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Forord 
 
Fredensborg Kommune vil være en sund 
kommune. Vi vil skabe gode rammer for at 
gøre det sunde valg til det nemme valg.  
 
Det glæder mig derfor at kunne præsentere 
denne overordnede kostpolitik. Den vil 
komme til at sætte standarden for den mad, 
der dagligt tilberedes og serveres for børn, 
unge, ældre og ansatte rundt om i kommu-
nen.  
 
Vi ønsker at sikre, at alle måltider lever op 
til de officielle anbefalinger og er særligt 
opmærksomme på det daglige tilbud om et 
sundt og nærende frokostmåltid til alle børn 
i daginstitutionerne. Samtidig vil vi gerne 
fremme glæden ved måltidets andre egen-
skaber som nydelse, smag, kvalitet og fæl-
lesskab.  
 
Kostpolitikken er retningsgivende og beskri-
ver alene de overordnede målsætninger. 
Med denne politik understreger Fredensborg 
Kommune, at vi tænker sundhed på tværs 
af hele vores organisation.  
 
Foran os ligger nu arbejdet med at få udar-
bejdet lokale kostpolitikker og handleplaner. 
Med dette fælles udgangspunkt glæder vi os 
til snart at kunne byde på nye og spænden-
de madoplevelser alle de steder, vi i Fre-
densborg mødes om måltidet. 
 
 
Thomas Lykke Pedersen 
Borgmester  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Baggrund  
 
Kost og fysisk aktivitet er to faktorer, der 
hver især og i samspil spiller en afgørende 
rolle for den enkeltes sundhed og udvikling 
af sygdom.  
 
Danskernes kostvaner er karakteriseret ved 
et højt indtag af fedt og sukker samt et lavt 
indtag af frugt og grønt.  
 
I Fredensborg Kommune spiser 19 pct. af 
alle borgere slik, kager og lignende hver 
dag, og 40 pct. af de unge drikker sodavand 
2-4 dage om ugen, selvom det maksimalt 
anbefales at drikke ½ liter sodavand eller 
sukkersødet drik om ugen.   
 
Det er kun 41 pct. af den voksne befolk-
ning, som spiser frugt og grønt hver dag. 
For børnenes vedkommende er der 54 pct., 
men det kun 9 pct. heraf, som lever op til 
anbefalingen om at spise 600 gram frugt og 
grønt dagligt.   
 
Undersøgelser viser, at danskernes middel-
levetid kan øges med 1 år, hvis det daglige 
indtag af frugt og grønt øges til de anbefa-
lede 600 gram. Det viser, at der er store 
gevinster at hente både for den enkelte og 
samfundsmæssigt, hvis danskernes spise-
vaner forbedres.      
 

Kostpolitikkens formål 
 
Måltidet er ofte et af dagens højdepunkter, 
uanset om man er barn eller ældre, og ma-
den har afgørende betydning for vores 
sundhed, trivsel og velvære.  
 
Formålet med kostpolitikken er at ska-
be de bedste forudsætninger for bor-
gernes og de ansattes sundhed ved at 
tilbyde sunde og velsmagende måltider.  
 
Kostpolitikken er en overordnet ramme for 
mad og måltider, og den gælder for alle 
mad- og drikkevarer, som Fredensborg 
Kommune tilbyder sine borgere og medar-
bejdere i kommunens virksomheder.       
 
 
 
 

 
Kostpolitikken følger de officielle anbefalinger 
om sund kost, og den giver Fredensborg 
Kommune et fælles værdigrundlag for mad og 
måltider, som kan bruges til inspiration i 
udarbejdelsen af de lokale politikker og hand-
leplaner. 
 
Kostpolitikken er vedtaget af Byrådet i 2010. 
Politikken evalueres og justeres efter 3 år.  
 

Kostpolitikkens målsætninger  
 
Det er kostpolitikkens målsætninger,  
 

• at Fredensborg Kommune er en sund 
kommune, der understøtter budska-
berne om sund kost og fysisk aktivitet.  

 
• at der anvendes årstidens frugt og 

grønt. Det skal tilstræbes, at mindst 30 
pct. af fødevarerne er økologiske, sva-
rende til det økologiske spisemærke i 
bronze, jf. Fødevarestyrelsens vejled-
ning.  

