Forord:
SUNDE BØRN ER GLADE BØRN.
Med denne lille bog, vil vi gerne inspirere jer til, at få børnene med i
køkkenet og deltage aktivt med madlavningen.
Børn er meget nysgerrige, og kan ofte meget mere end vi tror.
Lad dem hjælpe med at snitte, skære, skrælle, ælte, mose og smage på
maden. På den måde undgås ofte kræsenhed.
Måske skal barnet smage, på noget mad, 20 gange inden det vil spise
det, men husk ” giv aldrig op” det skal nok lykkes.
Mange tror, at det tager længere tid at lave sundt mad, men det
handler mere om at bryde gamle vaner, og ændre ens indkøb. Når man
så har varerne på køkkenbordet, så er disse opskrifter vi har samlet
her, med til at gøre det lettere.
ALLE OPSKRIFTER ER AFPRØVET OG PRØVESMAGT AF BÅDE VOKSNE
OG BØRN.
BØRNENE HAR VÆRET MED FRA JORD TIL BORD.
De har puttet små frø i jorden – set dem spire – vokse op – høstet dem,
og så er de endt på køkkenbordet.
Her har børnene hjulpet den voksne med at tilberede et lækkert
måltid.
DET ER GOD VIDEN AT BØRN VED HVOR
RÅVARERNE KOMMER FRA.
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SJOVE LEGE.
Vi har prøvet at samle nogle gode ideer til små sjove lege, der er
tilegnet børn i dagplejen.
ALLE AKTIVITETER ER AFPRØVET AF BØRN OG VOKSNE.
Det er vigtigt at børnene oplever en masse succes oplevelser gennem
leg.
De fleste af legene kan foregå ude i det grønne, hvor børnene samtidig
får masser af frisk luft og røde kinder.
Det er meget vigtig at starte tidligt, ja lige efter fødslen, med at barnet
skal ligge på maven, at rulle barnet om på maven og tilbage på ryggen,
lave klappe, klappe kage, først med hænderne, så med fødderne, og
der næst med højre hånd som klapper venstre fod, og omvendt. Da det
styrker barnets muskler og det styrker de 2 hjernehalvdele, så de lærer
at arbejde sammen.
Vores ønske er, at må denne lille bog være en håndsrækning til alle
småbørns forældre, og at den må få en plads på køkkenbordet, hvor
den kan være synlig, og må blive flittigt brugt.
GOD FORNØJELSE OG GOD APPETIT..
IDRÆDTSDAGPLEJER DORIS KRISTENSEN
IDRÆDTSDAGPLEJER HELLE VESTERGAARD GREGERSEN
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Andreas’ banan pandekager
Ca. 15 stk. store pandekager

3 æg
2 mosede bananer
1/4 tsk. salt
50 gr. Havregryn
100 gr. Hvedemel
100 gr. Rugmel
1/2 tsk. bagepulver
2 dl. Olie
ca. 4.5 dl. Mælk.

Dejen skal have en tyk flydende konsistens..
Mos bananerne godt og pisk dem sammen med æg, bland
bagepulver sammen med havregryn, rugmel, mel og salt kom
mælk og olie i. Varm panden op og kom olie på. Kom
pandekagedejen på i klatter med en spiseske, hvis i vil have små
pandekager eller fyld hele panden med et tyndt lag dej.
Vend dem når de er stegt på den ene side.
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GEMMELEG I SKOVEN:
Den voksne laminerer nogle billeder,
(f.eks. at tegne store edderkopper i seks forskellige farver)
De hænges op i grenene mellem træerne.
Nu går den voksne med børnene på edderkoppejagt.
Når barnet finder et billede, fortæller barnet den voksne hvilken
farve edderkoppen har.
Man kan fortælle en lille historie, om at det er fordi den har kravlet
op i Helle´s spand med grøn maling/rød / Blå osv. Og tale om
hvordan en edderkop rigtig ser ud, og måske finde en når legen
er slut.
En go travetur og børnene lærer farverne at kende.

~4~

Fiskelasagne:
4 personer.
600 g hvid fisk i filet (rødspætte, torsk, sej, hvilling, lange, havkat)
1 løg
2 fed hvidløg
1 spsk. Olivenolie
400 g. hel spinat fra frost eller (ca.1 kg frisk spinat)
Salt og peber
BECHAMELSOVS:

60 g. smør
60 g. hvedemel
6 dl mælk
Evt. revet muskatnød
150 g. revet mild ost (gerne med
lav fedt %)
Salt, peber
10 – 12 lasagneplader
Tjek fiskefilerne for ben, og skær dem ud i lange tynde strimler,
rødspættefiler, må gerne bruges hele. Drys fisken med lidt salt,
læg dem i et fad, lad dem trække i ca. 30 min.
Pil og hak løg og hvidløg fint, Kom olie i en gryde, svits løg og
hvidløg heri i 2 – 3 min. uden de tager farve. Tilsæt den optøede
spinat, krydr med salt og peber, Lad spinatblandingen sauterer i 4
– 5 min. Ved svag varme, til den falder lidt sammen og væden
dampes fra. Er der for meget væde hældes det fra.
BECHAMEL: smelt smørret i en lille tykbundet gryde. Hæld melet
i det smeltede smør, og rør grundigt med et piskeris, til du har en
glat jævning. Tilsæt mælken lidt af gangen, mens du pisker hele
tiden, så du får en glat sovs uden klumper. Når al mælken er
tilsat, bringes sovsen til kogepunktet og lad den koge igennem i
ca. 5 min. Ved svag varme og stadig røre med piskeriset(for at få
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melsmagen kogt ud) Tilsæt muskatnød og 100 g. af den revet
ost, rør let rundt i sovsen så den bliver glat og blank. Hvis sovsen
er klumpet så kom den gennem en sigte.
Smør et ovnfast fad med fedtstof og læg lagvis fisk,
spinatblanding, lasagneplader og bechamelsovs, indtil det hele er
brugt. Slut med sovs øverst, og drys resten af den revne osten
over til sidst. Sæt fadet i ovnen. Bag lasagnen ved 180 grader i
40-45 min. til den er flot gylden og lasagnepladerne er møre.
Tag lasagnen ud og lad den køle lidt af.
Tip: Fiskelasagne kan sagtens gemmes til dagen efter og spises
kold. Eller skær lasagnen ud i små portioner og tag den med i
madkassen på tur, arbejde i skole eller i børnehave.
Opskriften er lånt fra bogen Madglæde en kogebog til dagplejen
Af Meyers Madhus – dagplejen - FOA

