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Kostpolitik for Bremdal Dagtilbud 
 
I Bremdal Dagtilbud har vi frokostordning, dog undtaget Spiregruppen, som medbringer 
madpakker og eftermiddagsmad.  
Børnene spiser frokost i daginstitutionen og derfor ønsker vi at tilbyde børnene en sund og 
nærende kost, som lever op til anbefalingerne fra Fødevarestyrelsen. 
Via et varieret udbud af sunde madvarer sikrer vi, at det enkelte barn får alle de næringsstoffer, 
som et frokostmåltid bør indeholde.  
I dagplejen får børnene fuld forplejning, dette er en del af forældrebetalingen. 
 
Målet er:  

 At udfordre barnet til at smage og eksperimentere med nye madvarer som udvikler 
barnets smagssanser og giver kendskab til forskellige madvarer. 

 
Det fælles frokostmåltid er også en oplagt ramme i den pædagogiske praksis, hvor begreber som 
omsorg, opdragelse, dannelse og læring kan udfolde sig. 
 
Frokostordningen er obligatorisk (undtaget Spiregruppen) og prisen opkræves særskilt fra 
forældrebetalingen for børnehavens vedkommende, for vuggestuen er frokostordningen 
indregnet i forældrebetalingen. Betalingen dækker alle omkostninger til fødevarer og størstedelen 
af køkkenlederens timer. 

 
Dagsrytme. 
Vuggestue: 

 Morgenmad indtil kl. 8.00. Der serveres varierende: grød, hjemmebagte boller, 
havregryn, havrefras, mælk, ost samt frugt og grønt. 

 Frokost kl. 11.00. 3 dage om ugen består frokosten af rugbrød med diverse pålæg og grønt 
samt evt. lidt lunt dertil. For eksempel: tun, frikadeller, leverpostej, æggesalat, laksesalat, 
kartoffelspegepølse, rosiner, agurk, rød peber, tomater. Dertil serveres vand. Børn som 
ikke kan spise sig mætte i rugbrød – får tilbud om grød, f.eks. hirse eller øllebrød. 2 dage 
om ugen serveres der varm mad.  

 Eftermiddagsmad kl. 14: Børnene medbringer selv eftermiddagsmad, det kan f.eks. frugt og 
brød. Der serveres vand her til. 

 
Bliver barnet hentet sent er der mulighed for et ekstra mellemmåltid. 
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Dagplejen:  
 

 den enkelte dagplejer tilrettelægger dagsrytmen og måltiderne efter børnenes alder og 
behov og  informerer forældrene herom. 

 
Børnehaven: 

 Morgenmad indtil 7.45. Der serveres hjemmebagte boller, knækbrød, havregryn, havrefras, 
mælk, ost, mælk samt frugt og grønt. 

 Frokost kl. 11.00. 3 dage om ugen består frokosten af rugbrød med diverse pålæg og grønt 
samt eventuelt lidt lunt dertil. Et eksempel: tun, frikadeller, leverpostej, æggesalat, 
laksesalat, kartoffelspegepølse, rosiner, gulerødder, agurk, rød peber, gulerødder, tomater. 
Dertil serveres vand. 2 dage om ugen serveres der varm mad. 

 Eftermiddagsmad kl. 14: Børnene medbringer selv eftermiddagsmad, det kan f.eks. frugt og 
brød. Der serveres vand her til. 

 

Eftermiddagsmåltidet 
Det er vigtigt, at børnenes eftermiddagsmåltid er et sundt mellemmåltid, som ikke består af 
sukkerholdige produkter, der kun mætter kortvarigt. 
Vi opfordrer derfor til at børnene medbringer brød (gerne groft) og frugt. Børnene skal ikke 
medbringe drikkelse til eftermiddagsmaden (f.eks. juice, smoothie, saftevand). 
 

Madens indhold 
Vi tager udgangspunkt i de nye kostråd, hvilket bl.a. betyder at der altid tilbydes grønt til 
frokostmåltidet. 
Vi serverer som udgangspunkt fuldkorn. Melet i vores hjemmebag er med mange fibre såsom 
havregryn, hvid hvede, grahamsmel, fuldkorns hvede samt bløde kerner med et højt indhold af 
sunde fedtsyrer. 
Pastaen og ris er i videst muligt omfang af fuldkorn.  
Der serveres fisk, kødpålæg eller æg hver dag til rugbrød. Planteolier er første prioritet frem for 
animalsk fedtstof i vores køkken. 
Vi sparer på saltet og ikke mindst på sukkeret, og derfor er der kun kage på bordet til særlige 
lejligheder. 
Vi serverer vand (frokost) og økologisk mælk (morgenmad) til måltiderne – en enkelt gang saft til  
f. eks. risengrød, hvor vi synes det hører sig til. 
Vi køber økologisk, der hvor prisen kan bære. 

 
Hvor køber vi maden 
Vi prioriterer høj kvalitet, og køber en stor del af vores varer hos en fødevaregrossist, og når det er 
muligt også hos lokale leverandører. 

  
Fødselsdage 
Fødselsdage i børnehaven 
Barnet kan medbringe et eller andet godt til den gruppe, barnet tilhører (inde- eller 
udegruppe,”Ugler”, Spirer), som vi spiser i forbindelse med samling eller efter frokosten.  Vores 
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generelle opfordring er, at der medbringes sunde sager eller evt. små mængder af kage o.lgn., når 
børnene fejrer fødselsdag. Se inspiration her: www.frugtfest.dk, www.arla.dk 
 
Fødselsdage i dagplejen/vuggestuen 
Forældrene aftaler med personalet, hvordan barnet skal fejres. Vores generelle opfordring er, at 
der medbringes sunde sager eller evt. små mængder af kage o.lgn., når børnene fejrer fødselsdag.  
Se inspiration her: www.frugtfest.dk, www.arla.dk  
 
Generelt: Hvis I som forældre ikke ønsker, at jeres barn får sukkerholdige ting, kan I sige det til 
personalet, så undlader vi at give barnet dette og I kan selv medbringe alternativer, som barnet 
får, når der evt. er kage til en fødselsdag. 

 
Revideret i forældrebestyrelsen januar 2017 
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