 
• at den mad og drikke, som tilbydes i de 

kommunale virksomheder lever op til 
de 8 kostråd, som er Fødevarestyrel-
sens officielle anbefalinger. 

 
• at der ikke anvendes flaskevand, men 

postevand i kommunen og dens institu-
tioner.  

 
• at fødevareloven og de til enhver tid 

gældende hygiejnebestemmelser over-
holdes. 

 
• at der senest 1. december 2010 er ud-

arbejdet handleplaner i alle kommu-
nens institutioner og enheder for im-
plementering af kostpolitikken. Hand-
leplanerne kan indgå i årsplanerne for 
2011. Det er de enkelte institutioner og 
enheder, der her igennem er ansvarlige 
for opfølgning og dokumentation.  
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De 8 kostråd 

 
• Spis frugt og grønt – 6 om dagen  

Voksne skal spise 600 gram frugt og grønt om dagen. Det svarer til 2-3 stk. frugt 
og 3-4 stk. grønt. Børn mellem 4 og 10 år skal spise mellem 3-500 gram. Vælg 
frugt og grønt efter årstiden og gerne økologisk. Vælg fortrinsvis de grove typer fx 
kål, rodfrugter, gulerødder, bønner, løg og ærter, som indeholder mange kostfibre, 
få kalorier og mætter godt.     

 
• Spis fisk og fiskepålæg – flere gange om ugen  

Spis fisk to gange om ugen til det varme måltid eller en gang om ugen til aften og 
hver dag som pålæg. Varier mellem fede og magre fisk, som hver især indeholder 
forskellige sunde næringsstoffer og livsvigtige fedtsyrer, der er svære at få på an-
den vis.  

 
• Spis kartofler, ris, pasta og fuldkornsbrød hver dag  

Vælg de grove typer med højt kostfiberindhold, som mætter bedre og er langt 
sundere end hvidt brød, hvide ris og almindelig pasta. Spis mindst 75 gram fuld-
korn om dagen. Det svarer til 1 portion havregryn og 2 skiver rugbrød. 

 
• Spar på sukkeret – især fra sodavand, slik og kager  

Drik max. ½ liter sodavand, saft og lignende om ugen. Undlad at spise slik, kiks og 
andre søde sager til hverdag. Se efter skjult sukker i morgenmadsprodukter, frugt- 
og drikkeyoghurt, brød, pålæg, kiks mv.  

 
• Spar på fedtet – især fra mejeriprodukter og kød  

Vælg magre mælkeprodukter med max 1,5 % fedt og ost med max 16 % fedt 
(30+). Vælg magert kød og skær det synlige fedt væk fra kødet på tallerkenen. 
Undlad eller skrab smørret på brødet og smid stegefedtet væk. Vælg sunde fedt-
stoffer, som bidrager med livsvigtige fedtsyrer og vitaminer til krop og hjerne fx 
fede fisk, nødder, avocado, oliven og koldpressede vegetabilske olier. 

 
• Spis varieret og bevar normalvægten  

Spis efter årstiden og vælg gerne økologiske råvarer. Variér mellem forskellige ty-
per af groft brød, grønt, frugt, kød, mejeriprodukter og fisk dagligt, så du får alle 
kroppens behov for vitaminer, mineraler og antioxidanter dækket. Sørg for at gri-
be ind i tide, hvis vægten stiger – det er lettere at tabe få end mange kilo. 

 
• Sluk tørsten i vand  

Børn og voksne skal drikke ca. 1½ liter om dagen, heraf udgør ½ liter mælkepro-
dukt til knoglerne. Drik vand både til og mellem måltiderne. Ved fysisk aktivitet og 
sommervarme stiger væskebehovet.   

 
• Vær fysisk aktiv – voksne mindst 30 minutter om dagen 

Børn skal minimum bevæge sig 60 minutter om dagen – gerne meget mere. Fysisk 
aktivitet giver energi og fremmer både fysisk og psykisk velvære, herunder kon-
centrationsevnen og evnen til at lære nyt. Fysisk aktivitet forebygger en lang ræk-
ke livsstilssygdomme og forlænger den samlede levetid. Det er farligere at være 
tynd og inaktiv end tyk og aktiv.  
 

