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Útdráttur 

 

Hlutverk þessa verkefnis er að gefa dæmi um hvernig hægt er að útbúa hollan og 

góðan mat fyrir börn á leikskólaaldri og er það gert í formi einfaldrar 

uppskriftabókar. Í henni er stuðst við ráðleggingar Lýðheilsustöðvar um 

samsetningu máltíðar hvað varðar næringu og hollustu. Í greinargerðinni er fjallað 

um  hráefnin sem notuð eru við matargerðina og hvers vegna æskilegt sé að notast 

við þau frekar en önnur. Lítillega er komið inn á gildi næringarefna fyrir starfsemi 

líkamans og mikilvægi þeirra fyrir þroska barna. Í greinargerðinni er vitnað til 

skýrslu sem unnin var fyrir Lýðheilsustöð þar sem mataræði leikskólabarna var 

kannað. Niðurstöður skýrslunnar greina frá að bæta megi ákveðna þætti mataræðis 

barnanna þó almennt hafi það verið gott. 
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1. Inngangur 

 

Við gerum okkur flest grein fyrir því að fyrstu ár ævinnar eru mikilvæg hvað 

varðar líkamlegan og andlegan þroska og góða heilsu. Þrátt fyrir það gera allir sér 

ekki almennilega grein fyrir því hvernig best sé að stuðla að góðri heilsu barna 

sinna og hvað mataræði skiptir miklu máli til að ná því markmiði. Oft og tíðum 

líta foreldrar frekar til peninga-og tímasparnaðar en gæða og fjölbreytni þess 

matar sem borinn er á borð fyrir börn. Framboð matvörunnar spilar þar inn í, til 

dæmis framboð á grænmeti og ávöxtum sem geta verið illa útlítandi eða jafnvel 

ónýtir í verslununum, sem ýtir okkur að öðrum vörum sem líta betur út en eru ef 

til vill ekki eins hollar og næringarríkar. Markaðurinn hefur því umtalsverð áhrif á 

val okkar á matvöru. Þrátt fyrir þessar hindranir geta foreldrar verið meðvitaðri 

um hvað best sé að borða, þó þeir geti ekki stjórnað verði eða vöruúrvali verslana. 

Við getum hugað betur að hollustunni til dæmis með því að athuga hvað 

við getum matreitt sjálf í staðinn fyrir að kaupa tilbúið, vera meðvituð um 

innihald matvæla og hvaða fæðutegundir börnin þurfi og hversu mikið af hverri 

þeirra. Það er afar mikilvægt að huga að því hvað sé börnunum fyrir bestu með 

réttu mataræði. Til dæmis er hægt að baka meira af brauði heima og fylgjast betur 

með innihaldi brauðsins. Ekki er mikið vandamál að skipta út hveiti fyrir spelt eða 

heilhveiti og þekki ég af eigin raun að baksturinn verður ekki flóknari og gæði 

brauðsins alls ekki síðri. Þetta er einfalt dæmi um litla breytingu sem bæði gerir 

brauðmetið okkar hollara og okkur meðvitaðri um hvað við erum í raun að borða. 

Það eitt er þó ekki nóg, við verðum að gera okkur grein fyrir því afhverju það er 

hollara og hvort breyting sem þessi skipti í raun einhverju máli í stærra samhengi. 

Ekki er nóg að heyra næringarfræðing sejga að það sé hollara að nota spelt í stað 

hveitis, heldur þurfa flest okkar haldbærar skýringar með. Upplýsingarnar sem við 

fáum þurfa að vera skýrar og sannar. Við sem tökum við upplýsingunum þurfum 

einnig að meðtaka þær á gagnrýninn hátt og vega og meta hvað sé satt og hvað 

ekki. 

