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Hvorfor dette hæfte? 

Her i Børnehuset Nord vil vi gerne være med til at give børnene, som går i vores 

institution, nogle gode spisevaner fordi forskning viser, at vores spisevaner og 

smagspræferencer bliver grundlagt, når vi er små.  

I den anledningen vil vi gerne fremme idéen om at holde fødselsdage uden alt for 

meget sukker. Vi vil gerne have et sundere alternativ til kager, slik og is.  

 

Der er der flere grunde til, at vi gerne vil. Vi synes at fødselsdage skal handle ligeså 

meget om fejringen af barnet end det skal handle om, hvad man får at spise ved 

denne lejlighed.  

 

Fra forældrebestyrelsens side ønsker vi ikke en nul sukker institution. Det er der ikke 

belæg for at gøre, hverken i følge fødevarestyrelsens eller sundhedsstyrelsens 

anbefalinger, men vi ønsker at reducere det ugentlige indtag af sukker hos vores 

børn. Vi vil gerne øge muligheden for at hygge med egne børn udenfor 

institutionstiden, uden at ende med at overskride den anbefalede mængde sukker 

som et børnehave- og/eller vuggestuebarn må få om ugen. Men også fordi vi gerne 

vil øge børnenes smagspræferencer for naturlige sunde ting som grønsager og grove 

kornprodukter. Hvis vi ender med at skabe nogle børn, der videre i livet ikke 

nødvendigvis synes, at alting skal smage sødt for at være lækkert, så har vi givet 

dem en kæmpe gave i forhold til en sund livsstil. 

 

Med baggrund i disse synspunkter har vi derfor besluttet at prøve at ændre 

sukkerpolitikken i forbindelse med diverse arrangementer. Det man deler ud i 

forbindelse med sin fødselsdag, stueflytning, afslutning og lignende, skal helst være 

en sund og lækker ting som alternativ til kager, kiks, slik, flødeboller, saftevand, 

juice, is m.m.  

 

Det er selvfølgelig en udfordring for nogle og derfor giver vi lige et par idéer, så man 

ikke står på bar bund dagen før sit barns fødselsdag, stueflytning eller afslutning. 

Derfor har vi lavet dette hæfte med nemme opskrifter. :) 
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Inspiration og opskrifter til fødselsdage og fester  
 

 

De nemme løsninger 

Tager næsten kun den tid det tager at handle ind  

 

Tørret frugt: Dadler, figner og abrikoser 

 

Lækker frugt som børnene ikke får til dagligt: kirsebær, jordbær, hindbær, 

blåbær, ananas, m.m. De kan fx sættes på spyd eller blandes til en frugtsalat 

 

Popcorn hjemmelavet i en gryde (Dem man laver i mikrobølgeovnen er fyldt 

med mættet fedt og er meget mere usunde) OBS: børn under 3 år, må ikke få 

popcorn. 

 

 

Opskrifterne til sunde ting du selv kan lave 

Tager højst ligeså lang tid som når du bager en kage 

Opskrifterne finder du på de følgende sider :) 

 

Hvorfor dette hæfte..…………………………….. side 1 

Boller………………………………………………………. side 3 

Chokolade mousse…………………………………. side 4 

Knækbrød……………………………………………….. side 5 

Kokoskugler……………………………………………. side 6 

Müslibarer………………………………………………. side 7 

Pizza snegle……………………………………………. side 8 

Pogaca.………………………………………………….. side 9 

Smoothies………………………………………………. side 10 

Vandmelon kage……………………………………. side 11 
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Opskrifter: 
 

 

Friskbagte boller  
Langtidshævede grovboller  

18 stk. 

Ingredienser: 

7,5 dl. lunkent vand 

25 g gær 
5 dl hvedemel 

4 dl groft mel 
4½ spsk. olie 

1½ tsk. salt 
 

Fremgangsmåde: 

 

1. Opløs gæren i det lunkne vand. Bland alle ingredienser bortset fra salt og 

ælt dejen grundigt i ca. 10 minutter. Tilsæt salt og ælt i yderligere 5 

minutter. Lad dejen hvile i 15 minutter. 

 

2. Tag dejen ud af skålen og ælt den igennem på et meldrysset bord. Del 

den i 18 lige store stykker og rul dem til boller. Tryk bollerne flade, drys 

med mel og placér dem på en plade/spækbræt dækket med bagepapir. 

 

3. Dæk bollerne med et stykke plastfilm og stil dem i køleskabet natten 

over. 

