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Kreativ madlavning i Folkeskolen

at lave mad, hvis man kan komponere

Formål

der er bedst lige nu, og som man har lyst til lige

At fremme glæden ved tilberedning af sund og

nu? Børn udfolder ofte deres kreativitet inden

”spændende” mad ved at gøre madlavning til en

for maling, sløjd, ler, syning – men ikke så tit
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velsmagende måltider ud fra de ingredienser

indenfor madlavning, men hvorfor ikke?

”kreativ” proces.
I konceptet ”kreativ madlavning” skal børnene
lærer og indøve nogle grundprincipper ved
tilberedning af mad, specielt med fokus på
grundsmagene, fødevarernes forskellige dufte
og måltidernes farvesammensætning. Dette
gøres ved at lege med at sammensætte
forskellige ingredienser – og opleve, hvad det

Traditionelt har mad ikke været noget man
legede med og smed væk. Det er heller ikke
meningen med dette læringsforløb – og dog –
der skal være mulighed for at blande
ingredienser sammen og smage hvordan de
smager – og smager de ikke godt, skal der ikke
spises op!

resulterer i af smags- og synsmæssige

Inspiration til madlavning – smags venner

oplevelser. Målet er at børnene kan lave mad

I 1996 udkom bogen ”Culinary Artistery af

uden opskrift - ud fra de ”for hånden værende”

Andrew Donnenburg og Karen Page. Forfatterne

ingredienser eller de ingredienser der netop nu

har i denne bog samlet en masse ingredienser,

er gode, billige og eventuelt kan findes i

som de har fundet ”smags-venner” til. Det vil

naturen eksempelvis skvalderkål.

sige man kan slå op under gulerødder og finder
at de smager godt sammen med mandler, bacon,

Begrundelse
Hvis man allerede i barndommen får glæde ved
og gode kompetencer til at tilberede

basilikum, bøf, brandy, smør, cayenne, selleri og
så videre.

velsmagende og sund mad, vil det forhåbentlig

Smagsvennerne har forfatterne fundet ved at

blive sjovere og mere spændende at lave mad -

studere, hvilke ingredienser man typisk sætter

også som voksen. Madlavning foregår oftest ved

sammen indenfor de forskellige

at man følger en opskrift eller ved at anvende

”verdenskøkkener”. Det at kende

en viden man har om tilberedning af bestemte

”smagsvennerne” er dog ikke nok til at kunne

retter og måltider. Det er sandsynligvis mindre

lave ”god” og velsmagende mad. Det er også

udbredt, at man komponere aftensmåltidet selv

nødvendigt at kunne noget basalt om

ud fra ingredienser, som man netop nu finder

tilberedning og tilsmagning.

gode og måske billige. Kokke er typisk mere
eksperimenterende end de fleste ”almindelige
mennesker”. Men bliver det ikke meget sjovere
1

Definition af kreativitet: I den danske fremmedordbog

betyder kreativ: skabende, iderig, igangsættende,
initiativrig af latin: creare: skabe. I pædagogisk-

Det manglende sprog
Inden for madlavning mangler vi ofte et fælles
sprog. Musikverdenen og malerkunst har et
sprog, der gør, at man kan reproducere det
skabte. Man skriver noder ned, og så får man
den samme melodi. Man siger et nummer og så

psykologisk ordbog er kreativitet evne til at udnytte

får man den samme farve hver gang! Sådan er

erhvervet kompetence til at skabe nye og brugbare ideer,

det ikke for ”kokkekunst”. Her har vi

den kognitive kapacitet eller evne, mens skabende

opskrifter – 1 chili, 2 porrer, 4 æg, 25 g smør,

virksomhed oftest omhandler det sansbare udtryk eller
synlige produkt.

salt og peber pisk æg sammen tilsæt chili og
kogte porer, salt og peber og steg på pande i
smør – men giv den samme opskrift til to
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personer og du vil få meget forskellige

været med til at give inspiration til dette

resultater. For at få noget der tilnærmelsesvis

materiale.

kan blive ens skal vi have mange flere
oplysninger. Først og fremmest kan der være
en verden til forskel på chili. De kan være
meget milde - faktisk er røde peberfrugter
chili, og de kan være både milde og søde og så
stærke, at du kan opleve stor smerte, hvis du
tager en i munden og spiser den. Men også
porer kan være vidt forskellige, fra næsten
smagsløse til aromatiske og søde. Vi har ikke
nogen tradition for at deklarere sorter og
dyrkningssted på grøntsager og frugter. Men
det vil unægtelig gøre det lettere når man skal
kommunikere om mad. Noget andet er at vi
mangler sprog til at beskrive smagen. Smager
godt (kan lide) / smager ikke godt (kan ikke
lide), er nok de mest benyttede, og så er der
selvfølgelige de 4 grundsmage sødt, salt, surt
bitter. Hvor de 3 første er hyppige at nævne –
mangler maden sukker salt eller syre. Bitter er
ikke noget vi taler så meget om, selv om mange
voksne syntes vældig godt om bitre ting –
kaffe, mørk chokolade og øl. Og den 5.
grundsmag Umami, er så ny, at mange slet ikke
kender den. Inden for ”vin-verdenen” går man
rigtig meget op i smag og at fortælle om den.
Her er der et bredt ordforråd – vinen kan have
smag af jord, svampe, tobak, noter af hindbær,
kirsebær og jordbær og så videre. Men ved de
danske middagsborde antages det at
ordforrådene er begrænsende. Og det er også
af flere grunde meget vanskeligt at sætte ord
på. I alt findes der omkring 10.000
duftmolekyler, og vi har kun dagligdags navne
til nogle af blandingerne eksempelvis jordbær
som er en blanding af mange molekyler.
Hollænderen og restauratøren Peter Klosse
som interessere sig for vin har lavet en Ph.D.
om at klassificere smag. I 2004 udkom hans
bog ”The concept and flavour styles to classify
flavours”, som kommer med bud på, hvordan vi
kan tale om smag, og hvad der skal til for at
måltidet bliver en god oplevelse. Denne bog har

Materialet
Materialet er bygget op omkring de 5
grundsmage og indeholder forslag til hvilke
retter de forskellige opskrifter eventuelt kan
serveres sammen med. Der er i mange af
opskrifterne henvisning til hvilke smagsvenner
som retten kan serveres med eller tilberedes
med som ekstra ingredienser, til slut er der et
forslag til en kreativ mad dag som afslutning på
forløbet.

Opskrifterne
Opskrifterne er forsøgt bygget op om en eller
flere grundsmage eksempelvis er
kartoffelsuppen ”bygget” op omkring umami og
varm kartoffelsalat et eksempel på en ret med
både sød og sur smag. Det er meningen at
eleverne skal inspireres til selv at smage til
med forskellige ingredienser. I opskrifterne er
der forslag til, hvilke madretter der kan
serveres sammen. Opskrifterne er blevet lavet
meget detaljeret med tekst og mange billeder.
Opskrifterne er bygget op med forslag til at
smage undervejs i tilberedningen. Derudover
er der i nogle opskrifter henvisning på forslag
til smagsvenner. Det er målet at elevener skal
blive så modige at de selv tør smage de
forskellige retter til med forskellige
ingredienser eksempelvis krydderier.
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Tungen

Grundsmagene
De 5 smage på tungen
Der er 5 smage, som man smager på tungen.
Man kalder dem grundsmage.
Det er:
Sødt (for eksempel sukker)
Salt (for eksempel salt)
Surt (for eksempel citron og eddike)

Du skal nu smage de 5 grundsmage

Bittert (for eksempel grapefrugt og kaffe)
Umami (for eksempel kød og bouillon)

Sødt

Umami - smagen er navngivet af en japaner,
derfor lyder det måske lidt fremmed.
Umami betyder ”behagelig at smage”
Umami giver mere smagsfylde og vi føler os
typisk lidt mere tilfredse, når der er umami i
maden.

Tag lidt sukker ind i munden.
Smag på det.
Luk eventuelt øjnende, så er det nemmere at
koncentrere sig om smagen.

Umami kaldes også for kødsmagen, da kød og
supper eller fond kogt på kød indeholder meget
umami-smag. Men også grøntsager kan

Hvor på tungen syntes du smagen er mest
intens?

indeholde umami-smag, for eksempel svampe og
tomater

Salt

Der er nogle områder på tungen, hvor smagen
er særlig tydelig - se figuren.

Tag lidt salt ind i munden.
Smag på det.

