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Mad- og måltidspolitik for Københavns Universitet  
  

 
 
 
 
 
Indledning 
Formålet med Københavns Universitets mad- og måltidspolitik er at gøre universitetets krav og hold-
ninger til mad synlige for KU’s medarbejdere, studerende og eksterne samarbejdspartnere. Politik-
ken omhandler både det, der spises, og rammerne for måltidet.  
 
 
Overordnet målsætning   
KU ønsker, at universitetets kantiner stiller tilbud om et sundt udbud af mad og drikkevarer til rådig-
hed for medarbejderne.  
 
 
Udbuddet i kantiner 

• Maden skal være frisk- og veltillavet, ernæringsrigtig, varieret og velsmagende  
• Den skal fortrinsvis bestå af friske kvalitetsråvarer, være afstemt efter årstiden og have en 

væsentlig bestanddel af økologiske fødevarer  
• Der skal altid være mulighed for at sammensætte et sundt måltid  

 
 
De fysiske rammer omkring måltidet  

• Kantiner har en social funktion som et centralt mødested i medarbejdernes hverdag og bør 
derfor tilbyde et attraktivt og inspirerende spisemiljø for alle medarbejdere  

• Kantiner er bevidst om deres position som kontorers og afdelingers samarbejdspartner i for-
bindelse med afholdelse af møder og frokoster med eksterne deltagere  

• Engangsservice kan anvendes, når maden tages med, men undgås så vidt muligt i kantinen  
 
 
Fysiske rammer for måltider på arbejdssteder  

• Maden skal kunne opbevares og indtages under tilfredsstillende hygiejnemæssige forhold  
• Der skal være passende køkkenforhold og faciliteter (f.eks.køleskab og eventuelt mikroovn 

og opvaskemaskine) 
• Der skal være tilfredsstillende fysiske rammer, hvor medarbejdere kan spise deres medbrag-

te mad. Frokoststue eller fællesrum anvendt til spisning bør således være hensigtsmæssigt 
indrettet 

 
Prispolitik  
Prisfastsættelsen skal være overskuelig og priserne overkommelige, så det er muligt for alle at 
sammensætte og købe et sundt måltid.  
 
 
Arbejdsforhold  

• Kantinernes arbejde skal vidne om en høj hygiejnisk standard med korrekte arbejdsgange i 
overensstemmelse med fastsatte regler om tilvirkning, servering og hygiejne ved fremstilling 
og håndtering af fødevarer  

• Kantinepersonalet skal tilbydes gode og sikre arbejdsforhold og mulighed for supplerende 
uddannelse 
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