~6~

PIZZA MASSAGE:
Børnene vil stå i kø for denne øvelse
Den voksne styrer forløbet og fortæller hvad der skal ske.
Flere børn kan godt være med til at massere.
Barnet er på en madras eller måtte på maven og slapper af.
Lad nu som om, at i skal ælte pizzadej på ryg af barnet.
Massér ryggen hvor de andre børn hjælper.
Fortæl videre: tomat sauce smøres på (lav cirkel bevægelser på
ryggen)
Så skal der skinke på (lav små prikke bevægelser med fingre)
Der kommer ost på - igen små prik.
Skub pizzaen ind i ovn (gnid frem og tilbage med flad hånd)
Tørrer bordet af (cirkel bevægelse med flad hånd)
Dække bord (Små tryk på ryggen for hver tallerken)
Så er det den næste til at prøve og alle børn får lov efter tur.
Slut af med at du selv skal ha pizza massage.
Det er en hyggelig social
aktivitet, fordi man er
flere om at masserer.
En god ide, er at bruge
en cd med stressless
musik eller andet hygge
musik
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Louises Torskefilet med tomatsauce:
4 personer

400 g. torskefilet
200 g. rejer
200 g. hakket champignon
2 spsk. hakket persille
2 dåser flåede tomater
Salt, peber

Smør et ildfastfad med olie.
Læg torskefilterne i fadet
Drys salt og peber på
kom rejer, champignon og persille over
og til sidst hæld de flåede tomater over
læg et stykke folie over
og sæt det i ovnen ved 200 grader i ca 30 min
Serveres evt. med nye aspargeskartofler

~8~

FLUESMÆK BALLONEN:
Start med at puste en masse balloner op.
Hvert barn får en fluesmækker i hånden.
Barnet skal nu ramme ballonerne med fluesmækkeren.
Du kan også bruge små lette plastik bolde.
En sjov aktivitet, hvor barnet får brugt en masse energi.
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Paella med tigerrejer og chorizo:
2 personer
Tilberedningstid: 30 minutter
40 g chorizo (spansk pølsetype,)
1 spsk. olivenolie
1 tsk. røget paprika
1 gul peberfrugt
1 rød peberfrugt
200 g basmati- eller jasminris
3½ dl hønsebouillon
75 g grønne bønner
200 g pillede, rå tigerrejer
½ dåse kikærter
1 spsk. olivenolie
1 fed hvidløg
1 tsk. paprika sød

Skær chorizo og peberfrugterne i mindre tern og steg dem i olie, i
en gryde eller wok, ved mellem varme, sammen med røget
paprika i 2-3 min.
Kom risene ved, steg et kort øjeblik, tilsæt bouillon (1 terning
opløst i 3½ dl kogende vand).
Kog op og lad det simre under låg i 10 min.
Skyl og nip bønnerne, og skær dem midt over. Kom bønnerne i
gryden efter de 10 minutter, kog videre 5 min. for svag varme.
Dup imens rejerne tørre i køkkenrulle. Hæld væden fra
kikærterne og skyl dem i koldt vand. Svits rejer og kikærter i olie
ca. 3 min. ved høj varme, krydr med presset hvidløg, almindelig
paprika, salt og peber.
Kom reje blandingen i risene, bland, smag til og server.
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Frederiks Små pizzaer.
8 stk.
Pizzadej:

2½ dl lunken vand
10 g gær
175 g fuldkornsdurummel
eller, alm durummel
150 g hvedemel
1 tsk. salt
1 spsk. Olivenolie
Fyld:

1 fed hvidløg
¼ tsk. salt
4 dl mosede tomater (fra
flaske)
150 g revet ost
150 g chorizo eller peperoni
eller og bacon
2 tsk. tørret oregano
1 potte basilikum

Sådan gør du:

Kom vand og gær i en stor skål og rør til gæren er opløst.
Tilsæt fuldkornsdurummel, hvedemel, salt og olie.
Ælt dejen godt sammen til den er blød og elastisk.
Læg et fugtigt viskestykke eller husholdningsfilm over skålen
og lad dejen hæve 1½ time.
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Tænd ovnen på 225 grader varmluft.
Del dejen i 8 stykker. Rul hvert stykke ud til en lille pizza ca. 16
cm i diameter. Drys mel under og ovenpå pizzaerne mens du
ruller, så dejen ikke hænger fast i bordet eller kagerullen.
Læg pizzaerne på bageplader med bagepapir.
Pres hvidløget. Rør hvidløg og salt i tomaterne og smør dem på
bundene. Drys ost ovenpå tomaterne. Skær chorizoen i tynde
skiver og fordel dem på pizzaerne. Drys oregano på toppen.
Bag pizzaerne i ca.12 minutter til osten er smeltet, og kanten af
pizzaerne er lysebrun.
Drys pizzaerne med hele basilikumblade inden servering.
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VASKETØJ:
Ude og inde lege.
Hæng en tørresnor op, så den passer i højde til børnene.
Sæt en spand med tøjklemmer et stykke fra snoren.
Klude fordeles rundt på gulv/græsset.
Legen går ud på at hænge klude op på snoren med tøjklemmer.
En enkel leg, der bl.a. styrker finmotorikken og en høj aktivitets
niveau, da det gælder om at få flest klude hængt op.
Man kan også bestemme, at hvert barn skal gå efter en bestemt
farve.
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Blomkålsgratin:
300 g blomkål i små buketter
1
⁄2 liter vand
1
⁄2 tsk. groft salt
100 - 150 g kogt, skinke (evt røget)
Evt. 2 hårdkogte hakkede æg.
100 g hvedemel (ca. 2 dl)
3 dl mælk
15 g smør/margarine
4 æggeblommer
3
⁄4 tsk. groft salt
friskkværnet peber
4 æggehvider
1 1⁄2 spsk. Rasp
Pynt: Purløg:

Blomkålsbuketterne kommes i kogende vand tilsat salt og koges i
ca. 4-5 min. Hæld blomkålen i en sigte til afdrypning. Skær
skinken i små tern.
Kom mel og 1½ dl af mælken i en tykbundet gryde. Pisk det til en
jævning. Tilsæt resten af mælken og smørret og bring det i kog,
under piskning. Kog blandingen godt igennem. Tag gryden af
varmen og lad dejen køle lidt af. Rør æggeblommerne i én ad
gangen. Rør godt ind imellem. Tilsæt salt, peber, skinke, (evt
kogte æg) og blomkålsbuketter. Pisk hviderne meget stive, og
vend halvdelen i dejen med en dejskraber. Fold til sidst resten af
hviderne forsigtigt i. Hæld dejen i et smurt, raspdrysset gratinfad
(ca. 2 liter). Bag gratinen midt i ovnen, ved 175 grader i 1 time.
Server straks.
Tip Lav en broccoligratin:
Brug let dampet broccoli i stedet for blomkål - broccoli skal dog
koge mindre end blomkål ca. 1½-2 min.
Bagetid - Ca. 1 time ved 175°.
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Emils Torskerognsfrikadeller med remouladecreme
og Broccolisalat:
Ca. 4 personer.

2 ds. Torskerogn
1 æg
1 hakket løg
1 spsk. Havregryn
Salt, peber.
Remouladecreme:
1 dl. Remoulade
1 dl. Cremefraiche
Salt, peber
Torskerogn, æg, løg, havregryn, salt og peber røres godt
sammen.
Steges på panden som frikadeller
Remouladecremen blandes
Serveres med råstegte kartofler, ristet rugbrød,
citronbåde og broccolisalat
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Broccolisalat:

75 g. perlespelt
200 g. broccoli
50 g. ærter
1 forårsløg
100 g græsk yoghurt 2 %
1 spsk. Citronsaft
1 fed hvidløg
½ bdt. Hakket persille
Salt, peber
Kog spelten i letsaltet vand i ca. 15 min. Og lad dem dryppe godt
af.
Del broccolien i små buketter, hak forårsløgene.
Bland yoghurten med citronsaft, presset hvidløg og hakket
persille. Smag dressingen til med salt og peber og vend broccoli,
ærter, spelt og forårsløg i
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Mads´ Spinat-fisk:
4 personer
600 g rødspættefilet
5 dl Mornay sauce
2 spsk. rasp
450 g spinat
Salt og peber
Persille
Tilbehør:
Kogte kartofler og
evt. kogte gulerødder

Tænd ovnen på 225 grader
Skyl spinaten og fordel den i et ovnfast fad, smurt i olie.
Fordel fisken ovenpå spinaten.
Krydre med salt og peber.
Fordel Mornay saucen over fisken
og drys med rasp.
Sæt fadet i en varm ovn
Bag retten ca. 12 minutter.
Pynt spinat-fisken med persille
Server kogte kartofler til.
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FIND TO ENS:
Laminer 20 billeder hvor der er to af hver.
Halvdelen af billederne fordeles rundt på gulvet / græsplænen
med billedet opad.
Barnet får et billede af gangen, og skal nu finde dens makker.
Herefter fortæller de hvad der er på billedet. F.eks. en sort kat en rød bil - en blå firkant - osv.
Legen er altid en succes både ude og inde.
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Lucas´ Indianer risret med rejer:
4 pers.
2½ dl vand
½ tsk. salt
1½ dl. ris til løse ris (120gr.)
2 æg
100 g champignon
200 gr. rejer afdryppede rejer (eller pillede)
fedtstof til fadet
2 dl. revet ost
3 spsk. hakket løg
2 spsk. hakket æble
2½ spsk. mel
3 dl. mælk
2 dl. fløde
lidt salt og peber
Tilberednings tid ca. 25 min
ovntemperatur: 250 grader
Fremgangs måde: Kog vand og salt op. Kom ris i og kog ved
svag varme under låg i ca.20 min.
Kog æggene hårdkogte (10 min.) Skyl dem kolde - pil dem og
skær dem i både. Rens champignon og hak dem fint. Smelt
fedtstof i en gryde og svits løg - æble og karry heri. Drys mel over
og bag op med mælk og fløde. Tilsæt krydderier - kom
champignon i.
Smør en ovnfast fad med smør (margarine). Læg risene i bunden
og fordel æggebåde og rejer herover. Hæld stuvningen over og
ost drysses på.
Gratiner ca. 7 min. ved 250 grader.
Kan serveres med ristet rugbrød eller lun flutes.
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Jonas´ Fiskeburger med ovnfritter:
Til 4 personer:
Ovnfritter:
3-4 bagekartofler
Olie, salt, peber
Fiskeburger:
600 g mørksejfilet, lyssej eller kuller
1 æg
4 spsk. majsmel
4 grove burgerboller
4 blade salat
4 tomater
2 æbler
1 rødløg
½ agurk
Evt. 1 rød peberfrugt
Salt og peber
Karrymayonaise:
100 g. mayonnaise
100 g. ymer
1-2 tsk. karry
2-3 tsk. Sennep med honning
1 stor finthakket drueagurk
salt og peber
Tænd ovnen på 225 grader. Skær kartoflerne i smalle både, vend
dem i olien og drys med salt og peber. Sæt kartoflerne i ovnen i
20 min. Rør karrymayonaisen sammen. Hak fisken groft på
skærebrættet med en kniv. Bland hakket fisk, salt og peber godt
sammen. Tilsæt æg og majsmel. Form 4 fiskebøffer og steg dem
på panden. Snit imens salaten, skær tomater, agurk, rød peber
og løg i skiver. Fjern kernehuset fra æblet og skær det i tynde
skiver. Varm burgerbollerne i ovnen
Smør burgerne med karry-mayonnaise, læg derefter løg,
æbleskiver, salat, fiskebøffer, tomat, agurk, rød peber og til sidst
burgerbollen som også er smurt med karrymayonaise.
Server med ovnfritter.
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BABY YOGA
Barnet er på maven på en yoga måtte.
Barnet løfter nu overkroppen og laver en go stræk øvelse.
Øvelsen kaldes lille kobra, og er også rigtig godt at bruge, når vi
skal læse bøger med børnene.
Det styrker både ryg og arm muskler
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Tims Fiskekrebinetter med persillesovs:
Til 4 personer
Tilberedningstid: ca. 30 min.
Fiskekrebinetter.
500 g fiskefars af torsk
1 tsk. Salt
peber
1 dl rasp
rapsolie til stegning
Persillesovs.
5 dl letmælk
4 spsk. saucejævner
1 bundt persille
Tilbehør:
Kogte kartofler
1 spidskål
1 broccoli
Rør fiskefarsen med salt og lidt peber.
Form 4 krebinetter af farsen. Vend krebinetterne i rasp,
Steg krebinetterne i olie på panden ca. 4 min på hver side ved
middelhøj varme.
Skyl persillen grundigt, og hak den. Pisk mælk og saucejævner
sammen i en gryde, og kog mælken op under omrøring. Kom
persillen i saucen, og kog endnu 2-3 min. Smag til med salt og
peber.
Skær spidskålen i brede strimler, og skær broccolien i små
buketter. Kog spidskål og broccoli i en gryde med letsaltet vand i
3 min.
Servér fiskekrebinetterne med kogte kartofler, persillesauce og
kogte grøntsager.
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FANG TROLDEN:
Aktiviteten kræver go plads og flere
deltagere.
Alle får en hale (et tørklæde) i bagen.
Der er en, der skal starte med at fange de
andre.
Den første der får fanget sin hale, skal hjælpe med at fange de
andre trolde.
Sådan går det videre indtil alle er fanget,
Og så kan man starte forfra med en ny.
Her er det helt sikkert at alle får pulsen godt op.
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Skovturssnegle med skinke:
Ca. 16 stk.
2 dl. Lunken mælk
25 g. gær
2 tsk. olie
½ tsk. Salt
90 g. fuldkornshvedemel
Fyld:
½ hakket løg
¾ dl tomatpure
150 g. kogt skinke i strimler
1 tsk. Oregano
60 g. revet ost

