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SIDE 2   Undervisningsforløb om kål og madkultur

Materialet er udarbejdet af Rasmus Dalsgaard, Liv Kim Jespersgaard og Ida Haarby Drevald 

(Madkulturen) med bidrag fra madkundskabslærere fra Roskilde kommune. 

Til materialet er der trukket på følgende litteratur: 

• Astrup, A., Bügel, S., Dyrberg, J., Stender, S. red. (2011). Menneskets ernæring, Munksgaard Danmark.

• Carlsen, H. B. & Pedersen, A. T. (2014). Madkundskab, Akademisk Forlag.

• Pedersen, K. M. & Jensen, K. (2015). Elevhæfte: Kål og madkultur, Madkamp – DM i madkundskab 2015

• Raavareguiden: www.raavareguiden.dk
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Introduktion
I dette forløb skal eleverne arbejde med forskellige 

landes madkultur med udgangspunkt i råvaren 

kål. Undervejs vil eleverne stifte bekendtskab 

med dansk madkultur, kålens historie i et dansk 

perspektiv og hvordan kål anvendes i forskellige 

lande. Eleverne skal desuden arbejde med konser-

veringsmetoden fermentering og fremstille retter 

med kål fra forskellige lande. I visse af aktiviteter-

ne vil det være en fordel, hvis eleverne har kend-

skab til begreberne grundsmage og konsistenser. 

Overordnet om materialet
 Materialet er opbygget med en intention om at 

gøre det lettilgængeligt, så det kræver et mini-

mum af forberedelse. Indledningsvis er der en 

gennemgang af indholdet i de enkelte undervis-

ningsgange, og hvordan man kan organisere det. 

Derudover er der inkluderet et afsnit henvendt 

til læreren, der kort berører den bagvedliggende 

teori om madkultur. Endelig er der udarbejdet en 

række kopiark, der skal kopieres og udleveres til 

eleverne undervejs i forløbet. Kopiarkene rummer 

forskellige opgaver og opskrifter. Til forløbet er der 

ligeledes produceret to videoer, der understøtter 

undervisningens indhold. 

 

Materialet er bygget op omkring to forløb
1.   ”Kål og madkultur” (2 lektioner)

2.   ”Kål verden rundt” (2 lektioner)

Der er en del små opgaver, og det kan derfor være 

nødvendigt at holde en rimelig stram tidsstyring. 

Man kan evt. benytte sig af et ur, der er synligt for 

eleverne. Det kan både være en hjælp for undervi-

seren og virke motiverende for eleverne at skulle 

holde sig inden for en tidsramme. Forløbene tager 

udgangspunkt i madkundskabs kompetencemål. 

Det kan være en god idé at hænge læringsmålene 

op i faglokalet, så de er synlige for eleverne, og 

man løbende kan vende tilbage til dem. Derfor 

indeholder dette materiale også et kopiark med 

læringsmålene, der er klar til at printe og hænge 

op. 

Lærervejledning
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Kompetencemål for
madkundskab

 
  

Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring

Måltidskultur: 
Fase 2
Eleven kan præsentere 

eksemplariske måltider 

fra forskellige kulturer 

Eleven har viden om tids- 

og stedbestemte mad- 

og måltidskulturer 

I kan redegøre for 

begrebet madkultur 

I kan redegøre for 

kålens historie set 

ud fra et dansk 

perspektiv

I kan redegøre for, 

hvordan kål anvendes 

i forskellige lande

I kan fremstille 

mindst en ret 

med kål

Måltid og
madkultur 
Eleven kan 

fortolke måltider 

med forståelse 

for værdier, 

kulturer og 

levevilkår 

Eleverne kan 

anvende en tidslinje 

for at skabe overblik 

over kåls historie 

Eleverne kan 

redegøre for 

karakteristiske 

ingredienser fra 

forskellige lande 

Eleverne lykkes 

med at fremstille 

retter fra forskellige 

lande med kål 

I dette forløb arbejdes der med følgende mål:
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Særlige materialer 
• Råvarer, jf. opskrifter 

• Skoldede lufttætte glas 

• Minihakker el. blender

• Silikonehandsker 

Kopiark
Kopiark 1 - Læringsmål 

Kopiark 2 - Kåltyper

Kopiark 3 -  Kålens historie 1: Arbejdsspørgsmål

Kopiark 4 - Kålens historie 2: Billeder 

Kopiark 5 - Kålens historie 3: Tekststykker 

Kopiark 6 - Lektie: Kål verden rundt

FORLØB 1: KÅL OG MADKULTUR VARIGHED
2 x 45 MIN.

