
 

 

Ideer til sund fødselsdag 
 

 

Forslag 

Her nogle forslag til, hvad man evt. kan medbringe når barnet har fødselsdag. Er man i tvivl så spørg altid 
personalet. Der kan også være tvivlsspørgsmål i henhold til, hvilke fødevarer man må indtage i vuggestuen 
og det er altid godt at spørge ind til retningslinjerne, hvis man er i tvivl ☺ 

I bund og grund er barnet blot glad for at kunne dele noget ud til de andre børn og det bør ikke være en 
konkurrence i, hvad der medbringes. Vi opfordrer i forældrerådet derfor til, at man medbringer netop det 
sunde alternativ som man selv har tid og overskud til – her skal der være plads til alle! 

 

 

 

 

Hjertelig tillykke  

med fødselsdagen   



Oversigt 
 

1. Frugt- og grønsagsspyd 

2. Dadelkugler 

3. Kagemand/kone (1½ spsk sukker) 

4. Pølsehorn (2 tsk sukker) 

5. Havregrynsscones 

6. Dødningehovedbrød 

7. Funky Frugtshake 

8. Jordbærmilkshake 

9. Magiske snegle 

10. Frugtboller (¼ - ½  dl. Sukker) 
 
11. Gulerods- og kanelsnegle 
 
12. Frikadellespyd m. variationer 
 
13. Monsterpandekager (spinatpandekager) 
 

 

De hurtige og nemmere alternativer kan fx være: 

 

- Rosinpakker 

- Figenstænger 

- Popcorn (hjemmepoppet i gryde) 

- Tørret frugt og nødder  



1. Frugt- og grønsagsspyd 
Skær forskellige frugter eller grønsager i mindre stykker og sæt dem på grillspyd af træ. Det ser flot ud, hvis 
du bruger frugt eller grønsager med forskellige farver. 

Hvis du laver spyddene i god tid og med frugt, kan du dryppe dem med lidt juice – så bliver frugten ikke 
brun. 

Spyddene er gode til at dele ud. De kan evt. sættes fast i en halv melon beklædt med sølvpapir, som et 
pindsvin ☺  

Der er også masser af andet sjov, man kan lave med frugt ☺ 

 

  
  
 

  
 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



2. Dadelkugler 

Det skal du bruge: 

100 g dadler 

2 spsk kakao uden sukker 

2 dl havregryn 

1 dl vand 

 

Sådan gør du: 

Alle ingredienserne blendes sammen i fx en foodprocessor til en ensartet masse som trilles til kugler og 
rulles i kokosmel.  

Det kan også være et godt alternativ til de traditionelle havregrynskugler i julen ☺ 

 

  



3. Kagemand/kone 
Kagemand/kone 1 stk. – ca. 36 boller 

Det skal du bruge: 

225 g plantemargarine 

4½ dl mælk 

1½ spsk sukker 

1½ tsk groft salt 

75 g gær 

650 g hvedemel, erstat gerne halvdelen af hvedemelet med grahamsmel eller hvid hvede 

Til pensling bruges sammenpisket æg eller mælk 

 

Bagetid: Ca. 20 min. ved 225°  

Sådan gør du:  

Smelt margarinen og kom det i en røreskål. Tilsæt mælk, sukker og salt. Rør gæren ud heri. Slå melet i med 
en bageske (hold lidt mel tilbage, som bruges til udrulning). Når dejen er slået blank med skeen, stilles den 
til forhævning ca. 20 min., hvorefter den slås ned. Nu er dejen nem at arbejde med. Dejen deles i 3 kugler. 
De 2 trilles til pølser, der hver deles i 12 stykker. Disse 24 stykker trilles til boller, der stilles med lidt afstand 
imellem på en smurt bageplade. Den sidste portion dej formes til hoved og hår. Kagen stilles til 
efterhævning ca. 20 min. Pensles med æg og bages midt i ovnen. 

Kagemanden kan evt. pyntes med flag og lys, tørret og/eller frisk frugt. 

 

 

  



4. Pølsehorn 
16 store eller 32 små 

Det skal du bruge: 

50 g gær 

5 dl lunken vand 

2 tsk sukker 

2 tsk salt 

2 spsk olie 

1 dl grahamsmel eller fuldkornshvedemel 

1 dl havregryn 

Hvedemel (på slump) 

1 pk kyllingepølser  

1 æg til pensling 

evt. lidt sesamfrø 

 

Sådan gør du: 

Rør gær ud i vand. Tilsæt salt, sukker, olie, grahamsmel/fuldkornshvedemel, havregryn og rør godt rundt. 
Tilsæt hvedemel til dejen har en passende konsistens. Ælt rigtig godt, og sæt dejen til hævning til den har 
dobbelt størrelse ca. 1 time. Ælt den godt igennem igen, så alle luftboblerne kommer ud. Del dejen i 2 
stykker. Rul hver dejklump ud til en cirkel, og skær den i 8 eller 16 lige store dele. 

