
Ørum Skoles inspirationsfolder
til børnefødselsdage og madpakker

Ørum Skole har i 2010 udarbejdet en ny kostpolitik. I målet for 
kostpolitikken hedder det:
’Vi vil være en skole hvor eleverne er oplagte og 
undervisningsparate og har energi til at indgå aktivt i skolens 
undervisning og fritidsdel. En forudsætning for dette er, at 
eleverne har gode kostvaner.’

Fødevarestyrelsen fortæller også: ’Sund mad og masser af 
bevægelse har en stor betydning for børns sundhed og daglige 
trivsel. Skolen kan være med til at fremme børns sundhed ved at 
skabe sunde rammer for børnene i det tidsrum, de er i skole.’

Formålet med denne inspirationsfolder er at give alternativer til 
madpakker og børnefødselsdage på skolen, da skolens kostpolitik 
går ud på at begrænse forbruget af sukker, slik og sodavand.

Fødevarestyrelsens 8 kostråd lyder:
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Børnefødselsdage på skolen:
Der er mange børnefødselsdage i klasserne. Det bør fejres med 
noget der udgør en sund snack eller et lille supplement til frokosten. 
Det er en god ide at holde flere fødselsdage på én dag og snakke 
sammen forældrene indbyrdes og deles om at lave traktementet.

Find mere inspiration på nettet; her er links til flere opskrifter på sunde snacks mm.:

http://www.altomkost.dk/Services/Nyhedsrum/Nyheder/2008/Snackn_snack.htm
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fdir/Pub/2008226/rapport.pdf
http://www.altomkost.dk/Opskrifter/Mellemmaaltider/Snack/forside.htm
http://www.madklassen.dk/forside.htm
http://www.altomkost.dk/Opskrifter/Madpakker/forside.htm
http://madpakkeservice.dk/arkiv.shtml

Tips til fødselsdag i klassen

Boller eller muffins

Frugtspyd

Grønsagsspyd, f.eks. med små
frikadeller

Tørret frugt og nødder

Kanelkage / småkager

Minipizza/grove pizzasnegle

Pølsehorn eller små sandwich

Små skolerugbrød/gnavstænger

Fyldte wraps  skåret I bidder
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Søde gulerodsboller (10 stk)

50 g gær
2 dl vand
100 g fromage frais 0,5 %
2 spsk rørsukker
2 æg 
200 g revne gulerødder
1 dl solsikkekerner
1 tsk salt
450 g hvedemel

Gæren røres ud i lunkent vand. 
Herefter tilsættes fromage frais, 
rørsukker og æg. De revne 
gulerødder, solsikkekerner og 
salt røres i æggemassen. Til sidst 
røres melet i og dejen 
blandes/æltes godt. Dejen 
lægges på en bageplade med 
bagepapir i 10 lige store boller. 
Hæver i 30 min og bages 20 min 
ved 200 ˚C.

Frugtspyd
Skyllet og skrællet sættes 
frugten på spyd: 
- Kiwi
- Banan
- Æble
- Druer
- Jordbær

Frugtsalat
Serveres i engangsbægre:
- Appelsin
- Melon
- Banan
- Druer
- Bær

Sunde børn er glade børn
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Muffins (10-15 stk)

2 æg
3 ½ dl rørsukker
6 tsk bagepulver
1 moset banan
Saften af 1 appelsin
5 dl hvedemel
1 dl skummetmælk
1 dl A38
Forslag til fyld (kun fantasien sætter 
grænser) : 
Kanel / Vanilje / Jordbær / Chokolade 
/Kakao / Nødder /Æble /Bær 

Æg og sukker piskes først rigtig godt sammen. Herefter blandes de 
øvrige ingredienser i samt det fyld, man vælger at komme i sine 
muffins. Muffinformene skal ikke fyldes helt op, da de hæver i 
ovnen. Bages ved 200 ˚C  i ca. 20 min. Der bliver ca. 10-15 muffins 
afhængigt af størrelsen på muffinformene.

Tips/alternativer til madpakken

Små spyd
Minipizza fra fryseren
Grovbolle fra fryseren
Tørret frugt/nødder i lille pose/bøtte
Lille bøtte med ærter/majs fra fryseren
Pitabrød med forskelligt fyld
Pastasalat
Skolerugbrød
Fyldte wraps i bidder

Folderen er udarbejdet af 3 medlemmer af skolebestyrelsen på Ørum Skole 2010: Heidi Madsen, Herdis Jespersen og Kirsten Schelde Larsen

Minipizzaer kan også bages på flade boller af (grov) gærdej. Gode til 
fryseren og madpakken.
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