1

OPSTART  – 5 minutter

1. Start med at skrive dagens program op på tavlen og gennemgå det med eleverne:

• Læringsmål

• Madkultur som begreb

• Videopræsentation

• Kål som råvare og dens anvendelse 

• Opsamling og præsentation af lektie

2. Gennemgå kort læringsmålene og hæng dem op i faglokalet.

VIDEO 1: Kål i Danmark 

u https://youtu.be/Y5u6cTidtgU 

OPSTART 

5 minutter

MADKULTUR 
SOM BEGREB 

20 minutter 

VIDEO-
PRÆSENTATION 

20 minutter 

KÅL SOM 
RÅVARE 
OG DENS 
ANVENDELSE

35 minutter

OPSAMLING 
OG 
PRÆSENTATION

10 minutter 

1 2 3 4 5

Undervisningens opbygning
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2

MADKULTUR SOM BEGREB  – 20 minutter 

1. Gennemgå på tavlen, hvad begrebet madkultur står for med fokus på

 den danske madkulturs udvikling. Se teoriafsnit: “Madkultur” og

 ”Den danske madkulturs udvikling”.

3

VIDEOPRÆSENTATION  – 20 minutter 

1. Se video 1 i klassen. 

2. Udlever Kopiark 2: Kåltyper. 

3. Gennemgå med eleverne de forskellige slags kål, og stil evt. 

 følgende spørgsmål: 

•  Hvilke af de her kål kender I?

•  Hvilke har I smagt?

•  Kan I nævne nogle danske retter, hvor kål indgår?

•  Kan I nævne nogle retter fra andre lande, hvor kål indgår?

•  Hvad forbinder I med kål?

4

KÅL SOM RÅVARE OG DENS ANVENDELSE  – 35 minutter 

1. Inddel eleverne i fire grupper. Hver gruppe skal have udleveret

 arbejdsspørgsmålene på kopiark 3. Derudover skal hver gruppe

 have udleveret et af de fire billeder på kopiark 4.

2.  Grupperne får nu tid til at besvare spørgsmålene, der hører til

 deres billede. Eleverne placerer deres billede på tidslinjen, hvor de

 skal forsøge at vurdere, hvilken periode det tilhører.

3.  Grupperne får udleveret det tekststykke, der passer til deres billede.

 Tekststykkerne findes på kopiark 5. De læser det i gruppen og besvarer

 spørgsmålene på kopiark 3.

4. Opsamling til sidst, hvor eleverne kort præsenterer centrale pointer
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 fra deres periode. Se evt. teoriafsnit: ”Kål og madkultur”. 

 Du kan evt. overveje at medbringe smagsprøver på saurkraut, kimchi eller rå kål. 

 5

OPSAMLING OG PRÆSENTATION AF LEKTIE  – 30 minutter 

1. Der samles kort op i klassen. 
2. Præsenter eleverne for lektien ”Kål verden rundt”, som findes på kopiark 6. 
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FORLØB 2 - KÅL VERDEN RUNDT 

1   
OPSTART – 5 minutter

1. Start med at skrive dagens program op på tavlen og gennemgå det med eleverne:

•  Videopræsentation og opsamling på lektie

•  Arbejde i køkkenet: Cup noodles, Ny nordisk kålsalat & Minestronesuppe

•  Smage og opsamling

VARIGHED
2 x 45 MIN.

Særlige materialer 

• Råvarer, jf. opskrifterne 

Kopiark

Kopiark 7 - Opskrift: Cup noodles

Kopiark 8 - Opskrift: Ny nordisk kålsalat

Kopiark 9 - Opskrift: Italiensk minestronesuppe

OPSTART 

5 minutter

VIDEO-
PRÆSEN-
TATION 
OG LEKTIE 

15 minutter 

ARBEJDE I 
KØKKENET

50 minutter

SMAGE OG 
OPSAMLING

20 minutter

1 2 3 4

Undervisningens opbygning

VIDEO 2: Kål verden rundt 

u https://youtu.be/_nkjdabdvZI 
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2

VIDEOPRÆSENTATION OG OPSAMLING  – 15 minutter 

1. Videopræsentation og opsamling på lektie

•  Se video 2 og saml op på videoen og lektiens vigtigste pointer i klassen. 

