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Få det bedste ud af hverdagen. Denne sætning sætter rammen 
for indholdet i denne udgave af samvirke. Vi har alle vores 
forskelligheder og måder at gøre det bedste for os selv. Nogle 
gange kommer det gode til én i forbindelse med det gode, man 
gør for sine omgivelser. Om du hjælper andre i hverdagen med 
børnepasning, eller sætter et godt eksempel for dine børn. Om du 
får den rette søvn og den rette kost. Det er de små ting, der gør 
hverdagen bedre for dig og dem du holder af.

I denne måneds særudgave af  Samvirke sætter vi fokus på 
familie, trivsel og sundhed. De tre nøgleord er omdrejningspunktet i 
magasinet. Enten for sig selv, eller kombineret med hinanden. 

Rigtig god læselyst!
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…Og så kom ægget
I denne måned ser vi nærmere på ægget. Hvad er det egentligt for en størrelse, og 
hvad kan vi bruge det til. Vi danskere spiser ca. 250 æg om året, og oftest er det et 
blødkogt æg til morgenmaden. Her er et par ting, som du måske ægge vidste.

TEKST: JASON HALBERG •	 Hønen står op, når den lægger æg
•	 Der er ca. 8000 små huller i et æg
•	 Det tager 24-26 timer for hønen at danne et æg.
•	 Æggenes størrelse afhænger af hønens art, 

alder og vægt. Generelt gælder følgende: Store 
høns lægger større æg end små høns, og ældre 
høns lægger større æg end yngre høns

•	 Høns lægger æg uanset om de har været i 
kontakt med en hane eller ej. Hanen er kun 
nødvendig for gøre æggene frugtbare (så de 
kan blive til kyllinger)

TEKST: JULIE WRIGHT

Nyder du at have friske kryd-
derurter til din madlavning? 
Prøv noget nyt og dyrk dem 
selv. Krydderurter er let tilpas-
selige og for at dyrke selv, be-
høver du ikke garvede grønne 
fingre. Har du købt en potteurt 
fra dit lokale supermarked? 
Så lad være med at smid den 
ud efter du har brugt 
krydderurterne. Behold rød-
derne og genplant dem.  

Billigt og nemt
Der er flere muligheder for ud-
plantning. Vil du plante dine 
krydderurter i haven, skal du 
blande jorden til bedet op 
med 20-35 % sand. Sandet fun-
gerer som forsikring til krydder-
urter som timian og estragon, 
der kan holde året rundt. 

Dyrk dine egne Krydderurter

Er du den heldige jer af en flisebe-
lagt terrasse, kan krydderurterne 
også plantes her. Tag en flise op 
hist og her,  og plant dine krydder-
urter. Det giver også mere rum og 
måske en pænere terrasse. En lille 
tommelfingerregel er, at frøene 
skal sås hvert år, hvis du vælger 
denne metode. 

Hjemmedyrkede krydderurter er 
ikke kun for dem, der bor i hus. Bor 
du i lejlighed med altan, eller har 
du et stort køkkenvindue, der giv-
er plads til solstrålerne, er her også 
rig mulighed for en urtehave. 
Krydderurter er ikke kun gode til 
madlavning, men giver også et 
frisk pust til altanen,

så hvorfor ikke være kreativ? 
Køb nogle flotte farverrige kruk-
ker eller optimer din altankasse 
(billede).

Noget til enhver smag
Der er mange forskellige kryd-
derurter. Det er derfor godt at 
vide lidt om dem, så urtehaven 
optimeres bedst muligt. Kryd-
derurter som purløg, persille, 
estragon, citronmelisse og ros-
marin holder  i flere år, og blom-
strer automatisk igen året efter. 
Der findes også krydderurter, 
der kun holder et år, så som 
basilikum, kørvel, koriander, dild 
mfl. Alle krydderurter kan brug-
es friske, ovntørres eller nedfry-
ses. Nedfrysning er en god idé, 
når vinteren lurer om hjørnet. 
Pluk  dine krydderurter og frys 
dem ned, så har du dem til en 
varm suppe i vinterperioden. 

