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                AKTIVITET 

 

            LÆRINGSMÅL 

uge 33-34 

Genopfriskning af faget, regler, 

adfærd 

Kulhydrater 

 

Frugttærte  

 

Køkkenadfærd. 

Viden om kulhydrater 

 

Eleven har viden om 

køkkenredskaber, arbejdsprocesser 

samt fagord. 

 

Eleven kan lave mad efter en 

opskrift. 

 

uge 35-36 

Sundhed: Kulhydratgruppen 

grøntsager  

Snitte/hakke 

Salatbar  

 

2 klassiske salater 

Græsk salat og Tabouli 

 

 

 

Viden om kulhydratgruppen 

grøntsager, vitaminer og 

mineraler.  

 

Eleven har viden om sund mad. 

 

Eleven kan tilsmage og krydre 

maden. 

 

Eleven kan skelne mellem 

forskellige grundsmage, konsistens 

og aroma. 

 

Eleven kan fortolke sanse og 

madoplevelser. 

 

uge 37 

Valgfri 

 

Holdet vælger selv ret fra 

kogebogen ”Mit kokkeri” 

 

Medbestemmelse og samarbejde 

uge 38-39 

Kulhydrater 

De lange, langsomme og 

melede 

 

Foccacia brød Viden om kulhydratgruppen 

cerealier. 

 

Viden om korte og lange kulhydrater 

og deres betydning for sundhed. 

 

Eleven har viden om faktorer der 

påvirker madvalg, sundhed, trivsel 

og miljø. 

 

Eleven har viden om råvarens fysisk-

kemiske egenskaber. 
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uge 40-41 

Fagligt oplæg om kulhydrater 

og sundhed 

 

 

 

Viden om kulhydrater, 

hurtige og langsomme, 

sunde og usunde, blodsukker 

og fordøjelse.  

 

Viden om korte og lange kulhydrater 

og deres betydning for sundhed. 

 

Eleven kan træffe begrundede 

madvalg i forhold til sundhed 

Eleven kan omsætte viden om sund 

mad i madlavning. 

 

uge 43-44 

Mormormad - komfuralderen 

 

Frikadeller og kold kartoffelsalat 

”Mit kokkeri” side 70-71 

Viden om komfurets opfindelse og 

des betydningen for populære 

madretter 

 

Eleven har viden om mad og 

måltidskulturer. 

 

Eleven har viden om tids- og 

stedsbestemte mad- og 

måltidskulturer. 

 

uge 45-46 

Madelainekager og Marcel 

Proust 

 

 

 

Madelainekager 

 

 

 

 

Brudstykke af Marcel Proust 

beskrivelse af smagen af 

Madelainekage med Lindete.  

Snak om smage, dufte og minder. 

 

Eleven har viden om sanselighed. 

 

Eleven kan vurdere mads æstetiske 

ind og udtryk. 

 

uge 47-48 

Madkultur og højtider 

Brunkager 

”Børnenes koge-bagebog” 

side 282 

 

Eleven kan opbygge måltider til 

særlige anledninger. 

 

Eleven har viden om tids- og 

stedsbestemte mad- og 

måltidskulturer. 

 

uge 49-50-51 

Madkultur og højtider 

andebryst, brunede kartofler, 

brun sovs og rødkål 

marcipangrise 

Eleven kan opbygge måltider til 

særlige anledninger. 

 

Eleven har viden om tids- og 

stedsbestemte mad- og 

måltidskulturer. 

 

uge 2-3 

Smag og tilsmagning 

 

Thaisuppe 

”Børnenes køkken” side 94 

Eleven kan tilsmage og krydre 

maden. 
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Eleven kan skelne mellem 

forskellige grundsmage, konsistens 

og aroma. 

 

uge 4 – 5 

Chokolade 

Fyldte chokolader Præcision, håndværk, 

omhyggelighed 

 

Eleven har viden om sanselighed. 

Eleven kan vurdere mads æstetiske 

ind og udtryk. 

 

Eleven kan lave mad under 

hensynstagen til fysisk-kemiske 

processer. 

