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Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
uge 33 
Introduktion til faget, 
regler, adfærd 
Sundhed: 
Kulhydratgruppen 
frugt 
 

Frugtsalat  
 

Køkkenadfærd. 
Viden om kulhydratgruppen. 
 
Madlavning (madlavningens mål og struktur): Eleven har 
viden om køkkenredskaber, arbejdsprocesser samt fagord. 
Eleven kan lave mad efter en opskrift. 
 
Mad og sundhed (sundhedsbevidsthed): Eleven har viden 
om sund mad.  

  
uge 34 
Sundhed: 
Kulhydratgruppen 
grøntsager  
Snitte/hakke og 
eksperimentering 

Salatkøkken  
 
Et udvalg af grøntsager og 
ingredienser til salat og 
dressing, som eleverne selv 
vælger og sammensætter 
 

 

Viden om kulhydratgruppen grøntsager, vitaminer 
og økologi. Eksperimentering i smag, udtryk og 
sanselighed. 
 
Mad og sundhed (sundhedsbevidsthed): Eleven har viden om 
sund mad. 
 
Madlavning (madlavningens mål og struktur): Eleven kan 
tilsmage og krydre maden. 
Eleven kan skelne mellem forskellige grundsmage, 
konsistens og aroma. 
 
Fødevarebevidsthed (bæredygtighed og miljø): Eleven har 
viden om fødevaregruppens bæredygtighed. 
Eleven kan vurdere miljømæssige konsekvenser af 
madhåndtering. 
 
Madlavning (madens æstetik): Eleven kan fortolke sanse og 
madoplevelser. 

 
uge 35 
Sundhed: 
Kulhydratgrupp
en cerealier 
 

Bagning af boller 
 

Viden om kulhydratgruppen cerealier.  
Viden om korte og lange kulhydrater og deres betydning for 
sundhed. 
 
Mad og sundhed (sundhedsbevidsthed): Eleven har viden 
om faktorer der påvirker madvalg, sundhed, trivsel og 
miljø. 
 
Fødevarebevidsthed (råvarekendskab): Eleven har viden om 
råvarens fysisk-kemiske egenskaber. 

 
uge 36 
Fedtstoffer og 
smag 
 

Forskellige grøntsager stegt i 
forskelligt fedtstof. 
 

Viden om fedt og smag. 
 
Fødevarebevidsthed (råvarekendskab): Eleven har viden om 
råvarens smag og anvendelse. 
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Madlavning (smag og tilsmagning): Eleven har viden om 
grundsmage, konsistens og aroma. 

 
uge 37 
Det sunde og 
usunde fedt  

Bagt laks med lun 
rodfrugtsalat 

”Mit kokkeri” side 112-
113 

Mad og sundhed (sundhedsbevidsthed): Eleven kan viden 
om sund mad i madlavning. 
 
Mad og sundhed (sundhedsbevidsthed): Eleven kan vurdere 
egne madvalg i forhold til sundhed og trivsel. 

 
uge 38 
Kartoflen  

Sønderjysk kartoffelkage 
 

Viden om kartoflen, stivelse og vitaminer. 
 
Fødevarebevidsthed (råvarekendskab): Eleven har viden om 
råvaregruppens smag og anvendelse. 
 
Madlavning (grundmetoder og madteknik): Eleven 
kan kombinere grundmetoder og teknik i 
madlavning. 

 
uge 39 
Kartoflen 

Brændende kærlighed 
med rødbede-
æblesalat 
”Mit kokkeri” side 138 
 

Viden om kartoflen og forskellige sorter. 
 
Mad og sundhed (sundhedsbevidsthed): Eleven har viden 
om sund mad og madlavning. 
 