Udrør gæren i den lunkne mælk, tilsæt de øvrige ingredienser,
ælt dejen godt.
Dejen skal hæve lunt og tildækket i ½ time. Rul dejen ud i en
firkant ca. 30 x 45 cm
Smør tomatpure på og fordel resten af fyldet på dejen.
Rul dejen sammen på langs som en roulade og skær den i 16
skiver, der lægges på bageplade. Efterhæver i ca. 20 min.
Pensles med æg og bages ved 200 grader i ca. 15 min. På
midterste rille i ovnen
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Bamse Mumser:
12 stk.
3 dl yoghurt (naturel)
2 æg
4 tsk. Olivenolie
1 spsk. Honning
1½ dl hvedemel
1½ dl rugmel
1 dl grahamsmel
1 dl fuldkornshvedemel
2 tsk. Bagepulver
½ tsk. Salt
75 g soltørrede tomater
100 g skinke i tern eller strimler
1 rød snack peberfrugt
50 g feta ost i tern
2 tsk. tørret oregano/ eller timian
12 papir muffin forme.
Yoghurt, æg, olie og honning blandes, mel, salt og bagepulver
blandes sammen og kommes i yoghurten.
Tomater, skinke, pebersnack og ost røres i
Oregano/timian drysses oven på inden de sættes i ovnen
Bages i ovnen ved 180 grader i ca. 15 til 20 min.

~ 25 ~

Pyt i pande med skinke:
2 personer
½ bdt. Forårsløg
½ bdt. Grønne asparges
3 dl kogte ris (evt. en rest)
1 spsk. Olie
1 spsk. Paprika
100 g. cherrytomater
100 g. sukkerærter
150 g. skinketern
Salt og peber

Tilbehør:
Flutes eller brød

Rens forårsløgene og skær dem i tynde skiver.
Svits risene i olien sammen med paprika i 2 min.
tilsæt forårsløg og asparges skåret i mindre stykker,
og lad det svitse i yderligere 2 min.
halvér tomater og sukkerærter,
vend dem i sammen med skinketern
og varm retten godt igennem.
Smag til med salt og peber
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SVUP KAROLINE:
Brug et tørklæde eller et tæppe, alt efter hvor mange børn, der er
med. Ta nogle lette bolde op på tæppet, og alle holder ved det og
vipper op og ned mens de synger:
Svup Karoline mavepine
sengen fuld af lopper
mor kan ikke fange dem
for allesammen hopper.

Til sidst sendes
alle bolde afsted
op i luften, og
børnene samler
dem op igen, og vi
kan starte forfra.
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Skinke pasta salat:
Ca. 4 personer

200 g. grove pasta penne
200 g. skinke i strimler
100 g. ærter
100 g. hakkede champignon
2 avokado i tern
½ grøn peber i tern
3 gulerødder i små tern
100 g. hakket blomkål
Dressing:
Olivenolie med 1 spsk. hakket persille
Smagt til med salt og peber

Kog pastaen som anvist på posen
Bland de øvrige ingredienser i,
Og til sidst blandes dressingen i.
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VENDESPIL MED FARVER:
Børnene maler / tegner i otte forskellige farver, og de bliver
lamineret. Der skal være to af hver.
Læg alle billeder på gulv / græs med billede nedad. Børnene
skiftes til at vende to billeder og siger farverne indtil de alle har
fundet to ens.
Man kan starte med fire billeder, alt efter børnenes alder.
Man kan fortsætte med bogstaver, tal, børnenes navne, ord osv.
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Sophias Pasta med ærter og bacon:
Ca. 4 personer

400 g. bacon i tern
500 g. pasta
100 g. optøede ærter
½ Fed hvidløg
1 tsk. citronsaft
1 dl basilikumblade
2 spsk. Revet parmesan ost
2 spsk. pinjekerner
1 tsk. Salt
1 knsp.. Peber
1 dl olivenolie

