Inspiration til en
sundere hyggekultur

– så er du ikke den eneste!
9 ud af 10 børn i Danmark spiser for mange søde ting.
Her får du tips og tricks til, hvordan vi sammen
knækker kurven og skaber en sundere hyggekultur.
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I Danmark er vi verdensmestre i slik,
og vi ligger på andenpladsen for køb
af saftevand. Vi køber i gennemsnit
så meget slik og chokolade, at det
svarer til 12 kilo for hver eneste
dansker om året. Derudover køber
vi pr. person i gennemsnit, hvad der
svarer til 37 liter saftevand om året
ud over 87 liter sodavand.
Målet er ikke at forbyde slik og
andre søde sager, men at få mere
balance i de søde vaner. Bogen
her giver tips og tricks til, hvordan
din familie kan kombinere sødt og
sundt på forskellige måder. Idéerne
er samlet fra andre familier og
sundhedsprofessionelle.

Alle familier er forskellige, og det
skal I have lov til at være! Vi opford
rer til, at I tester de forskellige tips
og tricks og vælger dem, der virker
for lige netop jer. I kan begynde
med at kigge bogen igennem og se,
hvad der passer bedst til jer, så I kan
komme godt i gang. Kig også ind i
Facebookgruppen ’Hvidovres søde
venner'. Her kan I dele jeres egne
erfaringer, tips og tricks og se, hvad
andre gør.

ER DU FOR SØD? I NS PI R ATI O NS BO G

Kære familie

Det vigtigste er, at I er med. Uden
jeres deltagelse kunne projekt Er
du for sød? nemlig slet ikke lade sig
gøre. Så tusind tak for jeres hjælp
til at skabe en fælles sundere hygge
kultur i danske familier.
Hilsen projektgruppen bag
Er du for sød?
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Hvad er søde sager
og søde drikke?

P

rojektet Er du for sød? sætter fokus på
søde sager og søde drikke. Søde sager
er fx slik, chokolade, kager, søde kiks,
snackbarer og müslibarer, is og desserter, som
chokolademousse og r isalamande. Søde drikke
er sodavand og saftevand (både light og med
sukker), iste, energidrikke og sportsdrikke.

Hvad med det
skjulte sukker?
Du spørger måske: ’Hvad med det
sukker, der gemmer sig i ketchup,
morgenmadsprodukter, frugtyoghurt og
syltetøj?’ Det er rigtigt, at der er sukker
i meget af vores mad. Der er dog ingen
tvivl om, at langt det meste sukker
kommer fra slik, kage, is, desserter,
sodavand og saftevand. Derfor er
det også her, du vil se den største
effekt af at ændre vaner.
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S

lik, kage, sodavand og saftevand kan give
huller i tænderne. Derudover tager det
søde pladsen fra den rigtige mad. Alle har
brug for sund mad til at holde kroppen sund og
børn desuden fordi deres krop og hjerne vokser
og udvikler sig.

HUSK
Sluk tø
r
i vand sten
og drik
også m
ælk

Jo flere søde sager et barn får, desto større risi
ko er der for, at barnet får mindre af de nærings
stoffer, som det har brug for, fx vitaminer og
mineraler. Tag udgangspunkt i billederne på den
ne side. De giver et fingerpraj om, hvor meget
det sunde helst skal fylde for 4-10 årige børn.
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Når de søde sager
stjæler pladsen
fra det sunde

Spis frugt og
mange grøntsager
Vælg
fuldkorn

300-500 g frugt
og grønt i forskellige
farver om dagen
(min. halvdelen
grøntsager).

40-60 g
fuldkorn
om dagen

... og fisk til aften
Fisk til
frokost
100-125 g
om ugen

100-125 g om
ugen (fx. laks,
makrel eller sild)
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Er jeres familie
for sød?

D

et lyder underligt, men man kan faktisk
være for sød. Mange børn får så mange
søde sager og søde drikke, at det tager
pladsen fra den sunde mad, de har brug for.
Det kan være svært at vide, præcis hvor meget
sødt dit barn egentlig spiser og drikker. Mange
børn får tilbudt søde sager andre steder end
derhjemme, fx i skolen, til fødselsdage, til fritids
aktiviteter og hos bedsteforældre.
Det er heller ikke sikkert, at I tænker over, hvor
mange søde sager I egentlig spiser og drikker
derhjemme. Var ugen, hvor I registrerede søde
sager i SØDmåleren speciel? Måske skal der mere
end én uge til at få et overblik og en fornemmel
se af, hvordan det egentlig ser ud.

