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Lærervejledning
Introduktion

Materialet er bygget op omkring to forløb:

I dette forløb skal eleverne arbejde med korn og

1. Korn, mel og dej (2 lektioner)

mel. De skal stifte bekendtskab med den over-

2. Korn og bagning (2 lektioner)

ordnede vej fra jord til bord. Derudover bliver de
introduceret for centrale begreber omkring melets

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

kvalitet og anvendelsesmuligheder, samt grund-

nødvendigt at holde en rimelig stram tidsstyring.

metoden til en mager gærdej og et fladbrød. Forlø-

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

bet kan placeres som det passer ift. årsplanen.

eleverne. Det kan både være en hjælp for undervi-

Overordnet om materialet

seren og virke motiverende for eleverne at skulle
holde sig inden for en tidsramme.

Materialet er opbygget med en intention om at
gøre det meget lettilgængeligt, så det kræver et

Forløbene tager udgangspunkt i madkundskabs

minimum at forberede sig.

kompetencemål. Det kan være en god idé at hæn-

Indledningsvis er der en gennemgang af indhol-

ge læringsmålene op i faglokalet, så de er synlige

det i de enkelte undervisningsgange, og hvordan

for eleverne, og man løbende kan vende tilbage

man kan organisere det. Derudover er der inklude-

dem. Derfor indeholder dette materiale også et

ret et teoriafsnit til læreren, der kort berører nogle

Kopiark med læringsmålene, der er klar til at prin-

af de centrale begreber, som man kan konsultere

te og hænge op.

efter behov. Endelig er der udarbejdet en række
Kopiark, der skal kopieres og udleveres til eleverne
undervejs i forløbet. Kopiarkene rummer forskellige opgaver og opskrifter. Forløbet indeholder
ligeledes to videoer, som understøtter undervisningens indhold.
Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem
Rasmus Dalsgaard, fagkonsulent (Madkulturen),
Christine Bendix, madkundskabslærer, Jakob
Ørstrup, kok samt madkundskabslærere fra
Roskilde Kommune.
Til materialet er der trukket på følgende litteratur:
• McGee on Food and Cooking, Harold McGee,
Hodder & Stoughton, 2004
• Fødevarer og kvalitet – råvarer og forarbejdning,
Lise Justesen, Ulla Uebel og Karin Østergaard
(red.), Nyt Teknisk Forlag, 2010
• Madkundskab, Helle Brønnum Carlsen og Anneli
se Terndrup Pedersen, Akademisk Forlag, 2014
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VARIGHED
2 x 45 MIN.

FORLØB 1 - KORN, MEL OG DEJ

Kompetencemål for
madkundskab
I dette forløb arbejdes der med følgende kompetencemål:
Læringsmål

Særlige materialer

Kopiark

•

Lup

Kopiark 1 - Læringsmål

•

Hvedekorn og rugkorn

Kopiark 2 - Historie

•

Hvedemel, rugmel, grahamsmel

Kopiark 3 - Billeder

og fuldkornshvedemel

Kopiark 4 - Undersøg kornet

•

Indkøb til grunddej

Kopiark 5 - Forskellige typer mel

•

Karton i plakatstørrelse

Kopiark 6 - Bageprocessen

•

Sprittush

Kopiark 7 - Kornet
Kopiark 8 - Hæveprocessen

Kompetencemål

Færdigheds- og vidensmål

Fødevare-

Råvarekendskab - Fase 1

I ved, hvordan et

Eleverne kan vise på

bevidsthed

Eleven kan redegøre for

korn er bygget op.

en tegning, hvordan

u https://youtu.be/7-V8x1O0wbI

Eleven kan træf-

almindelige råvarers smag

kornet er opbygget.

VIDEO 2: Hvad er gluten?

fe begrundede

og anvendelse.

til kvalitet, smag

Eleven har viden om råvare-

og bære-

gruppers smag og anven-

I kender til forskellige

dygtighed.

delse.

meltyper og deres

Eleverne kan 		
forklare begrebet

anvendelse.

fuldkorn.
Eleverne kan give

Madlavning

Grundmetoder og

Eleven kan

madteknik - Fase 1

I kender

anvendelse af 		

anvende madlav-

Eleven kan lave mad ud fra

bageprocessen.

forskellige typer

ningsteknikker og

enkle grundmetoder og

omsætte idéer i

teknikker.

