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• Med madværkstedet kan man skabe og tilpasse en arena, som giver børnene  

mulighed for at udfolde deres kreativitet og nysgerrighed 

• I arbejet med inklusion, kan maden være et understøttende værktøj, og hjælpe 

til at styrke det enkeltes barn handlekompetencer og sociale økonomi 

• Madværkstedet kan hjælpe til at mestre både fin- og grovmotorik 

• Børnene styrker deres madmod samt lysten til at være med i køkkenet  

derhjemme 

• Børnene styrker deres skolefærdigheder gennem den praksis de møder i  

madværkstedet såsom at læse en opskrift, bruge en vægt eller et målebæger,  

gange eller dividere.  

• Madværkstedet styrker det enkeltes barns evne til at forhandle i en social  

kontekst.   

• Når barnet har en aktiv rolle, styrkes både selvtillid og selvværd. 

• Med madværkstedet får børnene muligheden for at lære en masse  

• om smag, tilberedning, årstid/sæsoner, oprindelse, sammensætning og hygiejne. 

• Det skaber fællesskab både at lave og spise måltidet sammen. 

 

 

 

 

 

 
 

Værkstedsmanual – vi laver mad 
 

Denne manual er er lavet til personalet på fritidsinstitutioner, for at hjælpe jer med at planlægge og afvikle 

madværksteder som en pædagogisk aktivitet, hvor børn og voksne samarbejder om at lave mættende 

eftermiddagsmad til børnene på fritidsinstitutionen. Det er altså ambitionen, at madtilbuddet udvikles fra at være 

passiv bespisning med snacks så som frugt og kiks, til at være en pædagogisk aktivitet for børnene, der genererer et 

velsmagende og mættende eftermiddagsmåltid.   

 

Værkstedsmanualen indeholder en beskrivelse af det pædagogiske udbytte ved madværksteder, rammerne for 

madværksteder (herunder regler og retningslinjer samt en praktisk vejledning) og til sidst en opskriftssamling med 

tilhørende brugervejledning.   

 

Børnene har brug for mættende eftermiddagsmad 
 

Børnene har brug for mættende eftermiddagsmad 

Alle vi har mødt på vores vej i fritidshjemsverdenen siger samstemmende, at børnene er sultne når de kommer fra 

skole. Eftermiddagsmaden udgør ca. 15 -20% af børnenes samlede energiindtag i løbet af en dag. Det betyder at 

eftermiddagsmaden er et næsten lige så stort måltid som frokosten.  

 

Madlavning har mange pædagogiske 

perspektiver og øvelse gør mester  
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Rammer for madværkstedet 
Regler og retningslinjer når børn laver mad. 

Børn må gerne deltage i madlavningen. Men det er vigtigt, at børnene lærer at begå sig i et køkken. Derfor har vi 

samlet en række gode råd om sund fornuft og arbejdsgange i køkkenet: 

- Vask hænder før, under og efter madlavningen.  

- Ikke stikke fingre i næse, øre, hår eller mund, når man arbejder med mad. 

- Langt hår sættes op. 

- Hold orden og ryd op.  

- Brug evt. forklæde.  

Fødevarestyrelsens regler omkring børn i køkkenet kan findes her  

Vær også opmærksom på, at der kun må anvendes rå animalske råvarer (fx ferskkød og fisk) hvis maden laves i et 

godkendt produktionskøkken. De præcise regler findes på Fødevarestyrelses hjemmeside her 

 

Råvarer 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
  
  
 

Økonomi 

Erfaringsmæssigt ved, vi at det gennemsnitligt koster 4,50 kr./pr. barn/pr. dag at servere et velsmagende og 

mættende, økologisk eftermiddagsmåltid. 

Her er et par tips til at få økonomi og økologi til at hænge sammen: 

 

- Lav så vidt muligt maden fra bunden, og gå konsekvent efter friske råvarer. 

- Prioriter grøntsagerne frem for frugt – økologisk frugt er dyrt. 

- Lad gryn, korn, bønner og linser fylde mest. 

- Lad den danske sæsonen for frugt og grønt styre menuen. 

- Bag så vidt muligt brød selv. 

- Veksel mellem billige og dyre dage. 

 
 
 
 
 

 

 

Københavns Kommune stiller krav om at 90 % af råvarerne, der anvendes i 

offentlige køkkener, skal være økologiske. Man kan finde leverandøroversigt i 

Kvantum.  

 

http://altomkost.dk/deofficielleanbefalingertilensundlivsstil/kommuner-skoler-og-institutioner/daginstitutioner/hygiejneregler/naar-boern-er-med-i-koekkenet/
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=196261%23id43c7ad85-0f8c-4942-ba08-b909c963fd25
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 Det fysiske lokale og indretning af 

madværkstedet 

Køkkenet - eller et andet rum - kan gøres til et pædagogisk madværksted på lige fod med musikrummet eller 

træværkstedet. 

