Fødselsdage
Der er forskel på hverdag og fest. Det må børnene også gerne mærke, så
selvfølgelig vil vi gerne fejre det i børnehaven når de har fødselsdag.
Vi opfordrer dog til, at der kun medbringes én sukkerholdig ting.
Dvs. hvis barnet medbringer kage, bør den ikke også være pyntet med
slik, eller at der medfølger en slikpose.
I vuggestuen ingen sukker!
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Da børnene i hverdagen møder mange sukkerholdige fødevarer og de ikke
har behov for meget sukker, frabeder vi os sukker i vuggestuen.
I børnehavegruppen befinder der sig en mappe med spændende ideer til
fødselsdage i institutionen.
I denne mappe finder I inspiration til mange sunde alternativer til kage i
form af eks. grove pizzasnegle, grove pølsehorn, grove boller, frugtspyd
mm.
Se evt. www.altomkost.dk for mere inspiration.

Børn har generelt et stort energibehov. De er fysisk meget aktive i
deres leg og læring og derudover bruger de energien til at vokse og
udvikle sig.
Energi får de i form af den mad og drikke de indtager.
For at få dækket det daglige energibehov er det vigtigt at børn
indtager 5-6 mindre måltider i løbet af dagen. Ellers er de ikke i stand
til at få dækket deres energibehov.
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Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn også spiser efter de 10 officielle
kostråd (www.altomkost.dk). Derfor burde madpakken indeholde:
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Børn under 10 år bør indtage 300-500 gram grønt og frugt om dagen. Heraf
bør max halvdelen (150-250 gram) være frugt.
Børn bør ikke indtage slik i hverdagen, héri medregnes også kiks,
mælkesnitter, frugtyoghurt (danone), smoothies, kage og desserter. Alle
disse produkter har et højt indhold af sukker, og vil derfor optage pladsen
for de nødvendige og gavnlige næringsstoffer. Vi opfordrer til, at disse ting
ikke kommer med i madpakken.
Tørret frugt, müslibarer, smoothies og frugtstænger har generelt også et højt
sukkerindhold, og bør derfor begrænses i madpakken.
For at skåne miljøet opfordrer vi til at minimére/reducére indpakning af
madpakken.