Fødevarebevidsthed (råvarekendskab): Eleven har viden om 
råvarens smag og anvendelse. 
Eleven har viden om råvarens fysisk-kemiske egenskaber. 
 

uge 40 
Varedeklarationer og 
mærkninger 

Gulerodskage  
”Mit kokkeri” side 
170-171 

 

Fødevarebevidsthed (madvaredeklarationer og 
fødevaremærkninger): Eleven har viden om 
næringsdeklarationer og tilsætningsstoffer. 
Eleven har viden om fagord og begreber og 
maddeklarationers og mærkningsordnings formål og struktur. 

 
uge 41 
Mærkninger og økologi 

Nudelsuppe med 
kylling 

”Børnenes koge-
bagebog” side 155 

Fødevarebevidsthed (madvaredeklarationer og 
fødevaremærkninger): Eleven kan aflæse 
madvaredeklarationer og fødevaremærkninger. 
Eleven har viden om fagord og begreber og 
maddeklarationers og mærkningsordnings formål og struktur. 

 
uge 43 
Smørrebrød 

Smørrebrød med forskelligt 
fremstillet pålæg 
”Børnenes koge-bagebog” 
side 32-35 

Fremstilling af smørrebrød og viden om smørrebrødets 
tradition. 
 
Måltid og madkultur (måltidets komposition): Eleven kan 
opbygge hverdagens måltider ud fra formål. 
 
Måltid og madkultur (måltidskultur): 
Eleven har viden om mad og måltidskulturer. 
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Madlavning (madens æstetik): Eleven kan vurdere mads 
æstetiske indtryk og udtryk. 

 
uge 44 
Morgenmad 

Morgenmad – 
powergrød  

”Køkkenrevolution på 
høje hæle” side 43  

Eleverne får viden om dagens vigtigste måltid. 
 
Mad og sundhed (sundhedsbevidsthed): Eleven kan omsætte 
viden om sund mad i madlavning.  
 
Mad og sundhed (sundhedsbevidsthed): Eleven kan vurdere 
egne madvalg i forhold til sundhed, trivsel og miljø. 
 
Mad og sundhed (ernæring og energibehov): Eleven har 
viden om ernæringsfaktorer og energibehov. 
Eleven har viden om kostanbefalinger og deres grundlag. 

 
uge 45 
Hygiejne, bakterier og 
konservering 

Syltning 
Syltetøj til æbleskiver nogle 
gange senere 

Viden om vækstbetingelser for bakterier, de forskellige 
slags og hvordan man fremmer de sunde og hæmmer de 
sygdomsfremkaldende. 
 
Mad og sundhed (hygiejne): Eleven har viden om hygiejne-, 
opbevarings- og konserveringsprincipper. 
Eleven har viden om mikroorganismer. 
Eleven kan vurdere mads holdbarhed. 
 
Fødevarebevidsthed (madvaredeklarationer og 
fødevaremærkninger): Eleven har viden om 
næringsdeklarationer og tilsætningsstoffer. 

 
uge 46 

Fermentering 
Fermentering til 
julemaden nogle 
gange senere 
 

Viden om vækstbetingelser for bakterier, de forskellige 
slags og hvordan man fremmer de sunde og hæmmer de 
sygdomsfremkaldende. 
 
Mad og sundhed (hygiejne): Eleven har viden om hygiejne-, 
opbevarings- og konserveringsprincipper. 
Eleven har viden om mikroorganismer. 
Eleven kan vurdere mads holdbarhed. 
 
Fødevarebevidsthed (madvaredeklarationer og 
fødevaremærkninger): Eleven har viden om 
næringsdeklarationer og tilsætningsstoffer. 

 
uge 47 
Jul og 
traditioner 
 

Æbleskivebagning og 
besøg fra andre 
valghold 

Måltider og madkultur (måltidets komposition): Eleven kan 
opbygge måltider til særlige anledninger. 
 
Måltid og madkultur (måltidskultur): Eleven har viden om 
tids- og stedsbestemte mad- og måltidskulturer. 
 

uge 48 
Jul og 

Julesmåkager 
Brunkager 

Måltider og madkultur (måltidets komposition): Eleven kan 
opbygge måltider til særlige anledninger. 
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traditioner ”Børnenes koge-

bagebog” side 282 
 

 
Måltid og madkultur (måltidskultur): Eleven har viden om 
tids- og stedsbestemte mad- og måltidskulturer. 
 

uge 49 
Jul og 
traditioner 

Gammeldags julemiddag 
Kogt torsk med 
sennepssovs, kartofler og 
persille 
 

Måltider og madkultur (måltidets komposition): Eleven kan 
opbygge måltider til særlige anledninger. 
 
