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Kostpolitikken bidrager til 
elevernes viden om sunde 
vaner og sund kost 

KOSTPOLITIKKEN OMFATTER: 

Kantinen på STU Viborg. 

FORMÅLET MED MAD- OG KOST-
POLITIKKEN: 

- At skolens kantine bidrager til, at 
eleverne får en sund og varieret kost, 
sunde kostvaner og en viden om, 
hvad sund kost er. 

- At der i kantinen kan købes sund 
mad og drikkevarer til en rimelig pris, 
der tager hensyn til elevernes øko-
nomi. 

- At skabe et socialt rum og fællesskab 
for alle. 

KANTINEN 

Hver morgen er der mulighed for, at 
eleverne kan komme og få et gratis 
morgenmåltid, så de kan spise sam-
men, skabe gode relationer i trygge 
rammer og være oplagte til formidda-
gens undervisning. 

Udbuddet varierer, og morgenmaden 
kan f.eks. bestå af havregryn, nybagte 
grovboller, brød eller rugbrød, forskel-
ligt pålæg, marmelade, yoghurt, frugt 
og grønt. 

Mandag – torsdag er der mulighed 
for at købe sig en frokost, tilberedt af 

eleverne i køkkenet, til en pris hvor 
alle kan være med. 

En elev kan pålægges begrænsninger 
for køb i kantinen, og det er det enkel-
te personales ansvar at støtte og følge 
eleven i dette. 

Der skelnes mellem hverdagsmad og 
mad til festlige lejligheder. 
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Bæredygtighed og kva-
litet er grundlæggende 
for vores planlægning 

MADEN TILBEREDES EFTER DE 
OFFICIELLE KOSTRÅD – GODT FOR 
SUNDHED OG KLIMA: 

De ofcielle kostråd: 

SPIS PLANTERIGT 
OG IKKE FOR MEGET 

• 

SPIS FLERE GRØNTSAGER 
OG FRUGTER 

• 

SPIS MINDRE KØD 
– VÆLG BÆLGFRUGTER OG FISK 

• 

SPIS MAD MED FULDKORN 

• 

VÆLG PLANTEOLIER 
OG MAGRE MEJERIPRODUKTER 

• 

SPIS MINDRE AF 
DET SØDE, SALTE OG FEDE 

• 

SLUK TØRSTEN I VAND 

• 

BEGRÆNS MADSPILD 

Vi tager udgangspunkt i de ofcielle kostråd fra 
fødevarestyrelsen: altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/ 

de-ofcielle-kostraad/ 
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Grøntsager er altid i fo-
kus og der kan tappes 
friskt og koldt vand til 
alle måltider 

SÅDAN GØR VI: 

• Der planlægges med en kødfri dag 
om ugen og der anvendes primært 
frokosttallerkenstørrelse. 

• Der er altid grøntsager i en eller 
anden form til frokost som indgår i 
retten og/eller serveres som enten 
en salat eller dampet/svitset grønt. 

• Det tilstræbes at sætte fsk på 
menuen 1 gang ud af de 4 dage, 
der tilbydes frokost. 

• Når der bages er det primært groft 
brød og boller. 

• Der anvendes primært oliven- og 
rapsolie til madlavningen og mag-
re mejeriprodukter. 

• Sukker er forbeholdt særlige lejlig-
heder, og der sælges ikke soda-
vand til hverdag. Der sælges juice i 
små briketter. 

• Der sælges ½ liters danskvand og 
vand, og der er altid gratis koldt 
vand tilgængeligt, man selv kan 
tappe. 

• Vi samarbejder med Fødevareban-
ken, som leverer overskudsvarer 

fra diverse leverandører. På den 
måde bidrager vi bæredygtigt, og 
er med til at mindske madspild. 