Udnyt solens stråler og lav din egen urtehave. Bor du i hus med have, lejlighed med altan, eller har du et stort køkkenvindue 
med masser af sol, så kan du gro dine egne krydderurter. En nem og billigere måde at have grønt til din mad året rundt. På Bedste Vis

Når de yngste i familien bliver syge 
er det ikke altid forældrene kan 

blive hjemme fra job. Her kan en Re-
servebedste træde til og passe bar-
net. Googler man ”Reservebedste” 

giver det hurtigt en idé om, at mange 
familier i Danmark søger hjælp til at 
få passet deres børn. Desværre er 

hjælpen ikke stor i hele landet. Men 
i Køge er der rigeligt med frivillige 
kræfter, og Ena Thrane har været 

med lige fra starten.

TEKST: BO PEDERSEN

FOTO: MARIE C. FREDERIKSEN & POUL ERIK PEDERSEN

måndens /  /portræt   



6 7

Efter at have være ansat i restaurationsbranchen 
i mange år og med en tur forbi DSB’s kiosker, var 
Ena blevet så nedslidt, at hun blev nødt til at 

søge førtidspension. wKun to år før hun ellers kunne 
have gået på pension. 

Ena mente, at hun stadig havde masser at byde 
på. Efter at havde været arbejdsprøvet i en børne-
have, valgte hun en dag at opsøge Reservebed-
sterne, der havde en bod på torvet i Køge.

”Jeg havde været i børnehave og jeg kunne godt 
lide at arbejde med børn. Jeg kunne bare ikke klare 
det, og så tænkte jeg, at bare én eller to dage jeg 
skulle passe børn via Reservebedsterne. Jeg går ikke 
og gør rent i forældrenes hjem. Det er børnene det 
handler om, og det kan børnene godt lide.” 

Duften af kaffe er spredt ud til bryggerset 
og den nybagte kringle er sat frem på bordet.  
Det er tydeligt, at hun er vant til at gøre det be-
hageligt for andre. For otte år siden blev Reservebed-
sterne i Køge stiftet. Småbørnsforældre havde brug 
for hjælp til at få de yngre børn passet, når de ikke 
kunne komme i institution pga. sygdom. Foreningens 
medlemmer betaler et kontingent for, at deres børn 
kan blive passet af Reservebedsterne, der alle ar-
bejder frivilligt. Forældrene kan så booke en Bedste 
dagen før, at barnet skal passes. ”Det er tit skoldkop-
per, røde hunde, og andre småting børnene fejler, 
når de skal passes. Men det er stadig alvorligt nok 
til, at de ikke kan komme i institution. Men det er jo 
noget som alle børn skal igennem på et eller andet 
tidpunkt. Det kan vi ikke lave om på.” 

Ena ser ofte, at børnene oplever en stressende 
morgen med mor og far, når hun kommer for at 
passe dem.  Der er fart på, og det er lige før hun har 
lyst til, at hjælpe til med at gøre børnene klar.

Lige efter at det første stykke kringle er spist, opfor-
drer Ena straks til at tage et nyt stykke. Hun rækker 
fadet frem, smiler og fortæller, at børnene er meget 
begejstrede, når hun kommer for at passe dem. 

”Tænk sig, der kommer en og hun kommer her kun 
for mig. Det er kun børnene det drejer sig om. Jeg 
kan sidde og spille med dem, tegne og bare hygge. 
De synes det er skønt, for der er ingen pligter, som 
forældrene plejer at sætte dem til. Det er ikke det vi 
laver. Det er primært dem det handler om og det er 
bare dejligt at have sådan en dag, hvor der kommer 
en Bedste, der har så god tid og ikke er stressende.” 

Økologisk rabarbersaft og madder  
I modsætning til andre steder, har de i Køge ikke 
problemer med at finde frivillige til Reservebed-
sterne. Derimod har de problemer med at få børn 
nok. Hvor der førhen har været over 50 familier 
tilknyttet er de nu nede på cirka 35. Det gør, at de 
har problemer med at få nok forældre til at engag-
ere sig i foreningsarbejdet, men det betyder også, 
at det ikke er de samme familier Reservebedsterne 
bliver ved med at komme hos.  
Ena kan godt lide, at det er de samme hun kommer 
ved, så hun kender familiens rytme. I Reservebed-
sterne har de førhen gjort meget ud af, at det er de 
samme, der kommer ud til familien, når de har brug 

Reservebedsterne 
tager ofte børnene 
med ud, når de skal 
passes.

