Kostpolitik

- i bØrnehØjde ...

Ved at formulere en kostpolitik for den enkelte insti
tution, kan der sættes fokus på kvaliteten af maden
på en positiv måde. En kostpolitik skal give forældre,
personale og børn forbedrede muligheder for at give
børnene en god kost i praksis, og den kan være med
til at fastholde opmærksomheden på gode kostvaner.
Det overordnede mål med en kostpolitik er, at sikre
børnene en sund kost i det daglige og sunde kostva
ner på længere sigt. Men en kostpolitik har flere for
dele. Den giver personalet en fælles holdning til ma
den og sikrer kontinuitet, selvom der er udskiftning i
personalet. Det kan også give personalet større ar
bejdsglæde, at få en klar forståelse for, hvad institu
tionen vil med maden. Ved hjælp af en nedfældet
kostpolitik kan alle forældre samtidig gøres bekendt
med kostprincipperne i institutionen.
Der er en klar erkendelse af, at sunde kostvaner
for børn har væsentlig betydning for deres
vækst og trivsel, samt fysiske og
psykiske præstationsniveau.
Fejlernæringstilstande kan øge
risikoen for sygdomme senere i
livet.

Som inspiration er her nogle forslag til ernæringsrigtig
kost:
Æbler, pærer, bananer, appelsiner, gulerødder, agurker,
tomater, figenpålæg, rugbrød, rosiner, grovboller, nød
der, mørk pålægschokolade og pitabrød.
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.

Morgenmad: Institutionen serverer rugbrød med Becel, ost
og eller moderat mængde syltetøj, havregryn, havregrød,
rugfras og økologisk skummetmælk.
Ved modtagelse på stuerne kl. 8:00: Tilbydes rugbrød med
frugt/grøntsager samt økologisk skummetmælk eller vand.
Middagsmad: Sunde og næringsrige og
spændende medbragte madpakker, med
vand til.
Eftermiddagsfrugt: Af den medbragte
frugt udskæres og anrettes frugtfade.
Institutionen sørger for stave af friskt
rugbrød. Der tilbydes vand til.
Sidst på eftermiddagen:
Hyggestund for “de sene børn” –
De spiser deres medbragte sunde
eftermiddagsmad
eller frugt.

Fødselsdagsfester: 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.
Fastelavnsfest: “Katten af tønden”. Indhold i tønden er
rosinpakker. Derefter serveres skummetkakaomælk og hjemmebagt
bolle med glasur.
Afslutningsfest: 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.
Julefest: Børnehaven serverer en sund frokostmenu til
alle børn.
Barnets sidste dag i børnehaven: Der
kan uddeleles frugt, saftis, popcorn
eller boller.

· At sikre børnene en sund kost i det daglige
og sunde kostvaner på længere sigt.

· At lære børnene sunde kostvaner
ved hjælp af gode eksempler og
rart samvær i spisesituationen.
· At informere om institutionens
holdninger til kost.
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· At samarbejde med forældre om hvad en
sund, næringsrig og varieret madpakke,
indeholder.

