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Bæredygtig velsmag - mad med omtanke er Mad & Måltiders beskrivelse af 
hvordan vores dygtige madhåndværkere og servicemedarbejdere løser opgaven i 
alle vores køkkener.

Vi er optaget af en bæredygtig bundlinje – miljømæssigt, socialt og økonomisk –
og vi udvikler os i takt med, at samfundet i stigende grad sætter fokus på 
bæredygtighed.

Mad & Måltider arbejder med FNs Verdensmål i praksis. Vi har det økologiske 
spisemærke i sølv (60-90% økologi), vi indkøber minimum  30% af vores råvarer 
lokalt på Fyn og øerne, og vi arbejder målrettet med at begrænse madspild.

De nationale anbefalinger for klimavenlig og sund mad målrettet de respektive 
målgrupper omsættes dagligt til velsmagende og nærende måltider.



• Indehaver af det økologiske spisemærke i sølv siden 2015.

• Aktuel økologiprocent er omkring 68%.

• Vi har en målsætning om at anvende minimum 30% lokale råvarer.

• 75 medarbejdere inklusiv elever og madudbringere.

• Vi uddanner to - fire ernæringsassistentelever om året.

• Udbringning af al mad til plejehjem, bosteder, dagcentre, hjemmeboende borgere 
og caféerne.

• 81 ugentlige måltidskasser til gæstekokkene pakkes og leveres fra Byens Køkken.

• Mad til caféerne i begrænset omfang.

• Diætistfunktion til borgere, der modtager madservice.



Byens Køkken består af et centralt køkken og seks decentrale køkkener. 

De seks decentrale køkkener er placeret på Havebæk, Korsløkkehaven, Lysningen, 
Munkehatten/Tornbjerggård, Enrum, Bjørnemosen. Her tilberedes alle døgnets 
måltider til beboerne året rundt.

Byens Køkken tilbereder dagligt 2.500 portioner mad, der fordeler sig på følgende 
måde:

825 borgere på 
plejehjem og bosteder

80 borgere på 
dagcentre

960 borgere i 
eget hjem

500 vuggestue- og 
børnehavebørn

Herudover tilbereder de seks decentrale køkkener dagligt mad til 325 borgere.



• Tre ugentlige leveringer.

• Valg mellem 11 hovedretter og syv forretter/desserter – heriblandt grønne, 
bæredygtige retter.

• Mad tilpasset individuelle behov, såsom dysfagi, fødevareallergi og underernæring
vegetar, halal, gluten- og laktosefri, minus K-vitamin og mange andre.

• Frokostpakker – almindelig konsistens og gratin konsistens.

• Morgenmadspakker med blandt andet friskbagt bolle og hjemmelavet marmelade.

• Mulighed for at bestille hjemmebagt kage, øllebrød, risengrød, supper og meget 
andet.



• Tre ugentlige leveringer.

• Valg mellem 11 hovedretter og syv forretter/desserter - heriblandt grønne, 
bæredygtige retter.

• Mulighed for at bestille rå kartofler og andre rå komponenter.

• Mad tilpasset individuelle behov, såsom dysfagi, fødevareallergi og underernæring, 
vegetar, halal, gluten- og laktosefri, minus K-vitamin og mange andre.

• Frokostpakker – almindelig konsistens og gratin konsistens.

• Hjemmelavet brød og kager, der leveres rå og frosne – klar til afbagning, så 
beboerne får duften af hjemmebag.

• Mulighed for at bestille øllebrød, rå fars, risengrød, supper, proteindrikke og meget 
andet.



Byens Køkken laver mad ud fra de officielle ernæringsmæssige anbefalinger i den 
Nationale kosthåndbog og ud fra de officielle kost og klimaråd til målgrupperne. 

I praksis betyder det, at vi laver hver menu  i op til 12 variationer – blandt andet
fuldkost, blød, gratin, cremet, energitæt og diverse diæter målrettet allergier, 
medicinske og kulturelle behov.

De nationale anbefalinger for klimavenlig og sund mad målrettet de respektive 
målgrupper omsættes dagligt til velsmagende og nærende måltider.

Fuldkost Normalkost Energiberiget Blød konsistens Gratin konsistens Cremet konsistens



• Bæredygtig Børnemad er færdig og klargjort, lige til at sætte på bordet og spise.

• To gange ugentligt er der retter på menuen, som kan varmes, hvis børnehusene 
ønsker det.

• Maden er tilpasset individuelle behov, og den følger de officielle anbefalinger.