Hovedparten af den danske befolkning kan med fordel leve efter kostrådene. Undtagelser 
er børn under 3 år, småtspisende ældre og personer, der har en sygdom, som stiller an-
dre krav til maden.  
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  Hjælp og vejledning 
 
Forebyggelse og Træning tilbyder faglig 
sparring i forbindelse med udarbejdelsen 
af de lokale handleplaner. Henvendelse 
kan ske til:  
 
Rikke Rolf  
Ernæringskonsulent og coach 
riro@fredensborg.dk 

 
Inspiration, råd og idéer 
 
Børn 0-6 år  
 
Alt om kost – smag for livet 
’Alt om kost’ er Fødevarestyrelsens portal, 
der giver information om sund livsstil. Her 
finder man blandt andet informationer 
målrettet daginstitutioner og skoler. Man 
kan her finde inspiration til formuleringer 
af mad- og bevægelsespolitikker, anbefa-
linger til sunde madordninger og erfarin-
ger fra skoler og daginstitutioner. Se Fø-
devarestyrelsens hjemmeside om kost: 
www.altomkost.dk 
 
Børneboxen 
’Børneboxen - Sundhed, mad og bevægel-
se i børnehaven’ er et projekt under Føde-
varestyrelsen og henvender sig til børne-
haver. Børneboxen er en værktøjskasse, 
der kan bruges i pædagogers arbejde med 
sundhed i børnehaven med det formål at 
fremme sunde vaner og forebygge over-
vægt blandt børn i børnehavealderen. Med 
Børneboxen kan man med leg sætte fokus 
på sund mad og drikke, daglig bevægelse, 
personlig hygiejne og sociale kompeten-
cer. Desuden er der hjælp til, hvordan 
sundhed kan indarbejdes i pædagogiske 
læreplaner, og forslag til hvordan børne-
miljøer kan indrettes. Endvidere er der ek-
sempler på menuplaner, opskrifter samt 
anbefalinger til sund mad i daginstitutio-
ner. Se Fødevarestyrelsens hjemmeside 
om projektet: www.borneboxen.dk 
 
Rejseholdet 
Rejseholdet består af medarbejdere fra 
Fødevarestyrelsen, der på opfordring gra-
tis rejser rundt til landets skoler og kom-
muner og tilbyder rådgivning og foredrag 
om mad, måltider og motion. Rejseholdet 

kan blandt andet hjælpe med formulering 
af en mad- og måltidspolitik, og tilbyder 
også rådgivning om bevægelsesordninger 
og aktiviteter. Se Fødevarestyrelses 
hjemmeside om kost: www.altomkost.dk 
  
Mad til spædbørn & småbørn – fra 
skemad til familiemad 
En publikation fra Sundhedsstyrelsen 
(2009) der henvender sig til forældre og 
beskriver, hvordan maden til børn i alde-
ren 0-3 år kan laves. Der sker en kolossal 
udvikling det første år af barnets liv fra 
det nyfødte barn, der ammes, til barnet 
spiser med af familiens mad. Hvordan 
hjælpes barnet bedst med at lære at spise 
maden? Hvilken mad kan barnet spise 
hvornår? Og hvorfor? Hvad skal barnet 
over 1 år have at spise og drikke? Bogen 
giver svar på ovenstående spørgsmål og 
mange flere ud fra de officielle anbefalin-
ger om sund kost og ernæring. Sundheds-
styrelsen udarbejdede i 2009 i samarbejde 
med Komiteen for Sundhedsoplysning og 
Fødevarestyrelsen en DVD om mad til 
børn i alderen 0-3 år, der er målrettet et-
niske minoriteter og læsesvage danske 
familier. DVD’en indsættes som indstik i 
bogen.  
 
En lettere barndom  
’En lettere barndom’ er en kampagne 
iværksat af Sundhedsstyrelsen, der er 
målrettet forældre med børn i fire til seks 
års alderen og til personalet i landets bør-
nehaver. Kampagnen sætter fokus på, 
hvordan forældre kan støtte deres barn i 
en sundere livsstil, og hvordan personalet 
kan tale om overvægt, så det bliver min-
dre tabubelagt. På kampagnens hjemme-
sider er der idéer til sund mad og lege, der 
fremmer fysisk aktivitet samt henvisninger 
til materialer, hvor man kan få råd og vej-
ledning. Som en del af kampagnen har 
Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sund-
hedsoplysning udgivet hæftet ’Spis leg og 
ha’ det godt’. Se mere på kampagnens 
hjemmeside: www.enletterebarndom.dk 
 
