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Madpakkens Dag 2014
Deltag i den årlige temadag “Madpakkens Dag” torsdag d. 4. september. Sæt fokus på sundhed og værdien af madpakkens indhold
sammen med dine elever.
Schulstad og Hjemkundskabslærerforeningen har udarbejdet undervisningsmateriale for 4-7 klasse. Du kan rekvirere materialet
til din klasse HELT GRATIS!
Målet med undervisningsmaterialet er, at øge elevernes generelle
viden om madpakken gennem en ernæringsmæssig og naturvidenskabelig tilgang.
Hent mere information og tilmeld din klasse på schulstad.dk fra 16. juni 2014.
Madkundskab
· MAJ250
2014 klasser der tilmelder sig, får gratis brød!
3
De
første

MADKUNDSKAB
Faget er nyt i 2014 og erstatter Hjemkundskab

Ingredienser
Et fag med kombineret teori og praksis
Engageret undervisning
Mulighed for afgangsprøve
Mad-færdigheder
Mad-kundskaber
Nysgerrige elever
Målbare resultater

Forberedelse
Indstil dig på et fag, hvor der skal "leges",
undersøges og udforskes. Madkundskab handler IKKE om at lave mad. Det handler
om at forstå mad. Til tider betyder det, at vi laver noget vi spiser. Til tider ikke. Men
vi befinder os hele tiden i madens univers.
*Hvordan laver man en retfærdig ret? * Hvad er det der sker, afhængig af hvilket
hævemiddel man bruger under bagningen? * Er al fedt usundt? * Kan man spise sig
klogere, stærkere eller hurtigere; og er det det samme man skal spise, eller holde sig
fra, for at opnå de resultater?? * Hvordan laver man alt det, vi har overladt til
industrien; ketchup, bearnaise og pasta, f.eks..? - Og hvordan smager de i forhold til?
Vi tænker i bæredygtighed, forbrug og produktion. Måske tager vi på
virksomhedsbesøg. Vi henter råvarer fra naturen og bidrag fra skolehaverne. Og
bliver det heeelt vildt, får vi besøg af en jæger :)
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Landskursus og
Hovedstyrelsesmøde

De nye forenklede mål er
pt. i høring. Foreningen for
Madkundskab har været
involveret sidst i
processen, hos
Undervisningsministeriet.
Du kan se matrixen på
målene her:
http://www.uvm.dk/~/
media/UVM/Filer/
Folkeskolereformhjemmes
ide/Faelles%20maal%20i
%20alle%20fag/
140514%20Bilag
%2010%20Madkundskab.a
shx
Generelt er vi glade og
godt tilfredse; målene
bærer præg af, at udvalget
har gjort sig umage. Og
har en kærlighed til faget :)

Fredag, den 2. maj og lørdag, den 3. maj holdt
Foreningen for Madkundskab vores landskursus i
Odense. En veldisponeret blanding af teori og
praksis samt kollegialt samvær. Stor succes! Bagefter
fortsatte hovedstyrelsen med møde. De to største
punkter var vores nye hjemmeside og så selvfølgelig
de nye, forenklede mål. Her ser du, hvad vi talte om,
om dem:

• Overskuelige; matrix
• God progression
• Letforståelige
• Ambitiøse
• Relevant fokus: mad,
måltider og madlavning

• Forbrugerrettighedsdelen
er skrevet ud
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• Vi mangler beskrivelse af
fagets formål

• Det sociale aspekt,
omsorgsdelen, er ikke
længere tilgodeset

• I målet "madkultur"
optræder ordet formål
begrebsforvirrende

• Etik er ikke nævnt
5

Super godt landskursus
Der var med 30 kursister udsolgt til årets landskursus om maddannelse, der blev
afholdt i Odense den 2.-3. maj. At hjemkundskab fra næste skoleår bliver til madkundskab har sikkert haft en stor indflydelse på den store interesse.
Af redaktør Erling Jensen.

Alle var enige om, at Kursusudvalget havde fået lavet et godt program. Gode indlæg kombineret
med praktiske forløb, bl.a. den
vellykkede frokost om fredagen

og gruppearbejde om de officielle
kostråd var medvirkende til at skabe en god sammenhæng i et veltilrettelagt kursus.

Vi lader billederne fortælle om det
vellykkede landskursus.
Du kan fra forsiden af hjemmesiden
linke videre til flere billeder.

30 kursister i
gang med at
lave frokost. Det
var spændende.

Christine Bendix
satte kursisterne i gang
med opgaver
om de officielle
kostråd.

Kursister i gang
med frokosten.

Michael Museth
fortalte om Folkets Madhus og
satte kursisterne i gang med
en spændende
frokost.

Michael Museth
kommenterer
frokosten.

Om aftenen
spiste vi på
Sortebrokro.
Fremragende
menu, og så var
det sjovt.

Kaffen blev på
Sortebrokro
serveret i et
hyggeligt lokale.

De officielle
kostråd blev
drøftet i grupperne.
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John Kofoed, indehaveren af Sortebrokro
har været medinitiativtager til DM i Hjemkundskab.

Christine Bendix har lavet undervisingsmateriale om de officielle
kostråd og fortalte om opgaverne.

En rigtig økogisk gartner blev besøgt på
grønttorvet i Odense.

Sanne Würtz skulle lige undersøge bunden Vi besøgte den økologisk, biodynamiske
af tallerkenen med dagens skønne dessert. bager i Odense.

Et sjældent billede af redaktør Erling
Jensen, der normal gemmer sig bag
kameraet.

Hvordan får vi børnene til at spise
flere grøntsager?

Madkundskab · MAJ 2014

Helle Brønnum Carlsen fortalte om
maddannelse.

Det blev til en dejlig bytur i Odense
om lørdagen. Der blev besøgt
mange specielforretninger.
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10 enkle kostråd har stor faglig tyngde
De 10 kostråd skal guide danskerne til en sundere og mere aktiv livsstil. Rådene er formuleret kort og præcist, men bag de enkle formuleringer ligger et grundigt og komplekst
arbejde, som både involverer fagfolk, forskere og formidlere.
Nyt fra Fødevarestyrelsen.

Danmark har fået nye kostråd. Otte
råd er blevet til 10, men på mange
måder ligner de nye officielle kostråd fra september 2013 de forrige
fra 2005 – og for den sags skyld
også de første statslige kostråd tilbage fra 1970’erne.
For – i modsætning til hvad mange
tror – er det overordentligt sjældent, at myndighederne justerer på
rådene til hvor meget fisk og hvor
lidt salt, der skal på ugemenuen
samt hvilken slags fedt vi skal komme på stegepanden.

til at få sundere kostvaner, og sikre
at de får dækket behovet for vitaminer, mineraler og andre vigtige næringsstoffer.
Væk er i stedet rådet fra 2005 om
at spise kartofler, ris eller pasta hver
dag, og i dag skal danskerne lære at
vælge fuldkorn og at spise mad med
mindre salt. Dermed har rådene fra
2005 været igennem en grundig
revidering, hvor der foruden justeringer af eksisterende buskaber er
kommet nye råd til.

Trods rådenes enkle fremtoning er
det et stort maskineri, som sættes
i gang, når danskerne skal guides
i, hvordan de kan leve lidt sundere.

”For Fødevarestyrelsen har det været altafgørende, at vi har et optimalt videnskabeligt fundament i
ryggen, når vi skal kommunikere
kost og sundhed til danskerne. Bag
hvert eneste råd ligger timevis af intens videnskabelig forskning og et
stort antal faglige diskussioner. Det
har været en udfordrende, lærerig
og vanvittig interessant proces at

Spis varieret,
ikke for meget
og vær fysisk
aktiv

Spis frugt og
mange grønsager

Spis mere
fisk

Læs mere om, hvordan du kan leve lidt sundere
med de officielle kostråd på
www.altomkost.dk

Vælg især de grove grønsager som fx løg, ærter,
blomkål, broccoli, rodfrugter
og bønner.

Videnskabeligt fundament
Spis frugt og mange grønsager, spis
mere fisk og drik vand. Sådan lyder
det klare budskab i dag i tre af de 10
kostråd, som skal hjælpe danskerne

Spis 6 om dagen – det svarer til ca. 600 g grønsager
og frugt. Mindst halvdelen skal være grønsager.

Spis fisk mindst 2 gange om ugen som
hovedret og flere gange om ugen
som pålæg.

100 g grønsager eller frugt svarer til en stor
gulerod eller et æble.

I alt skal du gerne have 350 g fisk om ugen.
Heraf ca 200 g fed fisk som fx laks,
ørred, makrel og sild.

Vælg
magert kød
og kødpålæg

Vælg
fuldkorn
Spis mindst 75 g fuldkorn om dagen. Fuldkorn
finder du i mad, der er lavet af kornprodukter,
og hvor hele kornet er taget med.

Vælg kød og kødprodukter med maks. 10 % fedt.
Spis højst 500 g tilberedt kød om ugen fra okse,
kalv, lam eller svin. Det svarer til 2-3 middage
om ugen og lidt kødpålæg.

75 g fuldkorn svarer fx til 2 dl havregryn og en
skive fuldkornsrugbrød.

Læs mere på
www.altomkost.dk

Læs mere på
www.altomkost.dk

Vælg fuldkorn først – det er nemt, hvis du
går efter Fuldkornsmærket,
når du køber ind.

Læs mere på
www.altomkost.dk

Vælg fjerkræ, fisk, æg, grønsager
eller bælgfrugter de øvrige
dage og som pålæg.

Læs mere på
www.altomkost.dk

8

Bag de officielle 10 kostråd står
Fødevarestyrelsen. Styrelsen har
hentet solid videnskabelig rygdækning hos ledende danske forskere i
sundhed, kost og ernæring og store skandinaviske og internationale
forskningsarbejder. Den videnskabelige gennemgang er håndteret af
DTU Fødevareinstituttet.