1

mel.

OPSTART OG
LÆRINGSMÅL
20 minutter

I er i stand til selv
Eleverne kan for-

Eleven har viden om grund-

udgangspunkt 		

klare bageproces-

metoder og teknikker i

i en grundopskrift.

sen med begreber

madlavning.

Undervisningens opbygning

eksempler på

at lave en dej med

madlavningen.

Kopiark 9 - Opskrift: Grundopskrift på boller

VIDEO 1: Sådan bager du en god bolle

u https://youtu.be/9hChxoCXoY4

I kan forklare
begrebet fuldkorn.

madvalg i forhold

Tegn på læring

som ælte, hæve og
forme.

2
WORKSHOPS
20 minutter

3
OPSAMLING PÅ
WORKSHOPS
5 minutter

4
LAV EN
GRUNDDEJ
35 minutter

1

OPSTART OG LÆRINGSMÅL - 20 minutter
Eleverne lykkes

1. Start med at skrive dagens program op på tavlen uden at forklare

med at lave en

nærmere om de enkelte punkter:

langtidshævet dej

• Opstart

samt dej til fladbrød.

• Læringsmål
• Workshops
• Opsamling
• Lave en grunddej
2. Del eleverne i grupper af fire. Udlever Kopiark 3 til hver gruppe.

5
OPRYDNING
10 minutter
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3. Grupperne får nu 1 minut til at diskutere og nå frem til et bud på, hvilket
emne de skal i gang med. Budene siges højt i klassen.
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WORKSHOP 3
Bageprocessen - Kopiark 6
Her skal eleverne forsøge at opstille en liste over de trin, der typisk indgår i

4. Eleverne får nu 3 minutter til i grupperne at diskutere:

processen, når man skal bage boller.

• Hvad er der på Kopiark 3?
• Kender I tingenes navne, og ved I, hvad de bruges til?
5. Du læser historien på Kopiark 2 højt for eleverne.
Samtidig med at du læser, viser du de tilhørende billeder på Kopiark 3,

3

OPSAMLING PÅ WORKSHOPS - 5 minutter
1. Med udgangspunkt i Kopiark 7 og elevernes undersøgelse af et korn 		

således at eleverne får svar på, hvad de forskellige ting hedder, og hvad de

fortælles om kornets overordnede opbygning. Man kan sammenligne 		

bruges til. Kopiark 3 hænges op i faglokalet.

kornet med et æg: Skallen = skallen, frøhviden = æggehviden, kimen = 		
æggeblommen.

6. Gennemgå læringsmålene (Kopiark 1) med eleverne.
Læringsmålene hænges op i faglokalet.

2. Med udgangspunkt i elevernes besvarelser på Kopiark 5 taler I om
forskellige meltyper og deres anvendelse. Du kan kort nævne begrebet 		

2

WORKSHOPS - 20 minutter
1. Eleverne arbejder videre i samme grupper.

fuldkorn, som eleverne skal arbejde mere med næste gang.

4

Grupperne skal igennem tre workshops. Der er 5 minutter til hver

LAV EN GRUNDDEJ - 35 minutter

workshop.

1. Fortæl eleverne, at de nu skal se en video, der viser, hvordan man
laver en gærdej.

2. Fordel grupperne så der, alt efter klassens størrelse, er ca. 1-2 grupper
i gang med hver workshop.
3. Start med kort at gennemgå de tre workshops.

2. Se video 1, hvor eleverne introduceres til de forskellige trin i bageprocessen.
3. Saml op på Kopiark 6 og videoens vigtigste pointer i plenum.
Du kan stille eleverne følgende spørgsmål:

WORKSHOP 1

- Hvad sagde Jakob om bagning?

Undersøg kornet - Kopiark 4

- Hvordan bager I boller derhjemme?