Börn neyta ekki eingöngu matar heima hjá sér og því eru það ekki 

eingöngu foreldrarnir sem þurfa að vera meðvitaðir um hollt mataræði. Börn í dag 

eyða mörg hver stærstum hluta dagsins á leikskólum og því er mikilvægt að þar sé 

boðið upp á mat sem hæfir aldri barnanna og orkuþörf þeirra. 
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2. Markmið uppskriftabókar 

 
Markmið mitt með þessu verkefni er að sýna fram á hversu einfalt er að elda 

hollan og næringarríkan mat sem jafnframt er bragðgóður og girnilegur. Í 

Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) kemur fram að mat skuli 

bera snyrtilega fram og hann eigi að vera hollur og næringarríkur. Í greinar-

gerðinni fjalla ég um samsetninu máltíðar og hvaða næringarefni sé mikilvægt að 

hún innihaldi. Af niðurstöðum skýrslunnar að dæma er margt sem betur mætti fara 

og tek ég tillit til þess við gerð bókarinnar. Uppskriftirnar í bókinni, sem þessi 

greinargerð fylgir, eru dæmi um matseðil sem spannar eina viku þar sem farið er 

eftir leiðbeiningum frá Lýðheilsustöð um þau næringarefni sem börn þurfa og 

uppsetningu matseðla. Ég vil sýna fram á að börn geti fengið flest þau 

næringarefni og þá orku sem þau þurfa fyrir daginn á leikskólunum. 

Uppskriftirnar eiga að vera leiðbeinandi og upp settar svo auðvelt sé að 

stílfæra þær fyrir hvern og einn sem notar þær en þær séu einnig skýrar og auðvelt 

að vinna eftir þeim. Aðalmarkmiðið er að þeir sem lesa uppskriftirnar sjái að það 

þarf hvorki að vera flókið né mikil fyrirhöfn að elda mat frá grunni og því sé ekki 

þörf á tilbúnum mat. Ég vil einnig að fólk hugsi meira um innihald matarins og 

gleymi því ekki hversu mikilvægt það er og í raun lífsnauðsynlegt að borða hollan 

og næringarríkan mat. Það er jafnframt nauðsynlegt gera sér grein fyrir því að 

leikskólar skipa stórt hlutverk í matarmenningu barna. 
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3. Ráðleggingar Lýðheilsustöðvar um samsetningu máltíðar á leikskólum 

 

Að mörgu þarf að hyggja þegar matur er borinn fram fyrir leikskólabörn. Útlit og 

bragð þarf að vera ásættanleg, magnið þarf að vera hæfilegt en mest um vert þarf 

innihaldið að vera hollt og næringarríkt. Á leikskólum á Íslandi er framreytt mikið 

af mat fyrir börn; morgunmatur, morgunhressing/ávaxtastund, hádegismatur og 

nónhressing/kaffitími. Sumir leikskólar bjóða einnig upp á síðdegishressingu fyrir 

þau börn sem dvelja lengst á leikskólanum. Ofangreindar máltíðir ættu að 

fullnægja um 70% af orkuþörf barnanna, þar af ættu 25-30% að koma úr 

hádegismatnum (Lýðheilsustöð, 2009a). Allar þessar máltíðir þarf að skipuleggja 

vel og hugsa um hvert markmið máltíðarinnar er. Hver máltíð hefur sinn tilgang 

og mikilvægi. Vegna þess hve hádegismaturinn vegur mikið í heildar-orkuþörf 

barna á meðan þau dvelja á leikskólum verður hann megin-umfjöllunarefni 

greinargerðarinnar og uppskriftabókarinnar. 

Af minni reynslu þarf matseðill leikskóla að vera fjölbreyttur til að ýta 

undir áhuga barnanna á matnum. Sami rétturinn má ekki vera of oft á 

borðstólunum því þá eiga börn til að missa áhuga á réttinum og neita að borða 

hann eða borða ekki eins mikið og þau þurfa. Fjölbreytni í hverri máltíð auðveldar 

að koma að öllum nauðsynlegum næringarefnum í mataræði barnanna.  

3.1. Samsetning máltíðar 

Samkvæmt ráðleggingum Lýðheilsustöðvar ætti að vera fiskur í matinn að jafnaði 

tvisvar í viku, kjöt einu sinni til tvisvar sinnum og pítsur, pasta-, grænmetis- eða 

baunaréttir einu sinni í viku. Þessar ráðleggingar eru gott dæmi um þá fjölbreytni 

sem æskileg er í matseðli barna á leikskólum. Einnig þarf að gæta að hollustunni, 

bæði hvað varðar aðalréttinn og meðlætið. Alltaf ætti að bjóða upp á grænmeti 

sem meðlæti og vatn að drekka. Hægt er að bjóða upp á mjólk með mat sé hann 

orkulítill. Saltan og reyktan mat ætti að hafa sem sjaldnast sem og farsvörur og 

aðrar unnar kjötvörur (Lýðheilsustöð, 2009a).  

