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LÆRERVEJLEDNING
INTRODUKTION TIL MADKAMP
HVAD ER MADKAMP
I Madkamp arbejder vi for at styrke madkundskabsfagets position i den danske grundskole.
Det gør vi blandt andet ved, at vi hvert år:
- udgiver et undervisningsmateriale
- tilbyder lærerkurser og madkundskabsfestivaler i hver af landets regioner
- arrangerer DM i madkundskab
- er medarrangør af arrangementer i Netværk for madkundskab
Madkamp er et partnerskab mellem professionshøjskolerne UCN, VIA UC, UC SYD, UCL, KP, PH Absalon
og Madkulturen. Madkamp støttes af REMA 1000.
DIDAKTISK TILGANG
I Madkamp arbejder vi med en høj grad af elevdeltagelse. Det gør vi gennem eksperimenterende og
undersøgende arbejdsformer, der styrker elevernes fællesskab og udvikler deres faglighed. Det skaber
øget motivation hos eleverne og giver dem lyst til at deltage, eksperimentere og udvikle. Det giver samtidig eleverne indsigt i forhold vedrørende mad og måltider og gør dem i stand til at træffe begrundede
fødevarevalg i deres fremtidige liv.

OVERORDNET OM MATERIALET
Et år er gået, siden Madkamp tog fat i temaet Krig i Køkkenet. Det var i starten af Covid-19 pandemien
og temaet faldt således godt i tråd med samfundets aktuelle situation, som også kunne opfattes som
en krisetid. Ingen havde forudset omfanget af Covid-19 pandemien og de konsekvenser, krisen har haft
både lokalt og globalt. Eksempelvis har undervisningen i grundskolen i skoleåret 2020/21 været præget
af hjemsendelser og nødundervisning. Derfor har mange madkundskabslærere ikke haft mulighed for
at arbejde med undervisningsmaterialet fra 2020. Som konsekvens heraf har vi i Madkamp valgt at give
Krig i Køkkenet endnu et leveår, og derfor er dette års materiale et tillægsmateriale, der bygger videre på
sidste års tema.
Materialet er opbygget med en intention om at gøre det lettilgængeligt for dig som lærer.
Undervisningsmaterialet fra 2020 var bygget op omkring disse tre temaer:
Tema 1: En hær marcherer på sin mave! Fra Napoleon d. 1. til 1864.
Tema 2: Uden mad og drikke duer helten ikke! Verdenskrigene.
Tema 3: Eksperimentér med maden i krig og krisetider.

I 2021 udgiver vi dette tillægstema, der stiller skarpt på 2. Verdenskrig:
Tillægstema: Fortiden i fremtidens mad
Som indledning til temaet i lærervejledningen finder du en oversigt med forslag til, hvilke Fælles Mål, mål
for undervisningen og tegn på læring, du kan arbejde med. Husk at skemaet blot er forslag, som du kan
justere alt efter hvilke elever, du underviser og hvor lang tid, du har til rådighed.
Herefter finder du en gennemgang af de enkelte undervisningsgange og forslag til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges. Lærervejledningens sidste del indeholder grundviden til dig som lærer med
relevante historiske nedslag om besættelsen under 2. Verdenskrig, og hvordan det var at være husmor i
en rationeringstid.
Bagerst i materialet finder du elevopgaverne til det nye tema. Temaet består af en introduktionstekst og
to workshops med tilhørende opgaver. Denne del kan udskrives og udleveres til eleverne eller bruges
digitalt via www.madkamp.nu
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TILLÆGSTEMA

WORKSHOP 1/ KOSTRÅD OG KLIMARÅD
INTRODUKTION TIL DE OFFICIELLE KOSTRÅD OG KØDFRIE DAGE
UNDER 2. VERDENSKRIG OG NU

FORTIDEN I FREMTIDENS MAD

VARIGHED 2-3 LEKTIONER

FÆLLES MÅL
KOMPETENCEOMRÅDE OG -MÅL
MAD OG SUNDHED
Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til
sundhed.

