
Vad ska frukosten innehålla:

Frukosten bör ge ca 20-25 % av  dags-
behovet av energi och näringsämnen. 

Detta ska frukosten bestå av i förskolan:

    •   Dryck: Lättmjölk eller mellan  
         mjölk och vatten.
    
    •   Bröd: Hårt bröd av olika sorter t.ex.     
        Wasa Rågrut, Finn-Crisp samt mjukt     
        bröd av grövre kvalitet.
    
    •   Smörgåsfett: ett helfett alternativ  
         t.ex. Bregott och ett lågfett alternativ  
         t.ex. Lätta.
    
    •  Smörgåspålägg: Varje dag serveras  
        ost samt minst ett av följande alter 
        nativ; skinka, leverpastej, ägg och  
        kaviar, makrill, keso mm. Tips, låt  
        barnen dekorera smörgåsen med   
        frukt- och grönsaksbitar, krasse mm.
    
    •  Naturell fi lmjölk eller yoghurt med    
        fi berrika fl ingor t.ex. Havrefras, 
       Rågfras, osötad müsli mm.

     •   Gröt på t.ex. havregryn, mannagryn  
          eller grahamsgryn.
 
     •   Frukt i bit eller att skiva i fi len.
     
     •   Grönsak i bit eller att lägga på 
          smörgåsen.
 
     •   Solrosfrön att strö över fi len.
          Lingonsylt, äppelmos och kanel till      
          gröten.

En lämplig frekvens för servering av gröt 
respektive fi l/yoghurt är gröt 2-3 ggr/vecka, 
fi l/yoghurt 2-3 ggr/vecka. Alternativt kan 
man erbjuda både gröt och fi l/yoghurt 
dagligen.

Vad ska mellanmålet innehålla:

Mellanmålet bör ge ca 5-10 % av dags-
behovet av energi och näringsämnen . 

Detta ska mellanmålet bestå av i 
förskolan:

     •  Dryck: Lättmjölk eller mellanmjölk     
         och vatten.

•   Bröd: Hårt bröd av olika sorter t.ex.    
     Wasa Rågrut, Finn-Crisp samt mjukt  
     bröd av grövre kvalitet.

•   Smörgåsfett: ett helfett alternativ t.ex.      
     Bregott och ett lågfett alternativ t.ex.     
     Lätta.

•   Smörgåspålägg: Varje dag serveras     
     ost samt minst ett av följande alterna- 
     tiv; skinka, leverpastej, ägg och kaviar,  
     makrill mm. Tips, låt barnen dekorera    
     smörgåsen med frukt- och grönsaksbi 
     tar, krasse mm.

•   Naturell fi lmjölk eller yoghurt med  
     fl ingor t.ex. Havrefras, Rågfras, osötad  
     müsli.

•   Frukt i bit eller att skiva i fi len.
     Grönsak i bit eller att lägga på 
     smörgåsen.

•   Solrosfrön att strö över fi len.
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Vanliga frågor och svar:

Varför ska vi undvika söta livsmedel 
i förskolan?  
Livsmedelsverkets undersökning om 
barns matvanor (2003) visar att barn får i 
sig för mycket mättat fett, socker och salt. 
Det beror på överkonsumtion av godis, 
glass, läsk och saft , snacks och bakverk, 
och för lite grönsaker, frukt och fi sk. Söta 
drycker är en viktig faktor i utvecklingen 
av övervikt och fetma eft ersom de ger 
mycket kalorier, men ingen mättnads-
känsla. Det är därför lätt att få i sig mer 
energi (kalorier) än man tror. Socker i oli-
ka former ökar risken för karies. Kariesfö-
rekomsten har under senare år ökat bland 
barn, vilket är ytterligare en anledning till 
att begränsa sockerkonsumtionen.

Ska vi servera sylt och socker till 
maten? 
Resonemanget om socker och söta livs-
medel hindrar inte att det i en välplanerad 
matsedel ingår sylt/mos som tillbehör till 
rätter som till exempel pannkakor, kött-
bullar, blodpudding och gröt samt socker/
kanel till risgrynsgröt 

Hur oft a får man servera bullar, 
kakor, glass och saft  i förskolan? 
Högst en gång per månad.

Hur ska vi fi ra högtider och 
festligheter? 
Vi bör uppmuntra till att skapa nya tradi-
tioner som inte innebär att man äter söta 
och feta livsmedel. Istället kan man t.ex. 
äta fruktsallad/fruktspett, barnens val av 
maträtt eller fi ra på helt andra sätt med 
aktiviteter som lekar, ansiktsmålning mm.

Är det ok att servera godis ibland 
i förskolan? 
Nej.

Vad är en lämplig måltidsdryck? 
Vatten och lätt- eller mellanmjölk.

Hur oft a ska man servera frukt och/
eller grönsaker i förskolan? 
Till varje måltid.
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