for hjælp. 
”Jeg har et sted med to søskende, hvor jeg kom-

mer temmelig meget. En stor og en lille. En dag de 
skulle passes, gik vi ud i haven for at spille fodbold. 
og jeg så, at der var nogle meget store rabarber. 
Jeg siger til den store dreng, om vi ikke skulle lave 
rabarbersaft og det var de jo begge med på. Så til 
middag fik vi økologisk rabarbersaft og vi skålede 
til madderne. Børnene nød det. Det er ikke noget 
man gør, hvis man kommer der første gang. Det er 
sådan noget man gør et sted, hvor man er lidt kendt 
og ved, at det sker der ikke 
noget ved.”

Den gode gerning  
For at blive Reservebed-
ste, skal man både have 
en ren straffeattest og 
indhente en børneattest. 
Ena fortæller, at det er et stort ansvar at være 
Reservebedste. Hun føler sig godt klædt på, med 
både gennemførte førstehjælpskurser, og en sund 
fornuft. Hvis hun passer et mindre barn er hun 
meget opmærksom på, om dynen bevæger sig, 
når barnet er lagt. For som hun selv siger:

”Jo mindre de er, jo større er ansvaret” 
Det er ikke kun børnene, der får noget ud af sam-

været. Ena har, til stor fornøjelse, både lært at bruge 
en Ipad. Og det giver hende et stort kick at hjælpe 
andre, når der er brug for det. 

”Når jeg kører hjem er jeg glad. Barnets forældre 
kommer hjem og kan se, at vi har haft en god dag 
og så er det jeg syntes, at jeg har gjort en god ger-
ning. ”

Til trods for aldersforskellen er det ingen hindring 
for Ena at lege med børnene. Hun synes det er lidt 
som at blive barn igen. 

”Hvis det er en dreng jeg passer, så må jeg tit ud 
og stå i mål. Hvis det er et lille barn på et par år, så 
kan vi gå ud på legepladsen og lege skjul. Når jeg 
så fanger dem, så griner de og så bliver jeg også 
glad. Det er dejligt.” 

Hvornår skal vi ses igen?  
Eftersom der ikke længere er mange familier tilkny-

ttet Reservebedsterne i Køge, 
er besøgene også blevet 
færre. Førhen rykkede Ena ud 
ca. en gang i måneden, hvor 
at det kun er blevet til to besøg 
indtil videre i år. 

”Nogen gange 
måtte det  godt være oftere.” 
Men til trods for, at Ena ikke rykker ud så tit mere, 
glemmer børnene hende ikke. I denne uge har hun 
modtaget et gækkebrev fra en dreng hun pas-
sede engang. Han er nu blevet 7 år og går i folke-
skole, men han ringer stadig til hende, for at spørge 
hvornår de skal ses igen. 

Ena læner sig tilbage, tager en tår af kaffen. Hun 
smiler og siger:

”Det er faktisk tit sådan at børnene spørg 
er deres forældre om vi ikke snart skal have en 
Bedste på besøg igen, hvis der er  
gået for lang tid. Det synes jeg er dejligt.” 

My og Ena hygger, 
selvom My er for 
syg til at komme i 
institution.

“Når jeg kører hjem er jeg 
glad. Barnets forældre kom-
mer hjem og kan se, at vi har 
haft en god dag og så er det 
jeg syntes, at jeg har gjort en 

god gerning.“

portræt /  
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Caroline er 14 år og kommer fra Roskilde. Hun er sko-
letræt. Hun lægger sig ofte først til at sove klokken to 
om natten. Årsagen til den sene sengetid er, at hun lig-

ger og ser serier på sin iPad. Hun har selv lagt mærke til, at hun 
er træt og uoplagt om morgen, og hun ved, at mange af hendes 
venner har det på samme måde. Caroline kan mærke, at hun har 
mere energi og større lyst til skolen, når hun går i seng klokken 
23. Alligevel vælger hun, nat efter nat, at holde sig vågen. Hun 
indrømmer, at hun nok ville få meget mere søvn, hvis hun ikke 
havde mulighed for at se serierne.

