
Matallergier
I KIDSA OG NORLANDIA BARNEHAGENE



Introduksjon   s. 4
Andel barn med allergi og  
trygg matlaging   s. 4
Alvorlig allergi   s. 5

Andre spiseretninger  s. 6

I møte med foresatte  s. 8 

Regler og rutiner   s. 12
Hvor strenge tiltak skal man  
ha i barnehagen?   S. 12
Rutiner    s. 12

Lek, læring og feiringer  s. 14
Lek og læring   s. 14
Feiring og høytider  s. 14

Matallergiskjema  s. 16

Matallergi vs. Matintolleranse s. 18
Matallergi   s. 18
IgE-mediert og Ikke-IgE-mediert s. 18
Matintolleranse   s. 19

Behandling   s. 22
Behandling av allergisk sjokk s. 22

Små barns bæringsbehov  s. 24
Spesifikke vitaminer og mineraler s. 25
Viktige næringsstoffer som  
barn trenger   s. 26

Matallergi og  
erstatningsprodukter  s. 28

Cøliaki / hveteallergi  s. 30
Oppskrifter   s. 34

Melkeproteinallergi /  
laktoseintolleranse  s. 36
Melkefrie produkter  s. 37
Oppskrift   s. 39

Eggallergi   s. 40
Oppskrifter   s. 42

Nøtteallergi   s. 44
Oppskrift   s. 47

Soyaallergi   s. 48
Oppskrift   s. 50

Fisk- / skalldyrallergi  s. 52
Oppskrift   s. 54

Dekke kalsiumbehov  s. 56
Hvordan kan man dekke behovet  
for kalsium i kosten uten  
melkeprotein?    s. 56
Matvarer med mye kalsium s. 57

Matpakker og tilberedning  
av mat    s. 58

Erstatte matvareliste  s. 60

Varedeklarasjon, hva merkes s. 62
"Spor av"   s. 62
14 ingredienser som skal være  
tydelig merket på ferdigpakket  
mat    s. 63

Forklaringer   s. 66

Kilder    s.67

2 3

INNHOLDSFORTEGNELSE

Dette kapittelet bør leses av alle ansatte i barnehagen
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I følge den nasjonale faglige retningslinjen for mat og måltider i barnehagen, 
skal barnehagen ta hensyn til de barna som har særlige behov knyttet til mat og 
måltider som serveres i barnehagen. Dette inkluderer barn med matallergi og/
eller matintoleranser.

Det er viktig å skille mellom matallergi og matintoleranse. Alvorlighetsgraden kan 
variere, og det er derfor viktig at det foreligger dokumentasjon og legeerklæring 
på barnets allergi/intoleranse, slik at barnehagen og personalet kan gjøre tiltak 
for å servere trygg mat til barn med allergi. Grundig opplæring i hvordan man skal 
forhindre, gjenkjenne og håndtere en allergisk reaksjon er helt essensielt for alle 
som jobber i barnehage. 

Andel barn med allergi og trygg matlaging
Blant barn i barnehagealder er det rundt 5% av barn som har en type matallergi, 
og man ser at allergier blir vanligere i økende grad. Immunsystemet er ikke fullt 
utviklet hos barn under 5 år, og derfor er det altså en høyere risiko for å reagere  
på en del proteiner i mat i de tidligste leveårene. 

Det kan være spesielt utfordrende å lage og servere trygg mat i barnehagen når 
man har et eller flere barn med ulike allergier, matintoleranser eller kryssallergier, 
som gjør at flere har behov for spesialtilpasset mat. I de barnehagene som har 
egen matansvarlig som tilbereder mat til alle avdelinger, må matansvarlig få 
tydelig informasjon om hvilke barn (og eventuelt ansatte) som har allergier eller 
intoleranser mot mat som må hensyntas. 

Det må være god plass og et kjøkken hvor det er mulighet til å lage trygg mat 
for alle, og om nødvendig dele inn i allergisoner (for eksempel kan det være 
nødvendig hvis noen har cøliaki). Det kan videre være nødvendig med separate 

INTRODUKSJON

Forekomsten av matallergi blant barn fra 0 til 3 år er 3 – 8%.  
Blant eldre barn og voksne er forekomsten 1 – 3%.

Det er svært viktig med et riktig sammensatt kosthold i barneårene. 
For barn med matallergi eller annen matoverfølsomhet, er den eneste 
behandlingsmetoden å unngå de matvarene som ikke tåles. Ved matallergi 
skal det man reagerer på utelukkes fullstendig, men ved annen overfølsomhet 
kan man finne barnets individuelle toleransenivå. 

kjøkkenredskaper, bestikk, skjærefjøler etc. hvis man har noen med alvorlig 
allergi, for å unngå uhell og at de blir veldig syke (eller allergisk sjokk) som følge 
av små matrester. For at barnet trygt skal kunne spise maten som tilberedes, 
må matansvarlig ha tilstrekkelig kunnskap om matvareallergi og intoleranse. De 
gangene det settes inn en vikar for matansvarlig, skal vikaren få den opplæringen  
og informasjonen som trengs for å kunne lage og servere mat på en trygg måte. 

Alvorlig allergi
Noen barn har behov for å ha adrenalinpenn liggende i barnehagen hvis allergien 
er så alvorlig at den kan føre til anafylaktisk sjokk. I et slikt tilfellet må personalet 
få et skriv på hvordan denne pennen eventuelt brukes, og når. Adrenalinpennen 
skal følge barnet overalt, og være med på tur på lik linje med alt annet førstehjelps-
utstyr. Det bør ligge to penner tilgjengelig i barnehagen, og gjerne med et bilde av 
barnet klistret på, slik at ingen kan ta feil medisin. Barnehageansatte bør også få 
demopenner de kan øve seg med, slik at de er trygge på bruken hvis uhellet er ute. 

Demopenn kan bestilles her.

Tips
Det kan være lurt å ha medisinene innelåst i et medisinskap med barnas 
navn, medisinens navn og dose, dato for opplæring og med underskrifter.

Det anbefales å ha opplæring med demopenn i forkant.

https://www.epipen.no/nb-no/bestill-epipen-oevingspenn?fbclid=IwAR1kwuJUGM-ZFEvAh7hHze4gK0Dqxb_ESIu5l1pHJ0qrQ1txO50eaV3KLF0
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ANDRE SPISERETNINGER

Mattilbudet i barnehagen bør følge helsedirektoratets anbefalinger for et sunt og 
variert kosthold. Dette innebærer et fokus på mer plantebasert mat, mer fisk, sunt 
fett, magre meieriprodukter og mindre rødt og bearbeidet kjøtt. Nyere forskning 
tyder også på at det er ugunstig for helsen til både barn og voksne å spise for mye 
ultraprossesert mat1, både i forhold til vekt og tarmhelse. Selv om ikke dette er 
presisert i kostrådene er det noe vi bør minimere bruken av i barnehagen. Med 
disse rådene i bakhodet, vil vi sørge for at barn i barnehagen får i seg nok og riktig 
næring til vekst, utvikling, lek og læring.

Det vil være foresatte som ønsker at barnet deres skal spise utelukkende vegetarisk 
eller vegansk mat, eller unngå en del mat på bakgrunn av religion. Barnehagen 
skal så godt som mulig tilrettelegge for kultur, religion og livssyn, og her inngår 
også veganisme og vegetarisme. Dermed er det viktig med god kunnskap om både 
plantebasert ernæring, og hvordan man kan tilrettelegge for de forskjellige religiøse 
spiseretningene. Her må man tenke muligheter, og ikke begrensninger.

I de tilfellene hvor det er veldig mange barn med spesielle behov knyttet til 
matserveringen i barnehagen, kan det være en løsning å la litt flere dager være 
forbeholdt retter som er vegetariske eller veganske i sin helhet. Det krever god 
planlegging, men det er fullt mulig å lage mat som er ernæringsmessig fullverdig 
uten kjøtt, fisk, melk og egg. Og selv om man kan lage egne retter til de som ikke 
spiser animalsk mat, vil det være spennende for små smaksløker og enda mer 
bærekraftig å servere matretter som får grønnsaker, korn og belgvekster til å skinne. 
La barna få være med på matlagingen, skap gode samtaler rundt måltidet, og sørg 
for at det er sosialt og hyggelig, så vil terskelen for å smake på ny og spennende mat 
være litt lavere.

Vi MÅ skille mellom hva som er en alvorlig allergi, som krever ekstremt nøye 
tilrettelegging og hygiene for å ivareta barnets helse og sikkerhet, og hva som er en 

Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for 
andre menneskers livsverden og levesett.

Rammeplanen

noe mindre alvorlig allergi, intoleranse eller en spesiell spiseretning for barnet. En 
allergi kan i verste fall være livsstruende, og selv om en matintoleranse ikke kan føre 
til anafylaktisk sjokk, kan det være svært alvorlig og skape vedvarende helseplager 
for barnet akutt, etter dager og på sikt hvis det ikke tas hensyn til. Igjen, man må ha 
tydelig dialog med foresatte og ikke nøle med å høre med dem hvis man er usikker 
på hva som kan serveres og ikke. Menyer må planlegges nøye, og det er lurt å tenke 
igjennom hvilken retter som også kan passe for flest mulig.

Mat- og måltidsglede må alltid stå i fokus, og så godt det lar seg gjøre bør vi prøve 
å servere barna så lik mat som mulig, slik at ingen føler seg utenfor fordi de får 
annerledes mat. Barn i barnehagen ser og undrer seg mye over hva sidemannen 
og de andre spiser. Samtidig kan man ikke bare servere vegansk, gluten og nøttefri 
mat til alle barn i barnehagen. Av og til derimot, kan man fint gjøre vegetariske eller 
veganske retter allergivennlige, og servere alle barna det samme. Det vil bare være 
positivt å ha fokus på enda mer frukt, grønt og belgvekster i kostholdet til små barn, 
og la de smake masse forskjellig. Hvis man legger opp matlagingen ved å bruke 
mest mulig råvarer, og minimerer bruken av halvfabrikata, er det også lettere å ha 
kontroll på allergener i maten.  

