
25.5.2022 

Tryllestiens værdier omkring kost og måltid  

 

Vi i Tryllestien vægter økologi og klima højt så vores mål er at beholde vores Guldmærke i økologi 

(90 – 100 % økologi), samt at fokusere på CO2 aftrykket af vores indkøbte råvarer. 

Det betyder, at vi arbejder ud fra Fødevarestyrelsens kriterier om at vi, over en 3 måneders periode, 

i gennemsnit har indkøbt minimum 93 % økologiske vare.  

 

Dette gøres ved at købe sæsonvarer, hvorved børnene også oplever forskellige råvarer året igennem, 

at vi fokusere på at købe så lokalt som muligt producerede råvarer og vælger udfra hvilken transport 

form, der bruges i transporten. Primær fokus vil være på danske råvarer, indenfor de rammer som 

indkøbsaftalen i Hvidovre Kommune muliggør.  

 

Disse tanker og handlinger skulle gerne medføre, at CO2 aftrykket reduceres væsentligt og bør være 

en lige så stor ledesnor når der skal vælges råvarer, som økologi mærket er, for vi kan redde 

grundvandet, reducere sprøjtegifte i vores råvarer, hjælpe imod klimaforandringer, samt lære børn 

og voksne om, hvordan vi skal gøre, hvis vi skal redde vores Jordklode på sigt.  

 

Maden og madplanerne vil derfor også bære tydeligt præg af tanken om økologi, mindre CO2, 

årstidens udbud, samt de nye kostråd, og anbefalinger til kosten. Det vil kort sagt betyde; mindre 

kød, mere fisk, meget mere grønt og masser af bælgfrugter (majs, bønner, linser og ærter).  

 

De vil derfor få rugbrød 2 gange om ugen, som vil indeholde fisk, grønt pålæg og grøntsager som 

minimum, med variation af kød og/eller grønt. De vil få minimum et varmt måltid om ugen, enten 

vegetarisk eller vegansk, samt en dag åben for en af følgende; kød, indmad, fisk eller mere grønt. 

Mandagene vil over en 4 ugers periode rulle som følgende; suppe, ”overskudsdag” (en ret der laves 

af det overskud der er kommet i løbet af ugen), grød dag og en overskudsdag igen.  

Dette gøres for at reducere madspild, hvilket er godt for klimaet, men giver også flere penge de 

andre dage, til at lave mere spændende mad til børnene og give dem en mulighed for at udforske 

ting som; tempeh, tofu osv.  

 

Der tages hensyn til allergier, under fremvisning af lægeerklæring, samt religiøse hensyn (halal).  

Laves der den pågældende dag mad, hvor kødet ikke er halal, vil der altid være et vegetarisk 

alternativ eller de vil kunne spise tilbehøret. Da der ikke spises særlig meget kød, vil dette være et 

minimalt problem. Der vil altid være mad som alle kan spise. 

 

Vuggestuen vil få letmælk og brød uden kerner, mens børnehaven får skummet eller minimælk og 

kernerugbrød. Dette gøres ud fra de nye anbefalinger til den danske institutionskost.  

 

Børn under et år må ikke få komælk og vil derfor få modermælkserstatning, ved behov.    

 

Kort sagt, så vil vi i Tryllestien lave grøn mad og kød skal ses som et supplement. Fisk vil blive 

spist mere og de vil få bælgfrugt i rigelige mængder og i mange afskygninger. 

 

Køkkenpersonalet er altid villige til at videregive opskrifter og råd omkring maden. 