Tjek, hvor søde I selv er

☻ Brug klistermærkerne og portionspladen til

sammen at få et overblik over, hvad dit barn
får af slik, sodavand, is, saft og andre søde
sager i løbet af en uge. Gør det måske i flere
uger for at få et mere realistisk billede
☻ Sammenlign med anbefalingerne
☻ Er der nogle steder, hvor I forholdsvis nemt
vil kunne bytte sødt ud med sundt – eller
måske bare skære lidt ned?
Her på højre side kan I se eksempler på hvor
meget sødt, der egentlig er plads til om ugen.
Se flere eksempler på portioner, og lav dit
eget favoritmix, på side 15-17.

VED DU HVOR MEGET, DER ER FOR MEGET?

Vidste
du?
6

En undersøgelse af sukkerkulturen blandt
børnefamilier viser, at forældres opfattelse af,
hvor meget der er for meget, når det gælder børn
og det søde, er langt over de officielle anbefalinger.

7-9 ÅR

Maks. 4 små portioner
søde ting om ugen

Maks. 5 små portioner
søde ting om ugen

* Heraf kan maks. 1 portion (25 cl) være søde drikke

*Heraf kan maks. 1½ portion (33 cl) være søde drikke

————— ELLER —————

————— ELLER —————
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4-6 ÅR

*
*
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Du er en
rollemodel

B

ørn lærer ved at kopiere, og da vi som
forældre er deres vigtigste rollemodel,
har vi her et stort ansvar. Når dit barn fx
ser dig nå dine mål, får de selv en tro på, at de
kan komme i mål med deres egne.
Tænk over, hvilke vaner du gerne vil give videre
til dit barn – både i forhold til søde sager og søde
drikke – og i forhold til den sunde mad. Er der
vaner, det er vigtigt for dig IKKE at give videre?

TIP

S F R A A ND RE FA M I L I E

R

Vi har været meget obs på at få
vores børn til at se, at man godt
kan nyde et stort glas vand eller sine
grøntsager, så de ikke kun kobler
nydelse med slik

ra

bi
ls

uM

Vi læser enormt meget sammen
herhjemme, og jeg kan ikke spise
søde sager, når jeg læser. Så gør
børnene det heller ikke
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Er det i virkeligheden
ikke "vores" behov,
når vi giver sødt?

d
er, hva
Du spiskøber
du

M

ange familier har et slikskab eller en
slikskuffe derhjemme og også safte
vand eller sodavand i køleskabet eller
på lager. Men hvorfor egentlig? Den nemme ad
gang kan betyde, at vi kommer til at spise mere,
end vi ellers ville have gjort, simpelthen fordi
det er lige ved hånden. Det er derfor en rigtig
god og helt enkel idé at droppe de søde depoter
og lade være med at købe til lager – også selv
om supermarkedet har et godt tilbud.
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Hvad gemmer DROPRNE
EPOTE
D
du i skabet?
TIP #1

Familieudfordring
Aftal, at den/dem, der handler, følger
en indkøbsseddel og ikke køber ekstra
søde sager til depot eller lager. Giv en
stjerne for hver gang, det lykkes kun at
købe de varer, der står på listen. Aftal
en bonus ved et bestemt antal stjerner
på en måned, fx en skovtur, en tur i
svømmehallen, film-aften el. lign.

Sådan kommer I i gang

☻ Skriv indkøbsseddel, inden I handler. Gør det

til en øvelse kun at købe det, der står på
sedlen og ikke søde sager og drikke til lager
☻ Prøv at undgå at købe ind, når I er sultne
☻ Skift sliklageret ud med et lager af sunde
snacks og hav det sunde fremme, så det er
lige til at spise (se eksempler på side 11)
☻ Formålet med projekt Er du for sød? er at
skabe en sundere hyggekultur i danske famili
er. Det kan I gøre ved at lægge Monsterspillet
fra SØD-kassen, Uno, Yatzy, spillekort osv. i
det skab eller den skuffe, der før var jeres
sliklager. Så bliver du også mindet om, at det
måske kunne være sjovt med et spil

Vidste
du?
Børn spiser generelt flere måltider end voksne. Derfor er det
en god idé at finde ud af, hvilke
sunde mellemmåltider netop
dit barn kan lide. Mange børn
får nemlig tit søde sager som
mellemmåltider.
9
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Sprød er det
nye sød

D

et, man kan se, spiser man. Og er det
sunde nemt og lige til at spise, er det
ofte det der bliver spist.