 

4. Forvarm en ovn til 250oC. Tag bollerne ud af køleskabet et par minutter 

før de skal bages. Du kan eventuelt pensle dem med kærnemælk eller et 

let pisket æg, hvis du ønsker en pænere skorpe. Stil de langtidshævede 

grovboller på en bageplade i ovnen i 10-12 minutter eller til skorpen er 

gylden. Afkøles og serveres med smør til. 
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Chokolademousse 

Ingredienser: (4-6 portioner) 

10 store dadler 

1 stor moden banan 

1 moden avokado 

Saften fra 1 appelsin 

4 spsk. kakaopulver 

1-1½ dl fløde pisket til flødeskum 

1 smule vaniljepulver 

  

Fremgangsmåde: 
 

1. Udblød dadlerne i kogende vand. 

2. Blend dadlerne med appelsinsaften, flødeskummet og de øvrige 

ingredienser. 

3. Hæld på små glas, kopper eller i små skåle og lad chokolademoussen 

”sætte sig” på køl, inden den skal spises 
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Hjemmelavet knækbrød: 

Ingredienser: 

1 dl havregryn 

1 dl sesamfrø 

1 dl hørfrø 

1 dl solsikkekerner 

1 dl græskarkerner 

3½ dl mel 

1 tsk. bagepulver 

2½ tsk. salt 

2 dl vand 

1¼ dl olie 

Fremgangsmåde: 

 

1. Rør havregryn, sesamfrø, hørfrø, solsikkekerner, græskarkerner, mel, 

bagepulver og salt sammen i en skål. 

2. Tilsæt vand og olie, og rør dejen godt sammen til en ensartet masse – ja, 

den skal være klistret! 

3. Læg et stykke bagepapir på bordet foran dig, hæld halvdelen af dejen op 

på papiret og læg endnu et lag bagepapir ovenpå. 

4. Rul dejen ud mellem de to stykker bagepapir, læg det hele over på en 

bageplade og fjern det øverste lag papir. 

5. Gør det samme med den anden halvdel af dejen. 

6. Skær dejen ud i firkanter (eller hvad du nu synes) med en pizzaskærer, 

og bag knækbrødene i ca. 15 min. ved 200oC en plade af gangen. 
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Kokoskugler:  

Ingredienser: 

Tørret figner 

Tørret abrikoser 

Rosiner 

Dadler 

Kokosmel 

Fremgangsmåde: 
 

1. Tørrede figner, abrikoser, rosiner og dadler hakkes, puttes i en skål og 

overhældes, lige til de er dækket, med kogende vand. Står i blød i ½ 

time.  

2. Vandet hældes fra, men gemmes.  

3. Herefter blendes de opblødte frugter, (lidt af iblødsætningsvandet spædes 

til, hvis det er nødvendigt) til en fast men klistret konsistens. 

4. Massen rulles til kugler og trilles i kokosmel.  
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Hjemmelavede müslibarer 

Ingredienser: 

½ dåse kondenseret mælk, den søde variant 

25 mandler 

3 spsk. hørfrøkerner 

10 valnøddekerner 

3 spsk. solsikkekerner 

3 tørrede figner, hakket 

4 spsk. tørrede tranebær 

2 spsk. kokosmel 

2 spsk. rugflager 

2 dl havregryn og rugflager … måske lidt mindre, måske lidt mere 

Fremgangsmåde: 

1. Hak groft mandlerne, nødderne, hørfrø og solsikkekerner.  

2. Lun mælken i en gryde til omkring 40 grader og tag gryden af varmen.  

3. Kom mandler, valnødder, rugflager, hørfrø, solsikkekerner, figner, 

kokosmel og tranebær sammen med mælken i gryden.  

4. Rør rundt og tilsæt så havregryn, lidt af gangen. Konsistensen skal være 

så alt er klistret men samtidig ret hård at røre i. Overvej om der skal lidt 

mere fyld i og bestem selv om det skal være mere gryn, eller måske flere 

nødder.  

5. Kom det hele i et fad på ca. 23×20 cm, beklædt med bagepapir. 

6. Kom lidt vand på hænderne og glat blandingen ud og pres massen flad. 

7. Sæt i en 125oC varm ovn og bag i ca. en time.  

8. Tag ud af ovnen og lad det hele stykke køle af på en rist i 15 minutter. 

9. Skær derefter ud i passende stykker. Når de er kolde, pakkes de evt. ind i 

madpapir. 

Myslibarer kan også laves ved at samle hakkede nødder, tørret frugt og 

rugflager/havregryn med appelsinsaft og fast honning.  

OBS: Børn under 1 år ikke må spise honning! 
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Pizzasnegle 24 stk.  