Rist baconternene på en
pande, til de er sprøde.
Blend ærter med hvidløg,
citronsaft, basilikumblade, parmesan, pinjekerner, salt og peber.
Tilsæt olien lidt efter lidt, mens der blendes, til pestoen har en
jævn konsistens.
Kog pastaen som beskrevet på posen og lad den dryppe af i en
sigte.
Bland pastaen med pestoen, vend bacontern i og server
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Pastapenne i champignonsovs med bacon:
Ca. 4 personer.
Arbejdstid ca. 30 min.
500 g. champignon
1 stor løg
100 g. bacon
2 spsk. Olivenolie
1 fed hvidløg
1 håndfuld frisk timian
(eller 3 tsk. tørret timian)
2½ dl fløde
Salt, peber

Rens champignonerne, og skær dem i tykke skiver, hak løget, og
skær baconen i små tern.
Brun bacon, løg og champignon i olien på en pande ved høj
varme. Rør ikke for meget i starten. På et tidspunkt begynder det
måske at koge, men lad det stege videre uden at føre for tit, til
det begynder at stege og brune igen.
Hak hvidløg og timian fint, og bland det i.
Kog op med fløde og smag til med salt og peber.
Kog pastaen og lad den dryppe lidt af i en sigte og vend den
hurtig i sovsen
Server straks
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BALLON SJOV I HAVEN:
Pust fire balloner op i forskellige farver.
Hæng dem op i et træ i haven (Ikke for højt). På græsset er der
fire bolde i samme farver som ballonerne.
Lad barnet vælge f.eks. en blå bold og så skal barnet kaste
bolden op og ramme den blå ballon.
Bagefter vælger i en ny farve og sådan fortsætter legen.
Børnene lærer at kaste en bold og igen at kende farverne.
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Madpandekager med kødfyld:
Til 4 personer
Kødfyld
500 g hakket svinekød
1 gulerod
1 løg
1 spsk. olie
Abrikoser i tern
2½ dl tomatpuré
2 dl bouillon
1 fed hvidløg
½ tsk. stødt spidskommen
salt og peber
12 madpandekager/tortillas
Tip: man kan evt. skære ¼ hvidkål i meget tynde strimler og
komme i kødfyldet
Tilbehør
4 gulerødder
2 peberfrugter
Lidt salat
Oliven
2 dl cremefraiche 9%
175 g revet mild ost
Kødfyld
Skræl guleroden. Skær den i små tern.
Pil løget. Hak det i små tern.
Kom olie i en gryde. Varm olien op.
Svits gulerødder, løg og kød i gryden til kødet skifter farve.
Opløs halvdelen af bouillonterningen i kogt vand
Tilsæt tomatpuré, abrikoser, bouillon, presset hvidløg og
spidskommen.
Kog det sammen i ca. 20 minutter uden låg, det skal være ret
tyktflydende. Tænd ovnen på 175 grader.
Smag til med salt og peber.
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Servering
Tag pandekagerne ud af posen og pak dem ind i stanniol, varm
dem i ovnen ca. 10 min. Eller lun dem i mikroovn ca. 20 sek. pr
stk.
Skyl og skræl gulerødderne. Skær dem i stave, (til små børn
forkog dem lidt).
Skyl og rens peberfrugten. Skær dem i stave.
Skyl salaten. Skær eller riv den i mindre stykker.
Fyld pandekagerne med kødfyld, cremefraiche og revet ost.
Tip: Man kan også stille pandekager, kødfyld, cremefraiche og
ost hver for sig på bordet, så hver fylder sin egen pandekage.
Opskriften er venligst udlånt af voresmad.dk – Landbrug & Fødevarer.
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Fuldkornspitabrød med karry kødfyld:
Til 4 personer
600 g hakket svinekød 8-12 %
1 løg
3 stilke bladselleri
2 tsk. karry
4 spsk. sojasauce
Salt og peber
12 fuldkornspitabrød
2 peberfrugt
½ agurk
Hjertesalat
1 lille bæger yoghurt

Skyl bladselleri og skær i små tern. Pil løg og hak det fint.
Lad en dyb pande eller en gryde blive varm ved høj varme. Kom
kødet i og steg det til det har skiftet farve. Tilsæt løg, bladselleri
og 2 tsk. karry og steg det ca. 3 minutter.
Tilsæt sojasauce og skru ned til svag varme. Lad retten koge ca.
10 minutter under låg.
Varm pitabrødene efter anvisningen på emballagen.
Skyl og skær peberfrugt i strimler og agurk i tynde skiver. Skyl
salaten og bræk bladene af.
Tag låget af gryden og kog videre nogle minutter under omrøring,
til næsten al væsken er fordampet. Smag til med salt og peber.
Pitabrødene kan serveres fyldte eller tingene kan stilles i skåle og
hver person laver sine egne pitabrød. Server yoghurt til.
Opskriften er venligst udlånt af voresmad.dk – Landbrug & Fødevarer.
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SJOV FINDELEG:
Her er vi på legeværelset med en masse legetøj rundt omkring
os.
Den voksne viser f.eks. en rød traktor frem, og beder børnene om
at finde alle de røde ting, der er på gulvet.
Næste gang viser den voksne en grøn bold, og så skal de finde
alle de grønne ting.
Det ældste barn kan nu finde en ting frem.
En god og sjov leg der kræver koncentration og kendskab til
farverne.
Legen er god både ude
og inde.
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Claudias Farsmam:
4 personer

500 g. hakket svine kød 8 – 12 %
4 spsk. Rasp
1 æg
1 dl mælk
Salt og peber
1 ds. Cocktailpølser
Evt. champignon
Ca. 150 g. bacon i skiver
soya

Rør kødet med rasp, æg, mælk,
salt og peber.
Bland cocktailpølserne i farsen, hvis i vil bruge champignon, skal
de også vendes i farsen. Hvis der er tid så lad farsen stå og hvile
i 20 min i køleskabet. Form et ”brød” af farsen og læg det i et
ildfast fad smurt med olie. Læg baconen over farsbrødet. Hæld
lidt vand og soya i fadet til farsbrødet, så bliver der en dejlig sky
at lave sovs af. Lad det stå i ovnen 50 til 60 min ved
180 grader.
Server kogte kartofler og brunsovs lavet af skyen ved farsbrødet
Kan også serveres med kartofler og vildtsovs
Vildtsovs laves som brunsovs tilsat ca. 1 - 2 spsk. Ribsgelé
Kan også serveres med ris og karrysovs
Tilbehør: revet gulerødder, rosiner, appelsin stykker og lidt
appelsinjuice som dressing
TIP: en skive koldt farsmam er god i en sandwich eller på et
stykke rugbrød i de efterfølgende par dage.
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Milles Eventyrsuppe:
Til 4 personer.