Læs mere på
www.altomkost.dk
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følge, hvordan komplekse faglige
områder forvandler sig til enkle og
pædagogiske kostråd,” siger Trine
Grønlund, projektleder i Fødevarestyrelsen.

For hverdagens forbruger skal kostrådene ikke være tung og utilgængelig videnskab, men brugbare retningslinjer, som man kan lade sig
inspirere af, når man står hjemme i
køkkenet.

Fokus på formidling

ger godt efter, så kan du se, at det
overvejende er hverdagsretter som
fx hakkebøf, der er præsenteret på
en lækker måde,” fortæller Thea
Bjørnholt.

Ingen løftede pegefingre

Den videnskabelige evidens for rådenes udformning er blevet varetaget af en særligt udvalgt forskergruppe. Gruppen har på baggrund
af den nyeste forskning fundet frem
til en række retningslinjer, som har
dannet basis for formuleringen af
kostrådene. For at sikre at rådene
er formuleret kort, klart og forståeligt har Fødevarestyrelsen også
inddraget relevante fagfolk og kommunikationseksperter, der i flere
omgange har arbejdet på at få formidlet rådene så enkle som muligt.
Det arbejde er blandt andet sket
med bidrag fra Kost- og Ernæringsforbundet, Komiteen for Sundhedsoplysning og Hjerteforeningen med
flere. Et arbejde, der også har involveret fokusgrupper, så rådene løbende kunne evalueres, omformuleres og finpudses.

”Udover det solide faglige fundament har vi brugt mange kræfter på,
at rådene skal være enkle og nemme at handle efter. Dygtige fagfolk
har hjulpet med at få alle formuleringer på plads, og vi er stolte af, at
vi med kostrådene favner den videnskabelige evidens uden at gå på
kompromis med forståeligheden,”
siger Thea Bjørnholt, kommunikationsansvarlig for kostrådene i Fødevarestyrelsen.
Som noget nyt er der også lagt stor
fokus på den visuelle fremstilling af
kostrådene.
”Vi har udviklet et sanseligt madunivers med stor vægt på æstetik.
Vores kostrådsplakater og -pjece
kunne være sider fra en kogebog
eller et madblad, men hvis du kig-

Vælg magre
mejeriprodukter

I arbejdet med formuleringen af rådene har Fødevarestyrelsen også
lagt vægt på, at kostrådene ikke skal
fungere som en løftet pegefinger,
der dikterer danskerne, hvordan de
skal leve.
”Vi forventer ikke, at danskerne følger hvert eneste kostråd til punkt
og prikke. Kostrådene skal ses som
retningslinjer – ikke påbud. Frem
for moralske opsange fokuserer vi
på en kommunikation i øjenhøjde
med den moderne forbruger. Vores
mål er ikke at give danskerne dårlig
samvittighed over deres madvaner.
Tværtimod vil vi med kompetent,
faglig formidling hjælpe og opmuntre alle danskere til at leve lidt sundere”, siger Trine Grønlund, projektleder i Fødevarestyrelsen.

Spis mad
med mindre
salt

Spis mindre
mættet fedt

Vælg skummet-, mini- eller kærnemælk.
Vælg surmælksprodukter, fx yoghurt, med maks.
0,7 % fedt og oste med maks. 17 % fedt (30+).

Skær ned på dit forbrug af mættet fedt.

Køb madvarer med mindre salt. Skær ned på
brugen af salt i din madlavning og på din mad.

Vælg planteolier fx rapsolie og olivenolie, flydende
margarine og blød margarine i stedet for smør,
smørblandinger og hård margarine.

Hold igen med at bruge mejeriprodukter med
højt fedtindhold, fx fløde og smør.

Spis mindre
sukker

Drik vand
Drik vand i stedet for fx sodavand, alkohol,
juice og saftevand. Både til maden, når du
er tørstig mellem måltiderne, og
når du dyrker motion.

Skær ned på de søde sager og drikke både i hverdagen
og på fridage. De fleste kan med fordel halvere
forbruget af slik, sodavand, saft, is og kager.

Læs mere på
www.altomkost.dk

Læs mere på
www.altomkost.dk

Læs mere på
www.altomkost.dk
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Smag på maden, før du salter. Både når du
laver mad og ved bordet.

Læs mere på
www.altomkost.dk

Læs mere på
www.altomkost.dk
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Spis varieret,
ikke for meget
og vær fysisk
aktiv
Læs mere om, hvordan du kan leve lidt sundere
med de officielle kostråd på
www.altomkost.dk
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Tilmelder du din klasse, modtager
I gratis* undervisningsmateriale,
lærervejledning og opskriftshæfter.
Og i uge 43, 44 el. uge 45 kan I hente
en gratis smagekasse med råvarer
til 24 elever i den lokale Coop-butik.
Målgruppen er 4.-7. klasse i hjemkundskab/madkundskab.

Temaet for årets
smagekasse er
100% din fastfood.
Tilmeldingsperioden er
1. april til den 5. september.
på www.skolekontakten.dk

Gdrearvtisnisingsun
iale og
mater sse
eka
smag
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NB: Du må påregne max 150 kr. til enkelte ekstra råvarer.
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Nyt undervisningsmateriale
om de officielle kostråd
Nyt undervisningsmateriale giver dig mulighed for at arbejde med
de officielle kostråd på en faglig, involverende og praktisk måde i
mange af skolens fag. Hent materialet på www.altomkost.dk – og
du er godt i gang.
Af Pia Maja Rosenlund og Christine Bendix
– skolelærere med bachelor i hjemkundskab
I september 2013 udarbejdede Fødevarestyrelsen nye kostråd - de officielle kostråd - for at give danskerne mulighed for at leve sundere.
I den forbindelse fik vi til opgave,
i samarbejde med Fødevarestyrelsen, at udarbejde et undervisningsmateriale, der kunne bruges
i grundskolen, og som skulle give
eleverne kendskab til de officielle
kostråd.

Undervisningsmaterialets
formål
Formålet med undervisningsmaterialet er, at eleverne får kendskab til
de officielle kostråd via en teoretisk,
undersøgende og praktisk tilgang.
Arbejdet med materialet skaber betingelser og rammer for, at eleverne kan opnå viden, færdigheder og
holdninger om ernæring og sundhed, så de bliver i stand til at træffe
valg, der fremmer deres egen sundhed.

Undervisningsmaterialets
indhold og opbygning
Undervisningsmaterialet relaterer til
faghæfterne for følgende fag: hjemkundskab (kommende madkundskab), dansk, matematik, natur/teknik, biologi og kan altså benyttes i
disse fag eller som inspiration til en
tværfaglig temadag eller sundhedsuge.
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Vi har udarbejdet materialet til fire
forskellige målgrupper: 0.-1.kl., 2.-4.
kl., 5.-6.kl. og 7.-9. kl., hvor vi har
indtænkt progression, således at teorien og opgaverne er tilpasset niveauet. Materialet består af en lærervejledning samt opgaver til eleverne i
en PowerPoint-præsentation.

Lærervejledningen
Lærervejledningen er delt op i 10
kapitler, der indeholder hvert sit
kostråd.
Hvert kapitel starter med et kort
teoriafsnit, som klæder dig på til at
undervise i det enkelte kostråd. Det
har været vigtigt for os i udarbejdelsen af materialet, at det skal være så
let at gå til som muligt – derfor indeholder teoriafsnittet præcis den
teori, der er nødvendig for at kunne anvende de tilhørende opgaver
om kostrådet. Efter kapitlets teoriafsnit forklarer vi punkt for punkt de
enkelte opgavers fremgangsmåde,
og vi beskriver opgavens mål, varighed, anvendte materialer samt
eventuelt relevante links.

Opgaver til eleverne
Opgaverne til eleverne er lavet som
en Powerpoint-præsentation og er
skrevet i ”elev-højde”. Det er elevernes materiale, som enten kan anvendes på en interaktiv tavle eller
printes ud til eleverne.

Vi har bygget materialet op sådan,
at der under hvert kostråd først er
en opgave, der har til formål at vække elevernes forforståelse og nysgerrighed, hvilket gøres vha. åbne
spørgsmål.
Herefter følger et dias med Fødevarestyrelsens anbefalinger og gode
råd, som man kan tage en snak om
med eleverne. Ved de yngste klassetrin er der mange billeder, fremfor tekst, således at man kan få en
snak ud fra billederne. Resten af
opgaverne kommer rundt om kostrådet på varierende måder, blandt
andet vha. bevægelse og brug af
sanserne. Generelt har vi haft fokus
på at koble teori og praksis.

Evaluering
Til at evalurere under visningen
har vi udformet ”Tip kostråd”, hvor
eleverne skal igennem en række
spørgsmål med tre svarmuligheder.
”Tip kostråd” har vi desuden lavet,
for at eleverne får gentaget stoffet,
som de har været igennem, hvilket
er enormt vigtigt for deres tilegnelse af viden om kostrådene.
Gå ind på www.altomkost.dk
”Materialer og undervisning”
”Undervisningsmateriale om
de officielle kostråd”.
Her kan du downloade hele materialet. 5.-6.kl. ligger allerede klar – resten udkommer inden august.
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Gå ind på www.altomkost.dk
”Materialer og undervisning”
”Undervisningsmateriale om
de officielle kostråd”.

Her kan du downloade hele materialet. 5.-6.kl. ligger allerede klar
– resten udkommer inden august.