Auk þessa þarf að gæta hófs hvað varðar sykur, bæði í brauði og þegar 

skyr og sýrðar mjólkurvörur eru á borðstólum. Margar hversdagslegar vörur 

innihalda mikinn sykur sem við gerum okkur  ekki grein fyrir eða gleymum 

kannski að hugsa út í. Til dæmis er hátt hlutfall sykurs í tómatsósu en mörgum 
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finnst hún nauðsynleg með soðnum fiski og pastaréttum. Á leikskólanum þar sem 

ég vinn er ekki boðið upp á tómatsósu með mat en ég hef ekki enn lent í þeim 

aðstæðum að börnin biðji um að fá tómatsósu út á matinn sinn. Ég tel því að 

auðveldlega sé hægt að venjast því að hafa hana ekki, til að draga úr því mikla 

sykurmagni sem leynist í daglegum venjum okkar. 

  

3.2. Innihald máltíðar 

Samsetning máltíðar skiptir miklu máli ásamt fjölbreytni og er því æskilegt að 

blanda saman ýmsum gerðum hráefnis. Próteinrík fæða er t.d. fiskur, kjöt, egg og 

baunir. Kartöflur, pasta, hrísgrjón, kornmeti og brauð er kolvetnarík fæða sem ætti 

að vera gróf og trefjarík. Grænmeti og ávextir eru bæði trefjaríkir og uppfullir af 

mikilvægum næringarefnum, hvort sem það er hrátt eða soðið (Lýðheilsustöð, 

2009a). Máltíð sem samanstendur eingöngu af kjöti er ekki ýkja spennandi né 

nægilega fjölbreytt til að við fáum öll nauðsynleg næringarefni. Það er einnig 

óþarfi að hafa bæði kartöflur og hrísgrjón í boði, þar sem hvort tveggja er ríkt af 

kolvetnum. Til að setja saman orkuríka máltíð sem samanstendur af þeim 

næringarefnum og orku sem fullorðnir og börn þarfnast yfir daginn er hægt að 

velja eina fæðu úr hverjum flokki. Við hana á þó vísast eftir að bætast fita, salt, 

krydd eða önnur hráefni. Fita getur verið í viðbiti á brauði, olíu við matargerðina 

eða í sósum. Súpur geta verið orkulitlar en þá er mögulegt að bæta við þær 

baunum, kjötbollum, kartöflum, pasta eða öðru sem gefur þeim meiri orku. Einnig 

er hægt að hafa brauð með súpunni ásamt viðbiti og áleggi svo máltíðin verði 

orkumeiri og næringarríkari. 

Þessi mismunandi fæðuefni, prótein og kolvetni, gegna mismunandi 

hlutverki en eiga bæði þátt í að byggja okkur upp og gera okkur kleift að vinna og 

starfa. Sum byggja upp vöðva á meðan önnur gefa okkur orku til að nota þessa 

vöðva. Enn önnur fæðuefni hjálpa okkur við að brjóta niður önnur efni sem við 

innbyrðum til að breyta þeim í orku. Þessu ferli má líkja við vél þar sem hver og 

einn hluti vélarinnar er nauðsynlegur. Maturinn er okkar „bensín“ og gerir að 

verkum að líkaminn okkar, vélin, getur starfað á eðlilegan hátt. 
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3.3. Næringarefni og vítamín 

Prótein er aðalbyggingarefni líkamans og því sérstaklega mikilvægt fyrir börn 

sem eru að stækka og dafna að fá nægt prótein. Þau hafa einnig þörf fyrir fitu, 

kolvetni og vítamín ásamt fleiri næringarefnum. Fjölbreytt mataræði ýtir undir að 

börn fái öll þau næringarefni sem þau þarfnast þar sem þau er að finna í hinum 

ýmsu matvælum. Hvert næringarefni hefur sinn tilgang og stuðla þau öll að 

heilbrigðu líferni sé þeirra neytt í réttu magni. 