Sådan kommer I i gang

☻ Gør det nemt at finde sunde lækkerier i

skuffen eller skabet
☻ Lad dit barn vælge, hvad han eller hun helst
vil have af sunde snacks blandt fuldkornsbrød
og frugt, grøntsager og nødder og find evt.
spændende opskrifter på nettet. Prøv jer
frem
☻ Overvej at blande det søde med noget sundt.
Stil fx skåle med nødder og grønt sammen
med en mindre slikskål end I plejer

T

FRA
IP

A N D R E FA M
ILI
ER

Her hos os elsker vi at
bage knækbrød og spise
som hyggeguf
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TIP #2

KLAR,
PARAT, HA
PS!
Frem
det grømed
nne

Familieudfordring
Køb ind til en skuffe eller hylde (fx det
tidligere slikdepot) med sunde snacks,
næste gang I handler. Lad alle i familien
bestemme en eller to ting, så der bliver
flere lækre, sunde ting at vælge mellem.

Vidste
du?
En pose skrællede gulerødder kan
holde sig i en beholder med vand i
køleskabet i 4-5 dage. Det er nemt
at skrælle dem alle på én gang,
og så har I dem ved hånden hver
gang, (lækker)sulten melder sig.

A

t belønne med søde sager vil ofte blot
gøre dem mere attraktive. Gør i stedet
noget ekstra ud af de sunde sager, når
I skal hygge jer. På den måde ændrer I det sunde
til noget, man ’stræber efter’ som noget særligt
lækkert.

Sådan kommer I i gang

☻ Udforsk sammen med dit barn hvilke sunde

snacks, der kan bruges som fx ’luksusting’
i madpakken. Lav en liste over favoritterne
hjemme hos jer – bær, peberfrugt, melon,
nødder, grissini, edemamebønner, agurk eller
noget helt andet?
☻ Hvis I har mod på det, så tag en tur til
grønthandleren eller i supermarkedet og se
på sjove frugter og spændende grøntsager.
I kan aftale, at I sammen skal vælge fx en
frugt og en grøntsag, som dit barn ikke ken
der i forvejen, og lav en sjov prøvesmagning
derhjemme
☻ Vælg sammen med dit barn to slags af
årstidens grønt til madpakken
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Gør det sunde til
noget særligt
Idéer til snacksk
uffen,
køleskabet elle
r fryseren

☻ Sæt bær eller vind

ruer et par timer
i fryseren og spis
dem som ’bolcher
’i
stedet for vingum
mi
☻ Prøv at skære frug
t ud om
eftermiddagen.
For mange børn
(og voksne) er de
t sjovere at spise
æblebåde end et
helt
☻ En gang imellem æble
figenstænger
eller t ørret frugt,
fx blandet med
krydderier eller ko
kosmel. Husk at
børste tænder ba
gefter
☻ Nødder, fx hasselnø
dder og jordnød
der i skal, mandler
eller græskarkern
er
☻ Lav sunde snacks
, som knækbrød
eller smoothies,
samm
☻ Grøntsager, der fx en
kan skæres i stav
e,
som gulerødder,
agurk eller pebe
rfrugt
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Hvad er hygge
for dig?

I

Danmark er vi utrolig gode til at hygge.
Vi er faktisk verdensberømte for selve ordet
hygge. Hvordan hygger I i jeres familie?