Denne opgave er et eksempel på en opgave, hvor eleverne skal bruge deres sanser.
(Fra materialet til 5.-6.kl. – kostrådet ”Vælg magre mejeriprodukter”)

Denne opgave er et eksempel på en opgave, hvor eleverne skal bevæge sig.
(Fra materialet til 5.-6.kl. – kostrådet ”Spis frugt og mange grønsager”)

Fortsætter side 14
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Fortsættelse fra side 13

Denne opgave er et eksempel på en opgave, hvor eleverne skal i køkkenet og arbejde praktisk.
(Fra materialet til 5.-6.kl. – kostrådet ”Vælg fuldkorn”)

Dette ”Tip et kostråd” er fra materialet til 5.-6.kl. og evaluerer kostrådet ”Spis mad med mindre salt”.
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ANSØG
SENEST DEN
6. JUNI

FÅ BESØG AF SÆSON
I SKOLEKØKKENET
’Sæson på skoleskemaet’ er et gratis tilbud til dig, som
underviser i madkundskab i folkeskolen. To pædagogisk
uddannede formidlere gæster jer i skolekøkkenet og byder
på nye smagsoplevelser, sjove øvelser og viden om frugt
og grønt i sæson.
Lyder det som noget for dig og din klasse? Så læs mere og
ansøg om et spændende besøg med masser af leg, læring
og grøntsagsglæde på sæson.dk/skoler
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Vores helt specielle
agurker
Af Pernille Bech, GAU - Frugt og grønt.

Her i landet er vi glade for agurker.
Hver dansker spiser i gennemsnit
25 agurker årligt, og der bliver produceret i alt 52 millioner agurker
om året. Agurken findes som basis
i de fleste køleskabe, er en fast bestanddel i de fleste madpakker og
yderst velegnet som en hurtig og
sund snack til både børn og voksne, når den lille sult melder sig. Lige
nu kører sæsonen for danske agurker på sit højeste, men hvordan er
det egentlig man dyrker agurker og
hvorfor er de danske agurker noget
helt specielt.

Årets gang i drivhuset
I januar lægges vækstmedie ud i
gartneriet, og der hænges plastik
op i 3-4 meters højde over jorden.
Plastikken holder på varmen og skaber mere luftfugtighed. Et par dage
før de første agurkeplanter plantes,
varmes drivhuset op til ca. 20 grader. Det sker i januar og februar. Fra
starten er planterne en halv meter
høje. Men på blot 14 dage vokser
de sig op til 2 meters højde – man
kan næsten se dem gro. Planterne
får ikke lov at blive højere. Der bindes jutegarn ved hver plante, som
den snor sig op ad. En computer
styrer vandingen til rødderne, luftfugtighed, varme, vinduer og CO2tilførsel, som får planterne til at vokse. Hver morgen og eftermiddag

16

måles vandprocenten i vækstmediet for at se, om planten er aktiv.
Der nippes sideskud af agurkeplanterne hele tiden. Omkring 1. marts
– fire uger efter plantning – høstes
de først agurker. I starten høstes de
helt ned 250 gram, senere på sæsonen op til et halvt kilo. Omkring
Sct. Hans ryddes planterne og nye
planter af den meldug-tolerante sort
Shakira plantes. I oktober og november ryddes drivhuset for alt organisk materiale og alt bliver spulet
og desinficeret for at undgå virus.

Rovmider passer på
dine agurker
Danske agurkeavlere kan bryste sig
af at være lykkedes med en strategi
for brug af nyttedyr til bekæmpelse
af agurkernes værste insektfjende,
spindemiden. ”Det giver et godt
miljø for alle i gartneriet, sikkerhed
for at forbrugere kan spise et rent
og sikkert produkt.
I de danske drivhuse dyrkes både
konvent ion ell e og økolog iske
agurker, og fælles for begge produktionsformer er den biologiske bekæmpelse med for eksempel rovmider.
Rovmider er nemlig små nyttedyr,
der går på jagt efter de insekter,
der æder og ødelægger agurkerne
i drivhuset. Rovmiderne trives godt

i drivhusenes høje varme og luftfugtighed, og formerer sig hurtigt.
En hun kan lægge op til 50 æg, der
i løbet af en uges tid bliver til fuldvoksne rovmider. Store som små
rovmider spiser de skadedyr, der er
på planten.
Agurken er en varmekrævende
plante. Det betyder, at den danske
agurkesæson går fra maj til september, hvor det er muligt at udnytte
lyset og varmen. De danske væksthusgartnere kan kunsten at styre
fugt og temperatur, så planterne
yder deres bedste i takt med, at nyttedyrene etablerer sig og forhindrer
skadedyr.

Rent vand til agurkerne
Vand af godt kvalitet er vigtig for fødevaresikkerheden og i Danmark
vandes agurker altid med vand af
drikkevandskvalitet. Agurkerne
vandes ved roden, så vandet som
en ekstra sikkerhed ikke kommer
i kontakt med afgrøderne og kun
medarbejdere, som kender hygiejnereglerne har adgang til drivhuset.

Inspiration til mad
med agurker
Har du lyst til at afprøve nye retter
med agurker er der masser af inspiration og spændende retter på
www.sæson.dk
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Bulgur go green
Bulgur vendt med krydderurtepesto
og sprøde forårsgrøntsager. Uhm…
det er godt!

Opskrift og styling: Lone Kjær,
Foto Henrik Freek

Tilbehør til 4 personer
2 dl bulgur

Små lækre hapser med sprøde
agurker, rygeost og dild - perfekt
som tapas.

Krydderurtepesto:
• 2 dl krydderurter fx basilikum,
persille, kørvel, purløg
• 1 fed hvidløg
• 25 g parmesanost
• 50 g mandler
• 1 dl olivenolie
• Saft af ½ citron
• Salt og peber
• 1 agurk
• 100 g babyspinat
• Salt og peber
Kog bulgur som angivet på emballagen og afkøl.
Hak krydderurterne og kom dem i
en blender sammen med presset
hvidløg, revet parmesanost, mandler og olivenolie. Blend til en pesto.
Smag til med citronsaft, salat og peber.
Skær agurk i små tern. Skyl og slyng
spinaten. Vend bulgur med krydderurtepesto, agurk og spinat.
Server salaten til fx fisk, kylling,
grillstegt kød.
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Agurke-appetizere
med rygeostcreme

• 1 agurk
• ¾ dl rygeost
• ¾ dl skyr
• ¼ tsk salt
• 1 lille rødløg
• 6 stilke dild
• Friskkværnet sort peber
Skær agurken i 1 cm tykke skiver.
Læg agurkeskiverne på et stort fad
eller 2 store tallerkener.
Pisk rygeost, skyr og salt godt sammen, til alle klumper er pisket ud.
Kom rygeostcremen i en lille sprøjtepose og sprøjt den på agurkerne.
Hak løget fint og drys over cremen.
Drys med grofthakket dild og rigeligt friskkværnet peber.
Opskrift og styling: Christine Bille,
Foto: Henrik Freek
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Spis mere fisk
Vi er blevet lidt bedre til at spise fisk de seneste år, men vi skal gerne spise meget
mere. Spis mere fisk er et af de nye kostråd.
Fisk, og især fed fisk, indeholder
bl.a. fiskeolier, selen, jod og D-vitamin, som kroppen har brug for, og
som er svære at få nok af fra andre
fødevarer.

Fisk som pålæg
Hvis du spiser 3 skiver brød med fiskepålæg, får du ca. 100 g fisk.

Tilbered

Når du spiser fisk flere gange om
ugen, har du mindre risiko for at få
hjerte-kar-sygdomme i forhold til
personer, som sjældent spiser fisk.

Prøv forskellige måder at tilberede
og servere fisk på. Du kan fx koge
eller stege fisken i kort tid eller bage
den i ovnen med grønsager, krydderurter og krydderier.

Sådan gør du

Fisk til alle

Spis fisk mindst 2 gange om ugen
som hovedret og flere gange om
ugen som pålæg.

Børn og gravide skal også spise fisk,
men det er vigtigt at variere mellem forskellige fiskearter og mellem
magre og fede fisk.

I alt skal du gerne have 350 g fisk
om ugen. Heraf ca. 200 g fed fisk
som fx laks, ørred, makrel og sild.
Alle former for fisk tæller med, også
fiskefrikadeller, frossen fisk, fisk på
dåse som torskerogn, tun og makrel
samt skaldyr som rejer og muslinger.
Vælg fiskeprodukter med Nøglehulsmærket.

Prøv med fisk på grill
Lige nu er det højsæson for at grille.
Så hvorfor ikke lægge fisk på grillen? Her er 3 successer:
(Vis grillet rødspætte, grillet fisk i
folie og grillet sild-makrel-hornfisk.
Ingredienser og tilberedning skal
stå under foto.)

Sunde tips
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• Mørksej
• Kulmule
• Skrubbe
• Ising
• Kuller
• Hornfisk
• Rejer
• Muslinger
• Jomfruhummer
På Fiskebranchens hjemmeside 2gangeomugen.dk kan du få inspiration til, hvordan du griller fisk.

Prøv fx. grillet rødspætte
4 personer

2gangeomugen.dk
På 2gangeomugen.dk kan du hente
over 300 opskrifter på fisk og lære
om fisk og sundhed. Du kan også
tilmelde dig nyhedsbrevet, så du
hver uge modtager ugens to fiskeretter i din mail.

Fiskens dag 2014
I år fejrer vi fiskens Dag lørdag 13.
september. Benyt hele uge 37 til at
sætte fokus på fisk i undervisningen
i madkundskab, og arbejd med fisken!

• 4 hele rødspætter á 200-300 g
• 6 stilke frisk rosmarin
• Olivenolie
• Salt og peber

Sådan gør du:
Tænd grillen.