1 Definisjon på ultraprossesert mat kan du se på side 68
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I MØTE MED FORESATTE 

Når barn begynner i barnehagen er de kanskje for små til å ha forventninger selv,
men foresatte kan både glede seg, grue seg og være veldig spente. Det er en ny
hverdag i sikte, og foresatte ønsker naturligvis at sitt barn skal trives i barnehagen,  
og ha det trygt og godt rundt seg. Hvis barnet i tillegg har en form for matallergi 
eller intoleranse, kan det være en ekstra bekymring for dem.

• I møte med foresatte er det viktig å være åpen, vise forståelse og lytte til hva  
de har å si om sitt barn. 
• Ved alvorlig matvareallergi eller intoleranse hos et barn, er det viktig å 
forklare hvorfor god dokumentasjon og utredning hos lege på den aktuelle 
matvareallergien, eller intoleransen er viktig:
 - Det krever nøye tilrettelegging, tiltak og opplæring for å sikre barnets   
 helse, og for at ansatte og foresatte skal være trygge på at barnet ikke blir sykt  
 i barnehagen.
• Tiltak som iverksettes er avhengig av alvorlighetsgraden av allergi hos barnet, og 
derfor bør man be om legeerklæring og dokumentasjon på allergier som kan skape 
alvorlige reaksjoner:
 - Vi kan komme i en situasjon i barnehagen, hvor foresatte mener barnet sitt  
 ikke tåler visse matvarer som melk eller gluten, uten at de har dokumentasjon  
 på dette. At vi ønsker dokumentasjon er nettopp fordi det å utelukke store   
 matvaregrupper kan føre til at barnet ikke får i seg alt det trenger av   
 næringsstoffer. 
 - Opptil 60% av det daglige energiinntaket til et barn inntas i barnehagen.

Det kan være alvorlig å diagnostisere sitt eget barn, uten ordentlig utredning:
Eksempel: Man kan tenke at et barn har laktoseintoleranse, fordi barnet har blitt
bedre i magen når laktoseholdige produkter er kuttet ut. Foresatte tar da ikke
kontakt med lege for å få sjekket ut dette, men gir beskjed om at barnet ikke skal
ha laktose. For eksempel ved sykdommen cøliaki, så vil mange med udiagnostisert

Barn med ulike sykdommer og tilstander kan ha behov for tilrettelegging 
av mat og måltider, og det kan være behov for samarbeid med pedagogisk-
psykologisk tjeneste (PPT) eller helsetjenesten for veiledning og råd om 
hvordan barnehagen kan gjøre dette på en god måte. Helsedirektoratet

Opptil 60% av det daglige energiinntaket til et barn  
inntas i barnehagen

"
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I møte med foresatte er det viktig å være åpen,  
vise forståelse og lytte til hva de har å si om sitt barn.

"
cøliaki, også lide av laktoseintoleranse. Når tynntarmen blir betent som følge av
gluten, vil man ikke klare å bryte ned laktosen (mangler enzymer som skal klippe
opp og spalte laktosen). La oss derfor si at barnet ikke har laktoseintoleranse, men
udiagnostisert cøliaki. Dette kan da føre til at barnet ikke får den riktige diagnosen
på ekstra lang tid, fordi man ikke fikk skikkelig utredning. Laktoseintoleranse er
heller ikke vanlig blant de minste barna, da er melkeproteinallergi det vanligste.
Det er helst eldre barn som etter hvert kan utvikle laktoseintoleranse.

I barnehagen skal vi tilrettelegge for særlige behov, og foresatte er ofte mer en 
villige til å etablere et godt samarbeid for å få dette til. Det gjelder:
• Barn med matallergi eller intoleranse.
• At barn skal få praktisere sin religion og de spiseforskriftene det innebærer. 
• Hvordan barnehagen sørger for at barnet føler seg inkludert ved måltider, selv om 
barnet noen ganger spiser litt ulik mat.
• Et ønske om at barnet skal spise utelukkende vegetarisk eller vegansk mat, og 
hvordan dette løser seg på best mulig måte for at barnet skal få i seg den næringen 
det trenger, spesielt hvis alle måltider lages og serveres i barnehagen.
• Barn med nedsatt funksjonsevne.
• Barn med spisevansker.
• Barn med annen sykdom eller særlige behov.
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Hvor strenge tiltak skal man ha i barnehagen?
Tiltak som iverksettes i barnehagen avhenger av matallergiens alvorlighet. Det er 
ikke ønskelig med generelle forbud mot matvarer, men her spiller alvorlighetsgrad 
og alder inn. Et barn med alvorlig nøtteallergi som kan føre til anafylaktisk sjokk på 
en småbarnsavdeling, vil antakelig ha behov for at barn på samme avdeling, som 
spiser sammen med barnet, heller ikke spiser nøtter på maten. Dette er fordi små 
barn har lett for å putte alt i munnen, og lett kan ta mat fra hverandres tallerken 
eller matboks, eller plukke opp fra gulvet.

Et annet eksempel er hvis et barn i barnehagen har laktoseintoleranse. Andre barn 
kan da trygt innta laktoseholdige produkter uten at det kan føre til en livstruende 
situasjon hos barnet med intoleranse. Hvis barnet med laktoseintoleranse skulle 
være uheldig å få i seg noe med laktose, vil det trolig få vondt i magen, kanskje 
diare eller forstoppelse, men laktoseintoleranse er langt mindre alvorlig i så måte. 
Laktoseintoleranse er mer vanlig blant eldre barn, mens melkeproteinallergi er  
blant de vanligste allergier for de minste barna. (Det vil ikke si at man skal slurve 
eller ikke legge til rette for barnet med laktosintoleranse, men vite forskjellen 
mellom allergier og intoleranser).

Rutiner
Gode rutiner når man har barn med allergier er viktig. Det bør være skriftlige 
rutiner som man går igjennom med både ansatte og foresatte, slik at alle føler seg 
trygge når barnet er i barnehagen. Det vil hele tiden være vikarer i en barnehage, 
og disse MÅ også få god opplæring og informasjon rundt barn med alvorlig allergi. 
Hvis man har rutiner skriftlig, bør alle som er vikarer lese dette. Det er viktig at ikke 
informasjonen blir for diffus, det skal være konkret og forståelig for alle. Ved tvil, spør.

REGLER & RUTINER

Alle, både barn og voksne, må ta skikkelig hensyn ved å vaske hender før og etter 
måltid, og generelt ha gode hygienerutiner på kjøkken og i barnehagen. En alvorlig 
allergi vil ikke vise seg i det daglige før uhellet er ute, og da kan det bli svært 
alvorlig.

Når det er barn med allergi på en avdeling, er god håndhygiene særdeles viktig 
både før og etter måltider, for å unngå allergiske reaksjoner. Det er lite som skal til 
for de mest allergiske barna. 

Det er ikke ønskelig med generelle forbud mot matvarer, 
men her spiller alvorlighetsgrad og alder inn

"
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Lek og læring
I barnehager må man være oppmerksomme på lek og formingsaktiviteter hvor man 
bruker leker eller mat med allergener. For eksempel inneholder plastelina, spagetti 
og trolldeig hvete. 

Videre er det lett å glemme når man for eksempel skal bake til høytider, at barn  
ofte putter ting i munnen. Et barn med cøliaki/hveteallergi, må få egen deig som  
er glutenfri hvis barnet skal få være med å bake lussekatter og pepperkaker. Ikke 
glem å informer om matallergier ved bursdager hvis foresatte skal ha med noe til  
alle barna. Ofte er det tryggeste at foresatte selv fikser noe til eget barn ved alvorlig 
allergi og spesielle anledninger, slik at barnet får noenlunde det samme som de 
andre og som de foresatte vet barnet liker. 

Feiringer og høytider
Når man skal lage noe ekstra god mat til bursdagsfeiring eller høytider, enten det 
er foresatte selv som skal ha med noe, eller om det blir laget i barnehagen, bør vi 
oppfordre til at dette skal være noe sunt og godt. Sunnere snacks og bakst søtet 
med tørket frukt som dadler eller frisk frukt som banan, er smarte og næringsrike 
valg. Nøtter, dadler og havregryn kan være base for sunnere snopkuler. Fruktspyd, 
fruktkaker, smoothie med bær, frukt, yoghurt og grønnsaker, grønnsaker og frukt 
med dipp kan være forslag som er smakfulle og morsomme for barn. Det blir mange 
bursdager og høyttidsfeiringer i løpet av et år, som igjen kan bety mye ekstra sukker 
hvis vi ikke gjør smarte valg. Vi ønsker ikke at for mye sukker og kosemat skal gå på 
bekostning av næringsrik mat og andre viktige næringsstoffer som små kropper i 
vekst har behov for.

Gode og skriftlige rutiner om håndtering av matallergi og intoleranse, skikkelig 
opplæring av alle ansatte og vikarer i barnehagen, og godt samarbeid med 
foresatte, lege, ernæringsrådgiver og øvrige ansatte er viktig. 

LEK, LÆRING OG FEIRINGER

PÅ neste side er et allergiskjema (fra LHL) som man kan skrive ut og henge opp 
i barnehagen som et nyttig verktøy. Dette skjemaet bør for eksempel henge på 
innsiden av et skap eller liknende.

For mer informasjon rundt håndtering av matallergi i barnehagen klikk her

www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/notteallergi-i-barnehager-og-skoler
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Mat barnet reagerer på

Navn:

Avdeling:

Kontaktperson

Mor:

Far:

Annen kontaktperson:

Behandlende lege:

Hva spiser barnet isteden

MATALLERGISKJEMA

Kontakttelefon

Symptomer Hva gjør vi

Bilde av barnet
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Matallergi
Matallergi er en immunologisk reaksjon på proteiner i maten. Immunforsvaret 
kan reagere på et eller flere proteiner i maten, og selv om man kan reagere på 
alle proteiner, er det er en del matvarer som er vanligst å reagere på. Den eneste 
behandlingen for de barna som har matallergi, er å utelukke disse matvarene helt 
fra kostholdet. Symptomene kan være alt fra milde symptomer i mage og tarm, 
utslett til anafylaktisk/allergisk sjokk. Matallergi må derfor tas på alvor, og det er 
svært små mengder som skal til før et lite barn kan reagere. En smulebit fra en nøtt 
eller stekeos fra egg, kan være livstruende for de mest sensitive allergikerne. 