Hvor på tungen syntes du smagen er mest
intens?
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Vi lugter maden
Surt

Tag lidt citronsaft ind i munden.
Smag på det.
Hvor på tungen syntes du smagen er mest
intens?

Nu skal du prøve at smage på noget mens du
holder dig for næsen og lukker øjnene.
Når du har smagt rigtig godt på det slipper du

Bitter

for næsen.
Hvad oplever du, når du åbner for næsen?
Vores lugtesans er en vigtig del af
smagssansen. De fleste ”smage” lugter vi i

Tag lidt grape ind i munden.
Smag på det.

virkeligheden. Der er rigtig mage forskellige –

Hvor på tungen syntes du smagen er mest

eksempel af mange forskellige stoffer.

intens?

flere tusinde. Jordbærsmagen består for

Forslag til lugt oplevelse:

Umami

Persille

Tag lidt tørret tomat ind i munden.

Basilikum

Smag på det.

Purløg

Hvor på tungen syntes du smagen er mest

Skvalderkål

intens?

Squash sodavand

Tal med hinanden om, hvor i syntes
grundsmagene smagte mest tydeligt i munden.

Kanelsukker

Det er ikke sikkert at I oplevede det samme.
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I skal nu lave 4 forskellige blomkåls-supper, så i

Blomkålssuppe

kan smage hvad umami og salt bidrager med til

Fokus på: Umami

en suppe. Og i skal også prøve 2 forskellige
umamismage.
Suppe 1:

Vi skal i dag prøve at lave en bouillon og koge
den indtil en fond for at opleve umami.
Ved du hvad fond er?

fonden laver vi selv
Suppe 2:

Hvis ikke, så se i boksen

Fond

Indeholder blomkål og kyllinge-fond. Kyllinge

Indeholder blomkål, vand og kyllinge-

Fond er en indkogt suppe.

bouillonterning.

Suppe laver man ved at

Suppe 3:

koge noget i vand fx kød og
grøntsager ………

Indeholder kun blomkål og vand
Suppe 4:

Bouillon

Bouillon er vandigt ekstrakt
af kød, fisk eller
grøntsager eller blandiger
af fx kød og røntsager

Indeholder blomkål og vand og salt

Kyllingefond
1 kylling

Her er nogle eksempler på mad der indeholder

Den deles i 2 - 4 dele

umami:
Kød
1 l vand

Fond, bouillon

= det samme som 1 kg

Ost, især lagrede oste

vand

Soya sauce (tamari)
Tomater især tørrede eller koncentreret
tomat, som tomatpure

1 porre.
Der kan være jord under

Svampe

de grønne blade.

Kartofler

Porren skylles derfor
grundigt i vand.

Ærter

Den grønne del af porren
skal også bruges.

Øvelse
Ina Clausen & Hanne Kjærsgaard
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1. Blomkålssuppe kogt på

Skær porren i nogle
stykker

kyllingefond

Ca. ½ blomkål (ca. 300 g)
Den deles i mindre

Ca. 100 g gulerødder

stykker

Skær gulerødderne i

½ l fond

nogle mindre stykker

= det samme som ½ kg
Sådan gør i:
Kom alle ingredienserne i en gryde, og tænd
for varmen.
Sådan gør i:
Tilsæt ½ tsk. salt

Kom alle ingredienserne i en gryde, og tænd
for varmen.

Når det koger skrues ned
Når vandet koger skrues ned, så suppen lige
akkurat står og koger (bobler lidt).

,
Suppen koger i 20 minutter

Der lægges låg på
Suppen blendes.
Kyllingen koger 45 minutter.

Derefter fjernes kylling og grøntsager
Suppen koges lidt ind uden låg i ca. 15
minutter. Nu er det blevet en fond.
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2. Blomkålssuppe kogt på

3. Blomkålssuppe kogt på vand

bouillon terning

Ca. ½ blomkål (ca. 300 g)

Ca. ½ blomkål (ca. 300 g)

Den deles i mindre

Den deles i mindre

stykker

stykker
½ l vand
½ l vand

= det samme som ½ kg

= det samme som ½ kg

½ kyllinge bouillon terning
fra Knorr

Sådan gør i:
Kom alle ingredienserne i en gryde, og tænd
for varmen.

Sådan gør i:
Opløs bouillon terningen i vandet

Når det koger skrues ned,

Kom alle ingredienserne i en gryde, og tænd

Suppen koger i 20 minutter

for varmen.

Når det koger skrues ned,

Suppen blendes.

Suppen koger i 20 minutter

Suppen blendes.
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4. Blomkålssuppe kogt på vand med
salt

Ca. ½ blomkål (ca. 300 g)
Den deles i mindre
stykker
½ l vand
= det samme som ½ kg

Sådan gør i:
Kom alle ingredienserne i en gryde, og tænd
for varmen.

Tilsæt ½ tsk. salt

Når det koger skrues ned,

Suppen koger i 20 minutter

Suppen blendes.
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Er der forskel på de to smage?

Smagning
Hvordan vil du beskrive de to smage?

Hvilken kan du bedst lide?

Smag på de to blomkåls-supper kogt på vand.
Nu skal i smage på alle 4 supper

Den ene indeholder salt den anden gør ikke.
Hvad syntes du salt gør ved smagen?

Kom en ske i hver suppe.

I skal alle have en spiseske

Salt
Hæld lidt suppe fra blomkålssuppe
med kylling fond på skeen.
Hvordan smager den.
Salt er også en smagsforstærker, lige som
Derefter skal i smage på blomkålssuppen kogt

umami – og så smager den selvfølgelig salt.

på vand.

Smag til med Umami
Du kan nu prøve at lege med umami-

Er der forskel i smagen?

smagen. Prøv at tilsætte noget, der har
umamismag til

Den forskel der er skyldes især umami.

blomkåls-suppen kogt på vand
Eksempler umami smag: Parmesanost,
cheddarost, emmentaler, fish sauce,

Smag så på suppen med bouillon-terning

østersauce, bouillon, gærekstrakt,

Og derefter smages på suppen med

tomatpure, tørrede tomater,

kyllingefond.

soyasauce, tamari, tang, svampe,
Worcestersauce
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Kartoffelsuppe

Ingredienser:

Med fokus på Bruning og
Umami

Til suppen:
1 kg kartofler
½ spsk. Olie

Vi skal lave kartoffelsuppe.

1 løg (50 g)
Og vi skal lave den på 3 forskellige
måder.

2 fed hvidløg
1 porre
1 l grøntsagsbouillon

Vi skal nemlig se, hvad det betyder for
smagen om vi har lavet kartoffelsuppen
af kartofler med eller uden skræl.

Til topping:
100 g cremefraiche (18%)

Og Hvad det betyder for smagen, om vi
har brunet grøntsagerne inden vi
tilsætter grøntsags-bouillonen.

Følgende 3 supper laves så ens så muligt
(bortset fra det, der skal være
forskelligt)

100 g rugkerne (hele eller
knækkede)
Evt. hakket persille

Rugkernerne koges, som der står
anvist på pakken. Alle former for
hele korn kan koges og fryses, så
der altid er lidt på laver.

Ingredienserne er ens til alle 3
opskrifter

Lærervejledning:
Der skal den samme mængde løg
og porre i alle 3 supper. Det kan
være hensigtsmæssigt at hakke
løg samlet og så dele det i 3 ens
portioner. Det samme gør sig
gældende for porrerne.
Det er også vigtigt at kartoflerne
til alle 3 supper er ensartet i
kvalitet. Hvis kartoflerne kommer

Ina Clausen & Hanne Kjærsgaard
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fra flere poser kan man hælde
dem op i en skål og blande dem

½ spsk olie
kommes i en

inden man vejer af.

gryde.

Det er også hensigtsmæssigt at

varmen.

lave en stor portion bouillon på 3
liter, så den bliver ens for alle 3
supper.

Tænd for
Tilsæt
kartofler og
løg

Start med at koge rugkernerne
Opskriften er modificeret efter
en opskrift fra Økologisk
Landsforening

Hvidløg
presses
igennem en
hvidløgspresser
og tilsættes til
gryden med
kartofler og
løg

1) Kartoffel suppe
Med skræl

Rør i gryden
mens
grøntsagerne

Brunet

bruner.
Kartoflerne
skrubbes
(de skal ikke
skrælles)
De skæres i
stykker på ca 2
x 2 cm
Løgget hakkes

Når løgene har
fået lidt fave
tilsættes
bouillon og
porrer
Suppen bringes
i kog og skal
simre i ca. 30
minutter

Porren renses
Den grønne og
grove del af

Gryden tages
af varmen
Suppen blendes

toppen skæres
fra
Porren skæres
i stykker på ca.
1 cm
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2) Kartoffel suppe
Med skræl

Suppen bringes
i kog og skal
simre i ca. 30

Uden at brune

minutter

Kartoflerne
skrubbes
(de skal ikke
skrælles)
De skæres i
stykker på ca.