Spis 350 g om ugen af
disse fisk...
• Torsk
• Rødspætte
• Laks
• Sild
• Ørred
• Makrel

Skyl fiskene, og tør dem godt.
Smør dem med olivenolie, og drys
med friskhakket rosmarin.
Krydr med salt og peber.
Læg dem i en dobbeltrist, og grill
dem 5 min. på hver side. Læg evt.
låget over grillen, og lad håndtaget
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på dobbeltristen stikke ud, så det
ikke bliver varmt.
Servér med nye kartofler og grøn
salat med fintsnittet æble.

Servér med nye kartofler og sprød
salat. Vigtigt: Har du købt en hel
knurhane, så pas på knurhanens
stikkende rygfinne.

stk. rødspættefileter, tilsæt revet ingefær, hvidløg og forårsløg, og grill
pakkerne 8-10 minutter over kullene. Uhm....!

Andet egnet fisk: Skrubbe, ising
eler rødtunge.

Anden egnet fisk: Makrel, sild, rødfisk, hvilling, fjæsing .

Eller du kan tilsætte lidt hvidvin, forårsgrønt og skiver af citron i foliepakkerne.

Grillet knurhane
eller ørred

Grillet lakseside

Alubakke/alufolie: Kan med fordel
anvendes, når du griller fisk. Smør
med lidt olie, inden du lægger fisk,
fiskeburger eller skaldyr på.

4 personer

4 personer

Du skal bruge:
• 600 g laksefilet Pesto:
• Frisk basilikum (en lille potte)
• 1 dl god olivenolie
• 3 spsk revet parmesan
• 2 fed hvidløg
• 1 tsk pinjekerner
• Salt og peber

Sådan går du:

Du skal bruge:
• 4 hele fisk á 250-300 g
• 4 hakkede blommetomater
• 4 spsk olie
• 2 fed hvidløg
• 2 limefrugter

Sådan gør du:
Tænd grillen. Skyl og vask fiskene,
og tør dem godt. Skær limefrugterne i både. Læg 1 spsk hakkede tomater, som er vendt i olie, ind i hver
bug sammen med hakket hvidløg
og limebåde. Krydr med salt og peber. Kom fiskene i en dobbelt-rist,
og grill dem i 4-5 min. på hver side,
afhængig af grillens varme. Kan evt.
grilles ved indirekte varme under
låg. Beregn da yderligere 4 min.
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Blend basilikum, olivenolie, parmesan, hvidløg og pinjekerner.
Krydr med salt og peber.
Tænd grillen. Læg laksen på alufolie
eller i et fad med skindsiden nedad.
Krydr med salt og peber.
Smør pestoen på laksen i et jævnt
lag. Grill den ved indirekte varme
under låg i ca. 20 min.
Servér laksen med tomatsalat og
godt brød. Pynt evt. med japansk
tangsalat og babyspinat.

På altomkost.dk
kan læse om fisk:
Brug gerne en dobbeltrist, når du
griller fisk!
Dobbeltrist: Dobbeltristen er et
vigtigt redskab, når du griller fisk,
da fisken nemt vendes med et enkelt greb. Fisk i filet , som nemt kan
gå i stykker under tilberedningen,
holdes fast med dobbeltristen.

Blåmuslinger passer også godt til
grillen! Skal kun grille få minutter,
indtil de åbner sig!
Fisk, og især fed fisk, indeholder
bl.a. fiskeolier, selen, jod og D-vitamin, som kroppen har brug for, og
som er svære at få nok af fra andre
fødevarer.
Når du spiser fisk flere gange om
ugen, har du mindre risiko for at få
hjerte-kar-sygdomme i forhold til
personer, som sjældent spiser fisk.

Sådan gør du:
Spis fisk mindst 2 gange om ugen
som hovedret og flere gange om
ugen som pålæg.
I alt skal du gerne have 350 g fisk
om ugen. Heraf ca. 200 g fed fisk
som fx laks, ørred, makrel og sild.
Alle former for fisk tæller med, også
fiskefrikadeller, frossen fisk, fisk på
dåse som torskerogn, tun og makrel
samt skaldyr som rejer og muslinger.
Vælg fiskeprodukter med Nøglehulsmærket.

Fisk i folie: Alle fileter af fisk kan
nemt grilles i foliepakker, direkte på grillen. Hæld lidt soya på 1-2
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Fra triatlon til
masterchef
Af Søren Albertsen, lærer Gl. Lindholm Skole i Nørresundby.

På Gl. Lindholm Skole i Nørresundby har elever i 8. klasse gennem de
sidste tre år kunnet nyde godt af et
spændende og anderledes fag på
skoleskemaet, KKM (Krop, Kost og
Motion). Faget inddrager elementer
fra både idræt og hjemkundskab,
men i en kontekst der udfordrer de
unge på nye og alternative måder
end den traditionelle undervisning.

Mille: ”Den bedste oplevelse
var, da vi skulle fremlægge,
om hvad vi havde lært i løbet
af året.”

Et nyt fag så dagens lys
Som lærere i folkeskolen oplever vi
i stigende grad, at elever i overbygningen har en tendens til at droppe
sporten som fritidsaktivitet, og den
større selvforvaltning på madområdet kan afføde nogle uheldige madvaner og øge indtaget af slik, chips
og søde læskedrikke. Den kærlige
madpakke fra mor, der er medvirkende til at fastholde eleverne i de
mindre klasser til lødige frokostmåltider, bliver for nogen af de unge
skiftet ud med besøg i det lokale supermarked, når de kommer i overbygningen. Her er det indkøbte til
tider langt fra anbefalingerne om
grønt, fisk og fuldkorn i madpakken.
Faget Krop, Kost og Motion opstod
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med grundtanken om netop at yde
en indsat på sundheds- og trivselsområdet for at give de unge nogle
interessante, anderledes og udfordrende oplevelser med mad og bevægelse.
På Gl. Lindholm Skole valgte vi at
placere det nye fag på 7./8. årgang,
da det netop er i den periode i de
unges liv, at de udvikler større selvstændighed og bevidsthed omkring
sig selv og egen sundhed. I en senmoderne hverdag, hvor de unge
møder mange valgmuligheder og
ikke mindst påvirkes af medierne,
kammeraterne og fællesskaber bliver det særlig betydningsfuldt, at de
opnår en bevidsthed om, at de valg,
de træffer i forhold til mad og motion, har indflydelse på deres generelle sundhed og trivsel. Her er det
vigtigt, at de gennem praktiske erfaringer lære at forholde sig kritisk og
får nogle positive oplevelser med
sundhed i en bred og positiv forstand. Formålet med undervisningen i faget KKM er netop derfor, at
eleverne opnår viden, erfaringer og
kompetencer til at træffe sunde bevidste valg, der kan cementere nogle fornuftige vaner for deres fremtid
- og alt dette foregår på en sjov og
anderledes måde, der har et andet
fokus end de almindelige idræts- og
hjemkundskabslektioner.

Fagets struktur
Det første år introducerede vi faget
som et pilotprojekt i 7. klasse. Det
blev året efter flyttet til 8. klasse
grundet logistik i forhold til valgfag.
KKM løber nu i perioden efter sommerferien og frem til vinterferien,
hvor det er tildelt 3 ugentlige lektioner. Vores skole er tosporet, hvilket
gør det muligt at parallellægge lektionerne i KKM, således at parallelklasserne kan skiftes til henholdsvis
den hjemkundskabsfaglige del og
den idrætsfaglige del. Selvom faget
er opdelt i de to kategorier, mad og
bevægelse, er der gennem forløbet en klar sammenhæng mellem
de faglige områder implicit i begge
fag, hvor sammenhængen mellem
sund mad og fysisk aktivitet italesættes og synliggøres gennem såvel praktisk, æstetiske som teoretisk
læringsoplevelser i faget. Endvidere
bygger faget videre på den viden
og de erfaringer, eleverne har med
i bagagen fra den obligatoriske undervisning i de to fag.

Laura: ”Sundhed er ikke kun at
dyrke sport, men også om kost
og hvordan man har det
psykisk”
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Børnene blev instrueret i det forestående arbejde i slagterafdelingen hos Food College.

Samarbejde med lokale
foreninger
I idrætsdelen af faget har vi lagt
stor vægt på, at eleverne får nogle anderledes og nye udfordringer.
Vi har ønsket at udvide elevernes
horisonter og skabe ramme for, at
eleverne erfarer på egen krop, at
motion er meget mere end de klassiske idrætsaktiviteter. I samarbejde
med forskellige lokale klubber og
foreninger har eleverne fået mulighed for at prøve kræfter med alternativer til typiske sportsgrene som
fodbold og håndbold. Det har været
vigtigt at fange og inspirere de unge
og udfordre dem til at prøve noget
nyt og til at være en del af fællesskabet omkring en idrætsaktivitet.
Blandt de anderledes sportsgrene
som eleverne har stiftet bekendtskab med er blandt andet boksning,
bmx-bane-cykling, mountainbike,
parkour, klatring, kick boksning,
rope skipping, kajak, fitness, rugby og dans. De lokale foreninger
har taget imod projektet med åbne
arme og har stillet instruktører til rådighed, når vi har været på besøg.
Samarbejdet har været let at etablere gennem den kommunale idræts-
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konsulent, som har formidlet kontakten til de respektive foreninger
og klubber.