Allergi kan forekomme mot alle typer proteiner, men det er vanligst at barn har 
allergi mot proteiner i:
• Kumelk
• Egg
• Fisk
• Skalldyr
• Trenøtter
• Peanøtter
• Hvete
• Soya

IgE-mediert og Ikke-IgE-mediert
Vi kan skille mellom IgE-mediert allergi og ikke-IgE-mediert allergi. IgE-mediert 
allergi kan vises på blodprøver, og her kommer ofte symptomer raskt etter 
eksponering av allergenet/matvaren (noen minutter til 2 timer). Ikke-mediert 
allergi kan også gi kraftige symptomer, men kommer ofte over 2 timer etter inntak, 
og kan komme helt opp til 72 timer etter inntak. Denne allergien er det ikke lett å 
diagnostisere, da den ikke vises på blodprøver. Eliminasjon og reintroduksjon brukes 
her for å finne ut hvilke matvarer dette gjelder. Dette bør gjøres samråd med lege 

MATALLERGI VS. MATINTOLERANSE

En tredjedel av barn har hatt en eller annen reaksjon på en matvare innen  
de fyller to år. To tredjedeler av reaksjonene skyldes melk, frukt eller 
grønnsaker, men hos de fleste opphører reaksjonene etter kort tid.

nhi.no

og eventuelt ernæringsfysiolog. De vanligste symptomene på allergi er symptomer 
fra mage-tarm, hudreaksjoner eller kløe og ubehag i munn og svelg. For små 
barn kan også symptomer være dårlig vekst, urolig nattesøvn, blod i avføringen, 
forverring av atopisk eksem m.m. Diffuse symptomer er da ofte Ikke-IgE-mediert. 

Matintoleranse
Matintoleranse kan også gi svært ubehagelige symptomer for barn, men det 
vil ikke være like alvorlig i den forstand at det ikke kan føre til allergisk sjokk. 
Immunsystemet er ikke involvert på samme måte som ved matallergi. Ved 
matintoleranse kan man reagere på ulike substanser i maten, ikke bare proteiner i 
maten slik som ved matallergi. Laktoseintoleranse er et eksempel på en intoleranse, 
hvor man reagerer på melkesukker. Ved matintoleranse får ofte barn symptomer fra 
mage- og tarmkanalen som luft, forstoppelse, diare og ev smerter. Det kan også gi 
symptomer som utslett, eksem og kløe og lignende. 

Matintoleranse kalles for ikke-allergisk matoverfølsomhet, og det kan ofte være at 
barn for eksempel tåler en liten mengde av noe, men så vil for mye kunne gi utslag. 
Kanskje kan et barn spise litt yoghurt naturell eller smør på brødskiven hvis det er 
intolerant mot laktose, men å spise brunost, fløteis eller risengrynsgrøt vil gi diare, 
luft og symptomer som er svært ubehagelige for barnet. Matintoleranse avhenger 
dermed av mengden som er spist, men for enkelte barn kan det være behov for 
å kutte ut disse matvarene helt. Det er viktig at aller typer allergi og intoleranse 
blir tatt alvorlig i barnehagen, for de barna det gjelder. Typiske ting barn kan være 
intolerant mot er laktose, sitrus, tomat, jordbær eller mye glutenholdig korn som 
hvete. 
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Cøliaki kan ofte forveksles med glutenintoleranse (ikke-cøliakisk glutensensitivitet). 
Dette er ikke det samme, og glutenintoleranse gir en mildere type reaksjon på 
gluten. Symptomene kan likevel være relativt like. 

Det som er svært viktig er at også de barna som er intolerante blir tatt på alvor, 
fordi de kan få det svært ubehagelig hvis de får symptomer selv om de ikke er 
livsfarlige. Det er viktig at barn dette gjelder har kontakt og samarbeid med sin 
lege og eventuelt får ernæringsveiledning for å finne ut sin toleranse for mat det er 
intolerant imot. Barnehagen og spesielt matansvarlig må få nøye informasjon om 
dette på lik linje med allergi for at barnet skal ha det trygt under måltider.  

Matvareoverfølsomhet vil si å reagere på enkelte 
bestanddeler i en matvare. Det kan være en variant  

av matvareallergi, eller matintoleranse

"

De som har cøliaki kan bli syke av å spise mat som inneholder gluten. 
Sykdommen er kronisk, men de fleste blir symptomfrie med et glutenfritt 
kosthold. Små barn kan få symptomer når de begynner med gluten i kosten. 
Eksempler på symptomer kan være:
• Manglende vektøkning og vekst
• Diaré (mer vanlig) eller forstoppelse (mindre vanlig)
• Blek hud
• Slapphet
• Oppblåst mage

helsenorge.no
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Behandling av allergisk sjokk
Allergisk sjokk krever rask behandling. En adrenalininjeksjon skal alltid settes så fort 
som mulig ved behov, og deretter ringer man 113 for hjelp! 

Hvis et barn har en så alvorlig allergi at det har en adrenalinpenn liggende (EpiPen/
Jext/Emerade), er det viktig at barnehageansatte har fått god opplæring i hvordan 
en slik injeksjon settes, og at den ligger et sted hvor den er tilgjengelig. En slik 
penn skal følge barnet der barnet er, både på tur og utflukter. Holdbarheten på 
adrenalinpennen skal sjekkes jevnlig, slik at man vet at den er godt innenfor 
holbarhetsdato. 

Det bør ligge to penner tilgjengelig i barnehagen slik at man alltid har en dose til om 
en ikke er nok, hvis allergien er såpass alvorlig. Det kan være lurt å klistre et bilde av 
barnet på pennen/medisinen slik at man er trygg på at riktig medisin gis. 

I etterkant av episoder med alvorlige allergiske reaksjoner i barnehage bør det 
foretas en grundig gjennomgang av hendelsesforløpet. Man må sjekke om rutiner 
ble fulgt, og hvis ikke, hva skjedde? Er det behov for justeringer av rutinene og enda 
bedre tiltak? 

BEHANDLING

Hvis man er i tvil, så skal man heller sette én  
adrenalinpenn for mye, enn én for lite  

 
Man skal heller sette en penn for tidlig enn for sent 

"

Ved allergisk sjokk skal:
1. Adrenalinpenn skal settes i låret hvis:  

- Barnet er i ferd med å utvikle alvorlig allergisk reaksjon/allergisjokk 
- Har fått i seg et fødemiddel som de tidligere har fått allergisjokk av 

2. Ring 113 og tilkall hjelp 

3. Legg barnet ned så fort symptomer oppstår, og hold barnet rolig og 
liggende. Ved pustebesvær: Legg hodet noe høyere (pute eller lignende), 
Hvis barnet har astmamedisin, gi denne (2 inhalasjoner x 2) 

4. Ring foresatte
Helsedirektoratet

EpiPen er en automatisk  
injeksjonspenn med en engangs-
dose adrenalin. Adrenalinet 
utvider luftrøret og motvirker 
blodtrykksfall.
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SMÅ BARNS NÆRINGSBEHOV

Barn i barnehagen har et stort næringsbehov i forhold til kroppsvekten sin, og 
derfor er det viktig at den maten de spiser er variert og inneholder rikelig med 
næringsstoffer. Barn spiser ikke store mengder mat om gangen, og derfor er det 
ekstra viktig at den maten de spiser inneholder rikelig med næringsstoffer.
• Det er liten plass til sukkerholdig og usunn mat som ikke inneholder gode 
næringsstoffer. Slik mat vil kunne ta opp plassen til annen næringsrik mat.
• Tilstrekkelig med næringsstoffer fra maten barn spiser skal både sikre fysiologiske 
behov i forhold til vekst og utvikling, og gi en god forutsetning for helse og 
minimere risikoen for overvekt andre livsstilsrelaterte sykdommer senere i livet. 
• I barnehagen bør vi dermed følge helsedirektoratets anbefalinger, og sette oss 
skikkelig inn i disse: 
 - Servere mye frukt og grønnsaker til alle måltider.
 - La barna spise mer fisk enten på brødskiven eller som varmmat.  
 - Fokusere på grove kornprodukter som grovt brød, fullkorns knekkebrød,   
 grove wraps, fullkorns pasta, ris og bruke sammalt mel, havregryn og fullkorn  
 når vi lager vafler, pannekaker, baker, m.m
 - Spise mindre av bearbeidet kjøtt (eks. farseprodukter og kjøttpålegg med  
 mye fett og salt), rødt kjøtt, sukkerholdig mat og drikke og salt.
 - Servere vann som tørstedrikk og eventuelt et glass melk til brødmåltider.

For optimal utvikling er det viktig med rikelig og nok fett i kostholdet til små barn, 
og spesielt sunt fett fra fisk, olivenolje, nøtter, frø og kjerner. 
• Fett trengs i kostholdet til barn for at kroppen skal ta opp de fettløselige 
vitaminene A, D, K, E. 
• Fett er nødvendig for utvikling av hjernen, celler og vev. Hjernen vår består av 60% 
fett, og alle cellene våre er også bygget opp av fett.
• Umettet fett fra olivenolje, rapsolje, nøtter, frø, kjerner og avokado skal man ha 
mest av.
• Litt mettet fett av god kvalitet skal man heller ikke være redd for å inkludere i 

kostholdet til barn, som for eksempel litt ekte smør og fullfete og meieriprodukter 
til matlaging. Spesielt hvis man har småspiste barn, er det en smart måte å få inn 
mer energi og næring på.
• Det beste valget er naturelle varianter av meieriprodukter og eventuelt 
plantebaserte varianter av disse uten for mye tilsatt sukker, og eventuelt smaksette 
med friske bær og frukt.
• WHO anbefaler at barn inntil fylte 2 år, drikker helmelk. Fett og kolesterol i 
kostholdet bør man heller ikke begrense før barn er 2 år. 
• Margariner og smørblandet margarin inneholder mer av det sunne, flerumettede 
fettet, men dette er det som kalles ultraprosesserte produkter. Ultraprosessert 
mat ser vi i dagens forskning at bør begrenses fordi det kobles til fedme, hjerte- og 
karsykdom, depresjon, flere typer kreft og metabolsk syndrom.
• Litt margarin på brødskiven anbefales likevel for å få i seg mer flerumettet fett 
framfor mettet fett.