Rul ½ eller 1 pølse ind i hver del dej og kom hvert pølsehorn på en bageplade beklædt med bagepapir, og 
lad dem efterhæve i 15 minutter. 

Pensel dem med æg og drys evt. med lidt sesamfrø. Sæt dem i en 225 grader varm ovn til de er gyldne. 

 

 

 

 

  



5. Havregrynsscones 
Boller ca. 12 stk. 

Det skal du bruge: 

2 æg 

2 spsk akaciehonning 

50 g plantemargarine 

1 dl kærnemælk 

250 g hvedemel (eller gerne 125 g hvedemel og 125 g fuldkornsmel fx grahamsmel) 

3 tsk bagepulver 

1 tsk stødt kanel 

½ tsk groft salt 

50 g havregryn 

50 g rosiner 

1 sammenpisket æg til pensling 

Bagetid: ca 10 min ved 200° 

 

Sådan gør du: 

Pisk æggene med honning. Rør plantemargarinen ud i æggene sammen med kærnemælken. Tilsæt de 
øvrige ingredienser og slå dejen godt sammen. Rul dejen ud på et meldrysset bord ca. 1½ cm. tykkelse. 
Udstik 12 scones med et glas eller lignende. Læg dem på en plade med bagepapir og pensl dem med æg. 
Bag dem midt i ovnen - de skal være hævede og gyldne i kanterne.  

  



6. Dødningehovedbrød 
til ca. 10 børn 

Det skal du bruge: 

6 dl lunken vand  

50 gram gær  

3 spsk. rapsolie  

1 tsk. honning  

2 tsk. salt  

400 gram fuldkornshvede mel  

300 gram hvid hvedemel  

300 gram almindeligt hvedemel  

Blå birkes til pynt 

 

Sådan gør du: 

Opløs gæren i vandet. Tilsæt olie, honning, salt og fuldkornsmel og rør rundt. Tilsæt hvid hvedemel og rør 
rundt. Tilsæt derefter ca. 2/3 af det almindelige hvedemel og ælt dejen godt igennem i 5 minutter. Dejen 
må gerne klæbe lidt til fingrene.  

Stil dejen lunt og tildækket til hævning i 30 minutter  

Slå luften ud af dejen og læg den på et meldrysset bord - ælt eventuelt resten af melet i  

Del dejen i to klumper, den ene lidt større end den anden.  

Form et dødningehoved af den store klump. Lav to runde huller som øjne og en trekant som næse. Munden 
og tænderne ridses med en kniv. Form to lårbensknogler af den mindre klump  

Pensl dødningehovedet og knoglerne med æg og pynt hovedet med blå birkes  

Stil hovedet og knoglerne til hævning i 30 minutter  

Bag på bageplade i ovnen ved 220 °C i 30 minutter. Brødet er bagt færdigt, når det lyder hult, når du banker 
under det. 

Tip: Hvis brødet bages dagen i forvejen, pakkes det godt ind i folie, mens det stadig er lunt. 
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7. Funky Frugtshake 
Til ca. 10 børn 

Det skal du bruge: 

400 g frossen frugt - fås i de fleste supermarkeder 
 
Saft fra 12 appelsiner eller 12 dl appelsinjuice 
 
1 banan 
 
10-12 isterninger 
 

Sådan gør du: 

Appelsinerne presses. Den frosne frugt, bananen og appelsinsaft kommes i blenderen og blendes.  

Smag på drikken og find ud af, om der skal mere i af ingredienserne - frugter smager jo ikke altid helt af det 
samme.  

Hvis blenderen kan klare at knuse isterninger, kan du blende dem med. Ellers tilsætter du dem 
efter prøvesmagningen. 

  



8. Jordbærmilkshake 
til ca. 10 børn 

Det skal du bruge: 

1 pose frosne jordbær (250 gram)  

1 liter minimælk  

2 dl yoghurt  

2 modne bananer  

2 tsk ahornsirup 

 

Sådan gør du: 
Jordbær, banan, mælk, yoghurt og sirup blendes sammen til en flot lyserød milkshake. Smag den til - og 
juster konsistensen med mælk. Medmindre du har en meget stor blender, er du nok nødt til at lave 
milkshake af to omgange - så halver mængderne. 

TIP: Hindbær eller brombær kan også bruges. Med brombær får den en flot lilla farve, men det er en god 
ide at si milkshaken, da der er mange små sten. 

 

  



9. Magiske snegle 
Til ca. 10 børn 
  
Det skal du bruge: 
 
25 gram gær  
 
2 dl lunkent vand  
 
2 spiseskeer olie  
 
½ teske salt  
 
5 dl pizzamel  
 
1 glas pesto eller tomatpuré 
 
Sådan gør du: 
 
Rør gær ud i vandet og tilsæt salt og olie  
Rør melet i lidt af gangen og ælt dejen grundigt  
Lad dejen hæve i omkring 15 minutter  
Rul den herefter ud til en firkant  
Smør et tyndt lag pesto på og rul dejen sammen til en pølse  
Skær dejen i skiver, der er 1½ centimeter tykke  
Læg skiverne på en bageplade med bagepapir og tryk dem let  
Lad dem efterhæve i 20 minutter  
 
Bag dem i 15 minutter øverst i ovnen ved 200 grader 
 
TIP: Du kan også bruge færdiglavet pizzadej. 
 

