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Turmadpakken
- Nyt tiltag
Vi have et ønske om:
1. skabe større variation
ved at indføre en
'gaffel' dag. Altså en
dag med mad der
lignede vores 'normale'
frokost mere.
2. Skabe mere
genkendelighed, ved at
fjerne de mere ukendte
pålæg.
Vi sendte et spørgeskema
ud til institutionerne,
testede den nye madpakke
og jeres feedback har
givet følgende ændringer:
Vi holder fast i at
turmadpakken indeholder:
2 brødklapper med
genkendeligt pålæg, 1
komponent og 2
snackgrønt.
Tak for jeres hjælp :-)

Velkommen til
sommeren!
Vi skifter til sommermenuen
Solen er god for vores afgrøder, og det giver de
lækreste afgrøder, som vi kan få glæde af på menuen.
Den danske sommer inviterer b.la. til danske kartofler,
majskolber, ærter, solmodne tomater og jordbær.

Eftermiddagsmad
Hver onsdag på eftermiddagsmaden vil der være kølige
sommerforfriskelser, b.la. rødgrød med fløde, bagte
rabarber med yoghurt og koldskål med bær og knas.
Husk at I blot kan vælge at bestille eftermiddagsmad til
enkelte dage, det behøver ikke at være hver eneste
dag.

Prøv vores
opskrifter
hjemme hos
jer selv
Vi deler gerne ud af vores
børnemads-opskrifter, så I
også kan lave den gode mad
derhjemme.
Måske er der noget, som
børnene har talt om, at de
rigtig godt kan lide - og så
vil det jo være oplagt at
starte her.
Vi deler vores opskrifter på:
www.foodsource.dk
Eller skriv til os, hvis du
søger en bestemtopskrift:
foodsource@foodsource.dk
Børnene synes tit det er
sjovt at være med til at lave
det de har smagt i
børnehaven.
Send os jeres bedste
sommerbillede af børnene
der spiser frokost, Det
bedste billede kåres til
vinder på vores Facebook
side d.1.aug,

Tema:
At vænne sig til nye smage
At lære ny mad at kende er en stor opgave for børn,
specielt når der sker 117 andre ting, som skal læres på
en gang.
Når en ny ret eller råvare smages for første gang,
forholder børn sig både til smag, konsistens, lugt og
følelsen når de rør ved det og får det i munden.
De smage som ikke er velkendte for børn, skal de smage
12-16 gange. Det kræver derfor også tålmodighed fra os
voksne, da det kan tage lang tid, før eksempelvis rå
squash som snackgrønt bliver et hit.
Jo flere steder og jo flere gange et barn smager nye
ting, jo nemmere er det for barnet at lære disse retter
og råvarer at kende.
Tips:
Ved måltiderne kan du lægge squash (eller noget
andet som barnet endnu ikke har vænnet sig til) på
en tallerken sammen med nogle andre grøntsager,
som dit barn godt kan lide.
Stil gerne en skål på bordet med det nye, så det hele
tiden er tilgængeligt for barnet.
Vi voksne er rollemodeller - spis selv rigeligt af det,
som dit barn skal lære at spise. Det er vigtigt, at børn
kan se, at de voksne også kan lide maden. Når de
oplever, at andre har glæde ved at spise en bestemt
madvare eller ret, så bliver maden automatisk mere
tryg for dem.

Og vi sender vandmeloner til
institutionen!

God fornøjelse!

Følg med i
hvad dit barn
spiser til
frokost
Vil du også følge med i, hvad

Holder jeres institution
ferielukket?
HUSK at afbestille i god tid, hvis jeres institution

dit barn spiser i

holder ferielukket.

børnehaven/vuggestuen?

I kan afbestille i bestillingssystemet.
Afbestillingsfristen er 5 hele hverdage og inden

Hver dag deler vi et billede af
dagens frokost og

kl. 12 på dagen.

eftermiddagsmad,
Du kan se det her:
https://foodsource.dk/billed
er-af-maden/

Du kan altid kontakte os
hverdage mellem
kl. 8.00 - 14.00
Vi glæder os til at servere endnu en
velsmagende sæsonmenu af økologisk frisklavet
mad til jeres børn.
Velbekomme fra
Liv Deleuran-Skjold, ernæringskonsulent
Mail: foodsource@foodsource.dk
Telefonnummer: 41 10 46 16

God sommer til alle fra
Foodsource

