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 målsætninger 
 på sorø Hus 
 Holdningsskole
at spise sundt
• At skolen danner ramme for at gøre  
 sund og varieret mad til en god vane

at dyrke motion dagligt
• At skolen tilskynder en aktiv fritid

at spise 6 gange om dagen
• At skolen giver mulighed for 3  
 hovedmåltider og 3 mellemmåltider

at have holdninger
• At skolen har taget stilling til  
 indkøb, kvalitet, tilberedning og  
 bæredygtighed

at spise mange sammen
• At gøre måltidet til en fællesnævner  
 for de sociale og kulturelle værdier

 at spise  
 sundt
sorø Husholdningsskole tager 
udgangspunkt i de 8 kostråd:

 1 spis frugt og grønt  
 – 6 gange om dagen 

”Frugt og grøntsager er energi- 
fattige og har et højt indhold af 
kostfibre, vitaminer, mineraler.”
Til flere af dagens måltider serveres 
der frugt og/eller grønt, ligesom det 
indgår i mange retter.

 

 2 Spis fisk og fiskepålæg  
 – flere gange om ugen 

”Fisk har et højt indhold af  
sundhedsfremmende stoffer  
som fiskeolie, vitamin D og selen.”
Fisk, fiskepålæg eller skaldyr tilbydes 
jævnligt både til middags- og aftensmad.

 3 Spis kartofler, ris eller pasta 
 og groft brød – hver dag 

”Basisfødevarene er fedtfattige  
og har et højt indhold af B-vitaminer og 
kostfibre. Kostfibre øger mæthedsfor-
nemmelsen.” Til middag serveres altid 
en af de tre basisfødevarer. Til mindst 
4 måltider hver dag serveres rugbrød 
eller hjemmebagt grovbrød. Til mor-
genmad er der også mulighed for gryn.

 4 Spar på sukker – især fra 
  sodavand, slik og kager 

”Sukker indeholder energi, men 
ingen af de vigtige næringsstoffer.”
Skolen anbefaler et lille forbrug af  
sukker. Til morgenmaden vil der stå 
sukker på buffeten og på kaffevognen.

 5 Spis mindre fedt – især fra 
  mejeriprodukter og kød 

”Et moderat fedtindhold i kosten bidra-
ger til en sund kost og kan nedsætte 
risikoen for overvægt og en række 

livsstilssygdomme. Det er navnlig 
mættet fedt, der bør spares på.”

Skolen bruger fortrinsvis magre 
mælkeprodukter – den daglige 
skæreost er 30+, og der drikkes 
minimælk. Så vidt muligt bruges 
kød og pålæg med maksimum 12 
gram fedt per 100 gram. 

 6 spis varieret  
 – og bevar normalvægten 

”ingen fødevarer indeholder alle 
nødvendige næringsstoffer, så når 
maden varieres, sikres kroppen en bed-
re dækning af vigtige næringsstoffer. 
Fokus på normalvægten er påkrævet  
og kan fås ved at veje sig regelmæssigt.”

skolen serverer mad efter en vari-
eret madplan, og der er mulighed for 
at blive vejet skoleåret igennem.  
Til middag vil der stå en demonstra-
tionstallerken, der viser en afvejet 
standardportion. Demonstrationstal-
lerkenen viser tillige en anbefalelses-
værdig fordeling af kød, grøntsager 
og basistilbehør. Dette bør ses som en 
god hjælp til at holde vægten eller til 
at tabe sig.

 sluk tørsten i vand

”Almindeligt postevand bidrager 
til at dække kroppens væskebehov 
uden samtidig at tilføre kroppen energi 
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fra sukker, alkohol og fedt (tomme 
kalorier).” Der serveres koldt vand til 
alle måltider.

 8 Vær fysisk aktiv – mindst 30  
 minutter om dagen 

”En fysisk aktiv hverdag gavner både 
helbred og humør ved at nedsætte 
risikoen for en række livsstils-sygdomme 
og forebygge psykiske problemer.”

