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Opinberar ráðleggingar um mataræði
• Nýjar norrænar næringarráðleggingar gefnar út 2012 – Ísland fylgir þeim ráðleggingum.
Í kjölfarið voru ráðleggingar um mataræði fyrir fullorðna og börn frá tveggja ára aldri
endurskoðaðar. Fara þarf yfir allt efni í næringu m.t.t. nýrra ráðlegginga.
• Handbók fyrir leikskólaeldhús: Fyrsta útgáfa 2005, önnur útgáfa 2009 og þriðja útgáfa
væntanleg.

Norrænar næringarráðleggingar 2012

Grundvöllur ráðlegginga
um mataræði og RDS

Það er að mörgu að huga
varðandi matinn í leikskólum
• Maturinn þarf að vera
•
•
•
•

Hollur og góður
Fjölbreyttur
Öruggur til neyslu
Að einhverju leyti umhverfisvænn og minni matarsóun

• Umhverfið þarf að vera notalegt og rólegt
• Leggja þarf áherslu á uppeldis- og félagslegt gildi máltíða
• Æskilegt að matartíminn og umfjöllun um hollan mat sé hluti af
námi barnanna

Stefna, stýrihópur og reglulegir fundir
um næringarmál
• Í tengslum við heilsustefnu fyrir heilsueflandi
leikskóla er mikilvægt að leikskólastjórar hugi
heildrænt að næringarmálum.
• Æskilegt er að leikskólinn útnefni sérstakan
starfsmann sem ber ábyrgð á að fylgja eftir stefnu í
næringarmálum.
• Nauðsynlegt er að stjórnendur skólans og
starfsmenn eldhúss fundi reglulega til að fara yfir
næringarmál leikskólans, t.d. matseðla, breytingar í
innkaupum, matarsóun, ánægju.
• Að auki er sett fram í gátlistum fyrir mataræði að
einu sinni á ári hittist stýrihópur heilsueflandi
leikskóla og ábyrgðarmaður í næringarmálum þar
sem farið er ítarlega yfir matarframboð í
leikskólanum og það borið saman við ráðleggingar.

Mikilvægi matarins í leikskólanum
• Matur sem borinn er fram á leikskólum hefur áhrif á heilsu og líðan
fjölda barna.
• Þetta eru sömu gestir nær daglega og þau börn sem eru allan daginn í
leikskólanum þurfa að fá þar um 70% af bæði orku og næringarefnum
dagsins.
• Næring barna fyrstu aldursárin leggur grunninn að fæðuvenjum þeirra
síðar meir sem og viðhorfum þeirra til matar.
• Maturinn í leikskólanum gefur einstakt tækifæri til að skapa góðar
neysluvenjur barna, að kenna þeim að njóta bragðgóðs og holls matar
sem og góða borðsiði.
• Mikilvægt að leikskólabörn fái tækifæri til að borða fjölbreyttan og
hollan mat bæði til þess að matarsmekkur þeirra verði fjölbreyttur og
þau dafni og þroskist eðlilega.

Ráðleggingar um mataræði fyrir fullorðna og börn frá tveggja ára aldri.
Fyrir yngri börn en tveggja ára er bent á bæklingana Næring ungbarna og
Ráðleggingar um næringu barna fyrir dagforeldra og starfsfólk ungbarnaleikskóla

www.landlaeknir.is/radleggingar
Spurningar og svör um ráðleggingarnar

Ráðleggingar um mataræði
• Fjölbreytt fæði í hæfilegu magni. Borða úr öllum
fæðuflokkum og meiri áhersla á afurðir úr jurtaríkinu.
• Ávextir og mikið af grænmeti. Borða 5 skammta af
grænmeti og ávöxtum á dag eða minnst 500 g
samtals*. Safi telst ekki með í 5 á dag. Velja gjarnan
gróft grænmeti eins og t.d. rótargrænmeti, spergilkál,
hvítkál og blómkál.
• Heilkorn minnst tvisvar á dag. Æskilegt er að velja
brauð og aðrar matvörur úr heilkorni.
• Fiskur tvisvar til þrisvar sinnum í viku. Mælt er með að
ein af fiskmáltíðunum sé feitur fiskur**.
• Kjöt í hófi. Velja lítið unnið, magurt kjöt.
Takmarka sérstaklega neyslu á unnum kjötvörum..
*Börnum er einnig ráðlagt að borða fimm skammta á dag eins og fullorðnum en þau þurfa þó heldur minni
skammta að 10 ára aldri.
**Æskilegt að leikskólinn bjóði upp á fisk tvisvar sinnum í viku, þar af feitan fisk aðra hvora viku

Ráðleggingar um mataræði
• Fituminni og hreinar mjólkurvörur. Hæfilegt magn er 2 skammtar á dag.
• Mýkri og hollari fita. Feitur fiskur, lýsi, jurtaolíur, hnetur, fræ og lárperur eru
góðar uppsprettur hollrar fitu.
• Minna salt. Velja lítið unnin matvæli, enda eru mikið unnin matvæli yfirleitt
saltrík. Takmarka notkun á salti við matargerð.
landlaeknir.is/skodadusaltid