Gryden tages
af varmen

Suppen blendes

2 x 2 cm
Løget hakkes

Porren renses
Den grønne og
grove del af
toppen skæres
fra
Porren skæres
i stykker på ca.
1 cm
½ spsk olie
kommes i en
gryde.
Tilsæt
kartofler, løg,
porre og
bouillon
Hvidløg
presses
gennem en
hvidløgspresser
og tilsættes til
gryden med de
andre
ingredienser
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3) Kartoffel suppe
Uden skræl

løg
Rør i gryden

Brunet

mens
Kartoflerne
skrælles

grøntsagerne
bruner.
Når løgene har

De skæres i

fået lidt farve

stykker på ca 2

tilsættes

x 2 cm

bouillon og

Løgget hakkes

porrer.
Suppen bringes
i kog og skal
simre i ca. 30

Porren renses

minutter

Den grønne og

Gryden tages

grove del af
toppen skæres

af varmen

fra
Porren skæres
i stykker på ca.

Suppen blendes

1 cm
½ spsk olie
kommes i en
gryde.

Tænd for
varmen.

Tilsæt
kartofler og
løg
Hvidløg
presses
igennem en
hvidløgspresser
og tilsættes til
gryden med
kartofler og
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Smag forskel på

Smag igen på kartoffelsuppen kogt på
kartofler med skræl og brunet. Smag

kartoffelsupperne:

dernæst på kartoffelsuppe kogt på
kartofler med skræl uden bruning.

Syntes du det påvirker smagen at brune
grøntsagerne - Er der forskel på
smagen?

Kartoffelsupperne med og uden skræl:

Kan du beskrive smagene?

Smag først på kartoffelsuppen kogt på
kartofler med skræl og brunet. Smag
dernæst på suppen kogt på kartofler

uden skræl.
Varm evt. suppen op inden i skal spise.
Er der forskel på smagen?

Suppen pyntes med rugkerner og
cremefraiche.

Kan du beskrive smagene?

Hvordan syntes du rugkerner og
cremefraiche passer til smagen af
suppe?
Er du enig i at kartoffelskræller giver
suppen noget mere smag - også
umamismag?
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15

Sådan gør I

Sur sød sovs

Vask Hænder

Med fokus på sød og sur
1.
I denne opskrift skal vi arbejde med

Smørret smeltes(1.

grundsmagene sød og sur. Vi arbejder med en

smagning).

opbagt grundsovs og denne deles i 2 portioner
hvor den ene laves syrlig med citron og den
2.

anden med eddike.
Anbefaling at eleverne medbringer en blyant til

Melet tilsættes og

at skrive kommentarer ned til de forskellige

der røres godt rundt

smagetrin i opskriften.

så melet optages
rigtigt godt (2.

Sød sur sovs

smagning).
3.

Ingredienser:
Grundsovs:

Væsken tilsættes
lidt efter lidt under

50 g smør.

konstant omrøring,
så sovsen ikke

6 spsk. Mel (husk at anvende en måleske)
450 ml væske (enten hønsebouillon eller

4.

bouillon lavet på bouillon terning)
5.

klumper og brænder
på (3. smagning).
Nu deles
grundsovsen i 2
portioner (250 ml til

Sød / sur sovs med citron

hver) (4. smagning).

250 ml grundsovs
6.

2 tsk. citron

Grundsovs med
citron

½ tsk. Sukker

Tilsæt citron og lad
det koge lidt (5.
Smagning).

Sød / sur sovs med lager eddike
250 ml grundsovs

7.

2 tsk. eddike

8.

Tag ½ dl af til at
smage op imod

½ tsk. Sukker
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Tilsæt sukker og lad
det koge lidt (6.
smagning)

15.
16.

Tag ½ dl af til at
smage op imod

9.
10.

Tilsæt lidt salt og

Tag ½ dl af til at

smag. (10. smagning)

smage op imod

Tilsæt lidt salt og

17.

smag op mod punkt 7

Smag derefter nr. 17

og punkt 9. (7.
11.

12.

op mod nr. 14 og nr.

smagning)

Grundsovs med
eddike

16. (11. smagning)

18.

Tilsæt eddiken og
lad det koge op. (8.
smagning)

13.
14.

Nu tages ½ dl sovs
fra til at smage op
imod.

Tilsæt sukker og lad
det koge lidt
(9.smagning)

Ina Clausen & Hanne Kjærsgaard
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Smagning

Sovsen kan eventuelt serveres med:

Smag undervejs i tilberedning af den sur søde
sovs og noter hvordan sovsen ændre sig ved de
forskellige trin i tilberedningen
Smagninger:
1.

Sur / sød sovs med citron kan med fordel
serveres med kogt kylling og ris eller kartofler.
Sur /sød sovs med eddike kan med fordel

7.

serveres med kogt kylling og ris eller kartofler.

Husk at retten godt må smages til med andre
ingredienser / krydderier end de forslåede
2.

8.
Der kan serveres forskellige salater til.

3.

9.

Ved evalueringerne af måltidet: kan følgende
spørgsmål stilles: Syntes I at der mangler
noget for at fuldende måltidet?

4.

10.

5.

11.

6.

Ina Clausen & Hanne Kjærsgaard
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Varm kartoffelsalat
Med fokus på Sød og surt

Varm kartoffelsalat:
Ingredienser:
½ kg pille kartofler (pille kartofler = små
kartofler med skræl på, der pilles efter de

Vi skal lave varm kartoffelsalat
Vi skal i dag arbejde med hvad specielt

er kogt)
1 tsk. Salt

grundsmagene sød og surt kan tilfører en ret
og hvordan dette tilbehør passer godt sammen
frikadeller.
Sovsen
Anbefaling at eleverne medbringer en blyant til
at skrive kommentarer ned til de forskellige
smagetrin i opskriften.

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 sleven eller en anden ske til at
putte smagsprøver på skeen med.
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Sådan gør I

Smørret smeltes
(det må ikke
brune)

Vask Hænder

(2. smagning),
7.

1.

dråber på en
ske.

Kartoflerne
vaskes, lægges i

Vandet hældes i

en gryde og

smørret, det

dækkes med

varmes en smule

vand, der
2.

smag et par

op (3. smagning)

tilsættes salt.
Kartoflerne

8.

koges møre.

Løget skrælles

Kartoflerne

og skæres i

tages af

tynde løgringe

komfuret,
vandet hældes
3.

fra og koldt vand
hældes på.
Vandet hældes

9.
10.

tilsættes i

fra igen når

gryden og de

kartoflerne er

koges møre (de

afkølet lidt.

skal blive klare)
(4. smagning).

Kartoflerne
pilles, det vil

Tilsæt salt og

sige at

lad det koge lidt

kartoffelskrælle

(5. Smagning).

n forsigtigt
4.

tages af

5.

Kartoflerne

kartoflerne.

Løgringene

11.
Tilsæt Peber

skæres i tynde

(6. smagning).

skiver
(1. smagning).
12.
6.

Sovsen
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Tilsæt eddiken

Tilsæt

og lad det koge

kartoflerne og

op (7. smagning)

lad det lige koge
op og blive varmt
(12.smagning)

13.
14.

19.
Nu tages ½ dl
sovs fra til at
smage op imod.

Tilsæt sukker til
resten i gryden
og lad det koge
op (8.smagning)
15.
Smag nu på det I
har taget fra
(nr. 14) og
sammenlign med
nr. 15
16.

(9.smagning)
Tilsæt nu en
knivspids salt og
smag igen

17.

(10. smagning).
Smag op imod nr.
14 (11. smagning)

18.
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Smagning

5.

11.

6.

12.

Smag undervejs i tilberedning af den varme
kartoffelsalat hvordan retten ændre sig ved de
forskellige trin i tilberedningen
Smagninger:
1.

Forslag til smagsvenner:
7.

Se kartoflens smagsvenner

Retten kan eventuelt serveres med:
Frikadeller med gulerod
2.

8.

Rødbedesalat med skvalderkål og olieeddike
dressing

Evaluering:
3.

9.

Ved evalueringerne af måltidet, kan følgende
spørgsmål stilles: Syntes i at der mangler noget
for at fuldende måltidet?

4.