Udfordrende madoplevelser
Jeg var i tidernes morgen med til at
udvikle og opstarte faget, og jeg har
været ansvarlig for undervisningen i
den hjemkundskabsfaglig del siden.
Mit sigte har blandt andet været, at
eleverne får erfaringer med såvel
det håndværksmæssige som det
æstetiske i madlavningen, og dette
har naturligvis været sat i relation til
sundhedsdimensionen.
I den hjemkundskabsfaglige del af
KKM har vi også haft mulighed for
at inddrage eksterne samarbejdspartnere. Vi har etableret et godt
samarbejde med Food College Aalborg, hvor de unge i løbet af perioden med faget har fået mulighed for
at komme på besøg i professionelle faglokaler og gøre sig erfaringer
med fremstilling af forskellige typer
mad med kyndig vejledning af professionelle kokke, slagtere og bagere.
På første besøg ved kokkene har
fokus været håndværksmæssige

færdigheder og råvarekendskab,
og omdrejningspunktet for undervisningen har været frugt, grønt
og krydderurter. Andet besøg hos
slagteren har budt på oplevelser
med fremstilling af pølser og viden
om udskæringer af kød. Endvidere
har dette besøg krævet en vis portion madmod hos de unge, da atypiske råvarer som frølår, kammuslinger og kyllingehjerter har været
på menuen. De unge har taget
godt imod de nye udfordringer, og
de æstetiske oplevelser har åbent
op for den selvoverskridelse, som
sammen med en teoretisk viden
og praktiske færdigheder kan være
med til elevernes maddannelse.
Ved tredje besøg hos bageren har
eleverne afprøvet forskellige bagemetoder og arbejdet med smag,
duft og konsistent af såvel forskellige brødtyper som kager.
Imellem besøgene på Food College
har eleverne arbejdet videre i hjemkundskabslokalet, hvor forskellige
teknikker og metoder er blevet afprøvet og eksperimenteret med i
relation til de emner, der har været i fokus. Således har de unge fået
Fortsætter side 22
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Her er eleverne på besøg hos bageafdelingen hos Food College.

mulighed for at være kreative og
videreudvikle de ideer og den nysgerrighed, de har haft med sig fra
besøgene.
Sidste besøg på Food College har vi
placeret i slutningen af året, og her
har klasserne deltaget på skift i en
”Mini Masterchef” konkurrence i
hold, hvor de har fået mulighed for
at vise den opnåede viden og deres
færdigheder i praksis. Denne dag
har alle tre år været en kæmpe succes, og flere af holdene har mødtes
efter skole for at raffinere og øve op
til dagen.

Sundhed er ikke kun
gulerødder og fuldkorn
Sundhed defineres i faghæfte 21 ud
fra det brede og positive sundhedsbegreb, og det er netop den forstå-
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else, der ligger implicit i KKM. Det
har været vigtigt, at faget ikke får
karakter af en løftet pegefinger men
tværtimod indbyder til, at eleverne
opnår interesse for, nysgerrighed
og lyst til at forholde sig til og træffe
sunde valg. I en dialogbaseret undervisning italesættes forskellige
forståelser af sundhed, og det prioriteres højt, at de unge opnår en
viden om, at både fysiske, psykiske
og sociale aspekter samt levevilkår
og livsstil har indflydelse på sundhed. Vi har i faget blandt andet haft
besøg af Psykiatribussen, der for-

Mille: ”KKM har været en mega
god oplevelse. Vi har fået et
bedre indblik i , hvad sundhed
er.”

midler viden om den psykiske velværes betydning for sundhed.
Italesættelsen af ”Det gode liv” og
livskvalitet er yderligere to væsentlige områder, der har været vigtige
for os at medtænke. Det er ikke kun
gulerødder og fuldkorn, der serveres i hjemkundskabslokalet. Her
har vi fx også inkluderet et chokolade- og dessertforløb ud fra devisen ”lidt men godt” og ud fra et
socialt og traditionspræget perspektiv, hvor det danske begreb
”hygge” netop kan give en glæde,
omsorg og fællesskabsfølelse. Måltidets sociale betydning har også
haft en central rolle, hvor klasserne
på skift har lavet mad til hinanden.
Eksempelvis har den ene klasse i
hjemkundskabslokalet forberedt
et sundt måltid til hele årgangen,
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Laura: ”Det var rigtig fedt at
være på Food College, fordi vi
oplevede, hvordan det var at
planlægge en middag til Mini
Masterchef”
Der blev kæmpet hårdt i løbedisciplinen i triatlonen.

mens den anden klasse har deltaget i en idrætsaktivitet.
Selvom KKM inddrager praktiske
elementer fra hjemkundskab og
idræt, er det bærende genstandsfelt i undervisningen sundhed. Det
er langt fra hver gang, at eleverne
arbejder praktisk, da den teoreti-

ske tilgang ligeledes vejer tungt på
vægtskålen. Styrken i faget, mener
jeg netop ligger i sammenhængen
mellem teorien og praksis, og den
måde vi kobler elementerne fra de
to fag sammen.

verne skullet dokumentere deres
læring gennem brug af portfolio.
Portfolioen har ikke været et stramt
styringsredskab, men det har været
op til den enkelte elev at indsætte
deres arbejde i mappen, fx opskrifter, opgaver, logbog og billeder fra
læringsaktiviteterne.

Fra triatlon til masterchef
Igennem hele KKM forløbet har ele-

Børnene viser stolt deres resultater frem for kokken på Food College.
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Der blev med stor interesse smagt de forskellige retter.

I slutningen af KKM forløbet har
vi valgt at medtage et konkurrence element, hvor vi som tidligere
nævnt har sluttet af med et ”Mini
Masterchef” forløb på Food College. Derudover har afslutningen
på idrætsdelen været at deltage i
en ”Mini triatlon”, som vi arrangerede i samarbejde med Aalborg Triatlon Klub. Her skulle eleverne først
svømme 50 m, dernæst cykle 5 km
og til sidst løbe 2 km. Begge konkurrencer har været yderst motiverende for de unge.
Faget KKM er stadig i sin vår, og
igennem de sidste tre år, har vi afprøvet og videreudviklet konceptet,
og vi lærer stadig i takt med de erfaringer, vi høster og gennem vores
løbende evalueringer. I indeværende skoleår har vi som fælles afslutning på forløbet valgt at indføre en
fremlæggelse, hvor eleverne fra
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begge klasser har skullet samle trådene i deres læring gennem faget
og præsentere indholdet af deres
portfolio for hinanden. Fremlæggelserne har givet os et godt indblik i
elevernes læring, og det er tydeligt,
at de har opnået en brugbar viden
på sundhedsområdet. Håbet er så,
at denne viden sætter sig som spor i
deres hverdagspraksis.

Som lærer i faget er mine erfaringer ovenud positive. Motivationen blandt eleverne er høj, og
KKM er blevet et poplært fag. I
mine øjne kan undervisningen i faget netop danne grobund for, at de
unge senere i livet opnår sammenhængsforståelse og kompetencer til
at klare hverdagslivets udfordringer
i forhold til forvaltning af egen og
andres sundhed.

Første besøg hos Food College hvor eleverne introduceres til dagens arbejde i
køkkenet.
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MADKUNDSKAB
Sciencelinjen

Hvordan kan man præge sin præstationer via kosten? Kan man
spise sig klog, stærk eller sund? Vi kigger på livsstil... Men vi "leger" også med
maden og ser på hvordan forskellige råvarers forudsætninger kan præge
slutresultatet. Det kan handle om hævemidler, koaguleringsevner og
bindemidler, f.eks.. Alt naturligvis
omsat i madproduktion :)
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Nordjysk mesterskab i madkamp
Af: Christine Knudsen, Kristine Hansen og Katrine Stilling

hed i deres hjemkundskabsundervisning, hvor de har fået et indblik
i korn og dets sundhedsmæssige
værdi. Eleverne har arbejdet eksperimenterende og innovativt med
retter med korn, som altså endte ud
i de retter, de præsenterede til dette
års semifinale i DM i madkamp.

DM i madkamp
– en anderledes undervisning
Varmen og nervøsiteten stiger i køkkenet, hvor de tre klasser forbereder sig til præsentationerne. Vi når
at fange Ida og Anna fra Sankt Mariæ Skolen til en lille snak om, hvad
der er så fedt ved DM i madkamp.
Ida og Anna fortæller begge, at de
med deres arbejde i og om DM i
madkamp selv har afprøvet retterne
med korn derhjemme, og synes at
den eksperimenterede del er sjov.
”Det er svært at lave opskrifterne
selv, men det er sjovt, fordi det jo
heller ikke altid smager lige godt”.

Onsdag d. 5. marts mødtes Vodskov skole, Sønderbroskolen og
Sankt Mariæskolen til semifinale i
madkamp på UCN i Hjørring.
Eleverne ankom på den røde løber
i indgangshallen, hvor lærerstuderende fra UCN Hjørring stod klar til
at tage imod de tre klasser. Batches
med sloganet ”Er du nede med hvede?” og tatoveringer med korn-motiv blev delt ud til de mange glade
og spændte elever.
UCN Hjørring var klar, eleverne var
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klar, og scenen var sat til et brag af
en semifinale.
Årets emne i DM i madkamp er
korn og sundhed, og arrangementet er udarbejdet af Madkulturen.
Formålet med DM i madkamp er, at
sætte fokus på, hvordan eleverne
kan være aktive deltagere og udvikle sund mad med god smag, der
vækker madglæde og vækker den
enkeltes nysgerrighed og lyst til at
lære om mad og måltider.
Forinden semifinalerne har eleverne selv arbejdet med korn og sund-

Det var dog ikke første gang de to
piger fra Sankt Mariæskolen deltog
i madkampen i år, da de også var
med i sidstes år madkamp. Der var
derfor en god ro hos pigerne op til
præsentationen, men de fortalte, at
selvom de havde prøvet det før, så
var det stadig spændende at høre,
hvad dommerne havde at sige til resultatet af deres hårde slid i køkkenet.
”Det har været sjovt at få lov til at
eksperimentere, selvom mange ting
ikke smagte godt sammen” fortæller de begge.
”Det har været anderledes at arbejde med madkampen, fordi vi ikke
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har haft nogen opskrift” fortæller
Anna.
Da vi afslutningsvis spørger pigerne, om de løber med sejren i dag,
er der igen tvivl at spore hos de 2
piger fra 7. klasse. Der lyder et kort
og præcist: ”Ja!”.

