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Indledning 

 
I samfundet er der meget stor fokus på sundhed, både i den yngre og ældre aldersgruppe. I 

dette materiale tager sundhed udgangspunkt i smag og fødevarer. Grundtanken med 

inspirationsmaterialet er at anvende det i børnehaver for at give børn en mulighed for at få 

en natulig interesse og glæde ved at lave mad tidligt i deres liv. Materialet er udarbejdet til 

børnehaver, som ønsker at inddrage smage og fødevarer i deres daglige arbejde med børnene.  

 

Formålet med materialet er at give inspiration til at arbejde med børnene didaktisk med 

fokus på vores fødevarer og mad. For at forsøge at give dem lyst og inspiration til at være 

mere interesseret i at lave mad, specielt med far og mor derhjemme, hvor det skal komme 

som et ønske fra barnet og ikke et krav fra far og mor. Vi har forsøgt at have fokus på at 

gøre det at smage og lære forskellige fødevarer til lidt en leg for derigennem at øge deres 

nysgerrighed. Inspiration til materialet er hentet i ”Mat for alla sinnen og Protokol mad i 

børnehaver”.  

 

Materialet er bygget op over en 3 ugers periode, og hver uge er bygget op omkring et 

bestemt emne. Uge 1 har kroppen og grundsmagene som fokus. Uge 2 har frugt og grønt som 

fokus og uge 3 mejeriprodukter. Der er mange andre fødevarer grupper, som der kan 

arbejdes med. Håbet er, at materialet kan inspirere til selv at arbejde med de andre 

fødevaregrupper.  

 

Ved brug af materialet er det tanken, at børnene skal inddrages så meget som muligt i 

forberedelserne til de forskellige dage. Der kan være børn, som er med til at lave 

indkøbsseddel og med ude at handle ind til de forskellige workshops. Der kan være børn, som 

er med til at pakke ud, når de kommer hjem hvilket, kan være en god anledning til en snak om, 

hvad der er blevet købt og hvad de forskellige fødevarer anvendes til. I bilag 1 er et forslag 

til, hvordan en treugers periode kan bygges op.   

 

Gør smagningen til en leg. Aftal med børnene, at de altid skal dufte, men de skal ikke smage, 

hvis de ikke har lyst. Her kan det aftales med børnene med succes, at de skal prøve at sætte 

tungen på fødevaren, men at de ikke behøver at tage fødevaren ind i munden, hvis de ikke har 

lyst.  
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Opbygning af materialet 

 
Materialet er bygget op i 6 afsnit hvor det starter med fokus på 1) hvor maden kommer fra, 

hvorfor og hvad skal vi spise; 2) sanserne, 3) grundsmagene, 4) forskellige fødevarer, 5) 

ugens duft og 6) opskrift.    

 

Hvor kommer maden fra, og hvad skal vi spise? 

 
Dette spørgsmål er lagt ind under hvert emne. Det kan laves som en introduktion til forløbet, 

men her i materialet er det vurderet, at det hører mere til som en del af det samlede forløb, 

så det berøres under hver fødevare.  

 

Til inspiration er madpyramiden fra FDB anvendt. Materialet blev brugt til at klippe og klistre 

med. 

 
En stor tak til hjælp med udarbejdelse af materialet til Jonna Sonne Vognsen og Inge-Lise 

Olsen, samt lån af deres førskole børn fra Institutionen Snurretoppen i Ringsted kommune til 

”afprøvning” af inspirationsmaterialet.  

 

Kommentar til projektforløbet fra Jonna Sonne Vogensen 

 

Hej Hanne og Mette 

Vi har haft stor glæde af jeres besøg her i Snurretoppen, og kan bestemt varmt anbefale 

andre institutioner at arbejde med samme projekt også selv om det skal gøres uden jeres 

tilstedeværelse. 

 

Billederne i materialet er taget af Jonna Sonne Vognsen (institution Snurretoppen), Hanne 

Kjærsgaard og Mette West Gajhede, UCSJ.  
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Hvorfor skal vi spise?  