3

ARBEJDE I KØKKENET: CUP NOODLES, NY NORDISK KÅLSALAT OG
MINESTRONESUPPE  – 50 minutter 

1. Eleverne inddeles i grupper på tre.

2.  En tredjedel skal lave Cup noodles, en tredjedel Ny nordisk 

 kålsalat og en tredjedel Minestronesuppe.

3.  Udlever opskrifterne til eleverne, som findes på kopiark 7, 8 og 9.

4

SMAGE OG OPSAMLING – 20 minutter

1. Eleverne præsenterer deres retter ved at beskrive, hvad der typisk 

 kendetegner den madkultur, deres ret stammer fra. Her tænkes der især   

 på specifikke ingredienser, som kendetegner henholdsvis det italienske,   

 det japanske og det ny nordiske køkken.

2.  Eleverne smager hinandens retter.

3.  Saml op på forløbet ved at stille følgende spørgsmål:

•  Hvilken status tror I, at kål har om 30 år?

•  Hvordan tror I, at den danske madkultur ser ud om 30 år?

•  Hvordan kan I være med til at påvirke madkulturen i Danmark?

4.  Eleverne rydder op.
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TEORIAFSNIT
OG
KOPIARK
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Teori
Madkultur
Et lands madkultur er karakteriseret ved, hvad der 

spises, og hvordan der spises. Madkulturen er al-

drig en statisk størrelse, men udvikler sig løbende 

over tid. Madkulturen er et resultat af blandt andet 

historiske begivenheder, traditioner, religion, 

teknologiske opfindelser, generel samfundsmæs-

sig, økonomisk og kulturel udvikling, klimaet, samt 

handel med og inspiration fra udlandet.

Den danske madkulturs 
udvikling 
Udviklingen af den danske madkultur over de 

sidste 200 år kan være svær at koge ned til en kort 

tekst, men her er et udpluk af nogle af de mest 

signifikante begivenheder, der stadig kan spores i 

madkulturen i dag. 

Teknologisk udvikling
Brændekomfurets fremkomst og udbredelse i 

slutningen af 1800-tallet fik stor betydning for den 

danske madkultur. Førhen blev maden primært 

tilberedt samlet i en enkelt gryde ved et åbent 

ildsted. Med brændekomfuret kunne man arbejde 

med flere forskellige tilberedninger samtidig og 

kunne således både stege, koge og bage på en 

gang. Komfuret fik dermed afgørende betydning 

for madlavningen og maden begyndte i højere 

grad at ligne den, vi kender i dag. Ovnen gav 

mulighed for nye retter som flæskesteg med sprød 

svær og betød også, at man selv kunne bage flere 

gange om ugen. 

Kødhakkeren var en anden teknologisk landvin-

ding, der satte sit præg på madkulturen i slutnin-

gen af 1800 tallet. Retter med hakket kød var indtil 

da meget fint og ofte forbeholdt de velhavende, 

pga. den tidskrævende proces, det var at hakke 

kød i hånden.

 

Efter 2. verdenskrig begyndte køleskabe og frysere 

at blive tilgængelige på det danske marked. Men 

først omkring midten af 1960’erne var det blevet 

almindeligt i de danske køkkener. Muligheden for 

at kunne fryse råvarer ned gjorde danskerne min-

dre afhængige af sæsonerne, og nu kunne man 

opbevare for eksempel kød og fisk i fersk tilstand 

uden at skulle salte eller sylte det.

Retterne 
Industrialiseringen fra midten af 1800-tallet fik 

afgørende betydning for vores spisevaner. Man-

ge danskere flyttede til byerne for at arbejde på 

fabrik. Det betød længere afstande mellem ar-

bejde og hjem og en kortere frokostpause. Derfor 

kunne arbejderne ikke længere nå hjem til varm 

middagsmad. Det betød at den kolde, smurte 

madpakke med rugbrød og pålæg pludselig blev 

den daglige frokost for en stor del af den dan-

ske befolkning og dermed en del af den danske 

madkultur.  Det betød også, at det varme måltid 

nu i stedet blev serveret til aftensmad. I 1890’erne 

udvikler rugbrødsmaden sig til det mere avance-

rede og højtbelagte smørrebrød, der hurtigt bliver 

populært og stadig betragtes som en hjørnesten i 

dansk madkultur.

