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Mission sunde børn...

Det er en rigtig stor ting, når ens barn skal i gang med 
skemaden (både for barnet og forældrene). 

Der er ofte en bunke spørgsmål forbundet med 
opstarten: hvad skal den første grød være,  hvor store 
portioner skal jeg give, er der noget man ikke må give sit 
barn, hvor meget mælk skal barnet have, når man starter 
på grød m.m. 

Dette er den 1. E-bog i serien om Babys mad- og 
måltidsvaner, og her kan du forhåbentlig finde svar på en 
masse af dine spørgsmål samt blive inspireret til at lave en 
masse lækker begyndermad til dit barn. 

De andre E-bøger i serien og babys spisevaner finder du 
i mit populære onlineunivers BABYBOXEN, hvor du også 
finder mere end 10 andre E-bøger samt over 500 siders 
sundhedsinspiration bl.a. med masser af lækre opskrifter.  

Rigtig god fornøjelse med denne E-bog.

Kh Charlotte
Ernæringsspecialist, forfatter 
og stifter af Babybite.dk
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Er mit barn klar?
Du vil nok opleve, at dit barns appetit øges i denne 
alder (4-5 mdrs alderen). Det er et helt naturligt. 
Forsøg først at øge barnets mælkeindtag. Hvis 
dette ikke er nok, kan det være tid til, at du 
forsigtigt introducere ske-maden.

Det er vigtigt at forsøge at aflure barnets 
signaler, for at se, om han/hun er klar til at komme 
igang med maden. De signaler, du kan holde øje 
med, er bl.a., når dit barn begynder at kigge eller 
række ud efter mad, når andre spiser. Et andet tegn 
kan være, at han/hun begynder at savle meget, pga. 
øget enzymaktivitet i munden, når han/hun ser 
andre spise. Et tredje tydeligt tegn på parathed er, 
hvis dit barn begynder at åbne munden, når han/
hun ser dig eller andre spise eller drikke. Det kan 
også være, at dit barn begynder at vågne mere om 
natten, fordi han/hun er sulten.

Hvis dit barn ikke viser interesse for ske-mad, når 
han/hun er 4-5 måneder, så vent! Det er meget 
vigtigt, at du kan mærke, at dit barn er helt klar - du 
må endelig ikke presse på. 
Omvendt skal du heller ikke vente, hvis dit barn viser 
tydelige tegn på at være klar til skemad (og han/
hun er over 4 måneder). 

Det vigtigste du kan gøre er, at aflæse dit barns 
signaler, for der er kun én, der kan fortælle dig, om 
dit barn er klar, og det er DIT BARN.

Hvordan kan mit barn reagere på ske-mad?
Det er en kæmpe omvæltning for barnet ikke 
længere kun at skulle have mælk. Den sensoriske  
oplevelse er meget stor, og derfor kan barnet godt 
have brug for noget tid til at vænne sig til både 
konsistens og smag. Så fortvivl endelig ikke, hvis dit 
barn afviser maden det første stykke tid! Prøv igen 
i et stille og roligt tempo, men vigtigst af alt - pres 
aldrig dit barn til at spise. Lyt til dit barns signaler. 
Og husk: Mad er et tilbud IKKE tvang.

Nogle børn kan godt få lidt ondt i maven, når han/
hun præsenteres for ske-mad de første gange. 
Dette er helt normalt, da mavetarm-systemet lige 
skal vænne sig til forandringen. Det kan give lidt 
mere urolig søvn om natten, men vil som regel kun 
være for en kort periode. Hvis det fortsætter, kan 
du forsøge at give en anden grød eller mos, og lade 
barnet vænne sig til det.
Det er ikke unormalt med lidt forstoppelse, når dit 
barn starter på fast kost. For at forebygge dette 
(eller lindre imens det står på), er det en god ide 
at lave forsigtige cirkelbevægelser med barnets 
ben op mod dets mave, fx når i pusler ham/hende. 
Prøv evt. at servere sveskemos – det er godt for 
fordøjelsen. Server heller ikke for store portioner og 
husk at give masser af væske - enten lidt kogt vand 
af kop (eller af et lille snapseglas - det er godt for 
baby at drikke af i starten) eller modermælk/
modermælkserstatning. 
Pas på med bananen – det kan give forstoppelse 
hos nogle børn. 