Vi skal have energi til:  

Vi skal vokse 

Vi skal lege 

Vi skal tegne 

Vi skal lære 

Vi skal bevæge os 

Vi skal være glade 

Vi skal grine 

Vi skal synge  

Vi skal være sure 

Vi skal sove 

 

 
Forslag: Det er en god ide at have en kasse med legetøjs fødevarer med, da 

legetøjsfødevarerne er gode til at tage en snak med børnene om hvilke fødevarer de godt kan 

lide at spise.  

 

 

Medbring eventuelt en bog om kroppen, den kan være god at bruge til at vise, hvad kroppen er 

bygget op af og hvordan den er bygget op.  
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Hvad skal vi spise? 

Grønsager 

Brød  

Frugt 

Mælk / ost 

Kød 

 

 

 
Kilde: FDB 

 
I forhold til kostpyramiden er det en god ide at anvende klippearkene, fordi det her er muligt 

at tage en god dialog med børnene, eksempelvis spørge, hvilken af disse fødevarer kan du 

bedst lide og hvor skal den placeres i pyramiden?  

 

Dagens Sang kan være: Klappe hvis du er i godt humør osv.   
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 De 5 sanser  

 
Høresansen, følesansen, lugtesansen, synssansen & smagssansen 

 

De enkelte fødevarer introduceres til sanserne først 

 

1) Luk øjnene og føl 

2) Luk øjnene og duft 

3) Bid og tyg i fødevarer 

4) Åben øjnene og se hvad de spiser 

5) Smag  
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Hørersansen 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Børnene lærer, at forskellige fødevarer har forskellig lyd. Knækbrødet knaser, yoghurten er 

stille osv.  

 

Fokus punkter til høresansen: Materialer og ideer til fremgangsmåde: 

Her kan vi eksempelvis lave leverpostej sangen.  

 

Vi kan tygge i forskellige produkter 

 

Vi kan lytte til forskellig musik 

 

 

Eksempelvis gulerod eller knækbrød 

 

 

 

Leverpostejsangen:  

 

Først den ene vej, så den anden vej, hej på dig og leverpostej. Melodi: Skomagerdrengen er et 

svin…. 

Frit fortolket efter Bodil Albæk, motorikkonsulent (http://www.motorikogrytmik.dk/) 

 

Vi snurrer først den ene vej rundt, så den anden vej rundt… imens vi synger: ” hej på dig og 

leverpostej” strækkes begge arme op over hovedet.  
 

http://www.motorikogrytmik.dk/
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Følesansen 

 

  
 
Børnene får forskellige fødevarer i hånden, specielt de rå fødevarer (frugt og grønt), og det 

kan også være en snak om, hvordan maden føles i munden. 
 

Fokus punkter til følesansen: Materialer og ideer til fremgangsmåde: 

Vi kan føle på forskellige fødevarer 

 

Fødevarerne kan sendes rundt, og børnene føler 

/ rører ved fødevarer eksempelvis med lukkede 

øjne 

 

 

Der kan graves efter legetøjsfødevarer  

 

Her er det kun fantasien, der sætter 

grænser 

 

Eksempler på fødevarer: 

 

Knækbrød, appelsiner, agurk, brød, mælk 

i fx en plastik handske, ost med huller i 

osv. 

 

Kasse fyldt med pasta hvor der er lagt 

legetøjs fødevarer ned i.  
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Lugtesans 

 

 

 
 

Lugtesansen er en vigtig del af det, at opleve og sanse maden. Hvis næsen på en eller anden 

måde er lukket til, smager maden ikke som den ”plejer”.  
 

 

Fokus punkter til lugtesansen: Materialer og ideer til fremgangsmåde: 

Vi kan lugte til forskellige krydderier 

 

Vi kan prøve at holde os for næsen og tygge 

eksempelvis på persille 

Jordbær syltetøj 

Karry 

Kanel 

Basilikum 

Persille 

Æbler 

Appelsiner 

Brød 

Ost 

Yoghurt 
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Synssansen 

 

 

 
Synssansen er en vigtig del af det at spise. Det er ofte via synet, vi har den første møde med 

vores mad. Ved at fokusere på hvordan forskellige fødevarer ser ud og adskiller sig fra 

hinanden, kan børnenes nysgerrighed øges. 
 