Sover dit barn nok?
Søvn er en vigtig del af hverdagen 
og vi sover cirka 1/3 af vores liv. Alli-
gevel viser en undersøgende rapport 
fra Rockwool Fonden, at mange 
skolebørn får for lidt søvn
.  
TEKST: JASON HALBERG

Sådan får dine børn en god søvnrytme
•	 En time inden sengetid skal der 

være ro
•	 begrænset sukker indtag inden 

sengetid
•	 Sov i et mørkt og køligt lokale
•	 Ingen elektronik ved hånden
•	 Vær et godt eksempel for dit barn 

(sover du selv nok?)

Søvn forbereder kroppen til næste dag. Får man regelmæssigt de anbefalede 
timers søvnmængde, vil det have en helbredende, forebyggende og 
genopbyggende virkning, på mange områder.  Omvendt vil regelmæssig 
søvnmangel, have alvorlige negative følger som, især hos børn, kan være 
ødelæggende for dagligdagen. 

Mange skolebørn, får for lidt søvn. 
Især i skolebørnenes tilfælde, har manglende søvn en negativ indflydelse 
på bl.a. indlæringsevnerne. Set i lyset af den nye heldagsskole-reform, der 
betyder længere skoledage, vil det være vigtigere end nogen sinde før, at 
børn får deres nødvendige søvn. Reformen træder i kraft efter sommerferien. 
Det vil derfor være fornuftigt at lære børn, vigtigheden i en god søvnrytme.

Søvn er vigtig for mennesker, i alle 
aldre. Søvn er godt for at:

•	 Holder humøret oppe
•	 Regulerer appetitten
•	 Forbedrer indlæringsevnen
•	 Styrker immunforsvaret 
•	 Genopbygger kroppens væv

Hvem har ansvaret?
Det kan ikke forventes at skolebørn selv kan tage ansvar for 
deres søvnvaner. Hvis problemet ligger i skærmbrug, kan et godt 
hjælpemiddel være, at gøre det til en husregel at man ikke bruger den 
sidste time inden sengetid, foran en skærm. Det ville selvfølgeligt ikke 
være en populær beslutning, børn.  Hvis flere forældre lavede samme 
restriktioner, ville det til gengæld være en mere acceptabel beslutning. 
Skolerne kunne også tage tiltag til at informere elever og forældre 
vigtigheden ved en god søvnrytme.

Du kan altså hjælpe dit barn, til en bedre skolegang, og en bedre 
hverdag, blot ved at sikre, at dit barn får en god nats søvn.

trivsel /  
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Vi har længe hørt, at det ikke er godt at bruge for meget tid foran skærmen. 
Derfor er der i øjeblikket stor debat om, hvordan man begrænser børns 
skærmtid. Tilgangen har været meget ensformig, og der har kun været fokus 

på en ting – nemlig børnene. Men der er god grund til at stille spørgsmål ved, om 
det overhovedet er den rigtige tilgang. Måske kan man løse problemet på en helt 
anden måde. Og måske er det en god idé at flytte fokus fra sine børn og i stedet 
kigge på sig selv.

Fortid nutid skærmtid
Jo ældre børn bliver, jo mere tid bruger de foran skærmen. Dagligt bruger danske 
skolebørn mellem to og fire timer på TV og computer, viser en undersøgelse lavet 
af Rockwool Fondens Forskningsenhed. Det kan have flere negative konsekvenser 
at bruge for meget tid foran skærmen. Jo mere tid børn bruger på passive aktivi-
teter, jo dårligere bliver de eksempelvis til at læse. Der er også større sandsynlighed 
for, at børn trives dårligt, hvis de bruger meget tid foran skærmen. Som forældre er 
der med andre ord god grund til at være opmærksom på at mindske børns skærmtid.

Undersøgelsen viser også, hvad der har indflydelse på, hvor meget tid børn bru-
ger foran skærmen. Forældres økonomiske situation har for eksempel ingen be-
tydning. Det har heller ikke nogen betydning, hvor i landet børnene bor, og om de 
bor hos den ene eller begge forældre. Til gengæld viser undersøgelsen, at der er en 
tydelig sammenhæng mellem forældres og børns adfærd. Jo mere tid forældrene 
bruger foran skærmen, jo mere gør børnene det også. Det skyldes blandt andet, 
at forældre er børns vigtigste rollemodeller og at børn i stor udstrækning gør det 
samme som dem. 

