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SURTE. Allt tycktes 
vara som vanligt i Sur-
teskolans bamba i ons-
dags.

Längst ner i lokalen 
fann eleverna emeller-
tid ett bord av godsa-
ker de inte är vana vid.

Tre representanter 
från Friska Tag serve-
rade ett brett utbud av 
frukt och grönsaker.

Fem om dan är ett begrepp 
som Friska Tag försöker im-
plementera hos aleborna. 
Med det menas att varje in-
divid bör äta frukt och/eller 
grönsaker i samband med 
varje måltid.

– Det är en bra måttstock. 
Det finns rekommendationer 
om att barn i åldern 4-10 år 
bör äta minst 400 gram frukt 
och/eller grönsaker varje dag, 
säger dietist Hanna Setter-
gren.

Friska Tag har bland annat 
genomfört hälsodiskar i några 
av kommunens livsmedelsbu-
tiker. För att nå ut till fler barn 
och ungdomar söker man nu 
samarbete med skolorna.

– Besöket på Surteskolan 
får ses som ett pilotprojekt, 
så får vi se hur vi kan utveckla 
detta koncept, säger Hanna 
Settergren.

 Nedslaget i Surteskolans 
bamba rönte stor uppskatt-

ning bland eleverna. Efter av-
slutad varmrätt tog de för sig 
av läckerheterna som bjöds.

– Jag tycker bäst om vin-
druvor, men jag kanske ska 
smaka en bit melon också, 
funderade Albin i klass 6G.

Klasskamraten Bea var 
också förtjust över Friska 
Tags visit och lät sig väl smaka 
av de olika sorterna.

– Det är bra med varia-
tion. Jag tål inte alla frukter 
som serveras, men det mesta 
tycker jag är gott, säger Bea 
till Alekuriren.

Friska Tags represen-
tanter, Hanna Settergren, 
Lena Ullman och prakti-
kanten Anette Lindfors, 
hoppas kunna besöka ytterli-
gare några skolor innan året 
är slut.

– Jag tror att vi kan fung-
era som en inspirationskälla. 
En del av det som bjuds är ny-
heter för barnen. Det är långt 
ifrån alla som har smakat 
kålrot, sockerärtor eller färsk 
ananas, avslutar Hanna Set-
tergren.
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Friska Tags Hanna 
Settergren visar upp 
de frukt- och grön-
sakssorter som Sur-
teskolans elever fick 
möjligheten att prov-
smaka.

Barnen lät sig väl smaka av frukt- och grönsaksbordet.

Det finns rekommen-
dationer som säger att 

barn i åldern 4-10 år 
ska äta minst 400 gram 

frukt och grönt varje 
dag.

Eleverna på Surteskolan upp-
skattade besöket från Friska 
Tags representanter. Förut-

om att eleverna fick smaka på 
frukt och grönt förärades de 

också med klistermärke.
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