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D
AG

ENS LUNCH59:-
Vardagar 11-14

•Husmanskost
•Pizza•Pasta

•Kebab•Sallad

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66

TRUBADUR
JONATHAN SMALLBONE

3/3 kl. 21-01

Restaurang
&Pizzeria

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

5 oscar
nominerade
Bästa film.
Filmen utspelar 
sig i området 

South Boston där 
Massachusetts
delstatspolis
för ett krig 
mot stadens 
brottslighet

Kommande

The Holiday
är en charmig romantisk komedi 

med Cameron Diaz, Kate 
Winslet, Jude Law och 

Jack Black.

Söndag 25/2 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 11 år.

THE DEPARTED

Med Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon och Jack Nicholson

Söndag 4/3 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 15 år.

TEMAKVÄLLTEMAKVÄLL
Fredag 2/3 kl 19.00Fredag 2/3 kl 19.00

Tema:

Ostindiefararen 
- förr och nu

Föreläsare:

Ove Andersson
Pris 150:- Inkl mat o dryck som vanligt

OBS! Endast 60 platser!
Anmälan till 74 51 26

CHRISTER SJÖGRENCHRISTER SJÖGREN
På begäran av Rondopubliken.

Show Me Vegas är tillbaka på Rondo. 
Exklusiva shower onsdag – lördag 4 – 26 maj.

Krall Entertainment och 2Entertain presenterar

EXTRAFÖRESTÄLLNINGAR SLÄPPTA!

BILJETTER: Lisebergs Teaterkassa 031-335 10 30, www.liseberg.se, 
ticnet.se 077-170 70 70, TicnetOmbud & ATG-ombud. 
Lisebergs Boendepaket vx 031-400 100

RING OCH BESTÄLL!  0303-74 62 52

Vi har en 
helt ny 
kebabgrill!
– Jättegott!

NYHET • NYHET!NYHET • NYHET!

NÖDINGE. Barn med 
allergi tillhör numera 
vardagen på kommu-
nens förskolor och 
skolor, åtta procent 
i åldern 4-12 år har 
någon form av födoäm-
nesallergi.

Barn- och ungdoms-
förvaltningen tycker 
att det är viktigt att 
barnen får bra mat i 
förskolan/skolan och 
satser därför på kompe-
tenshöjning hos köks-
personalen.

I förra veckan hade 
dietisterna Hanna Set-
tergren och Helena 
Kellnor hyrts in för att 
leda en stor utbildning 
under rubriken ”Spe-
cialkost i praktik och 
teori”.

– Syftet var att ge personal 
som hanterar specialkost en 
grundkunskap omkring al-
lergier/överkänslighet och 
visa vilka ersättningsproduk-
ter som finns. Med rätt kun-
skap kan man ersätta livsmed-
el istället för att bara uteslu-
ta den ur kosten, säger Hanna 
Settergren.

Måndag till fredag under 
sportlovet fanns Hanna Set-
tergren och Helena Kellnor 

på plats i Kyrkbyskolans hem-
kunskapssalar för att erbjuda 
sin utbildning i specialkost.

Måltidspersonal
– Utbildningen erbjöds mål-
tidspersonal inom skola och 
förskola. Sammanlagt deltog 
ett 80-tal personer, som på ett 
eller annat sätt hanterar mat 
under dagarna. Deltagarna 
fördelades jämt under de fem 
dagarna och vi blandade re-
presentanter från mottag-
ningskök, tillagningskök och 
förskolekök, så att de skulle 
kunna utbyta erfarenheter 
och diskutera saker med var-
andra, säger Hanna.

Utbildningen varvades 
mellan teorisk information 
och praktisk matlagning.

– Det är inte ovanligt att 
barn har flera allergier. De 
vanligaste allergierna/intole-
ranserna är mjölkproteinal-
lergi, laktosintolerans och 
glutenintolerans. Det finns 
forskning som gör gällan-
de att tre av hundra skolbarn 
har glutenintolerans, säger 
Hanna Settergren.

Vad är orsaken till att allt 
fler barn drabbas av aller-
gi?

– Miljön har stor betydel-
se för många av de allergiska 
sjukdomarnas utbredning och 
svårighetsgrad. Barn utsätts 

för många nya livsmedel idag 
som inte fanns tidigare och en 
annan aspekt är det faktum att 
vi har blivit bättre på att upp-
täcka och säkerställa allergier, 
säger Helena Kellnor.

Lokaltidningen hälsade på 
under den avslutande utbild-
ningsdagen och en av delta-
garna var Anna-Lena Svens-
son, som arbetar på Hålanda 
förskola.

– Ett helt suveränt upplägg. 
Vi har fått möjlighet att prova 
på att laga mat med olika er-
sättningsprodukter och däref-
ter smaka av de olika rätter-
na. Det har varit oerhört lä-
rorikt och nyttiga kunskaper 
att ta med sig i vardagen, av-
slutar Anna-Lena.

Anna-Lena Svensson från 
Hålanda förskola var en av 
dem som deltog i utbildning-
en ”Specialkost i praktik 
och teori”, som ägde rum på 
Kyrkbyskolan i förra veckan.

Dietisterna Hanna Settergren och Helena Kellnor ledde utbildningen om specialkost.

Dietister utbildade 
kommunens kökspersonal i nal i 
specialkost

ALLÄTARE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Prova redan idag!Prova redan idag!


