
 

Hjemmelavet fedtfuglefoder 

 

Det skal du bruge til fuglemad:  

 Fedtrige vildtfuglefrø: hampefrø, solsikkekerner og jordnødder. 

 Evt. en rest af rosiner, tranebær, nødder og tørrede frugter.  

 500 g fedtstof, fx dyrefedt, palmin eller kokosolie.  

 Fine forme, fx tomme mælkekartoner,  hjertekageforme eller rødlerspotter 

Sådan laver du hjemmelavet fedtfuglefoder:  

1. Køb ca. 1 kg frø i alt.  

2. Varm 500 g fedtstof, fx dyrefedt, palmin eller kokosolie, i en gryde, gerne på 

bålet, til det er smeltet. Bland din frøblanding i. Alle korn skal have fedtstof på 

sig, så det klæber sammen, når det nedkøles.  

3. Hæld din blanding i alle slags forme, og lad dem køle af, fx i køleskab eller 

udenfor. Det kan være tomme mælkekartoner, hjertekageforme og 

rødlerspotter. 

4. Alternativt kan man lade fedtstoffet blive blødt ved stuetemperatur, putte en 

klump i en plasticpose sammen med frøene, og lade børnene ælte det sammen. 

Pres det i en mælkekarton, hvor der er presset en krog af ståltråd igennem på 

midten og hæng både karton og fedtfoder op i krogen på en gren i et træ. 

 

Hvis du har lavet din blanding i en hjertekageform, kan du forsigtigt trække en grov 

snor igennem hjertet med en nål eller tændstik, og hænge det op i haven. 

Tag en rødlerspotte, og stik et stykke reb igennem hullet i bunden. Det skal være 

langt nok til, at potten kan hænges op som en klokke, når den er færdig. Sørg for, at 

der også er 30-40 cm reb under potten, som fuglene kan sidde på. Slå en knude på 

rebet. Den kommer til at sidde indvendig i potten under det lille hul i bunden, 

så potten nu kan hænge. Stil potten med rebet i en skål, og hæld fuglemad i op til 

kanten. Fedtstoffet vil løbe igennem og ned i skålen, men der er nok af det på frøene, 

så de ved afkøling klistrer sammen. Hæld evt. fedtstoffet fra skålen over potten med 

fuglemad et par gange. Sæt potten koldt, så stivner fuglemaden hurtigere. Placer din 

fuglemad på et sted, hvor I har et godt udsyn inde fra varmen.  

Det er især alle mejserne og spurvefuglene, der får glæde at dette fedtfuglefoder. 

http://www.helsebixen.dk/shop/kokosolie-690c1.html
http://www.bagetid.dk/80-udstyr-metalforme

