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Materialets tre spor
Materialet indeholder aktiviteter til at arbejde med 
tre forskellige spor, som vi sammen med de to hel-
dagsskoler har identificeret som særligt vigtige for 
elevernes trivsel:

        Sociale kompetencer

       Mod og grænser

       Mestringsforventninger

De tre spor er illustreret ved hver at repræsentere én 
af fenniklens arme. Hver del er essentiel for elever-
nes trivsel og kræver næring og fokus. Tilsammen 
kan arbejdet med de tre spor bidrage til jeres vigtige 
arbejde med at styrke elevernes grundlæggende 
livsmestring og trivsel og give jer et sprog for, hvad 
maden og måltidet kan.
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Kære medarbejder på special-
området
Dette materiale er til dig, der ønsker at finde inspiration til at arbejde med mad- og måltidsaktiviteter 
som middel til at styrke trivslen hos dine elever.  Køkkenet kan meget mere end at være en pause fra 
klasselokalet. Det rummer et kæmpe potentiale for trivsel og en masse læring både fagligt og socialt. 
Og her handler det ikke om at skulle lave en treretters menu fra bunden. I stedet vil vi med dette ma-
teriale inspirere jer til at flytte ambitionerne fra det store måltid til den overskuelige aktivitet, der har 
trivslen fremfor maden som mål.

Materialet er produceret i tæt samarbejde med heldagsskolerne Munkekær og Fuglsanggård, der har 
spillet en vigtig rolle i udviklingen og afprøvningen af materialets forskellige aktiviteter.  
Materialet er derfor udviklet med stor respekt for den eksisterende pædagogiske praksis og  
medarbejdernes kendskab til eleverne.

Vi ved derfor også, at det kan være en stor lavpraktisk og pædagogisk opgave at tage eleverne med i 
køkkenet eller gøre noget særligt ud af måltidet. Jeres hverdag er præget af stor omskiftelighed, som 
kræver, at I hurtigt kan skifte fra plan A til B og tænke kreativt.

Derfor er materialet heller ikke udarbejdet som en ’one size fits all’-løsning. Det består derimod af enk-
le aktiviteter og opskrifter, som kan tilpasses netop jeres ramme, elevernes dagsform, og de trivsels-
udfordringer, I står overfor i hverdagen. 

Bagerst i kataloget finder du derfor bud på snacks, som kan laves hurtigt, og som nemt kan varieres.
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fortegnelse
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-  Eleverne oplever at være en del af en større proces

-   Eleverne oplever at bidrage til et fælles produkt og 
     fællesskabet 

-  Elevernes faglige og sociale trivsel styrkes

Madaktiviteter, 
som et middel 
til at styrke 
Elevernes 
sociale 
kompetencer

1
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Side 6    Mad og trivsel i heldagsskoler

”Vi har en dreng, 
der har et meget 
negativt narrativ. 
Maden har været 
med til at styrke 

hans relationer. Det 
giver et fælles tred-

je. Han er blevet 
mere vellidt”.

-   Louise, lærer på Munkekær   
     heldagssskole

Mad og trivsel i heldagsskoler - side 6
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fra praksis
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Madaktiviteter, som et middel til at 
styrke elevernes sociale kompe-
tencer

Der ligger uanede mængder social dannelse i måltidet og i køkkenet. 

Både måltidet og køkkenet er gode øvebaner til at styrke elevernes evne til at indgå i meningsfulde 
fællesskaber, hvor eleverne kan få positive erfaringer med at samarbejde, danne relationer og 
bidrage til fællesskabet.

For de elever der er udfordrede i mødet med andre, kan køkkenet være en god øvebane. Køkkenet
opleves for mange elever som et rum med tydelige rammer for ’den gode deltagelse’ og et fælles 
tredje. Disse elementer skaber grobund for at nye fællesskaber kan opstå, og elever kan se nye sider 
af hinanden. 

Hvor køkkenet styrker elevernes evne til at samarbejde og bidrage til fællesskabet gennem maden, 
så kan måltidet styrke elevernes evne til at deltage i fællesskabet om maden. Vi ved dog, at det ikke 
altid er nemt for heldagsskolernes elever at sidde omkring et bord, og at måltidet både hjemme og 
i skolen kan være knyttet til konflikter. Netop derfor kan det være et godt sted at sætte ind og arbejde 
med elevernes evne til og oplevelse af at indgå i et fællesskab.
 