Fokus punkter til synssansen: Materialer og ideer til fremgangsmåde: 

Vi kan prøve at lukke øjnene og så prøve at føle 

på forskellige ting og så snakke om hvordan det 

føles ikke at se tingene.  

 

Vi kan fx føle på: 

Knækbrød,  

Æbler  

Appelsiner 
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Smagssansen 

 

 
 

 

Der er 5 smage, som smages på tungen: sødt, salt, surt, bittert og umami. De kaldes 

grundsmage. 

 

Børnene smager og stifter bekendtskab med 3 af de 5 grundsmage, og det er sødt, salt og 

surt. På de følgende sider er der forslag til, hvad der kan arbejdes med.  

 

Fokus punkter til smagssansen Materialer og ideer til fremgangsmåde 

Sødt 

Salt 

Surt 

Se under nedenstående materiale til de 3 

valgte grundsmage 

 

Tip. Når I smager med børnene, kan det være en fordel at have en kop, de kan spytte ud i, 

hvis de ikke kan lide det, de smager eller har lyst til at spise.  

 

Umami 

 

Bitter 

 

Surt 

 

Salt 

 

Sødt 
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Sødt  

 

Alle børnene får lidt sukker på en teske. Børnene skal røre ved sukkeret med fingrene og 

bagefter smage på det. Børnene skal eventuelt lukke øjnene, så er det nemmere at 

koncentrere sig om smagen. 

 

Lad børnene fortælle, hvor på tungen smagen er mest intens? 

 

Fokus punkter til sødt:  

 

Materialer og ideer til fremgangsmåde: 

Hvad er sødt?  

 

Hvor på tungen smages sødt? 

 

Hvorfor kan I så godt lide sødt? 

 

Hvilke fødevarer smager sødt? 

 

Hvor sukker kommer fra. 

  

Hvordan kan vi bruge sødt i vores madpakke? 

 

Hvor smager vi sødt i madpakken? 

 

Hvor smages sødt i vores aftensmad? 

Lad børnene smage på sukker, sirup, 

rosiner eller noget andet sødt 

 

Vise billeder (eventuelt på Ipad) eller 

have et udvalg af forskellige søde 

fødevarer med eksempelvis: Jordbær, 

rosiner, dadler, sirup osv.  

 

Vise dem billeder af roer og sukkerrør.  

 

Vise dem billeder eller en lille film om 

produktion af roer 

 

Eksempelvis have en madpakke med 

forskelige rugbrødsmadder  

 

Hvordan kan vi bruge sødt i vores 

aftensmad (eksempelvis præsentere dem 

for varm kartoffelsalat1) 

 

Sang: Elefantens vuggevise 

 

 

 

 

                                            
1 Se opskrift på varm kartoffelsalat under opskrift 
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Salt 

 
 

 

Alle børnene får lidt salt på en teske. Børnene skal røre ved saltet og tage lidt salt ind i 

munden. Smage på det.  

Børnene skal eventuelt lukke øjnene, så er det nemmere at koncentrere sig om smagen. 

Lad børnene fortælle, hvor på tungen smagen er mest intens? 

 

Fokus punkter til Salt: Materialer og ideer til fremgangsmåde: 

 

Hvad er salt? 

 

Hvor smager I salt på tungen?  

 

Hvad kan I lide, der smager salt?  

 

Hvor kommer salt fra?  

 

Der kan serveres saftevand, der smager salt i 

stedet for sødt?  

 

Smage på salt. 

Det kan her være en god ide at lade 

børnene smage på forskellig slags salt 

eksempelvis: Sea salt, bord salt (fint 

salt), forskellig slags groft salt.  

