* Kostpolitik Børnehuset Bissensvej *
Vi ønsker gennem vores kostpolitik at skabe et godt udgangspunkt
for, at alle vores børn så tidligt som mulig får sunde og gode
kostvaner. Vi vil skabe en kultur af fællesskab og aktive glade børn.

Delmål //
• Maden skal give sunde og aktive børn
• Modvirke ernæringsproblemer
• Mindske børns indtag af sukkerholdig mad og drikke
• Styrke børnenes trivsel såvel fysisk og psykisk

I praksis //
Morgenmad - Børnene medbringer selv deres morgenmad. Det er muligt at have havregryn og lign.
stående i opbevaringsbøtter og mælk i vores køleskab.
Mellemmåltid - Børnene spiser medbragte mellemmåltider ca. kl. 9.
Frokost - Alle børn er tilknyttet frokostordningen. Derfor får vi
hver dag sund og varieret mad tilberedt i vores eget køkken af
vores kostfaglige eneansvarlige. Maden er tilpasset, så den
følger kommunens sundhedspolitik og sundhedsstyrelsens
anbefalinger. Vi prioriterer økologi meget højt og har
Guldmærket, hvilket betyder vi har en økologiprocent på
mellem 90 – 100%. Til maden serverer vi vand, som børnene
drikker af glas. Børnene spiser deres frokost kl. ca. 11, men vi
følger børnenes rytme, så de helt små børn, der sover flere
gange om dagen, får maden serveret, når de vågner.
Mellemmåltid - Børnene spiser medbragte mellemmåltider kl. ca. 14, her vil de få serveret 1 glas mælk.

Tips til mellemmåltidets frugt og grønt //
Alle børn skal selv medbringe 2 færdige mellemmåltiderne pr. barn pr. dag, som opbevares i barnets
gruppekøleskab. Husk tydeligt navn på begge måltider, uanset om det er i pose eller madkasse.
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Vi anbefaler at mellemmåltidets indehold er noget dit
barn selv kan pakke ud. Noget emballage er yders
vanskeligt at åbne, og her kan du med stor fordel for dit
barn have lavet en nem lille for-åbning, så dit barn er
selvhjulpen under måltidet.
Vi ser gerne at måltidet f.eks. indeholder groft brød,
protein, grønt, frugt. Se evt. forslag i vores inspirations
galleri på Tabulex. Mængden kan I tilpasse efter jeres
barns appetit, men husk det er et mellemmåltid og ikke et
hovedmåltid. Vi sender alle rester med hjem igen, så I har føling med mængderne. Vi blander os ikke i,
hvilken rækkefølge dit barn spiser indholdet i, ej heller ikke om der bliver taget en lille bid af alle dele.
Børn påvirker hinanden under måltiderne. Vi ser, at vores måltider styrker fællesskabsfølelsen og børnene
udtrykker de synes det er hyggeligt vi spiser sammen. Det giver stort madmod at være en del af et
nysgerrigt madfællesskab.
Vi vil gå i dialog med jer, hvis jeres barn ikke har madmod, har allergier eller hvis der er andre forhold der er
svære for jer i forhold til maden.
Fødselsdage //
Når dit barn har fødselsdag og deler ud, vil vi ikke modtage sukkerholdige og usunde sager. Det er vores
ansvar, at de andre børn i gruppen ikke får noget, der modstrider kommunens Mad, måltid og bevægelses
politik. Vi giver gerne gode råd om, hvad I kan dele ud i stedet, hvis I bliver i tvivl. Men husk ingen kage, slik,
kiks, popcorn, is, flødeboller, saft osv. Vi vil derimod gerne have grove boller, pizzasnegle, pølsehorn, samt
frugt & gnavegrønt. Når vi kommer til fødselsdag hjemme hos jer, drikker vi ikke saft, spiser is/kage eller
andet usundt. Spørg efter vores inspirationskatalog, hvis I løber tør for idéer.
Ved højtider og særlige mærkedage //
Fastelavn (en fastelavnsbolle og søde sager i tønden), Påske (minipåskeæg gemt på legepladsen),
bedsteforældredag, sommerfest (alt efter tema kunne der være marmelade eller andet), jul (bage
småkager, risengrød med kanel og sukker, æbleskivehygge tamtam, små godteposer).
Hvis I bliver i tvivl om noget vedr. denne politik, er I altid velkomne til at snakke med personalet eller
forældrerådet. Vi vil meget gerne give tips, idéer og sparring på sunde madvaner.
Denne politik er godkendt og redigeret af forældrerådet oktober 2019
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