Tilberedningstid: ca. 30 min.
400 g tynde skinkestrimler af
inderlår
½ broccoli
½ blomkål
3 gulerødder
2 spsk. olie
100 g suppenudler
1,6 liter vand
3 bouillonterninger
2 spsk. sojasauce
Peber
Tilbehør:
Groft brød

Skyl broccoli og blomkål og skær dem i små buketter. Skræl
gulerødder og skær dem i små, korte stænger.
Bring vand og bouillontern i kog. Tilsæt suppehorn og kog 3-4
min. under låg.
Dup kødet tørt med køkkenrulle. Kom halvdelen af olien i en stor
gryde og steg kødet ca. 2 min. til det er brunet. Tag det op på en
tallerken.
Kom resten af olien i gryden og svits grøntsagerne i ca. 1 min.
Tilsæt suppen og lad det koge i 2 minutter. Varm brødet på
brødristeren.
Kom kødet i gryden og kog det kort igennem. Smag til med
sojasauce og peber.
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KOLBØTTE / TRILLE SJOV:
Læg to underlag / måtter på gulvet i to forskellige farver.
Den røde er en kolbøtte måtte og den blå er en trille måtte.
Nu hjælper du barnet med at slå to kolbøtter på den røde og viser
at det kan trille tilbage på den blå.
Så starter de forfra og kan skiftes til at begynde.
Når de har øvet legen mange gange, kan de selv slå kolbøtter
uden den voksnes hjælp.
Husk at rose barnet.
Børn kan godt lide gentagelser og føler sig trygge, når de ved
hvad der skal ske.
Du kan evt. tegne to fødder på kolbøtte måtten, så de kan stå
ovenpå og starte aktiviteten.
Aktiviteten stimulerer i høj
grad følesansen.
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Josefines Kartoffelsuppe med porrer:
Ca. 4 personer.

1 kg. Kartofler
3 porrer
25 g. smør
1 ltr. Lys bouillon
4 dl. Fløde 13 %
Salt, peber
Pynt:
1 bdt. Hakket Purløg
1 pakke hakket ristet bacon

Skræl kartoflerne og skær dem i mindre stykker gør porrerne
rene og skær dem i mindre stykker
Kog kartofler og porrer til de er møre,
Blend kartofler, porrer, smør og bouillon sammen
Tilsæt fløden og smag til med salt og peber
Inden serveringen drysses suppen med purløg og ristet bacon
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RULLE PÅ BOLDEN:
Lad barnet sidde på knæ og rulle over en bold, så bolden er
under maven. Barnet bruger armene til at holde balancen.
Når de først har lært øvelsen, kan de ikke lade være med rulle en
tur, når de ser en bold.
Det er en go øvelse i at lære at holde balancen. Det kan også
være en hjælp til et barn der skal lære at kravle.
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Najas Tomatsuppe:
4 personer
25 g smør
1 løg i grove stykker
1 lille grofthakket fed hvidløg
3 gulerødder i mindre stykker
1 dåse hakkede tomater
1 tsk. tørret basilikum
1 liter grøntsags bouillon
1 1⁄4 tsk. groft salt
friskkværnet hvid peber
1 tsk. sukker
200 g tørret pasta, fx minisuppehorn eller skruer
Evt. kødboller kan tilsættes
Tilbehør:
2 dl Cheasy® fraiche 5 %
groft brød
Smelt smørret i en stor tykbundet gryde ved kraftig varme, men
uden det bliver brunt. Svits løg og hvidløg i ca.1 min. Tilsæt
resten af ingredienserne og kog ved svag varme og under låg i
ca. 20 min. eller til gulerødderne er møre. Blend suppen i mindre
portioner (fyld kun blenderglasset 1/3 op). Blend hver portion ved
hurtigste hastighed i ca. 40 sek. eller til suppen er glat. Hæld den
tilbage i gryden og bring suppen i kog, tilsæt pasta og kog
suppen ved svag varme og under låg i yderligere ca. 10 min. - rør
af og til. Pastaen skal være mør, men ikke blød. . Kan med fordel
tilsættes kødboller, hvis man ønsker lidt kød i retten.
Smag tomatsuppen til og server straks med Fraiche og brød
Frysetip: Suppen kan fryses uden pasta.
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Emils Bulgursalat:
Ca. til 2 voksne og 2 børn.

200 g bulgur
100 g. ærter
1 rød/grøn peber i tern
1 hakket løg
2 kyllingefilet i strimler
100 g. ananas stykker
2 små avokadoer i tern
2 revne gulerødder
Dressing:
½ dl olivenolie
½ tsk. salt
1 knivspids peber ½ tsk.
karry

Kog bulguren som anvist på posen, afkøl bulguren.
Kyllingefilerne skæres i strimler og steges på panden og afkøles
Det hele blandes sammen
Og dressingen blandes i

~ 43 ~

Kylling pasta salat:
Ca. 4 personer

200 g. ærter
200 g. grov pasta
100 g. kyllingefilet i strimler
1 pk. Stegt bacon (hakkes)
1 rød peber i tern
1 avokado i tern
¼ agurk i tern
8 grønne asparges I små stykker
Dressing:
2 spsk. olivenolie
1 tsk. Honning
1 tsk. Karry
1 tsk. Ahornsirup
¼ tsk. Salt