“Efterligning er en central del af børns måde at forholde sig til omverdenen. De 
lærer rigtig meget gennem efterligning og de vigtigste mennesker at efterligne er 
deres far og mor. Derfor er der en tydelig spejling fra forældrenes handlinger til 
børnenes handlinger.”, fortæller børne- og familiepsykolog Morten Prahl.  

Jagten på det gode eksempel
Da børns handlinger afspejler forældrenes handlinger, kunne det være interessant 
at tale med en familie, hvor forældrene er det gode eksempel. Det vil sige, hvor de 
bevidst lader være med at bruge tid foran skærmen, når børnene er i nærheden, og 
i stedet fokuserer på andre aktiviteter og samvær med hinanden. Man skulle tro, 

det var let at finde sådan en familie. Men efter adskillige tele-
fonopkald, Facebook-opslag og kontakt med forskellige skoler, 
har situationen vist sig at være en anden. Hvad angår skærmtid, 
er det stort set umuligt at finde forældre, som er gode rollemod-
eller for deres børn.

Selv familien Hejlskov, som bor midt i den svenske natur, 
kan ikke lade skærmene være. For nogle år tilbage tog de en 
livsændrende beslutning. De flyttede væk fra den hektiske dan-
ske hverdag og byggede i stedet et bjælkehus midt i en svensk 
skov. Her lever de i dag et simpelt og fredeligt liv uden stress 
og mangel på tid. Man skulle tro, at disse forældre var gode 
rollemodeller, men da de blev spurgt om de ville deltage i et 
interview, var svaret:

“Vi bruger ALT for meget tid foran skærmen og er super-
dårlige forbilleder for børnene, så vi nedprioriterer lige et in-
terview.”

Uanset, hvordan man vælger at leve sit liv, så tyder det på, 
at forældre er dårlige rollemodeller. Der er en klar holdning til, 
hvad børn må og ikke må, men så snart det kommer til forældr-
ene selv, gælder der andre regler. 

“Jeg tror at mange forældre gerne vil være det gode eksem-
pel.”, fortæller psykolog Morten Prahl. ”Men når det handler 
om skærmtid, så har det rigtig meget med vaner at gøre. Og 
vaner er noget af det sværeste for os mennesker at lave om på.”

Børnene står for skud
Nu når forældre ikke retter blikket mod sig selv, er det i stedet 
børnene, som står for skud. Det samme præger mediebilledet, 
hvor der i øjeblikket sættes stor fokus på, hvordan man ændrer 
børns adfærd. Løftede pegefingre, regler og begrænsninger er 
de metoder, som tages i brug. Man kan undre sig over, hvorfor 
der ikke sættes større fokus på at ændre forældrenes adfærd. 
Ifølge Morten Prahl er det et rigtig godt spørgsmål. Det ville 
nemlig være oplagt at tage udgangspunkt i forældrene, eftersom 

FORDI JEG SIGER DET
er ikke godt nok

de er børns vigtigste rollemodeller. 
“Helt generelt tror jeg ofte vi glemmer det helt banale og en-

kle, nemlig hvor vigtige rollemodeller forældrene egentlig er.” 
Morten Prahl uddyber: “Jeg tror tit det handler om, at forældre 
i dag føler et pres, fordi de gerne vil være perfekte forældre. De 
bliver bange for at gøre noget forkert, og så snart pilen peger på 
dem, ville det være rart, hvis de i stedet kunne dreje den over 
på børnene.”

Ellers bliver man som voksen nødt til at tage ansvar og kigge 
på sig selv, hvilket mange ikke bryder sig om.

Opfordring til forældre 
Morten Prahl har et helt enkelt råd til forældre, og det er at øve 
sig i at indføre skærmfri tid.

“Vi kan og skal ikke undgå brug af skærme, da der er rig-
tig meget positivt forbundet med internettet og alt mulig andet. 
Men vi har godt af at prøve at lave nogle pauser. Eksempelvis 
kunne man om søndagen lave en aftale om, at alt elektronik er 
slukket. Så bliver man nødt til at tænke: Okay, hvad gør vi så. 
Det kan være meget lærerigt for en familie, både børn og vok-
sne, at indføre skærmfri tid.”