UNDERVISNINGENS OPBYGNING

FÆRDIGHEDS- OG
VIDENSOMRÅDE
ERNÆRING OG
ENERGIBEHOV

MÅL FOR UNDERVISNINGEN

Introducér og drøft målene
for tillægstemaet

TEGN PÅ LÆRING

1) Eleven kan anvende
Eleven nævner de nye
de nye klimavenlige 		 klimavenlige kostråd.
kostråd til at vurdere 		
måltider.
Eleven forklarer, hvorfor
vi har kostråd.
Eleven forklarer, hvorfor
kostrådene fokuserer på
både sundhed og klima.

FØDEVAREBEVIDSTHED
Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til
kvalitet, smag og bæredygtighed.
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RÅVAREKENDSKAB
BÆREDYGTIGHED
OG MILJØ

2) Eleven kan forklare
Eleven nævner eksempler
sammenhængen mellem 		 på erstatningsfødevarer.
fortidens rationering 		
og nutidens klimavenlige 		 Eleven forklarer, hvordan
kostråd.

nogle fødevarer kan erstatte
hinanden.
Eleven vurderer rationeringskost i forhold til de nye
klimavenlige kostråd.

1
Lav opgave 2 - ‘Fremstil
din egen falafel til din
madpakke’, hvor eleverne
skal lære om klimavenlig
mad i madpakken

5

Læs introduktionsteksten
til tillægstemaet, hvor der
er fokus på maden under
2. Verdenskrig, rationering
og De officielle Kostråd –
godt for sundhed og klima.
Det kan gøres som fælles
gennemgang på klassen
eller i grupper. Brug fx en
CL-struktur

2

Læs teksten til workshop 1
‘Kostråd og klimaråd’

Lav opgave 1, hvor eleverne skal undersøge og
drøfte kødfrie dage før
og nu

3

4

Opsamling og foreløbig
evaluering på klassen

6

MATERIALER
- Indkøb ingredienser til falafler.
- Computer eller tablet til at løse opgaverne.
- Mobiltelefon, kamera eller tablet til at tage billeder.
ELEVOPGAVER
Opgave 1: Undersøg kødfrie dage - før og nu.
Opgave 2: Fremstil din egen falafel til din madpakke.

TIPS & TRICKS
Man kan også anvende tørrede kikærter til falaflerne, som eleverne selv skal udbløde for at lære om
principperne for behandling af tørrede bælgfrugter.
Læs mere her:
https://altomkost.dk/nyheder/nyhed/nyhed/baelgfrugter-hvad-er-det-og-hvordan-kan-jeg-brugedem/
De officielle Kostråd – godt for sundhed og klima findes her:
https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad-godt-for-sundhed-og-klima
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WORKSHOP 2/ RATIONERING OG ERSTATNING
INTRODUKTION TIL RATIONERING OG ERSTATNING UNDER 2. VERDENSKRIG OG NU
VARIGHED 2-3 LEKTIONER
UNDERVISNINGENS OPBYGNING
Gennemgå teksten
‘Rationering og den
søde tand’

Introducér opgave 1 ‘Den
søde tand - før og nu’.
Diskutér spørgsmålene
i opgaven med eleverne
samlet på klassen. Vis
eleverne det ugentlige
råderum til tomme kalorier
for børn, unge, voksne og
ældre. Tal med eleverne
om, hvorfor anbefalingerne ser sådan ud. Drøft
hvor stor en plads de
søde sager har i vores
kost i dag og sammenlign
krigstidens udfordringer
med nutidens

1

2

Opsamling og evaluering
på tillægstemaet

1) Hvad kendetegner
De officielle Kostråd?