Mad & måltidsmønstre Mad & måltidsmønstre
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Grøden skal gerne minde om en cremet suppe i 
tykkelsen, så det minder mest muligt om mælk.
Efter at barnet har vænnet sig til konsistensen på 
den cremede suppe, gøres grøden hurtigt tykkere 
og med struktur i.

Hvilken grød starter jeg med?
Tilbyd gerne både grøntsagsmos og grød. Men 
introducer én ting af gangen. Når du giver en 
grøntsagsmos (fx gulerodsmos), så tilbyd en mos 
indeholdende den samme grøntsag i ca. 2-3 dage, 
for at se, hvordan dit barn reagerer på den. Det 
tager tid at vænne sig til nye smage, men du tester 
samtidig, om dit barn evt. er allergisk overfor 
grøntsagen, du har brugt.

Du kan også introducere en tynd majsgrød, 
boghvedegrød eller quinoagrød.
Disse typer grød er uden gluten og er milde i 
smagen. Hold lidt igen med rismel/flager pga af det 
høje indhold af uorganisk arsen.

Du kan også vælge at tilbyde din baby havregrød 
eller øllebrød. Disse grødtyper er med gluten. Havre-
grød og øllebrød kan godt være lidt grovere i 
konsistensen, så jeg anbefaler, at man venter lidt 
med at give dem til baby har vænnet siig lidt til 
skemaden.

Husk altid at tilsætte 1 tsk. fedtstof (varier gerne 
imellem øko smør og ekstra jomfru olivenolie) til 1 
portion hjemmelavet grød. Der skal ikke tilsættes 
olie i “købe”grød. Du skal heller ikke tilsætte fedtstof, 
hvis du laver grøden på ren modermælkserstatning.

Brækrefleks

I starten kan dit barn komme med opkastningslyde 
eller se ud som om, det er ved at blive kvalt i maden. 
Det skyldes, at han/hun endnu ikke har lært at styre 
maden med tungen. Derved kommer maden for 
langt bagud i munden og aktiverer brækrefleksen. 
Hos nogle babyer ligger brækrefleksen meget 
yderligt på tungen, og hos disse børn aktiveres 
brækrefleksen lidt hyppigere end for andre. Tag det 
roligt og lad barnet vænne sig til madens 
konsistens. Så snart barnet lærer at bruge sin tunge, 
vil brækrefleksen blive aktiveret sjældnere og 

sjældnere.

Grød både med og uden gluten
I følge Sundhedsstyrelsen nye anbefalinger for 
spædbørns- og småbørnsernæring (2015), må baby 
nu gerne få grød med gluten fra han/hun er 4 mdr. 
Men det er vigtigt, at introduktionsperioden er 
langsom, og der skal veksles imellem glutenholdig - 
og ikke glutenholdig grød.

Gluten findes ikke i.: majs, ris, boghvede, hirse og 
quinoa.

Gluten findes i: Hvede, rug, byg, havre og spelt..

Grødens konsistens
En tynd grød uden klumper! Dette er bedst at starte 
ud med, når barnet skal begynde med ske-maden, 
hvad enten det er i en alder af 4, 5 eller 6 måneder.

Mad & måltidsmønstre Mad & måltidsmønstre
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Grøntsager
Kartofler og søde kartofler (batat kartofler) er gode 
at lave mos af, da de er milde i smagen og mætter 
godt. Gulerødder, blomkål, broccoli, squash, 
pastinak eller ærter er gode at koge og mose 
sammen med kartoflerne. 
Vent til dit barn er fyldt 6 mdr. med at give spinat, 
rødbede, fennikel og selleri, da disse grøntsager er 
meget nitratholdige.

Frugt og bær
Frugter som modne æbler, pærer og ferskner kan 
bruges til den første grød. Det er en god idé at koge 
frugterne først, så de er lettere fordøjelige. Modne 
bananer er også gode at starte med. Man skal dog 
være opmærksom på, at de kan virke lidt 
forstoppende på nogle børn. Meloner og bær kan 
også bruges i små mængder (husk ikke at servere 
hele bær for din baby i denne alder). Avocado er 
ligeledes dejlig for dit barn at starte med og 
indeholder gode fedtstoffer.