Sonderbroskolen

Præsentationerne
Vodskov Skole

Eleverne fra 7.a fra Sønderbroskolen
havde valgt temaet VM i fodbold for
retterne og præsenterede forretten
tabouli fra Iran, hovedretten fra Italien og den klassiske dessert fra Bosnien. Eleverne argumenterede og
fortalte om retternes indhold af korn
og fokus på sundhed, hvorefter også
7.a måtte se spændte til, mens dommerne gik ombord i retterne.

Sankt Mariæ Skole

7. klasse fra Sankt Mariæ Skolen
havde efter mange eksperimenterende forsøg i skolekøkkenet, fundet frem til dagens menu bestående af: madpandekager a la Georg
& Thomas, Frækkedeller, Solanum,
sunde spyd og omelet royal. Modsat Vodskov skole og Sønderbroskolen havde Sankt Mariæ Skolen
fravalgt at lave dessert, hvilket Anna
forklarer med ”at det skulle jo være
sundt”.

5.b fra fra Vodskov skole var de
første ved dommerpanelet. Til forret havde de lavet ærteblinis, til hovedret madpandekager med kylling
og til sidst dessertpandekager med
frugt. Mikkel fra 5.b præsenterede klassens overordnede idé med
sunde pandekager, både til forret,
hovedret og dessert. Herefter blev
alle retterne præsenteret og eleverne fortalte, hvad de vidste om
de forskellige kornsorter og sundhed, og eleverne fra Vodskov måtte
dernæst se spændte til, mens dommerne smagte og vurderede pandekagerne.
Fortsætter side 28
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Fortsættelse fra side 27
Anna, Ida, Peter, Emma, Viansini,
Paolo og Mette præsenterede Sankt
Mariæ Skolens menu for dommerne, inden dagens sidste hold skulle
bedømmes.

Dommerpanelet

Dagens kvalificerede dommerpanel
bestod af;
Camilla Damsgaard, underviser i
hjemkundskab på UCN & lokalt bestyrelsesmedlem i Foreningen for
madkundskab.
Thomas Mark, Center For Undervisningsmidler, UCN.
Jørn Ussing, producent, Aurion og
formand for Foreningen Kornets
Hus.
Uffe Nielsen, kok og formand for
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Kokkelandsholdet, Den Gamle
Smedie i Børglum
Lotte Bengtsson Degn 4. års studerende og har bestået hjemkundskab på læreruddannelsen i Hjørring.

Jørn Ussing, producent, Aurion og
formand for Foreningen Kornets
Hus.

Der var altså linet op med et bredt
og nøje udvalgt dommerpanel, der
med deres profession og erfaring
havde høje krav til elevernes kreationer.

Dommer, Camilla Damsgaard, som
selv deltog og vandt madkampen
med sin egen klasse fra Gl. Lindholm skole sidste år, udtaler:

”Eleverne havde sat sig rigtig godt
ind i emnet korn og sundhed, hvilket
tydeligt kunne høres og ses i fremvisningerne og plancherne. Alle tre
skoler havde tænkt innovativt og været kreative, hvilket også betød, at
det var svært at finde en afgørelse”.

Workshops
Foruden skolernes præsentation af
retterne, var der planlagt 3 work-
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shops for eleverne, som blev udfordret i deres viden om korn og
sundhed. Lærerstuderende fra UCN
Aalborg og UCN Hjørring stod for
planlægningen af de tre workshops,
hvor eleverne bl.a. skulle genkende
de forskellige kornsorter, kværne
korn på en gruttesten samt motionere tilsvarende deres energiindtag.

Eleverne måtte også arbejde hårdt,
da der skulle males mel på gammeldags manér ved hjælp af en gruttesten, håndkværn og en elektronisk
kværn.
Frederico fra Sankt Mariæ Skolen
synes det var hårdt at male mel vha.
gruttestenen, og udtalte, at han var
glad for, at han ikke levede dengang
hvor man ikke bare kunne hente 2
kg mel i Netto.

Eleverne kom på en hård opgave,
da de skulle forbrænde både hvidt
brød, chokolade og rugbrød ved at
løbe op og ned af trapper.

Afgørelsen

Faris fra Sønderbroskolen var meget overrasket over, hvor meget
man skulle motionere for at forbrænde energien fra chokoladen
ift. rugbrøden.

Tilbage i festsalen og afgørelsen var
nær. Eleverne begyndte langsomt at
stimle sammen efter deres tur rundt
på de forskellige workshops. Eleverne fandt en plads i salen, dommerne kom tilbage fra voteringen og der

faldt pludselig en sigende ro i salen.
Eleverne var spændte! Der blev uddelt rosende ord fra dommerne til
alle klasserne samt diplomer til alle
deltagerne for deres flotte indsats.
Der var især ros til elevernes kreative idéer og deres viden om korn
og sundhed, som også vurderingen
og bedømmelsen havde haft stor
vægt på.
Vodskov skole fik ros for deres brede og grundige viden omkring korn
og sundhed, Sønderbroskolen blev
rost for anretningen, internationaliteten og smagen i retterne og
Sankt Mariæ Skolen fik ros for deres flotte formidling omkring korn,
samt deres ivrighed for at fortælle.
Desuden var dommerne imponerede over deres idé med fokus sund
hverdagsmad.
Der var desværre kun plads til to
skoler videre i madkampen og
Sankt Mariæ Skolen løb afsted med
1. pladsen, mens Vodskov skole
fik en flot 2. plads og dermed den
sidste plads til finalen, der løber af
stablen i Odense på onsdag. Der
udbrød vild jubel i salen, da begge
klasser blev råbt op af konferencier, Gitte Winstrup Holst fra UCN
Hjørring. Der herskede ingen tvivl:
eleverne var glade for deres finaleplads, og kunne nu høste frugterne
af det hårde slid i skolekøkkenet.
Det hårde slid er dog ikke helt slut
endnu, for de sidste detaljer og finesser skal finpudses til finalen på
onsdag, hvor eleverne drager til
Odense for at kæmpe om titlen som
årets vinder af DM i madkamp.

Fortsætter side 30
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Fortsættelse fra side 29

1.pladsen gik til 7. klasse fra Sankt Mariæ Skolen
2.pladsen gik til 5.b fra Vodskov Skole
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Vælg magert kød og kødpålæg
Løftede pegefingre er ikke rigtig længere på mode. Positive og konstruktive råd og anvisninger har langt
større chance for efterlevelse og dermed succes. Det er
der tænkt på i de nye kostråd. Og det var et af de formål Landbrug & Fødevarer havde med deltagelsen i reformulering af kostrådene.
Af Hanne Castenschiold,
Chefkonsulent, Handel, Marked & Ernæring, Landbrug & Fødevarer.

Tidligere var kød og mælk kun
nævnt som elementer i et spareråd:
”Spar på fedtet især fra mejeriprodukter og kød”. I øvrigt som råd nr.
5 lige efter: ”Spar på sukker især fra
sodavand, slik og kager”.
I september måned sidste år lancerede Fødevarestyrelsen de 10 nye
officielle kostråd. Forud var gået et
stort udredningsarbejde i evidensgrupperne, der skulle sikre, at de
nye råd bygger på solid forskning,
hvor der er fundet sammenhæng
mellem mad og sundhed.
Forud var også gået et grundigt arbejde i formuleringsgruppen, der
arbejdede med formulering og forståelse i befolkningen af kostrådene. De forrige råd var formuleret af
fagfolk og vægten var mere på det
korrekte indhold end på den kommunikative form.

I formuleringsgruppen sad:
Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, Kost
& Ernæringsforbundet, Foreningen
af Kliniske Diætister, Landbrug &
Fødevarer, Komitéen for Sundhedsoplysning, COOP og DTU Fødevareinstituttet.
I lyset af diverse undersøgelser,
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der viste, at kostrådene kun i ringe
grad er forankret i befolkningens
madvaner, fødevarevalg og viden
om næringsstofbehov, kostsammensætning og betydning for egen
sundhed, blev der denne gang lagt
vægt på, at kostrådene blev formuleret forståeligt, mere enkelt og
handlingsanvisende.
Der hersker en udbredt forståelse
af, at der hele tiden kommer nye
kostråd, og at det ikke kan betale
sig at følge dem, for ”de finder på
noget nyt i morgen”. Det er vanskeligt at skelne mellem sekteriske
trosretninger og velunderbyggede,
videnskabeligt funderede kostråd,
sidstnævnte kommer der kun nye
af hvert 5.-6. år. Og de bliver ikke
ændret fundamentalt, men tilpasset
nye undersøgelsesresultater, tilføjet
nye pointer og vægtet lidt anderledes. Fx er salt tilføjet denne gang,
lige som kød og kødprodukter og
mælk og mejeriprodukter har fået
deres egne råd.
Kostrådene taler om ”kost”, mens
almindelige mennesker, herunder
lærere og elever i Madkundskab i
skolen, taler om og forstår ”mad”.
Men hvordan bliver kostråd til ”rigtig” mad – og til sund og dejlig mad,

som giver nydelse og livskvalitet?
Hvis kostrådene skal blive til mad,
er det vigtigt, at det er realistisk, at
danskerne kan følge dem. Kostrådene hjælper kun, hvis de er til at
overholde. Ellers bliver de glemt og
ikke brugt.
Derfor skal kostrådene forholde sig
til, hvad danskerne rent faktisk spiser. Det er svært at ændre kostvaner, specielt hvis det, man skal ændre dem til, er madvarer, man slet
ikke kender. Derfor er det godt, at
kostrådene i høj grad forholder sig
til danskernes hverdagsmad.
Det også vigtigt, når man vil fremme
folkesundheden, at danskerne forstår betydningen af at følge kostrådene.
Et sundt liv starter tidligt, det er vigtigt, at der er fokus på børns spisevaner på alle niveauer. I vuggestuen, børnehaven, skolen og hjemme
hos familien. Det er vigtigt, at børn
lærer at spise rigtig mad, at lave rigtig mad og at nyde maden og ikke
bliver bange for almindelige fødevarer, fordi forældre og andre hele tiden fokuserer for snævert i forhold
til kure og bevægelser og ligefrem
advarer børnene mod at spise tin-
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gene. Det er vigtigt, at danskerne
får deres næringsstoffer fra fødevarer og ikke fra kosttilskud og store
dunke protein.

ler svin) om ugen. 500 g tilberedt
kød svarer til ca. 750 g råt kød, idet
kød svinder 25-40 % afhængig af
tilberedningstid og -temperatur.