Brug evt. hjælpespørgsmålene i skridt 5 og 6 til
en evaluerende klassesamtale

2) Hvad er forskellen
mellem kødfrie dage
under 2. Verdenskrig
og nu?
3) Hvilken betydning har
de tomme kalorier i
vores kost?

44

MATERIALER
- Indkøb af basisvarer til hvidkålsrouletter.
- Mobiltelefon, kamera eller tablet til at
tage billeder.
ELEVOPGAVER
Opgave 1: Den søde tand - før og nu.
Opgave 2: Kødforlænger

5

Introducér opgave 2
’Kødforlænger’. Læs først
teksten sammen med
eleverne. Tal med dem
om, hvad ‘kødforlænger’
betyder. Diskutér hvorfor
vi har anvendt kødforlængere under 2. Verdenskrig,
og hvorfor kostrådene anbefaler, at vi gør det i dag.
Herefter skal grupperne
fremstille hvidkålsrouletter

3

4) Hvad ved I nu om
rationering og
erstatningsprodukter både under krigen og
nu?
5) Hvilke fordele er der
ved at følge kostrådet
om at spise mere
plantebaseret?
6) Hvordan kan du og
dine kammerater spise
mere klimavenligt?

6

TIPS & TRICKS
Brug fx videoklip fra Matador (episode 17,
18, 19 og 20) eller Badehotellet (sæson 8)
til at undersøge og illustrere livet, maden og
måltiderne under 2. Verdenskrig.
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GRUNDVIDEN TIL LÆREREN
BESØG PÅ MUSEUM - ÅBEN SKOLE IDÉER
På de fleste lokale museer og lokalhistoriske arkiver kan man finde materiale om Danmark i besættelsestiden. Nogle steder kan man besøge udstillinger, andre steder har man mulighed for at arbejde
i værksteder og prøve kræfter med, hvordan det var at leve under besættelsen - med de vilkår der herskede. Der er således meget forskellige muligheder, alt efter hvor man er i landet. Men der er noget at
komme efter alle steder. Her skal lyde en opfordring til at undersøge hvilke tilbud, I har i lokalområdet for
at opleve besættelsen og således inddrage Åben skole.
KOSTRÅDENE 2021
Den 7. januar 2021 lancerede Fødevarestyrelsen syv nye kostråd, der erstattede rådene fra 2013. Det
særlige ved kostrådene er, at de i højere grad end tidligere lægger vægt på at indtænke klimaet i anbefalingerne. Således skal rådene fungere som rettesnor for en sund og klimavenlig balance i indtaget af
mad og drikke.
Rådene lyder:
- Spis planterigt, varieret og ikke for meget
- Spis flere grøntsager og frugter
- Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk
- Spis mad med fuldkorn
- Vælg planteolier og magre mejeriprodukter
- Spis mindre af det søde, salte og fede
- Sluk tørsten i vand
Desuden findes supplerende tips:
- Begræns madspild
- Gå efter Nøglehullet
(Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2021a)
RATIONERING UNDER 2. VERDENSKRIG
Rationering af fødevarer var en realitet mellem 1939-1952, hvor der var rationering på blandt andet kaffe, sukker, smør, mel, brød og te. Først i 1952 stoppede rationeringen på kaffe og sukker. Formålet med
rationeringen var at sikre en retfærdig varefordeling og undgå hamstring. Desuden var der priskontrol
og regler for, hvad en vare måtte koste. Det var også med til at skabe mere lighed i befolkningen. Desværre kunne tiltagene ikke forhindre en sortbørshandel med både rationeringsmærker og rationerede
varer.
Ud over fødevarer var der også rationering på gas og kul, hvilket betød, at husmoderen måtte tænke i
alternative metoder med hensyn til tilberedning af maden. Her blev høkassen et godt redskab til at færdigtilberede retter.
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TILLÆGSTEMA
FORTIDEN I FREMTIDENS MAD
MÅL MED UNDERVISNINGEN

Du kan anvende de nye
klimavenlige kostråd til at
vurdere måltider

1

Du kan forklare sammenhængen mellem fortidens
rationering og nutidens
klimavenlige kostråd.