Í fitu eru mikilvæg vítamín og fitusýrur. Börn þurfa á fitu að halda á 

hverjum degi. Of lítil fita í mat getur orsakað ófullnægjandi orkuþörf. Of mikil 

fita er heldur ekki góð og getur ýtt undir ofþyngd og hindrað upptöku annarra 

næringarefna úr matnum. Fitusamsetningin hefur samt heilmikið um þetta að 

segja. Hörð fita eða mettuð fita er sú fita sem inniheldur transfitusýrur en nýlega 

hafa stjórnvöld bannað að hafa þá tegund fitusýra í matvælum á Íslandi 

(Innanríkisráðuneytið, 2010). Smjör, hart smjörlíki, rjómi og aðrar feitar 

mjólkurvörur og feitt kjöt innihalda meðal annars harða fitu og því ætti að neyta 

þeirra í hófi. Það sama á einnig við um vörur búnar til úr þessum vörum eins og 

kökur, kex, ís og sælgæti. Æskilegra er að neyta mjúkrar fitu eða ómettaðrar. Hún 

er til ýmist einómettuð eða fjölómettuð og er mjúk eða fljótandi við stofuhita. 

Fjölómettuð fita lækkar báðar tegundir kólesteróls í blóði en sú einómettaða 

lækkar aðeins aðra tegund kólesteróls, þá sem kallast vonda kólesterólið. Ef of 

mikið er af kólesteróli í blóðinu, og þá sérstaklega því vonda, sest það inn á 

æðaveggina og veldur kölkun á þeim eða stíflar æðarnar (Hjartavernd, 2008). Sem 

dæmi um vörur sem innihalda ómettaða fitu má nefna olíur sem unnar eru úr 

jurtum svo sem  sólblómum, ólífum og repju. Hnetur og fræ eru rík af ómettaðri 

fitu svo og feitur fiskur og lýsi.  

Eins og nefnt var að framan er börnum afar mikilvægt að neyta fitu í mat 

til að fá næringarefnin sem hún býr yfir en mikilvægt er að vanda valið á þeirri 

fitu sem börnum er gefin til að stemma stigu við offitu. Sú orka sem börnum er 

nauðsynleg á ekki eingöngu að koma í gegnum neyslu á fitu, mikilvægt er að nýta 

aðra orkugjafa líka. Kolvetni er stór orkugjafi fyrir börn og finnst í sterkju, sykri 

og trefjum. Hreinn sykur gefur aðeins orku en enga næringu og ætti aðeins að nota 

til braðbætingar í matargerð en í lágmarki þó. Hæfilegt er að 50-60% af daglegri 
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orku fullorðinnna, komi úr kolvetnum og alls ekki meira en 10% úr sykri, bæði 

hreinum og viðbættum (Lýðheilsustöð, 2009b).  

Trefjar eru ríkar í grófu brauði, ávöxtum og grænmeti og hafa mikilvæg 

áhrif á eðlilega starfsemi meltingunnar. 

Krydd án salts ætti frekar að nota en salt, kraft og sölt krydd. Unnar 

kjötvörur, tilbúnar súpur og sósur eru mjög ríkar af salti og ætti að takmarka 

neyslu þeirra á leikskólum. Þetta er ráðlagt vegna áhrifa salts á blóðþrýsting en of 

hár blóðþrýstingur eykur hættuna á hjarta-og æðasjúkdómum (Lýðheilsustöð, 

2009b). Engu að síður er salt nauðsynlegt næringarefni en í mjög litlu magni. 

