
Kostholdsplan 
Hammerdalen barnehage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vi bygger vår kostholdsplan på nasjonale retningslinjer for mat og måltider i 
barnehagen, utgitt av Sosial –og helse direktoratet. 

Vi ønsker at barnehagen og foreldrene skal være bevisste på gode matvaner hos barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planen er utarbeidet etter drøftinger i personalgruppa. 

 

Barnehagen skal i følge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, 
holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. 
Barnehagen skal også gi barna kunnskap om menneskekroppen og forståelse for 
betydningen av gode vaner og sunt kosthold. 

Det er viktig at kosthold og situasjon i og rundt måltidet er grundig, og at man 
forholder seg til lover, forskrifter og retningslinjer angående dette. 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDMÅL: 

Vi skal legge til rette for at barna hver dag får sunne, 
næringsrike og varierte måltider. 



MÅLTIDER: 

Barnehagen bør: 

 Legge til rette for minimum tre faste, ernæringsmessige fullverdige måltider 
hver dag. 

 Sette av god tid til hvert måltid, minimum 30 minutter til å spise, slik at barna 
får i seg tilstrekkelig mat. 

 Legge til rette for å kunne spise frokost for de barna som ikke har spist det 
hjemme, innen måltidets tidsramme. 

 Ha maksimum 3 timer mellom hvert måltid. Noen barn, særlig de yngste, kan ha 
behov for å spise oftere. 

 Legge til rette for at de voksne tar aktivt del i måltidet og spiser sammen med 
barna. 

 Legge til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø.  
 Vi vil at barna skal smake på all mat, men respekterer det hvis de ikke liker. Når 

de har smakt på maten, men ikke vil ha/ikke liker den, skal de ha et alternativt 
tilbud. Hovedmålet er at barna blir mett. 

 Vi skal respektere når barna sier de er mett, forutsatt at de ikke sier det fordi 
de andre gjør det. 

 Sørge for god hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring og tilberedning 
av mat. 

 Ivareta måltidenes pedagogiske funksjon. Vi legger vekt på at barna får god tid 
til å spise seg mett, og at de i stor grad får trene selvstendighet med påsmøring 
m.m ved bordet. 

 Det er alltid håndvask før alle måltid, og vi bruker våtservietter og/eller papir 
for å vaske/tørke barna under måltidet. 

 

MAT OG DRIKKE: 

 Maten bør varieres over tid og gi varierte smaksopplevelser. 
 Måltidene bør settes sammen av mat fra følgende tre grupper: 

Gruppe 1: Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris, pasta etc. 
Gruppe 2: Grønnsaker og frukt/bær 
Gruppe 3: Fisk, annen sjømat, kjøtt, ost, egg, erter, bønner, linser etc. 

 Plantemargarin og olje bør velges framfor smør og smørblandede margarintyper. 
 Drikke til måltidene bør være melk. Enten skummet melk, ekstra lettmelk eller 

lettmelk. 
 Vann er tørstedrikk mellom måltidene, og bør også tilbys til måltidene. 
 Mat og drikke med mye sukker bør unngås. 



 De fleste markeringer og feiringer bør gjennomføres uten servering av søt og 
fet mat og søt drikke. 

 

 

Mat og drikke vi tilbyr barna på Hammerdalen barnehage: 

Frokost og lunsj: 

Består som oftest av brød/knekkebrød med smør og ulike påleggssorter som: hvitost, 
brunost, tubeost, kremost, skinke, servelat, salami, fårepølse, morrpølse, kaviar, 
leverpostei, makrell, gomme, prim, egg i ulike former, lettmajones, agurk, paprika, 
tomat, banan, eple, rødbeter, sylteagurk. 

Drikke: lettmelk eller vann.  

Varmmat(lunch):  

Vi utarbeider hvert år en varmmatsplan hvor det framkommer hvilke retter som blir 
servert. Eksempler på dette er: 

Fiskeretter: Som f.eks: Fisk ( torsk, laks og sei fillet), Fiskepudding, fiskekaker, 
fiskepinner og fiskegrateng. 

Servers med potetmos/potet/ris/makaroni/pasta og grønnsaker eller på 
brødskiver/lomper. 

Kjøttretter: 

Som f.eks: Karbonader, pasta og kjøttsaus, pølse, Kjøttdeig/kyllingkjøttdeig, 
kjøttkaker, pastaskruer med saus og skinke. 

Supper/grøt: 

Som f.eks: Tomatsuppe, grønnsakssuppe, risengrynsgrøt, havregrynsgrøt. 

Pizza (ulike varianter) og Taco 

Ostesmørbrød 

Pannekaker (grove/fin) / grove vafler 

Drikke: Lettmelk, vann,  

 



Ettermiddagsmat: 

Vi varierer mellom å servere, kornblandinger, brød/knekkebrød, kornmokjeks og yoghurt 
med korn og rosiner. I tillegg gjerne noe frukt og grønnsaker  

Frukt og grønt (eksempler): Epler, banan, pære, appelsin/mandarin, melon, ananas, kiwi, 
plommer, mango, gulrot, kålrot, tomat, agurk, paprika. Grønnsaker og dipp. Frukten 
følger gjerne årstiden. 

Drikke: Lettmelk, vann 

 

 

Vann tilbys som tørstedrikk gjennom hele dagen. En sjelden gang serveres kakao og 
saft. 

 

 

 