2

2. VERDENSKRIG
Under 2. Verdenskrig oplevede danskerne en tid,
hvor der var knaphed på fødevarer. Landbruget
producerede masser af fødevarer, men en stor del
af dem blev sendt til Tyskland, som var Danmarks
besættelsesmagt. Danmark er endda blevet kaldt
Hitlers spisekammer, netop fordi vi forsynede
tyskerne med mad. Krigen, som hærgede hele verden, satte også en stopper for import af fødevarer
fra andre lande til Danmark. Eksempelvis blev det
meget svært at skaffe kaffe, bananer og citroner,
som vi i dag bare kan gå ned og købe i ethvert
supermarked.

GODE RÅD FRA KLOGE KVINDER
På grund af fødevaremanglen var det nødvendigt
at finde på nye måder at anvende de fødevarer,
der var til rådighed. Samtidig blev det også populært at sanke mad i naturen.

Krigen havde den konsekvens, at danskerne måtte
spare på fødevarerne selv. Det var specielt fødevarer som kød, smør og sukker, der var en mangelvare. Derfor indførte man rationering, som danskerne allerede havde oplevet en gang tidligere under
1. Verdenskrig.

Der har været flere fremtrædende kvinder, der har
hjulpet de danske husmødre med at tænke anderledes i rationeringstiden. Kirsten Hüttemeiers
kogebøger gav gode eksempler på, hvordan man
kunne anvende erstatningsfødevarer i sine retter.
Mest kendt blev hun nok gennem ugebladene,
hvor husmødrene kunne få gode idéer til at anvende de tilgængelige fødevarer i besættelsestiden.

RATIONERING
At rationere betyder, at man sparer på bestemte
fødevarer, så de rækker i længere tid. Samtidig
betyder det også, at fødevarerne bliver fordelt
retfærdigt, så alle har basisfødevarer til rådighed.
Selvom det er den grundlæggende tanke bag
rationering, vil man kunne finde beretninger om,
at fordelingen ikke altid var lige retfærdig under 2.
Verdenskrig. Eksempelvis havde den rigeste del
af befolkningen mulighed for at købe sig til ekstra
rationeringsmærker - dog ikke på lovlig vis.

Man opfordrede folk til at dyrke grøntsager til eget
forbrug, hvis man havde en køkkenhave. Det var
tiden, hvor selleribøffen, kartoffelfrikadeller og andre retter, hvor der indgik grøntsager som kødforlængere, kom på middagsbordet som erstatning
for kødretter. Simpelthen fordi vi skulle spare på
kødet.

I 1935 blev Statens Husholdningsråd etableret.
Rådet udgav eksempelvis kogebøger med råd og
vejledninger til husmoderen i en rationeringstid,
hvor de gav inspiration til, hvordan man kunne
udnytte de fødevarer, der var til rådighed.

DE NYE KLIMAVENLIGE KOSTRÅD
I januar 2021 kom der nye officielle kostråd. De
officielle Kostråd – godt for sundhed og klima er
udarbejdet for at give den danske befolkning gode
råd om sund mad, men også råd om hvordan man
kan spise klimavenligt. Der er stor fokus på at
spise fødevarer fra planteriget og dermed at spare
på kødet. Det er der mange gode grunde til. Dels
er et stort forbrug af kød fra firbenede dyr koblet til
en lang række livsstilssygdomme. Dels er produktionen af kød belastende for klimaet. Særligt de
firbenede drøvtyggere udleder store mængder
metangas, når de prutter og bøvser. Metangas er
en drivhusgas, der påvirker det globale klima i en
negativ retning.
Desuden spiser de fleste dyr store mængder foder,
der skal dyrkes på store markarealer. I princippet
kunne markarealerne anvendes til at dyrke korn
og grønsager til mennesker i stedet.
Der er derfor mange gode grunde til at spise mere
plantebaseret. Altså både for dig og din sundhed
og for hele verdens sundhed.

