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Økologi og råvare politik for Børnehuset Tryllestien, 2022 

 

I Tryllestien har vi søgt om og fået Guldmærke i økologi, for at have en økologi procent på mellem 

90 – 100 %. 

 

Vi har følgende overvejelser omkring indkøb af råvarer og planlægning i forhold til økologi: 

 

• Økologisk dyrkede fødevarer beskytter naturen og grundvandet, giver færre 

tilsætningsstoffer og sprøjtegifte i maden og støtter øget dyrevelfærd. 

 

• Vi har fokus på at reducere mængden af CO2 som de valgte råvarer udleder. Dette gøres for 

at mindske klimaændringer og vi tager aktivt stilling til, hvordan råvarerne transporteres og 

hvorfra de hentes, samt dyrkningsmetoder.   

 

• I vores hverdag betyder det, at vi gennem Hvidovre kommunes indkøbsaftale, primært vil 

købe årstidens råvarer for at styrke og realisere vores ovenstående overvejelser om økologi 

og reducering af CO2. Vi vælger dog at tillægge os den frihed, at børnene skal smage 

danske sæsonvarer, som måske ikke er økologiske, men disse tiltag udgør max 5 % af det 

samlede indkøb. Vi kan blive nødt til at indkøbe varer som ikke er økologiske, hvor 

hensynet til CO2 vejer højere eller fordi vores indkøbsaftale ikke tillader at indkøbe netop 

denne råvare økologisk. Generelt prioriterer vi danske og nordiske råvarer af hensyn til 

bæredygtighed.  

 

• Det betyder at kosten over en 14 dages periode er varieret så det følger Fødevarestyrelsens 

anbefalinger til børnenes kost, så de får det, de skal have. Vi følger de nye kostråd, så 

mængden af kød reduceres og mængden af grønt og især bælgfrugter vil blive kraftigt 

forøget. Dette gøres uden vi går på kompromis med hverken kvalitet eller smag.  

 

• Vi køber økologisk fisk og fisk som er MSC mærket (læs mere om dette her Hjem | Marine 

Stewardship Council (msc.org). Er det ikke muligt at skaffe den pågældende art udfra 

ovenstående kriterier kan vi se os nødsaget til at købe fisk uden MSC eller Øko mærket. 

Dog vil vi vælge fisk fanget i vores territoriale farvande og med mest muligt skånsom 

fangstmetoder.  

 

• Vi tager højde for at vores bestillinger ikke altid kan opfyldes af vores leverandør, men vi 

arbejder aktivt på altid at få de bestilte varer ud fra ovenstående kriterier. Dog kan der opstå 

problemer med udsolgte varer og derfor bruges en konventionel erstatningsvare eller 

tilsvarende økologisk.  

 

• Vi arbejder målrettet med at reducere vores madspild fra produktionen, så alle råvarer søges 

udnyttet mest muligt, gennem genanvendelse, Foodwin, give rester nyt liv i andre retter eller 

gennem olier, fonder, tomatsaucer osv.  

 

• Vores køkken medarbejdere er uddannet til at lave ovenstående, samt at holde sig orienteret 

omkring udviklingen i faget og styrke deres faglighed og nysgerrighed til at udfordre maden, 

råvarerne og skabe madmod hos børn og voksne med økologi, mindre CO2 og mindre 

madspild.  
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