I skemaet er afsat timer til idræt, li-
gesom vi opfordrer til morgenmotion. 
Desuden er der rige muligheder for 
at motionere i A-salen og fitness, at 
gå eller cykle i skoven samt at være 
aktiv i en af de lokale sportsklubber 
i fritiden.

 at spise 6 gange  
 om dagen…

i hverdagen serveres 3  
hovedmåltider og 3 mellem- 
måltider. alle måltider  
serveres i spisesalen. 

 morgenmad 

På hvert enkelt bord er der:  
Minimælk.
På buffeten er der: Surmælksproduk-
ter, hjemmelavet mysli /ymerdrys, 
havregryn, cornflakes, havrefras, 

brød, rugbrød, knækbrød,  ost, hjem-
melavet marmelade, pålæg, sukker, 
vand, appelsinjuice (1 dl/glas), frisk 
frugt samt morgenret.

 morgenretter

Mandag – Onsdag – Fredag:  
Blødkogt æg
Tirsdag: Havregrød
Torsdag: Øllebrød

Du skal tilmelde dig morgenretten.

 middagsmad

På hvert enkelt bord er der:  
Vand, hovedret og ca. 3 gange 
ugentlig serveres der forret eller 
dessert. På buffeten er der blandt  
andet: Brød, grøntsager eller salat 
samt evt. andet tilbehør.

 aftensmad
 

På hvert enkelt bord er der:  
Vand og minimælk.
På buffeten kan være: En lun ret, en 
grøn ret, pålæg, ost, fiskepålæg og 
retter leveret fra køkkenundervisnin-
gen. Som fast tilbehør er der rugbrød 
og knækbrød.

 mellemmåltider

der serveres mellemmåltid formid-
dag, eftermiddag og aften, og det 
kan bestå af en af følgende ting: Frugt, 
grønt, brød eller knækbrød med en 
slags tilbehør. Koldt vand, te og kaffe. 

Torsdag aften serveres kage og  
sukkerfri saft.

 

 Weekend

Weekenden afviger fra hverdagen 
med hensyn til spisetider og menu. 
Der serveres en kold let frokost og 
varm aftensmad.

Skolens kostpolitik gælder også  
i weekenden.

 at Have 
 Holdninger…

I skolens planlægning af måltider 
og produktion af disse skal der så 
vidt muligt tages udgangspunkt  
i følgende retningslinjer:

• At vi tilbereder maden fra grunden
• At vi bruger friske råvarer
• At vi bruger sæsonens råvarer,  
 hvor ved der ofte handles dansk 
• At vi bager alt vores grovbrød  
 og alle vores boller selv
• At vi ikke bruger unødigt meget  
 el og vand
• At vi bruger miljøvenlige rengø  
 ringsmidler i de rigtige doseringer
 
 

 at spise mange 
 sammen…

morgenmaden serveres som ta’ selv 
mellem kl. 7.30 – 8.00. Man sidder 
ved holdets borde. Vagtlæreren siger: 
”Godmorgen og værsgo”

Bordformanden, der er valgt for en 
uge ad gangen, sørger for at dække 
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Send en mail på hej@shskole.dk

Ring til os på 5783 0102

Læs mere om os på shskole.dk

bord til middag. Som bordformand  
møder man i Gult Køkken kl. 11.50.  
Når du har dækket bord, hjælper du 
med serveringen.

Bordene skal være pænt dækkede, 
så de danner udgangspunkt for gode 
bordmanerer.

Fade og skåle pyntes indbydende, 
så måltidet præsenterer sig flot for øjet.

Når klokken ringer, indtager du din  
faste plads i spisesalen – påklædt 
uden overtøj og hovedbeklædning. 
Samt med renvaskede hænder.

Når alle har sat sig, og der bliver sagt 
”Værsgo”, går køkkenholdet først til 
buffetbordet. Brug serveringsbestik-
ket når du tager mad fra buffeten og 
tag ikke mere, end du kan spise. 

Brug eventuelt den udstillede portion 
som rettesnor til fordeling af kød, 
grøntsager, basistilbehør og/eller 
brød.Ved bordet gælder de almindeli-
ge gode bordmanerer. 

Det vil sige, at du blandt andet spiser 
med kniv og gaffel og taler afdæmpet 
med dem, du sidder til bords med.

Når alle er færdige med at spise og 
servicet er samlet, siges der ”vel- 
bekomme”. Husk at sætte din stol op, 
før du går.

Bordformanden sørger for at rydde 
bordet og tørre det af. Efter middag
 deltager bordformanden i opvask og 
rengøring efter køkkenets anvisning. 
Efter morgen- og aftensmad står køk-
kenholdet for opvask og rengøring.
Skal du sørge for en syg værelses- 
kammerat, bruges engangsservice. 
Har du lyst til te eller kaffe på værel-
set, skal du bruge dit eget krus.

Til måltiderne spises og drikkes kun 
det, der serveres. På bordene må kun 
stå servietholder og salt og peber, evt. 
vaser med blomster

 evaluering

skolens kostpolitik evalueres en 
gang årligt af køkkenlederen i sam- 
arbejde med kostudvalget. Evaluering 
foretages i skoleårets slutning med 
rettelser gældende for det kommende 
skoleår.

...at spise mange  
sammen…