At sanke betyder, at man finder mad i den
vilde natur. Det kunne eksempelvis være
ramsløg, brændenælder, skvalderkål, mælkebøtter, løgkarse, svampe, nødder og bær. Du
kan få hjælp til at sanke spiselige urter, bær
og nødder gennem apps som VILD MAD eller
Spis Naturen.

Livsstilssygdomme er en betegnelse for sygdomme, der opstår som følge af vores måde
at leve på. Det kan for eksempel være kræft,
hjerte-kar-sygdomme og diabetes, der kan
udvikles gennem en usund livsstil og svære
levevilkår. Man kan derfor sige, at man kan
spise sig til en god eller dårlig livsstil.

Fleksitar. Du ved sikkert, hvad en vegetar er.
Men ved du også, hvad en fleksitar er? En
fleksitar er en person, der primært spiser en
planterig kost, men som også spiser kød en
gang imellem. Der ligger ofte sundhedsmæssige og/eller etiske begrundelser bag valget
om at være fleksitar.
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WORKSHOP 1/ KOSTRÅD OG KLIMARÅD
En af de anbefalinger, der ligger i De officielle Kostråd, er, at man spiser flere fødevarer fra planteriget og
sparer på kødet. Kigger vi tilbage i historien, er det ikke noget nyt. Allerede under 2. Verdenskrig blev det
populært at have kødfrie dage. Se blot på opslaget herunder:

(Museerne i Fredericia, 2020)

Se også disse råd fra Fødevarestyrelsens hjemmeside www.altomkost.dk

GØR NOGET GODT FOR SUNDHED OG KLIMA
- Indfør kødfrie dage og brug mindre kød i dine måltider. Erstat kødet med fx grøntsager, bælgfrugter
eller fuldkorn.
- Spis forskellige grøntsager og frugter, forskellige kornprodukter, forskellige slags fisk osv.
- Spis dig mæt i sund mad og sluk tørsten i vand. Spis ikke for hurtigt og mærk efter, hvornår du
er mæt. Begræns især sodavand, alkohol, slik, kage, chips og lignende.
- Nogle af de største kilder til salt i maden er brød, kødpålæg, ost og færdigretter.
Du kan mindske dit indtag af salt ved at vælge madvarer med Nøglehullet.
- Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet.
Læs mere om fysisk aktivitet her:
https://altomkost.dk/fakta/fysisk-aktivitet-og-motion/
https://www.sst.dk/dk
(Ministeriet for Fødevare Landbrug og Fiskeri, 2021b)

OPGAVE 1:
UNDERSØG KØDFRIE DAGE - FØR OG NU

(Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2021a)

Drøft følgende spørgsmål:
- Hvad var årsagen til, at man kunne komme på kogekursus i kødfri kogekunst under 2. Verdenskrig?
- Hvad er årsagen til, at Fødevarestyrelsen anbefaler kødfrie dage i 2021?
- Hvilke aftensmadsretter kender du, der er kødfrie?
- Hvad er din holdning til kødfrie dage? Begrund dit svar.
Fx med argumenter for klima, sundhed og smag.
- Gør I noget på skolen for at mindske kødforbruget? Eksempelvis i skolens bod?
- Diskutér hvordan I på skolen kan gøre en indsats for klimaet i forhold til mad og måltider.
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OPGAVE 2:
FREMSTIL DIN EGEN FALAFEL TIL DIN MADPAKKE
Hvad har du mon med på din madpakke? Og tænker du over klimaet derhjemme, når du smører madpakke?
Der findes mange forskellige måder at tage hensyn til klimaet på gennem madpakken. Eksempelvis kan
vi undgå at bruge stanniol som indpakning, da det er meget belastende for miljøet at fremstille alufolie.
Vi kan også anvende en madkasse i stedet for plastikposer. Desuden kan vi tage hensyn ved at vælge
fødevarer i sæson. Det vil sige lokale fødevarer, der ikke er dyrket i opvarmede drivhuse. Derudover kan
vi også vælge kødfrie madpakkedage. Her kan vi i stedet vælge plantebaserede alternativer. En af dem
er falafel. Herunder skal du eksperimentere med at fremstille din egen madpakke-falafel.
Som tilbehør til falafler kan man spise fx pitabrød, sandwichbrød, salat og dressing.