Stil skåle med hele hvedekorn og hele rugkorn frem. Eleverne skal nu under-

- Var der nogle trin, som var anderledes i jeres bageproces på

søge de to korn typer ved at skære dem igennem og kigge på dem med en

kopiarket og Jakobs?

lup/forstørrelsesglas. Opfordr også eleverne til at tage 20 korn i munden og
tygge grundigt uden at sluge. Efter lidt tid vil de have et ”tyggegummi” tilbage. Det er glutenproteinet, der er denatureret og koaguleret. Gluten vendes
der tilbage til senere.
WORKSHOP 2
Forskellige typer mel - Kopiark 5
Her skal eleverne undersøge forskellige typer mel. Stil fire skåle frem med
hhv. hvedemel, rugmel, grahamsmel og fuldkornsmel. Lad gerne poserne stå
fremme, så eleverne kan kigge nærmere på poserne.
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4. Del eleverne i grupper på to og udlever opskriften (Kopiark 9).
5. Eleverne laver en gærdej. Når de har æltet dejen færdig, deles den i to, så 		
hver elev kan få en dej med hjem i en plastikpose.
6. Lektie: Giv eleverne Kopiark 8 omkring hæveprocessen med hjem og
bed dem om at se den tilhørende video: ”Hvad er gluten?” som lektie.
Bed eleverne om at tage billeder af deres færdige boller/brød, som de
sender inden næste gang.”

5

OPRYDNING - 10 minutter
1. Eleverne vasker op og rydder op.
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5. Lad nogle af eleverne fortælle, hvad de gjorde derhjemme.
VARIGHED
2 x 45 MIN.

FORLØB 2 - KORN OG BAGNING

Se billeder af de forskellige boller/brød.
6. Du kan også komme ind på forskellen ved en kort og en lang hævning,
samt forskellen på en kold hævning og en hævning ved stuetemperatur.

Særlige materialer

Kopiark

•

Sier

Kopiark 10 - Opskrift: Fladbrød

•

Evt. kornmølle

Kopiark 11 - Evalueringsquiz

•

Hvedekorn og rugkorn

•

To store skåle

•

Papir til quizsvar, quizkort

•

Indkøb til fladbrød

7. Mind eleverne om begrebet gluten, at det er et protein i melet. Hvis I lavede 		
”tyggegummi” forsøget med at tygge hele korn, kan du også bringe det
op igen.
8. Tal også gerne om:
• Hvordan blev bollerne? Få gerne begreber som krumme og
		 skorpe frem og ord som luftig, klæg, sprød, hård, blød.
• Hvordan fandt I ud af, om bollerne var færdige?

Undervisningens opbygning
1
OPSTART
20 minutter

2
WORKSHOPS +
OPSAMLING
20 minutter

• Hvilken type mel brugte I til jeres boller?

3
LAVE FLADBRØD
25 minutter

4
SPISE + EVALUERINGSQUIZ
15 minutter

5
OPRYDNING
10 minutter

2

WORKSHOPS + OPSAMLING - 20 minutter
1. Læreren gennemgår de to workshops med hele klassen samlet.
Øvelsen om formalingsgrad fungerer bedst, hvis man har en kornmølle, 		
men man kan også bruge to poser mel med forskellig formalingsgrad.
2. Forklar at man med mel skelner mellem formalingsgrad og

1

udmalingsgrad. Se evt. Teori.

OPSTART - 20 minutter

WORKSHOP 1

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

Formalingsgrad

• Opstart

Til denne workshop bruges hvedekorn, rugkorn og to store skåle.

• Workshops
• Opsamling

Mal en lille portion korn en enkelt gang og lad eleverne se og føle på melet.

• Lave fladbrød

Læg halvdelen til side i en skål.

• Spise og quiz

Kom den anden halvdel af det malede mel i møllen og mal det endnu en gang.
Lad igen eleverne se og føle forskellen, og forklar betydningen af den finere

2. Hvad lærte I sidst? Genopfrisk læringsmål (Kopiark 1).

formaling. Læg det fint-malede mel i en skål.

3. I fik en dej med hjem – hvordan gik det med dejen? Bed eleverne om at

Alternativt demonstreres formalingsgrad med to slags mel med forskellig

sætte ord på hæveprocessen med udgangspunkt i den tekst, de havde
med hjem.
4. Gentag punkterne for bageprocessen.

formalingsgrad.
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WORKSHOP 2
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3. Quiz: Du udpeger en gruppeformand, der kommer med svarene på spørgsmålene.