• Minni viðbættur sykur. Drekka vatn við þorsta. Drekka lítið eða ekkert af gosog svaladrykkjum og gæta hófs í neyslu á sælgæti, kökum, kexi og ís.
• Taka inn D-vítamín sem fæðubótarefni, annaðhvort lýsi eða D-vítamíntöflur.
• Velja Skráagatsmerktar vörur

Fjölbreytni í fyrirrúmi – hollt hráefnaval bls. 13

Hvað ber að varast fyrir börn
• Rúsínur: Rétt er að takmarka magn rúsína sem börnum yngri en þriggja ára er gefið við
hámark 50 g á viku vegna sveppaeiturs sem getur verið til staðar í rúsínum. Eldri börn geta
fengið aðeins meira.
• Kanill: Einnig er rétt að benda á að nota einungis kanil í hófi, en mikið magn af kúmaríni,
sem er í mörgum tegundum af kanil, getur valdið skaða á lifur hjá ungum börnum.
Sjá nánar í frétt frá Matvælastofnun
• Hrísgrjónadrykkir: Ekki er ráðlagt að gefa börnum undir sex ára aldri drykki úr
hrísgrjónum, t.d. hrísgrjónadrykk (e. rice drink) vegna arseninnihalds þeirra.
Sjá nánar í Ráðleggingum til neytenda varðandi arsen í vörum úr hrísgrónum
• Lifur og lifrarafurðir: Nauðsynlegt er að takmarka neyslu á lifrarafurðum fyrir börn á
leikskólaaldri vegna þess hve mikið A-vítamín þau geta innihaldið. Það er gott að miða við
að lifrarpylsa sé t.d. ekki oftar í boði en tvisvar í mánuði.

Matseðlar og uppskriftir
- helstu breytingar
• Meiri áhersla lögð á heilkornavörur þegar við á

• Gróft, heilkornabrauð með a.m.k. 5 grömm trefja í 100 grömmum.
Hér er mikilvægt að gera kröfur til birgja og lesa utan á umbúðir.
• Nota oftar bygg, heilhveitipasta, hýðishrísgrjón

• Meiri áhersla á grænmeti og ávexti

• Koma betur ávöxtum eða grænmeti inn í máltíðir dagsins, ávextir í morgunhressingu og síðdegishressingu,
grænmeti með öllum hádegisverði og einnig í síðdegishressingu, sérstök áhersla á gróft grænmeti.

•
•
•
•
•

Feitur fiskur aðra hvora viku.
Grænmetisréttir aðra hvora viku, bætt við þremur nýjum uppskriftum.
Unnar kjötvörur alveg teknar út úr hádegisverði.
Bætt við fiski og sjávarfangi sem áleggi í síðdegishressingu.
Tillaga í handbókinni um að safna saman afmælisdögum barna fyrir hvern mánuð og hafa eitt
sameiginlegt afmæli. Þá væri hægt að bjóða t.d. uppá fjölbreytt úrval ávaxta.
• Ef bakkelsi í boði þá draga úr sykri í uppskriftum eins og hægt er og nota heilhveiti, hafra eða
eitthvert annað heilkorn.

Matarumhverfið
– mál allra í leikskólanum
• Góðar matarvenjur barna skapast af umhverfinu sem þau búa við. Umhverfið þarf að
vera notalegt og á matartíminn að vera rólegur tími. Matartíminn þarf að vera nógu
langur til að börnin geti borðað á eigin hraða og ætti að reikna með að minnsta kosti 25
mínútum.
• Mikilvægt að fullorðnir borði með börnunum og ræði við þau á jákvæðan hátt um
hollustu og gæði matarins. Skilaboð til barnanna ættu að vera: Það er eftirsóknarvert
að borða hollan mat því þá líður okkur vel. Neikvæðan tón eða hræðsluáróður ætti
ekki að nota við fræðslu um hollustu.
• Ennfremur er mikilvægt að vera góð fyrirmynd því börn læra meira af því sem þau sjá en
því sem þau heyra. Sem dæmi má nefna að ef sá fullorðni sleppir salatinu/kartöflunum
er líklegra að einhver börn við borðið geri það líka.
• Leiðbeina ætti börnum við að líta inn á við eftir merkjum um svengd og seddu á
matmálstímum í stað þess að fá ytri stýringu um að klára matinn sinn eða að fá sér ekki
meira. Börnum ætti þannig að standa til boða að fá ábót, minni skammta eða leifa af
matnum sínum ef þau eru orðin södd.