Måltid og madkultur (måltidskultur): Eleven har viden om 
tids- og stedsbestemte mad- og måltidskulturer. 
 

uge 50 
Jul og 
traditioner 

Confit de Canard, brunede 
kartofler, brun sovs og 
rødkål 

Måltider og madkultur (måltidets komposition): Eleven kan 
opbygge måltider til særlige anledninger. 
 
Måltid og madkultur (måltidskultur): Eleven har viden om 
tids- og stedsbestemte mad- og måltidskulturer. 
 

uge 2 
Smag og 
tilsmagning 

Stoemp (belgisk 
kartoffelret) 

Madlavning (smag og tilsmagning): Eleven kan tilsmage og 
krydre maden 
Eleven kan skelne mellem forskellige grundsmage, 
konsistens og aroma. 
 

uge 3 
Kalorieberegnin
g  

Opgave:  
Design din egen burger ud 
fra sundhed, smag, 
udseende med emballage 
og varedeklaration 

Mad og sundhed (ernæring og energibehov): Eleven har 
viden om ernæringsfaktorer og energibehov. 
Eleven har viden om kostanbefalinger og deres grundlag. 
Eleven kan redegøre for energibehov og ernæring i forhold 
til egen sundhed, herunder med digital kostberegning. 

uge 4 
Design din egen 
burger ud fra 
smag, sundhed 
og udseende 

Burger  Mad og sundhed (ernæring og energibehov): Eleven kan 
redegøre for energibehov og ernæring i forhold til egen 
sundhed, herunder med digital kostberegning. 
 

uge 5 
Chokolade – et 
udfordrende 
håndværk 

Fyldte chokolader Præcision, håndværk, omhyggelighed 
 
Madlavning (madens æstetik) : Eleven har viden om 
sanselighed. 
Eleven kan vurdere mads æstetiske ind og udtryk. 
 

uge 6 
Grundmetoder: 
bagning 

Vandbakkelser 
”Børnenes koge-
bagebog” side 270 

Viden om forskellige bagemetoder. Her en afbagt dej. 
 
Madlavning (grundmetoder og madteknik): Eleven kan 
lave mad ud fra enkle grundmetoder og teknikker. 
 
Måltid og madkultur (madlavningens fysik og kemi): 
Eleven kan skabe retter under hensynstagen til 
sammenhæng mellem madlavnings grundmetoder og 
fysisk-kemiske egenskaber. 
 

uge 8 
Grundmetoder: 
bagning 

Fastelavnsboller med 
creme 
”Børnenes koge-

Viden om forskellige bagemetoder. Her en fed gærdej 
 
Madlavning (grundmetoder og madteknik): Eleven kan 
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bagebog” side 242 lave mad ud fra enkle grundmetoder og teknikker. 
 
Måltid og madkultur (måltidskultur): Eleven har viden om 
tids- og stedsbestemte mad- og måltidskulturer. 
 

uge 9 
Grundmetoder: 
kogning 

Pocheret æg Viden om forskellige kogemetoder. Her en pochering. 
 
Madlavning (grundmetoder og madteknik): Eleven kan 
kombinere grundmetoder og teknikker i madlavning. 
Eleven kan lave mad ud fra enkle grundmetoder og 
teknikker. 
 

uge 10 
Grundmetoder: 
kogning 

sushi Viden om forskellige kogemetoder. Her kogning i væske.  
 
Madlavning (grundmetoder og madteknik): Eleven kan 
kombinere grundmetoder og teknikker i madlavning. 
 