Udmalingsgrad

Et spørgsmål læses højt - eleverne skriver svaret på papir. Der gives 3 point for et 		

Til denne workshop bruges fuldkornshvedemel og tallerkener.

rigtigt svar.

Kom det malede mel op i en sigte og sigt det ud på en tallerken. Kom indholdet, der er tilbage i sigten op på en anden tallerken og forklar, hvad der

4. I kan også kigge kort på læringsmålene og sammen med eleverne vurdere, om
de har nået dem.

er sigtet fra og betydningen af udmalingsgraden i forhold til næringsværdi,
hæveprocessen og smagen af brødet.

3

LAVE FLADBRØD - 25 minutter
1. Gennemgå opskriften på Kopiark 10 med eleverne.
Hvis I har en kornmølle, kan eleverne male lidt fuldkornsmel, de kan bruge i 		
opskriften. Eller de kan vælge mellem de fire meltyper, I brugte i Forløb 1.
2. Vis eleverne de krydderier, som de kan vælge imellem.
3. Snak med eleverne om hvilke forskelle der er på denne brødopskrift
og opskriften på boller.
I denne opskrift er der kun tre faser: Ælte, forme, bage. Der er ingen
hævemiddel, derfor ingen hævning.
4. Fortæl eleverne, at når fladbrødene kommer ud af ovnen, skal eleverne 		
anrette dem fint og stille dem på et fælles bord.
5. Del eleverne, så de er sammen to og to.
6. Eleverne bager fladbrød og anretter dem, så der er smagsprøver til alle.

4

SPISE + EVALUERINGSQUIZ - 15 minutter
1. Eleverne skiftes til at fortælle, hvilket krydderi de har puttet i deres fladbrød.
Imens fladbrødene spises, laves evalueringsquiz (Kopiark 11).
2. Del klassen i passende hold.

5

OPRYDNING - 10 minutter
1. Eleverne vasker op og rydder op.
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Teori

TEORI
OG
KOPIARK

Mel

Meltyper

Formalingsgrad

Hvedemel

Formalingsgrad er et udtryk, der beskriver, hvor

Betegnelsen hvedemel refererer almindeligvis til

finkornet melet er malet. Bruger man en korn-

mel med lav udmalingsgrad, hvor kim og skaldele

kværn, vil melet være groft malet første gang, kor-

er frasorteret og kun frøhviden er medtaget.

nene har været igennem kornmøllen, og finere for-

Med et sædvanligvist højt glutenindhold og uden

malet anden gang det bliver malet. Fint formalet

kim og skaldele har hvedemel en rigtig god ba-

mel hæver bedre. Omvendt giver grovere formalet

gevne, der giver store, flotte brød.

mel maven lidt mere at arbejde med, og man vil
derfor typisk ikke blive så hurtigt sulten igen, hvis

Rugmel

der også er groft formalet mel i dejen. Det kan man

Rugmel er mel på kornsorten almindelig rug.

blandt andet opleve med rugbrød, der sjældent

Melet indeholder normalt både kim og skaldele og

hæver meget, men til gengæld stiller sulten læn-

betegnes derfor fuldkornsmel. Det kan også være

gere, fordi der typisk er et stort indhold af meget

sigtet, så det er hvidt og kun indeholder stivelsen

groftmalede/knækkede kerner i.

fra kernerne. Mængden af gluten er væsentligt
mindre end i hvedemel. Rugmel har derfor en

Udmalingsgrad

ringere bageevne.

