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Mælkebøtten 

 

Sølystskolens minikantine hedder Mælkebøtten. Her sælger vi små 

lune retter, hjemmebagt groft brød og frugt til elever og medarbejde-

re. - Det er også Mælkebøtten, der sørger for udlevering af madposer, 

skolemælk, vand og frugt. 

Vores motto er "en af de sjove og fire af de grove". Maden er så vidt 

muligt lavet fra bunden og af økologiske råvarer med et sundt og vari-

eret udbud af madboller, grøntsager, smoothies, varme retter mm. 

Brødet er altid hjemmebagt og lavet på fuldkorn og grøntsagerne fri-

ske. Således er der også plads til det, som eleverne ofte synes, gør 

maden lækker: chokoladestykker eller pølse i fuldkornsbollen, trane-

bær eller nødder i grøntposen, ost på fuldkornspastaen etc. 

I kan derfor trygt give jeres barn penge med til et måltid mad i Mælke-

bøtten. 

Der tilbydes altid smagsprøver til de elever, som er skeptiske eller si-

ger, at de ikke kan lide maden. Man kan jo ikke sige, at man ikke kan 

lide det, man ikke har smagt. Og mange gange bliver eleverne positivt 

overrasket, og vil alligevel gerne have det. 

Således serverer vi også jævnligt fisk som lun ret. 

Elever, forældre og personale på skolen opfordres til at komme med 

forslag til nye retter. 

Mælkebøtten 
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Madposer 

 

Mælkebøtten tilbyder alle elever en madpose bestående af en sund 

snack til den lille sult i 10-pausen og et solidt måltid midt på dagen. 

Du slipper for at smøre madpakken, og vi sørger for et ernærings-

mæssigt og velsmagende måltid lavet af Mælkebøttens personale, så 

dit barn har energi til hele dagen. 

Madposernes indhold er - lige som al maden i Mælkebøtten - varieret 

og tilpasset årstiderne. Vores filosofi er, at den hver dag indeholder 

velsmagende mad med groft og grønt – og ”lidt af det sjove”. Brødet 

er hjemmebagt, grøntsagerne friske og råvarerne primært økologiske. 

Konceptet er enkelt: 

Vælg hvilke dage du vil købe madposen – bestil og betal hjemmefra – 

maden leveres til dit barn i klassen. 

NB! Bestillingen skal afgives to dage inden den dag, maden ønskes. 

 

Pris 

10-mad og frokost:         22 kr. 

Frokost alene:                 17 kr. 
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Menuplaner 

 

På Mælkebøttens hjemmeside kan du se de kommende ugers menu-

planer. - Du kan her, på en nem måde, få overblik over både indhold i 

madposer og maden, som sælges direkte fra boden i Mælkebøtten. 

 

 

Mælkebøtten 
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Kostpolitik 

 

For at kvalitetssikre Mælkebøttens tilbud ernæringsmæssigt, samarbej-

der Børn & Unges konsulenter med børne- og ungelæger, sundheds-

plejersker og tandlæger i Sundhed og Trivsel. 

ALLE vores retter overholder de daglige anbefalede energifordelinger, 

max. 30 % fedt. 

Vi sørger endvidere altid for, at vores hjemmelavede supper, kødsauce 

og andre varme retter indeholder grøntsager. 

 

I Mælkebøtten har vi det økologiske spisemærke i Sølv. - Vi bruger 60-

90 % økologiske råvarer. 
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Køkkenhygiejne 

 

Det er vigtigt for os, at hygiejnen er i top, og det sikrer vi ved at følge 

nedenstående retningslinjer mht. egenkontrol. 

Varemodtagelse – Temperaturen på varerne måles. 

Daglig morgenkontrol – Temperaturen på alle køleskabe samt frysere 

måles. Efter aftale med Levnedsmiddelstyrelsen nedskrives temperatu-

ren en gang om måneden. 

Opvarmning/varmebehandling – Alt varm mad kontrolleres, så vi sik-

rer, at temperaturen er på mindst 85 grader. 

Nedkøling – Kontrol af varerne – 10 grader og ikke over 15 grader ef-

ter 3 timer. 

Mad, der har været på disken smides ud. 