 



10.  Frugtboller 
til ca. 10 børn 
 
Det skal du bruge: 
 
5 dl. Hvedemel 
 
1 spsk. Vaniljesukker 
 
¼ - ½  dl. Sukker 
 
2 tsk. Bagepulver 
 
50 g. tørrede tranebær 
 
50 g. groft hakkede hasselnødder 
 
1 æble i små tern 
 
1 dl. Mælk 
 
1½ dl. Yoghurt naturel 0,1 % 
 
En lille smule, kardemomme, kanel, citronskal, appelsinskal efter smag.  
 
Sådan gør du: 
  
Mel, vaniljesukker, sukker, bagepulver, tranebær, æble, nødder, kanel og kardemomme blandes sammen. 
Rør dejen sammen med mælk og yoghurt. 
Sæt dejen på bagepapir som boller med to skeer, den er ret klistret. 
 
Bages i 15-20 min ved 200 grader. 
  



11. Gulerods- og kanelsnegle 
  
12-24 stk.  Bagetid: Ca. 18 min ved 200 grader. 
 
Det skal du bruge: 
 
Dej: 
¼ l minimælk 
25 g gær 
50 g plantemargarine 
1 tsk sukker 
1 tsk groft salt 
100 g grahamsmel 
Ca. 325 g hvedemel 
  
Fyld: 
250 g kogte gulerødder 
50 g margarine 
2 spsk honning 
2 spsk hvedemel 
2 tsk stødt kanel 
Evt. 2 tsk fintrevet appelsinskal 
  
Pensles med sammenpisket æg eller mælk 
  
Sådan gør du: 
Lun mælken og rør gæren ud heri. Bland de øvrige ingredienser i (hold evt. lidt hvedemel tilbage). Slå dejen 
godt sammen til den er blank og smidig. Stil den tildækket til hævning et lunt sted ca. 1 time. 
  
Fyld: Hak gulerødder, margarine, honning, mel, kanel og appelsinskal sammen i en foodprocessor eller 
minihakker til blandingen er jævn. 
  
Ælt dejen godt igennem og tilsæt evt. resten af hvedemelet. Rul dejen til en aflang plade (ca. 24 x 48 cm), 
og smør fyldet herpå. Rul dejen sammen på den lange led som til roulade, og skær den i 12- 24 stykker. Sæt 
sneglene på plader med bagepapir, og bøj den yderste dej-ende ind under sneglen. Tryk sneglene lidt flade 
og lad dem efterhæve tildækket ½ time. Pensl sneglene med æg eller mælk og bag dem midt i ovnen ca. 18 
min. ved 200 grader. 
  
evt. drys med solsikkefrø 

  



12. Frikadellespyd med variationer 
Det skal du bruge: 
 
500 g hakket okse- eller kalvekød 
 
1 æg 
 
1 ½ dl mælk eller danskvand 
 
1 fintrevet løg 
 
1 spsk. mel 
 
2 spsk. havregryn (eller mel eller rasp) 
 
1 tsk. salt 
 
peber 
 
grillspyd 
 
 
 
Sådan gør du: 
Rør mælken med løg, mel, havregryn og salt og peber (Prøv evt. at blande mosede kartofler i farsen). 
Tilsæt kød og æg og rør til farsen er glat. 
Lad farsen hvile i ca. 30 minutter. 
Farsen formes med ske (som man dypper i vand inden man former hver enkelt frikadelle). 
Frikadellerne steges gyldne på en pande ved medium varme. Ca. 6-7 minutter på hver side afhængig af 
frikadellernes størrelse. 
Sæt frikadellerne på spyd skiftevis med f.eks. salat, peberfrugt, cocktailtomater, pasta, ost m.m. 
 
 
Variationer 
 
Græske frikadeller: 
Bland farsen med feta, hakkede oliven, tørret oregano og hakket persille. 
Brug evt. hakket lammekød i stedet for oksekød. 
 
Krydderurtedeller: 
Tilsæt farsen en håndfuld friske hakkede krydderurter – f.eks. oregano, timian og 
persille – og et fed finthakket hvidløg. 
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13. Monsterpandekager 
til ca. 8 pandekager 

Det skal du bruge: 

2 æg 

90 g. mel 

2 ½ dl. mælk 

200 g. hakket spinat (fra frost – tøs op inden brug og knuges fri for væde) 

salt 

 

smør/margarine/olie til stegning 

 

Sådan gør du:  

Slå æggene ud i en skål og pisk dem sammen med mælk og salt 

Tilsæt mel lidt ad gangen 

Bland spinaten i og steg pandekagerne som alm. pandekager. 

Man kan evt. bruge en stor pande og halvere pandekagerne, så sparer du godt med tid ☺  
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