Kog pastaen som anvist på posen afkøl dem eller brug en rest
pasta
Steg kylling filerne, krydre dem med salt og peber og skær dem i
strimler
Bacon skiverne steges og hakkes i mindre stykker
Dressingen blandes
Og det hele blandes sammen
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ÆBLE - PÆRE – SANGLEG
En lille sød sang, hvor man både strækker sig, og kommer ned
på hug.
Melodi: Poul sine høns
Æbler og pærer

(Pluk frugt i et højt træ og stræk kroppen helt
ud - stå på tæerne)

de vokser på træerne
Når de er modne
så falder de ned

(Kom helt ned på hug eller ned på maven )

Det er en god motorisk træning for børnene
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Barbecue kylling med brune ris:
Ca. 4 personer
2 kylling filet (barbecue)
250 g. brune ris
1 ds. Flåede hakkede
tomater
1 hakket løg
Oregano, salt og peber

Gennemsteg to stk.
barbecue marineret
kyllingefilet i en pande.
Kog de brune ris i ca. 35
min. Ved svag varme.
Hak et mellemstort løg og
svits det i en kasserolle – tilsæt en dåse flåede tomater og lad det
simre i ca. fem min. Tilsat lidt salt og peber samt 1 tsk. Oregano.
Retten er nu klar til at blive serveret.
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Dagplejebørnenes fadkoteletter.
6 små koteletter
500 gr. kartofler
Salt og peber
3 dl. Fløde
1 dl. tomatpure
1 dåse fl. hakkede tomater
2 løg - 1 fed hvidløg
6 skiver bacon
200 gr. champignon i skiver
4 tomater i skiver
250 gr. ærter
ca.50 gr. smør
Skræl kartoflerne og skær dem i tynde skiver. Kom kartoflerne i
en smurt bradepande.
Fløden røres med tomat pure og fl. tomater. Det hældes over
kartoflerne. skær løg i skiver og et fed hvidløg hakkes fint og
lægges over .Bank koteletter, krydr med salt og peber og læg
dem over løgene.
Kom baconskiverne over og sæt bradepanden i ovnen ved 180
grader i 1 time.
Fordel ærter, champignon , tomat og smør i klatter over
koteletterne og giv dem endnu 10 -15 min. ved 180 grader
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BJØRNE GYMNASTIK:
Det kan være en super god ide at sætte en cd på med gymnastik.
Her er Sigurds bjørnetime 3 rigtig god, da han synger hvad vi skal
gøre (husk selv at deltage - det kan børnene godt li)
Børnene er hurtige til at lytte efter, hvad de skal, og den voksne
er jo også rolle model.
Her får vi brugt en masse energi og alle griner og har det sjovt.
Bagefter er det godt med en lille hyggestund.
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Spinat/Kartoffel ”frikadeller”:
Ca. 15 stk.

600 g. kartofler
150 g. hakket frossen spinat
1 æg
1 spsk. Rasp
2 fed hvidløg
1 tsk. Muskatnød
Salt og peber

Kog kartoflerne eller brug en rest
Mos kartoflerne, pres vandet af spinaten og hak det engang med
en kniv,
Kom det i kartoffelmosen sammen med æg, rasp, hvidløg
(presset), muskatnød, salt og peber og rør det hele godt sammen
Form dem til frikadeller og steg dem på panden
Kan serveres som tilbehør til salat og kødretter m.m.
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Helles Pastaret med spinat og oksekød:
2 børn og 2 voksne
1 kg. Frisk spinat (eller 350 g. frossen)
1 spsk. Olivenolie
400 g. hakket oksekød
1 spsk. Hvedemel
Salt og peber
2 dl. Okse- eller grønsagsbouillon (kan erstattes med vand)
2 fed hvidløg
400 g. pasta (f.eks. penne eller skruer)
Lidt friskrevet parmesan
Tilbehør: Brød eller råkost
Skyld spinaten godt igennem i flere hold vand, så den er helt fri
for jord. Varm olien i en god, stor gryde. Brun kødet grundigt i 4-5
min. og rør godt rundt undervejs. Tilsæt melet og rør rundt. Krydr
med salt og peber, hæld bouillon eller vand ved, og lad koge i 4-5
min. Hak spinaten groft, kom den i gryden til kødet, vend rundt,
så spinaten falder lidt sammen. Tilsæt finthakket hvidløg og smag
evt. til med ekstra salt og peber.
Mens du laver kødet så sæt vandet til pastaen over. Kog pastaen
i rigeligt saltet vand i ca. 8-10 min. til den er ”al dente” – dvs. mør,
men stadig med et godt bid. Hæld vandet fra pastaen, og vend
den så sammen med kød og spinat. Riv lidt frisk parmesan ud
over retten, eller server revet parmesan i en skål ved siden af, så
børnene selv kan drysse den på. Spis brød eller råkost til
TIP: I stedet for spinat kan
du i forårsmånederne bruge
friske brændenældeskud til
pastaen
Opskriften er lånt fra bogen
Madmod For børn og voksne
Af Meyers Madhus og FOA
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Liams Edderkoppepølser med rodfrugtmos:
2 børn og 2 voksne
6 pølser
Spaghetti
Rodfrugtmos:
500 g. kartofler
200 g. gulerødder
100 g. selleri
100 g. persillerødder
100 g. pastinak
2 dl. Mælk
100 g. smør
Salt og peber