Að læra að borða
– hluti af námi á leikskólanum
• Matartíminn ætti að vera hluti af námi barnanna í
leikskólanum, t.d. að þau læri að skammta sér þann mat
sem þau borða.
• Gott er að maturinn sé borinn fram þannig að börnin geti
skammtað sér sjálf, með aðstoð kennara, þegar þau hafa
aldur til. Þegar grænmeti er fyrir framan börnin eru þau
líklegri til að bæta meira af því á diskinn.
• Nota Diskinn – sýnir börnunum hvernig æskilegt er að
skammta sér mat á disk. Gott að hafa mynd af Disknum í
matstofunni og ef til vill fleiri myndir sem sýna hollan og
vel samsettan mat.
• Nota fæðuhringinn – æskilegt að velja úr hverjum
fæðuflokki daglega.

Matvendni – hagnýt ráð

Höfundur: Anna Sigríður Ólafsdóttir, sjá nánar hér
Annað nýlegt efni: Mataræði barna með ADHD eða einhverfu – staða þekkingar 2016, sjá nánar hér

Að draga úr matarsóun
Árlega er talið að um þriðjungur af framleiddum mat til
manneldis á heimsvísu eyðileggist eða sé sóað.
Ráð til að draga úr matarsóun:
• Mælið, fylgist með og setjið raunhæf markmið
um innkaup og eldamennsku.
• Skipuleggið vel innkaup og eldið rétt magn.
• Stillið ísskápinn rétt (4°C) og fylgist með hitastigi hans.
• Kælið afganga á öruggan hátt
• Skipuleggið vel ísskáp og frysti
• Greinið á milli „best fyrir“ dagsetningar og „síðasti notkunardagur“.

• Best fyrir: Hæf til neyslu ef hún lyktar, bragðast og lítur vel út og pakkning órofin.
• Síðasti notkunardagur: Aldrei að nota vörur að þeim degi liðnum.

• Berið ekki fram of stóra matarskammta í einu, fyllið heldur á eftir hendinni.
• Sjáið til þess að það sé kyrrð og ró og notalegt andrúmsloft við matarborðið þannig
að börnin vilji sitja kyrr og borða matinn.
• Virkið börnin og leikskólakennara til að taka þátt í að draga úr matarsóun.

Fæðuofnæmi og fæðuóþol
• Fæðuofnæmi/-óþol er helsta ástæðan fyrir því
að börn þurfa að vera á sérfæði. Það er
mikilvægt að koma til móts við þarfir barna svo
fæðið uppfylli næringarþarfir barnsins.
• Lesið ávallt innihaldslýsingu á þeirri matvöru sem
notuð er. Innihaldslýsing vörunnar gæti hafa
breyst frá því hún var síðast keypt.
• Ofnæmisvaldurinn má alls ekki komast í
snertingu við matvæli sem eru í máltíð barnsins
með ofnæmið. Vinnusvæði þurfa að vera hrein
og án ofnæmisvalds.
• Mikilvægt að setja upp góða verkferla.
Nauðsynlegt er að fá greinargóðar, skriflegar
upplýsingar að heiman um það í hverju frávik frá
almennu fæði felast.

Hér á þessari síðu er að finna hlekki í nokkrar
áhugaverðar síður um fæðuofnæmi og fæðuóþol:

Heilsueflandi leikskóli – efni í næringu
• Handbók fyrir leikskólaeldhús – endurskoðuð útgáfa
• Bæklingur og veggspjald með
ráðleggingum um mataræði
• Ráðleggingar um næringu barna fyrir
dagforeldra og starfsfólk ungbarnaleikskóla
• Bæklingurinn: Næring ungbarna
• Fæðuhringurinn, Diskurinn, seglar
á ísskápa (væntanlegt)
• Einblöðungar „Fimm á dag“ og
„Heilkorn minnst tvisvar á dag“
VÆNTANLEGT:
• Þitt er valið, veggspjald um drykki
SEGLAR Á ÍSSKÁPA
• Bæklingur: Heilsuefling á vinnustöðum
• Gátlisti fyrir næringu í heilsueflandi leikskóla
• www.sykurmagn.is
• www.skraargat.is
• www.heilsuvera.is

Faghópur um endurskoðun
handbókar fyrir leikskólaeldhús
Elva Gísladóttir, verkefnisstjóri næringar, Embætti landlæknis
Hólmfríður Þorgeirsdóttir, verkefnisstjóri næringar, Embætti landlæknis
Laufey Hrólfsdóttir, næringarfræðingur (MSc) og doktorsnemi við Rannsóknastofu í næringarfræði
við Háskóla Íslands og Landspítala
Helga Sigurðardóttir, gæðastjóri mötuneytisþjónustu Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar
Hulda Jóhannsdóttir, skólastjóri í Heilsuleikskólanum Króki í Grindavík

Magnea Reynisdóttir, matráður í Reynisholti í Reykjavík
Einar Hreinn Ólafsson, matráður í Reykjakoti í Mosfellsbæ

Takk fyrir !

www.landlaeknir.is/radleggingar
www.facebook.com/radleggingar

