Madordning
I Firkløveret har vi madordning for de 2 vuggestuer: Det Gule Kløver & Det Røde Kløver
Vi har et produktionskøkken i Det Gule Kløver

og et mindre anretterkøkken i Det Røde Kløver

Hver dag laver vi mad til vores vuggestuebørn, og den laves af:

Annemette

Annette

I Firkløveret tager vi såvel mad som måltidet alvorligt, og begge dele indgår naturligt i vores
daglige pædagogik. Således er smag, duft og konsistens noget som indtænkes i den daglige menu.
Vi går hårdt efter at få ”økologimærket” og forventer, at vi snart kommer i mål med det. Se evt.
vores kostpolitik og råvarepolitik.
Samtidig giver varieret kost (udover det indlysende sunde) muligheder for, at børnene får prøvet
deres sanser af og får stiftet bekendtskab med mange inden- og udenlandske mad- og
smagstraditioner. Det er også med til at integrere familier med anden etnicitet end den nordiske og
giver alt andet lige mere rummelige etnisk danske børn. Således ligger det ikke fjernt fra os at ”lege

Madordning
med maden” pædagogisk ift. at understøtte et projekt som ”Mad fra hele verden”, ”Hvad får vi fra
havet” o.lign.
Vi mener også, at det er vigtigt at understøtte danske traditioner og højtider ved at lave den mad,
som forbindes med disse. Således kan vi godt finde på at lave småkager sammen med børnene til
jul, som børnene så kan få med hjem i en lille pose. Så er det op til den enkelte familie, om de vil
åbne posen selv eller bruge den som adventsgave eller lign.… En anden tradition er f.eks. vores
påskefrokoster.
Vi tager i det daglige hensyn til særlige ønsker til mad, som er begrundet i religiøse skikke eller
bunder i dokumenteret overfølsomhed overfor enkelte typer madvarer (f.eks. laktose, Gluten, mv.).
Dette betyder ikke, at vi dermed kun laver mad som er Glutenfri, halalslagtet eller lign. Vi serverer
almindelig varieret mad og tager rimelige individuelle hensyn.
Vi mener også, at det er vigtigt at undgå madspild, og det påvirker derfor også naturligt den måde vi
italesætter og anvender mad på i en pædagogisk ramme.
Velbekomme :o)