Vi anbefaler at I laver en ´værktøjskasse` med køkkenudstyr (se vedlagte forslag til indhold i værktøjskassen). På den 

måde bliver det lettere at skifte lokale eller lave maden udenfor.  

Lav fysiske stationer rundt omkring i madværkstedet, hvor de enkelte dele af maden laves (her skrælles, her snittes 

osv.). Det er med til at give børnene en oplevelse af sammenhæng, og skaber samtidig mere overblik for den voksne. 

Læg fugtige karklude, engangsvaskeklude el. lign under hvert skærebræt så de ikke skrider rundt. Brug knive og 

skarpe værktøjer med et godt greb. 

Sæt spande med sæbevand ved hver arbejdsstation. 

Kost, fejebakke og skraldespand stilles frem.  

  

Planlægning  

Lav en menuplan for ugens eftermiddagsmåltider og hæng den op, så både børn og voksne kan se, hvad der 

skal laves og spises. Planlæg ugens eftermiddagsmåltider i god tid, og sørg for at indkøbe de råvarer, der skal 

bruges.   

Madværksteder bruges til at forberede næste dags måltid. Opskrifterne i kataloget er derfor ofte bygget op 

omkring 2 dage, hvor 1. dagen typisk er forberedelse, således at maden kan serveres forholdsvis kort tid 

efter børnene ankommer fra skole dagen efter. 

 

 

 

 

 

 

 

. n-  Værkstedsmanualen er udarbejdet af Københavns Madhus og er finansieret af Børne- og ungdomsforvaltningen i 

Københavns Kommune som en del af projektet ’Styrket madindsats’. Indholdet er skrevet på baggrund af erfaringer fra 

de over 70 madværksteder, som Københavns Madhus har lavet i 2017-2018 på fritidsinstitutioner i Københavns 

Kommune.   

                                                                                                                                                          

 

                                              - 
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Værktøjskasse 

 



Ingredienser
Antal børneportioner:

De angivne mængder 
af ingredienser svarer 
til 50 børneportioner

Overskrift

Ingredienser

Overskrift

Ingredienser

Overskrift

Ingredienser

Børn

Anbefalet antal 
børn i 
madværkstedet

Tid

Madværkstedet:

Cafeen:

Angiver hvor lang tid der skal 
bruges på at forberede næste 
dags måltid. Inkl. at børnene selv 
finder udstyr frem og sætter 
arbejdsstationer op samt at de 
deltager i oprydningen af 
værkstedet.

Angiver hvor lang tid 
der skal bruges på at 
anrette/ færdiggøre 
maden den dag, den 
skal spises  

Værktøj

Angiver hvilket 
udstyr, der skal 
bruges   

15 stk. dybe tallerkner

6 små skærebrædder

2 grydeskeer

6 spiseskeer

2 store røreskåle

2 teskeer

Opskrifter -brugervejledning 
Opskrifter - brugervejledning
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Madværkstedet

Cafeen

Køleskabet

Køkkenkompetencer og sværhedsgrad

Fremgangsmåde i 
Madværkstedet inkl. 
beskrivelse af opgaver 
for hver arbejdsstation 

Station 1
Navn:
Børn

Station 2
Navn:
Børn

Station 3
Navn:
Børn

Fremgangsmåde Fremgangsmåde Fremgangsmåde

Opbevaring Opbevaring Opbevaring

Maden Servering

Fremgangsmåde i caféen, hvor maden spises. Der er 
anvisning til hvordan maden kan anrettes og evt. de 
sidste småtilberedninger inden maden serveres. 

Genanvendelse

Beskriver om/hvordan 
eventuelle rester kan 
genanvendes   

Tænk over:
om arbejdsstationerne i opskriften 
primært kræver finmotorik (fx rive på 
rivejern, klippe med saks) eller 
grovmotorik (fx skære, blande, piske). 
Brug den viden til at sætte børnene til 
de opgaver, som de er bedst til at løse.

Tænk over:
De mindste børn er oftere 
lidt længere tid om 
opgaverne.
De større børn er hurtige og 
deres grupper kan evt. 
justeres ned i antal. 

7



Ingredienser

Børn

Tid

Værktøj

Madværkstedet:

Cafeen:

Grød dag 1

1,7 kg grove havregryn
250 g tørrede abrikoser
1,5 l æblejuice
300 g nødder/mandler
1,5 l mælk 

Grød dag 2

2 l yoghurt
3-4 spsk. honning
1 -2 citroner
15 æbler
1 kg frugt/bær i sæson 
til topping

Birchermüesli (køleskabsgrød) over 2 dage

Dag 1: 6-10 Børn

Dag 2: 6-10 Børn

• 1 vægt
• 3 stk. skærebrædder
• 1 dørslag/sigte

• 1 vægt
• 3 stk. skærebrædder
• 1 dørslag/sigte

• 1 vægt
• 3 stk. skærebrædder
• 1 dørslag/sigte

50 børneportioner:

½-1 time

½-1 time
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Madværkstedet

Cafeen

Køleskabet

Station 1 Station 2 Station 3 

Fremgangsmåde Fremgangsmåde Fremgangsmåde

Opbevaring Opbevaring Opbevaring

Maden Servering

Genanvendelse

Aktivitet: Klargør frugt
Antal børn: 2-3

Aktivitet: Klargør grød
Antal børn: 2-3

Aktivitet:
Antal børn: 2-3

Børnene laver buffet med dybe tallerkener/kopper, spiseskeer, 
skål(e) med den rørte müesli (grød), revet æble, yoghurt, 
frugt/bær og nødder.