10.
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Frikadeller med gulerod

Frikadeller med gulerod

Med fokus på Umami
Ingredienser:

Vi skal lave frikadeller med gulerod
Vi skal i dag arbejde med hvad specielt
grundsmagene umami kan tilfører en ret.

500 g flæskefars
1 løg (fint hakket)
1 fed hvidløg (presset)
1 gulerod (groft revet)

Kan I huske hvad umami er?

1 dl fuldkorns spelt mel
Kan I huske i hvilke fødevarer / retter at man
kan møde umami?

2 æg
Ca. 1dl mælk
Salt og peber

Anbefaling at eleverne medbringer en blyant til
at skrive kommentarer ned til de forskellige
smagetrin i opskriften.

Fedtstof til stegning (smør eller olie)
(Krydderier eller forskellige krydderurter
kan tilsættes hvis I har lyst til prøve)

Tips: Prøv at stege 1 frikadelle og smag den.
Drøft om I har lyst til at tilsætte noget
mere krydderi eksempelvis salt, peber eller
andre krydderier.
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Sådan gør I

Farsen røres
sammen og det
vurderes om

Vask Hænder

der skal
tilsættes mere
1.

mælk.
Løget pilles og

6.

hakkes fint

Salt og peber

(kan eventuelt

tilsættes og

rives fint på et

der røres godt.

rivejern)
2.
Hvidløget pilles
og presses i en
hvidløgspresser

7.
8.

Frikadellerne
steges
Hænderne
vaskes inden
der steges.

3.

9.
Guleroden

Varm panden

skrælles og

op. Tilsæt

rives groft på

fedtstof og lad

et rivejern

det varme op.
10.

4.

Hvis der
anvendes smør
skal det bruse
af inden

Fars, løg,

frikadellerne

hvidløg,

lægges på

gulerod, mel,

panden

æg og 1 dl
mælk blandes i

Frikadellerne

en skål

formes i

5.

hånden eller
med en ske
11.
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Lægges på
panden

Smagning

12.
Steg
frikadellerne
til de er gyldne
på begge sider
13.

(ca. 4 minutter
på hver side).
Smag ved stegning af frikadeller
Smagninger:
1.

3.

2.

4.

Retten kan eventuelt serveres med:
Varm kartoffelsalat
Rødbedesalat med skvalderkål og olieeddike
dressing
Evaluering:
Ved evalueringerne af måltidet, kan følgende
spørgsmål stilles: Syntes i at der mangler noget
for at fuldende måltidet?
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Sådan gør I

Rødbedesalat med
skvalderkål

Vask Hænder

Med fokus på Bitter, sød og syrlig

1.
Rødbederne

Vi skal lave rødbedesalat med skvalderkål

skrubbes og

Vi skal i dag arbejde med hvad specielt

møre, ca. ½ time.

koges til de er

grundsmagene sød, syrlig og bitter kan tilfører
2.

en ret.

Rødbederne
overhældes med
koldt vand og

Anbefaling at eleverne medbringer en blyant til

skrællen

at skrive kommentarer ned til de forskellige

gnubbes af.

smagetrin i opskriften.

De skæres i små

Rødbedesalat med skvalderkål

tern ca. 1 x 1
cm. (1. smagning)

Ingredienser:
3.
500 g Rødbeder

Skvalderkålen

½ l skyllet skvalderkål

snittes fint. (2.

skylles og
smagning)

Dressing
3 spsk. Olivenolie
2 spsk. Balsamico eddike

4.

½ tsk. Dijon sennep

5. Blandes

Rødbeder og
skvalder kål

Salt og peber

blandes. (3.
smagning)

Ideer:
Der kan eventuelt laves to dressinger en på

Dressing

ovenstående opskrift og en tilsat sukker
for at runde opskriften lidt af.
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Olivenolie +
balsamico
eddike blandes.
(4. smagning)

Smag undervejs i tilberedning af
rødbedesalaten hvordan salaten ændre sig ved
de forskellige trin i tilberedningen
Smagninger:

5.
1.

5.

2.

6.

3.

7.

Sennep
tilsættes
(5.smagning)

6.
Salt + peber
tilsættes. (6.
smagning)

7.
Færdig Salat
8. Blandes

Rødbeder og
skvalderkål
blandes med
dressingen.
(7.smagning)

4.

Smagning
Forslag til smagsvenner:
Se rødbede smagsvenner
Retten kan eventuelt serveres med:
Varm kartoffelsalat
Frikadeller med gulerod
Evaluering:
Ved evalueringerne af måltidet: kan følgende
spørgsmål stilles: Syntes I at der mangler
noget for at fuldende måltidet?
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Chilli con Carne

Ingredienser:

Med fokus på Bruning, Umami og
den trigeminale sans (smerte)

500 g oksekød
1 spsk. olie
125 g løg
10 g hvidløg

Vi skal lave chilli con Carne
Vi skal i dag arbejde med hvad specielt
grundsmagene surt, bittert og umami kan
tilfører en ret. Herudover arbejder vi med den
trigeminale sans ved at tilsætte chilli til retten

1 tsk. oregano
1 tsk. paprika
400 g flådede tomater

lidt af gangen.

1 Mørk øl KB

Trigeminale sans, hvad er det? Den sans der

1 bouillonterning, grøntsags (Knorr)

føler smerte. Det er den sans der registrere
når noget er stærkt.
Anbefaling at eleverne medbringer en blyant til
at skrive kommentarer ned til de forskellige
smagetrin i opskriften.

2 laurbærblade
½ dl vand
2 tsk. balsamico eddike
1 Chili
25 g 70 % chokolade Premium Marabou
1 tsk. Spidskommen
Salt og peber
1 dåse kidney bønner

Sådan gør I

Chilli Con Carne:
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Vask Hænder

Tilsæt den
mørke øl. (6.
smagning)

1.
8.
Hæld olien i
gryden og varm

9.

Tilsæt
bouillonterningen

op

, grøntsags

2.

(Knorr),
(7.smagning)

Tilsæt den
hakkede fars og
brun kødet til
det hele er
3.

10.

Tilsæt
laurbærbladene

brunet
(1.smagning)

Tilsæt ½ dl vand

Skræl løget. Hak
Det fint. Tilsæt
løg og sautere
løgene til de er
4.

11.

klare

Retten simrer 10

2.smagning)

minutter

Pil hvidløget og
pres det i en
hvidløgspresser.
5.

Tilsæt det til
resten

12.
13.

(3.smagning)

Tilsæt balsamico
eddiken
(8.smagning)

Tilsæt oregano
og paprika
(4.smagning)
14.

6.

Vurdere efter
denne smagning

Tilsæt de flåede

om I vil tilsætte

tomater (5.

mere balsamico

smagning)

eddike

7.
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15.

Tilsæt

Kidney bønnerne

friskhakket chili

tilsættes og

eller I kan

retten simrer 10

halvere chilien

minutter (14

og lade de to

21.

smagning).

halvdele koge
med i retten.
Retten simrer 10
minutter (9.
smagning)
16.
17.

Vurdere om I vil
tage chilien op
eller tage den
op, finhakke den
og tilsætte den
igen
(10.smagning)
Tilsæt
chokoladen og
lad det smelte
(11. smagning)

18.
19.

Tilsæt
spidskommen
(12. smagning)
Tilsæt salt og
peber (13.
smagning)

20.

Vurdere om der
eventuelt skal
tilsættes lidt
mere balsamico
eddike
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Smagning

5.

12.

6.

13

7.

14.

Smag undervejs i tilberedning af Chilli Con
Carne hvordan retten ændre sig ved de
forskellige trin i tilberedningen
Smagninger:
1.

8.

Retten kan eventuelt serveres med:
2.

9.

Guacamole
Majspandekager
Salat (iceberg, tomat, agurk, peber, majs,
ærter)

3.

10.

Evaluering:
Ved evalueringerne af måltidet: kan følgende
spørgsmål stilles: Syntes I at der mangler
noget for at fuldende måltidet?

4.

11.
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Sådan gør I

Guacamole

Vask Hænder

Med fokus på Sødme, syre og
lidt den trigeminale sans

1.
Halverer
avocadoen og tag

Vi skal lave guacamole

stenen ud. Ta’ en

Vi skal i denne ret arbejde grundsmagene sød,
surt og den trigeminale sans.

2.

Anbefaling at eleverne medbringer en blyant til

ske og grav
fugtkødet ud.
Mos avocado

at skrive kommentarer ned til de forskellige

kødet med en

smagetrin i opskriften.

gaffel eller tag
en blender til
3.