 

Dej: 

50 gram gær 

5 dl lunkent vand 

1 tsk. salt 

4 spsk. olie  

2 æg 

1 kg. mel (½ pizzamel/hvedemel og ½ groft mel) 

1. Det lunkne vand hældes i en skål og gæren opløses heri. 

2. Tilsæt salt, olie og æg. 

3. Til sidst tilsættes melet lidt efter lidt og det hele samles til en glat dej. 

4. Dejen dækkes med et viskestykke og skal hæve et lunt sted i ca. ½ time. 

Fyld: 

2 små dåser pizzasovs (du kan også lave din egen tomatsovs ) 

500 g revet ost 

Tørret oregano 

1. Dejen rulles ud i to aflange firkanter. 

2. Smør dejen med pizzasovs og fordel osten ovenpå. 

3. Drys med oregano. 

4. Det hele rulles stramt og skæres i passende stykker (ca. 12 pr. rulle) 

5. Stykkerne ligges på en bageplade belagt med bagepapir. 

6. Pladen overdækkes med et viskestykke og stilles lunt i 15 minutter. 

7. Pizzasneglene bages i 15-18 minutter ved 225oC. 
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Pogaca (Tyrkiske boller med fyld) 

Ingredienser:  

700 g mel (½ hvede og ½ groft mel) 

2 tsk. bagepulver 

2 pakker tørgær 

2 dl lunken vand 

6 æg 

80 ml olivenolie (lidt mindre end 1 dl) 

2 tsk. salt 

4 spsk. yoghurt naturel 3,5% fedt 

2 tsk. sukker 

Fyld: 

450 g feta (beyaz peynir på tyrkisk) 

2 dl hakket persille 

Olivenolie 

Sesam- og nigellafrø til at drysse på toppen 

Fremgangsmåde: 

 

1. Bland bagepulveret i en lille skål med lidt af melet. I en anden skål bland tørgæret med 

det lunkne vand. 

2. Skil blommen fra hviden i 4 af æggene og sæt æggeblommerne i køleskabet til senere 

brug.  

3. Derefter blandes æggehvider, melblandingen og blandingen med tørgær i en stor skål og 

røres godt sammen. 

4. Bland derefter de resterende ingredienser i (husk de sidste 2 hele æg), tilsæt melet lidt 

af gangen, indtil dejen ikke længere klistrer på fingrene. Hæves tildækket i ca. 1½ time. 

5. Imens dejen hæver, forberedes fyldet. Fetaen smuldres og blandes sammen med det 

finthakkede persille. Gør også en lille skål med olivenolie klar. 

6. Når dejen er færdighævet, æltes den kort. Del dejen op i stykker på ca. 35-40 g. Hvert 

stykke trilles til en kugle og derefter trykkes flad. Brug gerne en kagerulle, men vær 

opmærksom på, at de ikke bliver alt for tynde. Når stykkerne er trykket flade, skal de 

pensles lidt på begge sider med olivenolie. 

7. Tag derefter en teskefuld af fetablandingen og placer den på dejen. Fold derefter dejen 

over og tryk kanterne godt sammen (gerne med en gaffel), så de ikke skiller ad i ovnen. 

Placer på en bageplade beklædt med bagepapir. Pensel derefter med æggeblommerne 

fra køleskabet og drys med sesam- og nigellafrø. 

8. Bages i ca. 15 min. i en forvarmet ovn ved 200oC. De færdigbagte pogaca kan med 

fordel fryses ned.  
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Smoothies (evt. frosset til ispinde) 

 
Klassisk jordbær banan smoothie 

 

Denne opskrift passer i en almindelig  

blender og giver 4-5 små glas, så hvis 

du laver 6 omgange burde der  

være rigeligt til hele stuen 

 

Ingredienser: 

8 til 10 jordbær 

2 bananer 

5 isterninger 

½ dl yoghurt naturel 

1 dl mælk 

1 tsk. vanilje (essens eller tørret) 

Fremgangsmåde: 
 

1. Skyld jordbærrene og skræl bananer og skær dem i halve og put dem i 

blenderen. 

2. Tilsæt de øvrige ingredienser og blend til indholdet er pænt og glat. 

3. Hæld blandingen i et glas, pynt evt. med hakkede jordbær og server 

afkølet. 

Denne opskrift kan varieres med hindbær, blåbær og alle mulige andre friske 

eller frosne bær. Hvis du bruger frosne bær, så skal du bare huske at hælde 

kogende vand på dem først. Frosne bær er skyld i mange fødevareforgiftninger 

på grund af dårlig hygiejne der hvor de bliver plukket.  

 

Smoothies er bedst frisklavet. Derfor kan det være en ide at fryse dem til 

ispinde (hvis du har den slags udstyr), hvis du ikke har mulighed for at lave 

dem samme morgen/formiddag som de skal serveres. 
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Vandmelon kage 

Ingredienser: 

1 vandmelon 

½ l flødeskum 

Blåbær (til pynt) 

Brombær (til pynt) 

Hindbær (til pynt) 

Jordbær (til pynt) 

 

Den færdige resultat! 
 

 
 

OBS: Husk at tage skrællen af vandmelonen, inden du pynter den! :) 

 

 