GRUNDOPSKRIFT FALAFEL
INGREDIENSER:

SÅDAN GØR DU:

1 dåse kikærter
1 dl persille
1 lille løg
1 fed hvidløg
1 æg
3 spsk. hvedemel
1 tsk salt
lidt peber

1. Hæld vandet fra kikærterne.
2. Hæld kikærter, persille, løg, hvidløg, æg,
hvedemel, salt og de valgte krydderier i
en foodprocessor.
3. Kør til blandingen er ensartet.
Ca. ½ - 1 minut.
4. Del falafelfarsen i 16 lige store portioner.
5. Form 16 runde falafler.
6. Varm olie op i en lille tykbundet gryde til
170 grader (Du kan lægge et stykke brød 		
ned i olie. Hvis det syder omkring brødet, er
olien klar)
7. Steg 3 - 4 falafler ad gangen.
Det tager 3 til 5 minutter at færdigstege 		
dem.
8. Sørg for at falaflerne hele tiden drejes 		
rundt, så de bliver stegt ensartet.
9. Tag falaflerne op med en hulske og læg
dem på fedtsugende papir.
10. Hold evt. falaflerne varme i ovnen ved
ca. 75 grader.

2 tsk krydderier. Vælg hvad du godt kan lide.
Eksempelvis paprika, spidskommen, koriander, timian, basilikum, oregano eller chili
Fritureolie til stegning

Falafler er en populær ret blandt vegetarer, da
kikærter har et højt indhold af protein. Falafler
stammer oprindeligt fra Egypten, men i dag
spises de i hele Mellemøsten. De ligner mest
af alt en plantebaseret udgave af en frikadelle.
Ofte er falaflerne krydret med persille, hvidløg
og koriander. De bliver stegt i olie, så de er
sprøde udenpå og bløde indeni.

OPSAMLING:
- Lav en buffet med jeres falafler.
- Smag på de forskellige og vurdér hvilke I bedst
kan lide.
- Begrund jeres valg i en samtale på klassen.
- Drøft hvilke andre kødfrie alternativer I
kan have med i madpakken.
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WORKSHOP 2/ RATIONERING OG ERSTATNING
RATIONERING & DEN SØDE TAND
Under 2. Verdenskrig og i tiden efter var en række
fødevarer rationerede. Eksempelvis skulle man
have rationeringsmærker til sukker, smør og hvedemel. Alle er ingredienser, der indgår i kager og
andre søde sager.
Op til jul måtte husmoderen særligt spare på
sukker for at kunne tilberede noget af det traditionelle juleknas. Kirsten Hüttemeier udgav tre
jule-kogebøger tilpasset rationeringstiden for at
give husmoderen gode erstatningsråd. Julen var
(og er) en særlig tid, der krævede en ekstra indsats for at kunne opretholde de vigtige traditioner.
Familiens traditioner er netop med til at opretholde trygheden og normaliteten i en krisetid - her
besættelsen.
Besættelsen frembragte sjove påfund som kartoffelmarcipan, gulerodsslik, ærtemelssmåkager og
falsk chokoladeovertræk.
I 2021 har vi ingen rationering på søde sager.
Alligevel kan vi læse i de nye kostråd, at vi bør
rationere indtaget af søde sager.