Vítamín eru næringarefni sem líkaminn þarfnast og hægt er að innbyrgða 

þau bæði í gegnum margskonar fæðu en einnig með vítamíntöflum sé 

vítamínneyslu ábótavant. Til dæmis fáum við D-vítamín úr sólarljósi þegar það 

skín á húð okkar en eins og gefur að skilja eiga íslendingar erfitt með það yfir 

veturinn þegar skammdegið er hvað mest. Þá verðum við að nálgast D-vítamín á 

annan hátt en það er meðal annars að finna í lýsi, feitum fiski og fjörmjólk. Ein 

teskeið af þorskalýsi fullnægir dagskammti barna af D-vítamíni. D-vítamín er 

mikilvægt fyrir kalkbúskap líkamans því það eykur upptöku kalks úr fæðunni í 

blóðið. Kalk hefur lengi verið tengt við vöxt á beinum sem og forvörn við 

beinþynningu. Kalk er helst að finna í mjólk og mjólkurafurðum en einnig í 

sardínum, silungi, rækjum, sesamfræum, möndlum og dökkgrænu grænmeti svo 

sem spínati. 

A-vítamín er nauðsynlegt fyrir vöxtinn og getur skortur á A-vítamíni tafið 

fyrir beinvexti barna (Elísabet S. Magnúsdóttir, 1992). A-vítamín er hægt að finna 

í lýsi, lifur, lifrarkæfu, mjólk, eggjum, smjöri, litsterku grænmeti og ávöxtum svo 

sem papriku, gulrótum, spínati og apríkósum.  

Mörg önnur vítamín og bætiefni er að finna í fæðunni. Til dæmis finnst C-

vítamín í grænmeti, ávöxtum og berjum, í káli, appelsínum og öðrum sítrus 

ávöxtum. Járn finnst í lifur, blóðmör, rauðu kjöti, eggjum, margskonar baunum, 

dökkgrænu grænmeti, sardínum, heilhveiti, hveitiklíði og rúgbrauði 

(Lýðheilsustöð, 2009a). Hægt er að telja upp mörg vítamín í viðbót en þessi eru 

með þeim algengustu. 

Alls staðar í náttúrunni má nálgast öll helstu vítamín og næringarefni sem 

við þörfnumst. Stundum þurfum við þó meira en hægt er að fá úr fæðunni og er þá 

gott að geta gripið í tilbúin vítamín. Við verðum að hafa hugfast að gæta að 
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fjölbreytni í fæðuvali til að fá þau næringarefni og vítamín sem líkaminn þarfnast. 

Til að gæta þess að börn fái þessi næringarefni og vítamín þarf samstarf milli 

heimilis og leikskóla að vera gott. Foreldrar geta miðlað til leikskólanna hvað 

barnið fær að borða heima og á móti gefur leikskólinn upplýsingar um matseðil 

sinn og hvernig barnið borðaði af hverri máltíð. Þannig er hægt að fylgjast vel 

með neyslu barnanna og ganga úr skugga um að þau séu að neyta þeirrar fæðu 

sem þau þarfnast. Með þessu móti er einnig hægt að fylgjast grannt með þeim 

börnum sem hafa fæðuóþol eða sykursýki og þarfnast meira eftirlits með 

mataræði. 
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4. Samantekt úr skýrslu um mataræði á leikskólum 

 

Í framhaldi þess að hafa kynnt sér hvernig máltíðir fyrir leikskólabörn skulu vera 

uppbyggðar er vert að athuga hvernig þessum málum er háttað í raun og veru. 

Árið 2008 var birt könnun á mataræði íslenskra leikskólabarna. Könnunin var 

gerð árið 2007 þar sem mataræði þriggja og fimm ára barna var kannað. 

Matarneysla barnanna var skráð bæði heima og á leikskólanum. Niðurstöðurnar 

greindu frá því hvort börnin fengju nauðsynleg næringarefni og hvort 

næringarefnin væru í réttum skömmtum. Stuðst var við ráðleggingar frá 

Lýðheilsustöð um ráðlagða dagsskammta næringarefnanna. Einnig var kannað 

hvort fjölbreytni væri við gerð matarins. 