Egner sig ikke til yderligere opbevaring og rester skal kasseres på dagen.

Dag 1
• Skær abrikoser i tern

Fremgangsmåde
Dag 2
• Riv æblerne på den 

grove side af rivejernet

• Riv skal af citron på den 
fine side

Dag 1
• Rør havregryn, mælk og 

juice sammen i 2 skåle

• Bland med abrikoserne fra 
station

Fremgangsmåde
Dag 2
• Fordel yoghurt og citronskal 

i de 2 grødskåle fra dag 1

• Fordel de revne æbler fra 
station 1 i begge skåle, rør 
sammen og smag til med 
honning og citronsaft.

• Tilsæt lidt mere yoghurt 
eller æblemost, hvis 
konsistensen er for tyk.

Dag 1
• Vej nødderne af

• Rist nødderne i ovnen (ved 
180 grader varmluft i ca. 10 
min.)

Fremgangsmåde
Dag 2
• Hak nødderne groft, og stil 

dem til side

• Skyl og klargør frugt/bær til 
topping

NB: Har I allergikere blandt 
børnene, så tilbered portioner 
uden nødder til dem.

Skåle filmes og sættes i 
køleskabet til dag 2 så den kan 
trække.

Nødder i skål med film (ikke på 
køl).

I skåle sammen med 
”grøden”.
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Ingredienser

Børn

Tid

Værktøj

Madværkstedet:

Cafeen:

Ingredienser til alle 3 stationer
2 kg hvedemel
10 tsk Bagepulver
Ca. 1,2 l vand
3 spsk groft salt
1-2 dl olivenolie til pensling

Del råvarerne op i 3 portioner, så 
dejen kan æltes i hånden.

Ingredienser til 1 station
650 g hvedemel
3,5 tsk bagepulver
4 dl vand
1 spsk groft salt
0,5-1 dl olivenolie til pensling

Fladbrød

Madværkstedet

6-9 børn

Cafeen

Serveres straks

• 3-6 pander af 22 cm
• 3 spiseskeer
• 3 kageruller
• 3 brødkurve

• 3-6 paletter
• 3 teskeer
• 1-2 vægte
• 1 fejebakke

• 3 store røreskåle
• 3 pensler
• 1 litermål
• 1 kost

50 børneportioner:

1,5 time

Serveres straks
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Madværkstedet

Cafeen

Køleskabet

Station 1 Station 2 Station 3 

Fremgangsmåde Fremgangsmåde Fremgangsmåde

Opbevaring Opbevaring Opbevaring

Maden Servering

Genanvendelse

Aktivitet: Fladbrød
Antal børn: 2-3

Aktivitet: Fladbrød
Antal børn: 2-3

Aktivitet: Fladbrød
Antal børn: 2-3

• Kom alle ingredienserne, 
på nær olien, i en skål og 
ælt det til en smidig dej

• Del dejen i 20 lige store 
stykker og rul dem ud i ½ 
cm tykkelse

• Lad dem hvilke på 
køkkenbordet i ca. ½ 
time

• Pensel med olie på den 
ene side

• Bag dem på en tør 
pande ved middelhøj 
varme. Pensl olie på den 
anden side mens de 
bager, ca. 3 min. på hver 
side

• Kom alle ingredienserne, på 
nær olien, i en skål og ælt 
det til en smidig dej

• Del dejen i 20 lige store 
stykker og rul dem ud i ½ 
cm tykkelse

• Lad dem hvilke på 
køkkenbordet i ca. ½ time

• Pensel med olie på den ene 
side

• Bag dem på en tør pande 
ved middelhøj varme. Pensl 
olie på den anden side 
mens de bager, ca. 3 min. 
på hver side

• Kom alle ingredienserne, 
på nær olien, i en skål og 
ælt det til en smidig dej

• Del dejen i 20 lige store 
stykker, og rul dem ud i ½ 
cm tykkelse

• Lad dem hvilke på 
køkkenbordet i ca. ½ time

• Pensel med olie på den ene 
side

• Bag dem på en tør pande 
ved middelhøj varme. Pensl 
olie på den anden side 
mens de bager, ca. 3 min. 
på hver side

Brødet smager bedst, hvis det 
spises på dagen. Ellers holder 
det sig i lukket plastpose og 
ristes med olie inden brug. 
Fryseegnet

Brødet smager bedst, hvis det 
spises på dagen. Ellers holder 
det sig i lukket plastpose og 
ristes med olie inden brug. 
Fryseegnet