Guacamole

hjælp.
(1.smagning)
Tilsæt citronsaft

Ingredienser:

(2. smagning).
2 modne avocado

4.

1 tsk. Citronsaft

Skræl hvidløget
og pres det

2 fed hvidløg

igennem

½ rød peberfrugt hakket meget fint

5.

Salt

hvidløgspresseren
(3. smagning)

Peber

6.

Vurdere om der
skal tilsættes
mere citronsaft.

Forslag der tilsættes friske hakket chili
lidt af gangen.
Tilsæt den
hakkede
peberfrugt

Kommentar:
Guacamolen er tænkt som værende en del af
måltidet sammen med chilli con carne,

(4.smagning)
7.

majspandekager og blandet salat
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Tilsæt salt og
peber
(5.smagning)
8.

hvordan retten ændre sig ved de forskellige
trin i tilberedningen

I kan eventuelt
tilsætte chili hvis
9.

Smag undervejs i tilberedning af guacamolen

I har lyst.

Smagninger:
1.

4.

2.

5.

3.

6.

(6.smagning)

Smagning

Evalering:
Ved evalueringerne af måltidet: kan følgende
spørgsmål stilles: Syntes I at der mangler
noget for at fuldende måltidet?
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Sådan gør I

Majspandekager

Vask Hænder
Vi skal lave majspandekager

1.
Afvej majsmel og

Anbefaling at eleverne medbringer en blyant til

hvedemel og bland

at skrive kommentarer ned til de forskellige

det sammen.

smagetrin i opskriften.

2.

Majspandekager

Tilsæt saltet

Ingredienser:

125 g majsmel
3.

125 g hvedemel

Tilsæt æg

½ tsk. groft salt
2 æg
5 dl mælk
1 spsk. Oliven olie

4.
Tilsæt mælk. Pisk

Dagens gode råd:

det godt med en
håndpisker.

Hvis I ønsker bløde pandekager kan I
eventuelt ligge et Viskestykke over.
5.

Tilsæt olien og rør
rundt
Kommentar:
Majspandekagerne er tænkt som tilbehør til
måltidet chili con carne, guacamole og blandet

6.

salat
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7.

Lad dejen stå og
hvile i køleskab en

Smagning

½ time.
Tag en pande og
put fedtstof på
(olie eller smør i
8.

bestemmer selv).

Hæld dej på pande
i et tyndt lag og
bag pandekagerne
gyldne på begge
sider (1. smagning)
8.

Smagninger:
1.

2.

Pandekagedejen må først smages når
pandekagen er færdigbagt. I kan overveje, om
I vil tilsætte noget til pandekagerne
eksempelvis majs eller spinat.
Retten kan eventuelt serveres med:
Chili con carne
Guacamole
Salat (iceberg, tomat, agurk, peber, majs,
ærter)

Evaluering:

Ved evalueringerne af måltidet: kan følgende
spørgsmål stilles: Syntes I at der mangler
noget for at fuldende måltidet?
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Sådan gør I

Salat

Vask Hænder

Med fokus på Sød, sur, bitter og
umami
1.

I vasker alle

Vi skal lave salat

grønsagerne

Vi skal i dag arbejde med hvad specielt
grundsmagene sød, sur, bitter og umami kan
tilfører en ret.

2.
Skær og snit dem
som i vil have dem.
Smag på hver slags

Anbefaling at eleverne medbringer en blyant til

grønsag for sig og

at skrive kommentarer ned til de forskellige

beskriv deres smag

smagetrin i opskriften.
3.

Salat:

4.

Ingredienser:

I kan anrette dem
på en tallerken med
hver grønsag for sig
eller blande dem til

1 Iceberg salathoved

en salat

4 store tomater
½ agurk

Kommentar:

1 peberfrugt (selvvalg af farve)

Smag de forskellige grønsager for sig. Brug
skemaet på næste side.

2 dl optøede majs
2 dl optøede ærter

Det er muligt at bruge andre grønsager hvis
man har lyst.
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Smagning

Salaten kan eventuelt serveres med:
Chilli con carne
Guacamole
Majspandekager
Salat (iceberg, tomat, agurk, peber, majs,
ærter)
Frikadeller
Varm kartoffelsalat

Smagninger:
Iceberg

Kylling
Peberfrugt

Og så videre…..

Evaluering:
Ved evalueringerne af måltidet: kan følgende
Tomat

Majs

Agurk

Ærter

?

?

spørgsmål stilles: Syntes I at der mangler
noget for at fuldende måltidet?
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Sådan gør I

Grønærtesuppe

Vask Hænder

Med fokus på umami & salt
1.
Vi skal lave grønærtesuppe

Løgene renses og
hakkes fint.

Vi skal i dag arbejde med hvad specielt

(snittes) og

grundsmagen umami og salt kan tilfører en ret.
Anbefaling at eleverne medbringer en blyant til
at skrive kommentarer ned til de forskellige

sauteres i
2.

smagetrin i opskriften.

Olivenolien
hældes i en varm
gryde.

Grønærtesuppe

3.

Ingredienser:

Løgene hældes i
gryden og
sauteres

2 små løg 150 g
1 spsk. olivenolie

4.

250 g frosne grønne ærter

Ærterne
tilsættes

4 dl vand
¼ tsk. fint salt
¼ tsk. hønsebouillon, tørret (oscar)

5.

1 tsk. Æblecidereddike

Vand tilsættes.

¼ tsk. Sukker
3-4 dråber tabasco
ca. ½tsk fisch sauce

6.
Suppen simre i 5-

1 tsk. piskefløde

10 minutter

7.
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Blendes. (1.

14.

smagning)

fisch sauce og rør
godt (7.smagning)

½ dl tages fra som
8.

referencesmag

½ dl tages fra som
reference

Tilsæt salt og rør

Tilsæt 1 tsk.

godt

piskefløde eller
flødeost og rør

(2. smagning)
9.

½ dl tages fra som
reference

10.

Tilsæt ca. ½tsk

godt (8. smagning)
15.
Prøv at smage nr.

Tilsæt

15 op mod nr. 8 og

hønsebouillon,

snak og beskriv

tørret (oscar) og

forskellen på

rør godt (3.

smagsprøverne.

smagning)
½ dl tages fra som
reference

16.

Tilsæt
æblecidereddike
og rør godt (4.
smagning)
½ dl tages fra som
11.

reference
En smule sukker
tilsættes og rør
godt (5.smagning)
½ dl tages fra som
reference

12.
13.

3-4 dråber
tabasco tilsættes
og rør godt
(6.smagning)
½ dl tages fra som
reference

Smagning
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1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Smag undervejs i tilberedning af
grønærtesuppen hvordan suppen ændre sig ved
de forskellige trin i tilberedningen

Forslag:
Når suppen er færdig kan man smage baglæns
altså fra nr. 8 ned mod nr. 1. Så får man
oplevelsen af hvad der er sket under
tilberedning af suppen.

Husk at I kan smage til med forskellige
ingredienser og krydderier alt efter hvad i
syntes kan passe til suppen

Forslag til smagsvenner: se ærter
Retten kan eventuelt serveres med:
Flødepeberrod
Evaluering:
Ved evalueringerne af måltidet: kan følgende
spørgsmål stilles: Syntes I at der mangler
noget for at fuldende måltidet?

Smagninger:

Flødepeberrod
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Sådan gør I

Med fokus på sød og sur og den
trigeminale sans

Vask Hænder

Trigeminale sans: Den sans vi opfatter

1.

smerte med, den sans som bliver aktiviveret

Pisk fløden i en skål

når vi spiser eksempelvis chilli og peberrod

(1. smagning)

Vi skal lave flødepeberrod som tilbehør til
eksempelvis grønærtesuppe
Anbefaling at eleverne medbringer en blyant til

2.

at skrive kommentarer ned til de forskellige

Tilsæt den

smagetrin i opskriften.

hvidelagereddike og
rør forsigtigt
(2.smagning)

Flødepeberrod:

3.

Ingredienser:

Tilsæt sukker og
rør forsigtigt
(3.smagning)

50 g piskefløde
½ tsk. Hvidlagereddike
1 tsk. Sukker
1 spsk. peberrod

4.
5.

Tilsæt halvdelen af
peberroden (½spsk)
og rør forsigtigt
(4.smagning)

6.

Tilsæt resten af
peberroden og rør
forsigtigt
(5.smagning)
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Smagning
Fødepeberroden kan serveres med:
Grønærtesuppen

Evaluering:
Ved evalueringerne af måltidet: kan følgende
spørgsmål stilles: Syntes i at der mangler noget
for at fuldende måltidet?

