
Fød  sels  dags  fe  ster: Der kan evt. serveres et af følgende forslag: 
frugtfade, boller, saftis, snacks af gulerødder, agurk, peberfrugt, 
cherrytomater eller rosiner og nøddeblanding. Ingen slik/slikposer 
eller kage, når børnene er til hjemmefødselsdag eller i børnehaven.
Se endvidere børnehavens inspirationshæfte til fødselsdagsfester.

Fa  ste  lavns  fest: “Katten af tønden”. Indhold i tønden er 
rosinpakker. Derefter serveres skummetkakaomælk og hjemmebagt 
bolle med glasur.

Af  slut  nings  fest: Instituionen laver fælles afslutningsfrokost til alle 
børn.

Skt. Hans fest: Vi tænder bål og sender vores hjemmelavede 
heks til Bloksbjerg. Vi rister pølser og serverer grovflutes. 

Derefter spises egen madpakke.

Ju  le  fest: Børnehaven serverer en sund frokostmenu til 
alle børn.

Barnets sidste dag i børnehaven: Der 
kan uddeleles frugt, saftis, popcorn 
eller boller.

  

· At sikre bør  nene en sund kost i det dag  lige
  og sunde kost  va  ner på læng  ere sigt.

· At sam  ar  bejde med for  æl  dre om hvad en
  sund, næ  rings  rig og va  rie  ret mad  pakke,
  in  de  hol  der.

· At lære bør  nene sunde kost  va  ner
  ved hjælp af gode ek  sem  pler og
  rart sam  vær i spi  se  si  tua  tio  nen.

· At in  for  mere om in  sti  tu  tio  nens 
  hold  nin  ger til kost.

Kost  po  li  tik
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Ved at for  mu  lere en kost  po  li  tik for den en  kelte in  sti 
tu  tion, kan der sæt  tes fo  kus på kva  li  te  ten af ma  den 
på en po  si  tiv måde. En kost  po  li  tik skal give for  æl  dre, 
per  so  nale og børn for  bed  rede mu  lig  he  der for at give 
bør  nene en god kost i prak  sis, og den kan være med 
til at fast  holde op  mærk  som  he  den på gode kost  va  ner.

Det over  ord  nede mål med en kost  po  li  tik er, at sikre 
bør  nene en sund kost i det dag  lige og sunde kost  va 
ner på læng  ere sigt. Men en kost  po  li  tik har flere for 
dele. Den gi  ver per  so  na  let en fæl  les hold  ning til ma 
den og sik  rer kon  ti  nui  tet, selvom der er ud  skift  ning i 
per  so  na  let. Det kan også give per  so  na  let større ar 
bejds  glæde, at få en klar for  stå  else for, hvad in  sti  tu 
tio  nen vil med ma  den. Ved hjælp af en nedfældet 
kost  po  li  tik kan alle for  æl  dre sam  ti  dig gø  res be  kendt 
med kost  princip  perne i in  sti  tu  tio  nen.

Der er en klar er  ken  delse af, at sunde kostvaner 
for børn har væ  sent  lig be  tyd  ning for de  res 

vækst og triv  sel, samt fy  si  ske og 
psy  ki  ske præ  sta  tions  ni  veau. 

Fejlernærings  til  stande kan øge 
ri  si  koen for syg  domme se  nere i 
li  vet.

Mor  gen  mad: Institutionen serverer rugbrød med Becel, ost 
og eller moderat mængde syltetøj, havregryn, havregrød, 
rugfras og økologisk skummetmælk.

Ved mod  ta  gelse på stuerne kl. 8:00: Tilbydes rugbrød med 
frugt/grøntsager samt økologisk skummetmælk eller vand.

Mid  dags  mad: Sunde og næringsrige og 
spændende medbragte madpakker, med 
vand til.
 
Ef  ter  mid  dags  frugt: Af den medbragte 
frugt udskæres og anrettes frugtfade. 
Institutionen sørger for stave af friskt 
rugbrød. Der tilbydes vand til.

Sidst på ef  ter  mid  da  gen: 
Hyggestund for “de sene børn” – 
De spiser deres medbragte sunde 
eftermiddagsmad 
eller frugt.

Som in  spi  ra  tion er her nogle forslag til er  næ  rings  rig  tig 
kost:

Æbler, pæ  rer, ba  na  ner, ap  pel  si  ner, gu  le  rød  der, agur  ker, 
to  ma  ter, fi  gen  på  læg, rug  brød, ro  si  ner, grov  bol  ler, nød 
der, mørk på  lægscho  ko  lade og pi  ta  brød.

Undgå helst: Remoulade, mayonaise, ristede løg, 
yoghurt, kager/småkager, mælkesnitte, slik/slikposer, lyst 
brød, lys pålægschokolade, sodavand, chips, kiks, 
chokoladekiks, kagemand, literis, vaffelis og flødeboller.
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