Vi bør tenke kvalitet istedenfor kvantitet:
• Å lage og servere barn mest mulig råvarebasert mat, er det aller beste vi gjør for 
barnas helse.
• Unngå for mye ferdigmat, og heller bruke gode råvarer og lage mat fra bunnen av. 
• Ved å bruke råvarer og lage mat fra bunnen av, vil vi lettere ha kontroll over hva 
maten inneholder når den skal tilpasses barn med ulike allergier og behov.

I løpet av årene i barnehagen rekker barn å spise rundt 3000 måltider. I hverdagen 
spiser mange barn 3 måltider i barnehagen, og 1 eller 2 måltider hjemme. Variasjon 
i matpakken eller mat som serveres i barnehagen skal sikre nok næringsstoffer. 
Noen tips til barnehagematen: 
• Mat og måltider må planlegges godt, men det trenger ikke å være komplisert for å 
være variert.

Husk at vann alltid er tørstedrikk"
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• Ha alltid farger i matboks eller på tallerkenen: Oppkuttet paprika, cherrytomater, 
agurk, reddik, eller gulrotstaver til brødmaten. Frisk frukt og bær med yoghurt 
naturell eller som topping på havregrøt. Varier med kokte, stekte og ovnsbakte 
grønnsaker og salater. Både konsistens og smak forandres avhengig av tilberedning.  
• Fullkornsbrød, wraps, fullkornsris eller pasta. Lag hjerne grove vafler eller 
pannekaker for variasjon i smak og fasong. (Langsomme karbohydrater, kostfiber, B 
vitaminer, sink, jern m.m).  
• Bruk fisk som pålegg på brød eller i wraps: fiskekaker, makrell i tomat og laks 
(omega 3, jod, vitamin D, proteiner) eller varmretter og middagsrester med fisk.
• Pålegg som kokt skinke, kyllingpålegg, kalkunpålegg, leverpostei (bl.a. proteiner, 
jern, b vitaminer). 
• Vegetarisk pålegg: Nøttesmør, vegetarpostei, avokado og pesto.
• Naturelle meieriprodukter eller plantebaserte alternativer til disse. Yoghurt 
naturell med frukt eller bær og müsli, gulost og naturell smøreost på brødskiven. 
• Egg i variasjoner som eggmuffins, eggerøre, omelett og kokt egg. (Egg inneholder 
alle næringsstoffene i større eller mindre grad, utenom vitamin C).

Når man har barn med en eller flere allergier og intoleranser, er det ekstra viktig å 
være påpasselig med næringsbehovet deres, og bruke riktige erstatningsprodukter 
og andre gode råvarer som dekker de vitaminene og mineralene de eventuelt 
vil gå glipp av. For eksempel gjelder dette store matvaregrupper som ved 
melkeproteinallergi eller cøliaki, hvor barn må kutte ut alt med melkeprotein, eller 
de vanligste kornsortene (hvete, rug og bygg). 
• Barn under 3 år med melkeproteinallergi (mpa) anbefales for eksempel å få 
morsmelk og/eller et fullverdig hydrolisert morsmelkalternativ fram til de er 3 
år gamle, for at de skal få i seg nok næringsstoffer som de ellers kunne fått fra 
meieriprodukter (blant annet kalsium, jod og D vitamin). 
• Barn over 3 år med mpa, kan drikke plantemelk som er beriket med kalsium, jod 
og vitamin D. 

Jern

Jod

Vitamin D

Vitamin C

Omega 3 og 
Omega 6  
(en- og  
flerumettet fett)

Kjøtt, lever, grønne grønnsaker, egg og fullkorn

Melk og melkeprodukter, hvit fisk og plantebasert 
melk som er beriket med jod

Melk eller plantemelk tilsatt D vitamin, fet fisk 
som laks, ørret, sild og makrell, egg og tran!

Grønne grønnsaker, paprika, sitrusfrukter 
(appelsin, klementin, sitron), poteter, rotfrukter 
og bær (tenk mest mulig farger)

Fet fisk, olivenolje, rapsolje, linfrø, chiafrø, nøtter, 
frø og kjerner, avokado og egg

• Barn med cøliaki har behov for glutenfrie alternativer, og da må man sørge for at 
de kornsortene man bruker istedenfor inneholder nok fiber og næringsstoffer. 

Viktige næringsstoffer som barn trenger: 
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MATALLERGI  
OG ERSTATNINGSPRODUKTER 

Barnehager som serverer mat til barn bør ha gode erstatningsprodukter tilgjengelig 
for å sikre god og næringsrik mat til barn med allergi eller intoleranse. Maten som 
er allergitilpasset bør være så lik som mulig den maten de andre barna får servert, 
hvis man ikke lager mat som tåles av alle. 

Det er viktig å notere seg at erstatningsprodukter som brukes til matlaging, ikke 
nødvendigvis er like næringsrike som produktene som erstattes. Dette gjelder for 
eksempel melk, andre meieriprodukter og egg. Desto viktigere blir det å passe 
på at man bruker andre gode råvarer i matlagingen. Man må gjøre seg litt kjent 
med næringsinnholdet i forskjellige råvarer, slik at man kan lage allergivennlige 
matretter, og likevel dekke næringsbehovet til barnet med allergi. 

Hvis man lager pannekaker uten egg og melk for eksempel, vil man gå glipp av en 
del proteiner, viktige næringsstoffer som kalsium, jod, cholin, b12, jern for å nevne 
noen. Hvis man så velger å erstatte melken med havremelk (beriket med kalsium, 
jod og B12), bytter hvetemel mot mer proteinrike melsorter som havre, bokhvete 
eller hirse, vil næringsinnholdet øke betraktelig. Man kan til og med ilsette linser i 
pannekakerøra og bruke en stavmikser eller blender for å mose de helt bort. Dette 
vil tilføre ytterligere proteiner og fiber, og pannekakene blir like gode og det er ikke 
et barn som vil merke det. Til sammenlikning, hvis man bruker hvetemel, kokosmelk 
og potetstivelse istedenfor egg og melk, blir næringsinnholdet et helt annet, og da 
ikke på langt nær like bra. 

Bruk disse huskereglene:
• Hvilke næringsstoffer utelates når barnet har x allergi?
• Hvilke erstatningsprodukter passer best og er eventuelt beriket?
• Hvilke andre matvarer kan tilsettes for å øke næringsinnholdet, uten at det går på 
bekostning av smak?

• Gjør deg kjent med hvilke erstatningsprodukter som fungerer best til hva. 
Konsistens, smak og selve resultatet kan bli annerledes. 

Det kan være mange raske armer under et måltid, og spesielt gjelder det de yngste 
barna, som lett kan ta mat ifra hverandre. En voksen bør alltid være i nærheten av 
et lite barn med matallergi/intoleranse under måltider for å hjelpe og passe på. Et 
barn med allergi kan sitte på enden av bordet, men bør absolutt ikke flyttes til et 
annet bord langt unna vennene sine eller annet rom av hensyn til det psykososiale. 

Tips
Husk at rismelk og riskaker ikke anbefales til barn under 6 år.  
Så ikke la rismelk erstatte melk i all matlaging og som drikke. 
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CØLIAKI / HVETEALLERGI

Barn på en glutenfri kost må holdes unna kornsortene hvete, rug, vanlig havre  
og bygg, og alle produkter som inneholder dette. 

Cøliaki skiller seg fra både matallergi og annen matoverfølsomhet som intoleranse. 
Cøliaki er en autoimmun sykdom, som gjør at immunforsvaret lager antistoffer 
mot kroppens eget enzym, som følge av en reaksjon på inntak av matvarer med 
proteinet gluten. Dette gir en kronisk betennelsessykdom i tarmen og tarmtottene 
blir ødelagte. Cøliaki forveksles også ofte med glutenintoleranse (ikke-cøliakisk 
glutensensitivitet). Glutenintoleranse gir en mildere type reaksjon på gluten og det 
oppstår ikke noen betennelsestilstand i tarmen. Symptomene kan uansett være 
relativt like, og man må holde seg unna glutenholdig korn ved intoleranse også.
 
Utfordringen ligger i at fullkornsprodukter inneholder flere gode næringsstoffer og 
fiber som barn på glutenfri diett lett kan gå glipp av, og det er derfor viktig å velge 
erstatningsprodukter som er næringsrike.  

Det florerer av glutenfrie produkter på markedet, og det er ikke alle som er like 
næringsrike. Her må man lese ingredienselisten slik at barn som har cøliaki får 
like næringsrike alternativer som de andre barna. Glutenfrie brød, knekkebrød og 
pasta baseres ofte også på ris siden det er naturlig glutenfritt. Grunnet innholdet av 
uorganisk arsen i ris og risbaserte produkter, skal ikke små barn ha i seg for mye av 
dette. Riskaker for eksempel anbefales ikke til barn under 6 år. 

Vær oppmerksom på at cøliaki og hveteallergi ikke er det samme. Begge gir 
immunologiske reaksjoner, men ved cøliaki blir tarmen betent når man får i seg 
gluten (autoimmun sykdom), og man må holdes unna alle kornsorter med gluten 
(altså hvete, rug, bygg, spelt og produkter som inneholder dette). 
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Hveteallergi på sin side er en immunologisk reaksjon på proteiner i kun hvete.  
Det kan være gluten, men det kan også være andre proteiner i hveten.

Glutenfrie brød (og knekkebrød) har svært varierende kvalitet, og her er det viktig å 
se på produkter som inneholder godt med fiber og næringsstoffer, mest mulig rene 
melsorter og ikke bare er fulle av stivelse. Det finnes veldig mange gode alternativer 
nå, og man kan på glutenfrie produkter også se etter nøkkelhullsmerket som hjelp 
til å navigere seg igjennom produktene og hva som vil være det beste alternativet i 
sin kategori. 