Sådan kommer I i gang

☻ Prøv at tale med dit barn om, hvornår

hun/han hygger sig mest – og hvordan I kan
hygge jer sammen fx uden søde sager
☻ Lav en liste over, hvordan I hver især hygger
jer mest og aftal, hvornår i den kommende
uge I skal lave nogle af tingene
☻ I kan gå en tur på biblioteket eller på
e-reolen.dk og finde en god bog, som I
kan læse eller høre sammen. På mange
biblioteker kan man også låne brætspil

ørs hygge

Idéer til udend

gepladsen

☻ Tage en tur på le r – eller
tu
☻ Gå eller cykle en

brug løbehjulet
☻ Spille bold
randen, i skoven
☻ Samle sten på st e dem
al
eller i haven, og m
vejen
på
Tegne med kridt

☻
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TIP #3

HYGGE ER
R
GØ
VI
T,
NO–GE
et,
ikke nog
vi spiser

Idéer til indend

ørs hygge

☻ Spille spil sammen
☻ Læse/høre bøger
☻ Høre podcasts
☻ Bygge hule i stuen
☻ Danse – fx stopdans

eller
synkrondans børn
og voksne
sammen
☻ Synge sange – I ka
n fx skiftes til
at vælge en
☻ Tegne, male eller la
ve perleplader
☻ Lave trylledej
☻ Lege ‘Jorden er gift
ig
☻ Lave mad sammen ’
og skære
frugt og grønt sj
ovt ud

U

den mad og drikke duer helten ikke.
Men meget sodavand eller saftevand er
en sød vane, som går ud over sundhe
den. Vi er så heldige i Danmark, at vi har noget
virkelig godt drikkevand direkte fra hanen. Så
prøv med vand (eller mælk) til måltiderne og
mellemmåltiderne.

VAND TI
HVERDA L
G
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Gør vandet
sjovt!

TIP #
4

Familieudfordring
Mindre sodavand eller saftevand er altid
bedre. Vælg højst én ugedag, hvor I får et
glas saft eller sodavand.

Sådan kommer I i gang

☻ Kom grønt fx agurk, krydderurter fx citron

melisse og/eller frugt og bær i vandet for at
give det smag og gøre det sjovt at kigge på
☻ Hav altid koldt vand i køleskabet
☻ Lav isterninger af frugt
☻ Drik af sjove glas/kopper/krus
☻ Drik danskvand
☻ Lav rørepinde med frisk frugt

Vidste
du?

En enkel huskereg

el er:

g,
Vand til hverda
r
mælk til knogle
er
og sodavand ell
saft til fest.

Alle søde drikke er
dårlige for tænderne
– også light!
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☻ Brug portionspladen til enten at planlægge

de søde portioner eller til at holde regnskab
med, hvad barnet har spist eller drukket
☻ Brug de mange portionsbilleder på de næste
sider, som I ville gøre med et legetøjskatalog:
Lad dit barn sætte krydser ved sine favorit
ter – det er sjovere selv at kunne vælge!

9
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6
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Vidste
du?

1

1

Store børn må få mere
sødt end små børn:

☻ Børn 4-6 år: Maks. 4 små portioner

3
5
4

6

år

4
3
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4-

om ugen. Heraf kan maks. 1 portion
være søde drikke (25 cl)
☻ Børn 7-9 år: Maks. 5 små portioner
om ugen. Heraf kan maks 1½ portion
være søde drikke (33 cl)
14

år

år

Små portioner er portioner af alle slags søde
sager, der er tilpasset børn. På de næste sider
kan du se eksempler på portioner af vingum
mier, sodavand, kage, kiks og andre søde sager
og drikke, så du får en idé om, hvor meget en
børneportion er.

Sådan kommer I i gang

9

N

år vi kører bus, køber vi en børnebillet.
På restauranter kan vi vælge en børnemenu. Og i børnehaven og indskolingen
er der møbler i børnestørrelse. Kort sagt: Børn er
noget særligt, og der findes masser af steder og
ting, der er tilpasset børn.

7-
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Hvad er egentlig
en børneportion?

Digestive

Chokokiks

25 g – 5 Mariekiks

25 g – 1 ½ Digestive

20 g – 1 sammenlagt chokoladekiks

Cookie

Kanelgiffel

Kokosmakron

25 g – 1 ½ cookie

25 g – 1 kanelgiffel eller 1 lille
hjemmebagt kanelsnegl

25 g – 1 ½ små kokosmakroner

Pandekage

Frugttærte

Lagkage

45 g – 1 pandekage eller 2 æbleskiver

35 g – 1 lille stykke tærte

25 g – 1 lille stykke flødeskumskage
af ca. to voksenfingres tykkelse
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Mariekiks