 

Medbringe eventuelt: 

Kartoffelchips 

Peanuts eller andre saltede fødevarer 

Saftevand med salt 

 

Popcorn med  / uden salt 

 

Vise dem billeder fra en saltmine eller en 

lille film om produktion af salt (brug 

eventuelt Ipad) 

 

Eksempelvis have en madpakke med 

forskelige rugbrødsmadder  

 

Sang? 
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Surt 
 

 

  
 

Børnene lugter og smager på citronskiven. Børnene tager lidt citronsaft ind i munden. Børnene 

skal smage på citronen. De skal eventuelt lukke øjnene, så er det nemmere at koncentrere sig 

om smagen. 

Hvor på tungen syntes børnene smagen er mest intens? 

 

Fokus punkter til surt:  Materialer og ideer til fremgangsmåde: 

Hvad er surt? 

 

Hvor smager I surt på tungen? 

 

Hvad kan I lide, der smager surt?  

 

Hvor kommer surt fra?  

 

Hvordan kan vi bruge surt i vores madpakke? 

 

Hvor smager vi surt i madpakken? 

 

Hvor smages surt i vores aftensmad? 

 

Smage på citron 

 

Smage eller fortælle børnene om eddike 

 

Vise børnene billeder fra en produktion af 

eddike (brug eventuelt Ipad) 

 

Eksempelvis have en madpakke med 

forskelige rugbrødsmadder, hvor der er 

noget surt som pynt eksempelvis syltede 

asier eller rødbeder. 

 

Sang? 
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Frugt og grønt 

 

Æbler  

                            

 

  
 

 

Børnene vil opleve, at æbler ikke kun er æbler, men at æbler kan være meget forskellige og 

sige forskelligt når der tygges i æblet, og at æbler kan lugte og smage meget forskelligt. 

Nogle æbler er eksempelvis søde, andre sure, nogle æbler siger meget andre ikke ret meget.  

 

Fokus punkter til Æbler:  Materialer og ideer til fremgangsmåde: 

Kender I et æble? 

 

Hvornår spiser I æble? 

 

Hvordan ser et æble ud? 

 

Hvordan kan man spise et æble? 

 

Spiser I nogen gange æble på en rugbrøds mad? 

 

Hvor vokser æblerne? 

 

Hvordan høstes æblet? 

Smage på forskellige sorter af æbler 

Det kan være en god ide at skrælle 

æblerne på forskellige måde.  

 

Æblegrød kan eventuelt laves på 

forskellige sorter 

 

Æblejuice på forskellig vis og måske også 

på forskellige sorter 

 

Hvis man vil prøve at lave mad/ kage med 

æbler kan æbleflæsk og gammeldags 

æblekage anbefales  



ET PROJEKT OVER 3-4 UGER FOR DE STØRSTE BØRN I BØRNEHAVEN 

Grundsmage og smagning af forskellige fødevarer 

                          Hanne Kjærsgaard & Mette West Gajhede UCSJ, Ankerhus 

 

Agurk 

 

 

 
 

 

 

Børnene får her mulighed for, at blive gode venner med agurken. Børnene lærer agurken 

bedre at kende ved, at børnene snakker om og lugter / smager på agurken på forskellig måde.  

Fokus punkter til Agurk:  Materialer og ideer til fremgangsmåde: 

Kender I en agurk? 

 

Hvornår spiser I agurk? 

 

Hvordan ser den ud? 

 

Hvordan vokser en agurk? 

 

Hvordan kan man spise en agurk? 

 

Spiser I nogen gange agurk på en rugbrøds mad? 

 

 

Rå agurk 

 

Agurk salat 

 

Tzatziki  

 

Hvordan vil de helst spise agurk, fx 

udskæringer 

 

Film og billeder med af produktion af 

agurk 

 

Sang? 
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Tomat  

 

  

 

Børnene vil her prøve at smage tomat på forskellig måde og prøve at beskrive tomaterne i 

forhold til er de søde, er tomaterne sure, kan I smage salt, hvad lugter tomaterne af, hvad 

smager tomaterne af?  

 

Fokus punkter til tomat:  Materialer og ideer til fremgangsmåde: 

Kender I en tomat? 

 

Hvornår spiser I tomat? 

 

Hvordan ser den ud? 