I starten skal man gennem en periode med tilvænning, hvor 
man kan kede sig og blive urolig. Børnene begynder at brokke 
sig: Hvad skal vi lave, vi keder os, der sker ikke noget. Og far 
og mor begynder at blive rastløse, for nu har de ikke noget at 
trykke på. Men man skal give det noget tid. Det kan være der 
dukker noget kreativt og spændende op, som er vigtigt. 

Ved at ændre ens egen adfærd kan man altså ændre sine børns 
adfærd. Når man begynder at tænke over, hvor meget og 
hvordan man bruger skærmen, kommer det desuden ikke kun 
børnene til gode. Det vil også gavne en selv og familien som 
helhed.

Med løftede pegefingre, regler og begrænsninger forsøger mange 
forældre at mindske deres børns skærmtid. Men da børn spejler sine 

omgivelser, er det på tide, at forældre starter med at se sig selv i 
spejlet og først ændrer sin egen adfærd. 

TEKST: MARIE C. FREDERIKSEN

5 tips til forældre
. Indfør en skærmfri dag om ugen, som 
gælder HELE familien. Eksempelvis 
søndag.

. Hvis mails skal tjekkes om morgenen, 
så gør det inden børnene vækkes.

. Gør det til en vane at slukke telefonen 
eller sætte den på lydløs i løbet af dagen. 
Eksempelvis når du har fri, går en tur 
eller laver andre aktiviteter med børnene. 
Eller lad telefonen blive hjemme, for helt 
at undgå fristelsen til lige at kigge på 
telefonen. 

. I en verden fuld af muligheder kan man 
heldigvis selv sætte begrænsninger. Køb 
evt. en lille TV-pakke og undgå Netflix, 
Viaplay mm.

. Tænk over hvad du ønsker for dine børn 
og prøv selv at følge samme retningslin-
jer. Dine børn spejler dine handlinger, så 
ved at være det gode eksempel, kan du 
påvirke dine børns adfærd. “

debat /  skærmtid
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Ingefær
Den lækre og lidt skarpe rod, kan anvendes i alt 
fra te, juice, til hverdagsmad og kage. Det er kun 
fantasien der sætter grænser. Udover at give god 
smag, er ingefær bevist anti-inflammatorisk og 
er kendt for at være god mod forkølelse og anden 
snue. Ingefær er også god mod alvorligere syg-
domme så som kræft. Undersøgelser har vist, at 
visse stoffer i ingefær kan begrænse cellevækst i 
kræftknuder. 

Jordbær
Jordbær er en højt elsket sommerspise. Hvem el-
sker ikke jordbær med fløde på en lun sommer-
aften? Ny forskning  har bevist at jordbær inde-
holder op til 10 gange så mange antioxidanter som 
æbler. Antioxidanter er blandt andet med til, at 
genoprette den skade, som kolesterol kan påføre 
blodårerne. Så måske er den skål jordbær med 
fløde ikke helt så skidt – hvis man da eventuelt 
husker at skære lidt ned på fløden…

    lækre råvarer 
til en sundere hverdag

Foråret er over os og sommeren er på vej. Det indbyder 
til lækre og friske hverdagsretter fulde af styrke og 

smag. 
Her er fem lækre råvarer, som let kan bruges i 

hverdagen, og som udover sin gode smag, også kan 
forbygge sygdomme

5

TEKST:KAMILLA ØSTERGAARD MOURITSEN

Sild
Vi danskere forbinder ofte sild med jul- og påskefrokoster, men denne lækre 
lille fisk er meget mere end det. Sild er rig på Omega-3, og med Omega-3 i 
kosten nedsætter man bl.a. sandsynligheden for Alzheimers og blodpropper. 
Desuden har Omega-3 en lindrende effekt på ømme muskler og led. Grill den 
hel og snit en lækker salat til. Det er et sikkert hit!

Æg
Æg er allerede en del af mange danskeres hverdag, men ved vi egentlig hvor 
godt æg er for os? Æggeblommer er fulde af D-vitamin, som styrker immun-
forsvaret og forebygger depressioner. Så lad os fortsat være kreative med æg 
og få skabt nogle lækre sommerretter. 

Avokado
Med sin cremede konsistens er avokadoen ikke bare lækker, men også en 
ren sundhedsbombe. Den er rig på kalium og B-, E-, K-, A- og C-vitaminer 
og er desuden forbyggende mod hjerte-, karsygdomme. Og hvis det ikke var 
nok, så er avokadoen også med til at vedligeholde synet. Faktisk er der ingen 
grund til ikke at give sig i kast med denne lækre råvare. 