Brødet smager bedst, hvis det 
spises på dagen. Ellers holder 
det sig i lukket plastpose og 
ristes med olie inden brug. 
Fryseegnet

Fladbrød er en god ledsager til bland andet hummus, tzatziki 
og suppe

Fladbrødene kan laves til brødcroutoner, eller tørres og rives til rasp 11



Ingredienser

Børn

Tid

Værktøj

Madværkstedet:

Cafeen:

Flækærtehummus kogning
Dag 1
1,5 kg. gule flækærter
4-5 liter vand til kogning

Flækærtehummus
Dag 2 
½ - 1 dl æbleeddike
½ bdt timian
1-2 citroner
2,5 dl koldpresset 
rapsolie
1 tsk kommenfrø
lidt groft salt
4-5 dl 10% yoghurt
4 fed hvidløg
sort peber

Flækærtehummus med rugbrød eller fladbrød

Madværkstedet

Dag 1: 1-2 børn. Dag 1 kan forberedes 1 time inden børnene ankommer

Dag 2: 6-10 børn

Cafeen: 2-4 børn til servering

• 1 vægt
• 1 lille pande
• 1 femliters gryde
• 1 komfur
• 1 litermål
• 2-4 smøreknive
• 3 karklude

• 2 grydeskeer
• 1 passer 

foodprocessor/stavblender
• 1 pillekniv
• 1 decilitermål
• 1 lille skærebræt
• 1 kost og fejebakke

• 1 rivejern
• 2 treliters skåle
• 1 dørslag/sigte
• 1 lille skål
• 1 kniv i mellemstørrelse
• 1 rulle film

50 børneportioner:

Dag 1: 1 time. Kan forberedes inden børnene ankommer og gå direkte til dag 2
Dag 2: 30-40 min 

10 -20 min 

Brød og topping
Dag 2 
50 skiver rugbrød
1-2 pakker smør
200 g sesamfrø
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Madværkstedet

Cafeen

Køleskabet

Opbevaring Opbevaring

Maden Servering

Genanvendelse

Fremgangsmåde
Dag 1: Station 1
Aktivitet: Flækærter koges
Antal børn: 1-2
• Vej flækærterne, og kog dem 4-5 liter letsaltet vand. Flækærterne koges i ca. 25 min. Tjek, om de 

er møre. Hæld vandet fra flækærterne, men gem noget af kogevandet til at blande i hummusen, 
så den ikke bliver for fast i konsistensen.

Fremgangsmåde
Dag 2: Station 1
Aktivitet: Brød og topping klargøres
Antal børn: 1-2
• Rist sesamfrø på panden til de bliver gyldne. Anret sesamfrø i en skål.
• Rist eventuelt rugbrødet før det smøres.

Dag 2: Station 2
Aktivitet: Flækærtehumus blendes og smages til
Antal børn: 1-2
• Pluk bladene af timian og hak med kniv
• Mos flækærterne med en foodprocessor/stavblender sammen med smagsgivere fra station 3 

(hvidløg, citron mv.), timian, rapsolie og yoghurt. Er konsistensen for fast, så justér med lidt af 
kogevandet. Smag til med salt, peber og måske ekstra citron.

Dag 2: Station 3
Aktivitet: Klargøring af smagsgiver til flækærtehummus
Antal børn: 1-2
• Pil og riv hvidløg.
• Riv skallen af citron, kun det gule (ikke det hvide, det hvide er bittert)
• Pres saft af citronen.
• Kom det hele i skål sammen med timian (station 2), kommenfrø og rapsolien.

Flækærterne og 
kogevandet opbevares hver 
for sig i bokse med låg. 
Begge dele køles ned og 
gemmes til dagen efter.

Flækærtehumussen anrettes i 
skåle.
Skålene opbevares på køl i 
flere portioner, så de kan tages 
frem efterhånden.

• Rugbrød evt. ristet og 
smurt

• Hummus i skåle
• Ristet sesam i skåle
• Hvis hummus serveres 

med fladbrød: se 
fladbrødsværkstedet

• Børnene laver buffet med tallerkener.

• Lav en tallerkenmodel sammen med børnene, så de øvrige 
børn kan se, hvordan det skal anrettes.

• Børnene kan få brød med hummus og et drys sesam, hvis 
de ønsker det.

