er du som foresatt som 
er viktigste forbilde for barnet ditt. De gode vanene barnet får med seg 
hjemmefra, tas med inn i voksen alder. 

SELVREGULERING
Barn regulerer matinntaket på ulike 
måter. De kan i perioder spise lite, og i 
andre perioder spise mer enn vanlig. Det 
kan være store variasjoner fra måltid til 
måltid, og fra dag til dag. 

Noen barn blir ikke sultne, og andre kjen-
ner ikke metthet. I begge tilfeller kan det 
være nyttig at du som voksen serverer 
passe mengder. Den beste måten å 
vurdere om barnet får dekket sitt energi-
behov er å følge med på om veksten øker 
normalt og om helsetilstanden er god.

SMAK
Når det kommer til ny mat og smaker, 
er barn svært forskjellige. Det kan ta opp 
til 15 smakseksponeringer før barn blir 
vant til en ny smak eller konsistens. 
Vær tålmodig. Barn som får være med på 
å lage mat blir gjerne mer nysgjerrig på 
ny mat og mer villig til å smake. Du som 
voksen bestemmer hvilke typer mat som 
skal være tilgjengelig.

Noen opplever at barnet fra en dag til 
en annen ikke vil ha kjent mat. For friske 
barn er det liten grunn til bekymring. 

MATGLEDE
Barn liker å samles rundt matbordet og 
spise sammen med andre. Å skape gode 
rammer rundt måltidene bidrar til trivsel, 
matglede og fellesskap. Måltidet er også 
en arena for å ta vare på matkultur og 
tradisjoner.

MAT OG FØLELSER
Noen barn spør om mat når de er lei seg. 
I stedet for å ty til mat, kan du heller 
snakke med barnet om hva som er leit. 
Enkelte ber også om mat hvis de kjeder 
seg. Å bruke mat som belønning eller trøst 
kan bidra til at barn vil overføre dette til 
å håndtere stress, bekymring eller andre 
følelser. Hvis du har behov for å belønne 
barnet, kan du for eksempel spille spill, 
gå ut å leke, hoppe på trampoline, gå i 
parken eller skogen.

Foto: Dairy Council of California
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MATPAKKE)

Brød med pålegg er kjent

som den tradisjonelle 

norske matpakken. 

Varier gjerne mat- 

pakkene med kornblanding,

middagsrester, fylt 

fullkornwrap eller grønn saker

og ost på spyd. 

SPISE UTE

Det fi nnes mange

alternativer til pølser,

pizza, burgere og 

pasta. La barnet ditt

prøve ny mat ved å 

smake på retten du

har bestilt, eller 

ved å bestille en

liten porsjon fra

voksenmenyen.

Du kan bli overrasket!

FISK

Det anbefales fi sk til

middag to-tre dager i

uken. Bruk gjerne også

fi sk til pålegg. Varier 

mellom ulike fi ske-

typer som for eksempel

makrell, laks, ørret, 

torsk, sei og kveite.

Velg fi skeprodukter

som fi skekaker og 

fi skeboller med høy

fi skeprosent.

DRIKKE

En seksåring trenger

ca 1,5-1,7 liter drikke

hver dag. Vann er den

beste tørstedrikk. Melk

anbefales to til tre 

ganger daglig. Bruk

gjerne syrnet melk.

EGNE NOTATER

10 11
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TALLERKENMODELLEN

Tallerkenmodellen er 
et verktøy for å legge 
opp et velbalansert 
måltid. Ved å velge en 
matvare fra hver del, vil 
behovet for fl est mulig 
næringssto� er dekkes.

4 5

5 OM DAGEN)
En porsjon er er den mengden som 
nesten får plass i barnets hånd, ca. 70 
gram. Bildet viser hva barnet trenger i 
løpet av en dag. Gi dem mulighet til å 
spise fra alle regnbuens farger. Det gir 
forskjellige vitaminer, mineraler og 
plantesto� er som er godt for barnet.

HANDLETUREN)
Handleturen er en naturlig arena for 
læring. Barn kan være med å velge 
matvarer, men det er du som voksen som 
bestemmer hva som havner i handlekur-
ven. Alle matvarer har en ingrediensliste; 
det som står først i listen er det mest av.

NØKKELHULLSMERKET
er et symbol for sunnere mat-
varevalg. Matvarene inneholder 
mindre fett, salt, sukker og mer 
fi ber, sammenlignet med matvarer 
innenfor samme gruppe.