Madlavning (madens æstetik): Eleven har viden om 
sanselighed. 
Eleven kan vurdere mads æstetiske ind og udtryk. 
 

uge 11 
Grundmetoder: 
stegning 

Marokkansk kylling 
med abrikoser og 
mandler.  
”Børnenes koge-
bagebog” side 158 

Viden om forskellige stegemetoder. Her wok/lynstegning 
med fedtstof 
 
Madlavning (grundmetoder og madteknik): Eleven kan lave 
mad ud fra enkle grundmetoder og teknikker. 
 

uge 12 
Grundmetoder: 
stegning 

Ovnstegt 
svinemørbrad med 
bagte kartofler og 
persillerødder med 
timian. 
Opskrift: Årstiderne 

Viden om forskellige stegemetoder. Her ovnstegning. 
 
Madlavning (grundmetoder og madteknik): Eleven kan lave 
mad ud fra enkle grundmetoder og teknikker. 
 

uge 14 
Grundmetoder: 
jævning 

Lasagne, grøn salat 
med bønner og 
avokado 
”Mit kokkeri” side 
80-81 

Viden om forskellige jævnemetoder. Her en opbagning 
 
Madlavning (grundmetoder og madteknik): Eleven kan lave 
mad ud fra enkle grundmetoder og teknikker. 
 

uge 15 
Grundmetoder: 
jævning 

Bøf bearnaise, 
syltede rødløg og 
kartoffelbåde. 
 

Viden om forskellige jævnemetoder. Her en legering og 
emulsion. 
 
Madlavning (grundmetoder og madteknik): Eleven kan lave 
mad ud fra enkle grundmetoder og teknikker. 
 

uge 16 
Meltyper 

Brødbagning 
 

Viden om forskellige meltyper, deres sundhed og 
bageegenskaber. 
 
Mad og sundhed (sundhedsbevidsthed): Eleven kan omsætte 
viden om sundhed i mad og madlavning. 
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Fødevarebevidsthed (råvarekendskab): Eleven kan redegøre 
for almindelige råvarers smag og anvendelse. 
 

uge 17 
Måltidets 
komposition 
Forret, hovedret 
og dessert 
 

tomat-melonsuppe, 
grillet citronmarineret 
kylling med æbler og 
persille, hindbær-is 
på fåremælksyoghurt 
”Køkkenrevolution 
på høje hæle” side 
175 og side 79 og 
side 253 

Måltid og madkultur (måltidets komposition): Eleven kan 
opbygge måltider til særlige anledninger. 
Eleven har viden om grundprincipper for opbygning af 
måltider. 

uge 18 
Måltidets 
komposition 
Det italienske 
køkken 
 

Pizza 
”Mit kokkeri” side 
98-99 

Måltid og madkultur (måltidets komposition):  
Eleven har viden om grundprincipper for opbygning af 
måltider. 
 
Måltid og madkultur (måltidskultur): Eleven kan præsentere 
eksemplariske måltider fra forskellige kulturer. 
 

uge 19 
Fisk er fedt 

Fiskefrikadeller med 
ny kartofler, 
remoulade og 
asparges 
”Mit kokkeri” side 
108-109 

Viden om og smagen af friske sæsonvare.  
Viden om bæredygtighed i forhold til lokale råvarer. 
 
Måltid og madkultur (måltidskultur): Eleven har viden om 
tids- og stedsbestemt mad. 
 
Mad og sundhed (sundhedsbevidsthed): Eleven har viden 
om faktorer der påvirker madvalg, sundhed, trivsel og 
miljø. 
 
Fødevarebevidsthed (råvarekendskab): Eleven har viden om 
råvaregruppens smag og anvendelse. 
 
Fødevarebevidsthed (bæredygtighed og miljø): Eleven har 
viden om fødevaregruppens bæredygtighed. 
 
Fødevarebevidsthed (kvalitetsforståelse og madforbrug): 
Eleven kan vurdere fødevarens kvalitet. 
 

uge 20 
Fisk, håndværk 
og 
bæredygtighed 

Filetering af fisk, 
fiskefon (veloute) 
salat med friske 
krydderurter  

Viden om og smagen af friske sæsonvare.  
Viden om bæredygtighed i forhold til lokale råvarer. 
 