Det beste er uansett å se etter kortest mulig ingrediensliste, og mest mulig fullkorn.
Nøkkelhullet sier nemlig ingenting om selve råvarekvaliteten i produktene, eller 
hvor sunne de er sammenliknet med glutenholdige produkter i samme kategori. 
Noen glutenfrie "grove" brød, kan i teorien sammenliknes med å spise vanlig kjeks, 
grunnet innholdet av kalorier, stivelse, fyllstoffer og lite fiber.

Vær oppmerksom på sauser, dressinger, soyasauser og andre produkter som 
inneholder hvete og gluten. 

Alternativer til mel
Bokhvete, hirse, glutenfrie havregryn, maismel, kikertmel, linsemel, nøttemel 
er alle gode alternativer man kan bruke i matlagingen. Litt rismel er også 
greit i kombinasjon med andre melsorter, som man ofte finner i glutenfrie 
melblandinger. 

Alternativer til pasta
Linsepasta, kikertpasta, ertepasta og pasta med 100% ris, fullkorn (ris, 
bokhvete) som ingredienser er sunne og gode glutenfrie pastaalternativer. 
Pastasorter basert på linser, bønner og kikerter er gode alternativer for alle 
barn i barnehage, fordi belgvekster er en kjempefin kilde til både fiber og 
langsomme karbohydrater som mange får for lite av i kostholdet.

Alternativer til lomper/lefser
Det finnes glutenfrie maislomper som er 100% maismel, og et greit alternativ 
til pølselomper. Ellers er det lettvint å lage lefser/lomper av enten bokhvetemel 
eller kikert mel, og det vil være mye mer både fiber og næringsrikt. 

Vær oppmerksom på at cøliaki og hveteallergi  
ikke er det samme

"
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Antall posjoner: 12

GLUTENFRIE BOKHVETEWRAPS

Ingredienser
6 dl bokhvetemel
6 dl vann/melk
2 egg (kan sløyfes, men 
bruk da 7,5 dl væske)
0,5 ts salt

Fremgangsmåte
Visp sammen røra, og stek tynne wraps i litt smør eller 
olje. Hvis du tilsetter grønnsaker av noe slag, bør du 
helst stavmikse dem inn til de små!

Tips 
Grønnsaker (gjerne rester) og belgvekster i glutenfri bakst, pannekaker og 
wraps, øker innholdet av vitaminer, mineraler, fiber og protein. 

Oppskrifter

Antall posjoner: 12

GLUTENFRIE, LANGTIDSHEVEDE  
RUNDSTYKKER MED CHIAFRØ OG HAVRE

Ingredienser
500 g jyttemel (fibra teff 
eller arv, evt. en blanding)
2,5 dl lettkokte havregryn
3 ss chiafrø
4 ss sesamfrø med skall
0,5 dl rapsolje
1 ts salt 
1 ts honning
1/4 ts gjær
8 dl kaldt vann

Fremgangsmåte
Bland alle de tørre ingrediensene i en bolle, og 
tilsett olje, vann og honning. Deigen kan fint røres 
sammen med en sleiv/slikkepott. Den blir veldig løs 
i konsistensen, men den kommer til å svelle og bli 
fastere. Bruk eventuelt en kjøkkenmaskin hvis du 
har en egen som kan brukes til glutenfri bakst. Det 
skal ikke være rester av smuler fra annet mel i en 
kjøkkenmaskin som brukes til glutenfri matlaging!

La deigen heve på kjøkkenbenken i 8-12 timer, 
eventuelt i kjøleskapet over natten. Hvis de kaldheves 
i kjøleskapet, ta ut deigen i 2 timer før rundstykkene 
skal stekes. 

Bruk en slikkepott til å klatte deig på et pakepapirkledd 
brett, og form eventuelt rundstykkene litt mer med 
olje/vann på hendene. De skal ikke eltes.  

Stek rundstykkene på 200 grader på et rent brett med 
bakepapir i ca 16 minutter. 

Oppskrifter
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MELKEPROTEINALLERGI / 
LAKTOSEINTOLLERANSE

Melkeproteinallergi (Mpa) er en av de vanligste allergiene hos små barn, og det  
er ikke uvanlig å oppdage melkeproteinallergi hos spedbarn. De fleste barn vokser 
det av seg innen de er 3-4 år, men dermed er det ikke uvanlig at noen barn har 
melkeproteinallergi når de begynner i barnehage. 

Å være allergisk mot proteiner i kumelk kan ha ulike årsaker, og denne typen allergi 
kan enten være IgE mediert (vises på blodprøver), eller Ikke IgE-mediert (se side 18). 

Det er veldig viktig å skille mellom melkeproteinallergi og laktoseintoleranse. 
Barn med melkeproteinallergi kan ikke spise noen produkter som inneholder 
melkeproteiner, og noen kan være svært sensitive og allergiske, slik at det er 
ekstremt viktig med god hygiene når man lager mat. Stort sett må alle barn med 
melkeproteinallergi også holdes unna proteiner som finnes i melk fra geit, sau,  
hest og bøffel. 

Laktoseintoleranse er en tilstand hvor man mangler et enzym som heter laktase, 
som bryter ned melkesukker. Barn med laktoseintoleranse trenger ikke kutte 
ut meieriprodukter helt, og kan bruke laktosefrie produkter og vanlig gulost for 
eksempel. Toleransegraden varierer også ved laktoseintoleranse, slik at man 
må vite hvor grensen går. Kanskje går det greit med litt melk i en saus, men ikke 
risengrynsgrøt. 

Melkefrie produkter
Melkeprodukter er en viktig kilde til jod og kalsium i kostholdet, i tillegg til en del 
B-vitaminer, proteiner og energi generelt for små barn. Derfor er det viktig å bruke 
berikede erstatningsprodukter, og være bevisst på valgene man tar her. Barn med 
melkeproteinallergi må kutte ut mye fra kosten, så det kan være lurt å sørge for at 
de får i seg bra med både fett og proteiner i tillegg fra andre kilder når melk  
og meieriprodukter kuttes ut.



Antall posjoner: 6

TZATZIKI  
uten melk

Ingredienser
4 dl kokosyoghurt naturell 
eller soyayoghurt naturell
1-2 fedd presset/helt 
finhakket hvitløk
saften av 0,5 sitron 
1 agurk
0,5 ts salt
0,5 ts pepper  

Fremgangsmåte
Riv agurken, og ha den over i en sil. 
Strø litt salt over slik at mesteparten av vannet renner 
vekk. La den stå slik i minst 10 minutter. 
Finhakk/press hvitløk og bland alle ingrediensene 
sammen. 
Juster med mer sitron om nødvendig. 

Dette er en enkel dipp barn også kan være med å lage.

Oppskrifter

Tips 
Tzatziki passer godt til fisk, fiskekaker, kylling, falaffel eller til å dippe 
forskjellige grønnsaksstaver i. Enkle dipper med variert smak er en fin måte å 
introdusere krydder og urter på til små barn. De kan da smake og velge selv 
om de vil dippe eller ikke. 
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Alternativer
Beriket havredrikk eller annen plantedrikk er gode alternativer. Se etter hvilke 
drikker som er tilsatt kalsium, jod og D vitamin. (Gryr og Oatly havredrikk for 
eksempel) Men, noen barn kan også reagere på soyaprotein når de reagerer 
på melk, så vær obs på dette. Barn under 6 år skal ikke ha risdrikk grunnet 
innholdet av uorganisk arsen. 

Til matlaging finnes det mange alternativer både på havre, kokos og eventuelt 
soya (men soyaproteiner oppfører seg ganske likt melkeproteiner, og mange 
barn med mpa reagerer også på soya). 

Det finnes nå gode melkefrie smørtyper basert på kokos- og rapsolje. Se etter 
på ingredienslisten at melkefritt smør ikke inneholder for mye fullherdet fett. 
Velg så naturlig som mulig. 

Det er mange gode yoghurtalternativer laget på både kokos og havre, som kan 
anvendes til dipper og dressinger, eller fint brukes i smoothier. 

Tips
Barn under 6 år skal ikke ha risdrikk grunnet innholdet av uorganisk arsen.  

Barn kan ha flere allergier og for eksempel et barn med cøliaki som reagere 
på melk, vil da ikke kunne drikke havredrikk som ikke er glutenfri. Gryr 
sine produkter er melke- og glutenfrie. Merket Oatly som er store på 
plantebaserte produkter, er ikke et glutenfritt merke i Norge.
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EGGALLERGI

Eggallergi er i likhet med melkeproteinallergi en av de vanligste allergiene hos små 
barn. Mange barn vokser det av seg etter hvert, men noen vil ha denne allergien 
livet ut. Hvis man må utelate egg ifra kosten til barn, er det viktig med god hygiene 
og være oppmerksom på alle produkter som eventuelt inneholder egg. Noen 
barn tåler ikke engang spor av egg, og kan bli veldig dårlige. Undersøk om barnet 
reagerer på «spor av egg», eller bare produkter som inneholder egg. Produkter som 
er merket med «spor av», inneholder ikke egg, men kan være forurenset med egg. 

Når man leser på produkter som inneholder egg, kan det stå egg, eggehvite, 
eggepulver, eggeplomme, ovalbumin eller lysozym av egg. 

Tips
Produkter som er veganske skal ikke inneholde egg. 

Selv om egg er svært næringsrikt, vil den største utfordringen komme når 
man skal bake eller lage mat som vafler, pannekaker og ellers der egg brukes 
som bindemiddel. Det finnes eggeerstatningspulver som heter «no egg 
replacer». Ellers kan man bruke linfrøavkok. 3-4 ss tilsvarer et egg.  
(6 dl vann og 50 g linfrø kokes 5-10 minutter og siles).

Vannet som kikerter ligger i heter aquafaba, og kan erstatte egg. Bruk 3 ss 
aquafaba som erstatning for et egg.  