• Maden leveres i emballage, der kan sættes på bordene, når det er spisetid.

• Det er nemt og fleksibelt, og det kræver et minimum af personalet at håndtere.

• Maden bestilles senest tre hverdage før levering.

• Maden leveres dagligt til det enkelte børnehus. 



Maden kan bestilles elektronisk. Det letter bestillinger og mindsker manuelle 
håndteringer.

Plejehjem og Bosteder    VoresMenu

Borgere, der modtager Madservice          MinMenu

Mad til børnehuse           JuniorMenu



I den gode smags tjeneste er en bog, der er udgivet af Mad & Måltider, og henvender sig 
til alle, der får mad fra Byens Køkken og til deres pårørende.

Med bogen får læseren blandt andet:
• et kikhul til køkkenet, hvor ansatte fortæller om hvordan maden tilberedes.

• En præsentation af visionen om at gøre måltider til stjernestunder.

• opskrifter på retter fra Byens Køkken, så de nysgerrige kan prøve at lave dem selv.

• Viden om ernæring og inspiration til mellemmåltider til småtspisende. 



• Gæstekok er en måltidindsats, hvor gæstekokke kommer lokalt på hvert enkelt 
plejehjemsafdeling en gang om ugen for at tilberede et måltid.

• Med Gæstekok-indsatsen ønsker vi at skabe stjernestunder, hvor der kræses lidt 
ekstra for beboerne, så de får en måltidsoplevelse i deres eget hjem.

• Menuerne består altid af to retter.

• Beboerne kan komme med ønsker til menuerne.

• Råvarerne til maden samt nødvendige diæter leveres i måltidskasser fra Byens 
Køkken



To Mad- og Måltidsmentorer, som blandt andet arbejder med:
• Undervisning til borgernært personale, for at styrke faglige kompetencer inden 

for mad-, måltid- og ernæringsområdet.

• Planlægning og gennemførsel af events i byrummet.

• Udviklingsopgaver inden for mad-, måltid- og ernæringsområdet – eksempelvis 
facilitering af Byens Køkkens Smagspanel, som består af frivillige.

• Udarbejdelse af film, billeder og grafisk materiale samt indhold til SoMe og 
hjemmesider.

Vi har en stor værktøjskasse med arbejdsredskaber til mad- og måltidsområdet, 
herunder hjemmesiderne maaltidshaandbog.dk og minmaaltidshaandbog.dk samt 
de to spil Mad og Minder og Ernæringsspillet – alt sammen udviklet i Odense 
Kommune. 



• MåltidsAkademiet er et oplevelsesunivers og et innovativt læringsmiljø hvor 
praksisorienteret læring er omdrejningspunktet og moderne 
køkkenværksteder udgør rammen.

• Gennem praktiske øvelser og dialogbaseret undervisning udvikler deltagerne 
faglige kompetencer til at arbejde med borgernes mad, måltider og ernæring.

• Mere end 3.000 medarbejdere har gennemført MåltidsCertifikatet, der er en 
del af onboarding programmet for nye medarbejdere, og mere end 250 
medarbejdere har gennemført uddannelsen som MåltidsIværksætter.

• MåltidsAkademiet er forankret i Mad- & Måltidsfagligt team, og drives af Mad-
og Måltidsmentorerne i SUF i samarbejde med diætistteamet i ÆHF.



• Vi skaber positive fortællinger om mad til ældre i Odense Kommune gennem 
synlighed i byens rum og dialog med borgerne.

• Vi byder indenfor i et sanseligt oplevelsesunivers, skabt omkring Mad & 
Måltiders foodtruck, hvor vi blandt andet sætter fokus på smag, 
bæredygtighed, sundhed og lokale økologiske råvarer.

• Besøgende har både mulighed for at smage maden, og for at tale om alt fra 
bæredygtig fødevareproduktion og kulinarisk kvalitet til ernæring og sundhed.

• Vi deltager blandt andet på festivaler i Odense Kommune - eksempelvis 
Blomsterfestivalen og Havekulturfestivalen. 



Mad- og Måltidsmentoren for Team Gæstekok understøtter Gæstekokkenes 
arbejde med at sikre måltidsoplevelser på byens plejehjem. Dette gøres gennem et 
fokus på borgerinddragelse, gastronomiske oplevelser og professionelt værtskab. 

• Planlægge og gennemføre undervisning for at styrke Gæstekokkenes 
kompetencer til at levere måltidsoplevelser for borgerne på plejehjem i Odense 
Kommune.