 

uge 6 og 8 

Grundmetode: stegning 

 

 

 

Wok med kylling og broccoli 

”Mit kokkeri” side 62-63 

 

 

 

Viden om forskellige stegemetoder. 

Her wok/lynstegning med fedtstof 

 

Eleven kan lave mad ud fra enkle 

grundmetoder og teknikker. 

 

uge 9-10 

Grundmetode: bagning 

 

 

 

Fastelavnsboller med creme 

”Børnenes koge-bagebog” 

side 242 

 

 

Viden om forskellige bagemetoder. 

Her en fed gærdej 

 

Eleven kan lave mad ud fra enkle 

grundmetoder og teknikker. 

 

Eleven har viden om tids- og 

stedsbestemte mad- og 

måltidskulturer. 

 

uge 11-12 

Grundmetode: Kogning 

Hjemmelavet pasta med 

tomatsovs 

 

Viden om forskellige kogemetoder. 

Her kogning i væske. Viden om 

fremstilling af pasta og 

kategorisering af diverse typer af 

pasta. 

 

Eleven kan kombinere 

grundmetoder og teknikker i 

madlavning. 

 

Eleven har viden om grundmetoder 

og teknikker i madlavning 

 

uge 13-14 

Grundmetode: jævning 

 

 

 

Bøf bearnaise, syltede rødløg 

og kartoffelbåde. 

 

Viden om forskellige jævnemetoder. 

Her en legering og emulsion. 

 

Eleven kan lave mad ud fra enkle 

grundmetoder og teknikker. 
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uge 16 

valgfri 

 

 

Holdet vælger opskrift fra 

kogebogen 

”Mit kokkeri”  

Medbestemmelse og samarbejde  

 

uge 17-18 

Fagligt oplæg  

Alt fedt er ikke lige fedt 

 

 

Viden om mættet, monoumættet og 

polyumættet fedt, deres egenskaber 

i kosten og indflydelse på sundhed. 

 

Eleven kan træffe begrundede 

madvalg i forhold til sundhed. 

 

Eleven kan omsætte viden om sund 

mad i madlavning. 

 

Eleven har viden om 

kostanbefalinger og deres grundlag. 

 

uge 20-21 

Dyrevelfærd og 

bæredygtighed 

Pocheret æg 

 

 

 

Æggets egenskaber i madlavning, 

økoæg kontra buræg, hvad består et 

æg af. 

 

Eleven kan skabe retter under 

hensynstagen til sammenhæng 

mellem madlavnings grundmetoder 

og fysisk-kemiske egenskaber. 

 

Eleven har viden om 

fødevaregruppens bæredygtighed. 

 

Eleven kan vurdere fødevarens 

kvalitet. 

 

Eleven har viden om faktorer der 

påvirker madvalg, sundhed, trivsel 

og miljø. 
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Der kan forekomme ændringer i årsplanen i løbet af skoleåret. 

Der er taget udgangspunkt i fællesmål for madkundskab. 

 

uge 22 og 24 

Bæredygtighed: Spis efter 

sæson – fisk er fedt 

Rødspættefilet med ny 

kartofler, remoulade og 

årstidens grønt 

”Mit kokkeri” side 114-115 

Viden om og smagen af friske 

sæsonvare.  

 

Viden om bæredygtighed i forhold 

til lokale råvarer samt fangst og 

opdræt af fisk. 

 

Eleven har viden om tids- og 

stedsbestemt mad. 

 

Eleven har viden om faktorer der 

påvirker madvalg, sundhed, trivsel 

og miljø. 

 

Eleven har viden om 

råvaregruppens smag og 

anvendelse. 

 

Eleven har viden om 

fødevaregruppens bæredygtighed. 

 

Eleven kan vurdere fødevarens 

kvalitet. 

 

uge 25-26 

Festlig afslutning og quiz 

Mazarinkage med frisk frugt 

”Børnenes koge-bagebog” side 

260-261 

Eleven kan opbygge måltider til 

særlige anledninger. 


