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Forår 2019

Påskefrokost 
til børnene
tirsdag 
16/4

Påsken er også en 

fest for børnene og 

køkkenet sørger for , 

at de grønne og gule 

farver kan ses på 

frokosttallerkenen , 

når farverne lader 

vente på sig udenfor . 

gule karrysild – grøn 

æggesalat – gul 

hummus – grøn agurk 

– gul peber – gule 

rosiner

Får I ikke 

eftermiddagsmad til 

dagligt , men fristes af 

havrescones bagt 

med ost , så er det 

muligt at bestille 

eftermiddagsmad 

denne dag !

Vi følger dagligt Fødevarestyrelsens 

anbefalinger for kost til børn i alderen 1-6 år . 

Dette garanterer , at børnene får dækket deres 

behov for næringsstoffer , vitaminer og 

mineraler . I vintermenuen fik vi 

implementeret de nye anbefalinger om et 

lavere indhold af kostfibre i halvdelen af 

brødet til vuggestuebørnene og anbefalingen 

om 1 dl mælk til eftermiddagsmaden for alle . 

Der er ikke sket yderligere ændringer til 

forårsmenuen . 

Vi følger anbefalingerne

Velkommen til foråret!

Vi går lysere tider i møde og det betyder , at vi 

kan sige hej til de første solstråler , grønne 

farver og dejlige nye sæsonvarer . Forårs-

månederne er kendetegnet ved blandt andet 

grøntsager som asparges , radisser , nye løg og 

spinat . Vi har altid masser af grønt på 

tallerkenen , men de skifter til lysere nuancer 

og skaber i forårsmenuen sprødhed i måltidet . 

Vi skifter til forårsmenuen



Økoprocent 
i 2018

I 2018 lå den 

samlede 

økologiprocent 

på : 

 

 

 

Vi kan godt lide 

økologi , da det 

har fordele for 

både miljøet og 

børnene . Derfor 

fortsætter vi 

selvfølgelig den 

høje økoprocent 

i 2019 .

 

 

 

 

 

92 %
Hvem laver din frokost?

Din frokost bliver produceret i køkkenet hos 

Folkets Madhus . Vi deler den samme 

opfattelse af økologi og kvalitet . Vi mener , at 

de økologiske råvarer i sæson er de bedste i 

verden , fordi de smager bedst i sæson og de 

ikke unødigt belaster miljøet . Vi er sammen 

om , at kvalitet og økologi skal skabe 

madglæde ved frokostbordet i institutionerne .

Et samarbejde med Folkets Madhus

Du kan gå ind på vores nye hjemmeside og se 

billeder af dagens frokost og 

eftermiddagsmad . Vores mad er 

ernæringsberegnet og portionerne er derfor 

anrettet i den anbefalede mængde .

Find menuen her : 

https ://foodsource .dk/menuer/

Dagens menu kan nu ses online

https://foodsource.dk/menuer/


Du kan altid kontakte os 
hverdage mellem kl. 8 - 14
Vi glæder os til at servere endnu en 

velsmagende menu og økologisk mad til jeres 

børn . 

 

Da Liv er gået på barsel , så har jeg , Josefine , 

overtaget føringen . Jeg er uddannet inden for 

fødevarevidenskab og vil passe godt på 

børnemaden og jer i den kommende tid . 

Mail og telefon er stadig det samme . 

 

Velbekomme fra 

Josefine Kristensen , ernæringskonsulent

 

Mail : foodsource@foodsource .dk

Telefonnummer : 41 10 46 16

Glædelig 
forår til alle 

fra 
Foodsource

Velkommen 
til..

Vi har fået 

glæden af , at to 

nye institutioner 

har tilvalgt 

frokost-

ordningen fra 

Foodsource . 

Hjertelig 

velkommen til 

Topstykket og 

Æblekassen i 

Valby . 

 

 

 

 

 