Udmalingsgrad er et udtryk for, hvor meget af
kornet, der er med i melet. Hvis hele kornet er med,

Grahamsmel

så er udmalingsgraden 100%. Hvis det kun er

Grahamsmel er fintformalede hvedekerner med

frøhviden, der er i melet, så er udmalingsgraden

alle skaldele og kim, det vil sige fintformalet fuld-

50%. I elevernes opgave med kornmøllen er hele

kornsmel.

kornet med, så der er tale om en udmalingsgrad
på 100% - altså fuldkornsmel. Man kan købe hvid

Fuldkornshvedemel

fuldkornshvedemel, som smager og ser ud som

Forskellen mellem grahamsmel og fuldkorns-

almindeligt hvedemel, men hvor udmalingsgraden

hvedemel ligger som regel i formalingsgraden,

altså er 100% fremfor 50%. Udmalingsgraden har

altså hvor fint kornet er malet. Grahamsmel er

betydning for melets bageevne, smag, nærings-

almindeligvis finere end fuldkornshvedemel.

værdi og holdbarhed. Mel med lav udmalingsgrad

Man skal dog være opmærksom på, at nogle pro-

har bedre bageevne, det hæver altså bedre, og har

ducenter afviger fra de sædvanlige betegnelser.

længere holdbarhed. Næringsværdien er til gengæld højere i mel med høj udmalingsgrad, fordi
alle mineraler og vitaminer i skallen og kimen er
med i melet. Det er også her en stor del af kornets
smag sidder, derfor vil man typisk få et brød, der
smager af mere, hvis der også er fuldkornsmel i
dejen.
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Evalueringsquiz - tip en 13´er
Ælteteknik

midlet omdanner sukkerstofferne går langsom-

Der findes en del forskellige ælteteknikker. Hvis

mere, og derfor produceres der også langsomme-

man ønsker yderligere inspiration, kan man finde

re kuldioxid. Med en lang hævetid er der også brug

videoer på en af nedenstående sider eller lave en

for mindre hævemiddel, hvilket typisk giver det

generel søgning efter videoer med ælteteknik på

færdige brød en bedre smag.

nettet.

1. Tegn et hvedekorn og sæt navn på kornets 		
vigtigste dele.

Svar: Hvedekornet består af tre dele:

Skaldelen, frøhviden og kimen.

2. Hvad beskriver begrebet formalingsgrad?

Svar: Hvor fint melet er malet.

3. Hvad beskriver begrebet udmalingsgrad?

Svar: Udmalingsgrad beskriver, hvor meget af kornet,

• amo.dk

Den anden og varme hævning er primært, så dejen

der er med i melet. Hvis hele kornet er med, så er

• gocook.dk

kan genvinde sin luftighed og spændstighed efter

udmalingsgraden 100%, og hvis det kun er frøhviden, der

• kvalimad.dk

formningen. Derfor er det også vigtigt at arbejde

er i melet, så er udmalingsgraden 50%.

Æltning og hævning
Når man ælter dejen, udvikler man et glutennet.

nænsomt med dejen, når brødet skal formes, så al
luften ikke slås ud af dejen efter første hævning.

Gluten-proteinerne i melet foldes ud og danner

Bageproces

et stærkt og elastisk netværk. Enzymer i melet

Der findes mange forskellige måder at bage på.

omdanner stivelsen i melet til sukker. Når gæren

Her er et bud på nogle af de trin, der optræder i

så at sige spiser sukkeret, dannes der kuldioxid og

mange opskrifter, jf. opgaven om bageproces.

alkohol. Når dejen hæver, er det fordi, kuldioxiden

• Veje ingredienser af

fanges i glutennettet.

• Blande ingredienser sammen
• Ælte dej

4. Nævn mindst fire typer mel/kerner.

Svar: Rugmel, fuldkornshvedemel, grahamsmel,

hvedemel, durummel, sigtemel, speltmel, klid, knækkede
hvedekerner, knækkede rugkerner.
5. Hvad betyder begrebet ”fuldkorn”?

Svar: Fuldkorn betyder, at hele kornet er taget med.

Det vil sige både skal, kim og frøhvide.
6. Nævn mindst to typer af bagværk, som 		
man bruger rugmel til.

Svar: Rugbrød, rugklappere, diverse grovboller,

knækbrød.

Indholdet af gluten varierer fra meltype til meltype.