Mad, måltider og bevægelse – inspira-
tion til sundhedspædagogik i daginsti-
tutionen 
En publikation fra Fødevarestyrelsen 
(2009), der hjælper pædagogisk personale 
i daginstitutioner til at arbejde med tema-
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erne mad, måltider og bevægelse med det 
formål at formulere en politik i institutio-
nen. Publikationen lægger op til debat og 
dialog både blandt personalegruppen og 
blandt forældrene i forbindelse med ned-
fældning af en politik. Sammen med pub-
likationen udgives to pamfletter: ’Best 
practice – små historier om mad, måltider 
og bevægelse’ og ’Politik for mad, måltider 
og bevægelse – metoder og inspiration til 
sund mad til børn i daginstitution’. 
 
Det fælles frokostmåltid – anbefalin-
ger og inspiration til sund mad til 
børn i daginstitutionen 
En publikation fra Fødevarestyrelsen 
(2009), der præsenterer de ernærings-
mæssige anbefalinger for frokostmåltidet 
for børn i forskolealderen. Publikationen 
indeholder desuden inspiration til at im-
plementere en madordning i institutionen 
og forslag til organisering af arbejdet med 
mad i en pædagogisk sammenhæng. 
 
Udvikling og nye samarbejdsrelatio-
ner. Opsamling af erfaringer fra 10 pi-
lotprojekter i Satspuljen på sund-
hedsplejen og anden tværfaglig ind-
sats 
En publikation fra sundhedsstyrelsen 
(2009), der giver ideer til hvordan projek-
ter i dagtilbud og indskoling med foræl-
drene som samarbejdspartnere kan bidra-
ge til, at forældrene får mod på og lyst til 
at ændre på kost- og motionsvaner i 
hjemmet.  
 
   
Skolebørn og unge 
 
Faghæfte 21 
Faghæfte for sundheds og seksualunder-
visning og familiekendskab i folkeskolen, 
udgivet af Undervisningsministeriet 
(2009). Heri er opstillet en række trinmål 
for undervisningen, der skal sikre, at ele-
verne erhverver sig viden om sundhed og 
de faktorer, der har betydning for et sundt 
liv. 
 
Madklassen 
Madklassen.dk er en del af Fødevaresty-
relsens ’Alt om kost’ og ideen med mad-
klassen er at formidle viden om sund mad 
og ernæring til danske skolebørn. Mad-

klassen præsenterer undervisningsmateri-
ale, lærer- og elevvejledninger og opgaver 
målrettet børn i aldersgruppen 10-14 år. 
Se hjemmesiden: www.madklassen.dk 
 
Børn, Mad og Bevægelse 
Børn, Mad og Bevægelse er et modelpro-
jekt gennemført i samarbejde mellem Fyns 
Amt og 15 fynske kommuner, Indenrigs- 
og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrel-
sen, Statens Institut for Folkesundhed, 
Arkitektskolen i Århus og Amtscentret for 
Undervisning. I projektet er der indsamlet 
mange erfaringer om arbejdet med sund-
hedsfremmende politikker. På University 
College Lillebælts hjemmeside findes råd 
og vejledning om at arbejde med og for-
ankre sundhedsfremme i skoler: 
www.ucl.dk (søg efter sundhedspolitikker).  
 
Sund skolemad – med smag, smil og 
samvær 
Fødevarestyrelsen har udarbejdet materia-
le til skoler og beslutningstagere. Materia-
let består af to dele; den ene er til beslut-
ningstagere i skoler og kommuner og om-
handler ledelsesansvaret, den anden del 
er til de, der arbejder med skolemaden. 
Materialet kan downloades på 
www.altomkost.dk  
 
Maksenhalvliter 
En informationskampagne fra Fødevare-
styrelsens og Sundhedsstyrelsen om suk-
kersødede drikke. Kampagnen er målrettet 
unge på 10-14 år, forældre og undervise-
re. På hjemmesiden findes information om 
betydningen af at drikke saft og sodavand, 
og der findes blandt andet gode råd og er-
faringer om, hvordan forbruget nedsættes. 
Der er også forskellige quizzer og test til 
både forældre og unge. Se hjemmesiden: 
www.maksenhalvliter.dk 
 