15
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Gulerodskage

Chokoladebolle

Chokoladekage

25 g – 1 lille firkant kage

25 g – ¼ chokoladebolle
eller spandauer

25 g – 1 lille firkant kage

Flødeis

Sodavandsis

Slik

45 g – 2 små runde flødeis

120 g – 2 sodavandsis

30 g – 7-10 stk. slik

Bolcher

Snøfler

Flødebolle

25 g – 5-7 bolcher

25 g – 1 snøffel eller ¼ romkugle

30 g – 1 ½ alm. flødebolle

Chokolade

Mælkesnitte

25 g – 1 müslibar

20 g – 3 chokoladetern

25 g – 1 mælkesnitte

Lille sodavand

Lille glas saft

Mousse

25 cl – 1 lille sodavand

25 cl – 1 lille glas saft

50 g – 3 spsk mousse,
fromage el lign.

Popcorn

Chips

20 g – 1 voksenhåndfuld

20 g – 1 voksenhåndfuld
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Müslibar

Børn 4-6 år
Maks. 4 små portioner
om ugen. Heraf kan maks.
1 portion være søde drikke
(25 cl)
Børn 7-9 år
Maks. 5 små portioner
om ugen. Heraf kan maks.
1½ portion være søde
drikke (33 cl)
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4-6 ÅR

Maks. 4 små portioner søde
ting om ugen. Heraf kan
maks. 1 portion (25 cl) være
søde drikke.

Saft
tæller
lig
meget eså
so
sodava m
nd

Maks. 5 små portioner søde
ting om ugen. Heraf kan
maks. 1½ portion (33 cl)
være søde drikke.

Sodav
a
tæller nd
lig
meget eså
som
saft
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7-9 ÅR

19
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Tips fra andre
familier

V

i har fået mange hundrede tips fra
danske familier til at skrue ned for søde
sager og søde drikke. Her er nogle af
dem – og nogle enkle huskeregler til at gøre
jeres hverdag sundere.

Vi forsøger at have
så lidt slik og kage i huset som
muligt, så bliver man ikke fristet.
Derudover skriver vi indkøbsliste og
handler for flere dage ad gangen så
bliver det nemmere at minimere
impulskøb

TIP #3

HYGGE IEGRØR
NO–GikEkTe,nVogeer t,
vi spis

TIP

Jeg tror, at det er vigtigt
som familie at være fysisk
aktive sammen. Gør det til
noget sjovt

#2

PARAKTL,AR,
Frem HAP
S!
det g med
rønn
e

4
TIP #

L
VANDDTAI G
HVER

Jeg laver ærtemos. Det kan
laves i et hav af varianter og
er godt som dip

T IP # 1

Vær det forbillede, du
gerne vil vise dine børn

DROP
DDEuPs OTERNE
piser, hvad
du køber
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SMÅ SKÅ
STORE LE,
GLÆDER

Sluk skærmene og
tal sammen

Hav altid noget sundt på køl,
som kan nydes, når sulten kommer.
Jeg laver ofte et fad med grøntstave, frugt og nødder

TIP

TRE SØDE
REGLER
lger I?

Hvilke væ

Vi spiser KUN søde sager om
fredagen. Skal vi hygge med
“guf” på andre tidspunkter, så er det
frugtspyd eller sunde smoothies, der
hitter – børnene elsker det!
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T IP # 6

TIP #
7

#5

N
E
M
T
LID ODT
G

Bananer med peanutbutter! Det har altid været
en klassiker herhjemme

TIP #
8

Vi sørger for, at der er forskel
på hverdag og weekend. Alt, hvad
der hedder kage, desserter, slik, chips,
saftevand og sodavand, hører KUN til om
lørdagen (for os voksne: vin og øl)

DU ER
SØD NOK
Spis d

et halv
e

Allerhelst hygger vi uden
mad, så hygge ikke altid
forbindes med mad/slik
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Nyd med god
samvittighed

H

vis I gerne vil skrue ned for de søde ting,
hvor vil I så helst gøre det? De fleste
familier spiser mange søde sager, fordi
det er en vane – så hvilke vaner betyder noget
for jeres familie? Hvornår er de søde sager vig
tige for hyggen, og hvornår spiser I dem mere,
fordi I plejer at gøre det? Husk, at I selvfølgelig
gerne må spise slik og drikke sodavand – der skal
bare ikke være for meget og ikke for ofte.

