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Til damer
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- støvler - bælter - tasker 
- smykker- tørklæder 
og meget andet.

PÅ GRUND AF SÆSONSKIFTEER BUTIKKEN LUKKET I UGE 35fra den 25.-30. augustÅBNER IGEN MANDAG DEN 1. SEPTEMBER

4 HADERSLEV HAD mandag 18. august 2008

ADRESSE: Gravene 1,-
1. sal, 6100 Haderslev
TELEFON: 7912 4500
FAX REDAKTION:
7353 2633
FAX ANNONCER:
7353 2611
E-MAIL: 
redaktion.haderslev@jv.dk

UDGAVEREDAKTØR:
Flemming Just
REDAKTION: Mandag-
fredag 9-17
ABONNEMENT:
Tlf. 7020 8024 mandag-
fredag 7-17, lørdag-søn-
dag 8-12. Udebliver avi-
sen, ring inden kl. 10

Jourhavende:
mette sandemann, msa@jv.dk

HADERSLEV: Det er ikke
godt nok, hvis halcafeterier-
ne kun følger nogle af de an-
visninger, der er i projekt
»Vindermad«. Annette Bran-
di, der er sundhedskoordina-
tor i Haderslev kommune vil
have valuta for de 174.000
kroner, de har investeret i
projekt »Vindermad«. 

– De (cafeteriaerne, red.)
skal tilbyde fem af de sunde
retter, de skal tilbyde vand til
meget billige penge eller in-
kluderet i en menu, slik og so-
davand må ikke være synligt
ved kassen, og den sunde
mad skal være billigere end
en fransk hotdog, hvis den
skal være der, konstaterer
Annette Brandi, der er sund-
hedskoordinator i Haderslev
kommune.

Projektet kan lykkes
Hun vil have, at alle regler
overholdes, når projektet offi-
cielt skydes i gang 1. septem-
ber. Hun erkender dog, at det
måske er naivt at tro, projek-
tet vil køre uden startvanske-
ligheder.

– Det er holdningen, vi skal
have fat i. Det er muligt, at dri-
ve en ganske fornuftig forret-
ning med et sundt koncept.
Det har vi bl.a. set ved Græn-
sehallerne, der har fastholdt

et overskud ved salg af sund
mad. 

Kontrol
Annette Brandi vil i første om-
gang tage sagen op i udvalget
og få cafeteriaerne til selv at
ændre de ting, der ikke lever
op til kravene inden 1. sep-
tember. Dog vil hun ikke afvi-
se, at kommunen vil følge op
på, hvad deres penge bliver
brugt til.

– Vi har jo mulighed for at
tage ud og tjekke forholdene.
Og hvis de ikke følger kon-
ceptet, så kan de simpelthen
ikke få lov til at sælge mad
med vores mærke (»Sund-
hedsfabrikken«, red.).

I yderste konsekvens har
det politiske udvalg i Haders-
lev Kommune mulighed for
at kræve de penge, et cafete-
ria har modtaget, tilbagebe-
talt.

Af Trine Møller Pedersen
Tlf. 7353 2622, tmp@jv.dk

GRØNT: Annette Brandi, der er sundhedskoordinator på Haderslev kommune, vil have sundere unge mennesker i Haderslev. Derfor
skal halcafeterier sælge sund mad. FOTO: JACOB SCHULTZ

»Vindermad« uden snyd 
KONSEKVENS: Hvis 
cafeterierne ikke
følger anvisninger-
ne i projekt »Vin-
dermad«, vil kom-
munen stille
dem til ansvar. 

HADERSLEV: Cafeteriaerne
i Haderslev har svært ved at
kunne skabe sig et overskud
ved at sælge sund kost. Men
der er faktisk masser af pen-
ge at hente i sund mad. Det
ved de hos 7eleven, der har
solgt dobbelt så meget, som
de troede de kunne af deres
grønne menuer. 

Det koster at tjene
Haderslev kommune har be-
vilget 173.000 kroner til ind-
køb af ovne, personalekurser
i sund madlavning og mar-
kedsføring. I 2009, hvor pro-
jektet skal udvides til mindst
to haller mere, vil beløbet bli-
ve reduceret til 57.000 kr. 

Jesper Østergaard, der er
administrerende direktør for
7eleven, forstår ikke, hvorfor
beløbet ikke er større eller i
det mindste stagnerende. 

– Uanset hvor stort et bud-
get, man nu engang har, er
det uhensigtsmæssigt belø-
bet ikke vokser eller i det
mindste forbliver det samme
år efter år, siger Jesper Øster-
gaard.