 

4.1. Ávextir og grænmeti 

Niðurstöður könnunarinnar greina frá því að börnin neyttu ekki í öllum tilvikum 

nægjanlegs magns af ávöxtum og grænmeti. Aðeins fjórðungur neytti um 150 gr. 

af ávöxtum á dag og aðeins örfá börn neyttu 150 gr. af grænmeti. Meðalneysla af 

ávöxtum var 112 gr. á dag og 32-44 gr. af grænmeti. Miðað við ráðleggingar 

Lýðheilsustöðvar ættu börn 3-5 ára að neyta um 300 gr. af ávöxtum og grænmeti 

daglega. Í könnuninni er bent á að hægt sé að auka neysluna með aukinni tíðni, 

með því að borða grænmeti og ávexti oftar yfir daginn (Ingibjörg Gunnarsdóttir, 

Tinna Eysteinsdóttir og Inga Þórsdóttir, 2008). Í könnuninni segir jafnframt að 

börn borði ávexti og grænmeti að meðaltali tvisvar á dag. Það sést því að bæði 

þarf að auka magnið sem borðað er af ávöxtum í hvert skipti og fjölga skiptunum.  

Ég tel að hægt sé að auka magnið með því að bjóða upp á fleiri tegundir af 

ávöxtum og grænmeti til dæmis í morgunhressingunni. Yfirleitt er talað um að 

hafa að minnsta kosti tvær tegundir en þær gætu jafnvel verið fjórar. Það gæti 

einnig verið áhugavert að sjá hvort börnin vildu frekar borða grænmeti ef þau hafa 

ræktað það sjálf. Margir leikskólar eru með sinn eiginn matjurtagarð eða með 

aðgang að slíkum. Þar gætu börnin tekið þátt í að setja niður fræ, vökva og 

fylgjast með vexti plantnanna. Ég held að það geti haft mikið lærdómsgildi að 

hafa matjurtagarð sem börnin hefðu aðgang að. Þau yrðu í meiri nálægð við 

náttúruna og gætu séð hana að verki og fengið tilfinningu fyrir starfi náttúrunnar. 
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Að auki er útivinna heilsusamleg hreyfing og hægt að tengja við útikennslu og 

útileiki. Annað mikilvægt atriði tengt þessu væri að börnin sæju hvaðan við fáum 

grænmetið og ávextina. Sum börn átta sig kannski ekki á að við sækjum hráefni 

fæðunnar í náttúruna og að matvöruverslanir eru eingöngu milligönguaðilar. Lítil 

gróðurhús væru einnig afskaplega skemmtileg þar sem hægt væri að hafa gúrkur, 

paprikur, tómata og jafnvel blóm, þó þau séu ekki ætluð til átu.  

 

4.2. Fiskur 

Fiskneysla barnanna var að meðaltali 42-49 gr. á dag sem samsvarar ráðlögðum 

dagskammti sem hljóðar upp á 43 gr. á dag. Ástæða þess hversu oft börnin 

borðuðu fisk er talin vera sú að flest þeirra hafi neytt hans á leikskólunum. Af því 

er hægt að draga þá ályktun að leikskólar fylgi vel ráðleggingum um að hafa fisk í 

matinn tvisvar í viku. Meðal-kjötneysla barnanna var 54 gr. á dag. Þau neyttu 

einnig 64 gr. af tilbúnum réttum og 12 gr. af pítsu að meðaltali (Ingibjörg 

Gunnarsdóttir, Tinna Eysteinsdóttir og Inga Þórsdóttir, 2008). Það er afar jákvætt 

að fiskneysla barna sé nægjanleg því í fiski eru mörg nauðsynleg næringarefni, 

svo sem prótein. Í feitum fiski er að finna D-vítamín og fjölómettarað fitusýrur. 

Það er því nauðsynlegt að neysla á fiski sé ekki undir þeim mörkum sem 

ráðlagður dagskammtur segir til um svo ekki sé hætta á skorti þessara 

næringarefna.  

Til eru fjöldamargar tegundir af fiski, bæði sjávarfiski og ferskvatnsfiski. 

Það er gaman að kenna börnum um fiska með því að tengja þá við matinn. Hægt 

er að fá að smakka mismunandi tegundir af fiski og bera þá saman, til dæmis að 

finna muninn á þorski, sem er mjög algengur til matargerðar, og laxi, sem er 

einnig algengur en ef til vill sjaldséður á leikskólum. Sem dæmi um fræðslu og 

athugun væri hægt að taka þorskinn fyrir og smakka hvernig hann er soðinn eða 

steiktur og sjá svo hvernig hann lítur út þegar búið er að verka hann sem harðfisk 

og finna muninn á honum, bæði bragð, útlit og áferð. Gaman væri að fá að skoða 

inn í fiskinn og forvitnilegt að fá að smakka hrogn og lifur sem sumir telja 

herramanns mat en er ef til vill sjaldséður matur hjá börnum nú til dags.  