22

Børn og unge i Danmark
spiser og drikker op til
fire gange flere søde sager,
end der er anbefalet.

N
E
M
T
LID ODT
G

Hvornår spiser I søde sager? Kan I blive
enige om, hvilke vaner der er gode vaner,
som I gerne vil beholde, og hvilke der er
dårlige, som I hellere vil af med?

☻ Udvælg de søde sager, I bedst kan lide,

Vidste
du?

#5

Familieudfordring

Sådan kommer I i gang

og som I virkelig sætter pris på.
Lav eventuelt en liste
☻ Når I spiser søde sager, så giv jer tid
til at spise – og nyde – dem

TIP

TIP

N D R E FA M
FRA A
IL

IER

Vi køber altid sodavand i de
mindste størrelser, dvs. 0,250,33 l. På den måde er det meget
nemmere at styre, at der ikke
bliver drukket for meget

×4

B

ørn har det fint med vaner og regler.
Især hvis de har kendt dem, fra de var
små. Hvis I tænker over det, har I alle
rede mange vaner og regler i familien, fx om
cykelhjelm eller sengetider. Indfør også gode
familievaner i forhold til det søde.

Sådan kommer I i gang

☻ Enkle regler kan være meget effektive:

Fx ’Enten slik eller skærm’. Der kan ryge så
meget ned helt ubevidst, når man spiser
foran skærmen
☻ Lav sammen en liste med de søde familie
vaner, I gerne vil have. Så bliver det et
fælles projekt, og alle har noget konkret at
forholde sig til. Når man ser dem hver dag,
bliver de også nemmere at huske. Brug evt.
Familiekontrakten på side 29
☻ Begynd fx med én god familieregel, som I kan
blive enige om. Byg en ny regel på hver uge,
indtil I har tre regler

Familier med rammer for
søde sager spiser og drikker
mindre sødt end familier,
der ikke har regler.

Vidste
du?

TRE SØD
REGLER E

Hvilke

vælge
r

I?
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Gode vaner og
søde rammer

TIP #
6

3 genveje til gode vaner
1. Hvilke søde sager betyder noget
for jeres familie? Fravælg eller erstat
dem, der har mindst betydning
2. Servér sunde snacks sammen med
de søde sager. Lad dit barn selv vælge
noget sundt sammen med det søde:
Fx æblebåde, bær eller knækbrød
sammen med tre stykker slik eller
chokolade
3. Go nuts! Brug nødder som snack,
gerne flere slags

ilier

re fam
Tips fra and

slik eller skærm
dele sammen
ke
– ikke begge
, men ellers ik
m mandagen
o
rt
se
es
D
☻
rdagen
☻ Kun slik om lø børn efter alder:
r
☻ Fredagsslik få r slik
ke
7 år = 7 styk

☻ Vælg enten
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Når du ikke bestemmer:
skole, sport og
søde bedsteforældre

D

er følger ofte søde sager med, når vores
børn er i skole, til fødselsdage, til sport,
hos venner og hos bedsteforældre. Prøv
at spørge ind til, hvor meget det bliver til af so
davand, kage og slik mm i løbet af et par uger.
Måske er det faktisk så meget, at I derhjemme
skal spise og drikke lidt færre søde sager, hvis
jeres barn får meget uden for hjemmet? Eller I
kan prøve at ændre vanerne uden for hjemmet,
selv om det godt kan være svært.

Sådan kommer I i gang

☻ Lav fælles aftaler i forældregruppen i skolen
eller til fritidsaktiviteter, fx om mængden af
søde sager til fødselsdage og afslutninger.
Ofte er det befriende enkelt at have fælles
regler, så I også undgår diskussionerne med
jeres børn derhjemme
☻ Lav en fødselsdagskalender i klassen, hvor
flere børn slår sig sammen og holder fælles
fødselsdag. Det er sjovt, og det bliver til
færre slikposer og kagemænd hen over året

Vidste
du?
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Undersøgelser viser,
at børn får ekstra mange
søde sager i weekenden,
og at lørdag er den dag, hvor
danskerne spiser mest usundt.

ER DU FOR SØD? I NS PI R ATI O NS BO G

Vidste
du?