Vælg magert kød og kødpålæg

De fleste kvinder og ca. halvdelen
af mændene spiser faktisk den anbefalede mængde kød. Kvinderne
vil ofte tolke en sådan mængdeangivelse som en begrænsning og
handle derefter, hvilket ikke vil være
hensigtsmæssigt. Magert kød er
nemlig en god kilde til jern i kosten
og en god proteinkilde. Kvinderne
har ofte for lav jernstatus og har
svært ved at får dækket deres jernbehov i kosten, hvis der ikke indgår

Der har ikke hidtil været en officiel
anbefaling med mængdeangivelse
på kødindtag. Det har heddet, at
100 g kød, fjerkræ og indmad om
dagen anses for at være passende
(side 34 i Danskernes Kostvaner
2003-2008). Her står ikke, om det
er tilberedt.
De nye kostråd anbefaler 500 g tilberedt rødt kød (okse, kalv, lam el-

magert kød. Når man skal begrænse indtaget af kød og kødpålæg, kan
det føre til, at rugbrødsmadderne
helt bliver droppet til fordel for jumbosneglen hos 7 eleven, og så er
resultatet ikke efter hensigten. Det
har altså betydning for folkesundheden, hvad det magre kød og kødpålæg erstattes med.
Vælg fjerkræ, fisk, æg og grøntsager
eller bælgfrugter de øvrige dage eller som pålæg, lyder det i rådet. Vi
har kigget lidt på animalske proteinkilder sammenlignet med vegetabilske.

Animalsk og vegetabilsk
protein
Protein er en megatrend for tiden,
og netop magert kød er en god proteinkilde i danskernes kost. Ifølge
danskernes kostvaner 2003-2008
indeholder kosten typisk 14E% fra
protein, og hovedparten falder i intervallet 12-17%. Udover protein bidrager kød med B vitaminer, jern,
zink og selen.
De animalske proteinkilder – kød,
fisk, fjerkræ, mejeriprodukter og
æg – indeholder alle livsnødvendige aminosyrer i en god sammensætning med en høj optagelighed –
også kaldet høj biologisk værdi. De
vegetabilske proteinkilder - ærter,
linser, bønner, nødder og kornprodukter har lavere biologisk værdi,
men kan sammensættes sådan, at
de supplerer hinanden, og dermed
får man også de livsnødvendige
aminosyrer. Fx vil majs og bønner
sammen give en god sammensætning. I den daglige kost spiser vi en
blanding af proteiner fra animalske
og vegetabilske produkter. Det anbefales, at proteinindtaget er fordelt
på dagens måltider med omkring
30 g pr. måltid. Men kan man bare
Fortsætter side 34
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Fortsættelse fra side 33
erstatte bøffen med bønner? Der er
stor forskel på energiindhold, tilberedningstid og pris.
Læs mere:

Vidste du, at …
http://goo.gl/LfHStB

Vælg magre mejeriprodukter
Filosofien om, at jo mere man sparer, jo bedre er man, sidestillede
basislevnedsmidlerne kød og mælk
med slik, kager og sodavand. Nu
har kød og kødpålæg og mejeriprodukter fået deres egne råd, der
er positive og handlingsanvisende:
”Vælg magert kød og kødpålæg” og
”Vælg magre mejeriprodukter”.
En af de ting, danskerne har svært
ved at få nok af, er calcium. 30 %
får i flg. Danskernes Kostvaner ikke
tilstrækkeligt. Mælk og mejeriprodukter er en vigtig kilde til calcium
og protein, derfor er det glædeligt at disse basislevnedsmidler har
fået deres eget positive råd. Mælk
og mejeriprodukter bidrager herudover med en række vitaminer og
mineraler.

PAGE \* MERGEFORMAT1

¼ -½ l mælkeprodukt om dagen er
passende i forhold til danske madvaner, og da danskernes mælkeforbrug er blevet mere og mere magert, er der også plads til et par
skiver fed ost, smør på søndagsbrødet og fløde i saucen en gang imellem.

Spis varieret, ikke for meget
og vær fysisk aktiv
Det overordnende råd handler
mere om livsstil og balance og er
godt i tråd med helhedsopfattelsen: Der er ingen madvarer, som i
sig selv er sunde eller usunde, det
afhænger af hvor meget eller hvor
lidt, vi spiser af dem, hvor ofte og
sammen med hvad. Og i høj grad
også af livsstil, ryge- og drikkevaner.
34
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MADKUNDSKAB
Samfundslinjen

Hvordan laver man en retfærdig ret? Er råvarerne producerede
under ordentlige forhold? Har man tænkt på arbejdsvilkårene?
Dyreetikken? Miljøet? Bæredygtigheden?
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Rundt om 100% din fastfood
Temaet for årets GoCook Smagekassen er 100% din fastfood. Med denne artikel får
du et indblik i, hvad tankerne er med dette års undervisningsmateriale og nogle af
de temaer, som eleverne skal arbejde med.
Af Birthe Kyhn, COOP Skolekontakten.
Vi er for øjeblikket i fuld gang med
at udarbejde undervisningsmaterialet til dette års GoCook Smagekassen. Materialet kommer til at bestå
af 24 elevhæfter, en lærervejledning, 24 opskriftshæfter, som eleverne kan få med hjem, fem nye
tv-programmer i serien ’Gorm og
100% din ret’ og supplerende materiale på GoCook-kokkeskoleapp’en og www.gocook.dk.

Hvad er formålet med
undervisningsmaterialet?
Det helt overordnede formål med
undervisningen bliver at give eleverne indsigt i og viden om fastfood. Hvad dækker begrebet over,
og hvilken indvirkning har fastfood
på vores smageoplevelse, madglæde og forståelse af mad og måltider?
Indsigten skal gøre eleverne i stand
til at tage kritisk stilling til den fastfood, de spiser og give dem redskaber til at kunne tilberede 100%
deres egen velsmagende og sunde
fastfood. Tilgangen bliver en blanding af teoretiske, praktiske, undersøgende og æstetiske opgaver.

Hvordan kommer forløbet
til at se ud?
Vi tilrettelægger undervisningsforløbet for GoCook Smagekassen sådan, at det er op til dig, hvor mange undervisningsgange, du ønsker
at bruge med udgangspunkt i materialet. Bruger du hele materialet,
vil der være nok til 4-6 undervisningsgange, heraf to undervisningsgange, hvor man kan bruge fødeva-
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rerne fra smagekassen. Samtidig vil
der være mulighed for at vælge og
fravælge opgaver og øvelser.

Hvad skal eleverne
arbejde med?
I løbet af undervisningsmaterialet
vil eleverne blive ført igennem en
række temaer, som alle relaterer sig
til emnet fastfood. Temaerne er udvalgt efter formålet med undervisningen og med det sigte, at eleverne kommer bedst muligt rundt om
emnet. Nedenfor kan du se de store
temaer, som vil indgå i materialet.
Desuden vil der til hvert tema være
tilknyttet relevante opgaver og øvelser, som både laves individuelt og i
grupper. Til sidst i elevhæftet finder
du opskrifterne til de råvarer, som
ligger i smagekassen.

Temaerne er følgende:
Begrebet fastfood og lidt historie
At introducere eleverne til emnet
fastfood – hvad er fastfood, hvad
kendetegner fastfood? Hvornår
kom fastfood til Danmark.
Popularitet og udbredelse
af fastfood
At give eleverne et indblik i, hvor
populær fastfood er, diskutere,
hvorfor fastfood er så populær samt
hvor og hvordan man kan købe det.
Det ernæringsmæssige aspekt af fastfood
At give eleverne viden om, hvad der
kendetegner fastfood fra en ernæringsmæssig synsvinkel – blandt

andet et højt indehold af fedt, sukker og salt.

Hvilken slags fastfood
findes der? Industrielt fremstillet og fastfood-to-go.
At give eleverne indsigt i, hvilken
slags fastfood der findes – både industriel, halvfærdig fastfood og ’to
go’-fastfood, som er klar til at blive
spist med det samme.

Udvalgt fastfood: burgeren
At bruge burgeren som eksempel på fastfood. Hvor kommer den
fra? Hvornår kunne man første gang
købe en burger i Danmark? Hvorfor er den så populær? Hvad består
den typisk af, og hvor længe kan
den holde sig?
Som afslutning på undervisningsforløbet skal eleverne lave 100%
deres helt egen burger med ingredienserne fra smagekassen.