Go’ morgen

For mange danskere skal morgenen 
hurtigt overstås, men faktisk er 
morgenen vigtig for at dagen 

kan blive god. Faste rutiner og 
planlægning er det der skal til for at 

gøre morgenen god. 

TEKST: jULIE WRIGHT & KAMILLA ØSTERGAARD MOURITSEN
FOTO: ENERGIBOOST 

Det er morgen, klokken er syv. 
Ved morgenbordet sidder fami-
liens yngste og spiser alene. Far 

kan ikke finde sine nøgler og mor står 
ude i gangen og skynder på storesøster. 
Et morgenscenarie, der gentager sig hver 
morgen. 

Morgenstunden ses ofte som en tid på 
dagen, der skal overstås, før dagen kan 
begynde.  Det er i de færreste familier 
at der afsættes tid til, at morgenerne kan 
foregå roligt og samlet. Mange danskere 
glemmer, hvor vigtig morgenmad er og 
flere springer den over. Undskyldningen 
er, som regel, travlhed og stress, men i 
virkeligheden ville det kvarter, man satte 
sig ned med familien og spiste, nedsætte 
stressniveauet for resten af dagen. 

Rockwool fonden skriver i rapporten 
”Bruger skolebørn tiden regelmæssigt?”, 
at hver tiende danske skolebarn ikke 
får spist morgenmad, og problemet 
bliver større, jo ældre børnene bliver. 
Morgenmad er vigtig for både voksne 
og børn. Det man indtager om morgenen 
har stor effekt på energien til resten af 
dagen. Hos børn spiller den energi ind 
for, hvordan man klarer sig både fagligt 
og socialt i skolen.  

En god morgen skaber en god dag
Det er ikke nogen svær opgave at 
skabe en bedre start på dagen, hvis 
man ved, hvor der skal gribes ind.  
Sundhedsplejerske Else Guldager, med 
en ph.D i sundhedsvidenskab mener, at 
morgenen starter aftenen før.

’En god morgen kræver 
planlægning og forberedelse. Smør 

madpakker og læg børnenes tøj 
frem aftenen i forvejen. Sørg for, 
der er mælk i køleskabet og pak 

børnenes tasker. Alt der kan klares 
aftenen før, bør klares aftenen før.’

Der er en proportionel sammenhæng 
mellem, hvor meget tid forældrene 
har og hvor mange børn, der får spist 
morgenmad. Derfor er det vigtigt at 
tage sig den ekstra tid om morgen. På 
den måde kan morgenstress undgås. 
Morgenen kan nemlig nemt ødelægges 
af unødvendige konflikter. Skænderier 
om de mindste ting så som, hvem skal 
på toilettet først, eller hvor lille Sophus’ 
fodboldstøvler er. Derfor er planlægning 
vigtig. Ikke kun for forældrene, men 
også for børnene. Hvis forældrene viser 
tegn på stress og forvirring, smitter det 
af på børnene. 

Lad alle komme til orde
Tilbage hos familien har mor og 
storesøster endelig fået sat sig ved 
morgenbordet, mens far er kørt på 
arbejde. Mor har fundet sin smartphone 
frem, og børnene er helt optaget af 
fjernsynet, der kører i baggrunden. 
Selvom familien sidder samlet, er alle 
er optaget af deres egetw. Rockwool 
fondens rapport viser, at jo flere 
måltider børnene spiser i selvskab 
med forældrene, jo bedre og sundere 
spisevaner får de, også i fremtiden. 
Samværet omkring bordet er altså lige 
så vigtig, som selve måltidet. Det er 
derfor vigtigt at få gjort morgenmåltidet 
til noget hyggeligt. At få skabt nogle 
traditioner som børnene kan tage 
med videre i livet.  En stor del af 
morgenplanlægningen består i at 
inddrage børnene. Else Guldager mener, 
at konflikter kan undgås, hvis børnene 
får givet udtryk for, hvad de gerne vil 
spise om morgenen og, hvornår de vil 
gøre hvad.
’Inddrag børnene i rutinen. Spørg dem 
om hjælp til at lave morgenmad, og om 
de vil i bad før eller efter. Børn kan godt 
lide at få ansvar og derved føle sig som 
en vigtig del af familien.’