• Udarbejde menuplaner for Team Gæstekok.

• Understøtte Gæstekokkene i deres arbejder, herunder styrke samarbejdet 
mellem Team Gæstekok  og OK Aktiv samt indkøbe køkkenredskaber og andre 
nødvendige redskaber for Gæstekokkene.

• Understøtte en bæredygtig og ansvarlig produktion gennem fokus på 
madspild.



Diætisten arbejder med at styrke de ernæringsfaglige kompetencer hos personale 
og ledere, så de er klædt på til at håndtere ernæringsmæssige udfordringer og 
understøtte borgerens trivsel i relation til mad og måltider.

• Diætisten arbejder som konsulent og fagekspert for at understøtte lokalt 
forankrede tiltag.

• Samarbejde med ledere og medarbejdere på Lysningen og Genoptræningen for 
at understøtte borgernes ernæringsbehov

• Styrke mad-, måltids- og ernæringsfaglige kompetencer hos personalet på 
Lysningen og Genoptræningen gennem rådgivning, vejledning og undervisning 
på MåltidsAkademiet og Det Rullende Akademi.

• Samarbejde med Byens Køkken om at imødekomme borgernes ønsker og 
behov. 



• Består af syv personalecaféer, der er lokaliseret i forskellige forvaltninger. 
Personalecaféerne kører med ens koncept, har fælles menuplaner og ens 
mødeforplejning. 

• I Personalecaféerne serverer vi hver dag både morgenmad, frokost og        
forskellige snacks, og vi står for Odense Kommunes mødeforplejning.

• Vi har det økologiske spisemærke i sølv, og vi indkøber minimum 30% af vores 
råvarer på Fyn og øerne.

• Vi laver mad fra bunden med udgangspunkt i sæsonens fynske og økologiske 
råvarer.

• Vi laver mad, der tager udgangspunkt i de officielle kostråd, der giver god energi 
til både arbejde og møde, og som tager hensyn til miljø og klima.



• Vi tilpasser os løbende med nye tiltag i forhold til maden, rummet og dialogen.

• Måltider skal være sjove og inspirerende at spise. De skal vække alle sanserne 
og stimulere gæstens nysgerrighed. Til det finder vi stor inspiration i naturen.

• Naturen er ikke kun med til at bestemme årets gang i køkkenet. Den sætter også 
den kreative ramme, når vi dekorerer og pynter op til hverdag og højtid.



• Vi laver mad med udgangspunkt i fynske og økologiske råvarer af høj kvalitet. 
Maden tilberedes fra bunden og vi bruger råvarer, som følger årstiderne.

• Vi betjener dagligt omkring 250 gæster.

• Vi byder indenfor i hyggelige omgivelser, hvor er der plads til både store og små 
forsamlinger, og sørger for indbydende forplejning både morgen, middag og 
aften.

• Vi serverer et udvalg af forskellige anretninger afhængigt af tidspunktet for 
møde-, kursus- eller konferenceaktiviteten.



Der er ansat en kulinarisk iværksætter i CAFÉerne, som blandt andet arbejder med:
• Menuplanlægning og udvikling af nye retter til alle Personalecaféerne.

• At implementere bæredygtige råvarer i menuerne for at understøtte Mad & 
Måltiders fokus på smagsoplevelser, klima, miljø, økologi og lokale råvarer.

• At inspirere og vejlede medarbejdere i Personalecaféerne til at skabe helstøbte 
måltidsoplevelser for vores gæster.

Den kulinariske iværksætter er med til at ryste posen og få kål, bælgfrugter og korn 
i fokus på din og min tallerken.



Der er ansat en administrativ madfaglig medarbejder i CAFÉerne og Team 
Gæstekok, som blandt andet arbejder med:
• Implementering og justering af bæredygtigheds- og madspildsindsatser i 

organisationen. 

• At udarbejde økologiregnskab for de syv caféer.

• Egenkontrol på tværs af caféerne, underviser medarbejderne i at tilgå websitet 
og sikre et vedvarende fokus på hygiejne.

• Tekstforfatning, udvikling af opskrifter, personaleadministrative opgaver mm.



• To deltidsansatte blomsterdekoratører.

• Sørger for blomster og udsmykning på Rådhuset.

• Passer alle kaffeøerne på Rådhuset.

• Bevidner vielser.

• Leverer blomsterbuketter til alle forvaltninger.

• Udsmykker alle caféerne.
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