Hummus, som ikke har været sat frem på buffet, kan opbevares på køl i 3 dage.
Humus kan også fryses, husk at den skal røres rigtig godt igennem efter optøning. 13



Ingredienser

Børn

Tid

Værktøj

Madværkstedet:

Cafeen:

Suppe
750 g gulerødder
1 hel blegselleri
1 kg løg
800 g zucchini
2 kg tomat
200 g tomatpure
10 fed hvidløg
5-6 lime
3-4 l vand
2 dl olivenolie

Tandooripaste (hak og 
riv)
3 spsk tamarind
3 fed hvidløg
1 chili
3 spsk lagereddike
½ dl solsikkeolie

Tandooripaste (stød i 
morter)
4 hele stjerneanis
1 stang kanel
2 tsk hele korianderfrø

Grøntsagssuppe med tandoori

Madværkstedet

10-15 børn

Cafeen

2-4 børn til borddækning og servering

• 1 tyveliters tykbundet 
gryde

• Låg til gryde
• 2-4 urteknive
• 2-4 grønsagsknive

• 6 skærebrædder
• 1-2 rivejern
• 1-2 morter 
• 1 decilitermål
• 1 vægt

• 1 stavblender
• 1 treliters skål
• 4 teskeer
• 4 spiseskeer

50 børneportioner:

1,5 time

Suppen og tandoripaste kan forberedes dagen før og genopvarmes ved servering

Ca. 40 min..

1 tsk hele nelliker
3 tsk hel spidskommen
1 tsk hel sort peber
½ muskatnød
2 tsk hele kardemommefrø
3 tsk paprika
2 tsk stødt ingefær

Topping
1 l 10 % yoghurt
1 bundt frisk koriander
1 bundt frisk mynte
3 tsk. hele korianderfrø
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Madværkstedet

Cafeen

Køleskabet

Station 1 Station 2 Station 3 

Fremgangsmåde Fremgangsmåde Fremgangsmåde

Opbevaring Opbevaring Opbevaring

Maden Servering

Genanvendelse

Aktivitet: Tandooripaste 1
Antal børn: 3

Aktivitet: Tandooripaste 2
Antal børn: 5-6

Aktivitet: Suppe
Antal børn: 3

Den varme suppe serveres i skåle og spædes evt. op med 
ris, linser eller kikærter.

Der tilbydes topping efter smag

Hvis suppen ikke har været genopvarmet, så køl den ned og brug den indenfor 3 dage. For 
eksempel til en lækker karrysovs eller en anden indisk ret.

• Pil og riv hvidløg, riv 
gurkemejerod, hak chili 
fint (det er en god ide at 
smage på styrken)

• Riv skal og pres saft af 
lime, rør det hele 
sammen med tamarind, 
eddike og olie til 
tandoripaste.

• Mål de tørrede krydderier 
af, og stød dem i 
morter bland grundigt med 
tandoripasten fra station 1.

• Til toppingen ristes 
korianderfrø til de dufter, 
stødes i morter og blandes 
med yoghurt, finthakket 
koriander og mynte og 
smages til med salt og 
peber

• Skyl, skræl og skær alle 
grøntsagerne på nær tomat 
i 2x2 cm stykker

• Sautér grøntsagerne i olie i 
5-10 minutter, uden at de 
tager farve

• Tilsæt tandooripaste (fra 
station 1 og 2) og 
tomatpuré og steg videre i 
3-4 min..

• Tilsæt vand og groft kåret 
tomat. Kog op, og lad simre 
i ca. 20-25 min, til 
grøntsagerne er møre.

• Blend med stavblender og 
smag til

Topping smager bedst frisk, 
men kan gemmes på køl i 2-3 
dage.

Suppen kan gemmes under låg 
i 2-3 dage.

Når tandooripaste 1 og 2 er 
blandet, kan den holde sig i 
lufttæt glas på køl i 2 uger 
eller noget længere på 
frost.
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Ingredienser

Børn

Tid

Værktøj

Madværkstedet:

Cafeen:

Æblegrød
4 kg spise- eller grødæbler 
fx. Filippa eller Guldborg
½ l vand
2 dl rørsukker
2-3 kanelstænger

Myntesukker
300 g rørsukker
1 lille bundt mynte

Chips
10-12 pastinak
2-3 dl olivenolie
Salt

Instantgrød med pastinakchips, æblegrød og skum

Madværkstedet

12-14 børn

Cafeen

4 børn til anretningshjælp

• 2 litermål
• 1 vægt
• 1 rivejern
• spise- og teskeer
• 1 pande
• 4 bageplader

• 2 lufttætte beholdere
• 5 store skåle
• 1-2 piskeris
• 4 små knive
• 6 store knive
• 6 skærebrædder

• 15 litersgryde + låg
• 1 sigte
• køkkenrulle
• 4-8 stk bagepapir
• 4 tyndskrællere

50 børneportioner:

1 time

Serveres straks. 
Æblegrød, myntesukker, instantgrød kan forberedes i madværkstedet  dagen før. 
Pastinakchips egner sig ikke til opbevaring, de kan evt. erstattes med hakket 
hasselnødder. Deles opskriften op over to dage, skal der beregnes ca. 30 min i caféeen.  