 

Hvordan kan man spise en tomat? 

 

Hvad smager en tomat af? 

 

Spiser I nogen gange tomat på en rugbrøds 

mad? 

 

Hvornår spiser I tomat på en rugbrødsmad? 

 

Tomat vokser fra en blomst (frugtgrønsag) 

 

Præsentere: Forskellige slags tomater 

(alt efter årstiden).  

 

Forskellige produkter med tomater fx 

flåede tomater, ketchup, tomat pure, 

tørrede tomater 

 

Vis film og billeder om produktion af 

Tomater 

 

Sang:  
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Gulerod, rødbede, selleri, pastinak, ”kartofler”  

 

 

 
 

 

Børnene bliver her introduceret til vores gode rodfrugter. De skal prøve at smage på de 

forskellige typer af rodfrugter og lære, at rodfrugter faktisk smager godt, og at 

rodfrugterne både kan være søde og smage af rigtigt meget. Børnene starter med at lugte til 

rodfrugterne, inden børnene smager. I snakker om, hvordan rodfrugterne lugter og smager. 

 

Fokus punkter til: Gulerod, rødbede, selleri, 

pastinak og kartofler: 

Materialer og ideer til fremgangsmåde: 

Kender I en gulerod? 

 

Hvornår spiser I gulerod? 

 

Hvordan ser guleroden ud?? 

 

Hvordan kan man spise en gulerod? 

 

Spiser I nogen gange gulerødder i madpakken? 

 

Have forskellige gulerødder med. 

 

Skrælle gulerødder med dem.  

 

Have gulerodsfrø med for at vise, hvor 

gulerødder kommer fra.  

 

Billede med af en gulerodsmark 

 

Gulerodsjuice 
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På en rugbrøds mad? 

 

Gulerødder vokser fra et lille frø? 

 

Hvilke smage smager I mest, sød, sur og salt? 

Hvad siger den rå gulerod? 

 

 

 

 

Måske en film / billeder med høst 

dyrkning af gulerødder 

 

 

Det kan være en god ide at servere 

rodfrugterne kogt.  

 

Der kan eksempelvis laves tre forskellige 

slags, som børnene prøver at smage op 

mod hinanden.  

  

1). 100 g grønsager skåret i stave koges i 

½liter vand koges i 3 minutter? 

2). 100 g grønsager skåret i stave koges i 

½liter vand + 1 tsk. salt koges i 3 minutter 

3). 100 g grønsager skåret i stave koges i 

½liter vand + 1 grønsags bouillonterning 

koges i 3 minutter. 

 

 

 

I ovenstående kan de nævnte spørgsmål anvendes til forskellige valg af grønsager.  

I projektet blev der smagt på gulerod, pastinak, selleri, rødbede og kartofler. Materialet kan 

endvidere anvendes til andre former for grønsager. 
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Mejeriprodukter 

 

Mælk 

 

 
 

 
 

 

Børnene prøver her, at smage på forskellige typer af mælk og opdager, at der er forskel på 

mælk fra mælkekartoner med forskellige farver. Mælken serveres i et lille glas. Det er en 

god ide at starte med minimælk og slutte med mælken /fløden med højest fedt %. Børnene 

lugter og smager til mælken, og I snakker om hvad børnene oplever.  

 

Fokus punkter til mælk: Materialer og ideer til fremgangsmåde: 

Kender I mælk? 

 

Hvor kommer mælk fra? 

 

Er der nogen, som har set en ko blive malket? 

 

Ved I om der er flere forskellige typer mælk? 

 

Hvilken slags mælk kender I? 

 

Drikker I selv mælk? 

Medbringe:  

Sødmælk 

Letmælk 

Skummetmælk 

Minimælk 

Piskefløde 

 

En ide kan være at lave risengrød, med 

smør og kanel eller havregrød? 

 

Produktion af mælk:  
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Hvornår drikker I mælk? 

 

Ved I, hvornår far og mor bruger mælk til at 

lave mad med?  

 

Hvilke smage er der i mælk? 

