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Man tror det ikke, men nu er det
efterår!

Efterårets temperaturskift er ikke helt nået frem,

men I vil se, at flere af råvarerne nu bærer præg

af vinterens komme. I vil blandt andet skulle

smage grønkålspesto og græskarhummus.

Det er også blevet tid til at sylte og vi har

hjemmelavet chutney, pickles og andre

syltede lækkerier på menuen her til efterår. Midt

i september bugner naturen af

grøntsager og frugt, så hvorfor ikke trække

sommeren lidt længere ved at sylte og optimere

smagen med krydderier og andet godt. Jeres

børn skal blandt andet

have æble-gulerodschutney til deres salami,

rødbedepickles til leverpostejen og syltede

blommer med yoghurt til eftermiddagsmad. Vi

sylter også græskar og tomater, som er på vores

vintermenu.

Der vil som altid blive serveret kendte retter som

hummus og deller, nu forklædt i efterårets farver

og grøntsager!

- og vi skifter til efterårsmenuen
Fredag d. 1. november

serverer vi

hjemmebagte

halloween-boller med

"gør-det-

selv"-glasur som

eftermiddagsmåltid.

Hvis I ønsker en

halloween eftermiddag,

så bestil ved mig

senest mandag d. 28

oktober. 

Halloween

https://foodsource.dk/menuer/


Folkets Madhus

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. 

Holder jeres institution ferielukket?

Husk at afbestille i god tid, hvis jeres institution holder

ferielukket. I kan afbestille i bestillingssystemet eller

ringe til os. Afbestillingsfristen er 5 hele hverdage og

inden kl. 12.

Er der efterårsferie hos jer?

Du kan altid kontakte os hverdage
mellem kl. 8 - 14

Vi glæder os til at servere endnu en velsmagende

sæsonmenu af økologisk, frisklavet mad til jeres børn.

 

Velbekomme fra 

Josefine Kristensen, ernæringskonsulent

 

Mail: foodsource@foodsource.dk

Telefonnummer: 41 10 46 16

Glædelig

efterår til alle

fra Foodsource