• Lade dej hæve

Hvedemel indeholder generelt meget gluten, men

• Forme dej

7. Hvad hedder det protein i mel, der kan 		

der kan også være forskel af mængden fra mærke

• Efterhæve

danne et netværk, så dejen kan hæve?

til mærke. Bruger man meget hvedemel, har man

• Bage

derfor mulighed for at udvikle et stærkt og tæt glu-

• Afkøle

8. Hvilke ingredienser består en grunddej af?

Svar: Gær, mel, salt, vand.

fuldkornshvedemel, er der relativt mindre gluten

Hvordan tjekker jeg, om brødet er færdig-

9. Hvad sker der, når en dej hæver?

Svar: Gæren gør, at der dannes kuldioxid og alkohol. Kul-

i melet, fordi intet er sorteret fra. Desuden kan de

bagt?

større partikler og skaldele i melet have en hæm-

Når man skal tjekke, om brødet er færdigbagt, kan

mende effekt på dannelsen af glutennetværket.

man banke med et par fingre på brødets under-

Til gengæld ligger en stor del af smagen i de fra

side. Hvis det lyder hult, så burde brødet være

sorterede skaldele og kimen. Man får derfor som

færdigbagt.

regel et mere smagfuldt brød af at tilsætte groft

Man kan også stikke et termometer i brødet - et

mel af en art. En grundregel kan være ca. 4/5 lyst

færdigbagt brød er 100˚.

Svar: Gluten.

tennet, der skaber et stort brød. Når man bruger

dioxiden bliver fanget i glutennettet, og så hæver dejen.
10. Hvilke dele består bageprocessen af?

Svar: Veje af, blande ingredienser, ælte, hæve,

forme, efterhæve, bages.
11. Hvad hæver bedst, hvedemel eller rugmel?

Svar: Hvedemel, pga. mængden af gluten.

Og hvorfor?

hvedemel og ca. 1/5 groft mel, så får man et brød,
der både er flot hævet og med en god smag.

12. Nævn mindst fem typer bagværk, som 		
man bruger hvedemel til.

Svar: Krydderboller, vafler, flutes, fødselsdagsboller,

pizzabunde, sandwichboller, franskbrød.

Når man bager, har dejen godt af en lang og en
kort hævning samt en kold og en varm hævning.
Kold hævning er i køleskab, og varm hævning er
ved stuetemperatur. Dejen hæver langsommere
ved lavere temperatur, da processen hvor hæve-

13. Hvorfor er det godt, hvis en dej både 		
har en kold og en varm hævning?
			

Svar: Ved den kolde hævning udvikles en hel masse

smag. Ved den varme hævning genvinder brødet sin
luftighed og spændstighed.
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Kopiark 2
HISTORIE

Efter dette forløb om korn er det
målet at:

I denne lille historie skal I høre om kornets vej fra marken
til møllen i tiden før, der kom maskiner.

• I ved, hvordan et korn er bygget op.

I gamle dage var det med håndkraft og med hjælp fra heste, at man
udførte det hårde landbrugsarbejde. Når kornet sidst på sommeren
var klar til at blive høstet, drog man ud på marken med et segl.

• I kan forklare begrebet fuldkorn.
• I ved, hvad forskellige meltyper 				
bruges til.
• I kender bageprocessen.
• I er i stand til selv at lave en dej 				
med udgangspunkt i en
grundopskrift.

Kornet blev mejet ved at svinge seglet gennem kornet, og bagefter blev det samlet sammen i bunker
til neg. Herefter blev negene samlet i små traver,
hvor det stod til tørring. Når kornet var tilpas tørt,
læssede man negene op på ladet af en hestevogn
og kørte det hjem i laden. Hjemme i laden skulle
kornet nu tærskes med en plejl. Med et fast greb
om den ene stang tærskede man løs på kornet,
indtil kornet var delt i kerner og strå.
Når det hårde arbejde med at tærske var færdigt, fjernede man stråene og samlede kernerne
sammen. Kernerne blev kørt til møllen med
hestevogn, hvor de blev malet til mel enten
gennem store valser eller imellem stenkværne,
ofte drevet af vindkraft eller vandkraft.
Og sådan blev kornet fra marken til melet fra
møllen. I har måske også hørt udtrykket ”først til
mølle, får først malet”. Det stammer fra den tid.
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UNDERSØG KORNET

FORSKELLIGE TYPER MEL

I skal nu undersøge et korn.