Familieudfordring
For mange bedsteforældre er forkælelse
lig med søde sager. Men måske vil barnet
ligeså gerne bare spille kort, snakke, have
læst højt, bygge Lego eller tage på tur
sammen. Hvis du kan genkende udfor
dringen, kan I prøve at lave en aftale med
bedsteforældrene om fx kun at give lidt
slik og kage i weekenden. Lån evt. denne
bog ud til bedsteforældrene, så de kan
blive inspireret og få nogle gode idéer til,
hvad der kan sættes i stedet.

Hver eneste dansker
drikker i gennemsnit
87 liter sodavand om året.
Det svarer til halvanden
liter om ugen. BØVS!

C
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&
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Væn dig til mindre
SMÅ SKÅ
portioner
STORE LE,
G
TIP #
7

LÆDER

S

upermarkeder, biografer, fastfoodrestau
ranter, slikbutikker – alle steder er poser,
flasker og portioner blevet større. Når
portionerne bliver større, flytter det på vores
idéer om, hvad der er en ’normal portion’.
Det kan virke på samme måde, når vi gør portio
nerne mindre. Prøv at øve jer i at servere alt fra
is og chips til kager, sodavand og slik i små skåle
eller smalle glas. Så ser den mindre mængde ud
af mere, og du vil opleve, at I automatisk skærer
ned på det søde.

Familieudfordring
Det er et godt trick at kombinere med
noget kendt, når du vil ændre en (usund)
vane.
Vælg for eksempel den skål, I normalt
serverer slik i, men læg kun halvt så
meget slik i som sædvanligt. Fyld op med
sundere snacks som fx nødder og frugt.
26

Sådan kommer I i gang

☻ Køb sodavand i små flasker, og servér i

mindre glas
☻ Prøv at portionsanrette de søde sager:
Når alle får sin egen portion, er det
nemmere at styre mængden, og det
går måske heller ikke så hurtigt med
at spise den
☻ Brug skåle og glas i smukke farver.
En stor del af glæden ved slik er de
flotte farver, så find noget andet
med flotte farver at glædes over
☻ Vælg små stykker slik. På den måde kan
en portion virke større, end den er

TIP

F R A A N D R E FA M IL I

Vi portionsanretter
fredagsslik i små glas
så børnene ikke slås om,
hvem der får mest

ER

H

vis jeres familie lige nu spiser rigtig man
ge søde sager eller drikker meget soda
vand eller saftevand, kan det måske virke
uoverskueligt at komme ned på fire-fem portio
ner på én gang. Så kan det være en god start at
give halvdelen af, hvad du ellers ville have givet
til dit barn. Langt størstedelen af danskerne er
rigeligt søde, så det er I måske også.

Familieudfordring
Prøv i en uge at spise halvt sundt, halvt
sødt på de tidspunkter, hvor I ellers kun
ville spise eller drikke noget sødt. Dvs.
halvt frugt, nødder, grøntsager eller vand
og halvt søde sager.

8
TIP #
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Er I meget søde?
Start med
det halve

5 måder at halvere på
1. Hvis dit barn får en sodavand, så gør
det til en vane at dele den med nogen,
som også gerne vil have; et andet barn
eller en voksen. Så barnet ikke drikker
det hele selv
2. Vælg en halvt så stor slikskål til
fredagsslikket som normalt. Er der
en rest i posen, gemmes den væk
til ugen efter
3. Miks halv cola, halv danskvand
eller bland saften tynd. Smagen er
stadig sød
4. Væn dine børn (og dig selv?) til at
drikke et glas vand, før der serveres
sodavand eller saft
5. Tag en halvt så stor portion kage eller
is som normalt, og servér frugt og bær til
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Sammen er
vi stærkere!

G

ode vaner er nemmest at få sammen –
så kan man hjælpe hinanden, og det er
meget nemmere at arbejde sammen,
hvis man er enige.
Hvis dit barn skifter mellem at være hos far og
mor eller hos bedsteforældre, er det en god idé
at få hele familien med, så dit barn oplever, at
de voksne står sammen om de samme mål.
Brug hinandens hjælp, så det bliver et fælles pro
jekt, hvor den/de voksne godt nok har ansvaret,
men dit barn er med som allieret.