Yoghurtskum
1,2 liter piskefløde
8 dl- yoghurt 10 %
4 stænger vanilje
6 spsk. flormelis

Instantgrød
30 dl havregryn (900 g.)
15 dl ruggryn (450 g.)
500 g solsikkekerner
500 g tørret tranebær
4-5 citroner (skal revet og saft)
1 spsk fint salt
7-8 l kogende vand
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Madværkstedet

Cafeen

Køleskabet

Station 1 Station 2 Station 3 

Fremgangsmåde Fremgangsmåde Fremgangsmåde

Opbevaring Opbevaring Opbevaring

Maden Servering

Genanvendelse

Dybe tallerkener + skeer servering
Lav 1 eller 2 buffeter med maden
Tilsæt 1 dl. Grynblanding i en dyb tallerken, hæld 1-1,5 dl. 
Kogende vand over og rør rundt i ca. 20 sek.
Tilføj derefter topping efter eget valg.

Vær opmærksom på, at mad der har stået fremme, ikke må genbruges. Mos kan holde 14 dage på 
køl ca., og meget længere på frost. Grynblandingen (müesli holder sig fint i tætsluttende bøtter 
mørkt og køling, fedtstoffer i hele gryn har det med at smage harsk efter et stykke tid; se 
holdbarhed på grynindpakning. Læg brugte vaniljestænger i bøtte med tætsluttende låg og 2 kg. 
sukker, så har man vaniljesukker til næste gang. 

• Æblerne skæres i 4 både, 
kernehus fjernes, 
bådene skæres i mindre 
stykker.

• Kom æbler, kanelstang 
og vand i en gryde og 
sæt til at simre på 
komfur under låg til 
æblerne er helt møre.

• Mos æblerne med 
piskeris og smag til med 
sukker og citronsaft.

• Bland meget finthakket 
mynte med rørsukker til 
drys.

• Skræl pastinakkerne

• Lav tynde strimler med 
tyndskræller af resten, vend 
strimler i skål med 
olivenolie.

• Fordel halvdelen på 4 
bageplader med bagepapir.

• Bag strimlerne i en 
forvarmet ovn ved 170 
grader varmluft til de er 
gyldenbrune ca. 12 min. 
Åben lågen kort hvert 2 
min. For at lukke damp ud.

• Tag chipsene ud af ovn, drys 
med salt og gentag med 2 
halvdel.

• Rist solsikkekerner på 
panden og lad dem køle af.

• Mål gryn, tranebær og salt 
– bland det hele med 
solsikkekerner og revet 
citronskal.

• Sæt vand til at koge.

• Skrab vaniljekornene 
massér dem ud i flormelis

• Bland vanilje-flormelis, 
fløde og yoghurt og pisk til 
god flødeskumskonsistens.

Chips egner sig ikke til 
opbevaring da de bliver bløde

Opbevares på køl 3-4 dage 
men bliver cremefraiche
agtigt da fløden syrner

Æblemos kan holde sig i 
skoldede glas ca. 14 dage 
på køl – eller længere, hvis 
der er mere sukker i. 
Myntesukker 3-4 dage på 
køl

Aktivitet: Æblegrød, myntesukker
Antal børn: 3-4

Aktivitet: Chips
Antal børn: 3-4

Aktivitet: Instantgrød,yoghurtsku
m Antal børn: 2-4

• Skåle med gryn og 
kerner. 

• Skåle med mos.
• Tallerkener/fade med 

chips. 
• Skåle med skum. 
• Skåle med myntesukker. 
Gryde med kogende vand 
og øser (1dl). 
Diverse skeer
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Ingredienser

Børn

Tid

Værktøj

Madværkstedet:

Cafeen:

Smagspaste
7 dl sød chili sauce
750 g lys misopasta
350 g ingefær
6 dl ristet sesamolie
3 lime
4 dl soya

Fyld til kopper
2 kg gulerødder
1 hvidkålshovede
1 kg edamame bønner -
løsfrosne
1250 g tynde risnudler

Hjemmelavede kopnudler

Madværkstedet

15 børn

Cafeen

5-10 børn

• 1 stor gryde 12l.
• Fryseposer
• 3 kasseroller med 

håndtag 
• 5-6 rivejern
• 8 små 

spækbrædder/smørebræ
dder

• 8-10 skåle
• 1 l. mål

• 1 stavblender
• 2 urteknive
• 1 kokkekniv
• 1 citruspresser
• 4 børnesakse
• Karklude og viskestykker
• Sæbevand

• 1 kop til alle børn
• 1 ske til alle børn
• 10 skeer til madlavning
• 6 dybe tallerkener
• 1 stor sigte/dørslag

50 børneportioner:

1 time

20-30 min.

Topping
300 g peanuts
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Madværkstedet

Cafeen

Køleskabet

Station 1 Station 2 Station 3 

Fremgangsmåde Fremgangsmåde Fremgangsmåde

Opbevaring Opbevaring Opbevaring

Maden Servering

Genanvendelse

Aktivitet: Smagspaste
Antal børn: 3-4

Aktivitet: Fyld til kopper
Antal børn: 5-6

Aktivitet: Topping nudler
Antal børn: 3

Sæt en gryde med 
vand over på 
komfuret og kog op

Pasten kan gemmes og eventuelt fryses. Kan anvendes som dressing til andre retter, fx. nudelsalat, 
som dyppelse til rå grøntsager mv.. Grøntsagerne kan indgå i en råkost, nudelsalat eller syltes og 
genanvendes.

