
ALLERGENER: G=Gluten, M=Mælk, LM=Laktosefri mælk, Æ=Æg, N=Nød, J=Jordnød, F=Fisk, K=Krebsdyr, SO=Soya, SF=Sesamfrø, SL=Selleri, SN=Sennep, L=Lupin, SU=Sulfitter   * Spor af allergen 
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    =Halalcertificeret      =Vegetarisk

MODEL C DAGENS MENU INFO
M

A
N

D
A

G

Tomatsuppe (LM, SL)  
med suppehorn (G)

Kuvertbrød (G,*M,*Æ,*SF) 
Smørelse (G)

Gulerod og kiwi

Der er altid ting på menuen, som 
børnene kender og er trygge ved, 
men der vil også være mad og 
smage, de ikke kender og som de 
skal vænne sig til. Typisk vænner 
børn sig til nye smage efter 4-8 
gange.
Men på denne dag er det to-
matsuppen, der er hovedperson 
– og den er altid populær!

Økologi: 99%

T
IR

S
D

A
G

Torskebidder (F,G,M) 

Rugbrød (G) med:
- Smørelse (G)

- Karrysild (Æ, F, SL)

- Postej (SL)  og rødbede
Kernetoast (G,*SF) med:
- Æg (Æ) og karse
Blomkål, tomat, pære

Saftige stykker af (MSC certifice-
ret) torsk. 
Der er endnu mere fisk på denne 
dag – karrysild. Nogen børn 
elsker karrysild, andre - knap 
så meget. Men…jo flere gange 
børnene smager det, desto flere 
kommer der over på ”vi elsker 
karrysild”- holdet.

Økologi: 87%

O
N

S
D

A
G

Frikadeller (G) med 
stuvet hvidkål (M)

Klapsammen (G)

Rugbrød (G) med:
- Smørelse (G)

- Makrel i tomat (F)

- Figenpålæg (*N,*J)

Gulerod, agurk, appelsin

Fritgående frikadeller fra Bertels 
Gris, hvor økologi, dyrevelfærd og 
bæredygtighed går hånd i hånd. 
Serveres med traditionel stuvet 
hvidkål og en klap-sammen.

Økologi: 99%

T
O

R
S

D
A

G

Torsk (F) i hvid sovs (M,G) 
med pasta (G)

Klapsammen (G)

Ærter, æble

Fisk, Fisk, Fisk
Fisk indeholder mineraler, vita-
miner, vigtige olier og proteiner. 
Vigtige byggesten for udviklin-
gen af små kroppe og hjerner. På 
denne 4-ugers menu er der fisk 
på 15 gange.

Økologi: 99%

FR
E

D
A

G

Omelet med ost (Æ, M)

Rugbrød (G) med:
- Smørelse (G)

- Torskerogn (F) 
   og remoulade (Æ, SN)

- Tun-fri salat (SL, SO) 

- Kyllingekødpølse 
Tomat, agurk, banan

Fødevarestyrelsen anbefaler at 
børn under 3 år IKKE spiser tun 
og at større børn kun må indtage 
begrænset mængder. Derfor er 
der ikke tun på menuen. Til gen-
gæld er der en tun-fri salat, som 
smager lige så godt som den 
ægte vare.

Økologi: 80%
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    =Halalcertificeret      =Vegetarisk

MODEL C DAGENS MENU INFO
M

A
N

D
A

G

Paprikagryde (G,SL)  
med rodfrugtmos (LM,SN)

Knækbrød (G,*SF)

Smørelse (G)

Grønne bønner, majs, ananas

”Maden er først sund, når den 
ligger i maven” – med afsæt i 
dette mantra, sammensætter
dygtige kokke og ernæringseks-
perter retter, som både er sunde 
OG velsmagende. Altid udviklet 
med fokus på børnenes smags-
løg og behov.
Det gælder også dagens papri-
kagryde. 

Økologi: 99%

T
IR

S
D

A
G

Kartoffelbåde 
med ketchup (SL)

Rugbrød (G) med:
- Smørelse (G)

- Rejer (K) og mayonnaise (Æ)

- Æg (Æ)

- Kyllingekødpølse 
Broccoli, tomat, appelsin

Hver dag serveres der ”gna-
vegrønt” og frugt som tilbehør 
til maden. Børnene elsker det 
og det er ”heldigt”, da frugt og 
grønt er essentielt for en sund 
kost. Hver uge er der mange 
forskellige slags grøntsager 
og frugter på menuen. I dag; 
Kartoffelbåde, appelsiner, tomat 
og broccoli. 