Inspiration fra udlandet
I 1960’erne og 1970’erne begynder flere og flere 

at rejse og bringer madoplevelser fra syden med 

hjem, som vi hurtigt gør til vores egne og således 

bliver spaghetti bolognese til pasta med kødsovs. 

Det er også i slut halvfjerdserne og start firserne 

at amerikansk fastfood for alvor slår igennem med 

burgers og pizza som de allerstørste. 

I 1980’erne dukker økologiske grøntsager op i 

supermarkederne. Og i 1990’erne starter den 

gourmetbølge, der blandt andet førte til restauran-

ten Noma i start 00’erne og den status, som især 

København nyder i dag som internationalt gastro-

nomisk hotspot. 
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Kål regnes for at være den ældste kendte grøntsag. 

Kålen har vokset vildt i Europa og været spist siden 

oldtiden. I den danske madkultur har kålen også 

haft en stor betydning, som en væsentlig kilde til 

mange vigtige vitaminer. I en dansk sammen-

hæng er det især værd at fremhæve grønkålen, der 

længe var den vigtigste kålsort, og afgørende for 

mange på grund af dens holdbarhed og evne til 

at tåle frost. 

Op gennem 1600-tallet vinder andre 

kålsorter som hvidkål, rødkål, blomkål 

og savoykål langsomt frem. 

Kålen har i mange sammenhænge 

været betragtet som fattigmandsmad, 

men har også indgået i finere 

madlavning. I Danmark har kålen 

ligeledes haft fast plads ved 

forskellige højtidelige lejligheder, 

så som rødkålen til jul og 

grønlangkål til nytår. Kålen har 

fået en renæssance inden for den 

finere madlavning inden for de 

sidste 30 år og herhjemme især 

med fremkomsten af ny nordisk mad.

Over det meste af verden dyrkes kål, der 

alle stammer fra den vilde kålplante. 

Der findes mange slags kål, der kan 

inddeles alt efter, hvilken del af planten man 

spiser, og hvordan kålen ser ud. Kålene er

inddelt i fem grupper: hovedkål, 

blomsterknopper, bladkål, opsvulmet

stængel og kålroer.

Se evt. Kopiark 2 for en oversigt over kåltyper.

Kål og kultur
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Efter dette forløb om kål og 
madkultur er det målet at:

• I kan redegøre for begrebet 
 madkultur 

• I kan redegøre for kålens 
 historie set ud fra et dansk 
 perspektiv

• I kan redegøre for, hvordan kål 
 anvendes i forskellige lande

• I kan fremstille mindst en 
 ret med kål 

Kopiark 1

LÆRINGSMÅL MADKUNDSKAB
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Kopiark 2

KÅLTYPER

1. 
Hovedkål

2. 
Blomsterknopper

3. 
Bladkål

4. 
Opsvulmet
stængel

5. 
Kålroer

Hvidkål Rødkål

Romanesco Blomkål

Hvid spidskål Kinakål

Grønkål Palmekål

Kålrabi Glaskål

Broccoli

Savoykål

Rosenkål

Majroe
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Nu skal I svare på følgende spørgsmål, ved at kigge på det billede I har fået udleveret 

• Hvilken ret ser I på billedet? Kan I se, hvilke ingredienser den består af?

• Hvordan er kålen tilberedt på billedet? 

• Hvornår tror I, at denne ret er fra? Årstal eller periode. 

• I hvilket land tror I, at man spiser retten? 

• Kender I en ret, der minder jer om den, I ser på billedet?

• Placer billedet på tidslinjen nedenfor. 

Kopiark 3

KÅLENS HISTORIE 1 - ARBEJDSSPØRGSMÅL 

Efter I har placeret jeres billede på tidslinjen, får I udleveret et tekststykke, 
som passer til jeres billede. Når I har læst tekststykket, skal I svare på følgende spørgsmål:

• Hvordan passer retten sammen med det tekststykke, som I har fået? Hvad er sammenhængen?

• Hvad var kålens status i jeres periode? 

• Placer billedet og tekststykket det rigtige sted på tidslinjen. 

