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Indledning  
Kost- og sukkerpolitikken er udarbejdet af forældrebestyrelsen. Politikken gælder for alle vuggestue- og 

børnehavebørn i Daginstitution Midtby. 

Resumé 
Formålet med Daginstitution Midtbys kost- og sukkerpolitik er at give forældre og personale 

retningslinjer for den kost børnene støder på i institutionerne. Politikken opridser desuden, hvad 

forældrene kan forvente af institutionerne i forhold til kost, og hvilke anbefalinger og forventninger der 

er til den enkelte forældre i Daginstitution Midtby  

Kostpolitikken skal fremme sund kost og være grundlag for en hverdag uden sukker. Dette skaber de 

bedste betingelser for børnenes læring og udvikling.   

Derudover indeholder dette skrift de generelle principper for måltider i forhold til sundhed, økologi, 

allergi- og kulturelle hensyn vedtaget af Horsens byråd. 
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Daginstitution Midtbyens sukker- og kostpolitik 

Sukkerfri-politik – en hverdag uden sukker 
Børn kan ikke tåle særligt meget sukker da sukkeret tager pladsen fra vigtige næringsstoffer, mineraler 

og vitaminer. Får børn for meget sukker, er de i risiko for at blive fejlernærede, få problemer med 

indlæring og blive overvægtige. Derfor ønskes, at børnene oplever en hverdag i institutionerne uden 

sukker: 

Vuggestuerne (0-3 årige) 

Der serveres ingen sukkerholdige drikke- eller fødevarer for børnene. 

Børnehaverne (3-6 årige) 

Madpakker og medbragt drikkelse 

Det anbefales at der ikke medbringes tydeligt usunde og sukkerholdige fødevare i madpakkerne, samt at 

der altid kun vand i de medbragte drikkedunke i institutionerne  

Fødselsdage 

I er som forældre meget velkomne til medbringes boller /groft brød 

og frugt. Fødselaren vil forsat blive fejret med bravur.   

Dvs. at der ikke medbringes usunde føde- eller drikkevarer som fx 

slik, is eller kakao og kage/ samt kage og andet der er sødet med 

kunstige sødestoffer,  

Julefest. 

Ved afholdelse af julefest gøres der dog en undtagelse i forhold til 

sukker politikken, da der serveres æbleskiver med flormelis og 

syltetøj. 

  

Pædagogiske aktiviteter 

Daginstitutionerne afholder mange pædagogiske aktiviteter for børnene igennem året, hvor der kan 

dispenseres for sukkerpolitikken, hvis der er et pædagogisk sigte med brugen af sukker. Dette er en 

faglig pædagogisk vurdering fra den ene aktivitet til den næste. 
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Kostpolitik i Daginstitution Midt 

Børns kostvaner grundlægges tidligt i barndommen, og vil ofte følge dem gennem hele livet. Derfor 

tilbydes børnene en sund og varieret kost med friske råvarer, årstidens friske frugt og grønsager. 

Kostpolitikken tager udgangspunkt i Fødevarestyrelsens 8 kostråd: 

 Spis frugt og grønt – 4 stk. om dagen 
 Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen 
 Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød – hver dag. For børn i alderen 3-6 år børn udgør 

fuldkorn 40-60 gram 
 Spar på sukker, især fra sodavand, slik og kager.  Maksimalt 30 gram pr. dag for 3-6 årige 
 Spar på fedtet, især fra mejeriprodukter og kød 
 Spis varieret 
 Sluk tørsten i vand 
 Vær fysisk aktiv – mindst 60 minutter om dagen 

 
Hvis du vil vide mere, kan du hente information på 
Fødevarestyrelses hjemmeside:  
https://www.foedevarestyrelsen.dk/ 

 

 

 

 

 

Morgenmad 

Der er mulighed for at få morgenmad i børnehaven / vuggestuen. Morgenmaden afsluttes 

kl.7:30. Alle produkter har nøglehulsmærket eller fuldkornslogo.  

Eksempel på morgenmadsplan  
Er udarbejdet med afsæt i Fødevarestyrelsens anbefalinger, og i samarbejde med Forældrebestyrelsen i 

Daginstitution Midtby. I forbindelse med morgenmadsplanen kan der forekomme ændringer i 

sammensætning og indhold  
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Rugbrød og/eller 

grovbrød (ikke 

knækbrød) 

Skæreost eller 

økologisk smøreost 

med hvidløg fra 

Kirk  

Smør 

Havregrød 

Fuldkornsfras 

Minimælk til 

børnehavebørnene 

Letmælk til 

vuggestuebørnene  

Vand 

Rugbrød og/eller 

grovbrød (ikke 

knækbrød)  

