
Grangårds mad- og måltidspolitik 
 

Duften af Gittes porresuppe spreder sig på Grangård denne mandag formiddag. 
Børnene kredser omkring køkkenet og da de senere er samlet omkring de dækkede 
borde og hænderne er nyvaskede, kan vi sammen nyde den duftende suppe.  MInella, 
som er pædagog, spørger om børnene kan smage sig frem til suppens indhold. Aviaja 
på 4år mener helt bestemt, at der er purløg i. Minella smager med på legen og gæt-
ter på løg. Men Aviaja er helt sikker: ”der er ik’ løg i, for det ka’ jeg ik’ li’” 

 
På baggrund af Vejle Kommunes krav om madordning på daginstitutionerne, har vi på Grangård 
lavet en mad- og måltidspolitik, som er underlagt den økonomiske ramme, kommunen har fastsat. 
 
Grangårds mad- og måltidspolitik skal sikre, at alle vores børn får tilbudt sund mad, mens de er i 
institutionen. 
 
At indtage mad er ikke kun et spørgsmål om at opnå en mæthedsfornemmelse i maven. På 
Grangård vil vi også gerne være med til at pirre børnenes sanser omkring måltidet. Et godt måltid 
skal kunne duftes og ses imens det tilberedes. Maden skal være velsmagende. Den skal indtages i 
en behagelig atmosfære. Og så vidt det er muligt, skal maden endvidere være varieret og gerne 
økologisk. 
 
Vi voksne spiser sammen med børnene ved dagens måltider. Vi viser, at det er muligt at smage på 
flere forskellige slags mad. Vi mener, vi herved kan være med til at give børnene gode og varierede 
madvaner. Vi opfordrer børnene til at smage på dagens måltider. Hvis et barn ikke har spist noget i 
løbet af dagen, er det personalets opgave at gøre forældrene opmærksomme derpå. På tavlen ved 
køkkendøren skriver Grangårds køkkenleder, Gitte, hvad dagens måltider har været.   
 
Børnehavebørnene tager på skift del i forberedelsen af måltidet: De hjælper med at dække 
rullevognen med glas, kander, tallerkener og bestik. Hvis det er muligt, dækker børnene bord 
sammen med en voksen. Vi snakker om, hvor mange vi er, og hvor vi skal sidde. Måske skal der 
dug på bordene. Måske en buket blomster. Eller måske flag i dagens anledning. Under måltidet 
sendes kander, skåle eller fade rundt til hver enkelt barn, som selv øser op efter vejledning fra en 
voksen.  
De yngste vuggestuebørn får maden serveret på en tallerken, så det bliver tilgængeligt for dem på 
en overskuelig måde. Når vi gør sådan, ved vi, de bliver tilbudt varierede smagsoplevelser.  
 
På Grangård vil vi gerne fejre fødselsdage i festlige omgivelser med hyldest og fokus på fødselaren. 
Ønsker I som forældre, at fødselsdagsbarnet skal dele noget ud, opfordrer vi sammen med 
forældrebestyrelsen til at vælge sunde alternativer til det søde. For ideer: www.frugtfest.dk 
 
Grangårds mad- og måltidsprincipper er at 

 tilbyde alle børn sund og varieret kost ud fra madordningens økonomiske ramme 

 sukkerholdige fødevarer kun serveres ved specielle lejligheder 

 det er muligt at få diæt- og allergikost til børn, når det dokumenteres med en 
lægeerklæring     Personalet på Grangård juni 2009 

http://www.frugtfest.dk/