• Ingefær vaskes og 
skæres i skiver a ca. ½ 
cm

• Riv skallen fra lime og 
pres saften ud

• Ingefær blendes med 
soya til det er helt fint

• Tilsæt miso, lime, sød 
chili og sesamolie

• Blend til blandingen er 
jævn og olien ikke skiller

• Smag pasten til, evt. 
med mere lime (det er 
vigtigt at den er kraftig i 
smagen)

Gulerødder:
• Gulerødderne skrælles ned i 

en dyb tallerken.  Skræl alle 
gulerødderne først. Kasser 
skrællerne

• Riv gulerødderne på den 
grove side af rivejernet ned 
i en skål

NB: Økologiske gulerødder 
behøver ikke at blive skrællet, 
de skal blot vaskes.

Hvidkål:
• Flæk hvidkålen i 6-8 stykker 

med stok (lad en voksen 
gøre dette)

• Hvidkålsbladene rives i 
mundrette stykker og 
lægges i en skål

• Nudler knækkes i 
mundrette stykker og 
lægges i blød i koldt vand 
til næste dag.

• Edemamebønner optøs.

• Fyld et par håndfulde 
peanuts i en frostpose og 
mas posens indhold med 
en kasserolle, til peanuts 
bliver knust.

De revne gulerødder 
opbevares i en lukket beholder 
på køl i 1-2 dage
Kål opbevares i en lukket 
beholder på køl i 2-3 dage

Udblødte nudler kan 
opbevares på køl
Optøede edemamme bønner 
opbevares på køl.  Knuste 
peanuts holder de sig ca. en 
uge i lufttæt beholder 

Pasten opbevares i lufttæt 
beholder på køl i ca. 4 dage 
– eller op til 6 måneder i 
fryseren

Forslag til anretning
Samlebånd -20 min. til anretning
Stil alle kopperne op på et bord langs kanterne. Hvert barn får en slags 
grøntsag/nudler, som lægges i koppen. 1-2 børn tilsætter 2-3 spsk smagspaste
på toppen af grøntsagerne, beregn ca. 1 spsk pr. kop. Kopperne bæres hen til 
serveringsbordet. 1 voksen hælder kogende vand på kopperne ved afhentning, 
så grøntsagerne er dækket. 1 barn tilbyder hakket peanuts. 1 spsk til hver.

Ta´selv -10 min. til anretning
Anret hver grøntsag i en skål med en tang/ske. Stil kopperne frem. Hvert barn 
betjener hver grøntsag, nudler, smagspasten og peanuts og hælder op i 
kopperne til gæsterne. 1 voksen hælder vand på kopperne ved afhentning, så det 
dækker grøntsagerne. Peanuts som det sidste.  

5-10 børn
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Ingredienser

Børn

Tid

Værktøj

Madværkstedet:

Cafeen:

Pesto 
200 g kruspersille
200 g bredbladet persille
200 g løvstikke
Salt og peber
200 g hasselnødder
200 g vesterhavsost (eller anden 
hård ost)
3-4 dl olivenolie
2-3 citroner

Grøntstave 
4-5 kg grøntstave 
(gnavegrønt) (tænk 
gerne i sæson) fx 
gulerod, glaskål, 
bladselleri, agurk

Nordisk pesto med grønsagsstave

Madværkstedet

7-10 børn

Cafeen

2-4 børn til anretning og servering

• 1 foodprocessor
• Evt. salatslynge
• 1 rivejern
• 1 pande

• 4-6 skærebrædder
• 4-6 store knive
• 1 sigte

• 6 tyndskrællere
• 4-6 opbevaringsglas
• 4 grøntsagsskåle

50 børneportioner:

1-1,5 time

10-20 min
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Madværkstedet

Cafeen

Køleskabet

Station 1 Station 2 Station 3 

Fremgangsmåde Fremgangsmåde Fremgangsmåde

Opbevaring Opbevaring

Maden Servering

Genanvendelse

Lad børn vælge grønt fra buffet og så en skefuld med pesto, 
fladbrød eller brødfritter hvis i har lavet det. 

Pesto kan bruges i pasta eller som topping på suppe. 
Grønt kan -afhængigt af type- bruges til suppe.

• Persille og løvstikke 
skylles og slynges eller 
trykkes fri for vand.

• De grove og seje silke 
fjernes og 
krydderurterne 
håndhakkes fint (hvis i 
har en foodprocessor 
kan den med fordel 
bruges).

Fremgangsmåde grønt
• Grønsagerne skrælles og 

skæres i stave

• Hasselnødderne ristes på en 
pande til de begynder at få 
farve og dufte dejligt – lad 
dem køle af.

• Put nødderne i en frostpose 
og knus dem fint mellem 
bunden af en 
gryde/kasserolle og 
køkkenbordet (Hvis I har en 
foodprocessor, kan I blende 
dem sammen med urterne).

