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1) Hvorfor kost politik:
At sætte ramme for en god kostforplejning.
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

At maden er ernærings rigtigt sammensat
Lækker mad som de unge gerne vil spise.
Maden skal være varieret og tænkes i årstider.
At kvalitet og økonomi skal hænge sammen.
At give inspiration til at smage noget nyt.

1) De 10 kostråd:
1) Spis varieret, ikke for meget
Og vær fysik aktiv
2) Spis frugt og mange
grøntsager
3) Spis mere fisk
4) Vælg fuldkorns produkter
5) Vælg magret kød og
kødpålæg
6) Vælg magret mejeri
produkter
7) Spis mindre mættet fedt
8) Spis mad med mindre salt
9) Spis mindre sukker
10)
Sluk tørsten i vand

2) Måltidssammensætning:
Der serveres 6 måltider på skolen om dagen, fordelt på 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider.
Generelt om maden til alle måltider:
•
•
•
•

Det skal være varieret
Udssende ser indbydende ud
Være velsmagende og dufte godt.
Være mættende og sundt.

Vi ønsker at mindske sukker indtaget, ved at tænke anderledes og sundt.
Derfor serveres der altid frugt eller grønt til alle måltider som en mulighed

Til måltiderne tilbydes der:

Morgenmad:
-‐

-‐
-‐

havregryn, cornflakes, havre fras, frugt- knas musli, tykmælk,
yoghurt, rugbrød, franskbrød, ost, marmelade, pålægs fade,
smør, juice, minimælk, kaffe, the og udskåret frugt.
En gang i ugen serveres der havregrød eller øllebrød
I weekenderne serveres der pålægschokolade og hjemmebagte
rundstykke om søndagen

Formiddags kaffe:
Hjemmebagte boller med pålæg, frugt og vand.

Middagsmad:
Der serveres en hovedret, salatbar eller grøntsager og vand
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Der laves madplan for 14 dage af gangen, som vil variere mellem:
Oksekød/ oksefars
Helt kød( feks.steg)
Fjerkræ
Grisekød/ grisefars
Kogt kød
Fisk

Eftermiddagskaffe:
Forskelligt udskåret frugt fra årstiden og evt. kiks

Aftensmad:
-‐
-‐

Min. 2 slags skivesåret pålæg, leverpostej, æg, fisk, smør,
rugbrød, vand, mælk.
Der serveres en lun ret hver aften til aftensmad bestående af
feks. Gårdagens middag.

Aftenskaffe:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Der serveres kage 1-2 gange om ugen (som bages af valgfaget:
bagning)
Derudover kan der serveres grød, gærbrød, knækbrød.
the, vand.
Der er altid mulighed for frugt/rugbrød/knækbrød til aftenskaffe
I weekenderne kan der serveres kage, evt. med fløde.

3) Råvarer:
• Der anvendes så mange friske råvarer, som muligt.
• Friske grøntsager og frugt skal bruges inden for en uge.
• Kølevarer og frostvarer anvendes inden sidste salgsdato.
• Der bruges nærings rigtige produkter med lavt fedt/sukker indhold.
• Varerne godkendes ved varemodtagelses - tjekkes på udseende, duft og dato.
• Der undgås så meget spild som muligt.

4) Indkøb:
Der handles ved AB Catering som vores levandører, derud over handles der i den lokale
Brugsen i Nr. Nebel

5) Spise miljø:
- Alle elever / ansatte sidder ved 6 mands borde.
- Maden serveres altid på et ta`selv bord som står i spisesalen, hvor hvert bord skiftes til at gå
op.
- Der bliver takket for maden inden der bliver sagt vers` go.

- Alle bliver siddende indtil alle er færdige med at spise og der er givet fælles beskeder.

7) Køkkenets åbningstider:
- Der vil være køkken personale i køkkenet fra 6.30- 14.30 på alle hverdage og andre
arrangementer o.l.
- I weekender til aftensmad og aftenskaffe er der elever sammen med en lærer der står for at
sætte den færdige mad ind.

8) Køkkenets service:
• Der kan altid ønskes en fødselsdagsmenu.
• Køkkenet er altid åbent for nye og spændende opskrifter.
• Der tilbydes diæter såsom, diabetes, gluten, laktose, protein beriget o.l. ved fremvisning
af lægeerklæring.

9) Elever med i køkkenet:
Formål:
•
•
•
•
•
•
•

At eleverne lærer lidt praktiske færdigheder.
Ser at alting ikke kommer på bordet af sig selv.
Lære at håndtere daglige opgaver i køkkenet.
Være med i madlavningen i det omfang det kan lade sig gøre.
Ser glæden ved maden.
Blive inspireret til selv at lave mad når de flytter hjemmefra.
Der udover kommer opgaver som opvask, borddækning, rydde op efter måltiderne og
gulvvask.

Køkkenet skulle gerne være det sted hvor eleverne kommer
og syntes det er sjovt og samtidigt spændene at være en del
af J ..
Man er altid i godt humør – og man hjælper altid hinanden
færdig.

10) Gode hygiejneregler i
køkkenet:
Husk altid at vaske hænder :
-‐ Inden du går i gang i køkkenet.
-‐ Efter toiletbesøg.
-‐ Pudser næse.
-‐ Ved skift i produktionen.
Andet:
-‐ Sørg altid for at have lukket eller tætsiddende sko på i køkkenet.
-‐ Hvis man har langt hår sættes det op.

11) Egenkontrol:
-‐ Der hænger egenkontrols rapport i køkkenet.
-‐ På skolens hjemmeside kan fødevarekontrollens kontrolrapport findes på
http://www.findsmiley.dk/da-DK/Searching/DetailsView.htm?virk=30300134

