KOSTPOLITIK
På Rødding fri fag - og efterskole har vi en
kostpolitik som har til formål, at sikre
sundhed og trivsel hos eleverne på skolen.
Det er vort mål, at eleverne lærer at spise
sundt og varieret samt blive bevidste om at
træffe sunde valg i forhold til madvarer.
6 MÅLTIDER
Der serveres 6 måltider om dagen der tager udgangspunkt i de 10 kostråd.
ÅRSTIDENS RÅVARER
Som udgangspunkt udarbejder vi madplaner baseret på årstidens råvarer.
VELSMAGENDE OG INDBYDENDE
Vi lægger stor vægt på en velsmagende og indbydende buffet.
DANSKE TRADITIONER
Maden er i tråd med danske traditioner, men også i pagt med fornyelse og inspiration fra
andre landes kultur.
BRØD
Korn, gryn og mel er økologisk og vi tilstræber, at køkkenet selv bager sit brød og det er
fiberrigt.
FRUGT
Frugt er tilgængeligt hele dagen.
SALATER OG GRØNT
Der serveres stor ta´selv salatbar til hovedmåltidet man-torsdag.
Til de 3 mellemmåltider serveres udskåret frugt og grønt.
FISK
Fisk serveres som hovedmåltid 1 gang hver 2 uge. Der tilbydes fiske
pålæg til aftensmåltidet.
DRIKKEVARER
Alle mælkeprodukter er økologiske, danske og fedtfattige. Eleverne har hele dagen adgang
til frisk, afkølet vand.
FEDTSTOFFER
Vi anvender hovedsageligt rapsolie, olivenolie og økologisk smør som fedtstoffer.
KØKKENTJANS
Køkkentjansen er en indsats, som giver elever øget viden om mad og måltider,
håndværksmæssige køkkenfærdigheder og lyst til at gå mere i køkkenet.

ET EKSEMPEL PÅ EN DAGSKOST
MORGENMAD
★ Havregryn, cornflakes, havrefras, müsli, rosiner og diverse nødder.
★ A38, tykmælk, yoghurt, minimælk, skæreost og 2 slags smøreost.
★ 3 slags marmelade, 2 slags pålæg og smør
★ Rugbrød, knækbrød og franskbrød eller boller.
★ Kaffe, te og vand.
★ Agurker i skiver og gulerodsstave.
WEEKEND: Her serveres der brunch med juice, pålægschokolade, rundstykker og æg.
FORMIDDAGS SERVERING
★ Gnavebolle
★ Udskåret frugt og grønt samt frugtskål
★ Vand, kaffe og te
MIDDAGSMAD
★ Salatbar samt en færdiglavet salat
★ Kylling på bund af porrer
★ Ovnstegte bådkartofler
★ Frugtskål
★ Vand
EFTERMIDDAGSSERVERING
★ Smoothies
★ Frugtskål
★ Kaffe, te og vand
AFTENSMAD
★ Vi anvender evt. rester fra middag til den lune ret om aftenen:
★ Tomatsuppe med nudler
★ Rugbrød og grovbrød
★ Smør, mayonnaise, remoulade, italiensk salat og
peberrodssalat
★ Roastbeef, kalkun, rullepølse, forskellige
spegepølser, sardelpølse, hamburgerryg, røget
medister, leverpostej, kogte æg og makrel
★ Frugtskål
★ Vand
AFTENSERVERING
★ Knækbrød med smøreost
★ Frugtskål
★ Kaffe, te og vand