Måltid og madkultur (måltidskultur): Eleven har viden om 
tids- og stedsbestemt mad. 
 
Mad og sundhed (sundhedsbevidsthed): Eleven har viden 
om faktorer der påvirker madvalg, sundhed, trivsel og 
miljø. 
 
Fødevarebevidsthed (råvarekendskab): Eleven har viden om 
råvaregruppens smag og anvendelse. 
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Fødevarebevidsthed (bæredygtighed og miljø): Eleven har 
viden om fødevaregruppens bæredygtighed. 
 
Fødevarebevidsthed (kvalitetsforståelse og madforbrug): 
Eleven kan vurdere fødevarens kvalitet. 
 

uge 21 
Spis efter årstid 

Rabarbertrifli  
”Mit kokkeri” side 
151 

Viden om og smagen af friske sæsonvare.  
Viden om bæredygtighed i forhold til lokale råvarer. 
 
Måltid og madkultur (måltidskultur): Eleven har viden om 
tids- og stedsbestemt mad. 
 
Mad og sundhed (sundhedsbevidsthed): Eleven har viden 
om faktorer der påvirker madvalg, sundhed, trivsel og 
miljø. 
 
Fødevarebevidsthed (råvarekendskab): Eleven har viden om 
råvaregruppens smag og anvendelse. 
 
Fødevarebevidsthed (bæredygtighed og miljø): Eleven har 
viden om fødevaregruppens bæredygtighed. 
 
Fødevarebevidsthed (kvalitetsforståelse og madforbrug): 
Eleven kan vurdere fødevarens kvalitet. 
 

uge 22 
Fødevarekvalitet 
og økologi 

Æg-laboratorium 
Udforskning af æg 

Viden om æggets opbygning, indhold og egenskaber 
 
Fødevarebevidsthed (råvarekendskab): Eleven kan tage 
hensyn til råvarens fysiske og kemiske egenskaber 
 
Fødevarebevidsthed (kvalitetsforståelse og madforbrug): 
Eleven har viden om kvalitetskriterier for fødevarer. 
 

uge 24 
Dyrevelfærd og 
økologi - æg 

Spaghetti carbonara 
”Mit kokkeri” side 
66-67 

Viden om forskellige former for ægproduktion og hønsenes 
forhold. 
 
Fødevarebevidsthed (bæredygtighed og miljø): Eleven kan 
analysere fødevaregruppers vej fra jord til bord og til jord 
igen. 
Eleven har viden om betydningen af madhåndtering 
for bæredygtighed og miljø. 
 
Fødevarebevidsthed (kvalitetsforståelse og madforbrug): 
Eleven har viden om kvalitetskriterier for fødevarer. 
 

uge 25 
Dyrevelfærd og 
økologi - kød 

Stegt flæsk med 
persillesovs 
”Mit kokkeri” side 
90-91 

Viden om forskellige former for ægproduktion og hønsenes 
forhold. 
 
Fødevarebevidsthed (bæredygtighed og miljø): Eleven kan 
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analysere fødevaregruppers vej fra jord til bord og til jord 
igen. 
Eleven har viden om betydningen af madhåndtering 
for bæredygtighed og miljø. 
 
Fødevarebevidsthed (kvalitetsforståelse og madforbrug): 
Eleven har viden om kvalitetskriterier for fødevarer. 
 

uge 26 
Festlig 
afslutning og 
quiz 

Brownie med frisk 
frugt 
”Mit kokkeri” side 
168-169 

Måltid og madkultur (måltidets komposition): Eleven kan 
opbygge måltider til særlige anledninger. 

 
Der kan forekomme ændringer i årsplanen i løbet af skoleåret. 
Den fulde udgave af fællesmål for madkundskab kan ses på: http://www.emu.dk/modul/madkundskab-
f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning 
 

 