Hvor meget sukker spiser danskerne?
Danskernes indtag af tilsat sukker er i gennemsnit omkring 50 g/dag for voksne, mens
det er ca. 20 % højere for de større børn.
Variationen er stor, hvert tiende barn i teenagegruppen får mere end 100 g sukker om
dagen. I forhold til de officielle anbefalinger
spiser/drikker omkring halvdelen af børnene
og en fjerdedel af de voksne mere sukker, end
de bør i en sund og balanceret kost.
DTU Fødevareinstituttet: Danskernes Kostvaner 2011-2013 (Landbrug og Fødevarer
u.å.)
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OPGAVE 1
DEN SØDE TAND - FØR OG NU

OPGAVE 2:
KØDFORLÆNGER

Hvad vil det betyde for jeres hverdag, hvis der stadig var rationering i dag?

Under 2. Verdenskrig var der ikke en egentlig rationering på kød, men der blev i 1943 indført købekort til
kød, der skulle hjælpe med at kontrollere fordelingen af kød til befolkningen.

Hvad vil se anderledes ud? Hvad vil I undvære og hvorfor?
Diskutér hvorfor de nye kostråd anbefaler at rationere søde sager. Begrund dit svar.

Kød var også dyrt, hvilket betød, at man måtte tænke i alternativer for at få kødet til at strække længere.
Man kan sige, at der var behov for kødforlængere. Manglen på kød blev løst gennem erstatning med
vegetabilske produkter. Spændende retter som skvalderkålskarbonader, farserede porrer og kartoffelfrikadeller med stuvet kålrabi så dagens lys.
En ret, der også var populær, var hvidkålsrouletter. Om lidt skal du prøve at tilberede retten.

GRUNDOPSKRIFT HVIDKÅLSROULETTER
INGREDIENSER:

SÅDAN GØR DU:

8 hvidkålsblade
200 g hakket kød
125 g selvvalgte grøntsager
2 spsk. hvedemel
2 spsk. rasp
1 æg
½ dl mælk
1 tsk salt
peber

1. Hæld 2 liter vand i en gryde og bring
det kog.
2. Rengør de otte hvidkålsblade og kog dem
i 3 til 4 minutter til de er bløde.
3. Tag hvidkålsbladene op med en hulske
og læg dem på et viskestykke.

Selvvalgte ingredienser fx:
fx. gulerødder, persille, pastinak, persillerod,
kartofler, løg, rødløg, soltørrede tomater eller
rød peberfrugt

Fars:
4. Tænd ovnen på 200 grader.
5. De valgte grøntsager findeles - brug evt.
en minihakker.
6. Grøntsagerne hældes derefter over i
en skål.
7. Grøntsagerne blandes med de øvrige
ingredienser.
8. Farsen røres grundigt - i hånden 8 til
10 min.
9. Fordel farsen på de otte hvidkålsblade.
10. Pak farsen ind i hvidkålsbladene
11. Læg pakkerne med samlingen nedad i et
ildfast fad.
12. Sæt kålrouletterne i ovnen ved 200 grader i
30 minutter.
Server evt. kartofler eller brød til kålrouletterne.
Hvis der er grøntsager til overs, kan du lave en
råkostsalat af resterne

AFSLUT OG EVALUÉR
- Anret hvidkålsrouletter på en fælles buffet.
Lav et skilt til buffet, hvor I begrunder jeres valg af grøntsager/kødforlænger i farsen.
- Smag på de forskellige hvidkålsrouletter.
- Beskriv smag, udseende, duft og tekstur.
(Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2021c)
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Et år er gået, siden Madkamp
tog fat i temaet Krig i Køkkenet.
Som konsekvens af Covid-19
pandemien har Madkamp
valgt at give Krig i Køkkenet
endnu et leveår, og derfor er
dette års materiale et tillægsmateriale, der bygger videre
på sidste års tema. "Fortiden i
fremtidens mad" stiller særligt
skarpt på 2. Verdenskrig og
De officielle Kostråd - godt for
sundhed og klima.
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