Find værktøjer til 
sociale kompetencer

på næste side
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Skab den gode steming

Hvorfor
Spisesituationen skaber i sig selv en god ramme for almen livsmestring. Hvis eleverne ser TV 
og sidder hver for sig i klasselokalet, går den sociale øvebane tabt. Det kan der være behov 
for i en travl hverdag. Men ved at gøre noget ud af måltidet kan du skabe nogle anderledes 
og rolige rammer.

Når der er gjort noget særligt ud af borddækningen, kan eleverne glemme, at de sidder i klas-
seværelset. Det kan understøtte måltidet som en social øvebane, hvor man deler, lytter, venter 
på tur og taler sammen. Succeskriteriet er ikke fuld bordopdækning hver dag. Nogle dage 
kan man ”bare” samles om bordet. Andre dage kan man dække bord med dug, blomster, lys 
mv. Afstem på dagen.

Hvordan
Prioriter måltidet som en lige så vigtig del af aktiviteten som selve madlavningen. 
Sæt god tid af!

Bryd med klasselokalets normale rammer, og få eleverne til at dække et fint bord, hvor 
det bliver gjort noget særligt ud af måltidet.

Hav evt. en fast ”måltidskasse” med voksdug, led-stearinlys, vaser, tørrede blomster eller 
lignende, som let kan tages frem, som børnene kender og som kan drysse lidt restaurantstøv 
udover klasseværelset.

I kan også…
-  selv plukke blomster eller grene og sætte i vaserne
-  lave bordkort
-  finde små sten udenfor og sætte på bordet
-  folde køkkenrulle eller servietter, ved at søge på servietfoldning på Youtube

Værktøj til ”Sociale kompetencer”

TIP
Et fint dækket bord kan både 

være afslutning på en madaktivitet 
og en måde at gøre noget 
særligt ud af spisepausen
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Samarbejde hver for sig

Hvorfor
Oplever I, at det er svært for elever at samarbejde, og indgå i en proces med andre? Køkkenet kan give 
en oplevelse af at bidrage til fællesskabet og en følelse af fælles indsats, også for de elever der har 
svært ved at samarbejde.

Brug madlavning til at styrke elevernes blik og sprog for, hvordan de selv og deres klassekammerater 
bidrager til den fælles opgave og er vigtige for opgavens færdige resultat – både individuelt og sam-
men. En gryderet eller suppe er et resultat af alles indsats, der kan være med til at styrke fællesskabs-
følelsen. Og det kan være mindre sårbart end i en burger, hvor ”Milles tomater” bliver valgt fra.  

Hvordan
- Bryd retten ned i opgaver, når du forbereder aktiviteten, og fordel opgaverne,  så de passer til
       elevernes kompetencer.  Gør det evt. sammen med eleverne.

- Er der en elev, der kun kan overskue at skrælle gulerødderne? Så italesæt vigtigheden af at gule- 
       rødderne skrælles, før de rives, og planlæg at en anden kan tage over og rive dem bagefter.

- Tal helt fra start om, hvordan de forskellige ting spiller ind i et fælles resultat, så alle forstå
       vigtigheden af deres bidrag. Hvis ikke man forstår, hvordan ens opgave spiller ind i den færdige ret,
       så har man f.eks. ”bare” skrællet kartofler. 

- Brug gerne køkkensprog om processen, der taler fællesskabet op: Når vi laver mad som mange
      bidrager til, er det ligesom på en restaurant.  Eller kald retten for ”Fællesskabs-kylling-i-karry”. 

- Al visuel støtte er en bonus. Skriv eller tegn de enkelte opgaver op på tavlen, så det er synligt for
      eleverne, hvilke opgaver der er – og at alle opgaver er vigtige for det færdige resultat.

Værktøj til ”Sociale kompetencer”

TIP
På Munkekær heldagsskole 
starter Mette madaktiviteter med 
en kop the, hvor eleverne sidder 
roligt om bordet. Her gennemgår 
de retten, fordeler opgaver og gør 
det tydeligt, hvordan den enkeltes 
opgave, f.eks. snittede gulerødder 
eller pesto, indgår i en fælles ret. 
Mette oplever, at det giver elever-
ne mulighed for lige at lande og 
spore sig ind på opgaven.

Sammen om 
den fælles ret

Hak gulerødder  
i tern
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Rør mayo
Steg kikærter 

på pande
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- Eleverne kender til sanser og konsistens og kan  
     sætte ord på hvad de kan lide og ikke kan lide 

- Eleverne får en positiv erfaring med at rykke ved  
 egne grænser 

- Elevernes madmod styrkes

- Elevernes faglige og sociale trivsel styrkes

Madaktiviteter, 
som et middel 
til at styrke  
Elevernes mod 
og grænser

2
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Side 12    Mad og trivsel i heldagsskoler

”Jeg kan se, 
at flere elever har 

fået mere mad-
mod, de tør bruge 

flere krydderier, og 
de er i en stor  
udvikling rent 

smagsmæssigt”.

– Kirsten, lærer på Fuglsang-
     gårdskolen
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fra praksis



Madaktiviteter, som et middel til at 
styrke elevernes mod og grænser

Køkkenet kan være et særligt godt sted at øve sig i at mærke efter og få et sprog for sine egne grænser 
- og måske også få mod på at udfordre dem.

Alle mennesker oplever smag forskelligt. Derfor kan nogle lide oliven, mens andre hader dem. 
Men smag er ikke statistik og kan ændre sig over tid. Dog er lysten til at udvikle smag lystbetonet og 
dårlige oplevelser, som f.eks. at blive tvunget til at smage på noget, man ikke har lyst til, kan opleves 
grænseoverskridende og have konsekvenser for ens lyst til at prøve noget nyt. Samtidig kan det at 
smage på noget nyt være med til at flytte elevernes grænser og give dem en positiv oplevelse af at 
være modige og få udvidet deres horisont. 

Ved at arbejde med at give eleverne et sprog for, hvad de kan lide og ikke kan lide, kan det styrke dem 
i at lære deres egne grænser bedre at kende.

Måske oplever I elever, der spiser meget ensformigt og ikke særlig sundt? 
Hvor madpakken kun består af hvidt brød, fordi de ikke bryder sig om andet?

Børn spiser det, de kan lide smagen af, og børn kan lide smagen af den mad, de kender. 
Ved at introducere eleverne til flere forskellige smage og tale om dem, vil det ikke alene give dem et 
sprog for deres egen smag, men også styrke deres madmod. 
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Find værktøjer til 
mod og grænser

på næste side
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Smagshjulet

Hvorfor
Smag er et oplagt terræn for heldagsskolernes elever til at udforske og forstå deres egne præferencer 
og styrke deres mod på det nye.  Når elever kan sætte flere ord på smag,  opbygger de kompetencer 
til ikke bare at sige ”adr”.  Når I bruger smagshjulet, giver I eleverne et sprog for, hvad der sker i deres 
mund, når de spiser. Og I giver dem kompetencer til at kunne smage mad til og komme bedre i mål 
med de retter, I laver.

Hvordan
Lav en øvelse med eleverne, hvor I smager de råvarer, der vises i smagshjulet, for på den måde at 
kunne genkende den rene grundsmag. På den måde bliver det lettere at kunne opfange og forstå 
den enkelte smag i en ret/kontekst. 

Tal med eleverne om, at smag er noget, man kan træne sig op til eller øve sig på. Vi starter med en 
naturlig præference for det fede og det søde (modermælk) – alt andet skal tillæres. Ligesom til et 
maraton kan man træne sig op til at kunne lide f.eks. en sur citron, salte oliven eller bitter mørk-
chokolade. 

Værktøj til ”Mod og grænser”

TIP

I kan også bruge smagshjulet 
ved frokostbordet, til at snak-

ke om den mad I spiser og 
f.eks. blive klogere på, hvorfor 

en leverpostejsmad smager 
ekstra godt, når det kommer 

syltede rødbeder på. 
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printvenlig version på s. 16



Udforskning af sanser

Hvorfor
Alle vores sanser er i spil, når vi spiser. Lyden af det sprøde knækbrød, duften af et skarpt krydderi, 
konsistensen af blød mos, synet af blodårer inderst i et kyllingelår. Især for sansesensitive børn kan 
der være mange indtryk, der larmer og gør, at de ikke har lyst til at smage. Det kan være skræmmende 
at smage på nye ting, men det kan også give eleverne succesoplevelser og positive erfaringer med at 
turde kaste sig ud i noget nyt.

Ved at arbejde med børnenes sanser, giver du dem et sprog for, hvad de kan lide og ikke kan lide, en 
forståelse for, hvordan indtryk hænger sammen og hjælp til at udvikle deres smagssans. 

Hvordan
Sæt god tid af til at lave øvelserne. Hvis I skal lave mad, og der er meget på programmet,  kan 
aktiviteterne lige så vel laves på et andet tidspunkt i klasseværelset uden forbindelse til madlavning. 

Hørepropper
Prøv at se, hvad der sker, når hørelsen isoleres, 
når man tygger/spiser. Hvordan opleves det? 
Lyder maden forskelligt? Hvis det er mad, der 
larmer, kan det overdøve smagen. 

Kanelsukker/krydderurt
Prøv at holde jer for næsen, og smag på enten 
kanelsukker eller en krydderurt, imens der holdes 
for næsen. Prøv undervejs at slippe for næsen, og 
oplev forskellen, fra før og efter næsen blev slup-
pet. Hvad smagte du før, lugtesansen var med og 
hvad efter?

Lugte-Kimsleg
Find 5-10 hverdags-ingredienser frem fra køk-
kenet, uden at dem der skal lugte, kan se hvad 
det er. Nu gælder det om, med bind for øjnene, at 
gætte hvad det er, man har lugtet.

Bind for øjnene
Tør du smage på noget, du ikke ved hvad er med 
bind for øjnene? Hvad betyder bindet for øjne-
ne for dit madmod? Har det nogen effekt på de 
øvrige sansers brug? Og kan du smage/føle 
hvad det er, du har fået, inden du tager bindet af 
øjnene igen?

Værktøj til ”Mod og grænser”
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- Eleverne oplever at lykkes med en opgave

- Eleverne får en positiv forventning til deres egen
     formåen

- Eleven oplever at bidrage positiv til 
 fællesskabet på baggrund af egne evner 

- Elevernes faglige og sociale trivsel styrkes

Madaktiviteter, 
som et middel 
til at styrke  
Elevernes 
mestringsfor-
ventinger

3
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Side 18    Mad og trivsel i heldagsskoler

”Vi har en 8-9 årig, som skaber 
et højt konfliktniveau, og som 
har det rigtig svært. Vi lavede 
chokoladekage. Flere gange i 
løbet af dagen var det svært – 
men han kunne komme igen, 

fordi han glædede sig. Han gik 
selv ind til kontoret, psykologen 

og de andre børn og servede. 
Man måtte godt tage billeder af 
ham den dag. Han kunne bidra-
ge med noget positivt till fælles-
skabet. Man må ikke rose og an-
erkende ham normalt. Men det 

måtte man godt her”.

-   Malene, lærer på Fuglsang- 
     gårdskolen
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Madaktiviteter, som et middel til at 
styrke elevernes mestrings- 
forventninger

Oplever du elever, der generelt tror meget lidt på dem selv, undgår svære opgaver, har let ved at give 
op eller er kravafvisende? Eller elever der har alt for høje mestringsforventninger, som ofte får neder-
lag, fordi de stormer afsted med en opgave uden at overveje, hvad det kræver, og om de har brug for 
hjælp?

Tidligere erfaringer med ikke at kunne mestre opgaver og udfordringer kan påvirke eleverne negativt. 
Når elever har mange nederlag bag sig, f.eks. i skolen, er de mindre tilbøjelige til at tro på, at de er i 
stand til at lykkes i klasseværelset og i livet generelt.

Ved at sikre rammer og indhold der befordrer løbende succesoplevelser kan eleverne over tid udvikle 
en større tro på egne evner, blive mere robuste, selvsikre og turde prøve nyt. Her er køkkenet et særligt 
godt sted at styrke eleverne i, hvad de kan og er gode til.

Find værktøjer til 
mestringsforventiniger

på næste side
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Kom godt i mål! 

Hvorfor
Mange elever tror alt for lidt på egne evner, og nogle elever måske for meget? Det kan gøre 
det svært at kaste sig ud i nyt, og begge dele kan føre til et mislykket resultat. Ved at hjælpe 
børnene til at komme godt i mål styrker du deres tro på, at de kan lykkes. Forskning viser, at 
det kan smitte af på deres selvtillid også udenfor køkkenet. 

Hvordan
Inddrag eleven i planlægningen forud for aktiviteten: ”Hvis vi skal lave en burger, hvor 
meget har du så lyst til at lave selv?” Peg på det, du tror eleven vil være god til, og hjælp med 
at få talt vedkommende derhen, hvor der er den bedste chance for at få succes, hvor eleven 
hverken tager for meget eller for lidt på sig. 

Tænk convenience ind! Skal bollerne være lavet på forhånd? Skal grøntsagerne være bagt 
på forhånd? Når I ikke gaber over for meget, er der større chance for at skabe et trygt 
læringsmiljø, hvor trivslen er i fokus, fordi eleverne kommer i mål og får en succesoplevelse.

Bryd opskriften ned, gerne på forskellige stykker papir eller gennem trinvis guidning, evt. 
med en Time timer, hvis dine elever har det med at skynde sig. På den måde sikrer du fokus 
på de enkelte trin, og hjælper dem til ikke at forhaste sig.

 

Værktøj til ”Mestringsforventninger”

Inddrag 
eleverne

Tænk 
convenience

Bryd 
opskriften ned
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Køkkenrollespil for de yngste

Hvorfor
Chefbager, grillmaster eller pestochef? Elevernes forventningen til deres egen formåen er tæt knyt-
tet til den måde, de ser sig selv på – det gælder også i køkkenet. Når du giver børnene en rolle under 
madlavningsprocessen, som er tydelig og velafgrænset, f.eks. med en særlig titel, signalerer du, at du 
tror på dem. Det er en måde at styrke elevernes blik på egen formåen i køkkenet.  Samtidig er rollespil-
let en god ramme til at træne samarbejde og det at tage -  og give ansvar videre til andre.

Værktøj til ”Mestringsforventninger”

TIP
Styrk følelsen af empowerment 

med diverse køkkensymboler 
som forklæde, køkkenhat mm., 

som kan være med til at
fastholde børnene 

i rollespillet

Hvordan
- Når du planlægger aktiviteten og bryder opgaverne ned i mindre dele, som de forskellige 
 elever kan mestre, så leg med køkkensproget imens, så I knytter særlige roller til opgaverne.

- Er der en elev, der ikke er med i selve køkkenet, men dækker bord? Så kan det være, du har en 
 restaurantchef.  Er der et barn, der er med til at lave dej til koldhævede boller?
 Så kan det være klassens chefbager.

- Du kan evt. lade børnene beholde deres roller over en periode og gentage aktiviteten, 
 så børnene føler sig trygge og sete i rollen og tager den til sig. 

- Obs. Brug kun rollespillet, hvis du kan finde på roller nok til alle. 
 Ellers kan der hurtigt være én, der føler sig glemt eller overset.

-    Nogle elever kan komme til at eje rollen og kan derfor have svært ved at afgive den til en anden.
      Forbered børnene på, at roller kan gives videre og italesæt, hvor gode de har været. Lav evt. et 
      forløb, hvor de har rollen over en periode, hvorefter rollen går videre.
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Side 22    Mad og trivsel i heldagsskoler

Køkkenrollespil for de større

Hvorfor
For de største elever (fra 7. og op) kan rollespil, der lægger sig op ad tvkoncepter, eleverne kender, 
være en god måde at styrke deres motivation i køkkenet. Det kan give dem en tydelig oplevelse af 
at vokse med den frihed, der ligger i selv at skulle finde opskrifter og komme i mål uden for megen 
voksenindblanding. Sidsel, fra Fuglesanggård heldagsskole, laver Masterchef forløb med sine store 
elever.  

Særligt for de elever, der er vant til at få hjælp til alt derhjemme, og som har meget lave forventninger til 
sig selv, oplever Sidsel, at forløbet får dem til at vokse, og at de finder ud af, at de kan meget mere end 
de tror. ”Hjælpekortene” begrænser den hjælp, de kan få og gør, at de føler en større stolthed over det 
endelige produkt. 

Hvordan
- Lav et masterchef-forløb over 6-7 gange, hvor eleverne har de samme makkere. 

- Laminer hjælpekort med ”Masterchef-logo” på, som eleverne kan bruge undervejs. Man må stille
      spørgsmål og få hjælp, til det man har brug for. Kun hvis man har en syg makker og står alene, må
      man få hjælp til opvask. 

- Du kender dine elever bedst. Find retter/temaer, der passer til elevgruppen og deres komp 
      tencer i køkkenet - skal de selv finde frem til opskrifter på computeren, eller er retten og opskriften 
      fastlagt på forhånd?

- Uddel point til sidst, efter om holdet har klaret opgaven til tiden, for oprydning, samarbejde, 
      smag om udseende på retten (undlad point, hvis eleverne har for svært ved at håndtere det).  

- Hav evt et vinderforklæde, som dagens vinderhold kan have på næste gang. 
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Værktøj til ”Mestringsforventninger”

Masterchef 
ala. Sidsel



Snack
-attack

Snacks skal der til for at holde energien oppe. Særligt for 
småtspisende elever kan de små mellemmåltider være 
afgørende for at kunne deltage i en skoledag.

Opskrifterne her er lavet med udgangspunkt i mad, som de 
fleste børn elsker: f.eks. er kopnudler, ”nuggets” og pizza er 
et hit hos de fleste. Her finder I dem i sundere hjemmelavede 
versioner, der både er sjove at lave og lækre at spise.

Opskrifterne er åbne. Det betyder, at der er forslag til 
ingredienser. Du kender dine elever bedst og ved hvor meget 
nyt, de er klar på. Tal evt. med dine elever, inden I handler, om 
hvad de har lyst til at putte i en snack. Og læg evt. benspænd 
ind. Eks.: I skal putte to grøntsager i. I vælger hvilke.

Opskrifterne er så vidt muligt lavet til to personer, da det gør 
dem nemmere at gange op. Husk dog altid at bruge 
”Smagshjulet”, da smag opfattes forskelligt—så brug 
mængderne af tilsmagning som pejlemærke mere end som 
facit.

God fornøjelse!
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Kan med fordel 
kobles til

”Smagshjulet” 
på s. 14.



Kopnudler

Ingredienser

60 g nudler

60 g grov grønt
Eks. Gulerod, bønne-
spirer, porre, peber-
frugt, kål

1 spsk bouillon
Eks. Høns, grøntsag, 
okse, gris

2 spsk smagsgivere 
Eks. Miso, soya, sesa-
molie, lime  eller fiske-
sauce for de modige

2 spsk topping
Eks. Sesam, pur/forårs-
løg, peanuts, koriander

Sådan gør I

1. Hæld dine nudler i et 
varmetolerant glas. Fx 
et patentglas. Knæk, 
bræk og riv nudlerne 
så de passer ned i bun-
den. 

2. Skær, hak, riv de grove 
grøntsager i samme 
størrelse som pastaen, 
og tilføj dem til glas-
set— ovenpå pastaen. 

3. Tilføj bouillon og din 
foretrukne kombination 
af smagsgivere—brug 
gerne smage-5-kanten. 

4. Top med 1-1½ dl ko-
gende vand til glasset, 
og lad retten trække i 
10 minutter. 

5. Tilføj et par spiseske-
fulde af din foretrukne 
topping. 
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TIP
Start gerne ”på hjemmebane” med 
velkendte ting, og prøv så at tilføje 

en ny eller anden ingrediens næste 
gang.

1 stk



Minipizza

Ingredienser

100 g grov grønt
Eks. Gulerod, porre, peber-
frugt, kål

50 g revet ost
Eks. Mozarella, cheddar, 
emmentaler, gouda, danbo

2 tsk smagsgivere 
Eks. Hvidløg el. Tomatpure, 
rosmarin, basilikum

2 spsk ekstra lækkerhed
Eks. Sesam, pur-/forårsløg, 
peanuts, koriander, basili-
kum

2 skiver brød
Eks. Groft toastbrød, rug-
brød, tortillapandekager

Sådan gør I

1. Riv, skær, snit, hak de 
grove grøntsager, og 
stil til side i en skål. 

2. Tilføj osten til skålen. 
Hvis den ikke allerede 
er revet, så gør gerne 
det. 

3. Tilføj dine foretrukne 
smagsgivere og ekstra 
lækkerhed til skålen, 
og bland massen så 
den ser ensformig ud. 

4. Placer alt fyldet på den 
to skiver brød, og bag 
dem i en forvarmet ovn, 
på 180 grader, i 10  
minutter. 
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TIP
Fyldet kan også ligges imellem to 

skiver brød eller tortilla og steges i 
et toastjern eller på en pande.

2stk



Kan med fordel 
kobles til

”Samarbejde hver 
for sig” 
på s. 9.



Kan med fordel 
kobles til

”Kom godt i mål” 
på s. 20.



Butternut-cheese-nuggets

Ingredienser

100 g bagt grønt
Eks. Butternut squash, 
hokkaido, gulerod, rød-
bede

50 g revet ost
Eks. Mozarella, 
cheddar, emmentaler, 
gouda, danbo

2 tsk smagsgivere 
Eks. Hvidløg, tomat-
pure, rosmarin, basili-
kum, salvie

2 tsk salt

1 æg 

30 g mel

50 g rasp
El. Cornflakes 

1 dl smagsneutral olie

Sådan gør I

1. Mos den bagte grønt-
sag i en skål, med en 
gaffel. 

2. Tilføj ost og mel til skå-
len. 

3. Tilføj dine foretrukne 
smagsgivere, ægget 
og salt til skålen, og 
bland massen så den 
ser ensformig ud. 

4. Placer en spsk af dejen 
i skålen med rasp, og 
skub den rundt, indtil 
den er helt dækket af 
rasp. Placer dem på en 
tallerken. 

5. Når alle kuglerne/nug-
getsne er paneret, ste-
ges de på en pande i 
olie, til de er gyldne. 

6. Spis dem med din ynd-
lings dip. 
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TIP
Raspen eller cornflakes kan 

blandes med en smule af olien, 
inden panering, og så kan man 
bage nuggetsne i ovnen i stedet 

for at stege dem.

8 stk



Muffins

Ingredienser

100 g grønt
Eks. Gulerod, porre, 
peberfrugt, kål

Evt. 50 g pålæg
Eks. Skinke, roastbeef, 
kylling

100 g mel
Eks. Hvede, graham, 
kikærte 

½ dl mejeri
Eks. Mælk, fløde, creme 
fraiche

1 æg 

2 tsk salt 

1 tsk bagepulver 

50 g revet ost
Eks. Mozarella, 
cheddar, emmentaler, 
gouda, danbo

2 spsk ekstra lækker-
hed
Eks. Sesam, pur-/for-
årsløg, peanuts, kori-
ander, basilikum, ci-
tronskal

Sådan gør I

1. Riv grøntsagerne på 
den grove side af rive-
jernet. Og skær pålæg i 
strimler. 

2. Bland mel, mejeri, æg, 
salt, bagepulver og 
det meste af osten, til 
en dej der kan hældes. 
Gem lidt ost til toppen. 

3. Saml dejen med grønt-
sager og pålæg, så 
fyldet er godt fordelt i 
dejen. 

4. Fordel dejen i muffins 
forme, top med resten 
af osten og lidt ekstra 
lækkerhed. 

5. Bag i en forvarmet ovn 
ved  180, i 15 minutter, 
eller indtil de er gyldne 
på toppen og ikke er 
flydende i midten. Lad 
dem køle lidt af, inden 
de spises. 
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TIP
Hvis der er muffins i overskud, 

fryser de rigtig godt og kan  
holde sig 3 måneder i fryseren.

6 stk



Kan med fordel 
kobles til

”Køkkenrollespil” 
på s. 21+22.





Forårsrulle-pakke

Ingredienser

100 g grønt
Eks. Gulerod, porre, 
peberfrugt, kål

Evt. 50 g pålæg
Eks. Skinke, roastbeef, 
kylling

3 spsk soya 

8 stk forårsrulle dej

½ dl yndlingsdip
Eks. Chilimayo, aioli, 
dressing, ketchup

2 spsk ekstra lækker-
hed
Eks. Sesam, pur-/for-
årsløg, peanuts, kori-
ander, basilikum

Smagsneutral olie til 
pensling

Sådan gør I

1. Skær eller riv grøntsa-
gerne og pålæg i tynde 
strimler. 

2. Bland grøntsagerne 
og pålæg med soya, og 
ekstra lækkerhed, til 
det er godt fordelt. 

3. Fyld forårsrulle dejen 
som vist på billedet. 

4. Pensl forårsrullerne 
med olie, og put dem i 
ovnen ved 180 grader.  
Efter 10-15 minutter, 
når de er fine og gyld-
ne, kan de tages ud. 

5. Server dem, mens de 
er varme, med din ynd-
lingsdip.  
 
—velbekomme!  
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TIP
Forårsrulledejen fås på frost, og 
resten af de ”ark” dej man ikke 
bruger, kan man blot opbevare 

i fryseren—så er de altid ved 
hånden.