Sumarið 2010 vann ég með föður mínum á sjó við grásleppuveiðar, eftir 

eina ferðina kom ég með nokkra rauðmaga og leyfði börnunum á leikskólanum 

sem ég vann þá á að skoða. Af fjórtán börnum á aldrinum 3-5 ára hafði ekkert 
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þeirra séð þess konar fisk, hvorki á mynd né í raun. Þeim fannst alveg frábært að 

fá að sjá alvöru fisk og skoðuðu þá vel og spurðu heilmikið. Búseta barna hefur 

áreiðanlega áhrif á það hversu mikið börn kynnast fiski og sjávarafurðum og mér 

finnst líklegt að þau börn sem búa í sjávarplássum kynnist þeim betur en þau sem 

eiga heima inni í landi eins og börnin sem ég sýndi rauðmagann. Að fá að sjá 

dýrin í raun og veru er líka mun skemmtilegra en að skoða þau í bók þó svo það 

geti einnig verið gefandi og fræðandi. 

 

4.3. Trefjar og mjólkurvörur 

Meðal-trefjaneysla var 12-13 gr. á dag en ráðlagt er að neyta rúmlega 17-19 gr. á 

dag. Brauðneysla var um 60 gr. á dag, kökur 20 gr. og kex 7 gr. (Ingibjörg 

Gunnarsdóttir, Tinna Eysteinsdóttir og Inga Þórsdóttir, 2008). Kornvörur eru 

fullar af næringarefnum auk trefja. Má þar nefna B-vítamín ýmiskonar og E-

vítamín. Jafnvel er talið að neysla á grófu kornmeti geti dregið úr líkum á hjarta-

og æðasjúkdómum og sykursýki af gerð 2 (Lýðheilsustöð, 2009b). Trefjar nýtast 

helst við meltingu og getur skortur á trefjum valdið hægðatregðu. Til að fá trefjar 

úr fæðu er æskilegt að velja grófari brauð frekar en fín, dæmi um gróf brauð er 

rúgbrauð og maltbrauð.  Einnig er meira magn trefja í hýðishrísgrjónum heldur en 

í hvítum hrísgrjónum að ógleymdum ávöxtum og grænmeti.  

Neysla á mjólkurvörum voru 2.3 skammtar á dag og þar af tveir þriðju 

hlutar drykkjarmjólkur léttmjólk. Þetta er í samræmi við ráðlagðan skammt sem 

hljóðar upp á tvo skammta af mjólk og/eða mjólkurvörum. Vatn var annar 

algengasti drykkur barnanna á eftir mjólk (Ingibjörg Gunnarsdóttir, Tinna 

Eysteinsdóttir og Inga Þórsdóttir, 2008). Mjólk er ein af næringarríkustu 

fæðutegundunum og er full af próteini, B-vítamínum, joði, seleni og kalki. 

Regluleg neysla mjólkur stuðlar að uppbyggingu beina hjá börnum og dregur úr 

hættu á beinþynningu. Fyrir þá sem eru haldnir mjólkuróþoli er hægt að leita 

annarra leiða. Til dæmis er hægt að velja á milli soja-, rís- eða haframjólk. Neysla 

mjólkur getur einnig verið í gegnum aðrar mjólkurvörur, svo sem jógúrt, osta og 

skyr. Gæta verður að fitumagni í mjólkurvörunum sem og sykurmagni til dæmis í 

jógúrt- og skyrdrykkjum og að sykra sem minnst ósykraðar mjólkurvörur eins og 

skyr, súrmjólk og ab-mjólk. 
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Ég held að fá rök, ef nokkur, séu gegn þeirri fullyrðingu að vatn sé besti 

drykkurinn. Vatn svalar þorsta okkar og viðheldur vökvajafnvægi líkamans og er 

mun ákjósanlegri drykkur en gosdrykkir og safar þar sem vatn inniheldur enga 

fitu né sykur. Vatn skemmir ekki tennurnar með sykri eða sýru né eykur fitu í 

líkamanum.  