Økologi: 99%

O
N

S
D

A
G

Fiskefrikadeller (Æ,F) 
med remoulade (Æ,SN)

Klapsammen (G)

Rugbrød (G) med:
- Smørelse (G)

- Torskerogn (F)

- Hamburgerryg
Hummus (SF)

Agurk, gulerod, rød peber
Banan

Fiskefrikadeller i børnestørrel-
ser, lavet af linefanget torsk - er 
altid et kæmpe hit. 
På de dage, hvor der er sikre 
hits (fx fiskedeller) på menuen, 
afprøver vi noget af det, der kan 
være lidt mere udfordrende. 
Denne dag er det hummus med 
gnavegrønt, der er nyt. 

Økologi: 93%

T
O

R
S

D
A

G

Sejfilet (F, G,M) med kartofler
og remouladesovs (Æ,G,M,SN)

Klapsammen (G)

Rødkålssalat med æble
Ærter

Det er sejt at være en lækker 
filet og få lov at lande på bør-
nenes tallerken sammen med 
en skøn sovs og de dejligste 
grøntsager.

Økologi: 81%

FR
E

D
A

G

Bagel (G,*N,*SF) med  
blåbærflødeost (M)

Rugbrød (G) med:
- Makrel i tomat (F) 
   og mayonnaise (Æ)

- Veggiepålæg (Æ) 

- Spegepølse
Gul peber, agurk, kiwi

Fuldkorn kommer i mange 
former og farver. På denne dag 
er både børne-bagelen med 
blåbærflødeost og rugbrødet 
rigt på fuldkorn. Og det rugbrød 
der er på menuen, er udviklet til 
børne maver. Mængden og ty-
pen af kerner er sammensat, så 
det passer til børnenes tarmsy-
stem og deres tyggeteknik.

Økologi: 95%
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    =Halalcertificeret      =Vegetarisk

MODEL C DAGENS MENU INFO
M

A
N

D
A

G

Kartoffel-porresuppe(LM)  
med fraiche (M) og knas 

Kuvertbrød ( G,*M,*Æ,*SF) 
Smørelse (G)

Ærter, æble

For at gøre kartoffel-porre- 
suppen mere cremet og blød, 
har vi tilsat lidt flæk-ærter (gule 
ærter). Flæk-ærterne er blendet 
ind i suppen og bidrager både 
med smag og sundhed. Der er 
nemlig masser af protein og 
næring i ærterne.

Økologi: 99%

T
IR

S
D

A
G

Pizzabrød (G,*SF) 
med tomat og ost (M)

Rugbrød (G) med:
- Smørelse (G)

- Fiskefrikadelle (F,Æ) 
   og remoulade (Æ,*SN)

- Postej (SL)  og rødbede
- Ost (M)

Grønne bønner, gulerod, melon

På smør-selv dage er der altid 
mindst ét vegetarisk pålæg. På 
denne dag er det en cremet 
plantepostej, som smager lidt af 
”bacon” – selvom den er lavet af 
ærteprotein. Man bliver overra-
sket… 

Økologi: 87%

O
N

S
D

A
G

Kyllingebidder (G*SL) 

Rugbrød (G) med:
- Smørelse (G)

- Makrel i tomat (F)

   med mayonnaise (Æ)

- Æg (Æ)

- Pikantost (M)

Majs, broccoli, æble

Lækre sprøde kyllingebidder, 
lavet af dansk velfærdskylling.
Når der er kylling på menuen, er 
den altid enten økologisk eller 
dansk. Eller begge dele.

Økologi: 77%

T
O

R
S

D
A

G

Daal (SN,SL)   

med ris (*G,*SF,*SO)

Raita (Agurke-dip) (M)

Kernetoast (G,*SF)

Tomat, appelsin

Når der skal udvikles varme ret-
ter, går dygtige kokke fra Hane-
gal i køkkenet med Fru Hansens 
Kælder. Hanegal er specialister i 
at lave vegetariske retter, der er 
så gode, at man slet ikke savner 
kødet.  
Alle (Hanegals) varme retter på 
denne menu er vegetariske. 