Skoleidrættens udviklingscenter, 
SKUD 
En selvejende institution, der er etableret i 
samarbejde mellem University College Syd 
og Dansk Skoleidræt. Der er blandt andet 
SKUDs mål at bidrage til, at forsknings- og 
udviklingsarbejde på skoleidrætsområdet 
omsættes til praktiske indsatser. Det er 
desuden målet at støtte skoler og skolers 
nærmiljø i arbejdet med at øge den fysi-
ske aktivitet samt øvrigt sundhedsfrem-



 7 

mende arbejde. Se mere på hjemmesiden: 
www.skud.nu 
 
Dansk Skoleidræt 
Dansk Skoleidræt er en landsdækkende 
idrætsorganisation, der arbejder for at 
forbedre folkesundheden gennem mere og 
sjovere fysisk aktivitet i landets skoler. 
Aktiviteterne er rettet mod elever i alle al-
dersgrupper og inkluderer blandt andet 
Skolernes Motionsdag, Lejepatruljen, sko-
lesport, Specialskolernes Landsidræts-
stævne, skolestævner i fodbold, atletik, 
volleyball og basketball. Dansk skoleidræt 
udgiver undervisningsmaterialer og tilby-
der efteruddannelse til idrætslærerne: 
www.skoleidraet.dk 
 
Get Moving.dk 
Sundhedsstyrelsen har siden 2006 afviklet 
en kampagne om fysisk aktivitet, som er 
målrettet alle skolebørn og sætter fokus 
på fysisk aktivitet. Kampagnen indeholder 
en central massemedieindsat med TV-
spots, plakater, konkurrencer og inspirati-
onskatalog. Her kan du finde inspirations-
materiale om kampagnen: 
www.getmoving.dk  
   
Aktivt rundt i Danmark 
En kampagne arrangeret af University Col-
lege Syd i samarbejde med flere partnere. 
Kampagnen er for elever i 0-10. klasse og 
fokuserer på fysisk aktivitet og sund mad. 
Kampagnens mål er, at hver elev skal leve 
op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 
fysisk aktivitet en time om dagen samt at 
eleverne skal spise morgenmad, frokost 
og et stykke frugt. Der er til kampagnen 
udarbejdet en række kurser og materialer 
med viden og inspiration til arbejdet med 
fysisk aktivitet og mad og måltider i sko-
ler. Se mere på hjemmesiden: 
www.aktivrundti.dk 
 
Ballerup Tårnby projektet 
Ballerup Tårnby er et forskningsprojekt, 
der har til formål at undersøge betydnin-
gen af en fordobling af timetallet i idræt 
fra to til fire timer om ugen fra børneha-
veklase til 3. klasse og lektioner med 
sundhedsundervisning samt efteruddan-
nelse af lærer og fornyelse af idræts- og 
legefaciliteter. I projektet undersøges der 
både fysisk og psykisk sundhed samt mo-

torik og trivsel hos børnene. Sundhedssty-
relsen har i 2006 publiceret en omfattende 
rapport om projektet: ’Sundhedsmæssige 
aspekter af fysisk aktivitet hos børn – et 
treårigt forsøg i to kommuner ved Køben-
havn: Ballerup og Tårnby’. Se Sundheds-
styrelsens hjemmeside: www.sst.dk 
 
  
Voksne  
 
Sundhedsfremme på arbejdspladsen 
’Sundhedsfremme på arbejdspladsen’ er et 
tema under Videnscenter for Arbejdsmiljø. 
Der findes viden og inspiration til, hvordan 
sundhedsfremme og arbejdsmiljø tænkes 
sammen og fungerer side om side. På 
hjemmesiden findes blandt andet gode råd 
og værktøjer til at arbejde med sundheds-
politik, kost, rygning, alkohol, motion og 
trivsel samt inspiration i form af konkrete 
eksempler på, hvad forskellige arbejds-
pladser har gjort for at fremme medarbej-
dernes sundhed. Se hjemmesiden: 
www.arbejdsmiljoviden.dk (søg på sund-
hedsfremme) 
 
Sund mad på arbejdet – sådan! 
Materiale fra Fødevarestyrelsen (2008), 
med information om hvordan man omsæt-
ter målsætninger for en sund kantine til i 
praksis. Materialet er henvendt til ledere, 
kantineansvarlige og øvrige brugere. At 
skabe en sundere kantine er som en for-
andringsproces, der involverer hele ar-
bejdspladsen. Se Fødevarestyrelsens 
hjemmeside om kost: www.altomkost.dk 
 