Frosne bær skal altid have et opkog på 2-3 minutter, 
inden de serveres (fx laver mos af dem). Så undgår 
man risikoen for at bærrene indeholder 
ubehagelige bakterier. Friske bær skal skylles 

grundigt, men de behøver ikke at blive kogt.

Grødens temperatur
Grøden må ikke være for varm eller kold. 37 grader 
er et godt udgangspunkt – eller deromkring! Tjek på 
din egen overlæbe, det er en god indikator!

Fingermad 
Når dit barn har været igang med grøden/mosen 
i lidt tid (ca. 1 mdr.), så er det faktisk allerede tid at 
begynde at introducere fingermad. Det kan virke 
hurtigt, men det er vigtigt, at dit barn kommer 
igang med at prøve selv. Tilbyd i starten gerne mos 
eller grød ved siden, så dit barn bliver mæt. Det kan 
nemlig godt tage lidt tid at lære at ramme munden. 
Husk at dit barn ALTID skal være under opsyn, når 
han/hun spiser. Lad endelig dit barn svine så meget, 
som overhoved muligt. Det er med til at dit barn 
bliver fortrolig med maden!

Drikkelse til måltidet
Når barnet er imellem 4 og 5 måneder, kan du 
tilbyde vand, modermælkserstatning eller bryst-
mælk i kop til måltidet. Prøv at øve dit barn i at 
drikke af almindelig krus/kop fra starten. Fra 4 
måneders alderen behøver vandet ikke længere 
være kogt. Men det kan være rart for barnet, at det 
kolde vand fra hanen er fortyndet en smule med 
lidt kogt vand. Så er vandet nemlig ikke for koldt på 
gummerne. 
Der må ikke gives komælk af kop før dit barn er 
fyldt 1 år.

Mad & måltidsmønstre Mad & måltidsmønstre
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Hvor meget grød og hvor ofte? 
Det er forskelligt fra barn til barn, hvor store de 
første portioner grød/mos skal være. Som  
udgangspunkt skal det blot være smagsprøver (et 
par skefulde), så barnet langsomt vænner sig til en 
anden smag end modermælken/modermælks-
erstatningen. Men mælken er i denne periode stadig 
hovedmåltidet. 
Start med at servere grød/mos ca. 1 gange om 
dagen den første uge. Øg derfra til ca. 2-3 gange 
daglig alt afhængig af, hvordan dit barn reagerer på 
maden.

Hvornår skal jeg servere grøden?
Det bestemmer du (og din baby). En god idé er at 
vente med at tilbyde grøden til din baby er udhvilet 
og frisk. Han/hun må heller ikke være for sulten, for 
så udvises der større interesse for skemaden end 
for brystet eller flasken. Efter grøden kan du tilbyde 
bryst eller flaske. Det vigtigste er, at måltidet bliver 
en hyggestund.

Måltider 4-5 mdr.
         *Morgen: Bryst/flaske

         *Formiddag: Bryst/flaske (efter behov)

        * Frokost: Evt. grød/mos + bryst/flaske

        * Eftermiddag: Bryst/flaske 

        * Sen eftermiddag: Bryst/flaske

        * Evt. grød/mos + bryst/flaske 

        * Sen aften: Bryst/flaske 

         * Bryst/flaske

Hvad må baby spise  
og drikke?

Bryst eller flaske

Mild frugt- og grøntsagsmos

Grød med og uden gluten

Vand af kop

Mad & måltidsmønstre Mad & måltidsmønstre
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Hvor meget mælk?
Hovedmåltidet for barnet på 4-5 måneder skal 
stadig være mælk (bryst eller flaske), selv om han/
hun er startet på ske-mad. Det er stadig mælken, 
der bidrager til næringen, også selv om barnet er 
glad for skemad og spiser godt af dette. Dit barn 
skal gerne have ca. 7-8 måltider mælk i døgnet 
svarende til 1/6 af barnets vægt pr. måltid.

Nyttige tips...
FRYSNING AF MAD

I overgangsperioden kan det være en god idé at lave større portioner 
mos af grøntsager og frugt og fryse det i mindre portioner, der passer 

til et måltid. Men der er visse ting, du skal være opmærksom på.