Smag undervejs i tilberedning af
flødepeberroden observer hvordan fløden
ændre sig ved de forskellige trin i
tilberedningen
Smagninger:
1.

4.

2.

5.

3.
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Sådan gør I

Stuvet skvalderkål

Vask Hænder

Med fokus på Bitter og salt
1.
Vi skal lave stuvet skvalderkål

Skyld
skvalderkålen

Vi skal i dag arbejde med hvad specielt

og hak den

grundsmagene bitter og salt kan tilfører en ret.

eventuelt i
mindre stykker
(1. smagning)

Anbefaling at eleverne medbringer en blyant til
at skrive kommentarer ned til de forskellige
smagetrin i opskriften.

2.
Hæld vandet i
en gryde og
tilsæt

Stuvet skvalderkål

skvalderkålen.

Ingredienser:
3.
Lad den dampe

60 g skvalderkål

for svag varme
i 5 minutter.

½ dl vand som skvalderkålen dampes i.

(2.smagning)

1 dl fløde.
4.

Muskatnød
¼ tsk. Salt

Tilsæt fløden

En lille knivspidsfuld Peber

op forsigtigt

Måske lidt maizena til jævning

lad den varme
(3. smagning)
5.
Tilsæt lidt

Forslag:

muskat nød lidt

Denne ret er specielt god at lave i foråret hvor

smag til

af gangen og

det kan være en god aktivitet at tage børnene
med ud og selv plukke skvalderkålen. Det

6.

anbefales at bruge de små nye skud, det er dem
der smager bedst.
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Tilsæt salt og
rør (4
smagning)

Smagninger:
1.

4.

2.

5.

7.
Tilsæt peber
og rør
(5.smagning)

8.
9.

Hvis
stuvningen
vurderes til at
være for tynd

3.

kan der med
fordel jævnes
med en smule
maizena.

Smagning

Retten kan eventuelt serveres med:
Kogt stegt kylling eller fisk specielt laks vil
passe godt til denne stuvning.

Når I har smagt retten kan I jo prøve at
foreslå hvilke retter / tilbehør som stuvet
skvalderkål vil passe til, udover de retter der
er forslået.
Smag undervejs i tilberedning af den stuvede
skvalderkål hvordan stuvningen ændre sig ved
de forskellige trin i tilberedningen

Evaluering:
Ved evalueringerne af måltidet: kan følgende
spørgsmål stilles: Syntes I at der mangler
noget for at fuldende måltidet?
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Sådan gør I

Portobello svampe med
skvalderkål

Vask Hænder

Med fokus på Bitter og Umami
1.
Rengør
Vi skal lave Portobello svampe med skvalderkål

svampene, vask
dem svagt

Vi skal i dag arbejde med hvad specielt

under vand

grundsmagene bitter og umami, kan tilfører en
2.

ret.
Anbefaling at eleverne medbringer en blyant til

Skær svampene

at skrive kommentarer ned til de forskellige

i 1 cm tykke

smagetrin i opskriften.

skiver (1.
smagning)

Portobello svampe med skvalderkål

3.
Tag skrællen af

Ingredienser:

hvidløget

4 portobello svampe
2 fed hvidløg

4.

50 g skvalderkål

Læg hvidløget i

Olivenolie til stegning

hvidløgspresser

¼ tsk. salt

og pres det ned

Lidt peber

smagning)

i en skål (2.

5.
Rengør
skvalderkålen

Forslag:

og hak det
groft

Denne ret er specielt god at lave i foråret hvor
det kan være en god aktivitet at tage børnene

6.

(3.smagning)

med ud og selv plukke skvalderkålen. Det
anbefales at bruge de små nye skud, det er dem
der smager bedst.
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Tag en pande

Der kan

og hæld oliven

tilsættes fløde

olie på når den
er varm

13.

hvis det ønskes
(9.smagning)

7.
Tilsæt
svampene og
steg dem til de
er gylden brune
og stadig væk
8.

har lidt bid (4.
smagning)
Tilsæt
hvidløget og
sautere dem
lidt (5. smag på
væsken)

9.
Tilsæt
skvalderkålen
og lad dem
dampe med
10.

indtil de er
møre (6.
smagning, smag
på væsken)
Tilsæt salt og
rør (7.
smagning)

11.
Tilsæt peber
og rør (8.

Smagning

smagning)

12.
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1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

Smag undervejs i tilberedning af
portobellosvampe med skvalderkål hvordan
retten ændre sig ved de forskellige trin i
tilberedningen.
Prøv at tilsætte forskellige krydderier hvis I
har lyst, hvad sker der? hvordan smager
svampene nu.

5.

Retten kan eventuelt serveres med:
Frikadeller med gulerod
Varm kartoffelsalat
Evaluering:
Ved evalueringerne af måltidet: kan følgende
spørgsmål stilles: Syntes I at der mangler
noget for at fuldende måltidet?
Smagninger:
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Pizzasnegle og pølsehorn
Med fokus på lidt af det hele

Noget af dejen kan tages fra og der kan
tilsættes forskellige krydderier, oliven osv. Alt
efter hvilket behov og lyst der er til at
eksperimenterer.

Vi skal lave pizzasnegle og pølsehorn.

Fremstilling af dej til

Anbefaling at eleverne medbringer en blyant til

pizzasnegle og pølsehorn

at skrive kommentarer ned til de forskellige

Sådan gør I

smagetrin i opskriften.

Vask Hænder

Pizzasnegle og pølsehorn
Ingredienser:

1.

Dej

Tag en stor røre

50 g gær

skål

1 spsk. salt
½ spsk. sukker

2.

1 liter håndvarm vand

3.

Opløs gæren i
saltet

500 g fuldkornsspelt mel

Tilsæt vand og

ca. 700- 800 g hvedemel

rør godt

Fyld pizzasnegle

4.

1 dl tomat pesto

Tilsæt sukker og

1 dl tomat puré

rør godt

Skinke i små tern
250 g Mozzarella ost

5.

Pizza krydderi

Tilsæt

Oregano (hvis man har lyst)

fuldkornsspelt
melet og rør

Fyld pølsehorn

godt

Cocktailpølser

6.

Måske tomatketchup, alt efter behov
Kommentar:
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Fremstilling af pizza fyld

Tilsæt 500 g
hvedemel og ælt
dejen godt

Sådan gør I
Vask Hænder

7.
8.

Tilsæt resten af
melet lidt efter

1.

lidt. Hæl lidt mel

Tag tomat

på bordet og tag

pestoen (1.

dejen ud på

smagning)

bordet og ælt
dejen rigtigt
godt med
hænderne til den

2.

er glat og smidig.

Smag derefter

Vurdere hvornår

på tomat puré (2.

dejen er tilpas

smagning)

elastisk og ikke
hænger i bord og
hænder mere.

3.

Læg dejen

Tag en skål og

tilbage i skålen

bland

og lad den hæve

tomatpestoen og

ved
stuetemperatur i
9.
10.

4.

1 time.

tomat puré (3.
smagning)
Skær skinken i
småtern. (4.

Tilbered fyldet

smagning)

imens dejen
hæver.
5.

Når dejen er færdighævet deles dejen i 2 lige
store portioner.
Den ene portion anvendes til pizzasnegle og den
anden til pølsehorn.
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Fremstilling af pizzasnegle

krydderiet

Sådan gør I

mozzarella osten
Vask Hænder

udover

9.

Rul forsigtigt
dejen sammen til
en ”roulade”

1.
2.

Tænd ovnen på
200 °C

Del dejen til
pizzasnegle i 2
lige store
portioner

10.

Udrul dejen til

Skær roulade i

en rektangel

1,5 cm tykke
stykker

3.
4.

11.
Smør tomatpesto

Læg pizzasneglen

og tomat puré

på en bageplade

blandingen på

og lad dem hæve

dejen

10 minutter.
12.

Fordel halvdelen

Bag dem 15

af skinken på

minutter.

dejen

Tag en ud og
bank den i
bunden hvis den

5.

lyder hul er
Fordel halvdelen
af osten på dejen

13.

pizzasneglen klar
til at tage ud.

6.
7.

Drys mozzarella
osten på fyldet

8.

Drys pizza

Smagning
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Smag undervejs i tilberedning af pizzafyldet
1.

3.

2.

4.

Smagning af de færdige pizzasnegle og med
eventuelt tilbehør
1.

2.