4.4. D-vítamín 

Ráðlagður dagskammtur af D-vítamíni er 10 míkrógrömm (µg) og var 

meðalinntaka barnanna undir þeim ráðleggingum eða aðeins 7,8 -7,9 µg á dag. 

Fimmtungur neytti minna en 2,5 µg á dag sem eru neðri mörk ráðlagðrar neyslu 

(Ingibjörg Gunnarsdóttir, Tinna Eysteinsdóttir og Inga Þórsdóttir, 2008). Til að 

vera viss um að barn fái tilskyldan skammt af D-vítamíni á dag tel ég best að fá 

þann skammt úr lýsi. Jafnvel væri hægt að inntöku D-vítamíns breytilega eftir 

árstíðum þar sem við fáum það úr sólarljósi og væri mögulegt að minnka inntöku 

þess á sumrin. Á þeim leikskólum sem ég hef komin inn á er ekki boðið upp á lýsi 

á þeim öllum en þó flestum. Gæta verður þess að börnin sem taka lýsi heima hjá 

sér taki ekki einnig lýsi í leikskólanum því of mikið magn fitu og D-vítamíns er 

ekki gott og getur haft slæm áhrif á nýrun.  
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5. Lokaorð 

 

Flestir kannast við orðatiltækið: Þú ert það sem þú borðar og vissulega er hægt að 

túlka það á marga vegu. Þann skilning sem ég set í þetta orðatiltæki er sá að 

mataræði okkar skiptir sköpum fyrir það hver við erum og hvað við erum fær um 

að gera. Þeir sem borða hollan og heilbrigðan mat eru því hraustari en þeir sem 

borða ekki nægilega mikið af grænmeti, neyta of mikils af tilbúnum mat sem er 

snauður af næringarefnum eða þeir sem innbyrða of mikinn sykur og fitu. 

Vissulega eru fleiri þættir sem spila inn í svo sem erfðir, hreyfing, sjúkdómar og 

aðrar utanaðkomandi aðstæður. Flest okkar gera sér grein fyrir því að hollt 

mataræði er besti kosturinn en vitneskjan um hvað sé hollt og hvað skuli forðast 

er ekki næg. Við verðum að virkja þessa hugsun og koma henni í framkvæmd. 

Ekki er nóg að hugsa um að draga úr hveiti í brauði og bæta heilhveiti við í 

staðinn, við verðum að framkvæma hlutina. Sérstaklega þegar huga þarf að 

börnum og stuðla að heilsu þeirra og vellíðan.  

Ráðleggingar Lýðheilsustöðvar og niðurstöður skýrslunnar gefa til kynna 

hvað skiptir mestu máli við gerð matar fyrir börn á leikskólaaldri. Taka þarf tillit 

til fjölbreytni, útlits og bragðs en mest um vert þarf innihaldið að vera rétt og skila 

þeim árangri sem til er ætlast; að börn fái orku og næringu til að vaxa og dafna. 

Það er skylda leikskóla að uppfylla kröfur um góðan og næringarríkan mat. 

Börnin þurfa orku til að vinna og starfa inni á leikskólunum og leikskólarnir þurfa 

að viðhalda þörf barnanna fyrir þessa orku. Það er gert með næringarríkum, 

orkuríkum og rétt samansettum mat. Leikskólarnir þurfa að vera meðvitaðir um 

hvað felst í því að matur sé fullur af orku og næringu og hvernig best sé að bera 

fram þess konar rétti. Mikið er til af matreiðslu- og uppskriftabókum sem eru vel 

til þess fallnar að leiðbeina starfsfólki leikskólanna um matargerð fyrir börn á 

leikskólaaldri. Ég er viss um að uppskriftirnar mínar muni nýtast vel og gefa 

góðar hugmyndir um matargerð. Ef til vill eru þær hvetjandi fyrir þá sem vilja 

neyta hollari matar svo þeir hugi að innihaldi fæðunnar og sjái hversu lítið mál 

það er að borða hollan og bragðgóðan mat. 
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