 » Grød (fx. majs-, boghvede- ris- og quinoagrød eller havregrød 
eller øllebrød): Du kan godt fryse grøden, men det anbefales ikke. 
Det tager stort set lige så lang tid at tø op, som det gør, at lave en ny 
grød. Dertil smager denne type grød bedst frisklavet!

 » Hvis du fryser grøden, skal du undlade at fryse med mælk og olie 
i. Vent med at putte dette i, til du tør grøden op igen.  

 » Husk at bruge emballage, der er velegnet til at fryse mad i.  

 » Maden kan opbevares 1 måneds tid i fryseren, når temperaturen 
holdes på -18 grader eller derunder.  

 » Spædbørnsmad, som har været frosset, må aldrig fryses igen. 
Den skal kasseres, hvis den har været optøet, men ikke spist. 

 » Optøning i varmt vand eller ved stuetemperatur frarådes på  
grund af stor bakterievækst. Optø i stedet i køleskabet, i en gryde  
eller mikrobølgeovn.

Hvor meget mad og drikke?

*Den vigtigste mad for dit barn er 
stadig mælk (7-8 gange bryst/flaske 

i døgnet).
*Skemaden er kun smagsprøver i starten 

(max 1/2 dl pr. portion). 
*Øg langsomt mængden af grød/mos, 

hvis dit barn vil.

*Lyt til dit barn og respekter  
hans/hendes  

grænser!

Mad & måltidsmønstre Mad & måltidsmønstre
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NB Du behøver ikke 
komme 1 tsk fedtstof i 

frugtmos. 

Tjekliste: 
Før du går du går igang

 * En lille gryde til komfuret  

   eller en mikrobølgeovn

 * En stavblender

 * Plastbøtter til opbevaring (uden kemi)

 * En hagesmæk

 * En skål og en ske

 * En kop til vand

 

Mad & måltidsmønstre Mad & måltidsmønstre
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Opskrifter
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Boghvedegrød (4 mdr. +) 
1 portion

Du skal bruge:
1 dl boghvedemel

1 1/2 dl koldt vand (eller modermælkserstatning/
modermælk)
1 tsk. fedtstof

0.5 dl modermælk eller drikkeklar modermælkserstatning

Pisk boghvedemelet i en gryde sammen med den væske du 
vælger at bruge (vand eller mælk).
Bring grøden i kog imens du pisker, og lad det simre (under 
omrøring), indtil du kan mærke, at 
konsistensen af grøden bliver lidt tykkere.
Sluk for varmen og kom grøden i en skål sammen med fedt-
stof og mælk og rør godt rundt. I tilfælde af at grøden skal 
være tyndere, kan du komme mere mælk i. 

Grøden skal minde om en cremet suppe i konsistensen.

Grød

Majsgrød (4 mdr.+) 
1 portion

Du skal bruge:
1 dl majsmel

1 1/2 dl koldt vand (eller modermælkserstatning/
modermælk)
1 tsk. fedtstof

0.5 dl modermælk eller drikkeklar modermælkserstatning

Pisk majsmelet i en gryde sammen med den væske du 
vælger at bruge (vand eller mælk).
Bring grøden i kog imens du pisker, og lad det simre (under 
omrøring), indtil du kan mærke, at 
konsistensen af grøden bliver lidt tykkere.
Sluk for varmen og kom grøden i en skål sammen med fedt-
stof og mælk og rør godt rundt. I tilfælde af at grøden skal 
være tyndere, kan du komme mere mælk i. 

Grøden skal minde om en cremet suppe i konsistensen.

Grød



— 28 — — 29 —

Quinoagrød (4 mdr.+) 
1 portion

Du skal bruge:
1 dl quinoamel

1 1/2 dl koldt vand (eller modermælkserstatning/
modermælk)
1 tsk. fedtstof

0.5 dl modermælk eller drikkeklar modermælkserstatning

Pisk quinoamelet i en gryde sammen med den væske du 
vælger at bruge (vand eller mælk).
Bring grøden i kog imens du pisker, og lad det simre (under 
omrøring), indtil du kan mærke, at konsistensen af grøden 
bliver lidt tykkere. Sluk for varmen og kom grøden i en skål 
sammen med fedtstof og mælk og rør godt rundt. I tilfælde 
af at grøden skal være tyndere, kan du komme mere mælk i. 