Tip fra andre

familier

1. Bak hinan
den op!
2. Hav en pla
n B klar for, hv
ad I kan gøre,
hvis det er sv
ært følge den
nye vane
3. Husk at fe
jre jeres sejre
undervejs
4. Et fælles
mål er bedre
en
d et stort mål
5. Det er ok
ay at ville æn
d
re
forskellige
vaner hver isæ
r. Kend hinand
ens mål, og
bak hinanden
op

Sådan kommer I i gang
På næste side har vi lavet en skabelon til en
familiekontrakt. Før I laver den, så tænk over:
☻ Hvad skal være jeres nye bedste vane?
☻ Hvem skal være med – inkl. bedsteforældre
osv.?
☻ Hvornår er I som familie faktisk for søde?
Bliv enige om, hvor det er nemmest at
ændre en sød vane
☻ Sæt et mål, I alle sammen tror på, og som I er
enige om – eller sæt mål hver især, hvor I kan
støtte hinanden
☻ Husk at fejre delmålene – én ting ad gangen
28

Tip!
Det kan være en god idé at
sætte mange små delmål – så
får I også flere sejre sammen!
Måske får I ovenikøbet lyst til
at sætte et nyt mål.
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Vi, JERES NAVNE

		

aftaler, at vi de næste

ANTAL

dage vil

Hvis vi lykkes med det, vinder vi

		

til familien.

						

Vi er derefter klar til at

				
		

Hvis vi også lykkes med det, vinder vi

ANTAL

dage/uger.
		

til familien.
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Om projektet

D

anske børn indtager generelt for mange
søde sager og søde drikke, og det går
ud over deres sundhed. Desuden peger
undersøgelser på, at kostvaner sandsynligvis
føres videre fra barndom til voksenlivet. Det
gælder både de sunde kostvaner som indtag af
frugt og grønt og usunde kostvaner som indtag
af sodavand, chokolade, slik og chips.
Formålet med projekt Er du for sød? er at
hjælpe danske børnefamilier med at skrue ned
for de søde sager og søde drikke og skabe en
sundere hyggekultur i Danmark.
Projektet er støttet af Nordea-fonden og lavet i
et samarbejde mellem DTU Fødevareinstituttet
og Hvidovre Kommune. I første omgang testes
projektet i Hvidovre Kommune. Herefter er
det håbet at kunne udbrede det til en national
kampagne.
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Når I er deltagere i Er du for sød?

☻ Får I mulighed for at blive klogere på egne
vaner – og måske ændre dem
☻ Bidrager I til vigtig forskning til gavn for
andre børnefamilier – i dag og fremover
☻ Skaber I vigtig viden, som skal bruges
som første skridt i retning af en sundere
hyggekultur

Vidste
du?
En sund kost kan ikke erstattes
af en vitaminpille. Den sunde
mad sikrer bl.a, at dit barn
får den rigtige mængde
og k
 ombination af
vitaminer og
mineraler.

Væk Sødmonsteret
til live i app’en!
Download

Leg på telefonen
Nu kan I også hente app’en
Er du for sød?, hvor I kan lave små
videoer med Sødmonstret. I kan
kalde monstret frem på de steder,
hvor I kommer til fx at spise for
mange søde sager eller drikke for
mange søde drikke. Scan QR-koden
for at downloade app'en eller
find den der, hvor I normalt
henter apps.
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Mere leg og viden

erduforsoed.dk/app

Få flere tips
i jeres helt egen
Facebook-gruppe
Fang Sødmonstre
i sunde fælder
I SØD-kassen, I har modtaget, ligger
Sødmonsterspillet. Det er udviklet særligt
til Er du for sød?, og her kan hele familien
sammen jagte søde monstre. Spillet er en
sjov måde at opdage hinandens dårlige
vaner på – og finde på måder at
ændre dem.

Vi har lavet en særlig gruppe kun til
 eltagerne i projekt Er du for sød?
d
Her bakker vi jer op hele vejen igennem
projektet ved at komme med inspiration,
ligesom I også selv kan dele viden og
erfaringer.
Find gruppen under navnet
’Hvidovres Søde Venner’
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Er du for sød? er støttet af Nordea-fonden og
udviklet af DTU Fødevareinstituttet i samarbejde
med Sundheds- og Tandplejen i Hvidovre Kommune

