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F0d eva restyre lsen

To Whom it may concern

KONTOR FOR ERNARING

21. marts 2007

Fodevarestyrelsen har gennem de sidste 5 Ar rAdgivet skoler og daginstitutioner om sund mad,
madordninger og mad- og miltidspolitikker. Det foregAr i regi af pCIekt Alt Om kost- smag for livet.
Vi har i den sammenheng udgivet frokostguider til brug for de mad-ansvarlige i institutionerne og til
orientering til foreldrene om, hvad den sunde frokost bor besti af. En endnu mere precis
beskrivelse af, hvad sund mad er, er undervejs. Den vil indeholde en meget precist vejledning til
skolerne om, hvad udbudet bor vere i en sund skolebod eller madordning.

"For sejl i 1000 6/' har iverksat et meget spandende projekt i forAret 2007

Sjov og sund skolemad

der bygger pi den ide, at sund skolemad ogs6 skal vare velsmagende og "sjov" forstiet pA den
mAde, at skoleborn positivt har lyst til at spise den.

Kriterierne er:
1. Maden skal vere let at producere
2. Maden skalkunne produceres/salges for max. 25,00 DKK inkl. moms
3. Maden skal opfylde de seneste krav til "sund mad" og have dokumentation herfor i opskriften
4. Maden skalvere ikke blot sund men "attraktiv " og let at spise

For at fremme ideen og udviklingen af sund og lekker skolemad afholdes en konkurrence mellem
potentielle leverandsrer til skolerne - eller de skoler som selv foler de kan magte en sAdan opgave -
om at komponere et skolemAltid, der lever op til alle 4 kriterier.

Disse tanker ststter pA en sjov mAde op om det arbejde Fodevarestyrelsen stAr for.

Det skal blive spendende at se, i hvor stort omfang der kan skabes sammenfald mellem de bedste
opskrifter ud fra et sundhedskriterium og borns syn pA maden som velsmagende og attraktiv.

Fodevarestyrelsen vil meget gerne udtrykke sin interesse for initiativet og kan anbefale, at "For sejl i
1000 e/' filgodeses med ststte fra de, som mAtte blive opfordret til at medvirke hertil.
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