Grøden skal minde om en cremet suppe i konsistensen

Grød

Havregrød (4 mdr.+) 
1 portion

Du skal bruge:
1 dl finvalset havregryn

1 ½ dl vand (eller modermælkserstatning/
modermælk)
1 tsk. fedtstof 

0.5 dl modermælk eller drikkeklar modermælkserstatning

Bring vandet (eller mælk, hvis den skal være mere energitæt) 
i kog med havregryn.
Lad det simre i 2-3 min. Rør i gryden af og til. Hvis du laver 
grøden med mælk, skal du røre oftere rundt i grøden, da det 
hurtigere brænder på. 

Tilsæt fedtstof og mælk og lad derpå grøden køle af. Tilsæt 
evt. mere mælk, hvis grøden skal være mere flydende.

Grød
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Øllebrød (5 mdr.+) 
1 portion

Du skal bruge:
2 skiver mørkt rugbrød uden kerner

1 1/2 dl vand
1 tsk. fedtstof

0.5 dl modermælk eller drikkeklar modermælkserstatning 

Bræk rugbrødet i små stykker ned i en gryde med vand. Lad det 
evt. stå og trække i ca. 30 minutter uden varme, hvis brødet er 
meget tørt. Tilsæt evt. en smule mere væde, hvis rugbrødet har 
suget det hele. 
Bring rugbrød og vand i kog under omrøring i ca. 2-3 minutter. 
Sluk for varmen og blend til konsistensen bliver helt fin. Tilsæt 
fedtstof og mælk og rør godt rundt. Tilsæt lidt mere mælk, hvis 
grøden skal være mere flydende. 

TIP sæt evt. rugbrødet i blød i køleskabet aftenen før, inden du 
går i seng. Alternativt kan du sætte det i blød I gryden, lige når 
i vågner.  Så er du på forkant med morgenmaden, når din baby 
begynder at være sulten.

Grød

Avocadomos (4 mdr.+) 
1 portion

Du skal bruge:
1 moden (blød) avocado 

Evt. 1/2 banan

Del avocadoen i to, tag indmaden ud med en ske og kom den i en 
skål. Mos avocadoen grundigt med en gaffel eller brug en 
stavblender, hvis du ønsker en helt fin konsistens.

Prøv evt. at mose en 1/2 banan sammen med 
avocadoen. Det giver en skøn smag, og de fleste babyer elsker 
banan. 
Herudover er banan fyldt med b-vitaminer (som er vigtige for 
babys hud, hår, negle og hele centralnervesystemet).

Vær dog opmærksom på, at banan kan virke forstoppende på 
nogle babyer.

Frugtmos
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Pæremos (4 mdr.+) 
1-2 portioner

Du skal bruge:
1-2  modne pære (sorten er ligegyldig)

Vand til at koge pærerne i

Skræl pærerne, fjern kernehuset og skær pærerne i mindre 
stykker. Kom dem derefter  i en gryde med kogende vand 
og lad dem koge i ca. 3-5 minutter. Hæld vandet fra og mos 
pærestykkerne med en gaffel, eller blend dem med en 
stavblender, for at få en puré, der er helt fin i strukturen.

Hvis pærene er meget modne, behøver du ikke koge dem. 
Men det kræver, at de er så modne, at du kan mose dem 
med en gaffel.

NB Du behøver ikke komme 1 tsk fedtstof i frugtmos. Husk 
blot at gøre det i grød og grøntsagsmos.

Frugtmos

Sveske/æblemos (5 mdr.+) 
2-3 portioner

Du skal bruge:
15 svesker uden sten

1 æble (alle sorter kan bruges)

15 svesker uden sten lægges i blød i 2-3 timer. Skræl æblet, 
fjern kernehuset og skær det i mindre stykker. 

Kog sveskerne møre i 10-15 min. Kog æblestykkerne i de sid-
ste 2-3 minutter sammen med sveskerne. 

Hvis du har en blender, hælder du svesker og æblestykker i 
en skål og blender det sammen. Hvis du ikke har en blender,  
skal du bruge en sigte, hvor du hælder sveskerne i. Herefter 
moser du sveskerne igennem sigten ned i en skål.