Evaluering:
Ved evalueringerne af pizzasneglen kan man
spørge om børnene kan komme i tanken om
noget tilbehør der ville passe godt til. Næsten
gang der laves pizzasnegle kan nogle af
forslagen så servers til.

Fremstilling af pølsehorn
Sådan gør I
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Vask Hænder

9.

Hæver ca. 10
minutter
Pensles med

1.

vand eller mælk
Tænd ovnen på

alt efter humør

200 °C
10.
Bages i ca. 15

2.
3.

minutter
Del dejen i 5
lige store
portioner

11.

Udrul hver
dejklump til en
cirkel.

Smagning

4.
5.

Skær hver
cirkel i 8
stykker, så man
har 8 trekanter
Smagning af de færdige pølsehorn
Hvis der skal
ketchup i

1.

3.

smøres det på

6.
Der tages en
cocktail pølse
og lægges på
den tykke ende
af trekanten.
7.
8.

Evaluering:
Ved evalueringerne af pølsehornene kan man
spørge om børnene kan komme i tanken om
noget tilbehør der ville passe godt til. Næsten
gang der laves pølsehorn kan nogle af forslagen

Dejen rulles
sammen om
pølsen

så servers til.

Smag på forskellige sorter
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af frugt og grønsager

1.

råkostjern

Der kan være meget store forskelle mellem

2. Skæres i

forskellige sorter af grøntsager.

tern og koges

Gulerødder findes i meget søde varianter og
ikke særlig søde varianter, så det kan være
hensigtsmæssigt at kende sorterne. Så kan man
vælge den sort, man syntes er bedst til den ret
man laver

1.

Rives på
råkostjern

2. Skæres i tern
og koges møre

møre

Nogle sorter er eksempelvis bedst egnet til at
spise rå og andre til at spise kogte

Rives på

Det skal være den samme person, der river
både den runde og den aflange rødbede.
Hvor fint/groft rødbeden rives kan have
betydning for smagen – også hvor skarpt
rivejernet er, og hvor hårdt man trykker
rødbeden mod rivejernet kan have betydning.

Denne øvelse kan laves på alle typer af frugt og
grønt

Ternene skal selvfølgelig også helst være lige
store så rødbederne bliver kogt ens

I denne øvelse vil vi smage forskellige sorter af
rødbeder og prøve hvordan de smager, når man
tilbereder dem på 2 forskellige måder

Smagning

1.

Rødbeder:

Er der forskel på smagen af den runde og
den aflange rødbede i rå tilstand?

Rødbeder kan i detailhandlen ofte fås i en
aflang variant og en rund variant.

De runde kan være mere søde end de aflange,
og de aflange kan have mere ”jordsmag” en de
runde.

2. Er der forskel på den runde og den aflange
i kogt tilstand?
3. Hvordan opleves den runde rødbede som rå
og som kogt
4. Hvordan opleves den aflange rødbede som

Prøv at tilberede dem på følgende to måder og

rå og som kogt

sammenlign
Runde rødbeder

Aflange rødbeder
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Øllebrød

Sådan gør I

Fokus på: Bitter, Umami, rig på smag

Øllebrød med øl
Vask hænder

Bitter er en af de fem grundsmage. Børn er
ofte ikke så glade for denne smag, men voksne
kan ofte godt lide den. Kaffe, the, chokolade og
øl indeholder bitre stoffer, men også

200 g rugbrød

krydderurter er rige på bitre stoffer.

Bitter bidrager med mere fyldig smag, og man

250 g vand

kan balancere bitter med blandt andet sødt og
fedt (eksempelvis fløde) belæggende smag.

1 flaske hvidt øl eller

Vi skal lave øllebrød.

maltøl øl (330 ml)

I gamle dage gemte man endeskiverne af

40 g sukker

rugbrød og rugbrød der var blevet tørt, og
lavede det til øllebrød.
1½ dl piskefløde (38%)
I skal lave øllebrød med øl og uden øl, så i kan
smage hvad det betyder at tilsætte bitter
smag i form af øl.

Sådan gør i:
Skær rygbrødet i mindre tern.

Øl indeholder selvfølgelig også andre
smagsstoffer end bitter, så det vil betyde at
smagen bliver mere fyldig. I skal bruge hvidtøl,
som indeholder mindre alkohol (1,7 %) end øl
(4,6 %). Hvidtøl er brygget af bygmalt, sukker
lakrids og humle

Kom brødet i en gryde og tilsæt vand og øl.
Lad det trække i ca. 10 minutter.
Bring det i kog og lad det koge ved svag
varme under låg i ca. 10 minutter. Pisk i det
med et piskeris af og til
Tag en smule øllebrød fra, ca ½ dl.
Smag på øllebrød med og uden sukker
Tilsæt sukker (40 g)
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Sådan gør I

Smag på øllebrøden
Pisk fløden til flødeskum

Øllebrød uden øl

Flødeskummet skal også bruges til øllebrød
uden øl.

Vask hænder

.

200 g rugbrød

580 g vand

40 g sukker

Sådan gør i:
Skær rugbrødet i mindre tern.
Kom brødet i en gryde og tilsæt vand.
Lad det trække i ca. 10 minutter.
Bring det i kog og lad det koge ved svag
varme under låg i ca. 10 minutter. Pisk i det
med et piskeris af og til
Tag en smule øllebrød fra, ca ½ dl.
Smag på øllebrøden
Tilsæt sukker (40 g)
Smag på øllebrød med og uden sukker
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Smagning

Prøv at smag øllebrød med øl sammen med
fløde. Hvad betyder det for smagen:

Nu skal i smage forskel på de to øllebrød.

Hvordan syntes du øllebrød med øl smager
Prøv eventuelt at tage nogle små portioner fra
og tilsæt forskellige krydderier og smag.
Evaluering:
Ved evalueringerne af måltidet: kan følgende
spørgsmål stilles: Syntes I at der mangler
noget for at fuldende måltidet?

Hvordan syntes du øllebrød med vand smager.
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Grahamsbrød

2 brød

1 tsk = 5 ml
1 dl sesamfrø og

Sesamfrø og hørfrø giver

1 dl hørfrø

lidt mere at tygge i og
sesamfrøene giver brødene

Opskriften er uhyre simpel, du behøver ikke at

en dejlig smag.

få dej på fingrene. Hvis du laver dejen om

Brødene kan sagtens laves

aftenen er den klar til at bage næste morgen,

uden eller andre frø eller

eller du kan røre den sammen om morgenen, og

kerner kan tilsættes

brødene er klart til at bage om aftenen.
1 L koldt vand
fra vandhanen

1 kg grahamsmel

1 kg vand, hvis du vejer i
stedet for at måle

¼ pakke gær
(10-12g)
2 tsk. fint salt

Brug standard måleske,

Fremgangsmåde:
1.

6. Bag brødene i ovnen ved 200 C i ca. ¾
time

Gær og salt udrøres i vandet. Det er

(Start gerne med kold ovn).

nemmest, hvis du starte med at komme

Brødene skal have fået en sprød

lidt vand i og først kommer resten i når

overflade / skorpe. Hvis du ”banker på

gæren er opløst.

det” på undersiden skal det lyde hult.
Brødene skal måske bage lidt længere

2. Hørfrø og sesamfrø røres i
3. Grahamsmel tilsættes og der røres
rundt til det hele er blandet.
4. Der skal bruges 2 forme.
Størrelse ca. 12cm x 30 cm
(rugbrødsforme).
Det er godt med brede forme, da
brødene er nemmere at skære, hvis de
er brede frem for høje. Dejen må kun

tid, hvis ovnen ikke er en varmluft-ovn.
7. Tag brødene ud af formene og afkøl
dem på en rist
Vil du hellere have sandwichboller kan du hæve
og bage denne portion i en bradepande(ca. 30
x40 cm og ca. 3 cm høj). Når brødet er afkølet
på en rist kan brødet skæres i firkanter og
flækkes som boller.

nå halvt op af formens sider, da der
skal være plads til at brødet kan hæve.
Formen skal smøres med smør eller
margarine, hvis det ikke er en slip let
form.
Hæld dejen i formene og glat dejen ud.
5. Lad brødene hæve 8-12 timer (i stue
temperatur) eksempelvis natten over
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sammen

Gulerodskage
Med fokus på Sød
3.
Vi skal lave gulerodskage
Anbefaling at eleverne medbringer en blyant til
at skrive kommentarer ned til de forskellige

4.

smagetrin i opskriften.

Rør de våde
ingredienser og de
revne gulerødder
sammen

Rør det hele
sammen, og hæld
dejen i en smurt
springform
Bages ved 170 ⁰C i
ca. 1 time.

