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Kosthold             

for barn fra 0 til 6 år 

3 til 6 år 

Etter fylt ett år vokser ikke barnet like fort 

som i det første leveåret. Det har heller 

ikke like stort behov for energi og 

næringsstoffer. Matlysten kan svinge mer 

enn den gjorde før, men så lenge barnet 

trives og vokser er dette uviktig. 

Barnet trenger fremdels tilskudd av jern, 

da det er nødvendig for dannelse av 

hemoglobin i blodet, som frakter oksygen, 

og tilskudd av vitamin D. 

Barnet skal ikke ha for mye av saft og 

andre søtsaker, da sukker bare innholder 

energi og ingen andre næringsstoffer. 

Barnet har liten mage og da er det viktig 

at slike tomme kalorier ikke tar opp plass 

for andre næringsstoffer, dessuten er det 

skadelig for tennene. Spar søtsaker til en 

gang i uken. 

Vann er den beste tørstedrikken. Mange 

barn kan også utvikle matallergier, som 

allergi mot blant annet melk eller gluten. 

Dette må undersøkes hos lege. 

Barnet trenger ikke like store matporsjoner 

som voksne og ungdom. Skjær gjerne opp 

maten slik at det blir enklere å spise og ha 

varierte måltider, med alle typer matvarer. 

 

 

 

LAGET AV 

 



 

Generelle råd 

Disse rådene gjelder for alle, og er like 

viktige for alle typer mennesker og for 

alle alderstrinn, bortsett fra spedbarn. 

 Spis mye frukt og grønnsaker 

 Spis mye brød og andre kornvarer  

 Spis mye fisk og magert kjøtt 

 Spis lite fett, salt og sukker  

 Spis regelmessig og ikke usunt  

 Beveg deg en ½ time hver dag 

 Drikk mye vann! 

          

 

  

 

0 til 1 år 

Morsmelk er den beste mat for spedbarn 

og inneholder alle næringsstoffer barnet 

trenger i riktig mengde, bortsett fra vitamin 

D, som er viktig for oppsuging av kalsium 

og kan inntas gjennom tran. 

Morsmelk beskytter mot infeksjoner og 

inneholder stoffer som virker gunstig på 

barnets vekst. Nær kontakt mellom mor og 

barn er viktig. Dersom mor ikke kan amme 

kan hun bruke morsmelkerstatning. Etter 

10 måneder kan litt kumelk brukes i maten 

til barnet, og barnet kan gis litt yoghurt. 

Spedbarn svelger ofte luft, og dersom 

dette ikke kommer opp kan barnet få 

magesmerter. Hjelp barnet med å rape, 

ved å løfte det mot skulderen og klappe 

det lett på ryggen. Det er normalt med litt 

oppgulping etter måltider. 

Spedbarnet burde selv bestemme når og 

hvor mye det vil spise. Etter som man blir 

bedre kjent med barnet, blir dette enklere. 

Etter 6 måneder kan man gi fast føde. 

Begynn med å gi teskjeer med grøt eller 

moste grønnsaker. Barnet må venne seg 

til nye konsistenser og smaker. Øk etter 

hvert porsjonsstørrelsen og gi nye typer 

mat. 

Jernlageret i kroppen er nå brukt opp og 

jern må komme gjennom kosten, for 

eksempel gjennom grovt brød og grønne 

grønnsaker. 

1 til 2 år 

Etter fylt ett år er det fornuftig å 

begynne å introdusere barnet for det 

samme som resten av familien spiser.  

Det bør ha 4 hovedmåltider i løpet av 

dagen, da det er viktig med 

regelmessige måltider. Blodsukkeret 

blir da holdt stabilt, og barnet føler seg 

opplagt. 

Det er viktig med en jevn dagsrytme, 

da dette fører med seg trygghet og er 

bedre for fordøyelsen.  

               

Barnet bør ha 3 måltider med brød, 

grøt eller kornblandinger som basis. 

Sunne pålegg som leverpostei, kaviar, 

kokt skinke, hvitost og plantemargarin 

er meget bra.                                                    

Amming kan gjerne fortsettes etter fylt 

ett år, men barnet kan også begynne å 

drikke kumelk. Det bør ikke få mer enn  

5-6 dl melk eller melkeprodukter i løpet 

av en dag, da dette fyller opp magen. 

Det er viktig med tilskudd av B-

vitaminer, som henger sammen med 

produksjon av røde blodceller, og av 

jern, som er essensielt for opptaket av 

C-vitaminer i kosten. 