Find billeder/klip på nettet brug evt. 

forslag til link.  

 

Film eller billeder hvordan malkes en ko 

 

Sang: Jens Hansen har en bonde gård 
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Ost 

 

 
 

 

Børnene prøver her at smage på forskellige typer af ost fra meget bløde oste som 

røgeost/salatost til meget faste oste fx Vesterhavsost og parmesanost. Børnene bliver 

bevidste om, at der er stor forskel på teksturen i de forskellige oste, og at der kan være 

meget stor forskel i smagen af de forskellige oste. Børnene får et stykke ost, og børnene 

lugter og smager til osten, og I snakker om, hvad de lugter og smager.  
 

Fokus punkter til ost: Materialer og ideer til fremgangsmåde: 

Hvad er ost? 

 

Hvor kommer osten fra? 

 

Spiser I selv ost?  

 

Hvornår spiser I ost? 

 

Hvilken slags ost spiser I? 

 

Hvilke typer ost kender I? 

 

Hvad smager ost af? 

 

Medbringe forskellige oste. 

Det kan eksempelvis være: 

Salatost 

Fast ost  

Rejeost 

Røgeost 

Flødeost 

Parmesanost 

Mozzarella ost  

  

Vise film eller billeder hvordan ost laves? 

 

Sang ? 
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Surmælksprodukter 

 

  
 

Børnene prøver her, at smage på forskellige typer af surmælksprodukter, og børnene bliver 

bevidste om, at der er forskel på de forskellige surmælks produkter, og at der er forskel på, 

hvad surmælksprodukter bruges til. Børnene får en teske med et surmælksprodukt på, 

børnene lugter og smager, imens der bliver snakket om, hvad de lugter og smager. 
 

Fokus punkter til surmælksprodukter: Materialer og ideer til fremgangsmåde: 

Hvad er surmælk? 

 

Hvordan laves surmælk? 

 

Hvilken slags surmælksprodukter kender I? 

 

Hvornår spiser I surmælksprodukter? 

 

Hvilke smage er der I surmælk? 

 

Hvornår bruger far og mor surmælksprodukter? 

Købe forskellige typer 

Surmælksprodukter 

 

Måske selv producere surmælk 

 

Eventuelt lave tzatziki med dem og spise 

brød til 

 

Produktion: find eventuelt billeder af 

forskellige surmælksprodukter og måske 

film klip 

 

Sang? 
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Lugt/Duft 

Hvorfor skal vi lugte/dufte vores mad? 

Når vi er forkølet, smager maden helt anderledes end normalt, det skyldes at vi ikke kan 

lugte de duftstoffer, som er i maden. Derfor er det en god lærdom at få med sig at kunne 

dufte til maden, og derigennem få en større oplevelse når der tilberedes og spises mad.  

 

Dufte kan præsenteres ved at have ugens duft i børnehaven. Dette for at have fokus på en 

bestemt fødevare / krydderurt, der arbejdes lidt mere intenst med for at gøre børnene 

mere nysgerrige på lugten, og for at børnene bedre kan vende tilbage til duften og snakke 

med pædagogerne og deres forældre om ugens duft. Det kan være en god ide at have ugens 

duft på hver stue og en lille præsentation til forældrene og måske præsentation af ugens 

duft i fællesrummet.  

 

I det følgende er der tre eksempler på ugens duft: basilikum, persille og kanel. Det kan 

sagtens være andre krydderurter, men det er dem der er valgt, og I er selvfølgelig frit 

stillet til at vælge andre fødevarer/ krydderurter til ugens duft.  
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3 eksempler på ugens duft 

 

Basilikum 

 

 
 
Børnene skal tage lidt basilikum i hånden med den ene hånd, og med den anden skal de lukke 

for næsen. Derefter tager børnene basilikum i munden og tygger rigtigt godt på basilikum. 

Derefter giver børnene slip på næsen og oplever, hvordan duften fra basilikum bare fylder 

hele næsen.  
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Fokus punkter til basilikum: Materialer og ideer til fremgangsmåde: 

Kender I basilikum? 