Oldtiden-
1800-tallet          

1800-tallet-
midten af 
1900-tallet                

1945-00’erne 00’erne-nu
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Kopiark 4

KÅLENS HISTORIE 2: BILLEDER 
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Kopiark 5

KÅLENS HISTORIE 3: TEKSTSTYKKER

Billede 1 - Oldtiden - 1800-tallet 

Kål har været spist siden oldtiden. På billedet ser I kimchi, der er Koreas nationalret. Kimchi har 

været spist i Korea i flere tusind år, og er stadig en helt central del af den daglige madkultur i Ko-

rea. Kimchi tilberedes ofte af kinakål og radiser, der fermenteres evt. sammen andre grøntsager, 

smagsgivere eller skaldyr. Kimchi regnes for en af de sundeste retter blandt andet på grund af et 

højt indhold af mange vitaminer. Traditionelt blev kimchi syrnet i keramiske krukker gravet ned i 

jorden. Om vinteren sørgede denne form for, at det kunne holde sig, og at koreanerne kunne nyde 

kimchi i vintermånederne, når ferske grøntsager ikke var tilgængelige. 

Billede 2 - 1800-tallet – midten af 1900-tallet 

Før brændekomfuret blev opfundet, blev der spist meget søbekål. Søbekål er en grønkålsuppe, der 

har været en fast bestanddel af hverdagskosten sammen med saltet og røget flæsk. Retten har 

bidraget med livsvigtige C-vitaminer, der gjorde at befolkningen ikke blev ramt af skørbug. Retten 

var ikke en fin ret, men en ret som det arbejdende folk spiste. 

Efter brændekomfurets opfindelse i midten af 1800-tallet blev det muligt at tilberede flere retter 

ad gangen. Kål fik hård konkurrence af kartoflen, der vandt frem i de danske køkkener og vi fik den 

den danske ”kød med sovs og kartofler” kultur. 
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Billede 3 - 1945-00’erne 

Efter 2. verdenskrig ændrede samfundet sig. Efter krisetider kom der nu et opsving. Landbru-

get udviklede sig og danskerne tjente flere penge, så de havde råd til at købe mere kød. Kål var 

i højere grad noget, man fik til højtider som rødkål til jul og grønlangkål til nytår. I 1960’erne og 

1970’erne stiger velstanden, vi begynder at rejse og lader os inspirere af madkulturen sydpå og 

fra USA. Det sætter kålen yderligere under pres, der mange steder bliver betragtet som gammel-

dags, bondsk fattigmandsmad.  

Billede 4 -  00’erne – i dag

I 2000’erne dukker begrebet ny nordisk mad op og der sker i det hele taget en voldsom udvikling 

især blandt de fine københavnske restauranter, der pludselig får opmærksomhed over hele ver-

den. Der er fokus på lokale råvarer i sæson og gamle tilberedningsmetoder, dog tilsat nye avance-

rede køkkenteknikker. Idéer og råvarer fra restaurationsverden spreder sig efterhånden også ud 

blandt befolkningen især i de store byer. Det får også betydning for kålen, der bliver hyldet som en 

lokal råvare, der udvikler særlig høj kvalitet i det kølige danske klima. Kålen bliver revurderet, og 

danskerne begynder at anvende kålen på en nye måder, for eksempel rå i salater, revet til blom-

kålsris og grillet med dressing på rapsolie. Kål er cool. Det er sundt, billigt og smagfuldt, man kan 

få kål året rundt og følge de forskellige typers sæson, når de er allerbedst. 
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Kopiark 6

LEKTIE   

Kål er den ældste grøntsag, vi kender til. Forskelli-

ge arter af kål har vokset langs kysterne over hele 

Europa, og man ved at kål er blevet spist på vores 

breddegrader siden oldtiden. Men det er ikke kun 

her, at kål har spillet en vigtig rolle i den daglige 

kost. Forskellige kålsorter har været anvendt rundt 

omkring på kloden, hvor det er blevet tilberedt på 

vidt forskellig vis og er blevet en del af madkultu-

ren. 

Nu skal vi se nærmere på, hvordan man bruger og 

tilbereder kål i forskellige lande. 

Kål i Europa 

Kål i Danmark 
En tidlig dansk ret med kål er søbekål. Søbekål er 

en suppe bestående af kål og vand og ofte også 

flæsk og urter, hvis det var tilgængeligt. Søbekål 

blev tilberedt i store gryder over åben ild. Det var 

en fattigmandsspise, men kålen har været en 

afgørende kilde til mange vigtige vitaminer. Især 

grønkålen var vigtig her i det kolde nord, hvor den 

har vokset vildt og kunne holde til det kolde klima. 