Skær pølserne i 3 cm
lange skiver og lad
børnene stikke
spaghetti igennem så spaghettien stikker ud i begge ender af
pølsen (Edderkopper). Sæt en gryde over med vand og bring den
i kog, skru ned og kom edderkopperne i og lad dem simre ved
meget svag varme i ca. 10 min.
Skræl rodfrugterne og skær dem i mindre stykker, kog dem møre
i usaltet vand, i 20-30 min. hæld vandet fra, mos rodfrugterne
med en kartoffelmoser eller et piskeris, kom smørtern i og
halvdelen af mælken rør det sammen og kom mere mælk i til det
har den rette konsistens, Smag til med salt og peber.
TIP: man kan bruge alle slags rodfrugter
Bruger man kun kartofler så prøv at komme lidt friske ærter i.
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RUNDTOSSE LEGEN:
Lad børnene skiftes til at sidde på en kontorstol. De andre børn
drejer stolen rundt til hver side nogle gange.
Sansegyngen er også god og en snurretop.
(Husk at skvulpe dit barn)
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Mathildes Kartoffelpizza:
2 pizzaer /4 – 6 personer
Bunde:
5 g gær
1½ dl lunken vand
125 g. hvedemel
125 g.
fuldkornshvedemel
1 tsk. groft salt
Fyld:
750 g. kartofler
1 bdt. Persille
1 fed hvidløg
½ dl olivenolie
Salt og peber
50 g. sorte oliven
1 portion løgmarmelade
Løgmarmelade:
500 g. løg
20 g. smør
½ dl lagereddike
40 g. sukker
5 kviste frisk merian
Salt og peber.
Bunde: rør først gæren ud i vandet. Tilsæt så mel og salt lidt af
gangen, og ælt det sammen til en smidig dej, dejen skal æltes 5 –
7 min, så den bliver elastisk og glat. Læg dejen i en skål, og lad
den hæve i ca. 2 timer på køkkenbordet.
Løgmarmelade: Pil løgene, og skær dem i tynde skiver. Kom
smør i en gryde, tilsæt løg, og sauter dem ved svag varme. Til de
falder sammen. Kom eddike, sukker og merianblade ved. Skru
ned for blusset, og lad løgene simre i 25 – 30 min. til de smelter
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helt sammen til en fin, gylden løgmarmelade. Smag til med salt
og peber
Fyld: skræl kartoflerne, og skær dem i ½ cm tykke skiver, skyl
persillen og pil hvidløget. Blend persille, hvidløg, olivenolie og lidt
salt og peber til en dressing. udsten de sorte oliven, hak dem og
bland dem i dressingen.
Blancher kartoffelskiverne i 1 – 2 min. i kogende letsaltet vand,
tag dem op og lad skiverne dryppe godt af. Vend
kartoffelskiverne i persilledressingen
Rul dejen ud til 2 tynde pizzabunde, og lav en lille forhøjet kant
hele vejen rundt. Læg pizzabundene på bagepapir, og smør
løgmarmelade ud over dem. Fordel så kartoffelskiverne ud over
løgmarmeladen, så de ligger i et jævnt lag på hele bunden.
Forvarm ovnen til 250 grader, og lad bagepladerne stå inde i
ovnen, så de også bliver varme. Tag de varme bageplader ud af
ovnen, træk pizzaerne over på bagepladerne, og sæt dem i
ovnen. Bag pizzaerne i ca. 15 min. til kartoflerne er gyldne, og
bundene er gennembagt.
Tag pizzaerne ud af ovnen. Og server dem straks. Med lidt
sprøde rå grønsagsstænger, eller lidt salat til.
TIP: Pizzaen er også rigtig god at spise kold i madpakken
Opskriften er lånt fra bogen
Madglæde en kogebog til dagplejen
Meyers Madhus – dagplejen - FOA
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BOLD MASSAGE:
Børnene er sammen to og to.
Den ene ligger på maven eller ryggen på et tæppe / yoga måtte
og slapper af.
Det andet barn sidder ved siden af.
Den voksne viser og fortæller hvilke massage bevægelser der
kan laves.
Det skal være behageligt, at bolden bliver rullet rundt på ryggen
af barnet.
Du kan bruge både bløde og hårde bolde til massage og de skal
ikke være for store.
Vis barnet, at de kan lave små cirkel bevægelser eller mønstre
på ryggen af barnet der får massage.
Det er også godt at massere både arme og ben og under
fødderne.
Barnet kan selv rulle foden på en massage bold, hvis det sidder
på en stol.
Aktiviteten er god til børn der har svært ved fysisk berøring.
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BEVÆGELSE:
Det er rigtig godt for børnene, at få lov til at bevæge sig.
Der er mange muligheder
Trille ned af en lille bakke/skråning og kravle/gå op igen
Gå op ad trapper og kravle ned igen
Gå en tur i skoven
Spille bold
gynge
Køre på løbecykel
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Forkortelser:
spsk.

Spiseskefuld

tsk.

Teskefuld

dl.

Deciliter

g.

gram

stk.

styk

ca.

cirka

ds.

Dåse

pk.

Pakke

kg.

Kilo

ltr.

Liter

bdt.

Bundt

knsp.

Kniv spids
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Barbecue kylling med brune ris

46

Blomkålsgratin / Broccoligratin

14

Broccolisalat

16

Claudias Farsmam

37

Dagplejebørnenes fadkoteletter.

47

Emils Bulgursalat

43

Emils Torskerognsfrikadeller med remouladecreme

15

Fiskelasagne

05

Frederiks små pizzaer

11

Fuldkornspitabrød med karry kødfyld

35

Helles pastaret med spinat og oksekød

50

Jonas´ Fiskebürger med ovnfritter

20

Josefines kartoffelsuppe med porrer

40

Kylling pasta salat

44

Liams edderkoppepølser med rodfrugtmos

51

Louises Torskefilet med tomatsauce

08

Lucas´ Indianer risret med rejer

19

~ 58 ~

Madpandekager med kødfyld

33

Mads´ Spinat-fisk

17

Mathildes Kartoffelpizza:

53

Milles Eventyrsuppe

38

Najas Tomatsuppe

42

Paella med tigerrejer og chorizo

10

Pastapenne i champignonsovs med bacon

31

Pyt i pande med skinke

26

Skinke pasta salat

28

Skovturssnegle med skinke

24

Sophias Pasta med ærter og bacon

30

Spinat/Kartoffel ”frikadeller”

49

Tims Fiskekrebinetter med persillesovs

22

~ 59 ~

Indholdsfortegnelse Lege:
Baby yoga

21

Ballon sjov i haven

32

Bjørne gymnastik

48

Bold massage

55

Fang trolden

23

Fluesmæk ballonen

09

Find to ens

18

Gemmeleg i skoven

04

Kolbøtte/trille sjov

39

Pizza massage

07

Rulle på bolden

41

Rundtosse legen

52

Sjov findeleg

36

Svup Karoline

27

Vasketøj

13

Vendespil med farver osv.

29

Æble pære sangleg

45
:

~ 60 ~
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