 

Hvor kender I basilikum fra? 

 

Hvornår spiser I basilikum? 

 

Hvordan smager basilikum? 

 

Hvordan dufter basilikum? 

Have en plante stående på hver stue.  

 

Hver dag præsenteres noget med 

basilikum eksempelvis: 

 

Basilikum alene 

Pesto 

Tomater med pesto 

 

Kan eventuelt give hvert barn en lille pose 

med hjem af basilikum blade for, at 

børnene kan vise far og mor ugens smag 

og måske bruge den til aftensmaden. 
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Persille 

 

 
 

 

Børnene skal tage lidt persille i hånden med den ene hånd, og med den anden skal børnene 

lukke for næsen. Derefter tager børnene persillen i munden og tygger rigtigt godt på 

persillen. Derefter giver børnene slip på næsen og oplever, hvordan duften fra persillen bare 

fylder hele næsen.  
 

 

Fokus punkter til persille: Materialer og ideer til fremgangsmåde: 

Kender I persille? 

 

Hvor kender I persille fra? 

 

Hvornår spiser I persille? 

 

Hvordan smager persille? 

 

Hvad siger persille? 

 

Hvordan dufter persille? 

Have en plante stående på hver stue. 

 

Hver dag præsenteres noget med persille 

eksempelvis:  

Persille alene 

Pesto 

Persillesovs måske sammen med stegt 

flæsk eller frikadeller 

 

Kan eventuelt give hvert barn en lille pose 

med hjem af persille blade, for at 

børnene kan vise far og mor ugens smag. 
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Kanel  

 

Børnene lærer kanel at kende. Børnene skal lære, hvordan kanel lugter og smager, og hvordan 

kanel kan være med til at gøre andre fødevarer velsmagende. Børnene opfordres til at tage 

lidt kanel i den ene hånd, og med den anden hånd lukke for næsen. Derefter skal børnene tage 

kanelen i munden og opleve, hvad kanel gør i munden, så skal børnene tage hånden væk fra 

næsen og opleve, hvordan kanelen bare stiger op i næsen. Nogle børn har måske lyst til at 

smage helt kanel, det kan blive en rigtigt god oplevelse, da nogle af børnene kan være meget 

nysgerrige, så opfordre endelig børnene til at smage hvis der vises interesse.  

 

Fokus punkter til kanel: Materialer og ideer til fremgangsmåde: 

Kender I kanel? 

 

Hvor kender I kanel fra? 

 

Hvornår spiser I kanel? 

 

Hvordan smager kanel? 

 

Hvordan dufter kanel? 

Have forskellige varianter af kanel 

stående på hver stue, det kan være stødt 

kanel og kanelstænger. 

 

Hver dag præsenteres noget med kanel 

Forslag: 

Kanel alene 

Kanel sukker, måske sammen med 

havregrød 

Kanelsnegle 

 

Kan eventuelt give hvert barn en lille pose 

med hjem af kanel, for at børnene kan 

vise far og mor ugens smag. 
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Opskrift: 

Varm kartoffelsalat 

Med fokus på Sød og surt  

 

Vi skal lave varm kartoffelsalat. 

Vi skal i dag arbejde med, hvad specielt grundsmagene sødt og surt kan tilføre en ret, og 

hvordan dette tilbehør passer godt sammen med frikadeller.  

 

Ingredienser: 

Varm kartoffelsalat:  

½ kg pillekartofler (pillekartofler = små 

kartofler med skræl på, der pilles efter 

de er kogt) 

1 tsk. salt 

 

 

Sovsen 

100 g smør eller margarine 

2 dl vand 

1 stort løg 

1 tsk. salt 

¼ tsk. peber 

4 tsk. eddike 

1 tsk. sukker 

 

Godt råd: 

 

Der bruges en ske til at smage med, og 

så anvendes en grydeske til at putte 

smagsprøver på skeen med.  
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Sådan gør I    

1.  

Vask Hænder 

8.  

Vandet hældes i 

smørret, det 

varmes en smule 

op (3. smagning) 

2.  