Gulerodskage
5.

Ingredienser:

Smagning

250 g grahamsmel
1 tsk. Natron
1 tsk. Kanel
250 g rørsukker
1 dl rosiner
1 dl nøddekerner, halverede

Kagen smages når den er afkølet, prøv at

1 dl solsikkekerner

kagen.

2 dl rapsolie

Smagning:

beskrive med ord hvad i oplever når i smager

350 g gulerødder
3 æg

Evaluering

Sådan gør I
Vask Hænder

Ved evalueringerne af kagen: kan følgende
spørgsmål stilles: Syntes I at der mangler
noget i kagen for at den havde været rigtig
god?

1.
2.

Bland de tørre
ingredienser
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Tag ca. 1 dl af

Kakaomælk

mælk og tilsæt
kakaoen, rør

Med fokus på Bitter og sød

rundt indtil
3.

Vi skal lave varm Kakao
Vi skal i dag arbejde med grundsmagene sød og

kakaoen er opløst.
(2. smagning)
Tænd for koge

bitter og hvordan en kakaomælk udvikler sig i

pladen og tilsæt

smagen under tilberedning

resten af
mælken. Lad den

Anbefaling at eleverne medbringer en blyant til
at skrive kommentarer ned til de forskellige
smagetrin i opskriften.

4.

varme op næsten
til kogepunktet
(3. smagning)
Tilsæt 2 spsk.

Varm Kakaomælk

sukker rør rundt
til sukkeren er

Ingredienser:

opløst
5.

4 spsk. Kakao

(4.smagning)
Tilsæt 2 spsk.

1 liter minimælk

Fløde og varm op.
(5.smagning)

6 tsk. Sukker
6.

4 spsk. Fløde

Tilsæt 2 spsk.
sukker rør rundt
til sukkeren er
opløst

Sådan gør I
7.
Vask Hænder

(6.smagning)

Tilsæt 2 spsk.
Fløde og varm op.
(7.smagning)

1.
Hæld 4 spsk.
Kakao i en gryde.

8.

(1 smagning)
2.
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Hvis den ikke er
sød nok kan i
tilsætte mere

Smagninger:
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

sukker, lidt af
9.

gangen
(8.smagning)

Når I har den
færdige
kakaomælk kan i
lege med at
tilsætte
10.

forskellige
krydderier
eksempelvis
kanel,
kardemomme,
nelliker osv.
(9. smagning)

Smagning

5.

Smag undervejs i tilberedning af den varme
kakao hvordan kakaomælken ændre sig ved de
forskellige trin i tilberedningen. Prøv til sidst
at tilsætte forskellige krydderier og smag hvad
der sker.

Ina Clausen & Hanne Kjærsgaard

60

Et bord med forskellige grønsager, frugt og

Kreativ mad dag

krydderurter

I dag skal I lave mad med forskellige råvarer. I
får ikke som tidligere udleveret en opskrift,
men I skal i dag selv finde opskrifter eller selv
lave jeres egen opskrift.
I skal lave en forret, en hovedret og en
dessert.
Foto: Hanne Kjærsgaard

Når I vælger opskrifter skal I:
- tænke på hvilke råvarer der er tilgængelige

Et bord med forskellige produkter som kan
bidrage med umami smagen specielt

- tænke på smag
- tænke på duft
- tænke på farver
- tænke på sundhed

Forslag til råvareinddeling:
Et bord med forskellige ingredienser til at bage
med eksempelvis forskellige mel typer, sukker,

Foto: Hanne Kjærsgaard

Et bord med mange forskellige krydderier

nødder, kerner, mælk, æg og så videre

Foto: Hanne Kjærsgaard
Foto: Hanne Kjærsgaard
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KØD / FISK
Ansjoser
Bacon
Muslinger
Skinke
MEJERI PRODUKTER
Smør (speciel brunt)
Ost (Cheddar og
parmesan)
Fløde creme fraiche

SMAGSVENNER
BLOMKÅL
GRØNSAGER
Agurk
Hvidløg
Svampe
Ærter
FRUGT
Citron

KRYDDERURTER
Peber
Persille
Purløg
KRYDDERIER
Karry
Muskat

NØDDER
Mandler
Nødder
Valnødder

ANDET
Aioli (hvidløgs mayonnaise)
Bechamel sovs
Brød croutoner
Hollandaise sauce
Kikse krummer
Mornay sovs
Mousseline sauce
Oliven olie
Tomat sauce
Kilde: Dornenburg, A. & Page, K. Culinary Artistry. 1996. Wiley & Sons.
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KØD / FISK
Ansjoser
Bacon
Kaviar
Skinke
Svinekød
Røget skinke
Røget laks
MEJERI PRODUKTER
Creme fraiche
Fløde
Ost (Cheddar, ged og
parmesan)
Smør

SMAGSVENNER
KARTOFFEL
GRØNSAGER
Fennikel
Hvidløg
Julesalat
Løg
Majroe
Oliven
Peber
Peberrod
Persillerod
Porrer
Radise
Salt

KRYDDERURTER
Basilikum
Citron timian
Dild
Enebær
Mint
Persille
KRYDDERIER
Cayenne
Muskat
Paprika
Timian

Savoy kål
Selleri
Sennep
Squash
Svampe
Sød Kartoffel
Trøffel
Kilde: Dornenburg, A. & Page, K. Culinary Artistry. 1996. Wiley & Sons.
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KØD / FISK
Bacon
Fisk
MEJERI PRODUKTER
Fløde
Ost (Cheddar, ged,
parmesan)
Smør

SMAGSVENNER PORRER
GRØNSAGER
KRYDDERURTER
Kartofler
Persille
Rødbeder
Timian
Ærter
KRYDDERIER
FRUGT
Sennep
Citron
Tomater

ANDET
Brødcroutoner
Bechamel sovs
Eddike
Hollandaise sovs
Mousseline sovs Oliven olie
Rød Vin
Kilde: Dornenburg, A. & Page, K. Culinary Artistry. 1996. Wiley & Sons.
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KØD / FISK
Ansjoser
Bacon
Røget fisk
MEJERI PRODUKTER
Smør
Ost
Creme fraiche
NØDDER
Valnødder
Vand kastanjer

SMAGSVENNER
RØDBEDER
GRØNSAGER
Agurk
Fennikel
Ingefær
Kartoffel
Løg
Radise

KRYDDERIER
Karry
Muskat
Nellike
Paprika
Salt
Sennep

FRUGT
Appelsin
lemon
Æbler

KRYDDERURTER
Dill
Persille
Purløg

ANDET
Bechamel sovs
Balsamico eddike
Eddike
Farin
Æg
Kilde: Dornenburg, A. & Page, K. Culinary Artistry. 1996. Wiley & Sons.

Ina Clausen & Hanne Kjærsgaard

65

KØD / FISK
Bacon
Skinke
MEJERI PRODUKTER
Smør
Fløde

SMAGSVENNER ÆRTER
GRØNSAGER
Artiskok
Champignon
Fennikel
Gulerod
Hvidløg
Hovedsalat
Løg
Porrer
Savoykål

KRYDDERURTER
Purløg
Persille
Kørvel
Mint
KRYDDERIER
Muskat
Rosmarin
Salvie

ANDET
Ris
Risotto
Sukker
NØDDER
Eddike
Mandler
Kilde: Dornenburg, A. & Page, K. Culinary Artistry. 1996. Wiley & Sons.
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KØD / FISK
Bacon
MEJERI PRODUKTER
Creme Fraiche
Fløde
Ost (parmesan)
Yoghurt
NØDDER
Kastajne
Mandler
Pecannødder
Valnødder

SMAGSVENNER
KYLLING
GRØNSAGER
Asparges
Champignon
Fennikel
Hvidløg
Ingefær
Kål
Løg
Majs
Oliven
Radise
Savoy kål
Sød Kartoffel
Tomater
Trøffel
Ærter
FRUGT
Ananas
Appelsiner
Blommer
Kokos
Lemon
Lime
Mango
Sveske blommer
Vindruer
Æbler

Ina Clausen & Hanne Kjærsgaard

KRYDDERURTER
Basilikum
Citron timian
Dild
Mint
Oregano
Persille
Purløg
Timian
KRYDDERIER
Karry
Muskat
Paprika
Peber
Rose marin
Salt
Sennep
Stjerne anis
ANDET
Barbeque sovs
Brød skorper / croutoner
Honning
Oliven olie
Soya sovs
Rødvinseddike
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