Noen ganger kan man bruke ekstra bakepulver, most banan, yoghurt eller 
liknende istedenfor egg, avhengig av hva man lager.

Vær oppmerksom på at pasta kan inneholde egg.  
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Antall posjoner: 25-30 stk. (avhengig av størrelsen) 

PANNEKAKELAPPER  
uten egg, melk og gluten

Ingredienser
300 g bokhvetemel
200 g havremel
12 dl plantebasert melk 
(Gryr eller Oatly)
2-3 modne bananer 
200 g spinatblader  
(kan sløyfes)
2 ss fiberhusk
2 ss bakepulver
0,5 ts salt 
12 ss kikertvann 
(aquafaba - laken som 
kikerter på boks ligger 
i. Kan bruke linfrøavkok 
også.)
1 ts ceylonkanel 
1 ts kardemomme 
1 ts vaniljepulver (ikke det 
samme som vaniljesukker, 
kan sløyfes)

Fremgangsmåte
Bruk en stavmikser eller foodprosessor til å kjøre 
alle ingrediensene sammen. La røren svelle i 10-15 
minutter. Stek pannekakelapper i melkefritt smør, gee 
eller vanlig smør hvis det tåles. 

Denne oppskriften kan fint brukes til vafler også. 
Spinat byttes ut med revet gulrot, rødbete eller 
grønnkål. Ekstra grønnsaker som blir kamuflert i lapper 
og vafler, er en super måte å få inn enda mer fiber 
og næringsstoffer på. Ikke minst kan man bruke opp 
rester. 

Oppskrifter

Antall posjoner: 25-30 stk. (avhengig av størrelsen) 

CHIASYLTETØY

Ingredienser 
2 poser fryste bringebær 
eller blåbær
1 dl chiafrø
0,5 dl vann

Fremgangsmåte
Ha vann og bær over i en kaserolle, og la de få et kjapt 
oppkok. La koke et par minutter. 
Rør inn chiafrø, og avkjøl litt før du har det over i en 
beholder/glasskrukke. La det stå i et par timer minst, 
slik at chiafrøene sveller og syltetøyet blir tykt og godt. 
Det kan fryses ned i porsjoner.

Oppskrifter

Tips 
Fantastisk som pålegg på nystekt brød eller på vafler/pannekaker. Ha gjerne 
nøttesmør under som pålegg. 

Dette er syltetøy barn i barnehagen kan spise masse av. Chiafrø er rike på 
omega-3, og bær inneholder masse vitaminer og antioksidanter. Søtning 
trengs ikke. Husk at barn synes bær og frukt er søtt og godt som det er.
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NØTTEALLERGI

Stadig flere er allergiske mot nøtter. Nøtteallergi er den allergien hos barn som 
hyppigst kan gi svært alvorlige reaksjoner. Helsedirektoratet har derfor utarbeidet 
skriv med klare retningslinjer for hvordan nøtteallergi skal håndteres i barnehager. 
De fleste med nøtteallergi reagerer på hasselnøtt, valnøtt, cashewnøtt, mandel, 
pekannøtt og pistasjnøtt. Ikke alle barn reagerer på alle nøtter selv om de har en 
allergi til en eller flere nøttetyper. Finn derfor ut hvilke nøtter det eventuelt gjelder.

Botanisk sett er en nøtt en frukt med tørt og hardt skall, og med et frø (hasselnøtt). 
Flere frø som er dekket av et skall kaller vi nøtter, selv om de ikke defineres som 
nøtt botanisk sett (paranøtt og valnøtt). Mandel er på sin side en stenfrukt, og gir 
sjeldent, men med unntak, alvorlige reaksjoner. De nøttene som skal deklareres i 
mat utifra EUs regelverk er: Hasselnøtt, mandel, valnøtt, cashewnøtt, pekannøtt, 
pistasjnøtt, paranøtt og macadamianøtt. 

Allergi mot peanøtter er også en av de mest vanlige allergiene, og kan gi svært 
alvorlige reaksjoner. Peanøttproteinet er et svært potent matallergen, og kan selv 
i små mengder gi alvorlige reaksjoner. Peanøtt er egentlig ikke en nøtt, men en 
belgfrukt i erteblomstfamilien. 

Vær oppmerksom på at det er svært vanlig å bruke peanøtter i matlaging og i 
snacks, eller som erstatning for andre nøtter og frø. Peanøttolje brukes ofte til 
frityrsteking, men for en veldig sensitiv allergiker bør man unngå dette da det kan 
være proteinrester av peanøtt også i peanøttolje. Både nøtter og peanøtter blir ofte 
brukt i energi- eller mellombarer og annen snacks, i «sunnere» varianter av kaker, 
energikuler, energibarer og kjeks. I tillegg vil nøtter og peanøtter kunne finnes i alt 
fra frokostblandinger, müsli, bakevarer, sjokoladepålegg, marsipan, krokan, salater, 
pesto, is, kjeks, sjokolade, kaker osv. Orientalske retter vil ofte kunne inneholde 
nøtter. Nøtter blir ofte brukt mye i både vegetariske og veganske matretter, da de er 
en kilde til fiber, sunt fett, protein og generelt rike på energi.
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Proteiner i lupin er svært likt peanøtt, slik at de som reagerer på peanøtter kan 
kryssreagere på lupin. Lupin er en ertelignende vekst, og frøene brukes i lupinmel. 
Matvarer med lupin er f.eks: brødmiks, pølsebrød, hamburgerbrød, glutenfri pizza 
og halvstekte produkter. Det skal fremgå i ingredienslisten hvis matvarer er tilsatt 
peanøtt, soya eller lupin. Ferdigprodusert mat kan derfor være utfordrende hvis 
man har en allergi ovenfor noen av disse belgvekstene, da de blir hyppig brukt.

Alternativer
Å lage mat som ikke inneholder nøtter er vanligvis ikke så stort problem, og 
nøtter er ofte enkle å sløyfe eller erstatte i oppskrifter. For eksempel kan man 
bruke andre nøtter som tåles eller frø og kjerner som tåles. Hvis man lager mat 
helt fra bunnen av og bruker mest rene råvarer, vet man akkurat hva retten 
man lager inneholder. Et eksempel er at pesto som man kjøper ferdig, ofte 
inneholder cashewnøtter. En hjemmelaget pesto lager man enkelt uten nøtter.

Det som er viktig er at kjøkkenutstyret holdes rent og at det ikke er rester av 
nøtter på redskaper som fjøler, sleiver og kokeutstyr.

Nøtter er svært næringsrike, og en god kilde til blant annet sunt fett. Når 
barn ikke kan spise nøtter, er det smart å sørge for at man bruker andre 
kjerner, frø og en- og flerumettet fett i kostholdet. Eksempler her er avokado, 
olivenolje, rapsolje, solsikkefrø, linfrø, chiafrø, gresskarkjerner, sesamfrø og 
sesampasta (tahini – som et nøttesmør med sesam).   

Konsistens må tilpasses alder, og barn under 3 år skal ikke ha hele nøtter. 
Det som tåles av nøtter, frø og kjerner kan likevel spises som nøttesmør 
eller finmalte/knuste nøtter, frø og kjerner i grøt, hjemmelagede 
frokostblandinger, vafler og annen bakst til de minste.   

Antall posjoner: 25-30 stk. (avhengig av størrelsen) 

PESTODRESSING  
uten melk og nøtter

Ingredienser 
1 potte frisk basilikum 
(eventuelt 50/50 ruccola 
og basilikum)
0,5 dl pinjekjerner 
(kan bruke valnøtter/ 
cashewnøtter hvis disse 
tåles)
1-2 fedd hvitløk
1 dl extra virgin olivenolje
0,5 ts havsalt
0,5 ts pepper
2 ts sitronsaft eller rå 
eplecidereddik

Fremgangsmåte
Bruk en stavmikser/foodprosessor til å kjøre pestoen 
glatt. Hvis den blir for tykk, spe med mer olje.  

Oppskrifter

Tips 
Pesto er veldig godt til hvit, ovnsbakt fisk, 
båtpoteter eller som pastasaus. Grove 
pizzasnurrer med pesto er ofte noe barn liker 
godt. Pesto inneholder masse sunt og flerumettet 
fett, fiber og antioksidanter. 
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SOYAALLERGI

Soyabønne er en belgfrukt som blir mer og mer brukt i kostholdet, kanskje 
spesielt til de som spiser vegetarisk eller vegansk. Soyabønne er både næringsrik 
og svært proteinrik, slik at produkter som er basert på soya kan være fine 
kjøtterstatningsprodukter. Soyaprotein, soyaolje og soyalecitin blir laget av 
soyabønnen, og prosessert slik at man lager både soyamelk og ost, og fermentert  
til tofu, soyasaus, miso og tempe.

Alternativer
Å lage mat uten soya er aller mest utfordrende om man bruker halv- og 
helfabrikata. Bruker man rene råvarer kan det lett unngås. Her er det 
viktig å være oppmerksom på sauser, supper og dressinger, hvis man lager 
vegetariske eller orientalske retter. Næringsmessig er det ikke noe problem 
uten soya i kostholdet, så lenge man spiser et variert kosthold ellers med nok 
frukt og grønt.  

Det skal fremgå av ingredienslisten hvis mat eller matvarer er tilsatt peanøtt, 
soya eller lupin. Ferdigprodusert mat kan derfor være utfordrende hvis man 
har en allergi ovenfor noen av disse belgvekstene, da de blir hyppig brukt i 
mange retter og matvarer.

De som reagerer på melk, kan ofte reagere på soya,  
da proteinene likner på hverandre. "
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Antall posjoner: 16 barneporsjoner

VEGANSK SØTPOTET- OG LINSEGRYTE 
uten melk, egg, soya, nøtter, peanøtter

Ingredienser
4 bokser røde, ferdigkokte 
linser
6-8 fedd hvitløk, finkuttet
2 cm frisk ingefær, 
finkuttet/raspet
2 store gule løk, finkuttet
6 søtpotet i terninger 
8 dl kokosmelk, vanlig
3 dl grønnsakskraft
6ts spisskummin
6-8 ts gurkemeie
salt, pepper og chili etter 
smak (husk å ikke krydre 
for sterkt med chili når 
barn skal spise)
saften av 1 lime

Til servering: 
Fullkornsris eller quinoa
Frisk koriander
Litt kokte brokkolibuketter 
eller aspargesbønner

Samme oppskrift kan brukes til å lage en suppe, da må 
bare alt stavmikses og så justerer man med mer vann/
grønnsakskraft. Suppen kan gjerne serveres med grovt 
brød eller fullkornspasta/linsepasta i. 