 

- Se Mælkebøttens smiley nedenfor, og kontrolrapporter via link fra 

Mælkebøttens hjemmeside. 

Mælkebøtten 

Allergener 

Har du brug for viden om allergener i Mælkebøttens mad. 

- Spørg personalet! 
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Åbningstider 

 

Mælkebøtten er placeret i skolens aula. 

Daglige åbningstider: 

Kl. 09:30 – 09:50 

Kl. 11:35 – 12:20 

På særlige dage, fordybelsesuger og lignende kan Mælkebøtten have 

ændrede åbningstider. 

 

Mælkebøtten har LUKKET nedenstående dage, dog med udlevering af 

madposer og mælk, som vist i skemaet. 

  Lukkedage  Madposer     Mælk, vand og frugt 

  Fredag før efterårsferien Ja Ja 

  Sidste skoledag før juleferien      Ja Nej 

  Fredag før vinterferien Ja Ja 

  Fredag før sommerferien Ja Nej 
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Bestilling af mad og mælk 

 

For at bestille mad og mælk i Mælkebøtten, skal du gå ind på: 

www.soelystskolemad.dk   

 

- Du kan også finde link dertil på Sølystskolens hjemmeside under 

Mælkebøtten. 

For at afgive bestilling skal du være logget ind. - Hvis du ikke er opret-

tet som bruger, skal du først oprettes – det tager kun et øjeblik. 

 

På bestillingssiden kan du bestille for enkelte dage eller vælge et læn-

gerevarende abonnement – fx madposer for en måned ad gangen. 

 

- Bestillingen skal afgives to dage inden den dag, maden ønskes. 

 

 

 

Bestilling - Sådan gør du  

 

 

OPRETTELSE AF BRUGER  

 

1.  Gå in på www.soelystskolemad.dk 

2. Tryk Opret ny bruger (forældre) 
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3. Udfyld felterne under Information og Login information 

OPRETTELSE AF BARN 

 

1.  Udfyld de tre punkter under Information 

 

2. Tryk på Opret 

 

 

4. Tryk på Opret 

 

Du er nu oprettet som bruger, og næste gang du skal logge ind, gøres det 

med de informationer, du har skrevet under Login information. 

11 



OPRETTELSE AF BARN NR. 2, 3 OSV 

 

1. Tryk på Mine børn 

 

2. Tryk på Opret barn 

 

3. Udfyld de tre punkter som i afsnittet Oprettelse af barn og tryk på Opret.  

- Skal du rette oplysningerne på et barn, trykker du på barnets navn. 
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BESTILLING 

 

Når du skal bestille mad, kan du bestille madposer pr. dag og/ eller et abonnement på mælk 

og/ eller madposer. Et mælke-abonnement gælder for et kvartal, og madpose-abonnement er 

månedsvis. 

 

 

BESTILLING AF MADPOSER 

 

1.  Tryk på Madbestilling 

 

 

2.  Vælg hvilket barn du vil bestille til. - Du kan kun bestille for et barn ad gangen. 

 

 

3.  Sæt flueben ved de dage du ønsker dit barn skal modtage madpose. 

Vælg enten Madpose kl. 10 og Kl. 12 eller Madpose Kl. 12. 

 

 

OBS: Sæt ikke flueben ved  begge dele, da det du derved får to madposer Kl. 12 

 

 

4.  Tryk på Læg i kurven 
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BESTILLING AF ABONNEMENT 

1.  Tryk på Abonnementer 

2.  Tryk Vis på det abonnement du ønsker at se nærmere om og for at bestille. 

3.  Tryk Bestil nu for at bestille det valgte abonnement. - Flere abonnementer - gentag 123. 
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FÆRDIGGØR BESTILLING 

 

1.  Når du har valgt de  bestillinger du ønsker, trykker du på Indkøbskurven. - Ønsker du at slette 

en bestilling, trykker du på det røde kryds. 

2.  Tryk på Til betaling, for at åbne 

formularen til betaling. 

 

 

3.  Udfyld  betalingsformular og  

tryk på Godkend betaling for at 

færdiggøre købet. 