BRØDSKALAEN viser hvor mange 
prosent hele korn, sammalt mel 
og kli det er i matvarer som brød, 
knekkebrød, rundstykker, lompe, 
pølsebrød, hamburgerbrød, polar-
brød og tortilla. Velg de med tre 
eller fi re fylte felter i hverdagen.

KOSTTILSKUDD
Det er generelt ikke behov for kost-
tilskudd for barn som spiser variert og 
nok, i tråd med Helsedirektoratet sine 
kostråd. Et unntak er vitamin D. Vitamin 
D kan du gi som 1 barneskje tran, eller 5 
vitamin D dråper. Dette tilsvarer anbe-
falingen som er 10 ug/dag.

LEK OG BEVEGELSE
Vær aktiv sammen med barna! Barn liker 
at voksne deltar i lek og moro. Alt som 
gir bevegelsesglede er bra: Danse, sykle, 
hoppe, svømme, gå på ski og løpe ...

Husk hverdagsaktiviteten som å gå 
eller sykle til skole, fritidsaktiviteter 
og venner.  

For barn anbefales minst 60 minutter 
aktivitet hver dag.

SØVN
Det anbefales at barn fra 6-13 år 
sover 9-11 timer. Søvn er viktig av fl ere 
grunner: kroppen får slappe av, hjernen 
utvikler seg og kroppens celler og vev 
gjenopp bygges og fornyes.

TANNPUSS
Alle bør pusse tennene med fl uortann-
krem morgen og kveld. For førsteklass-
inger er det fortsatt de voksne som må ta 
hoveddelen av tannpussen. Regelmessige 
måltider og vann som tørstedrikk er gode 
vaner som også gir god tannhelse.

SNACKS
Noen fruktbiter, bær, nøtter eller frø, 
og yoghurt i en skål er fargerikt og 
næringsrikt og passer både som dessert 
og mellommåltid . Lag gjerne smoothies 
for variasjon med frukt og grønnsaker. 
Godteri og snacks kan tilbys på lørdager, 
burs dager og andre spesielle anledninger. 
Husk at barne porsjoner også gjelder for 
dessert og snacks.

Kutt gjerne grønnsaker og frukt i 
biter, og ha det i et glass eller en 
boks i kjøleskapet.

SPIS VARIERT
Belgvekster som erter, kikerter, linser og bønner kan 
erstatte kjøtt til middag 1-2 dager i uken. I butikken 
får du ferdigkokte belgvekster som du kan bruke direkte 
i gryter og salater. Ved å velge matvarer i sesong får 
du både gode smaker og støtter opp om kortreist og 
bærekraftig kosthold. Kjøp for eksempel norsk potet, løk 
og kål om høsten. En tur i skogen for å plukke bær, er også 
en fi n måte å utnytte naturens ressurser. 
Et vegetarisk kosthold krever litt ekstra kunnskap, så 
ta gjerne kontakt med helsepersonell hvis det er noe 
du vurderer.  

SULTEN FØR MIDDAG?

98
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FROKOST

1 porsjon havregrøt laget med 1,5dl 
havregryn og 1 glass (2dl) lettmelk
1 porsjon raspet eple med kanel
1 glass vann
1 barneskje tran/5ml

MIDDAG

1 bakt laksefi let i biter  
2 poteter i båter bakt i ovnen 
med i 1ss rapsolje
50 gram brokkoli og 50 gram
raspet gulrot 
1 glass vann

MELLOMMÅLTID

1 grovt rundstykke med 
mager leverpostei og 
agurkskiver
1 barneneve blåbær (ca 70g)
1 glass lettmelk

LUNSJ

1 grov brødskive med margarin, 
to skiver gulost med paprika og 
agurk
1/2 grov brødskive med 
margarin og en skive brunost
1 glass lettmelk
1 glass vann

EKSEMPEL PÅ EN DAGSMENY
Her vises gjennomsnittlig behov for et barn på 6 år. 

KVELDS

1 knekkebrød
1 porsjon (15g) 
smøreost
7 cherrytomater 
1 glass lettmelk
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 MÅLTIDSRYTME
Det anbefales fi re 

   hovedmåltider cirka hver tredje 
   til fjerde time, og eventuelt ett 

til to mellommåltider.       
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