
Mange unge familier skærer ned på kød 
og fisk - både for at spise mere klimaven-
ligt og for en sundere livsstil. Men når der 
skrues op for en grønnere kost, skal man 
være opmærksom på, at familiens mindste 
får sine behov dækket af varieret mad med 
både vegetabilske og animalske fødevarer. 
Varieret mad med lidt kød og fisk hver dag 

fra 6 måneder bidrager nemlig med vigtige 
næringsstoffer, den lille krop har brug for, 
for at kunne vokse.

»De første 1000 dage, fra barnets undfan-
gelse og til det fylder 2 år, har stor betyd-
ning for barnets udvikling, når det kommer 
til kostens indhold af næringsstoffer. Alene i 
første leveår tredobles vægten og hjernen, 
immunsystemet og organerne er også i 
gang med at udvikle sig, så det er vigtigt, 
at vi sørger for at give vores børn den helt 
rigtige ernæring på tallerkenen, når moder-
mælken eller modermælkserstatningen skal 
suppleres med mad«, siger Kirsten Mikkel-
sen Ravnbøl.

»Det er rigtig fint, at flere og flere spiser 
mere planterigt og også vegetarisk. Men 
når familien ændrer madvaner, må de ikke 
glemme, at baby så har brug for forskellige 
proteinkilder hver dag for at kunne vokse og 
udvikle sig. Og det kræver faktisk lidt ekstra 
kendskab at kunne sammensætte en vege-
tarisk eller mere planterig mad til sit barn, 
som samtidig er varieret. Min erfaring er, 
at det for nogle familier kan være en udfor-
dring at få tilbudt barnet mange forskellige 
proteinkilder i løbet af dagen, og især hvis 

hverdagen samtidig er travl som småbørns-
familie«, siger Kirsten Mikkelsen Ravnbøl.

Kirsten har mere end 20 års erfaring som 
ernæringsekspert i mad til babyer og 
småbørn. Og det er på baggrund af den 
erfaring, at hun for et år siden begyndte at 
producere sin egen babymad.

»Min motivation for at udvikle Ma-Mam 
var først og fremmest, at lave noget vel-
smagende babymad, som gør det nemt 
at introducere grøntsager til de mindste i 
en sammensætning som både mætter og 
indeholder alle de næringsstoffer, som er 
vigtige. Der er lige nu 3 varianter: broccoli, 
gulerod og ærter og hver med masser af 
kartofler, for de mætter godt og er samtidig 
en god kilde til C-vitamin, der hjælper til at 
optage jern. Og der er forskellige nærende 
grøntsager i, lidt frugt til at fremme god 
smag og en dansk koldpresset rapsolie for 
at sikre mere næring og den rette energi. 
Men derudover er Ma-Mam også tænkt som 
en base i familiens mad, så man ikke skal 
bruge tid på at skrælle og tilberede grønt-
sager og huske fedtstoffet. Det frigiver 
nemlig tid til at fokusere på at tilberede de 
proteinkilder, som er så vigtige, når barnet 
fra 6 måneder får behov for flere proteiner 
og jern«, siger Kirsten Mikkelsen Ravnbøl.

Hvis familien ikke tilbyder små mængder 
kød eller fisk hver dag til babys kartofler 
og grøntsager, skal man være opmærksom 
på, at de små så i stedet tilbydes æg og 
bælgfrugter (bønner og linser). Og i løbet 
af dagen – dette gælder alle babyer - også 
tilbydes, andre proteinrige kilder som korn-

produkter, kartofler og finthakkede nødder 
og frø, og fra 9 måneder desuden lidt mæl-
keprodukter. Vigtigt er det også, at baby 
på vegetarisk mad får jerndråber, hvis det 
bliver ammet og ikke får tilskud af moder-
mælkserstatning. Jernet skal gives frem til 
barnet spiser fuldt med af familiens mad, 
når det er ca. 9 måneder.

»Jo mere variation, jo bedre for barnet. Der-
for kan Ma-Mam også være en stor hjælp 
for mange forældre i en travl hverdag, så de 
ikke skal lave alt selv fra bunden. Samtidig 
har det også været vigtigt for mig at lave 
noget, som favner alle, derfor indeholder 
Ma-Mam heller ingen allergener«, siger Kir-
sten Mikkelsen Ravnbøl. •

Flere unge familier skærer ned på kødet. Det kan være godt 
for sundheden og klimaet, men når der skrues op for en 
grønnere kost, må man ikke glemme familiens mindste, siger 
Kirsten Mikkelsen Ravnbøl, som både er ernæringsekspert 
og står bag Ma-Mam, som er en ny økologisk frysetørret 
grøntsagsmos til babyer.

Flere unge familier vælger kødet fra.  
Men med nye madvaner bør man være særlig opmærksom på,  

om familiens mindste får dækket deres behov for næringsstoffer.

Jakob Rohde Brøndum

Hvad er Ma-Mam?
Ma-Mam er en dansk produceret økologisk 
frysetørret grøntsagsmos, der har den ener-
gitæthed og energifordeling, som Sundheds-
styrelsens anbefaler. Den frysetørrede mos 
skal kun tilsættes kogende vand for at blive 
en portion varm og velsmagende babymos 
lige til at servere i en fart eller på farten. 

Ma-Mam kan serveres alene fra 4 måneder 
og er fra 6 måneder velegnet som base 
sammen med lidt kød eller fisk eller æg og 
bælgfrugter. Den frysetørrede mos er nem 
at dosere efter behov og også i helt små 
portioner til nybegynderne, så du undgår 
madspild.

En pose med 70 gram frysetørret mos 
giver op til 8 portioner eller ca. 420 gram 
færdigblandet grøntsagsmos. 

Læs mere på www.ma-mam.com
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