 

 

- Du vil derefter få tilsendt en kvit-

tering på din E-mail. 
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Madretter  Priser 

 

 

Lasagne 

m/ Oksekød 
Kr. 20,- 

 

Kyllingesandwich 

m/ Bacon og grøn Salat 
Kr. 20,- 

 

Pasta 

m/ Kødsovs 
Kr. 20,- 

 

Pastasalat - Kylling 

m/ Pesto - Grønsager 
Kr. 16,- 

 

Svensk Pølseret Kr. 20,- 

 



Madretter  Priser 

 

 

Kyllingespyd 

m/ Flødekartofler 
Kr. 20,- 

 

Toast 

m/ Skinke og Ost 
Kr. 16,- 

 

Ostebolle Kr. 5,- 

 

Speltbolle Kr. 5,- 

 

Burger 

m/ Oksekød og Mix Salat 
Kr. 20,- 

 



Madretter  Priser 

 

 

Biksemad 

m/ Spejlæg 
Kr. 20,- 

 

Tærte 

m/ Grøntsager og skinke 
Kr. 20,- 

 

Pizza 

m/ Oksekød, Pepperoni  
eller Skinke 

Kr. 20,- 

 

Foccasia Kr. 20,- 

 

Mini-Ruller 

m/ Pitabrød 
Kr. 20,- 

 



Madretter  Priser 

 

 

Boller i Karry 

m/ Ris 
Kr. 20,- 

 

Efterårsgryde 

m/ Oksekød og Ris 
Kr. 20,- 

 

Tomatsuppe 

m/ Suppehorn 
Kr. 16,- 

 

Risengrød 

m/ Kanelsukker 
Kr. 16,- 

 

Chili Con Carne 

 
Kr. 20,- 

 



Madretter  Priser 

 

 

Wraps 

m/ Mix Salat og Kylling eller 
Kebab 

Kr. 20,- 

 

Kylling 

m/ Ris og Karrysovs 
Kr. 20,- 

 

Koldskål 

m/ Kammerjunker 
Kr. 10,- 

 

Frikadelle 

m/ Flødekartofler 
Kr. 20,- 

 

Fiskefilet 

m/ Rugbrød og Remolade 
Kr. 14,- 

 



Madretter  Priser 

 

 

Tarteletter 

m/ Høns i Asparges 
Kr. 20,- 

 

Frikadelle 
m/ Kold Kartoffelsalat Kr. 20,- 

 

Gullasch  
m/ Coktailpølser og Ris Kr. 20,- 

 

Italienske Kødboller 
m/ Pasta Kr. 20,- 

 

Kyllingelår 
m/ Brasede Kartofler Kr. 20,- 

 



Madretter  Priser 

 

 

Kyllingegryde 

m/ Bacon - Grøntsager og 
Ris 

Kr. 20,- 

 

MillionBøf 
m/ Brunoisemix og Fuld-
kornspasta 

Kr. 20,- 

 

Pita 
m/ Oksemix Kr. 20,- 

 

Skinkesteg 
m/ Flødekartofler Kr. 20,- 

 

Spaghetti Bolognese Kr. 20,- 

 



Madretter  Priser 

 

 

Pita m/ Tunsalat Kr. 20,- 

 

Frøsnapper Kr. 14,- 

 

Pølsehorn Kr. 14,- 

 

  

 

  

 



Frugt, Snacks og Kage Priser 

 

 

Kanelsnegl Kr. 5,- 

 

Nøddepose eller  
Tørrede Bananer Kr. 5,- 

 

Vandmelon og  
Ananas Pr. stk. Kr. 3,- 

 

Bananer Kr. 3,- 

 

Æbler/ Pærer Kr. 3,- 

 



Frugt, Snacks og Kage Priser 

 

 

Frugtstang Kr. 5,- 

 

Lakridsrod Kr. 2,- 

 

Rosiner Kr. 2,- 

 

Cultura Kr. 8,- 

 

Gulerødder Kr. 3,- 

 



Drikkevarer Priser 

 

 

Mathilde 
Kakaomælk Kr. 8,- 

 

Vand  
uden brus Kr. 8,- 

 

Økologisk 
Hyldeblomstdrik Kr. 10,- 

 

Smoothie m/ Jordbær eller 
Hindbær Kr. 10,- 

 

Juice  
Æble - Orange - Solbær Kr. 7,- 

 