Økologi: 87%

FR
E

D
A

G

Rød tortilla (G) med
hummus (SF) og falafler

Rugbrød (G) med:
- Smørelse (G)

- Torskerogn (F) 
   og remoulade (Æ,SN)

- Banan
- Kyllingekødpølse 
Spidskål, agurk

Den flotteste tortilla i byen (eller 
på menuen). Serveres med 
falafler som, selvom de er lavet 
på danske, gule ærter, smager 
af varme lande. Fyld rullen med 
det du bedst kan lide… 
Velbekomme.

Økologi: 87%



ALLERGENER: G=Gluten, M=Mælk, LM=Laktosefri mælk, Æ=Æg, N=Nød, J=Jordnød, F=Fisk, K=Krebsdyr, SO=Soya, SF=Sesamfrø, SL=Selleri, SN=Sennep, L=Lupin, SU=Sulfitter   * Spor af allergen 

Fo
rb

e
h

o
ld

 f
o

r 
æ

n
d

ri
n

g
e

r 
©

 F
ru

 H
an

se
n

s 
K

æ
ld

e
r 

20
22

    =Halalcertificeret      =Vegetarisk

MODEL C DAGENS MENU INFO
M

A
N

D
A

G

Mexigryde (SL)  med 
bulgur (G,*N,*J,*SF) og lime 

Majschips (*SO) med fraiche (M)

Råkost med æble
Grønne bønner

For Fru Hansens Kælder handler 
valget af økologi både om miljø 
og dyrevelfærd, men allervig-
tigst er det, at økologi sikrer 
færrest mulige tilsætningsstof-
fer i den mad, som serveres for 
børnene. 
Økologiprocenten kan svinge fra 
dag til dag, men både mexi-
gryden, og alt andet på dagens 
tallerken, er 100% økologisk.

Økologi: 100%

T
IR

S
D

A
G

Empanadas (G)  
med grøntsagsfyld

Rugbrød (G) med:
- Smørelse (G)

- Torskerogn (F)  
   og remoulade (Æ,*SN)

- Kyllingeleverpostej (LM) 
   og rødbede
Knækbrød (G,*SF) 
med banancreme 
Broccoli, rød peber, pære

Empanadas? 
Empanadas er en slags luk-
ket tærte med fyld. I Syd- og 
Latinamerika er empanadas 
meget populære og findes med 
mange forskellige slags fyld. På 
vores menu, er fyldet vegetarisk 
og krydret lige så det passer til 
børnemunde.

Økologi: 94%

O
N

S
D

A
G

Fiskestænger (af ising) 
(F,G,*M,*K,*SO)

Rugbrød (G) med:
- Smørelse (G)

- Makrel i tomat (F)

   med mayonnaise (Æ)

- Spegepølse
Bondebrød (G,*SF)  
med flødeost (M)

Agurk, majs, æble

To gange om året får alle de 
institutioner, der spiser Fru Han-
sens Kælders mad, tilsendt et 
spørgeskema. Og to gange om 
året bliver vi klogere på, hvad 
børnene bedst kan lide. På den 
måde sikrer vi os, at vi altid har 
noget ”yndlings” på tallerkenen. 
I dag er fiskestængerne en klar 
topscorer.

Økologi: 99%

T
O

R
S

D
A

G

Veggieburger (M,G,*N,*SF) 

med gnavegrønt

Salat
Tomat
Dressing (M,SL)

Agurk, gulerod, banan

Den super saftige burger, er 
lavet på kikærter og kartofler 
og er smagt til så den rammer 
børnenes smagsløg. 
De officielle kostråd, anbefaler 
at der skæres ned for mængden 
af kød og op for bælgfrugter. 
Veggieburgeren er et skridt i 
den rigtige retning. 

Økologi: 100%

FR
E

D
A

G

Spelt emmer grød (G) med 

ananastern og knas (G)

Fuldkornsskorpe (G)

med smørelse (G)

Agurk, æble

Grøden er lavet på gammel-
kendte kornsorter; spelt og 
emmer.
I Danmark var emmer en af de 
vigtigste kornsorter fra år 4000-
500 f.Kr. Efter sigende bestod 
Grauballemandens sidste måltid 
af bl.a. emmer og spelt. Det 
giver ”speltsegmentet” helt ny 
betydning.

Økologi: 99%