8 stk



Dip & Dyp

Ingredienser

1 dåse bælgfrugter
Eks. kikærter, kid-
neybønner,
grønne linser, sorte 
bønner, bønnemix
 
Væske
F.eks. væksten fra 
dåsen, skyr, creme 
fraiche, planteolie
 
¼ tsk. Salt
 
Smagsgivere 
F.eks. saft eller skal fra 
citron og lime,
eddike, honning, tahin, 
tomatpuré, hakket løg,
hvidløg, tørrede kryd-
derier, hakkede friske 
krydderurter.

Sådan gør I

1. Åbn dåsen, og hæld 
væsken fra bælgfrug-
terne i en skål – væsken 
skal bruges senere. 

2. Læg bælgfrugterne 
i en skål eller i et højt 
glas.  

3. Blend bælgfrugterne, 
og tilsæt væske lidt ad 
gangen, til du synes, 
konsistensen er god og 
cremet.  

4. Tilsæt smagsgivere, og 
smag til med smage-
metoden. 
 
Prøv evt. at riste bælg-
frugterne på en pande i 
lidt olie, inden I blender 
dem. Det giver en ri-
stetsmag til dippen. 
 
—velbekomme! 
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TIP
Hvis I vælger kikærter som 

bælgfrugt, olivenolie som væske, 
salt, hvidløg, citronsaft, tahin og 
spidskommen som smagsgiver, 

har I lavet en hummus.

6 stk



Kan med fordel 
kobles til

”Smagshjulet” 
på s. 14.



Kan med fordel 
kobles til

”Samarbejde hver 
for sig” 
på s. 9.



Cremet suppe

Ingredienser

400 g grønt
Eks. Gulerod, porre, pe-
berfrugt, kål, kartofler, 
løg 

2 spsk smagsgivere 
Eks. Hvidløg, tomat-
pure, rosmarin, basili-
kum, salvie
 
2 spsk bouillon
Eks. Høns, grøntsag, 
okse, gris
 
30 g kerner el. nødder 
Eks. Græskar, solsikke, 
sesam, mandler
 
1 dl mejeri
Eks. Mælk, fløde, creme 
fraiche

Sådan gør I

1. Skær grøntsagerne i 
små tern. Udseende er 
ikke vigtigt. 

2. Steg grøntsagerne i 
lidt olie, i en stor gry-
de—sammen med 
smagsgiverne. 
 

3. Efter 10 minutter tilsæt-
tes bouillon og 1 liter 
vand, og suppen koges 
under låg, indtil grønt-
sagerne er helt møre. 

4. Hak eventuelt kerner-
ne el. nødderne og rist 
dem nænsomt på en 
pande. Opbevar dem i 
en skål, indtil suppen er 
klar. 

5. Tjek om grøntsager-
ne er helt møre, ved 
at prikke dem med en 
kniv—hvis der ikke er 
nogen modstand, er 
suppen klar. 

6. Blend suppen med 
en stavblender, og ju-
ster evt konsistensen 
med mejeri eller vand. 
Smag suppen til, og 
server den med ristede 
kerner el. nødder. 
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TIP
Suppen her er meget basal. Se 

evt ”Fyld til cremet suppe” for at 
få et mere fyldestgørende måltid 

og flere processer 

2 personer



Fyld til cremet suppe

Ingredienser

Stegt fyld

100 g grønt
Eks. Gulerod, porre, pe-
berfrugt, kål, kartofler, 
løg

100 g pasta el. bælg-
frugter
Eks. Suppehorn, skruer, 
kikærter, linser, bønner

Sprøde oste brød

2 skiver brød
Eks. Toast, rugbrød, 
tortillapandekager

50 g revet ost
Eks. Mozarella, 
cheddar, emmentaler, 
gouda, danbo

Sådan gør I

1. Skær grøntsagerne i 
mundrette tern/stykker. 

2. Steg grøntsagerne på 
en pande ved høj var-
me, krydder med salt. 

3. Lig grøntsagerne i skå-
len, før der kommer 
suppe på. 

4. Pasta el. bælgfrugter 
koger med i suppen i 
10 minutter, efter den er 
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2 personer

Fremgangsmåde

1. Smør skiverne af brød 
med smør eller olie, på 
begge sider. 

2. Steg dem sprøde på 
en pande, eller i en ovn 
ved 200 grader. 

3. På pande: efter du har 
stegt den ene side, og 
vendt—ligger du ost på 
den varme og stegte 
side. 

4. I ovn: efter 5 minutter 
lækker du ost på den 
ene side. 

5. Server dem til suppen 
mens de er varme.
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Velbe-
komme!




