Mån Klasse Valgf Forl Antal
ed
trin
ag
øb lektioner
4./5./6. Ja
/7.

Materialer (bøger el. hæfter)

Film

Kompetenceo Områ Færdighedsmråder og der
og vidensmål
mål

Denne del
af forløbet
er for at give
eleverne
inspiration
til, hvordan
de kan
skabe det
perfekte
festmåltid.

Mad & Sundhed
- Eleven kan
træffe
begrundede
madvalg i forhold
til sundhed.

Opskrifter og indkøbslister
Teorilektio GoCook 100 % din ret - bogen
ner: 2-4
til madkundskab
Opskrifter, forkortelser og
måleenheder s.9-10

Brug
materialer
og film som
guideline
eller
inspiration.

Måleskeer
GoCook TV,
Juniorkokke
GoCook, Leksikon
Sommerafslutning
Opskrifter og indkøbslister s. 1-4

Opskrifter s. 4-5
Gode råd s. 6-7

Eleven
kan
arbejde
ud fra en
opskrift.
Eleven
Husk at print har lært at
opskrifterne, udarbejde
en
lav det
indkøbslis
gerne til et
opskrifthæft te.
Eleven
e.
kan
arbejde
selvstænd
igt med
en
opskrift,
og kan
sætte sit
eget præg
på retten.

Måltid &
Madkultur Eleven kan
fortolke måltider
med forståelse for
værdier, kultur og
levevilkår.
Fødevarebevidst
hed - Eleven kan
træffe
begrundede
madvalg i forhold
til kvalitet, smag
og bæredygtighed

Sundhedsbevidsthed

Tal med
eleverne om
festmåltider,
og hvad et
festmåltid er
for dem.
Opskrifter
der er linket
til svarer til
normale
portioner.
En opskrift
til 4
personer
kan derfor
godt deles i
8 små
portioner.

Måltidets komposition

Sommerafslutning

Praksislekt
ioner: 1-2

Eleven
har lært
om
måltider
ved
særlige
anledning
er.

Råvarekendskab

Den afrikanske familie
laver mad og spiser
sammen

Madvaredeklarationer og
fødevaremærkninger

Teorilektio Sommerafslutning
ner: 2-4

Se messalina bage
tortillas til retten
quesadillas
Mikkel besøger byens
kok i Prag
Mikkel besøger byens
kok på Pampassen i
Argentina
Mikkel besøger Gorm i
København

Juni

Gode råd Læring
smål

Fas
er

Hvad er et festmåltid?

Hvad er et festmåltid? s.1

4./5./6. Ja
/7.

Opskrifter

Eleven kan
omsætte viden om
sund mad i
madlavning.
Eleven har viden
om sundmad og
madlavning.
1

Eleven kan
opbygge måltider til
særlige
anledninger.
Eleven har viden
om
måltidsanledninger.

2

Eleven kan
redegøre for
almindelige råvares
smag og
anvendelse.
Eleven har viden
om råvaregruppers
smag og
anvendelse.

1

Eleven har viden
om
næringsdeklaration
er og
tilsætningsstoffer.
2

Timianstegte
gulerødder
Asparges med
bacon
Indisk naanbrød
Chili con carne
Frikadeller med
kartoffelsalat
Quesadillas
Chili-cheese tops
Danske forårsruller
Vafler med pulled
kylling

Eleven kan udvikle
opskrifter.
Eleven har viden
om mål og struktur i
opskrifter.
Eleven har
kombinere
grundmetoder og
teknikker i
madlavning.
Eleven har viden
om
kombinationsmulig
heder mellem
grundmetoder og
teknikker i
madlavning.

2

2

Teorilektio GoCook 100 % din ret - bogen
ner: 1-2
til madkundskab
Hold køkken og hænder rene s.6
Opvask og oprydning s.7
Køkken-work-out s.8
Bordskraldespand s.8
Sommerafslutning

Festmåltidet s. 7
Opskrifter s.7-8

Vride karklud og gøre
bordet rent
Vaske hænder
Vaske op
Skridsikkert skærebræt
Bordskraldespand

Skab et
festmåltid i
klassen.
Sæt
eleverne i
gang med
dagens
opgaver/ops
krifter. Sæt
gerne et
tidspunkt
for, hvornår
festmåltidet
skal spises.
Spis
sammen i
fælleskab.
Et festmåltid
kan være
overdådigt,
men det
behøver det
bestemt
ikke. Derfor
er der linket
til opskrifter
på
forskellige
slags
isdesserter.

Eleven
har lært at
lave mad
til mange
menneske
r.
Eleven
har lært at
planlægg
e et større
måltid.

Madlavning Eleven kan
anvende
madlavningstekni
kker og omsætte
idéer i
madlavningen.

Madlavningens mål og struktur

Festmåltidet

Smag og tilsmagning

4./5./6. Ja
/7.

Opskrifter
der er linket
til svarer til
normale
portioner.
En opskrift
til 4
personer
kan derfor
godt deles i
8 små
portioner.

Grundmetoder og madteknik

Praksislekt
ioner: 1-2

Madlavninge
ns mål og
struktur

Madlavning Eleven kan
anvende
madlavningstekni
kker og omsætte
idéer i
madlavningen.

Eleven kan lave
mad efter en
opskrift.

Eleven har viden
om
køkkenredskaber,
arbejdsprocesser
samt fagord og
begreber i en
opskrift.

1

Eleven kan
tilsmage og krydre
maden.
Eleven har viden
om tilsmagning og
krydring.

2

Praksislekt
ioner: 2-6

Sorbet med citron
Bæris med yoghurt
Jordbærsorbet
Yoghurtis med
solbær
Vandmelonis
Snobrød med
skinke og ost
Bagte bål-æbler

Det kan
anbefales at
samles om
et bål, hvis
man har
faciliteterne
til det. Det
skaber et
andet
nærvær, og
er en god
social
aktivitet for
eleverne.
Derfor er
der linket til
to gode
opskrifter,
man kan
lave over
bål.