Skæreost eller 

økologisk smøreost 

med hvidløg fra 

Kirk  

Smør 

Øllebrød 

Havregryn 

Minimælk til 

børnehavebørnene 

Letmælk til 

vuggestuebørnene  

Vand 

Rugbrød og/eller 

grovbrød (ikke 

knækbrød)  

Skæreost eller 

økologisk smøreost 

med hvidløg fra 

Kirk  

Smør 

Havregrød 

Havregryn 

Minimælk til 

børnehavebørnene 

Letmælk til 

vuggestuebørnene  

Vand 

 

Rugbrød og/eller 

grovbrød (ikke 

knækbrød) 

Skæreost eller 

økologisk smøreost 

med hvidløg fra 

Kirk  

Smør 

Havregrød 

Fuldkornsfras  

 Minimælk til 

børnehavebørnene 

Letmælk til 

vuggestuebørnene  

Vand 

 

Rugbrød og/eller 

grovbrød (ikke 

knækbrød) 

Skæreost eller 

økologisk smøreost 

med hvidløg fra 

Kirk  

Smør 

Øllebrød 

Havregryn 

Minimælk til 

børnehavebørnene 

Letmælk til 

vuggestuebørnene  

Vand 

 

Der anbefales at der ikke medtages morgenmadsprodukter med hjemmefra. 

Madspild 

Vi lægger vægt på at minimere madspild. Derfor vil der af og til på morgenbordet være pålægsfade fra 

forrige dag på bordet, hvis de ikke har været på bordet dagen før. Ligeledes vil der i vuggestuerne af og til 

være tykmælk med mysli, hvis det har været eftermiddagsmaden dagen før.  

 

Spis nøglehulsmærkede og fuldkornsmærkede produkter  

Vælg brød der gør dig mæt i lang tid. Dvs. et fuldkornsbrød der har et højt 

indhold af kulhydrater og kostfibre. Det kan du sikre dig ved at løfte på 

brødet. Er der tyngde i, får man flere kulhydrater og kostfibre pr. skive 

brød. 

Solsikkekerner og sesamfrø kan få et brød til at se groft ud, men frøene giver ikke et højere fiberindhold 
men derimod et federe brød. 

Spis ikke for meget brød med et højt indhold af solsikkekerner og hørfrø, da disse har et højt indhold af 
tungmetallet cadmium. Cadmium op koncentreres i kroppen og kan på længere sigt skade nyrerne. 
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Det er en god idé at spise rugbrød til morgen. Rugbrød er en af de vigtigste kilder til fibre og det mætter 
godt. Der er i de senere år kommet mange forskellige typer rugbrød på markedet. Vælg det du bedst kan 
lide. 

Vælg ost og pålæg med lavt fedtindhold. For ost betyder det 30+ eller mindre fedt og for pålæg at det 
indeholder under 10 g fedt/100g. 

(Fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside ) April 2014   

Mellemmåltider - madpakkerne hjemmefra 

 Nogle børn har behov for en mindre madpakke ved dagens start eller midt på dagen, for at 

have energi nok til dagens aktiviteter. Denne madpakke anbefaler vi, at forældrene 

sammensætter således, at den består af: 

 Groft brød 

 Grønsager 

 

Frokostmåltidet 

Børnene serveres mad med så få farvestoffer, tilsætningsstoffer og pesticidrester som muligt. Derudover 

vægter vi produkter der har nøglehulsmærket eller fuldkornslogo.  

Kost og pædagogik 

Forældre kan forvente, at måltiderne er gode og udviklende oplevelser for børnene, og derfor vægtes god 

stemning, ro og nærvær omkring dem. Det pædagogiske personale sidder ved bordet sammen med 

børnene, hvilket stimulerer børnene til at smage på den alsidige frokost. Derudover støttes børnene i at 

blive mere selvhjulpne, ved at kunne vælge, selv at kunne smøre, spise med bestik, hælde vand op mv. 

Børnene deltager inden måltidet i borddækning samt efterfølgende i oprydningen. Børnene spiser altid af 

en tallerken, med bestik. 

Drikkevaner 

Gode drikkevaner indgår på lige fod med gode madvaner i en sund kost. Børn bør som 

tommelfingerregel drikke ca. 1-1½ liter væske dagligt, svarende til 5-8 glas, meget gerne vand. I 

institutionen er der fri adgang til vand, og personalet sørger for, at børnene gennem dagen drikker vand. 

Hvis børnene selv medbringer drikkedunk, skal denne indeholde vand. 

Desuden henvises til Horsens Kommunes Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - I dagpleje, 

vuggestue og børnehave / findes på Day Care  

INDSÆTTES HER  