1. Hvilke typer mel kender i?

I skal bruge:
• Skærebræt
• Urtekniv
• En lup

2. På bordet foran jer står der fire skåle med forskelligt mel.

• Et par korn (både hvede- og rugkorn)

Beskriv med ord hvordan melet i de fire skåle ser ud og føles.

Sådan gør I:

Skål 1

Skål 2

Skål 3

Skål 4

1. Skær hvedekornet over på langs.
2. Kig på de to dele gennem luppen.

Tegn, hvad I ser:

Beskriv med ord, hvad I ser:

3. Hvilken type mel, tror I, at der er i de forskellige skåle?
Skål 1

Skål 2

Skål 3

Skål 4

4. Forestil jer, at I skal bage. Hvad vil I bage af det forskellige mel?
Hvilken type mel er f.eks. god til fødselsdagsboller?

4. Et korn består af skal, frøhvide og kim. Vis på tegningen, hvad I tror, der er skal, frøhvide og kim.
5. Prøv det samme med et rugkorn. Er det opbygget på samme måde?

Skål 1

Skål 2

Skål 3

Skål 4
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KORNET

Der findes forskellige opskrifter og måder at bage på, men der er alligevel visse trin,
der er fælles for de fleste opskrifter.
Hvis I skulle bage boller, hvad ville I så gøre?
Hvad gør I efter, at I har vejet ingredienserne af?
Fortsæt den række af punkter, som er startet herunder.

Frøhvide

Skriv det i punktform – det er jer, der bestemmer, hvor mange punkter, der skal være.

1) Veje ingredienser af
2)
3)
4)
Skal

5)
6)
7)
8)
9)
10)

Kim
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HÆVEPROCESSEN

OPSKRIFT: GRUNDOPSKRIFT PÅ BOLLER

Se video 2: Hvad er gluten? og læs teksten

du ælter dejen, skal du forestille dig, at du skaber

Du skal bruge:

Sådan gør du:

bagefter.

et stærkt net af det her gluten tyggegummi i dejen.

Ingredienser

Dejen

Gluten-nettet gør, at dejen kan holde på den luft,

500 g mel (450 g hvedemel og 50 g valgfrit mel)

•

Kom vandet i en skål.

som gæren udvikler, så din dej bare vokser og

8 g salt

•

Smuldr gæren ud i skålen.

vokser, mens den står og hæver.

Gær på størrelse med en lille ært

•

Rør gæren ud i vandet til den er helt opløst.

350 g vand

•

Tilsæt halvdelen af melet og rør rundt.

•

Tilsæt salt og rør rundt, mens du stille og roligt

VIDEO 2: Hvad er gluten?
u

https://youtu.be/9hChxoCXoY4

Ligesom med tyggegummiboblen, der til sidst går
Når du bager, er den tid, som dejen får lov til at

i stykker, hvis man puster meget luft i, så vil nettet

Køkkengrej

hæve meget vigtig. Det er her dejen vokser, og her

i dejen også til sidst springe og dejen falde sam-

Skål

en stor del af smagen udvikles. Men hvad er det

men, hvis dejen får lov til at hæve meget længe.

Grydeske

klistrer, kan du drysse lidt mere mel ud på

egentlig der sker, når dej hæver?

Men det afhænger også af, hvor meget hæve-

Bageplade med bagepapir

bordet.

middel du har brugt. Hvis der er meget gær i, så

Vægt

tilsætter mere mel, indtil du ikke kan røre mere.
•

•

Vend dejen ud på et bord og ælt. Hvis dejen

Ælt til du har en glat og smidig dej.

Hvis man ønsker, at ens dej skal vokse, så skal

udvikles der hurtigt meget luft. Hvis der kun er lidt

man tilsætte gær eller et andet hævemiddel til de-

i, så kan dejen måske hæve et helt døgn, før den

Hæve

jen. Gæren gør, at der dannes bobler af luft inden i

falder sammen igen.

•

dejen. Det er denne luft, der får din dej til at vokse.

Lad dejen hæve til du kommer hjem eller
ca. 2-3 timer ved stuetemperatur.

Grunden til at denne luft ikke bare forsvinder ud af

Det er altså på grund af glutennettet, at din dej kan

dejen skyldes, at der i melet findes et protein, der

hæve og dit brød kan blive luftigt og der kommer

hedder gluten. Gluten har den egenskab, at det

små huller inden i, når du skærer i det.