Go   Morgen’
sundhed / tema /   morgen
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Nok til 4:
600ml mælk eller vand
1 tsk. salt
115g grovvalsede havregryn
2 store æbler
½ tsk. stødt krydderiblanding

Anrettes med:
Honning (valgfri)

Fremgangsmåde:
Kom mælken i en kasserolle og 
varm op til kogepunktet. Tilsæt 
salt og drys havregrynene i 
under konstant omrøring.

Skru ned for varmen og lav 
havregrynene simre i 10 
minutter. Husk at røre rundt af 
og til.  
I mellemtiden halvere, 
udkerner og river du æblerne. 
Når havregrøden har en 
cremet konsistens, og en stor 
del af væsken er fordampet, 
rører du de revne æbler i. Kom 
op i skåle og dryp over med 
honning.

Den gode morgenmad
Appetitten er, hos nogen, ikke på sit højeste, om morgenen. Derfor er det godt 
at huske på, at morgenmaden ikke behøver at være tidskrævende eller bestå af 
mange forskellige råvarer. Lidt har også ret. 
Else Guldagers forslag til en sund og stabil morgenmad indeholder tre komponenter: 

1. Kornbaseret grød - kornprodukter består af langsomme kulhydrater, der 
giver en lang mæthedsfornemmelse

2. Frugt - Blodsukkeret bliver stabiliseret af frugtsukker frem for af sukkerholdige 
morgenmads-produkter som f.eks. Frosties.

3. Væske - husk at få noget væske fra start. Et stort glas mælk indeholder kalk, 
der styrker børns knogler.

Med rådene i mente, er her nogle forslag til lette og lækre morgenmadsløsninger, 
hele familien vil elske. Opskrifterne er fra kogebogen ENERGI BOOST – energirige 
madløsninger til hele dagen.

Frugt og Nøddemysli
Dette herlige morgenmadsprodukt 
får dig til at glemme alt om at springe 
morgenmaden over. Den langsomt 
optagelige energi vil holde dig kørende 
indtil frokost. 

Nok til 20 portioner:
150g grovvalsende havregryn
150g hvedeflager
70g risflager
70g rugflager
100g rosiner
100g tørret bananflager
55g ristede hasselnødder
55g solsikke- eller hørfrø
55g hvedekim

Anrettes med:
Mælk
Græsk yoghurt
Honning

Fremgangsmåde:
Kom alle ingredienserne i en stor lufttæt beholder. 
Luk beholderen og ryst indholdet sammen.

Tag nok ingredienser fra til næste morgen, kom 
dem i en skål eller tallerken i et jævnt lag og dæk 
dem helt til med mælk. Lad stå og suge natten 
over. Om morgenen kommer du en klat yoghurt og 
honning på toppen, inden du spiser. 

Røræg med porrer
Hvis du serverer den cremede røræg 
med fuldkornsbolle i stedet for hvidt brød, 
vil energiindholdet holde dig kørende i 
længere tid

Nok til 4:
8 store æg
1 spsk. solsikkeolie 
2 stk. smør
1 stor porre, trimmet, skyllet og skåret i tynde skiver
4 fuldkornsboller, skåret i halve, ristet og let smurte 
med smør
Salt og peber

Fremgangsmåde:
Kom æggende i en skål, pisk dem sammen med en 
gaffel og sæt dem til side.
Varm olien og halvdelen af smørret op på en stor 
stegepande ved middel-høj varme, til det skummer. 
Skru blusset ned på middelvarme, tilsæt porrerne 
og rør rundt i omkring 5 minutter, til de er blevet 
bløde. Tag porrerne af panden med en hulske og 
sæt dem til side.
Kom det sidste smør på panden. Krydder æggende 
med salt og peber efter behov, hæld dem på 
panden, skru blusset ned til middel-svag varme 
og tilbered under omrøring i 1½ minut, eller indtil 
æggende begynder at stivne. Kom porrerne 
tilbage på panden og rør dem i æggende, til 
æggende har fået den ønskede konsistens. 
Øs æg og porrerblanding oven på de varme boller. 

Krydderhavregrød med æbler
En skål af denne gamle kending holder dit blodsukkerniveau 

på ret køl hele formiddagen.

tema /   morgen
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