Kartoflerne vaskes, 

lægges i en gryde og 

dækkes med vand, der 

tilsættes salt. 

Kartoflerne koges møre.   9.  

Løget skrælles og 

skæres i tynde 

løgringe 

3.  

Kartoflerne tages af 

komfuret, vandet 

hældes fra, og koldt 

vand hældes på. Vandet 

hældes fra igen, når 

kartoflerne er afkølet 

lidt.  

 

10. 

Løgringene 

tilsættes i gryden 

og de koges møre 

(de skal blive 

klare) (4. 

smagning). 

4.  

Kartoflerne pilles, det 

vil sige at 

kartoffelskrællen 

forsigtigt tages af 

kartoflerne.   
11. 

Tilsæt salt og lad 

det koge lidt  (5. 

Smagning). 

5. Kartoflerne skæres i 

tynde skiver  

(1. smagning). 

 
12. 

Tilsæt Peber               

(6. smagning). 

6. Sovsen 

 
13. 

Tilsæt eddiken og 

lad det koge op                 

(7. smagning) 
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7.  

Smørret smeltes (det 

må ikke brune)(2. 

smagning), smag et par 

dråber på en ske.  

 Kartoffel-

skiverne tilsættes 

og der røres 

rundt. Det varmes 

op. (8.smagning) 

 

 



ET PROJEKT OVER 3-4 UGER FOR DE STØRSTE BØRN I BØRNEHAVEN 

Grundsmage og smagning af forskellige fødevarer 

                          Hanne Kjærsgaard & Mette West Gajhede UCSJ, Ankerhus 

 

 

Links 

 

Sød:  

http://www.hjemkundskabsforum.dk/Raavareguide/Sukker/Sukkerroen.aspx Billeder 

sukkerroer 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qpZReI8ktj4 

http://www.youtube.com/watch?v=1KqRzCeV790   (Roeoptagning) Historisk 

http://www.youtube.com/watch?v=qJwVG_7tisg  (hvordan laver man sukker på køkkenbordet) 

 
Mælk:  

http://www.arla.dk/Produkter/Artikler/letmaelk/ 

http://www.youtube.com/watch?v=8XqaS73nDFI 

http://www.arla.dk/Born-og-Oplevelser/Foraldre/Gardbesog-for-familier/ 

 

 

 

 

Salt:  

http://www.youtube.com/watch?v=Q-8K_HFZJkw 

http://www.saltcenter.com/sydehytten/ 

(Mariager saltcenter) 

 

Litteratur 

Inspiration hentet fra: 

 

Mat för alla sinnen. Sensorisk träning enligt SAPERE metoden. Livsmedels verket. Sweden 

http://www.slv.se/upload/dokument/mat/mat_skola/ku19_1%20saperehandbok.pdf 

 

Sansoios Sanne. 2009. Protokol mad i Børnehaver. Smags workshop i institutioner med Sapere 

metode. Periscope, projekt no. 2006341. udarbejdet af MENU, Måltidsvidenskab og 

Folkesundhedsernæring. Aalborg Universitet, København.  

http://www.altomkost.dk/Services/Nyhedsrum/Nyheder/2012/Smagsworkshops_giver_boer

n_mere_mod_paa_nye_madvarer.htm Mandag 15 April kl. 14.24 
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Bilag: 

 

Bilag 1.  
Oversigt over emner og fødevarer som børnene i førskolegruppen kan arbejde med i forhold 

til en tre ugers periode med fokus på fødevarer.  

Uge Ugens tema Workshop. Dag 

1 

Workshop. Dag 

2 

Workshop. Dag 3 Ugens 

duft 

1  Kroppens 

energi/  

grundsmagene 

Hvorfor skal vi 

spise 

Hvad skal vi 

spise 

Sødt Salt / Surt Basilikum 

2  Frugt/grønt Æbler Agurk Gulerod, rødbede, 

selleri, pastinak, 

kartofler 

Persille  

3  Mejeriprodukter Mælk  

 

Ost Surmælksprodukter ”Kanel” 

4  Evaluering     

 
 

 

  

 