Han forklarer, at udstyret
er en engangsudgift, men det

er langt fra den vigtigste ud-
gift. Derfor må beløbet ikke
falde.

Sælg varen
Den allervigtigste udgift, når
man vil have unge menne-
sker til at købe et produkt er, i
følge Jesper Østergaard, mar-
kedsføring. 

– Unge mennesker køber
ikke noget som helst af sig
selv. De køber først en vare,
hvis du har fortalt dem, hvor-
for de skal købe den, og det
har man tilsyneladende
glemt lidt i dette projekt
(»Vindermad«, red.), konsta-
terer Jesper Østergaard.

Ud af de 174.000 kroner der
er bevilget til projektet i år, er
25.000 kroner øremærket til
markedsføring. 

Annette Brandi, der er
sundhedskoordinator for Ha-
derslev kommune regner
med, at det er nok, hvis cafe-
teriaejerne selv sørger for at
gøre den sunde mad salgbar.

– Vi har haft alle medarbej-
dere på kursus, så de ved
godt, at de skal skjule den
usunde mad, mens de skal
sætte den sunde mad i for-
grunden, forklarer hun.

Erhvervsmand kritiserer
projekt »Vindermad«
Af Trine Møller Pedersen
Tlf. 7353 2622, tmp@jv.dk

HADERSLEV: Selvom pro-
jekt »Vindermad« ikke slår
fuldt igennem i Haderslevs
cafeterier, har projektet dog
én sejr i hus:

Pommes frites stegt i fritu-
re er fortid i de tre cafeterier,
der er med i projektet indtil vi-
dere.

Som en gulerod for at slette
fritter fra menuen tilbyder
Haderslev kommune at beta-
le en ny ovn, og det har de tre
cafeterier alle taget imod. 

I cafeteriet i Haderslev
Idrætscenter serverer de slet
ikke pommes frites længere,
men i cafeteriaet ved Vojens-
hallerne og i cafeteriet i Gram
Fritidscenter kan du stadig
nyde ovnstegte pommes. Alle

tre steder melder de tilbage,
at kunderne tager farvellet til
fritterne ganske pænt.

– Der er selvfølgelig nogle
enkelte som gerne vil have
deres fritter, men de fleste sy-
nes egentlig, det er helt ok. Så
længe de kan få deres franske
hotdog. Den ville de blive su-
re over forsvandt, siger Han-
ne Broders, der er bestyrer af
Haderslev Idrætscenters
cafeteria.

Af Trine Møller Pedersen
Tlf. 7353 2622, tmp@jv.dk

BESLUTNING: Hanne Broders, der er bestyrer af Haderslev
Idrætscenters cafeteria, har besluttet af droppe salget af pom-
mes frites, efter hun er kommet med i projekt »Vindermad«. Men
den franske hotdog kommer ikke af plakaten. FOTO: JACOB SCHULTZ

Friture-fritter er fortid
HANDLING: Fokus på sund
mad har fået halcafeterier
til at slukke for frituren.

’’ Der er selvfølgelig
nogle enkelte som
gerne vil have deres
fritter, men de fleste
synes egentlig, det er
helt ok. Så længe de
kan få deres franske
hotdog. Den ville de
blive sure over for-
svandt.

Hanne Broders
Bestyrer af cafeteriet i

Haderslev Idrætscenter

Sommerbridgen 
runder af
HADERSLEV: Ved månedens
udgang er det slut med som-
merbridge i Haderslev Bridge-
center for i år. Men der er end-
nu et par runder at spille. Sid-
ste tirsdag var der igen mødt
54 spillere frem for at spille i
tre rækker. A-rækken vandt
Niels Nielsen og Lis Schmidt,
Haderslev, med 100 points for-
an Gerhard og Ulla Kley, Ha-
derslev, med 93 points samt
Else Carstensen og Inge Bah-
ne, Haderslev, med 86 points.
B-rækken vandt Karla Sehrt og
Lis Banke, Haderslev, med 135
points foran Knud Meier og
Irene Johannsen, Kolding, med
116 points. Tredjepladsen var
delt mellem Kirsten Sørensen
og Gorm Stetter, Vojens, samt
Eric og Edeltraud Vesterlund,
begge med 113 points.

B2-rækken blev vundet af
Metha Andersen og Ole Jo-
chumsen, Haderslev, med 136
points foran Soffi Hoffmann
og Grethe Rathjen, Haderslev,
med 127 points. Tredjepladsen
tog Birthe Færch og Rigmor
Gildberg, Haderslev, med 119
points.

Bridgeklubben minder om,
at såvel øvede som nybegyn-
dere skal huske at tilmelde sig
næste sæsons kurser. meh