Forløbet omkring
GoCook Smagekassen
Du kan tilmelde din klasse til GoCook Smagekassen i perioden den
1. maj til den 5. september. I løbet
af uge 39, dvs. i slutningen af september, modtager du under visningsmaterialet på din skole. Det
indeholder elevhæfter og lærervejledning. Alt efter hvad du har valgt,
kan du dernæst gå ned i din Coopbutik og hente smagekassen i uge
43, 44 eller uge 45. I smagekassen
ligger der, ud over råvarer, også 24
opskriftshæfter, som børnene kan
få med hjem.
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Madpakkens Dag, 4. september 2014
Af Hanne Kragh, Lantmannen, Schulstad
For 11. år i træk afholder Hjemkundskabslærerforeningen og Lantmännen Schulstad Madpakkens
Dag, på alle landets skoler.
Formålet er at give eleverne et indblik i vigtigheden af at spise sundt
og fornuftigt, og at madpakken midt
på dagen betyder meget for energi
og indlæring i en travl skoledag.
Sidste år tilmeldte mere en 1200
klasser sig og tilbagemeldinger gav
indtryk af stor aktivitet og involvering på de enkelte skoler.

den og om madpakker, sundhed og
fuldkorn.

Tværfagligt forløb
Undervisningsmaterialet lægger op
til et tværfagligt samarbejde med
blandt andet fagene natur/teknik,
dansk, historie, matematik, hjemkundskab og idræt.

Personlig madkasse

Fuldkorn
frikvarteret
I år
giveri vi
eleverne mulighed for
at designe deres helt egen madkas-

Gratis undervisningsmateriale
Til Madpakkens Dag hører et 24 siders undervisningshæfte ”Fuldkorn
i frikvarteret”. Hæftet omhandler
blandt andet brødets vej fra mark til
mave. Vi sætter fokus på den sunde madpakke, og hæftet går i dybden med de 8 kostråd, fuldkorn og
kostfibres gavnlige egenskaber for
kroppen samt motion og bevægelse
i hverdagen. Materialet henvender
sig primært til 4. - 7. klasse, men
hæftet er rigt illustreret, så der er
masser at tale om, både for de små
klasser eller for hvem læsningen
kan være vanskelig.

se. Når man up-loader et billede på
schulstad.dk er det muligt at redigere i biledet og indsætte tekst som
man selv ønsker det. Efterfølgende
er der mulighed for at bestille madkassen og få den tilsendt for 49,95.
En sjov lille gimmick der kan bringe
smil frem og som er med til at sætte endnu mere fokus på madpakken og gøre frokostsituationen ekstra hyggelig og nærværende. Vi ser
frem til at se endnu flere deltagere
til Madpakkens Dag!

Dit blodsukker

en
Hvilk
kke
madpa
ville du
?
vælge

Vores blod indeholder sukker og afhængigt af, hvad vi spiser, svinger
mængden. For at føle sig frisk er det vigtigt at holde indholdet af sukker i vores blod ensartet over hele dagen. Det kaldes også: at holde
blodsukkerniveauet stabilt.

ke =
Sund ma+dpindaklæring
energi

Stabilt blodsukker

Hvis du spiser 5-6 måltider fordelt på hele dagen og samtidig spiser
groft, har du et stabilt blodsukker. Det opnår du ved spise ”de langsomme kulhydrater”. Det holder dig mæt, og lysten til søde sager er ikke
så stor. Kroppen har en god energi, og maven har noget at arbejde med.
Hvis du spiser noget rigtig sødt ”de hurtige kulhydrater” bliver du frisk
et kort øjeblik, men du oplever, at du hurtigt bliver sulten og træt igen.
Du øger altså indholdet af sukker i blodet meget hurtigt. Hvis du ikke har
spist i lang tid, eller dit seneste måltid var fyldt med hurtige kulhydrater,
falder dit blodsukker, og du føler dig træt og uden energi.

Fordeling af måltider

Det er godt at spise ofte, for det giver kroppen løbende energi og holder
dig på toppen hele dagen. Derfor er det en god idé af spise 3 hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider.

Hvad er godt at spise?

Her er 2 eksempler på, hvor meget maden betyder for dit blodsukker i løbet af en dag.

Nogle spiser meget til morgenmad, andre meget til frokost eller
aftensmad. Det er forskelligt fra person til person.

Blodsukker med gode måltider
Morgenmad
Aftensmad
Fuldkornsbrød

Havregryn

Mellemmåltid
Frugt

Frokost
Mellemmåltid
2 rundtenommer

Mellemmåltid
1 rundtenom

Fuldkornspasta

Frugt

med kød +
Med disse madpakker
får du god energi, langsomme kulhydrater samt
kostfibre,
og du er mæt i timerne
efter spisefrikvarteret.

Blodsukker med ikke så gode måltider
Morgenmad
Aftensmad
Hvidt brød
Pasta og kød

Mellemmåltid

Frokost
Mellemmåltid

Mellemmåltid
Hvid sandwich

Kage

Sodavand

Hvordan ser dit blodsukker ud med dine måltider?
Morgenmad

Mellemåltid

Frokost

Mellemmåltid

Aftensmad

Mellemmåltid

Her får du en kortvarig
mæthed, ingen fibre og kun
hurtige kulhydrater, dvs du
bliver hurtigt sulten og har
svært ved at koncentrere

18

19

Motion og bevægelse
Det er meget
vigtigt for kroppen
dyrke motion.
at
Motion kan
fra at gå eller
være alt
trappen i stedetcykle til skole, tage
gå til en holdsporfor elevatoren og
t som f.eks.
bold, svømning
fodaktivt frikvarte eller gymnastik. Et
r tæller også
motionsregnskab
med i
et.

Alt er bedre
end ingenting
bedste er naturligv
, men det
is, hvis du
dig en sport
at gå til nogle finder
om ugen og
så ellers bevægegange
din hverdag.
Børn skal faktisk dig i
æge sig mindst
1 time om dagenbevgerne mere.
og
Daglig bevægels
børns sundhed e er afgørende for
,
bygger muskler bl.a. fordi børn opvokser. Aktive og knogler, mens de
børn trives
bedre, har
mere energi
og er mindre
hvis man er
syge. Og
aktiv som barn
betyde mindre
kan det
alvorlige sygdomm
som voksen.
e
Så selvom både
fjernsyn og
er sjovt og
computer
spændende,
stadig være
skal der
plads til bevægels
hver dag.
e

Forbrænding

Når du dyrker
sport bruger
energi. Jo mere
din krop

og hårdere du
jo flere kalorier
bev dig,
forbrænder
du. Så skal
du ud og
æger

spille fodboldk
amp eller til
svømning,
er det en god
idé at spise
inden. Det
lidt mad
kan være en
banan eller
en skive fuldkorns
med de langsommbrød. Det er fyldt
e kulhydrater
fibre, der giver
og
dig energi,
og udholden
mæthed
hed.

Kroppens energire

gnskab

At bruge energi
er det samme
forbrænde kalorier
som at
eller kilojoule
det også kan
som
hedde.
Kroppen fungerer
som et simpelt
regnestykke.
Den energi,
mad du spiser
altså den
i løbet af en
forbrændes.
dag, skal
Hvis
end du forbrænd du spiser mere,
vægt, og spiser er, tager du på i
du mindre mad,
du forbrænd
end
er, taber du
dig i vægt.
Hele døgnet
bruger kroppen
ergi, bare
enved at trække
blinke med
vejret,
øjet
= 4. Så kroppen eller regne 2 + 2
har en automati
forbrænding.
sk
Men derudove
r skal der
motion og
bevægelse
til for at forbrænd
mere energi.
e noget
Nogle dage
mere mad og
spiser vi
mere usundt
end andre
dage, og så
er det godt
at være opmærksom på,
hvor meget
bevægelse
der er på de
dage.

Hvis en pige
på 13 år
spiser en
rundtenom
med avocado
og tomat, skal
hun løbe
på
rulleskøjter
i
time før maden ca. ½
er forbrændt.
Hvis en dreng
på 13 år spiser
en stor vaffelis,
skal han spille
fodbold i ca.
1
time, før isen
er
forbrændt.

Hvis en dreng
på 10 år
drikker en
½ liter sød
sodavand,
skal han
spille badmint
on i ca.
3 kvarter,
før sodavanden er
forbrændt.

Hvis en pige
på 10 år
burger, skal
spiser en
hun cykle
i
før burgere
n er forbræn ca. 1 time,
dt.

e
Prøv at tæll
sammen hvor
meget du
bevæger dig!

22

Tilmelding på schulstad.dk

23

Alle undervisere kan hele året bestille hæftet i klassesæt på schulstad.dk, når det passer ind i undervisningsplanen. Bestiller du specielt
til Madpakkens Dag og er blandt de
første 250, modtager du gratis brød
til klassen d. 4. september. Vi åbner
op for bestilling medio juni - hold
øje på schulstad.dk. Derudover er
det muligt at downloade supplerende opgavesæt fra 2005 og 2006
om madpakker fra oldtiden til nuti-
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De officielle kostråd

De officielle kostråd er udarbejdet af Fødevarestyrelsen med bidrag fra Kræftens bekæmpelse, Hjerteforen
foreningen, Kost- og Ernæringsforbundet, Foreningen af kliniske diætister, Landbrug&Fødevarer, Komite
soplysning,
Coop ogkostråd
DTU Fødevareinstituttet. Det vil sige at der ligger oceaner af viden, studier og dokume
De officielle
for disse kostråd.

De officielle kostråd

De officielle kostråd er udarbejdet af Fødevarestyrelsen med bidrag fra Kræftens bekæmpelse, Hjerteforeningen, Diabetes-

De officielle
kostråd er udarbejdet Det svarer faktisk kun til et par ski- sagtens indeholde et højt indhold af
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