Fremgangsmåte
Løk, hvitløk og ingefær surres blankt i litt olje. 
Tilsett sammen med krydder, søtpotetterninger, kraft 
og kokosmelk. La koke under lokk i ca 10 minutter. 
Skyll linsene og tilsett disse. La gryten koke ytterligere 
5 - 7 minutter. 
Kok quinoa eller ris og grønnsaker, som brokkoli eller 
aspargesbønner, og server dette ved siden av.  
Gjerne også litt frisk koriander som barna kan ha på 
selv.

Hvis retten serveres som suppe: Stavmiks gjerne 
suppen, og server med naan brød eller ris. Bruk da 3 dl 
mer vann/kraft enn det som er oppgitt i oppskriften.

Oppskrifter

Alternativer
Samme oppskrift kan brukes til å lage en 
suppe, da må bare alt stavmikses og så justerer 
man med mer vann/grønnsakskraft. Suppen 
kan gjerne serveres med grovt brød eller 
fullkornspasta/linsepasta i.  
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FISK- / SKALLDYRALLERGI

Det er ukjent hvor mange som har allergi mot fisk, men ofte vil denne allergien 
oppstå tidlig i livet. De fleste som er allergiske mot fisk, reagerer på fisk i 
torskefamilien. Cirka halvparten av alle som reagerer på fisk reagerer på all type 
fisk, både rød og hvit fisk. 

Matvarer som kan inneholde fisk er: farsemat av fisk, gratenger, crabsticks, kaviar, 
fiskepålegg, posteier, leverpostei, dressinger (cæsardressing), worchestersaus, 
østerssaus, tapenade, sauser, supper, buljonger og gelatin.

Skalldyrallergi kan også være alvorlig. Proteinet toropomyesin, er det man reagerer 
på.  Vi regner reker, hummer, krabbe, kreps og krill som skalldyr. Det er likevel ingen 
sammenheng mellom allergi mot fisk, og allergi mot skalldyr. 

Vanlige symptomer for de som er allergiske mot skalldyr er mageplager, utslett, 
rennende øyne og nese. Det kan også føre til alvorlige reaksjoner som astma, eller 
mer sjeldent kan det oppstå en kraftig allergisk reaksjon, anafylaktisk sjokk, med 
blodtrykksfall og pusteproblemer.

Alternativer
Det er fult mulig å ha et godt kosthold selv om man ikke spiser fisk. 

Fiskeproteinet er veldig varmestabilt og derfor kan de som er mest allergiske 
reagere selv på dampen fra fisk.
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Antall posjoner: 1 stor ildfast form (8 barneporsjoner)

PØLSEGRATENG  
MED HVITE BØNNER OG GRØNNSAKER

Ingredienser
300 g pølser med høy 
andel kjøtt (uten melk og 
gluten hvis det trengs)
200 g fullkornspasta (evt 
glutenfri fullkornspasta)
4 øko gulrøtter
1 stor eller 2 små gule løk
2 fedd hvitløk
1 hel pose fryst blomkål 
og brokkoliblanding  
(0,5 brokkoli, 0,5 blomkål 
i små buketter om fersk 
brukes)
1 boks mais
1 boks hvite bønner eller 
kidneybønner, skylt
1 beger crème fraîche 
(evt. plantebasert 
alternativ til crème 
fraîche)
2 ss pesto
salt og pepper 
125-150 g revet ost på 
toppen (evt vegansk ost 
som er melkefri) 

Fremgangsmåte
Grønnsaker, løk, hvitløk og pølse kuttes i små biter 
mens pastaen koker.  
Bland crème fraîche og pesto og deretter blande dette 
med grønnsaksblandingen 
(Har du ikke pesto, bruk litt ekstra olivenolje og 
pizzakrydder.) 
Ha alt over i en ildfast form, og strø ost på toppen. 
Stekes 20-25 minutter på over/undervarme. 

Husk å kutte grønnsaker og biter av pølse i små nok 
biter, avhengig av alder på barna. 

Oppskrifter

Tips
Denne gryten er fin å servere til barn, og de 
kan eventuelt plukke ut biter av det de tør/ikke 
tør smake på. Her kan vi oppfordre til å lukte 
på, kjenne og snakke om de fine fargene vi 
finner i gratengen. 



Matvare

Mandler

Aprikos, tørket

Sesamfrø med skall

Eggeplomme

Bønner/linser (hermetiske)

Brisling i olje

Appelsin

Gulrot

Plantebasert yoghurt  
tilsatt kalsium

Plantemelk tilsatt kalsium

Mg kalsium per porsjon

88 (30g)

18 (25g, 3-4 stk)

244 (25g)

27 (1egg)

22 (50g)

98 (30g-1 skive)

42 (1 appelsin uten skall)

28 (1 medium)

146 (100g/ml) 

1 dl

Mg/Per 100g

264

71

975

135

44

293

42

28

146

120
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DEKKE KALSIUMBEHOV

Hvordan kan man dekke behovet for kalsium i kosten uten melkeprotein? 
Den vanligste kilden til kalsium i et typisk norsk kosthold er meieriprodukter. Vi 
drikker mye melk, spiser ost og yoghurt. Hvis barn reagerer på disse matvarene 
må man være bevist på å få dekket kalsiumbehovet gjennom andre matvarer. 
Kalsiumbehovet varierer med alder, men det er viktig for å få bygget et sterkt 
skjelett og tenner, og for at muskler og nerver skal fungere optimalt. Kalsium er 
også viktig for at blodet skal koagulere. Anbefalt inntak av kalsium for barn mellom 
1-10 år, er 6-700 mg kalsium per dag. 

Kroppen sørger til en hver tid for at man har en konstant konsentrasjon av kalsium 
i blodet, og hvis man ikke får i seg nok kalsium, vil kroppen ta kalsium fra skjelettet 
først og fremst. 99% av kalsiumet som finnes i kroppen, finner man nemlig i 
skjelettet. For lite kalsium i ung alder kan dermed føre til benskjørhet (osteoporose) 
senere i livet. 

Å få i seg nok kalsium alene er ikke nok for å bygge et sterkt skjelett og tenner, fordi 
man er helt avhengig av nok Vitamin D for at kroppen skal kunne ta opp tilstrekkelig 
med kalsium og danne ny benmasse og bygge et sterkt skjelett (mineralisering av 
skjelettet). Dette er grunnen til at barn fra 4 uker skal ha tilskudd av vitamin D, hvis 
de ikke får morsmelkerstatning som allerede er tilsatt dette vitaminet. Noe melk 
er tilsatt vitamin D i Norge, men vi er veldig restriktive på å berike produkter her 
til lands, for at ingen skal få i seg for mye. Verken for mye eller for lite kalsium og 
vitamin D er bra. 

Matvarer med mye kalsium:
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MATPAKKER OG TILBEREDNING AV MAT

Det varierer fra barnehage til barnehage hvor mye mat som blir servert og tilberedt. 
Noen har fullkost, hvor all mat blir servert, mens andre har varm mat bare noen 
ganger i uken. Barnehager med fullkost har ofte en fast matansvarlig som tilbereder 
maten, mens i de barnehagene som har matservering bare noen ganger i uken, 
har ansatte selv ansvar for matlagingen. De aller fleste barnehager kutter opp og 
serverer et fruktmåltid til barna hver dag. 

I barnehager med fast matansvarlig, kan det kanskje være enklere å håndtere barn 
med allergi, fordi det er samme person som lager maten hver dag, og har gode, 
innarbeidede rutiner. Igjen, pass på at vikarer får god opplæring. Når ansatte selv 
lager og tilbereder mat i en ellers travel hverdag, er det ekstra viktig at den som har 
ansvaret for matlagingen den dagen, er helt klar og trygg på rutinene for håndtering 
av matallergier. Har man barn med allergier, vil det kanskje være lurt at det er faste 
ansatte som lager og serverer mat. Dette går også på hvordan man bruker soner på 
kjøkkenet, og at man vet å skille kjøkkenredskaper, fjøler, kniver o.l ved matlaging. 

Forbud mot enkelte matvarer i barnehagen frarådes, og bør unngås hvis det er 
mulig. Det er fordi at alle barn skal få et så variert og godt kosthold som mulig, 
og at det ikke skal skape unødvendig frykt for barnet med allergi selv eller andre. 
Hvis man klarer å tilrettelegge for det allergiske barnet gir det både trygghet og 
mestringsfølelse. Barnet vil måtte være like forsiktig ellers i samfunnet etter hvert, 
og alltid passe på og ta hensyn til egen allergi. Unntaket her er de aller minste 
barna, som kan ta mat fra hverandre, krabbe på gulvet og få fatt i matrester, og som 
heller ikke kan ha adrenalinpenn liggende. I slike tilfeller kan det være behov i de 
mest alvorlige tilfellene, at avdelingen har et forbud mot matvaren barnet reagerer 
på (eksempel nøtter), og de barnet spiser sammen med. Altså, forbudet begrenses 
så mye som mulig. Å håndtere alvorlig allergi vil også kunne løses ved styrkede 
personalressurser når det er mulig. 

Når barn har med seg matpakker i barnehagen, vil det barnet som har en alvorlig 
allergi ha med seg mat som tåles. Man vil ikke i like stor grad møte på utfordringen 
hvor barnet føler at det får annerledes mat og ikke kan spise likt som de andre. Da 
vil de fleste ha forskjellige matpakker. Hvis man vet at barn har en alvorlig allergi, 
vil det uansett være viktig med håndvask før og etter mat for alle. Matrester fra 
hender eller ansikt som ikke er vasket ordentlig fra de andre barna kan være nok 
til å gi allergisk reaksjon hvis de er borti det allergiske barnet. God vask av gulv og 
spisebord er også viktig. En voksen bør også sitte nært det allergiske barnet, slik at 
man er trygg på at barnet bare spiser egen mat. Dette er viktigst med de minste. 

