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NÖDINGE. På Mellangår-
dens förskola förbereds 
en önskevecka.

Barnen ska själva få 
bestämma lunchmenyn 
för fem dagar.

Som ett led i det pro-
jektet hade förskolan 
bjudit in kommunens 
dietist Jenny Sallander 
att berätta om tallriks-
modellen.

På Mellangårdens förskolas 
äldreavdelningar, Fjärilen 

och Humlan, pågår just nu 
ett temaarbete med inrikt-
ning på hälsa, där mat och 
motion utgör självklara in-
slag.

– Snart kommer vi att ha 
Olympiska lekar på vår ute-
gård, berättar personalen.

I tisdags hade man besök 
av Jenny Sallander som på 
ett pedagogiskt och lättbe-
gripligt sätt berättade om 
tallriksmodellen och vad ma-
ten innehåller.

– Det finns ett antal sa-
ker som man bör äta för att 

kroppen ska växa och för att 
man ska må bra. Ni måste ju 
ha energi så ni kan leka, för-
klarade Jenny.

För att kommande önske-
vecka inte bara ska komma 
att bestå av hamburgare, 
pizza och dylikt så skickade 
Jenny Sallander med ett an-
tal tips om vad måltiden bör 
innehålla.

– Det är bra om ni får till 
en varierad meny. Ni kan äta 
fisk en dag, kött en annan 
och varför inte en god sop-
pa?

Barnen på Mellangårdens 
förskola sög åt sig av in-
formationen. Eleverna fick 
komponera sin egen måltid 
med tallriksmodellen som 
utgångspunkt.

– Alltid snappar de upp 
något. Det är i den här ål-
dern som man grundlägger 
goda mat- och motionsvanor 
och motion, säger Jenny Sal-
lander.

JONAS ANDERSSON

Kommunens dietist Jenny Sallander vid sitt besök på Mellangårdens förskola i Nödinge.

– Goda matvanor grundläggs i tidig ålder
Tallriksmodellen i fokus

TALLRIKSMODELLEN

-

tallriken fylls med livsmedel 

från denna grupp. För den 

större. Komplettera eventuellt 

med en bit fullkornsbröd.

-

överviktig kan låta denna del 

delen med exempelvis pasta 

eller ris.

-

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

NÖDINGE. Annika Albihn 
från Skepplanda.

Så heter vinnaren i 
kampanjen Vita dagar.

– En ren bonus med 
alla fina vinster, säger 
Annika till lokaltidning-
en.

Vita dagar är en folkhälso-
kampanj som initierades för-
ra året av Vakna och folkhäl-
sorådet i samarbete med ett 
antal lokala företagare. 

– Kampanjen syftar till 
att utmana kommuninvå-
narna till att reflektera över 

sin alkoholkonsumtion. Det 
handlar inte om att vi ska 
komma med pekpinnar och 
få alla att bli nykterister, 
förklarar drogförebyggare 
Thomas Berggren.

Till årets upplaga av Vita 
dagar involverades Ale Fritid 
som en aktiv aktör samt yt-
terligare några partners för 
att ge extra tyngd åt kam-
panjen. 

– Det slog väldigt väl ut ty 
det var ännu fler som intres-
serade sig för Vita dagar den 
här gången, berättar Berg-
gren.

Tävlingen utlystes på 

Vaknas hemsida i augusti. 
Med hjälp av annonser i lo-
kaltidningen välkomnades 
alla vuxna, boende i Ale eller 
tjänstgörande i kommunen, 
att delta.

– Jag svarade på några frå-
gor, så var det klart. Person-
ligen tycker jag det är bra att 
man ibland reflekterar över 
sitt livsmönster, säger An-
nika Albihn som i samband 
med en ceremoni på Sportli-
fe Nödinge fick ta emot täv-
lingens förstapris.

– Jättekul och definitivt 
inget som jag hade räknat 
med. Det här var en bonus, 
säger Annika.

Medförde kampanjen 
några extra vita dagar för 
din del?

– Ja, en hel månad fak-
tiskt. Under hela september 
avstod jag från att dricka vin 
till middagen på lördagskväl-
len. Jag gjorde det för att jag 
hade lust med det, säger An-
nika.

Förstapristagaren erhöll 
en övernattning på hotell 
för två personer, presentkort 
från Team Sportia och Frukt 
& Grönt, träningskort á tio 
gånger samt personlig träna-
re på Sportlife, ryggsäck och 
biobiljetter.

– Jag är överväldigad, sade 

– Kampanj som kommit för att stanna

-
son från Team Sportia.

Vita dagars vinnare prisade

Annika Albihn när hon tog 
emot gratulationerna.

Priser i nästan lika stor 

omfattning tilldelades även 
tvåan och trean i tävlingen, 
Angelica Andersson (Nö-

dinge) respektive Lisa Hae-
ger (Göteborg).

JONAS ANDERSSON
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