Det gjorde det til en meget vigtig grøntsag for 

mange mennesker og de fleste landsbyer havde 

fælles kålgårde, små arealer i midten af byen, hvor 

man dyrkede grønkål. 

Først inden for de sidste par hundrede år blev 

andre kålsorter som hvidkål, rødkål og blomkål 

mere almindelige i Danmark. Nogle af de mere 

kendte danske kålretter er stuvet hvidkål, brunkål, 

grønlangkål, blomkålsgratin og ikke mindst varm 

rødkål, serveret som tilbehør til anden juleaften. 

Kålen har længe haft et dårligt ry og er blevet 

forbundet med fattigmad, der lugter af prut. Men 

inden for de sidste ti år er kål blevet væsentlig 

mere populær i forbindelse med udbredelsen af 

kosttypen ny nordisk mad, hvor kål, urter, bær, rod-

frugter, bælgfrugter og nødder spiller en stor rolle. 

I forlængelse af dette, har man også genopdaget 

andre måder at tilberede kålen på end den traditi-

onelle kogning. Nu spises kålen både rå, grillet og 

fermenteret. Det kunne være en fintsnittet kålsalat 

med persille og hasselnødder vendt i en yoghurt-

dressing. 

Kål i Tyskland 
En af de mest kendte kålretter fra Tyskland er 

sauerkraut. Sauerkraut, der betyder surkål, er 

fintsnittet hvidkål, der lægges i store tønder med 

salt, hvor det opbevares i adskillige uger, hvor ved 

det fermenterer.  I Tyskland spiser man ofte sauer-

kraut sammen med pølser og flæskesteg, men der 

findes også varianter af saurkraut i mange af de 

østeuropæiske lande, hvor den indgår i forskellige 

retter. 

Kål i Irland 
Kål er også en stor del af den irske madkultur. Den 

findes blandt andet i retten colcannon, hvor kålen 

Kål verden rundt
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tilberedes sammen med en anden vigtig grønt-

sag, kartoflen, til en form for kartoffelmos med kål. 

Traditionelt bliver calcannon lavet med hvidkål og 

spises med kogt skinke og bacon. 

Kål i Frankrig 
I det franske køkken optræder kål også ofte. Sa-

vojkålen har taget navn fra den sydfranske region 

Savoie, hvor den menes at stamme fra. Også hvid-

kål anvendes ofte i det franske køkken, b.la. i retten 

potée, der er en suppe bestående af svinekød, 

hvidkål, gulerødder, majroer, selleri og kartofler. 

Kål i Italien 
Palmekål stammer fra Italien, nærmere bestemt 

Toscana, hvor man mener, at den er blevet spist i 

flere tusind år. En klassisk toscansk tilberedning 

kunne være stegt palmekål, serveret på ristet brød 

gnedet med hvidløg og dryppet med helt nypres-

set olivenolie. Italienerne bruger også ofte kål i 

supper, herunder den kendte minestronesuppe. 

Kål i Asien  

Kål i Kina
Kina er verdens største producent af kål. Og der 

findes jo endda en kålsort opkaldt efter landet, 

kinakål. Kina regnes for et af de ældste og mest 

indflydelsesrige køkkener i verden. Det gælder 

f.eks. pastaen som italierne menes at have fået fra 

Kina. Men også kinesernes mange kålretter har 

fundet vej rundt omkring i verden, f.eks. den tyske 

saurkraut, der menes at stamme fra en gammel 

kinesisk ret tilberedt med riseddike.

Kål i Korea 
Kimchi er en af de vigtigste retter i den korean-

ske madkultur. Kimchi er i stil med sauerkraut, en 

fermenteret kålret. Kimchien tilberedes især med 

kinakål og radiser, der kan blandes med mange 

andre grøntsager og smagsgivere, som chili eller 

rejer. 

Kål i Vietnam 
I Vietnam findes kål også i mange forskellige 

retter, både rå, stegt og i supper. Den serveres for 

eksempel med tofu og soja eller i en salat med 

andefødder og sur/sød sauce. 