Med en gaffel moses de kogte æbler ned i sveskepuréen (du 
kan også blende dem). Du kan nu servere sveske-
æblemosen for din baby.

Frugtmos



— 34 — — 35 —

Æblemos (4 mdr.+) 
1-2 portioner

Du skal bruge:
1-2 æbler (alle sorter kan bruges)

Sæt en gryde med vand over og bring det i kog. Vandet skal 
kun lige dække æblestykkerne. 

Skræl æblerne, fjern kernehuset og skær æblerne i mindre 
stykker. 

Kom derefter æblestykkerne i det kogende vand, og lad 
dem simre i ca. 3-5 minutter. Hæld vandet fra og mos 
æblestykkerne med en gaffel eller blend dem med en 
stavblender. 

Når dit barn bliver mere vant til mos og grød, kan du evt. 
komme lidt vaniljepulver i mosen.

 

Frugtmos

Banan/blåbærmos (4 mdr.+) 
1-2 portioner

Du skal bruge:
1 moden banan
3 spsk. blåbær

Skræl bananen, skær den i mindre stykker og kom den i en 
skål. 

Skyl blåbærrene grundigt og kom den i samme skål som 
bananen. 

Blend med en stavblender til mosen bliver til en fin puré.

Frugtmos



— 36 — — 37 —

Kartoffelmos (4 mdr.+) 
1-2 portioner

 
Du skal bruge:

2-3 mellemstore kartofler
1 tsk. fedtstof pr. portion

0.5 dl Modermælkserstatning eller modermælk pr. portion
 

Skræl kartoflerne og kog dem møre. Skær dem evt. i mindre 
stykker, inden du kommer dem i gryden, for så bliver de 
hurtigere færdige.
Mos de kogte kartofler med en gaffel eller en kartoffelmoser 
(eller igennem en sigte - så får du en mos helt uden 
klumper). Du kan også bruge en hvidløgspresser! Hvis du 
blender mosen, kan den godt blive lidt tapetklister-agtig i 
konsistensen.

Tilsæt mælk og fedtstof til den portion, som du forbereder 
til dit barn og rør grundigt rundt. Server mosen, når den har 
spisetemperatur. 
 

Grøntsagsmos

Græskarmos (4 mdr.+) 
4-5 portioner

Du skal bruge:
1/2 butternutsquash græskar

0.5 dl modermælk eller modermælkserstatning pr. portion
1 tsk fedtstof pr. portion 

  
Del græskaret på langs med en god kniv (skallen kan godt 
være lidt hård).
 
Fjern kernerne i græskaret og læg det i et ovnfast fad, så 
skallen vender op ad. Bag den i en forvarmet ovn på 180 gr i 
40 min. 
 
Græskaret er ved at være færdigbagt, når den begynder at 
blive mørkegylden. Når den er færdig skrabes squashkødet 
ud af skallen. Blend det bagte græskar, så det bliver til en fin 
puré. 

Tilsæt mælk og fedtstof og rør grundigt rundt i mosen. 

Server mosen når den har spisetemperatur (den må endelig 
ikke være for varm). 

 

Grøntsagsmos
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Jordskokke/kartoffelmos (4 mdr.+) 
1-2 portioner

Du skal bruge:
6 jordskokker

2 mellemstore kartofler
1 tsk fedtstof pr. portion

0.5 dl modermælk eller modermælkserstatning pr. portion

Skræl jordskokker og kartofler og skær dem i mindre stykker. 
Kom dem i et ildfast fad og vend grøntsagerne i lidt olie. 
Bag grøntsagerne ved 190 grader i en forvarmet ovn i ca. 20 
minutter (eller til jordskokker og kartofler er møre).

Nogle gange kan konsistensen godt blive lidt klistret, når 
man blender kartofler. Nogle babyer elsker denne konsist-
ens, og andre bryder sig ikke om den. Hvis din baby ikke kan 
lide konsistensen af blendede kartofler, kan du i stedet piske 
grøntsagerne sammen eller mose dem igennem en sigte.

Tilsæt modermælk eller modermælkserstatning og fedtstof 
til den portion, du giver din baby.