Ulike matpakker bør også hylles og aksepteres. Mange barnehager synes det 
letteste er brødskiver med pålegg til barna, og at middagsrester og annen mat blir 
for mye gris eller er vanskelig. Enten det er barn med allergier eller ikke, er det ikke 
bare brødskiver som er det beste alternativet. Variert, sunn og næringsrik mat med 
masse farger som foresatte vet barnet spiser og sender med, er flott. Å oppfordre til 
fargerike matpakker, mindre sukker og mer næring i matboksene til barna, er noe av 
det smarteste man kan gjøre for å få i barn næringsrik mat til vekst og utvikling. 
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ERSTATTE MATVARE LISTE

Bytt ut Til et bedre alternativ

Fint brød, polarbrød, 
wraps, pitabrød og 
rundstykker

Pålegg som brunost, 
prim, smøreost, 
salamipølse, servelat, 
sjokopålegg, makrell i 
tomat på tube*, kaviar*.
Små barn trenger 
næringstett mat, og 
påleggssorter med mye 
sukker og usunt fett vil 
lett kunne ta plassen 
til viktige vitaminer og 
mineraler de trenger 
for optimal vekst og 
utvikling. 

Pølser, burgere, 
kjøttretter 

Grovt brød, lomper, fullkornswraps, grove 
rundstykker 
Her er det aller best å velge brød og andre 
kornprodukter med minimum 50% grovhetsgrad, 
og aller helst hjemmelaget. Det er stor forskjell på 
brød man får kjøpt i butikken, så her bør man se på 
ingredienslisten og ikke kjøpe produkter med for 
mye tilsetningsstoffer, ekstra hvetegluten og mye 
salt. Barn spiser ofte mye brød, og da er kvaliteten 
på brødet desto viktigere. 

Gode alternativer er vanlig gulost, smøreost 
naturell (tubeostvarianter er mer prosesserte, mer 
tilsetningsstoffer og mindre næringsrike) brunost 
(en gang iblant er ok (kilde til jod)), *makrell i 
tomat (fra boks har 70% fisk, mens fra tube bare 
50% fisk og mer sukker), *kaviar se etter det 
merket med høyest andel rogn og vær obs på salt 
og sukkerinnhold, fiskepålegg som laks og makrell 
naturell med majones, egg, eggerøre eller omelett, 
nøttesmør, vegetarpålegg som hummus, pesto 
eller avokadomos er også veldig næringsrikt og 
godt.

Velg både pølser, karbonader og burgere med høy 
andel kjøtt. Bearbeidede kjøttprodukter og rødt 
kjøtt er anbefalt å begrense i kostholdet.  
(Se definiasjon på ultraprossesert mat på side 66).

Bytt ut Til et bedre alternativ

Hvit pasta, ris og 
nudler 

Fruktyoghurter, 
smoothieposer og 
fruktstenger

Marsmallows, kakao, 
saft, rett i koppen 
kakao og andre søte 
drikker 
 

Fullkornspasta, fullkornsris, fullkornsnudler, linse- 
eller bønnepasta (sistnevnte er også kjempefine 
alternativer da det vil gi litt protein og fint kunne 
brukes i vegetarretter). 
Små barn tenderer til å være veldig glad i pasta 
når det blir servert, så det gjelder å bruke de mest 
næringsrike sortene.

Yoghurt naturell og hjemmelagede smoothies 
med bær, frukt, havregryn og evt litt honning (til 
barn over 1 år.) 
Det er lett å få ta i gjenbrukbare klemmeposer som 
man kan bruke til både smoothies og youghurt 
naturell søtet med frukt og bær. Dette er både 
mer miljøvennlig og praktisk på tur. Ellers er det 
alltid best å la små barn spise med skje og se hva 
de spiser for å få et forhold til maten de putter i 
munnen. Litt tykke smoothies er også en genial 
måte å få i kresne barn grønnsaker på.

Vann er tørstedrikk. 
Små barn trenger ikke søte drikker som saft, juice 
og brus. Det tilfører lite næringsstoffer og er 
verken bra for helsen eller tennene! Kakao som 
er hjemmelaget er bedre alternativ en gang iblant 
(melk eller plantemelk, kakaopulver og litt sukker 
eller honning). Kakao bør ikke være standard på 
alle turer. 



62 63

VAREDEKLARASJON, HVA MERKES?

Hva skal man se etter på ingredienslisten når man har barn med allergi(er)?
Slik merkes allergener i ferdigpakket mat – en liste man kan bruke hvis man er 
usikker!

Det er også viktig å vite hva man skal se etter når det gjelder de forskjellige 
allergiene, og hvor sensitiv allergikeren er. For eksempel vil det være mange 
glutenfrie produkter som inneholder hvetestivelse, og dette er lov å bruke inntil en 
viss mengde i glutenfrie produkter. Dette er viktig å være obs på slik at man forstår 
hvorfor et produkt kan være merket glutenfritt, men likevel inneholde hvetestivelse. 
Det er lett å bli forvirret og tenke at det må være noe feil, eller at produktet da ikke 
er glutenfritt. 

Det er også de med cøliaki som kan reagere på selv hvetestivelse. Havre er også et 
naturlig glutenfritt kornslag, men for at havren skal være ren nok for en med cøliaki, 
må man kun bruke havre som er merket glutenfri. 

«Spor av»
Produktene inneholder ikke allergenet, men kan ha blitt forurenset under 
produksjonen. Dette går stort sett fint når man har en matallergi. Likevel, for de 
som er mest sensitive (og dette MÅ man eventuelt vite fra foresatte/lege), må man 
også unngå alle produkter som inneholder «spor av».

Tips
Hver gang man lager mat til allergikere, skal alltid varedeklarasjon på 
produkter leses før de brukes. Man må forsikre seg hver eneste gang om at 
produktet ikke inneholder noe som skal unngås. Et allergen kan ha mange 
betegnelser, og innholdet i en vare kan endres, så ikke stol på at du vet hva 
noe inneholder selv om du tidligere har lest på pakningen. 

1. Kornslag som inneholder gluten, dvs. hvete (f.eks. spelt og khorasanhvete), 
rug, bygg, havre eller hybridiserte stammer av disse, og produkter framstilt 
av slike kornslag, unntatt: 
• Glukosesiruper framstilt av hvete, herunder dekstrose 
• Maltdekstriner framstilt av hvete 
• Glukosesiruper framstilt av bygg 
• Kornslag som brukes til framstilling av alkoholholdige destillater,    
herunder landbruksetanol 

2. Skalldyr og produkter framstilt av skalldyr 

3. Egg og produkter framstilt av egg 

4. Fisk og produkter framstilt av fisk, unntatt: 
• Fiskegelatin som brukes som bærestoff for vitamin- eller 
karotenoidpreparater 
• Fiskegelatin eller fiskelim som brukes som klaringsmiddel i øl og vin 

5. Peanøtter og produkter framstilt av peanøtter 

6. Soyabønner og produkter framstilt av soyabønner, unntatt: 
• Raffinert soyaolje og -fett 
• Naturlige blandede tokoferoler (E306), naturlig D-alfa-tokoferol, naturlig 
D-alfa-tokoferolacetat og naturlig D-alfa-tokoferylsyresuksinat fra soyabønner 
• Fytosteroler og fytosterolestere framstilt av vegetabilske oljer fra 
soyabønner 
• Fytostanolestere framstilt av vegetabilske steroler fra soyabønner 

14 ingredienser som skal være tydelig merket på ferdigpakket mat*  

*Hentet fra Matinformasjonsforskriften **www.mattilsynet.no
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7. Melk og produkter framstilt av melk (herunder laktose), unntatt: 
• Myse som brukes til framstilling av alkoholholdige destillater, herunder 
landbruksetanol 
• Laktitol 

8. Nøtter. Det vil si: Mandler (Amygdalus communis L.), hasselnøtter (Corylus 
avellana), valnøtter (Juglans regia), cashewnøtter (Anacardium occidentale), 
pekannøtter (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), paranøtter (Bertholletia 
excelsa), pistasienøtter (Pistacia vera) og macadamianøtter (Macadamia 
ternifolia), og produkter framstilt av slike nøtter, unntatt nøtter som brukes 
til framstilling av alkoholholdige destillater, herunder landbruksetanol. 

9. Selleri og produkter framstilt av selleri 

10. Sennep og produkter framstilt av sennep 

11. Sesamfrø og produkter framstilt av sesamfrø 

12. Svoveldioksid og sulfitter i konsentrasjoner på mer enn 10 mg/kg eller 10 
mg/liter som totalt SO2, som skal beregnes for produkter slik de frambys for 
konsum eller slik de rekonstitueres i samsvar med produsentens anvisninger. 

13. Lupin og produkter framstilt av lupin 

14. Bløtdyr og produkter framstilt av bløtdyr
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FORKLARINGER

1 Ultraprossesert mat:  
Sterkt bearbeidede matvarer som inneholder stoffer man sjeldent finner på sitt 
eget kjøkken, kalles med en fellesbetegnelse for ultraprosessert mat (UP mat). 
Dette er matvarer som er industriproduserte og ofte satt sammen av næringsstoffer, 
fyllstoffer, stivelse o.l som er tatt ut fra de opprinnelige matvarene. I tillegg er UP 
mat tilsatt flere stoffer som er med på å gi dem både god smak og konsistens, som 
fargestoffer, smaksforsterkere, emulgatorer, konsistensmidler og konserverings-
midler. Opprinnelige matvarer brytes rett og slett ned, for å bli rekonstruert til nye 
matvarer. 

Eksempler er: Langtidsholdbare brødvarer, langtidsholdbare bakevarer, margarin, 
noen typer ost, smøreoster, en del yoghurter, billige pølser, poseretter, diverse 
frokostblandinger, mange glutenfrie produkter m.m 
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