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Sund og velsmagende mad 

Hos Sundskolemad laver vi sund mad, forstået som mad, der er baseret på de officielle Nordiske 
Næringsstof-anbefalinger (NNR) i en udgave, hvor der også tages hensyn til en række praktiske aspekter: 
•       Sundskolemad, skal være overkommelig at betale for en gennemsnitlig børnefamilie og der sker en 
afvejning af pris og kvalitet i hele produktionskæden for at sikre produkter af størst mulig erfaringsmæssig og 
gastronomisk kvalitet til realistiske salgspriser. 
•       Skolemaden følger retningslinjerne for produkter inden for Sundskolemad madkoncept med enkelte 
justeringer, som tilgodeser børns smag, rammerne for måltiderne på skolerne samt et lavere prisniveau på 
produkterne. 
•       Skolemaden er afstemt børns smag og smagsløg og skal kunne nydes i klasselokalet, direkte fra 
emballagen og uden at barnet har brug for anden service end den, som er leveret med maden. 
•       Ved tilberedning af retter, hvortil der ikke synligt følger grøntsager sikrer vi en rimelig fordeling af mikro- 
og makronæringsstoffer ved eksempelvis at anvende grøntsager som base i gryderetter og supper. 
•       Ved udportionering af varm mad sikres det, at hver portion er på minimum 350 gram og dermed kan 
dække nærings-behovet ved et frokostmåltid for et gennemsnitligt udskolingsbarn (jf. Fødevarestyrelsens 
anbefalinger for portions-størrelser) 
•       Skolemaden uddeles eller leveres på skolen i god tid inden børnenes spisefrikvarter for at sikre en god 
måltidsoplevelse under rolige forhold. 
•       Ved tilberedning, opbevaring, pakning og transport af fødevarer overholdes fødevarestyrelsens krav til 
hygiejne og temperaturer. 

•       Skolemaden skal til enhver tid kunne præsentere sig på en appetitlig måde efter transport, overholdelse 
eller nedkøling. 
 
Hos Sundskolemad bestræber vi os på at lave mad, som kan spises af børn, som komme fra mange 
forskelligartede kulturer og vi anvender derfor altid halal-kød i de retter hvori der indgår oksekød eller 
kyllingekød, ligesom vi bestræber os på at retter og fødevarer fra mange forskellige madkulturer er 
repræsenteret i sortimentet. 
 
Det er en målsætning for Sundskolemad at vi på sigt vil anvende en større andel af økologiske basisvarer. 
 

udbuddet:  
 
Vores skolemad er Hjemmelavet mad bygget på danske traditioner med et 
tvist fra vores mange orientalske køkkenfolk i vores moderne køkken du kan trykke på linket her og log ind 
oplysningerne og se udvalget og brugervenligheden på vores online system. 
  
https://www12.skolemad.dk/fb.aspx?hde=1l0000000rQiNvS9G8z&valg=logind  
id : 5633   kode : vinter11  
 

 
Levering: 
Levering til skoler vil ske i tidsrummet fra kl. 9.00 – 11,00. Kørslen til skolerne sker med egen chauffør som vi 
ligeledes anvender til vores øvrige cateringkørsler. 
Maden afleveres til en af skolen udpeget person. Maden anbringes sammen med skolemælken og udleveres 
til klasserne sammen med mælken. Hver enkelt enhed mad leveres, pakket i engangsemballage, påsat en 
label med dato, elevens navn, klasse og skole. 
Maden pakkes I store termokasser til hele skolen, som også indeholder køleelement. Kasserne bruges til 
opbevaring af maden frem til spisefrikvarteret. 
Skal maden gemmes ud over 3 timer, vil det være en fordel hvis der forefindes et køleskab som eleven kan 

lægge maden i. 
 
 

https://www12.skolemad.dk/fb.aspx?hde=1l0000000rQiNvS9G8z&valg=logind


 
økonomi: 
 
Der er ingen økonomiske udgifter for skolen der forbundet med dette, andet end den aftale vi laver med 
pedellen eller.? til udlevering af maden til eleverne. 
 

Sund og velsmagende skolemad til rimelige priser 

Sundskolemad gør det nemt, fleksibelt og prismæssigt overkommeligt, for de familier som er tilknyttet 
madordningen, at sikre deres børn en god og nærende frokost. 
Sundskolemad udgør et sundere alternativ for de børn der køber fastfood til frokost og giver mulighed for, at 
skolebørn som normalt ikke spiser frokost, kan få leveret et måltid til overkommelige priser, midt på dagen. 
Hos Sundskolemad ser vi ikke den medbragte madpakke som en konkurrent.  Vi tilbyder en række 
produkter, som kan supplere den daglige madpakke. Skolemaden er derfor en behagelig variation i forhold til 
den hjemmelavede madpakke for nogle familier. 
 

Nem og fleksibel bestilling 

Sundskolemad kan bestilles via en online selvbetjeningsløsning på Sundskolemad.dk 
 
Onlineløsningen tilbyder en række åbenlyse fordele såsom, at børnene ikke behøver at medbringe kontanter 
og at forældrene kan få direkte indflydelse på børnenes valg af mad. Onlinebestillinger kan laves på alle 
tidspunkter af døgnet og giver mulighed for at forældre og børn kan være i dialog omkring mad og sundhed i 
forbindelse med bestillingerne og når det passer i den enkelte families tidsplan. 

 