Grøntsagsmos

Squash/kartoffelmos (4 mdr.+) 
2-3 portioner

Du skal bruge:
1/2 squash

2-3 kartofler
1 tsk. fedtstof pr. portion

0.2 dl modermælkserstatning (MME) eller modermælk pr. 
portion

 
 Skyl squashen, skræl kartoflerne og skær begge grøntsager  
i mindre tern. Kog kartoflerne og ca. 5 minutter inden, at de 
er færdige, kommer du squashen i gryden også. Lad grønt-
sagerne simre sammen til kartoflerne er færdige.  
Mos kartofler og squash grundigt med en gaffel (for en lidt 
grovere konsistens) eller mos grøntsagerne igennem en sigte 
for at få en helt fin puré.

Tilsæt mælk og fedtstof til den portion, som du forbereder til 
dit barn og rør godt rundt.

Server mosen når den har spisetemperatur (den må endelig 
ikke være for varm).

Grøntsagsmos
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Broccolimos (4 mdr.+) 
2-3 portioner

Du skal bruge:
4 mellemstore kartofler

1/3 broccolihoved
1 tsk fedtstof pr portion

0.5 dl Modermælk eller modermælkserstatning pr. portion
 

Skræl kartoflerne og skyl broccoli. Skær begge grøntsager 
imindre stykker. Kog kartoflerne i ca. 5 minutter og kom 
derpå broccolien i gryden til kartoflerne. Lad grøntsagerne 
koge færdig i ca. 5-7 minutter.
 
Hæld kogevandet fra grøntsagerne. Mos kartofler og broc-
coli grundigt med en gaffel. Hvis mosen skal være helt crem-
et i konsistensen, kan du enten mose grøntsagerne igennem 
en sigte eller blende dem. Hvis du blender grøntsagerne, kan 
konsistensen dog godt blive lidt tapetklister-agtig. 

Tilsæt mælk og fedtstof til den portion, som du forbereder til 
dit barn. Server mosen når den har spisetemperatur.

Grøntsagsmos

Gulerodmos (4 mdr.+) 
2-3 portioner

Du skal bruge:
3 mellemstore gulerødder

1 tsk fedtstof pr. portion
0.2 dl modermælkserstatning eller modermælk pr. portion

 
 

Skræl gulerødderne, skær dem i mindre stykker og kog dem, 
indtil de er møre (i ca. 8 min).
 
Hæld kogevandet fra.
 
Blend gulerødderne. Tilsæt mælk og fedtstof, bland mosen 
grundigt og server mosen, når den har spisetemperatur.
 
 
NB Du kan sagtens fryse mosen, men så skal du vente med 
at tilsætte mælk og fedtstof, til du tør mosen op.

Grøntsagsmos
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Lidt om Babybite.dk...

Babybite.dk er en hjemmeside som kun fokuserer på mad og
sundhed til børn og forældre. At give børn det bedste 
kendskab til dejlig, sund mad lige fra starten, har en helt afgørende 
sundhedsmæssig betydning, både på kort og lang sigt i livet. 
Det vil Babybite.dk rigtig gerne hjælpe til med.

Lidt om mig:
I 2011 stiftede jeg Babybite.dk. Jeg er uddannet P.ba. i Ernæring og 
Sundhed med speciale i Human Ernæring. 
Herudover er jeg certificeret i “SOS Approach to Feeding” metoden, og 
er specialiseret i behandling og forebyggelse af børns kræsenhed og 
spiseproblemer.
Igennem de sidste 10 år har jeg beskæftiget mig med forskning 
indenfor børns sundhed, og jeg vejleder dagligt børnefamilier i, hvordan 
man kan få bedre og sundere vaner (bl.a. via BABYBOXEN på min 
hjemmeside).

I 2015 udgav jeg inspirations-kogebogen “Magiske Måltider”, som er 
med til at hjælpe forældre med at øge deres børns nysgerrighed 
overfor mad. 

Tusind tak fordi du kigger med!

Kh Charlotte
Ernæringsspecialist, forfatter og indehaver af Babybite.dk 

NB Det er ikke tilladt at sælge, videregive, videresende, kopiere eller 
forære denne E-bog eller andet af Babybites materiale væk. For en god 
orden skyld må jeg også hellere nævne, at jeg IKKE modtager nogle 
former for økonomisk gevinst af de virksomheder, jeg anbefaler i mine 
E-bøger og i min genrelle rådgivning.