Den skal være vokset til ca. dobbelt størrelse.
Forme

kan blive ligesom tyggegummi, når man tilsætter

•

Form dejen som du ønsker.

•

Hvis du vil lave boller, kan du lave en aflang

vand og ælter det.

At forme dej

Det kan man selv opleve, hvis man har prøvet at

Inden du bager den dej, du har fået med hjem,

pølse, og dele dejen i 10 lige store stykker, som

komme hele kornkerner i munden og bare tygge.

skal den formes og have lov til at hæve lidt igen

formes til boller, og lægges på en bageplade

Spyttet, og det at man tygger, gør, at man lidt efter

inden den kommer i ovnen. Du kan forme dejen på

med bagepapir.

ender med en klump, der ligner tyggegummi. Det

mange forskellige måder, for eksempel til boller,

er gluten.

som et almindeligt brød, et aflangt flute eller noget

Efterhæve

helt andet.

•

Hvis du har prøvet at blæse bobler med tygge-

Lad dejen efterhæve i ca. 1,5 time ved
stuetemperatur.

gummiet, så ved du også, at dit tyggegummi kan

Tag billeder af dit færdige brød. Husk at skære dit

udvide sig ret meget, mens du puster luft ind i det.

brød over, så man kan se glutennetværket, og send

Bage

Det er meget det samme, der sker inde i dejen. Når

billederne til din lærer.

•

Tænd ovnen på 250˚.

•

Bag bollerne eller brødet til det er færdigt.

Hvordan skal bollerne føles/se ud
for, at du mener,
at de er færdige?

Det afhænger meget af, hvor store boller du
har formet, eller om du bager dejen som et 		
helt brød. Du kan evt. skrue ned til 200˚ 		
efter lidt tid, hvis du bager et helt brød.
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OPSKRIFT: FLADBRØD

EVALUERINGSQUIZ - TIP EN 13’ER

Du skal bruge:

Sådan gør du:

Ingredienser

Dejen

175 g vand

•

Bland vand, olie og salt i en skål.

50 g olie

•

Tilsæt dit krydderi og rør rundt.

5 g salt

•

Tilsæt halvdelen af hvedemelet og rør rundt.

Krydderier efter eget valg

•

Tilsæt den sidste halvdel lidt ad gangen.

Tegn et hvedekorn og sæt navn på kornets

Pas på at dejen ikke bliver for tør.

vigtigste dele.

300 g mel

1

•

Hvad beskriver begrebet formalingsgrad?
Svar:

Det er ikke sikkert det hele skal bruges.
Køkkengrej

2

Ælt dejen sammen med hænderne.

Skål
Grydeske

Forme

Vægt

•

Form dejen til en lang pølse.

Pande

•

Skær dejen ud i mindre klumper og rul dem

Kagerulle

flade med kagerullen, så de bliver til fladbrød.
Størrelsen bestemmer du selv – fladbrødene
skal bare kunne ligge på panden.
Bage
•

Sæt en pande på blusset og skru op på højeste
niveau.

•

Bag fladbrødene på panden. Måske du skal

3

4

Hvad beskriver begrebet udmalingsgrad?

Nævn mindst fire typer mel/kerner.

Svar:

Svar:

5

6

skrue lidt ned for blusset, så fladbrødene ikke
brænder på. Husk at vende fladbrødene, så de
får farve på begge sider.

Hvad betyder begrebet ”fuldkorn”?

Nævn mindst to typer af bagværk, som man
bruger rugmel til.

Svar:

Svar:
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7
Hvad hedder det protein i mel, der kan danne et

8
Hvilke ingredienser består en grunddej af?

netværk, så dejen kan hæve?
Svar:
Svar:

9

10

Hvad sker der, når en dej hæver?

Hvilke dele består bageprocessen af?

Svar:

Svar:

11

12

Hvad hæver bedst, hvedemel eller rugmel?

Nævn mindst fem typer bagværk, som man

Og hvorfor?

bruger hvedemel til.

Svar:

Svar:

13
Hvorfor er det godt, hvis en dej både har en
kold og en varm hævning?
Svar:

