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Forord 
DTU Fødevareinstituttet har gennemført flere studier for at belyse den ernæringsmæssige betydning af 
økologisk omlægning i forskellige typer af professionelle køkkener og institutioner. I nærværende 
tværsnitsundersøgelse blandt 30 børnehaver med forskelligt niveau af økologisk forbrug blev den 
ernæringsmæssige kvalitet af den mad, børnene spiste til frokost, estimeret. Dette med henblik på at 
undersøge eventuelle sammenhænge mellem den ernæringsmæssig kvalitet af maden og det økologiske 
forbrug i daginstitutioner. Undersøgelserne er gennemført af Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, 
Forskningsgruppen for Ernæring og Sundhedsfremme på DTU Fødevareinstituttet, og er finansieret af Miljø- 
og Fødevareministeriet. 

Ph.d. studerende Ellen Hyldgaard Tørsleff, seniorforsker Anne Dahl Lassen, seniorforsker Ellen Trolle og 
Post Doc Anne Vibeke Thorsen har stået for det overordnede design og gennemførelse af tværsnitsstudiet. 
Statistiker Sofie Pødenphant Jensen har foretaget de statistiske analyser. Alle har deltaget i 
sammenskrivning og gennemlæsning af rapporten. 

En stor tak til de mange, der har bidraget til undersøgelsen, særligt de børnehaver, der har indvilliget i at 
deltage i undersøgelsen og herigennem har bidraget med værdifuld viden til arbejdet med analysen. Karin 
Hess Ygil fra DTU Fødevareinstituttet takkes for konstruktivt input til beregning af tilberedningssvind, 
portionsstørrelser mm., og seniorrådgiver Tue Christensen for at gennemføre næringsberegningerne. Ved 
interventionsstudiet var der flere studerende tilknyttet ved målingerne. Stor tak til alle. 

DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Fødevareteknologi  

December 2020 
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Sammenfatning 
Det er vigtigt, at daginstitutioner tilbyder mad og drikke, der indeholder tilstrækkeligt med energi og har en 
god ernæringsmæssig sammensætning, så børnene har mulighed for at få et sundt måltid, som bidrager 
positivt til deres samlede kost.  

I 2012 blev udarbejdet en økologisk handlingsplan med titlen ”Økologisk handlingsplan 2020” med det mål at 
øge andelen af økologisk landbrugsjord ved at øge efterspørgslen efter økologiske fødevarer, bl.a. ved at 
øge andelen af økologisk mad i de offentlige køkkener. Ikke mindst i daginstitutionerne er der sket en 
betydelig omlægning til økologisk forbrug.  

Undersøgelser af tilbuddet af mad og drikke i daginstitutioner og andre offentlige køkkener peger på, at der 
som følge af økologiomlægningen kan ske ændringer i den mad, som børnene spiser i daginstitutionen som 
følge af et ændret forbrug af råvarer samt dermed mulige ændringer i den kulinariske kvalitet.  

Formålet med denne undersøgelse har været at belyse, om og eventuelt på hvilken måde andelen af det 
økologiske fødevareforbrug i daginstitutioner med madordning har betydning for den ernæringsmæssige 
sammensætning af den mad, som børnehavebørn spiser til frokost. Der har især været fokus på, om maden 
kommer til at indeholde flere grøntsager og færre animalske fødevarer. Derudover blev det undersøgt, om 
andelen af det økologiske forbrug har betydning for børnenes opfattelse af kvaliteten, i form af hvor godt de 
kan lide maden.  

I denne tværsnitsundersøgelse blandt 30 børnehaver blev det undersøgt, hvad børnene spiste på to 
forskellige ugedage i hver sin uge af to på hinanden følgende uger. Data blev indhentet både på 
gruppeniveau og individuelt blandt 4-8 børn fra hver institution. Rekrutteringen resulterede i en nogenlunde 
ligelig fordeling af institutioner på tre grupper med 9, 11 og 10 institutioner med henholdsvis lavt økologisk 
forbrug (så lavt som muligt og i praksis <50% økologisk forbrug), højt (60-90% økologisk forbrug, svarende til 
Det økologiske Spisemærke i sølv) og meget højt økologisk forbrug (>90% økologisk forbrug, svarende til 
Det økologiske Spisemærke i guld). Institutioner med forskellig størrelse (hhv. små: under 70 børn og store: 
med 70 børn og derover) var også nogenlunde ligelig fordelt i de tre grupper. Andelen af kolde måltider 
afspejlede, hvad der var set i menu-registreringer over 2 uger fra de samme køkkener, dvs. at de kolde 
måltider udgjorde ca. 30 % af måltiderne, højest dog i gruppen med økologisk forbrug på 60-90% (35%). 

Sammenhæng mellem økologisk forbrug og næringsindhold og indholdet af udvalgte fødevaregrupper blev 
analyseret med lineære mixed ANOVA modeller og en mixed logistisk regressionsmodel. Ordinal logistisk 
regression er anvendt til at analysere for sammenhæng mellem børnenes bedømmelse af, hvor godt de 
kunne lide maden og økologisk fødevareforbrug. De forklarende kategoriske variable i analyserne var ud 
over økologiforbruget, institutionsstørrelsen, måltidstype (varm eller kold), børnenes køn samt interaktioner 
mellem økologiforbrug og måltidstype og institutionsstørrelse. Barnets vægt indgik som kontinuert variabel, 
og institution og barn var inkluderet i analyserne som random effekt. Modellen i analyserne blev reduceret 
ved baglæns elimination, ved signifikansniveau p<0.05. 

Resultaterne viste, at gruppen med økologiforbrug på 60-90% skilte sig positivt ud på flere måder, men også 
negativt på enkelte områder, hvilket er sammenfattet i nedenstående tabel (tabel 7 fra side 21). Positivt var 
det, at måltider fra institutioner med økologiforbrug på 60-90% havde et højere indhold af grøntsager i de 
varme måltider og et lidt højere indhold af kornprodukter og kartofler i måltiderne generelt. Indholdet af 
kostfiber lå generelt højt i forhold til de vejledende mængder i alle grupper, så tendensen til et højere indhold 
af kostfiber i denne gruppe er hverken positivt eller negativt. Men der var også tendens til, at indholdet af 
især umættet fedt i måltiderne var lavere. Det var desuden positivt, at børnenes bedømmelse af, hvor godt 
de kunne lide maden, var højest i denne gruppe. 

Gruppen med det lave økologiforbrug (0-50%) skilte sig ud fra de øvrige grupper ved, at måltiderne havde 
højere energiindhold (tæt på det vejledende indhold), hvilket dog kun gjaldt for de kolde måltider. For de 
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varme retter var der desuden en ikke-signifikant tendens til et højere indhold af de proteinholdige animalske 
fødevarer (kød, fjerkræ, æg, ost, fisk) ift. til grupperne med højere økologiprocent. 
Der var desuden tendens til, at det meget høje økologiforbrug (90-100%) havde et indhold af grøntsager, der 
var højere end gruppen med det lave økologiforbrug, men ikke helt så højt som ved 60-90% økologiforbrug. 

Beskrivelse af ernæringsparametre hvor gruppen med et økologisk forbrug på 60-90% var forskellig fra gruppen med lavt 
økologisk forbrug (0-50%) og gruppen med meget højt økologisk forbrug (90-100%). Tabel 7 (fra side 21). 

  Forskelle i forhold til økologiforbrug 
 Positive/negative 

forskelle? 
Økologiforbrug 60-90% 

Grøntsager (g) Positivt Tendens til højere indhold i forhold til de øvrige grupper.  
Højere i varme måltider end i kolde måltider 

Kulhydrat (g) Positivt Tendens til højere indhold i forhold til de øvrige grupper  
Kostfiber - Tendens til højere indhold i forhold til de øvrige grupper 
Mættede fedtsyrer (E%) Positivt Lavere i forhold til de øvrige grupper  
Monoumættede fedtsyrer (E%) Negativt Lavere i forhold til de øvrige grupper 
Polyumættede fedtsyrer (E%) Negativt Lavere i varme måltider end i kolde måltider i alle grupper Tendens til 

lavere indhold i forhold til de øvrige grupper 
Samlet vægt af maden Positivt Højere i varme måltider end i de kolde måltider 
Bedømmelse af maden Positivt Højere bedømmelse i forhold til de øvrige grupper. 

 

Det konkluderes, at undersøgelsen viser få forskelle i sammensætningen af frokostmåltiderne afhængig af 
økologiforbrug i daginstitutionerne. Institutioner med højt og til dels institutioner med meget højt 
økologiforbrug, så ud til at være bedre i forhold til, at børnene fik mange grøntsager i de varme måltider. Der 
var dog også tendens til, at indholdet af især umættet fedt var lavere i måltiderne i institutioner med højt 
økologiforbrug (60-90%). I forhold til bedømmelse af madens kvalitet var børnenes bedømmelse af hvor godt 
de kunne lide maden lidt højere i institutioner med højt økologiforbrug (60-90%). 

Generelt tyder resultaterne på stor variation i måltidernes ernæringsmæssige sammensætning, som ikke 
alene kan tilskrives forskelle i økologiforbrug. Det tyder således på, at de enkelte institutioner med fordel kan 
arbejde på forskellige forbedringer. Generelt vil et øget indhold af vegetabilske fedtstoffer og grøntsager 
(herunder bælgfrugter) kunne gavne frokosten i daginstitutionerne. Det ville kunne resultere i en bedre 
balance i fedt- og proteinindhold, og et lidt højere energiindhold i måltiderne.  
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Summary 
In order to ensure the children a healthy meal at the day care center, it is important that the children are 
offered meals containing sufficient energy and having the right nutritious meal composition that contributes to 
their overall diet. 

In 2012, the Danish Organic Action Plan was launched in order to promote organic food production by 
increasing organic public procurement in public professional kitchens. Especially the day care centers have 
converted their food procurement from conventional to organic products compared to other public 
professional kitchens.  

Studies of the food procurement in the day care centers and other public professional kitchens indicate that 
the meal composition changes as a consequence of a higher organic food procurement having a higher 
proportion of commodities with a low degree of processing and instead produce meals from scratch, also 
consenting the culinary quality to change. 

The main objective of this study was to elucidate whether and if so, in what way organic conversion may 
have an effect on the nutritional quality of children’s lunch meals at day care centers. In addition, the aim has 
been to clarify if the meals have a higher content of vegetables and less animal food than before the organic 
conversion. Furthermore, this study investigated if the procurement of organic food (organic percentage) of 
the food served linked to the children’s perception of food quality, in terms of how well the children liked the 
meals. 

In this cross-sectional study among 30 day care centers the meals served on two different weekdays in two 
consecutive weeks were examined. Data were collected both at group level and individually among 4-8 
children from each day care center. The recruitment resulted in roughly equal distribution in three groups 
with 9, 11 and 10 day care centers with low (as low as possible and in practice < 50 % organic food 
procurement), high (60 – 90 % organic food procurement - silver Organic Cuisine label) and very high (> 90 
% organic food procurement – gold Organic Cuisine Label). The day care centers were also distributed in 
two groups depending on their different sizes, respectively, small = less than 70 children and large = 70 
children or more. The proportions of cold dishes reflected the menu of what was served during a 2-week 
period at the day care centers. The cold dishes amounted approximately 30 % of all dishes served, however 
highest (35 %) in the group with organic food procurement of 60 – 90 %. 

The relationship between organic food procurement and the nutritional content and the content of selected 
food groups were analyzed with linear mixed ANOVA models and a mixed logistic regression model. An 
ordinal logistic regression was used to analyze for correlation between the children’s assessment of how well 
they liked the food and the organic food procurement. Analyzing the data the explanatory categorical 
variables were in addition to organic food procurement, the size of the day care center, meal type (hot or 
cold dish), children’s gender and interactions between organic food procurement, meal type and the size of 
the day care center. The model in the analysis was reduced by backward elimination, at a significance level 
p< 0.05. 

The results showed that the group with organic procurement at 60 – 90 % differed positively in several ways 
but also negatively in some areas as summarized in Table 7. On the positive side, the group with organic 
procurement at 60-90 % was better at serving hot dishes containing many vegetables and in general better 
at serving dishes having a slightly higher content of cereals and potatoes. However, this group also had a 
tendency of serving dishes having a lower content of unsaturated fat. In addition on the positive side, the 
children’s assessment of how well they liked the meals was highest in this group. 

The group having low organic food procurement (0-50 %) differed positively from the other two groups 
having a higher energy content (close to the recommended dietary guidelines) which however, only applied 
to the cold dishes. The hot dishes had a (non-significant) tendency of having a higher content of protein 
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containing animal products (meat, poultry, eggs, cheese and fish) compared to the groups having higher 
organic food procurement.  In addition, a tendency was seen for the group having a very high organic food 
procurement (90 – 100 %) to serve meals with a high content of vegetables higher than the group with the 
low organic procurement, but not quite as high as the group having 60 – 90 % organic food procurement. 
 
In conclusion, this study demonstrates that at the day care centers only few differences in the composition of 
lunch dishes are related to the organic food procurement. The day care centers having high and partly very 
high organic procurement seem to be better in terms of inclusion of vegetables in the children’s hot meals. 
However, this group also had a tendency of having dishes with a lower content of unsaturated fat. In relation 
to assessment of the quality of food, the children’s rating of how well they liked the meals was highest in this 
group (60 – 90 %). 

In general, the results indicate a great variation in the nutritional composition of the meals, a result that 
probably, is not related to the differences in organic food procurement. Thus, it suggests day care centers to 
implement different kinds of improvements of their meals. In general, an increased content of vegetable fats 
and vegetables (including pulses) would benefit the lunch dishes served at the day care centers. This 
change could result in a better balance concerning fat and protein content, and a slightly higher energy 
content in the dishes.  

Description of the nutritional parameters in which the group with the organic food procurement at 60-90 % 
differed from the group having a low organic procurement (0-50 %) and also differed from the group having a 
very high organic procurement (90-100 %). Table 7 from page 21. 

  Differences in relation to organic food procurement 
 Positive/negative 

differences 
Organic food procurement 60 – 90 % 

Vegetables (gram) Positive Tendency toward to higher content compared to the other groups 
A higher content in hot dishes compared to cold dishes 

Carbohydrate (gram) Positive Positive tendency to higher content compared to the other groups 
Dietary fiber (gram) - Tendency to higher content compared to the other groups 
Saturated fatty acids (E %) Positive Lower compared to the other groups 
Mono saturated fatty acids (E %) Negative Lower compared to the other groups 
Poly saturated fatty acids (E %) Negative Lower in hot dishes than in in cold dishes in all groups. 

Tendency to lower content compared  to the other groups 
Overall weight of the food Positive Higher in hot dishes compared to cold dishes 
Rating of the food Positive Higher rating in relation to the other groups 
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Baggrund 
Mange danske førskolebørn spiser frokost og mellemmåltider i daginstitutioner via madordninger, som 
daginstitutionerne står for. Ca. 45% af børnehavebørn er således omfattet af en frokostordning (Glavind and 
Pade, 2016). Hvis en daginstitution serverer frokost, skal der ifølge dagtilbudsloven (Dagtilbudsloven - 
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), 2019) være tale 
om et sundt frokostmåltid. Dette indgik allerede i dagtilbudsloven fra 2009 og 2016. Det er vigtigt, at 
daginstitutioners mad- og drikketilbud indeholder tilstrækkelig energi og har en god ernæringsmæssig 
sammensætning (Trolle et al., 2018).  Daginstitutionerne kan bruge Fødevarestyrelsens anbefalinger i 
”Guide til sundere mad i daginstitutionen” fra 2018 som udgangspunkt for at sikre, at både morgenmad, 
frokost og mellemmåltider er sunde. Anbefalingerne er i guiden udformet som en række principper for 
morgenmad, frokost og mellemmåltider samt drikkevarer (Fødevarestyrelsen, 2018b). I 2016, hvor data i 
nærværende undersøgelse er indsamlet, var sammensætningen af sunde frokostmåltider beskrevet i ”Det 
fælles frokostmåltid – anbefalinger og inspiration til sund mad til børn i daginstitutionen” (Fødevarestyrelsen, 
2009).  

I 2012 blev der udarbejdet en økologisk handlingsplan med titlen ”Økologisk handlingsplan 2020”. Målet med 
handlingsplanen var at øge andelen af økologisk landbrugsjord ved at øge efterspørgslen efter økologiske 
fødevarer. En af metoderne til at øge efterspørgslen var at øge andelen af økologisk mad i de offentlige 
køkkener. Der var derfor sat et mål på 60 % økologisk mad i de offentlige køkkener inden 2020, svarende til 
Det økologiske Spisemærke1 i sølv. For at nå målet om 60 % økologi i de offentlige køkkener blev der afsat 
midler til uddannelse af køkkenpersonale, information og projektstyring, midler som kunne søges via 
”økologifremmeordningen”. 

I en undersøgelse fra 2016 dokumenterede DTU Fødevareinstituttet 622 offentlige køkkeners erfaringer med 
at gennemføre en sådan økologiomlægning. Køkkenernes brug af økologiske råvarer steg i gennemsnit med 
25 procentpoint i løbet af omlægningsperioden på 18 måneder, og efter omlægningen opfyldte ni ud af ti 
køkkener kravene for Det Økologiske Spisemærke (Sørensen et al., 2016). Af de 622 køkkener søgte 55% 
om og fik tildelt et Økologisk Spisemærke. En undersøgelse, som DTU Fødevareinstituttet foretog et år efter 
omlægningen, viste, at de ikke-spisemærkede køkkener bibeholdt samme niveau af økologiske råvarer, 
mens de spisemærkede køkkener havde øget forbruget af økologiske råvarer i perioden efter omlægningen 
(Sørensen et al., 2019). 

Undersøgelserne viste også, at initiativerne ifølge medarbejderne gav øget fokus på den ernæringsmæssige 
sammensætning af maden (Sørensen et al., 2015; Sørensen et al., 2016). Når økologiomlægningen er 
omkostnings-neutral, kan det medføre, at maden kommer til at indeholde flere grøntsager og mindre kød, og 
at køkkenet producerer en større andel af maden af råvarer i stedet for af hel- og halvfabrikata. Dette kan 
ligeledes medføre ændringer i madens sensoriske kvalitet. En undersøgelse blandt plejecentre viser en 
tydelig sammenhæng mellem forarbejdningsgraden af de indkøbte fødevarer og plejecentrenes 
økologiprocent. Plejecentre med de høje økologiske forbrug har et større forbrug af produkter med lav 
forarbejdningsgrad. Ifølge undersøgelsen afspejler dette formodentlig, at indkøb af fødevarer med en lavere 
forarbejdningsgrad, som alt andet lige er billigere end meget forarbejdede produkter, er en udbredt strategi 
for plejecentrene til at holde omkostningerne ved fødevareindkøbene nede (Trolle et al.,2019). Desuden kan 
det i visse tilfælde være svært at skaffe de forarbejdede produkter i økologiske varianter. Undersøgelsen 
fandt desuden, at maden på plejecentre med højt forbrug af økologiske produkter havde en mindst lige så 
                                                     
1 Det økologiske spisemærke, eller blot Spisemærket er en gratis statskontrolleret mærkningsordning for 
spisesteder. Det Økologiske Spisemærke viser, hvor stor en del af de indkøbte føde- og drikkevarer på spisestedet, der 
er økologiske. Både offentlige og private spisesteder kan få Det Økologiske Spisemærke. Det Økologiske Spisemærke 
findes i tre udgaver; guld (90-100%), sølv (60-90%) og bronze (30-60%). 
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god ernæringsmæssig sammensætning som plejecentre med lavt økologisk forbrug. Det så således ud til, at 
det ikke var det økologiske forbrug, som var afgørende for, om plejecentrene kunne servere mad, der lever 
op til anbefalingerne for kost til småtspisende (Trolle et al., 2019). 

Tidligere studier har ikke kunnet påvise væsentlige ernæringsmæssige forskelle på økologiske fødevarer 
frem for konventionelle (ICROFS, 2015). Imidlertid finder en fransk undersøgelse baseret på en stor 
kohorteundersøgelse, et tværsnitsstudie baseret på den tyske nationale kostundersøgelse og et mindre 
tværsnitsstudie fra Holland samstemmende, at et større økologisk forbrug kan relateres til ændret 
fødevaresammensætning i kosten (Kesse-Guyot et al. 2013, Eisinger-Watzl et al. 2015, van de Vijver & van 
Vliet 2012). Den franske undersøgelse fandt i en analyse på et tværsnitsudsnit af data, at i forhold til ikke-
økologiske forbrugere, så havde økologiske forbrugere en kost af bedre ernæringsmæssig kvalitet og lavere 
sandsynlighed for overvægt og fedme (Kesse-Guyot et al. 2013). I et studie af Denver et al blev indhentet 
indkøbsdata fra danske husholdninger i perioden fra 2006–2014. Resultaterne herfra viste, at de 
husholdninger, der øgede deres andel af økologiske indkøb fra et allerede højt niveau ofte samtidig ændrede 
sammensætningen af indkøbet ved at øge andelen af frugt og grønt, samtidig med at den andel, som kød 
udgjorde af det samlede køb, blev reduceret. Forfatterne konkluderer, at det kan tyde på at disse 
husholdninger opnår en sundere sammensætning af indkøbet. For de husholdninger, der øgede deres andel 
af økologiske indkøb fra et lavere niveau var billedet mindre entydigt, men da analyserne er baseret på 
indkøb målt i kr., er betydningen for forbruget målt i mængder usikker (Denver et al. 2018). 

En undersøgelse, baseret på et omfattende spørgeskema blandt skoler og arbejdspladser har vist, at dét at 
have et højt forbrug af økologiske fødevarer på flere områder er positivt forbundet med tilbud af sundere 
frokostretter, defineret ud fra Fødevarestyrelsens guides til sundere mad, samt med køkkenernes egen 
opfattelse af fokus på madspild (Lassen et al, 2019). Analyser af tilsvarende data fra 2018 fra 
daginstitutioner, har vist, at et højt forbrug af økologiske råvarer har en positiv sammenhæng med opfyldelse 
af to af de syv principper for sundere mad i daginstitutioner, mens der ikke er fundet nogle negative 
sammenhænge mellem opfyldelse af principperne og højt forbrug af økologiske fødevarer (Christensen et al, 
2020).  

Som følge af økologiomlægningen kan der derfor ske ændringer i den ernæringsmæssige og kulinariske 
kvalitet af maden, der bliver serveret i daginstitutioner. Disse ændringer kan afspejle sig i den mad, som 
børnene spiser, mens de er i daginstitutionen.  

 

Formål 
Formålet med denne undersøgelse er at belyse, om og eventuelt på hvilken måde andelen af det økologiske 
madforbrug i daginstitutioner med madordning har betydning for den næringsmæssige sammensætning af 
den mad, som børnehavebørn spiser til frokost. Der vil især være fokus på, om maden kommer til at 
indeholder flere grøntsager og færre animalske fødevarer. Derudover undersøges det, om andelen af det 
økologiske forbrug har betydning for børnenes opfattelse af kvaliteten, i form af hvor godt de kan lide maden.  

 

Metode 

Studiedesign 
Undersøgelsen blev gennemført som en tværsnitsundersøgelse af den mad, der spises af børnehavebørn i 
alderen 3-6 år til frokost i daginstitutioner med madordninger. Undersøgelsen var oprindeligt planlagt til at 
sammenligne institutioner med højt forbrug af økologiske fødevarer (svarende til mindst Det økologiske 
Spisemærke i sølv (60% økologisk forbrug eller mere)) med daginstitutioner med intet eller lavt økologisk 
forbrug. Da det under rekrutteringsfasen viste sig at være svært at rekruttere børnehaver med et meget lavt 
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økologisk forbrug, blev inddelingen ændret, så der blev rekrutteret 30 institutioner med henblik på en ligelig 
fordeling af institutioner på tre grupper med henholdsvis lavt økologisk forbrug (så lavt som muligt og i 
praksis <50% økologisk forbrug), højt (60-90% økologisk forbrug, svarende til Spisemærket i sølv) og meget 
højt økologisk forbrug (>90% økologisk forbrug, svarende til Spisemærket i guld). 

Rekruttering 
Med fokus på at kunne rekruttere institutioner med lavt økologisk forbrug blev kommuner i Region Sjælland 
og Region Hovedstaden kontaktet af en projektmedarbejder for at undersøge, i hvilket omfang de havde 
madordninger for børnehavebørnenes dagtilbud. Kommunerne Guldborgsund, Lolland og Bornholm blev 
fravalgt pga. afstanden fra DTU i Lyngby. København Kommune blev fravalgt, da kommunen længe har 
arbejdet med økologi, og de fleste daginstitutioner har et meget højt økologisk forbrug. Yderligere tre 
kommuner i Region Syddanmark (Nyborg, Odense og Svendborg kommune) blev kontaktet, da det viste sig 
vanskeligt at finde kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden med institutioner, der havde 
madordninger med ingen eller kun lidt økologisk forbrug.  

I alt blev 45 kommuner2 kontaktet i foråret 2016 -indledningsvis telefonisk med en kort orientering om 
projektet, og dernæst med spørgsmål om kommunen havde madordning for børnehavebørn i institutionerne, 
om maden var økologisk, og endelig om det var muligt at besøge institutionerne i juni måned i 2 dage. 
Dernæst blev der sendt e-mails med information om projektet til kommunerne.   

Kommunerne blev bedt om at kontakte børnehaverne med madordninger for eventuel deltagelse i 
undersøgelsen. En tilfældig gruppe af de institutioner, der var positive over for projektet blev af 
projektgruppen kontaktet for deltagelse. Målet var så vidt muligt at inkludere højst to økologiske børnehaver 
og to ikke-økologiske børnehaver fra hver kommune for at sikre variation og repræsentation af forskellige 
institutions- og madordningstyper, herunder kommunale såvel som selvejende institutioner, samt såvel 
interne som eksterne madordninger3. Dog indgik tre kommuner med i alt fem institutioner for at nå op på det 
samlede ønskede antal institutioner. 

Der blev først udvalgt institutioner med lavt økologisk forbrug fra såvel Region Sjælland som Region 
Hovedstaden og Region Syddanmark, dernæst institutioner, der geografisk matchede og havde højere 
økologisk forbrug. De økologiske institutioner med et højere økologisk forbrug blev udvalgt tilfældigt fra en 
liste over institutioner med Det Økologiske Spisemærke i enten sølv eller guld. Institutionerne blev kontaktet 
per e-mail eller telefon. Inklusionskriterier var, at der var en frokostordning for børnehavebørn, og at der 
kunne måles på institutionen i løbet af indsamlingsperioden fra slutningen af maj til starten af juli for at opnå i 
alt 60 måledage på de 30 institutioner. Fra hver institution blev 4-8 børn udvalgt af personalet til at deltage i 
registrering af indtaget på individniveau. For disse børn blev der indhentet samtykke fra forældrene.  

Dataindsamling 
På hver institution blev der indsamlet data fra to dage, fordelt på to forskellige ugedage i hver sin uge af to 
på hinanden følgende uger. Forskellige ugedage blev valgt for at undgå at ramme ind på f.eks. faste 
fiskedage eller faste dage for kold mad med rugbrød.  

Der blev samlet detaljeret information om den mad, der blev produceret og serveret for børnene til frokost. 
Derudover blev indsamlet detaljeret information om dels den mad, som børnene spiste (målt på 
gruppeniveau), dels det faktiske indtag for 4-8 børn i hver institution. Opskrifter på maden, der blev 
produceret på undersøgelsesdagene, blev indhentet af en projektmedarbejder, som fulgte procedurerne i 

                                                     
2 I Region Sjælland blev i alt 17 kommuner ud af de 19 kommuner kontaktet, og i Region Hovedstaden blev i alt 25 ud af de 27 
kommuner kontaktet. I Region Syddanmark kontaktede projektet specifikt tre udvalgte kommuner ud af de 22 kommuner i regionen. 
3 Interne madordninger er madordninger, hvor maden produceres af personale i daginstitutionen. Eksterne madordninger er 
madordninger, hvor hovedparten af maden produceres af en ekstern cateringleverandør eller et fælleskøkken uden for daginstitutionen. 
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køkkenet og noterede mængder og typer af råvarer, der blev anvendt. Kun energiholdige drikkevarer er 
registreret. Til mange måltider blev der serveret vand, dette blev ikke registreret. 

Individniveau 
Projektmedarbejderne, som skulle registrere indtaget på individniveau, blev forud for dataindsamlingen 
trænet i at observere og registrere indtaget ved et internt træningsforløb. Træningsmetoden er beskrevet af 
Lassen et al (2010) og modificeret til at inkludere typiske måltider for børn i træningen. 

På dag 1 blev børnene om formiddagen præsenteret for projektet af en projektmedarbejder, som også målte 
højde og vejede børnene, og desuden trænede børnene i at vurdere maden ud fra en 3-punkts likingskala. 
Ved træningen fik børnene smagsprøver af vand (neutral), æblejuice (sødt) og grapefrugtjuice (bittert). Børn 
vil ofte synes, at det søde smager godt og det bitre ikke godt. Længden af træningen var afhængig af, hvor 
hurtigt børnene forstod princippet med de tre smileyer. Der blev også talt med børnene om mad de godt 
kunne lide/ikke kunne lide, og hvor det skulle placeres på skalaen. 

Før måltidet blev al mad, der indgik i frokostmåltidet registreret i køkkenet af en projektmedarbejder og 
relevante portionsstørrelser, afvejet. Hver projektmedarbejder observerede højst fire børns indtag. Under 
selve måltidet var to projektmedarbejdere til stede. De sad så tilbagetrukket som muligt, så de påvirkede 
måltidet mindst muligt, men alligevel så nært at de kunne følge med i, hvad der blev taget over på 
tallerkenen. Al mad, der blev taget over på tallerkenen, noterede projektmedarbejderen i antal skiver, skeer, 
stykker mm. Disse enheder var på forhånd afvejet for efterfølgende at kunne omsætte enhederne til 
mængder. Når måltidet sluttede vurderede projektmedarbejderen, hvor meget mad der var tilbage på 
tallerkenen, og noterede dette i skemaet som spild. 

Efterfølgende blev mængden af den spiste mad estimeret ved at fratrække den mad, der var tilbage på 
tallerkenen fra den mængde, der var taget over på tallerkenen. 

Måltiderne blev desuden karakteriseret efter måltidstype, det vil her sige hvorvidt der var tale om et koldt 
eller en varmt måltid. De kolde måltider bestod typisk af rugbrød, pålæg og grøntsager, mens de varme 
måltider bestod af en varm ret evt. med brød og/eller salat/rå grøntsager. Til de varme måltider hører også 
supper og grød. Enkelte kolde måltider indeholdt rester fra andre måltider, og disse elementer kunne være 
varme.  

Gruppeniveau 
Inden maden blev serveret på stuen, blev den afvejet i de fade og skåle, som maden blev serveret i. Efter 
måltidet blev de samme fade og skåle med madrester afvejet igen. Madrester fra tallerkenerne blev så vidt 
muligt opdelt i de samme fraktioner, som maden var blevet serveret og afvejet i.  

Antallet af spisende børn blev noteret samt deres alder. Personalets mad blev enten serveret i separate 
skåle/portioner, eller mængderne, som de spiste, blev registreret. Efterfølgende var det muligt at kvantificere 
hvad ét barn gennemsnitligt havde spist, og hvor meget mad der var spildt.  

Næringsindhold og indtag af fødevarer 
Indtaget af fødevarer og madens næringsindhold blev beregnet vha. næringsberegningssystemet GIES 
(version 1.000.i5), som er udviklet på DTU og bl.a. brugt ved de nationale kostundersøgelser, kombineret 
med fødevaredata fra fødevaredatabanken (foodcomp.dk, version 7.0, DTU Fødevareinstituttet). 

Kvalitet 
Den subjektive kvalitet blev vurderet ud fra børnenes ”liking” af den mad, der blev spist. Børnene vurderede 
kvaliteten af maden lige efter frokostmåltidet ved at angive, hvor godt de kunne lide maden ud fra en 3- 
punkts smileyskala, som de var blevet trænet i at bruge om formiddagen på første måledag. 
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Denne 3-punkts smileyskala er fundet anvendelig til målgruppen af børnehavebørn (Birch & Sullivan, 1991; 
Chen & Resurreccion, 1996). Forinden målingen er børnene fælles blevet trænet i at bruge skalaen (Guthrie 
et al., 2000).  Når maden blev vurderet, blev børnene spurgt enkeltvis i et hjørne af lokalet, for at undgå at de 
blev distraheret og påvirket af de andre børn. Smagning af maden er den bedste måde at få børn til at 
bedømme et produkt (Guthrie et al., 2000), hvorfor denne metode findes pålidelig. Til at hjælpe børnene med 
at huske maden blev børnene vist en tallerken med den samme mad, som de netop havde spist. Børnene 
blev spurgt til, hvor godt de kunne lide de enkelte delkomponenter samt til deres overordnede vurdering af 
maden. 

Baggrundsdata 
Fakturaer tre måneder bagud for besøget blev indsamlet, så det var muligt at opgøre den aktuelle 
økologiprocent, hvis køkkenerne ikke havde et økologiregnskab i forbindelse med et økologisk spisemærke. 
Menuplanen to uger bagud samt for de aktuelle uger blev indsamlet og har dannet grundlag for en 
overordnet vurdering af maden, der serveres i daginstitutionen (Trolle et al., 2018). Derudover blev andre 
baggrundsdata indsamlet, herunder det totale antal børn, der blev produceret mad til (antallet der 
planlægges mad til) som et udtryk for institutionens størrelse. 

Statistiske analyser 
Lineære mixede ANOVA modeller er brugt til at undersøge, om der på individniveau var sammenhæng 
mellem børnehavernes økologiske forbrug og børnenes indtag til frokost af næringsstoffer, dvs. energi 
(maden eksklusiv drikke), fedt (vægt), fedt energiprocent, mættede fedtsyrer (vægt), mættede fedtsyrer 
energiprocent, monoumættede fedtsyrer (vægt), monumættede fedtsyrer energiprocent, polyumættede 
fedtsyrer (vægt), polyumættede fedtsyrer energiprocent, protein (vægt), protein energiprocent, kulhydrat 
tilgængelig (vægt), kulhydrat energiprocent, kostfiber (vægt) og kostfiber (g/MJ) og af fødevarer, dvs. vægt af 
maden (eksklusiv drikke) og af kornprodukter og kartofler tilsammen, grøntsager, frugt og grøntsager, samt 
det samlede indhold af proteinholdige animalske fødevarer (kød, fjerkræ, æg, ost og fisk). Data blev 
transformeret til normalfordeling, hvor det var relevant. For fødevaregruppen med de animalske proteinrige 
fødevarer sammenlagt var der 68 ud af 317 0-værdier. Derfor blev der dels analyseret for sammenhæng 
mellem indtagets størrelse og økologisk forbrug med lineære mixed ANOVA modeller blandt de 249 børn, 
der havde et indtag, dels med en mixed logistisk regressionsmodel for sammenhæng mellem økologisk 
forbrug og om børnene havde et indtag. Ordinal logistisk regression er anvendt til at analysere for 
sammenhæng mellem børnenes bedømmelse af, hvor godt de kunne lide maden og økologisk 
fødevareforbrug.  

De forklarende kategoriske variable i analyserne var ud over økologiforbruget, institutionsstørrelsen 
(lille=<70 børn eller stor=70 børn eller mere), måltidstype (varm eller kold), børnenes køn samt interaktioner 
mellem økologiforbrug og måltidstype og institutionsstørrelse. Barnets vægt indgik som kontinuert variabel, 
og institution og barn var inkluderet i analyserne som en tilfældig (random) effekt. Modellen i analyserne blev 
reduceret ved baglæns elimination ved signifikansniveau p<0.05. 

Resultaterne blev desuden holdt op imod de vejledende portionsstørrelser i Guide til sundere mad i 
daginstitutionen (Fødevarestyrelsen 2018a) og anbefalinger til maden på næringsstofniveau i Opslagsværk 
til Fødevarestyrelsens Guide til sundere mad i daginstitutionen (Fødevarestyrelsen 2018b), fordi de er de 
nyeste anbefalinger for maden i daginstitutioner, selvom data er indsamlet to år tidligere. 
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Resultater  

De deltagende institutioner 
Af tabel 1 fremgår, at børnehaverne i undersøgelsen var nogenlunde ligeligt fordelt på de tre grupper med 
lavt (0-50%), højt (60-90%) og meget højt (90-100 %) økologisk forbrug. Det fremgår også, at børnehaver fra 
flere forskellige kommuner indgik i undersøgelsen. Desuden ses, at børnehaver af forskellige størrelse 
indgik, og at de var nogenlunde ligeligt fordel på økologigrupperne, med tendens til at de store børnehaver 
med meget højt økologisk forbrug var større end i de andre økologigrupper. 

Tabel 1. Karakteristik af institutioner, der indgik i undersøgelsen, samt børnene der deltog på individniveau. Gennemsnit 
(minimum;maksimum) eller (stdv=standardafvigelse). 

 
Økologiforbrug (%)  

 0-50 60-90 90-100 Alle 
Antal børnehaver 9 11 10 30 

Økologiforbrug, % 31 (17;47) 76 (65;88) 95 (90;100) 
 

Kommuner, antal  4 7 6 11 

Størrelse, antal børn 76 (20;145) 79 (39;140) 96 (42;192) 
 

Størrelse, antal børnehaver, lille* 4 6 5 15 

Antal børn dag1 52 57 58 167 

Antal børn dag2 45 54 51 150 

Antal børn, deltog begge dage 41 45 43 129 

Børn i alt 56 66 66 188 

Alder, børn, gennemsnit (stdv) 5,2 (0,68) 4,9 (0,68) 5,1 (0,72) 5,1(0,70) 

Vægt, børn, gennemsnit (stdv) 20,6 (4,22) 19,5 (2.77) 19,7 (3.46) 19,9 (3,48) 

*  lille:  <70 børn 

Antal, alder og vægt af de børn, der deltog i den individuelle kostregistrering, fremgår af tabel 1. I alt deltog 
188 børn i registreringen af den individuelle kost, heraf fik 129 observeret deres kost begge dage. Der var 
167 børn, der fik observeret deres kost den første dag og 150 børn den anden dag. Gennemsnitsalder og 
vægt af de 188 børn var 5,1 år og 19,9 kg. Af tabel 1 fremgår, hvordan børnene var fordelt på 
økologigrupperne. Gennemsnitsalderen for de børn, som indgik i analysen på gruppeniveau, var hhv. 5,0, 
4,7 og 4,7 år for de tre økologigrupper og 4,8 år i gennemsnit af alle grupper (ikke vist i tabel 1). 

Karakteristik af måltider 
Af tabel 2 fremgår, hvordan måltider på individniveau og gruppeniveau var fordelt på kolde og varme 
måltider. De kolde måltider udgjorde 30% af måltiderne på individniveau, og i samme størrelsesorden på 
gruppeniveau (32%). 

Tabel 2. Antal måltider på individniveau og på gruppeniveau og fordelingen på hhv. kolde og varme måltider, samt i % af 
måltider i alt.  

 Økologiforbrug (%) 
Måltider, antal n (%) 0-50 60-90 90-100 Alle 
Individniveau, Kolde 26 (27%) 39 (35%) 31 (28%) 96 (30%) 

Individniveau, Varme 71 (73%) 72 (65%) 78 (72%) 221 (70%) 

Individniveau, I alt  97 111 109 317 

Gruppeniveau, Kolde 5 (28)% 8 (36%) 6 (30%) 19 (32%) 

Gruppeniveau, Varme 13 (72%) 14 (64%) 14 (70%) 41 (68%) 

Gruppeniveau, I alt  18 22 20 60 
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Fødevarer og næringsstoffer 
Tabel 3 giver en karakteristik af måltiderne ved de individuelle registreringer mht. den samlede vægt og 
indholdet af udvalgte fødevaregrupper afhængig af økologiforbrug, og om måltiderne var varme eller kolde. 

Analyser af de individuelle indtag viser, at de varme måltider generelt vejede mere end de kolde. Det gælder 
både i gruppen med økologiforbrug på 60-90% og i gruppen med 90-100%, men i gruppen med lavt 
økologiforbrug (0-50%) var der ikke forskel på vægten af varme og kolde måltider. 

 

Tabel 3. Udvalgte fødevaregrupper i måltiderne på individniveau, fordelt på tre grupper med forskelligt økologiforbrug, og 
på kolde og varme frokostmåltider. Gennemsnit (standardafvigelse) og median (P25; P75) er angivet i gram.  

Individniveau  Økologiforbrug %   
Indhold gram  0-50   60-90   90-100   Alle 

Vægt (ekskl. drikke)   193 (114)  219 (117)  197 (99)  203 (111)* 

   Måltidstype kold 205 (109) abc 154 (75) ab 140 (73) a  

 varm 188 (117) ab 254 (121) c 219 (99) bc  

   Median (p25;p75)  173 (116;244)  199 (132;294)  179 (125;252)  185 (122;254) 

Korn og kartofler   65 (55)  71 (47)  59 (39)  65 (47) 

   Måltidstype kold 80 (48) b 67 (37) ab 59 (38) ab  

    varm 60 (57) (a) 74 (51) ab 60 (40) ab  

   Median (p25;p75)  50 (25;86)  62 (40;94)  54 (31;82)  55 (32;88) 

Grøntsager  44 (51)  63 (63)  51 (54)  53 (57)* 

   Måltidstype kold 34 (43) a 31 (30) a 29 (30) a  

 varm 48 (53) ab 80 (69) b 59 (59) ab  

   Median (p25;p75)  26 (9;56)  46 (17;85)  37 (15;70)  37 (14;73) 

Frugt og grønt   51 (51)  68 (63)  55 (55)  59 (57)(*) 

Måltidstype kold 56 (44) ab 41 (37) a 35 (34) (a)  

 varm 49 (55) (a) 83 (69) b 64 (59) ab  

   Median (p25;p75)  32 (18;67)  58 (27;99)  42 (19;77)  42 (19;82) 

Kød fjerkræ æg ost fisk   42 (51)  31 (34)  30 (28)  34 (38) 

Måltidstype kold 30 (21)  35 (26)  32 (27)   

 varm 46 (58)  29 (37)  29 (28)   

   Median (p25;p75)  24 (4;69)  22 (0;54)  28 (10;44)  25 (4;52) 
*: angiver signifikant forskel på kolde og varme måltider  
abc: angiver om der er signifikant forskel (p<0.05). Værdier inden for samme række er signifikant forskellige, hvis de er markeret med 
forskellig bogstaver. Når kold/varm sammenlignes gælder de angivne bogstaver a, b og c for begge rækker, kold og varm. (a) angiver, 
at det pågældende indhold kun er på grænsen til signifikant forskellig fra indhold markeret med b. (hhv. Padjusted=0.058 og 0,057 for Frugt 
og grønt, samt 0,1096 for Korn og kartofler) 
 

Indholdet af grøntsager i måltiderne varierede meget. Varme måltider indeholdt i gennemsnit flere 
grøntsager end kolde. Dette gjorde sig især gældende i gruppen med økologiforbrug på 60-90%. Derudover 
var indholdet af frugt og grønt i de varme måltider for gruppen med økologiforbrug på 60-90% højere ift. 
gruppen med lavt økologiforbrug 0-50% (tæt på signifikant). Når frugt også inkluderes i analysen, øges 
indholdet mest i de kolde måltider i økologigruppen med økologiforbrug 0-50%. 
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Mht. indholdet af brød, andre kornprodukter og kartofler sammenlagt, var der i gruppen med lavt (0-50%) 
økologiforbrug en tendens (ikke signifikant) til et højere indhold i kolde måltider end i varme (p=0.1096). 

Indholdet af de proteinrige animalske fødevarer (kød, fjerkræ, æg, ost og fisk, sammenlagt) varierede meget 
i måltiderne. Der var ikke signifikant forskel mellem økologigrupperne. Men der var et ikke-signifikant højere 
indhold af proteinrige animalske fødevarer i de varme måltider ved 0-50% økologi ift. de øvrige både kolde 
måltider og de varme måltider ved højere økologiforbrug. 

Analyserne viste desuden, at der var positiv sammenhæng mellem barnets vægt og hhv. måltidernes 
samlede størrelse (vægt), indhold af brød, andre kornprodukter og kartofler sammenlagt og de proteinrige 
animalske fødevarer sammenlagt. Derudover, var der generelt mellem institutionerne signifikante forskelle, 
der ikke kunne relateres til de forklarende variable. Det gjorde sig gældende for alle parametre i tabel 3.  

Tabel 4 giver en karakteristik af måltiderne ved de individuelle registreringer mht. indholdet af energi og 
makro-næringsstoffer afhængig af økologiforbrug og om måltiderne var varme eller kolde. Generelt var der 
stor variation i måltidernes indhold af energi og næringsstoffer. 

Resultaterne tyder på, at der generelt er store udsving i energiindholdet i måltiderne. I gruppen med lavt 
økologisk forbrug var energiindholdet signifikant højere i kolde end i varme måltider, hvilket ikke ses i de to 
øvrige grupper. Energi total (data ikke inkluderet i tabel) viser samme tendenser som energi fra maden 
eksklusiv drikke. 

Mættede fedtsyrer (E%) og monoumættede fedtsyrer (E%) var lavere i måltiderne i gruppen med 60-90% 
økologisk forbrug end i de øvrige, men var også afhængig af hvorvidt institutionen var lille (<70 børn) eller 
større (data ikke vist). Monoumættede fedtsyrer E% var desuden højere i kolde end i varme måltider. 
Polyumættede fedtsyrer (E%) var lavere i varme måltider i gruppen med økologiforbrug på 60-90% end i de 
kolde måltider i alle tre økologigrupper. Polyumættede fedtsyrer (E%) og polyumættede fedtsyrer (målt i g) 
var generelt højere i kolde end i varme måltider, og der var interaktion med institutionsstørrelse, men der var 
ikke forskelle mellem økologiforbrug-grupperne mht. polyumættede fedtsyrer, målt i gram. 

Indholdet af kulhydrat (målt i gram) var højere i gruppen med økologiforbrug på 60-90% end i de to andre 
grupper (tæt på signifikant). Desuden var indholdet højere i kolde end i varme måltider i gruppen med lavt 
økologiforbrug, mens der var tendens til, at kulhydratindholdet var højere (ikke signifikant) i varme end i 
kolde måltider i de to øvrige økologiforbrug-grupper. Kulhydrat (E%) var højere i varme end i kolde måltider – 
men der er ikke forskelle relateret til økologiforbruget. Kostfiberindholdet målt i gram var højere i kolde end i 
varme måltider, dog ikke signifikant i gruppen med økologiforbrug på 90-100%. Der er desuden tendens til, 
at måltidernes kostfiberindhold var højere i gruppen med økologiforbrug 60-90% end i de to andre grupper.  

Der var ikke signifikante forskelle mellem grupperne med forskelligt økologiforbrug mht. til indholdet af 
kostfiber (målt som g/MJ), fedt totalt målt i gram eller fedt E%, eller protein målt i gram og protein E%. Både 
kostfiber (g/MJ), fedtindholdet (g), fedt E% og monoumættet fedt (E%) var højere i kolde end i varme 
måltider, mens der ikke var denne forskel for protein E%. 

Analyserne viste desuden, at der mellem institutionerne var signifikante forskelle, der ikke kunne relateres til 
de forklarende variable. Det gjaldt alle parametre i tabel 4.  

Der var positiv sammenhæng mellem barnets vægt og hhv. total energi fra maden og mængderne af 
makronæringsstofferne inkl. kostfiber. Energifordelingen var ikke relateret til barnets vægt. Mellem børnene 
var der også signifikante forskelle, der ikke kunne relateres til de forklarende variable. Det gjaldt 
energiindtaget og indtaget af kulhydrat målt i gram. 
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Tabel 4. Energi og makro-næringsstoffer i frokostmåltider målt på individniveau fordelt på tre grupper med forskelligt 
økologiforbrug, og på kolde og varme, hvor det er relevant. Gennemsnit (standardafvigelse) og median (P25; P75). 

Individniveau  Økologiforbrug % 

   0-50   60-90   90-100   Alle 

Energi ekskl. drikke, kJ  1126 (676)  1207 (684)  1042 (480)  1126 (621)* 

   Median (p25;p75)  978 (580;1488)  1030 (658;1605)  1003 (713;1309)  992 (658;1448) 

   Måltidstype kold 1439 (711) b 1140 (620)  1077 (559)   
 varm 1011 (630) a 1244 (718)  1029 (449)   
Protein (g)  13 (10)  13 (8)  13 (7)  13 (8) 

  Median (p25;p75)  10 (6;19)  11 (7;16)  11 (8;16)  11 (7;16) 

Protein E%  18,8 (7,64)  17,0 (5,6)  19,5 (5,3)  18,4 (6,3) 

  Median (p25;p75)  17,0 (12,9;24,0)  16,7 (13,0;20,3)  18,8 (15,9;22,6)  17,8 (13,8;22,1) 

Fedt (g)  10 (8,5)  9 (8)  9 (7)  9 (8)* 

  Median (p25;p75)  10 (4;15)  7 (3;13)  7 (4;12)  7 (3;14) 

Fedt E%  31,4 (12,2)  23,5 (12,1)  28,6 (15,9)  27,7 (13,9)* 

  Median (p25;p75)  31,8 (22,6;39,0)  21,7 (13,0;32,6)  26,1 (17,9;37,8)  26,0 (17,2;45,2) 

Mættede fedtsyrer (g)  3 (2)  2 (2)  3 (3)  3 (2) 

  Median (p25;p75)  2 (1;3)  1 (1;3)  2 (1;4)  2 (1;4) 

Mættede fedtsyrer E%  10,4 (5,69) b 5,7 (3,5) a 9,6 (6,8) b 8,5 (5,8) 

  Median (p25;p75)  10,3 (6,0;13,9)  5,0 (2,8;8,7)  7,7 (4,5;14,0)  7,4 (3,9;11,5) 

MUFA (g)  4 (4)  2 (2)  3 (2)  3 (3)* 

  Median (p25;p75)  3 (1;6)  2 (1;3)  3 (1;4)  2 (1;4) 

MUFA E%  11,3 (5,79) b 6,5 (3,6) a 9,9 (6,0) b 9,1 (5,6)* 

  Median (p25;p75)  10,6 (7,4;14,4)  6,2 (3,5;8  9,0 (5,2;12,0)  8,1 (5,2;11,5) 

PUFA (g)  2 (3)  2 (2)  2 (2)  2 (2)* 

  Median (p25;p75)  1 (1;3)  2 (1;3)  1 (1;3)  1 (1;3) 

PUFA E%  7,2 (4,5)  5,1 (2,9)  6,8 (4,0)  6,3 (3,9)* 

   Median (p25;p75)  5,1 (3,5;9,5)  4,2 (2,9;6,8)  5,1 (3,5;9,5)  5,0 (3,5;8,1) 

   Måltidstype kold 8,0 (4,0) b 6,7 (3,6) b 9,7 (3,0) b 

    varm 6,9 (4,7) ab 4,2 (1,9) a 5,6 (3,8) ab 

Kulhydrat E%  49,8 (14,1)  59,5 (14,4)  52,0 (14,7)  53,9 (15,0)* 

  Median (p25;p75)  49,7 (40,6;60,1)  61,0 (48,2;72,8)  52,7 (42,5;63,0)  53,2 (43,0;65,9) 

Kulhydrat g  30 (18) (a) 39 (21) (b) 31 (16) (a) 34 (19) 

   Median (p25;p75)  30 (20;40)  35 (25;47)  30(20;40)  31 (21;43) 

   Måltidstype kold 42 (20) b 34 (15) ab 26  (16) a  

    varm 26 (15) a 41 (24) b 34 (16) ab  

Kostfibre (g/MJ)  4,3 (1,6)  4,9 (2,0)  4,5 (2,0)  4,6 (1,9)* 

   Median (p25;p75)  4,5 (3,0;5,5)  4,7 (3,4;7,3)  3,7 (2,4;6,1)  4,7 (3,1;5,6) 

Kostfibre (g)  4,6 (3,2)  5,9 (4,8)  4,5 (2,9)  5,0 (3,8)* 

   Median (p25;p75)  3,7 (2,4;6,1)  4,7 (3,4;7,3)  3,7(2,4;6,1)  4,2 (2,6;6,3) 

   Måltidstype kold 7,5 (3,8) b 6,5 (3,2) b 5,2 (2,7) ab  

    varm 3,5 (2,2) a 5,6 (5,4) a 4,3 (3,0) a  

Liking, overordnet   2,48 a 2,85 b 2,68 ab 2,71 
*signifikant forskel på kolde og varme retter. ab: angiver om der er signifikant forskel (p<0.05). Værdier inden for samme række er 
signifikant forskellige, hvis de er markeret med forskellig bogstaver. Når kold/varm sammenlignes gælder de angivne bogstaver a og b 
for begge linjer, kold og varm. MUFA= monoumættede fedtsyrer. PUFA= polyumættede fedtsyrer. 



18 
 

 
Børnenes indtag på gruppeniveau (tabel 5 og 6) viste stort set de samme tendenser mht. forskelle mellem 
grupperne med forskelligt økologisk forbrug, undtaget måltidernes indhold af kornprodukter og kartofler 
samlet, hvor der ikke var samme tendens til forskelle mellem økologigrupperne og heller ikke mellem kolde 
og varme måltider i gruppen med lavt økologisk forbrug. 

Tabel 5. Indhold af udvalgte fødevaregrupper i frokostmåltider målt på gruppeniveau, fordelt på tre grupper med 
forskelligt økologiforbrug, og på kolde og varme måltider, hvor det er relevant. Gennemsnit (standardafvigelse). 

Gruppeniveau  Økologisk forbrug %   
Indhold gram  0-50   60-90   90-100   Alle 

Vægt (ekskl. drikke)   208 (58)  206 (70)  199 (99)  204 (67) 

Måltidstype kold 203 (103)  168 (55)  140 (31)   

 varm 210 (35)  228 (70)  224 (74)   

   Median (p25;p75)  211 (161;244)  210 (144;261)  185 (151;222)  202 (154;244) 

   Min;maks  112;343  81;376  101;393  81;393 

Korn og kartofler   67 (41)  72 (34)  69 (38)  69 (37) 

Måltidstype kold 68 (11)  73 (34)  76 (28)   

    varm 66 (49)  71 (35)  66 (42)   

   Median (p25;p75)  62 (36;80)  62 (48;102)  55 (39;100)  61 (40;97) 

   Min;maks  18;195  24;143  19;155  18;195 

Grøntsager  51 (36)  58 (42)  42 (26)  50 (36) 

Måltidstype kold 45 (48)  35 (21)  22 (13)   

    varm 53 (33)  70 (47)  51 (25)   

   Median (p25;p75)  36 (25;77)  52 (29;75)  45 (17;59)  42 (25;69) 

   Min;maks  8;128  6;198  13;114  6;198 

Frugt og grønt   58 (36)  63 (41)  48 (25)  56 (35) 

   Måltidstype kold 67 (47)  46 (26)  30 (22)   

 varm 55 (33)  72 (46)  56 (22)   

   Median (p25;p75)  42 (33;85)  56 (34;84)  50 (25;63)  52 (28;73) 

   Min;maks  18;137  8;199  13;114  8;199 

Kød fjerkræ æg ost fisk   44 (42)  29 (26)  35 (24)  35 (31) 

   Måltidstype kold 32 (16)  33 (16)  30 (6.5)   

 varm 48 (48)  26 (31)  36 (28)   

   Median (p25;p75)  29 (12;66)  30 (0;38)  30 (20;50)  30 (11;50) 

   Min;maks  0;143  0;89  0;81  0;143 
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Tabel 6. Energi og makro-næringsstoffer i frokostmåltider målt på gruppeniveau fordelt på tre grupper med forskelligt 
økologiforbrug, og på kolde og varme måltider, hvor det er relevant. Gennemsnit (standardafvigelse). 

Gruppeniveau  Økologiforbrug % 

   0-50   60-90   90-100   Alle 

Energi, ekskl, drikke (kJ)  1206 (440)  1208 (507)  1147 (437)  1187(458) 

   Måltidstype kold 1383 (623)  1240 (477)  116 9(381)   

 varm 1138 (356)  1190 (541)  1137 (472)   
   Min;maks  595;2344  543;2360  345;2018  345;2360 

Protein E%  18,7 (6,0)  17,1 (5,4)  19,8 (4,0)  18,5 (5,1) 

   Min;maks  11,0;29,5  8,2;26,7  12,0;27,5  8,2;29,5 

Fedt (g)  11,2 (5,7)  8,6 (6,0)  10,0 (7,1)  9,8 (6,3) 

   Min;maks  3,9;23,1  2,1;21,0  1,9;30,0  1,9;30,0 

Fedt E%  32,1 (9,2)  23,8 (11,7)  27,6 (12,4)  27,6 (11,6) 

   Min;maks  20,7;55,5  7,1;49,9  8,6;55,7  7,1;55,7 

Mættede fedtsyrer E%  10,2 (4,4)  5,9 (3,2)  9,0 (5,6)  8,2 (4,8) 

   Min;maks  3,6;18,4  1,6;13,4  2,5;26,6  1,6;26,6 

MUFA E%  11,9 (4,3)  6,7 (3,3)  9,5 (4,6)  9,2 (4,6) 

   Min;maks  5,9;21,9  1,3;14,0  3,1;16,4  1,3;21,9 

PUFA E%  7,8 (4,5)  5,3 (2,7)  6,9 (3,6)  6,6 (3,7) 

   Måltidstype kold 8,2 (2,1)  6,8 (3,6)  9,6 (2,8)  

 varm     7,6 (5,2)  4,4 (1,7)  5,8 (3,4)  

   Min;maks      3,2;18,7  1,8;13,6  2,0;12,9      1,8;18,7 

Kulhydrat E%  49,2 (10,5)  58,8 (13,2)  52,6 (11,8)  54,2 (1260) 

   Min;maks  30,8;63,9  39,1;77,7  31,3;71,5  30,8;77,7 

Kulhydrat g  33 (12)  40 (17)  35 (12)  36 (14) 

   Måltidsegenskab kold 42 (19)  39 (11)  33 (7,5)   

   Måltidsegenskab varm 29 (6,5)  41 (20)  36 (14)   

   Min;maks  17;73  19;96  15;71  15;96 

Kostfibre (g/MJ)  4,3 (1,5)  4,9 (1,9)  4,5 (1,9)  4,6 (1,8) 

   Min;maks  1,6;6,6  2,0;9,8  1,6;8,2  1,6;9,8 

Kostfibre (g)  5,0 (2,6)  6,2 (4,7)  4,9 (2,6)  5,4 (3,5) 

Måltidstype kold 7,6 (3,3)  7,1 (3,0)  6,5 (2,0)   

 varm 4,1 (1,4)  5,6 (5,4)  4,2 (2,5)   

   Min;maks  2,5;11,9  1,4;23,1  2,3;10,7  1,4;23,1 
MUFA= monoumættede fedtsyrer. PUFA= polyumættede fedtsyrer. 

 

Børnenes bedømmelse af maden 
Der var sammenhæng mellem økologiforbruget og børnenes bedømmelse af hvor godt de kunne lide maden 
alt i alt. Således var odds for bedre bedømmelse højere for gruppen med økologiforbrug 60-90% i forhold til 
gruppen med økologiforbrug 0-50%. Gruppen med økologiforbrug 90-100 lå lavere (ikke signifikant) end 60-
90% og højere (ikke signifikant) end 0-50%. Der var forskelle mellem institutionerne og signifikant interaktion 
mellem institutionsstørrelse, og hvorvidt måltidet var koldt eller varmt. Mellem børnene var der desuden 
signifikante forskelle, der ikke kunne relateres til de forklarende variable. 
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Diskussion 

Andel af kolde og varme måltider   
De kolde måltider udgjorde knap en tredjedel af måltiderne samlet set for de individuelle registreringer 
(hhv.30% kolde måltider og 70% varme måltider). Der var lidt forskel mellem grupperne med forskelligt 
økologisk forbrug, hvor andelen af kolde måltider var størst i gruppen med økologisk forbrug på 60-90% 
(35%). Dette svarer til den andel, der blev fundet ved menu-registreringer over to uger, hvor 36% var kolde 
måltider i gruppen med økologisk forbrug på 60-90%, og 31% i gennemsnit for alle institutioner (Trolle et 
al.,2018).  

Indhold af fødevarer 
Resultaterne viste, at der var forskel på indholdet af grøntsager i daginstitutionernes varme frokostmåltider 
afhængig af det økologiske forbrug. Således var indholdet af grøntsager højere i de varme måltider fra 
institutioner med et højere økologiforbrug, særligt for økologigruppen 60-90%. Indholdet af grøntsager var 
ikke helt så højt ved det meget høje økologiforbrug 90-100% som ved 60-90% økologiforbrug. Da grøntsager 
udgjorde hovedparten af frugt og grønt sammenlagt, viste resultaterne omtrent samme billede for frugt og 
grønt samlet.  

Det mediane indhold af frugt og grøntsager samlet lå generelt betydeligt under den vejledende 
portionsstørrelse for børnehavebørn (80 g per frokostmåltid i gennemsnit for en uge) (Fødevarestyrelsen 
2018a). Dog var det gennemsnitlige indhold af frugt og grønt samlet i de varme måltider i gruppen med 
økologiforbrug 60-90% tæt på den vejledende portionsstørrelse, mens det for de øvrige måltider var 
betydeligt lavere. Især lå de kolde måltider lavt, gennemsnitindholdet var under det halve af den vejledende 
portionsstørrelse. Undersøgelsen fra 2018 af udbuddet i daginstitutioner viste tilsvarende, at princippet om 
mindst ⅓ grøntsager/frugt i alle frokostretter generelt havde en meget lav grad af opfyldelse uafhængig 
brugen af økologiske råvarer (Christensen et al, 2020). 

I gruppen med det lave økologiforbrug var der tendens til, at indholdet af kornprodukter og kartofler samlet 
var højere i de kolde måltider end i de varme. Den forskel blev ikke fundet ved højere økologiforbrug. I 
forhold til de vejledende portionsstørrelser (100-150 g for varme måltider og 60-80 g for kolde), var de 
mediane indhold i underkanten, men indholdet i de kolde måltider var tættest på. 

Ved lavt økologiforbrug var der i de varme måltider en ikke-signifikant tendens til et højere indhold af de 
proteinholdige animalske fødevarer (kød, fjerkræ, æg, ost og fisk) ift. til grupperne med højere 
økologiprocent. Der blev ikke fundet forskel mellem økologigrupperne på indholdet af de proteinholdige 
animalske fødevarer for de kolde måltider. Omkring en femtedel af alle børnenes måltider (21%) på 
individniveau indeholdt ingen af de proteinholdige animalske fødevarer. Andelen var højere (34%) i gruppen 
med økologiforbrug 60-90% og lavere (9%) i gruppen med økologiforbrug 90-100%. Langt de fleste af disse 
måltider var varme måltider. Målt på gruppeniveau var billedet stort set det samme, idet der her var 18% af 
dagene, hvor der ikke var proteinholdige animalske fødevarer i måltiderne. Det tyder således på, at det i de 
fleste tilfælde ikke var et fravalg hos det enkelte barn, når der ikke blev spist proteinholdige animalske 
produkter, men fordi det ikke blev serveret. Der kunne, fx være tale om grøddage, men også andre 
vegetariske måltider. Omvendt er der også en del måltider med et højt indhold af de proteinholdige 
animalske fødevarer. Gennemsnit for alle måltider lå lidt over de vejledende mængder for fisk og kød, inkl. 
fjerkræ og æg samlet (svarende til 30 g i gennemsnit per dag), og det mediane indhold lå lidt lavere, De 
proteinholdige animalske fødevarer inkluderer også ost i nærværende undersøgelse, hvorfor indholdet af 
fisk, kød og æg samlet set formodentlig var lidt lavere end den vejledende mængde. 

Indhold af makronæringsstoffer og energi 
Kostfiberindholdet lå generelt højt og højere i kolde end i varme måltider. For alle tre økologigrupper lå 
indholdet inden for de vejledende mængder på i gennemsnit 3-5 g/MJ, målt over 1-2 uger 
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(Fødevarestyrelsen 2018b). Der var tendens til, at kostfiberindholdet var højere i gruppen med 
økologiforbrug 60-90% end i de to andre grupper, hvilket hænger sammen med, at der også var en tendens 
til, at de varme måltider ligger højere i kostfiberindhold i denne gruppe end i de to andre grupper. Indholdet 
af kulhydrat i gram var signifikant højere i de varme måltider end de kolde i gruppen med det lave 
økologiforbrug, men ikke i de øvrige økologigrupper, hvilket er i overensstemmelse med resultaterne for 
indholdet af kornprodukter og kartofler samlet. 

Der var store forskelle på fedtindholdet i de enkelte måltider. Skønt det mediane indhold af total fedt var 
betydeligt højere i gruppen med det lave økologiforbrug i forhold til de to andre grupper (hhv. 10, 7 og 7 g og 
hhv. 31,8, 21,7 og 26,1 E%), så var der ikke tale om signifikante forskelle pga. den store variation. 
Resultaterne viser, at der er et lavt fedtindhold i en del af måltiderne, især i de to grupper med højt og meget 
højt økologiforbrug, i forhold til det vejledende indhold for de enkelte retter på 20-40 E %, og i gennemsnit 
over 1-2 uger på 30-35 E% for frokostmåltiderne (Fødevarestyrelsen 2018b). 

Indholdet af både mættede og monoumættede fedtsyrer (E%) var signifikant lavest i gruppen med 
økologiforbrug 60-90% sammenlignet med de andre grupper. Samme tendens sås for polyumættede 
fedtsyrer (E%), men det var ikke signifikant. I forhold til anbefalingen for det samlede kostindtag for 
monoumættede fedtsyrer på 10-20 E% og for polyumættede fedtsyrer på 5-10 E% (Nordic Council of 
Ministers 2014) lå indholdet i mange måltider lavt. I forhold til anbefalingen for mættede fedtsyrer på maks. 
10 E%, så lå mange måltider herunder, men der er også måltider, som lå højere, særligt i de to grupper med 
henholdsvis det lave økologiforbrug og det højeste økologiforbrug. Dette kan tyde på, at der er institutioner 
der med fordel kan erstatte en del af smør og fløde med planteolier, og at mange institutioner med fordel kan 
tilføje lidt ekstra planteolie eller produkter med planteolie til maden. 

Proteinindholdet i måltiderne varierede også meget. Der var ikke forskelle relateret til økologisk forbrug, men 
protein E% lå typisk i den høje ende sammenlignet med det vejledende indhold for de enkelte retter på 10-20 
E %, og i gennemsnit over 1-2 uger på 12-17 E% for frokostmåltiderne (Fødevarestyrelsen 2018b). Det kan 
umiddelbart se ud til at være i modstrid med at indholdet af de animalske proteinrige fødevarer er vurderet til 
at ligge lidt lavt i forhold til de vejledende mængder. Det kan dog forklares ved, at energiindholdet og især 
fedtindholdet lå lavt, hvorfor protein kan bidrage til en større andel af det samlede energiindhold. Der kan 
også i nogle tilfælde være tale om, at proteinindholdet stammer fra mælkeprodukter og vegetabilske 
produkter som fx bælgfrugter, som ikke er opgjort særskilt. 

Energiindholdet varierede meget i måltiderne. I gennemsnit lå energiindholdet lavere, svarende til 83%, 
sammenligninet med referenceværdier for energiindtag ifølge NNR2012 (Nordic Council of Ministers 2014), 
og hvor det her forudsættes, at frokosten bidrager med knap 25% af energiindtaget i en 4-5-årigs kost (ca. 
1350 kJ). Det gennemsnitlige energiindhold i måltiderne på gruppeniveau var ligeledes lavt, skønt det var en 
anelse højere. Resultaterne tyder på, at energiindholdet i nogle måltider er meget lavt, idet P25 angiver, at 
25 % af måltiderne ligger mellem 39 og 45% af det vejledende energiindhold. Det kan være udtryk for en 
meget varierende appetit hos børnene eller manglende lyst til den mad, der serveres, og det kan ikke 
udelukkes, at der i data er en overrepræsentation af dage, hvor det var tilfældet. Da børnenes 
gennemsnitalder og -vægt samtidig viser, at vores børnegruppe ligger tæt på 5 år og er lidt større end 
referenceværdier for kropsvægt i de nordiske næringsstofanbefalinger ville et samlet set højere 
energiindhold være bedre i overensstemmelse med det forventede energibehov. Et højere indhold af frugt og 
grønt især i de kolde måltider, så de i højere grad svarer til de vejledende portionsstørrelser, og et højere 
indhold af især vegetabilske fedtstoffer i alle typer af måltider vil kunne øge energiindholdet og samtidig øge 
fedt E%. Det vil samtidig kunne trække protein E% lidt ned og mere i overensstemmelse med det vejledende 
indhold. 

Styrker ved undersøgelsen 
Det er en styrke ved undersøgelsen, at indtaget er målt med to forskellige metoder. Den gode 
overensstemmelse mellem resultaterne fra de observerede indtag på individniveau og indtaget målt på 
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gruppeniveau med en anden metode tyder dels på god validitet af resultaterne, dels at indtaget hos de 
udvalgte børn til den individuelle registrering ikke samlet set afviger meget fra gennemsnittet på 
gruppeniveau. Det er desuden en styrke, at indtaget er målt så detaljeret, at det er muligt at næringsberegne 
de enkelte måltider, der er blevet spist. Det er en begrænsning ved studiet, at grundet den store variation 
mellem måltiderne giver antallet af måltider per person (1-2 måltider per barn) ikke mulighed for at vurdere 
den ernæringsmæssige kvalitet af de enkelte børns kost i daginstitutionen. 

Resultater i forhold til andre undersøgelser 
Resultaterne bekræfter, at frokostens sammensætning i børnehaver varierer meget fra institution til 
institution, hvilket også fremgik af analyserne af menu-registreringer fra de samme institutioner (Trolle et al., 
2018). Nærværende undersøgelse bekræfter også, at der er stor variation i fedtindholdet i måltiderne og i 
indholdet af mættet, monoumættet og polyumættet fedt, hvilket brugen af vegetabilske fedtstoffer og 
supplerende fede produkter (hårde fedtstoffer samt federe kød, federe ost og federe mælkeprodukter) 
tydede på i undersøgelsen af menu-registreringer (Trolle et al., 2018). 

Undersøgelsen af menu-registreringerne viste en tendens til lidt flere kødløse dage, lidt hyppigere brug af 
bælgfrugter og lidt hyppigere servering af grød og vegetarretter blandt børnehaver med høj eller meget høj 
økologiprocent (Trolle et al., 2018). Undersøgelsen af sammenhæng mellem udbuddet i daginstitutioner og 
det økologiske forbrug, baseret på institutionernes besvarelse af et omfattende spørgeskema i 2018, viste, at 
princippet om minimum frekvens for fisk, kød, æg og/eller bælgfrugter i højere grad var opfyldt i institutioner 
med højt økologisk forbrug (>50%), men også at institutionerne generelt kan blive bedre til at tilbyde 
proteinrige fødevarer i måltiderne (Christensen et al., 2020). Nærværende undersøgelse viste ikke en 
signifikant forskel på indtaget af proteinrige animalske fødevarer afhængig af forbrug af økologiske 
fødevarer, men dog en tendens til lavere indtag fra varme måltider for institutioner med højt eller meget højt 
forbrug af økologiske fødevarer. Når en signifikant forskel ikke kunne påvises kan det skyldes, at 
nærværende undersøgelse bygger på, hvad børnene faktisk spiste ved de enkelte måltider, hvilket giver en 
større variation i måltidssammensætningen. Nærværende undersøgelse viser heller ikke forskelle i 
proteinindholdet i måltiderne afhængig af økologisk forbrug, hvilket kan tyde på, at det (ikke signifikante) 
lavere indhold af animalske fødevarer til dels opvejes af et højere indhold af bælgfrugter på institutioner med 
højere økologisk forbrug, hvilket undersøgelsen af menu-registreringerne tyder på (Trolle et al., 2018). 
Endelig bygger nærværende undersøgelse og analysen af menu-registreringer på data indsamlet to år før 
indsamling af data om udbud i daginstitutionerne, og det kan ikke udelukkes, at der er sket ændringer i 
udbuddet i løbet af de to år. 

Undersøgelsen af sammenhæng mellem udbuddet i daginstitutioner og det økologiske forbrug viste også, at 
institutioner med højt økologisk forbrug i højere grad opfyldte princippet om en maksimum frekvens for 
federe kød (Christensen et al., 2020). Samme resultat fandt undersøgelsen blandt skoler, 
ungdomsuddannelser og arbejdspladser (Lassen et al, 2019), som også viste, at udbuddet i højere grad 
levede op til princippet om et minimumindhold af frugt og grønt, og hvorvidt de overordnet levede op til alle 
fem principper i alt, når det økologiske forbrug var over 50 %. I nærværende undersøgelse fandt vi også 
lavere indhold af både mættede og monoumættede fedtsyrer og et højere indhold af frugt og grønt i de 
måltider, der blev spist i institutioner med et højt økologisk forbrug. 
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Konklusion 
Der var generel stor variation i den ernæringsmæssige sammensætning af de måltider, som blev spist af 
børnene til frokost i daginstitutionerne. En del kan tilskrives forskelle på varme og kolde måltider. Varme 
måltider havde generelt et højere indhold af grøntsager end de kolde, og de kolde måltider havde højere 
indhold af kostfiber (g/ MJ) og fedt (g og E%) end de varme. Indholdet af grøntsager lå generelt lavere end 
anbefalet, især i de kolde måltider. Måltidernes indhold af de proteinrige animalske fødevarer varierede 
meget, men typisk var indholdet af fisk, kød og æg lidt lavere end de vejledende mængder. Andelen af 
energi fra fedt (E%) i måltiderne varierede også meget, hvor nogle indhold var høje, mens det for flere var 
det lavt. Andelen af energi fra protein (E%) var typisk høj. Kostfiberindholdet var generelt højt, men ikke 
højere end det vejledende gennemsnitindhold. Endelig varierede energiindholdet også meget, men typisk 
var det lidt lavt indhold. 

I forhold til økologiforbrug skilte gruppen af institutioner med økologiforbrug på 60-90% sig positivt ud på 
flere måder, men også negativt på enkelte områder (se tabel 7). Det er positivt, at gruppen havde et højere, 
men dog ikke signifikant højere, indhold af grøntsager (og af frugt og grønt samlet). Indholdet af grøntsager 
var højere i de varme måltider end i de kolde. Gruppen med økologiforbrug på 60-90% havde også et højere 
indhold af kulhydrat (g) (tæt på signifikant). Gruppen havde desuden tendens til højere kostfiberindhold 
(g/MJ). Et højere indhold af kulhydrat er positivt i forhold til, at energiindholdet lå lavt sammenlignet med 
referenceværdier for energibehov for denne aldersgruppe, mens forskellene i indholdet af kostfiber per MJ 
ikke er af ernæringsmæssig betydning, idet alle grupper lå inden for et acceptabelt niveau. Det er positivt, at 
andelen af energi (E%) fra mættede fedtsyrer var lavere i gruppen med økologisk forbrug på 60-90%, mens 
det er negativt, at der var en lavere andel af energi fra monoumættede fedtsyrer og fra polyumættede 
fedtsyrer især i varme måltider. Endelig er det positivt, at børnenes bedømmelse af, hvor godt de syntes om 
maden, var bedre i gruppen med økologiforbrug 60-90% dog kun signifikant i forhold til gruppen med 
økologiforbrug 0-50%.  

Gruppen med det lave økologiforbrug (0-50%) skilte sig positivt ud fra de øvrige grupper ved, at måltiderne 
havde højere energiindhold, hvilket dog kun gjaldt for de kolde måltider, som lå tæt på det vejledende 
indhold. For de varme retter var der desuden en ikke-signifikant tendens til et højere indhold af de 
proteinholdige animalske fødevarer (kød, fjerkræ, æg, ost, fisk) ift. til grupperne med højere økologiprocent. 
Der var desuden tendens til, at måltider fra institutioner med det meget høje økologiforbrug (90-100%) havde 
et indhold af grøntsager, der var højere end gruppen med det lave økologiforbrug, men ikke helt så højt som 
gruppen med 60-90% økologiforbrug. 

Tabel 7. Beskrivelse af ernæringsparametre hvor gruppen med et økologisk forbrug på 60-90% var forskellig fra gruppen 
med lavt økologisk forbrug (0-50%) og gruppen med meget højt økologisk forbrug (90-100%). 

  Forskelle i forhold til økologiforbrug 
 Positive/negative 

forskelle? 
Økologiforbrug 60-90% 

Grøntsager (g) Positivt Tendens til højere indhold i forhold til de øvrige grupper Højere i varme 
end i kolde måltider 

Kulhydrat (g) Positivt Tendens til højere indhold i forhold til de øvrige grupper  
Kostfiber (g/MJ) - Tendens til højere indhold i forhold til de øvrige grupper 
Mættede fedtsyrer (E%) Positivt Lavere i forhold til de øvrige grupper  
Monoumættede fedtsyrer (E%) Negativt Lavere i forhold til de øvrige grupper 
Polyumættede fedtsyrer (E%) Negativt Lavere i varme måltider end i kolde måltider i alle grupper Tendens til 

lavere indhold i forhold til de øvrige grupper 
Samlet vægt af maden Positivt Højere i varme måltider end i de kolde måltider 
Bedømmelse af maden Positivt Højere bedømmelse i forhold til de øvrige grupper. 
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Det konkluderes, at undersøgelsen viser få forskelle i sammensætningen af frokostmåltiderne afhængig af 
økologiforbrug i daginstitutionerne. Institutioner med højt og til dels institutioner med meget højt 
økologiforbrug, så ud til at være bedre i forhold til, at børnene fik mange grøntsager i de varme måltider. Der 
var dog også tendens til, at indholdet af især umættet fedt var lavere i måltiderne i institutioner med højt 
økologiforbrug (60-90%). I forhold til bedømmelse af madens kvalitet var børnenes bedømmelse af hvor godt 
de kunne lide maden lidt højere i institutioner med højt økologiforbrug (60-90%). 

Generelt tyder resultaterne på stor variation i måltidernes ernæringsmæssige sammensætning, som ikke 
alene kan tilskrives forskelle i økologiforbrug. Det tyder således på, at de enkelte institutioner med fordel kan 
arbejde på forskellige forbedringer. Generelt vil et øget indhold af vegetabilske fedtstoffer og grøntsager 
(herunder også bælgfrugter) kunne gavne frokosten i daginstitutionerne. Det ville kunne resultere i en bedre 
balance i fedt- og proteinindhold, og et lidt højere energiindhold i måltiderne.  
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