Sund mad på arbejdet – et ledelses-
ansvar 
Materiale fra Fødevarestyrelsen (2008), 
der skal hjælpe ledere og medarbejdere 
med at formulere en mad- og måltidspoli-
tik for deres arbejdsplads. Se Fødevare-
styrelsens hjemmeside om kost: 
www.altomkost.dk 
 
Mad på arbejde 
’Mad på Arbejde’ er en håndbog til danske 
arbejdspladser, udarbejdet af 3F i samar-
bejde med Fødevarestyrelsen. ’Mad på Ar-
bejde’ søger at fremme en sundere livsstil 
på arbejdspladsen - uden løftede pege-
fingre. Her findes inspiration til både med-
arbejdere og ledelse til en sundere mad-
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kultur på arbejdspladsen, f.eks. ved at gø-
re madpakken sundere og sjovere og ved 
at påvirke efterspørgslen og udbuddet af 
sund mad i kantinen. Se hjemmesiden: 
www.mad-paa-arbejde.dk 
 
Sundhed og Trivsel på arbejdspladsen 
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en pub-
likation (2009), der skal inspirere virk-
somhederne til at arbejde systematisk 
med at fremme de ansattes sundhed og 
trivsel. I publikationen præsenteres en ny 
5-trinsmodel, der beskriver, hvordan en 
virksomhed kan løfte sundhedsfremmear-
bejdet fra personalegodeniveauet til et 
strategisk redskab. Publikationen henven-
der sig til virksomhedsledere, HR-chefer 
og –konsulenter samt tillids- og sikker-
hedsrepræsentanter. Se hjemmesiden: 
www.sundhedsstyrelsen.dk 
 
 
Ældre   
Råd om mad og motion, når du bliver 
ældre 
En pjece fra Fødevarestyrelsen (2007) 
med gode råd om motion til ældre. Pjecen 
er et samarbejde mellem Fødevarestyrel-
sen, Ældre Sagen, Mejeriforeningen og 
Fødevareinstituttet, DTU. Pjecen er base-
ret på ældres egne spørgsmål, og gør op 
med myter om kost og motion. Målgrup-
pen er både raske og svækkede ældre. For 
begge grupper er der gode råd om mad og 
motion. Se mere på: www.altomkost.dk 
 
Fysisk aktivitet og ældre 
En publikation fra Sundhedsstyrelsen 
(2008), der sætter fokus på den betydning 
fysisk aktivitet har for aldring og sundhed. 
Publikation kan inspirere og kvalificere 
sundhedsprofessionelles arbejde med æl-
dre og fysisk aktivitet og desuden fungere 
som et dialogredskab mellem sundheds-
sektoren, den frivillige sektor og kommu-
nernes indsatser for ældre borgere. Se 
mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 
www.sst.dk 
 
 
 
 
 
 

Fritid  
 
Hvad skal Idrætsaktive børn og unge 
spise og drikke? 
En pjece udarbejdet af Fødevarestyrelsen, 
Danmarks Fødevareforskning, Kræftens 
Bekæmpelse, DIF, DGI og Halinspektørfo-
reningen i forbindelse med projekt Mad i 
Bevægelse. Pjecen er målrettet trænere, 
ledere og forældre til børn og unge, der 
dyrker idræt. Den indeholder gode råd til 
mad og drikke for børn og unge, der træ-
ner 1-1½ time ca. 1-3 gange om ugen og 
er til stævne og kamp i weekenden. Find 
pjecen på Fødevarestyrelsens hjemme-
side: www.fvst.dk eller på 
www.altomkost.dk 
 
Maden i idrætten – inspiration til 
holdning og handling i idrætsforenin-
gen 
En idémappe udarbejdet i projekt Mad i 
Bevægelse, som har til formål at skabe 
sunde rammer for mad og drikke til børn 
og unge i idrætslivet. Mad i Bevægelse 
skal inspirere og støtte kommuner, 
idrætsorganisationer og -foreninger til at 
ændre den madkultur, der i dag er ud-
bredt hos børn og unge, der dyrker idræt. 
Desuden skal Mad i Bevægelse sikre en 
øget tilgængelighed af sund mad og drikke 
i idrætsmiljøer. Læs mere om projektet på 
hjemmesiden: www.mad-i-bevaegelse.dk 
 
 
 

 
 
 