Kål i Japan 
Kål er den grøntsag, der spises mest af i Japan. 

Så naturligvis findes kål også i mange traditionelle 

retter, hvor den spises både rå, stegt og som fyld i 

dumplings. Et andet godt eksempel er den japan-

ske madpandekage okonomiyaki, der består af 

kål, gulerødder, vand og mel, serveret med 

japansk mayonnaise og drys af tørret tang 

og tørret tun. 
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Kopiark 7

OPSKRIFT PÅ CUP NOODLES – INSPIRERET AF JAPANSK RAMENSUPPE

Du skal bruge
Ingredienser            
• 1 l vand 

• 1 hønsebouillonterning

• 1-2 spsk miso

• Nudler

• Et kvart spidskål 

• 100 g frosne ærter 

• 1 citron

• 2 spsk olie 

• Soja

• 1 knsp chili (kan udelades)

Sådan gør du 
Kom vand i en gryde sammen med bouillonterning 

og miso. Bring gryden i kog og pisk det godt sam-

men til en suppe.  

Kog nudlerne i en anden gryde efter pakkens an-

visning. Når nudlerne er klar, hæld vandet fra. Dryp 

lidt olie over nudlerne og vend rundt, så det ikke 

klistrer sammen. 

Snit spidskålen fint, mens nudlerne koger. 

Tilsæt kål og ærter til den varme suppe og lad det 

simre med et-to minutter. 

Smag suppen til med soja, citronsaft og evt. lidt 

chili. 

Fordel nudlerne i skåle og hæld suppen over. 
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Kopiark 8

OPSKRIFT: NY NORDISK KÅLSALAT 

Du skal bruge             
Ingredienser
• ½ spidskål 

• 1 forårsløg 

• Et lille bundt dild 

• 2 dl perlebyg 

• 1 tsk salt 

Dressing
• 2 spsk koldpresset rapsolie 

• 1 spsk æblecidereddike   

• 1 tsk honning

• Salt og peber 

Sådan gør du: 
Kom perlebyggen i en sigte og skyl dem i lunkent 

vand.

Kom perlebyg og ca. 4 dl vand og salt i en lille 

gryde, 

Kom låg på gryden og kog perlebyggen 

i ca. 20-25 minutter. 

Fjern de yderste blade på spidskålen. 

Skyl spidskål, forårsløg og dild ovre ved vasken. 

Snit spidskålen meget fint.

Hak dilden fint. 

Hak forårsløget i tynde ringe. 

Kom spidskål, dild og forårsløg ned i en stor

skål. Drys med lidt salt og vend godt rundt 

med hænderne. 

Kom rapsolie, æblecidereddike, honning ned i en 

lille skål og pisk godt sammen til honningen er 

opløst. Smag til med lidt salt og peber. 

Hæld vandet fra perlebyggen.

Bland perlebyggen sammen med kålblandingen.

Hæld dressingen over salaten og rør rundt.



SIDE 28   Undervisningsforløb om kål og madkultur

Kopiark 9

OPSKRIFT: ITALIENSK MINESTRONESUPPE  

Du skal bruge
Ingredienser             
• 1 spsk olivenolie 

• ½ løg 

• 1 fed hvidløg 

• 10 cm bladselleri 

• 1 gulerod 

• ¼ savojkål 

• 1 dåse hakket tomater 

• 1 terning grøntsagsbouillon 

• 1 l vand

• 1 dl suppehorn 

• 1 spsk tørret timian 

• 1 spsk tørret oregano 

• 1 spsk tørret basilikum 

• Revet parmesan til toppen

Sådan gør du 
Hak løg, gulerod og  bladselleri i små mundrette 

stykker. 

Hak hvidløg fint. 

Sauter løg, gulerod, bladselleri med olivenolie i en 

gryde ved middelvarme til løgene er blanke. 

Tilsæt hvidløg og rør rundt. 

Hæld dåsen med hakkede tomater, vand og bouil-

lonterning over grøntsagerne i gryden. 

Tilsæt timian, oregano og basilikum. 

Lad suppen simre i 20 minutter. 

Hak savojkål fint. 

Riv parmesanosten på et rivejern. 

Når suppen har simret i 20 minutter, tilsæt sup-

pehorn og savojkål og lad det simre i yderligere 5 

minutter. 

Server suppen i små skåle med den 

revede parmesanost på toppen. 
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