• Osten rives fint og vendes 
sammen med nødder og 
urter.

Fremgangsmåde grønt
• Grøntsagerne skrælles og 

skæres i stave

• Citronskal rives (kun det 
gule), herefter halveres og 
presses saft fra citronerne.

• Rør krydderurter (1), saft 
og skal fra citroner(3) samt 
nødder (2) grundigt 
sammen med olien og 
smag til med salt, peber og 
evt. mere citron.

• (Hvis I har en 
foodprocessor 
eller stavblender, kan i 
blende det hele sammen 
på den).

Fremgangsmåde grønt
• Grøntsagerne skrælles og 

skæres i stave

Grøntsager må vurderes 
indiviuelt. Efter udskæring er 
det en god idé at lægge et 
fugtigt klæde over det grønne 
og sætte det på køl.

Pestoen kan opbevares i 
tætsluttende glas 5-6 dage 
på køl eller på frost i 1-2 
mdr.

Aktivitet: Urter + grønt
Antal børn: 3-4

Aktivitet: Fyld + grønt
Antal børn: 2-3

Aktvitet: Pesto + grønt
Antal børn: 2-3

Pesto i 4 skåle
Grønt i skåle

Lav evt. fladbrød (separat 
opskrift)
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Ingredienser

Børn

Tid

Værktøj

Madværkstedet:

Cafeen:

Æblemarmelade

5 kg æbler fx. Belle de boskop
4 dl vand 
1 spsk hel nellike
20 stk hel allehånde
4 hele stjerneanis
1 kg brun farin
300 g rørsukker
1 tsk salt

Rouladebund
Ingredienser til alle 4 stationer

32 æg
1,2 kg flormelis
240 g kartoffelmel
400 g mandelmel
320 g hvedemel
8 spsk sukker

Ingredienser til 1 station
8 æg
300 g flormelis
60 g. kartoffelmel
100 g mandelmel
80 g hvedemel
1 spsk. sukker

Roulade med krydret æblemarmelade og flødeskum 
over 2 dage

Madværkstedet

Dag 1: 4-6 børn (æblemarmelade)

Dag 2: 8-10 børn (bagning, opsmøring og piskning)

Cafeen: 2-4 børn til servering

• 1 15-20-liter gryde og låg
• 4 skærebræt
• 4 knive
• 2 trådsigter
• 1 stor røreske
• 8 bageplader
• 4 piskeskåle

• 1 stor skål
• 4 piskeris
• Evt. sprøjtepose
• 4 dejskrabere
• 8 spiseskeer

• 16 stk. bagepapir
• 1 vægt
• Serveringsfade

50 børneportioner:

1 time
Vær opmærksom på, at æblemarmeladen skal køles ned før den kan bruges.

2 x 30 min.

NB: Da marmelade har god holdbarhed, behøver dag 1 & 2 ikke ligge lige efter hinanden

Flødeskum

1,5 l piskefløde
Find selv på pynt og drys
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Madværkstedet

Cafeen

Køleskabet

Opbevaring Opbevaring Opbevaring

Maden Servering

Genanvendelse

Skær roulade, efterhånden som gæsterne kommer, og læg 
stykkerne på tallerkener. Så kan børnene selv vælge, om de vil 
have ekstra flødeskum eller ej.

Marmelade kan bruges til eftermiddagsmad i flere uger efter tilberedning.

Fremgangsmåde
Dag 1: Station 1
Aktivitet: Æblemarmelade
Antal børn: 4-6

• Æblerne skylles, og skæres i grove tern. Kernehuset kommes i gryden sammen med krydderier 
og vand

• Kog æblerne under låg, til de er møre og udkogte
• Pres marmeladen gennem en sigte, og hæld den tilbage i gryden
• Tilsæt farin og sukker. Lad det simre ved svag varme under omrøring, til æblemarmeladen får en 

tyk konsistens (ca. 30-40 min)
• Æblemarmeladen opbevares på køl til dag 2.

Dag 2: Station 1.  Deles i 4 grupper. 
Aktivitet: Bage roulade
Antal børn: 8-10.  2-3 børn i hver gruppe. De bager 2 bunde i hver gruppe 

• Vej kartoffelmel, mandelmel og hvedemel af og bland det grundigt
• Kom æg og flormelis i en skål og pisk til massen er helt hvid og luftig og har flødeskums-

konsistens – ca. 10 min (hvis I har håndmixere, kan disse med fordel bruges)
• Vend massen forsigtigt sammen med melblandingen
• Smør dejen i et jævnt  lag, ca. 1 cm i tykkelsen på bagepapir (der bliver 2 bunde  i alt)
• Bages i forvarmet ovn ved 175 grader i ca. 8 minutter. 
• Bundende afkøles let og vendes over på et nyt stykke bagepapir strøet med sukker, træk 

forsigtigt papiret af.

Dag 2: Station 2
Aktivitet: Smøre og pynte roulade
Antal børn: 2-4

• Smør et tyndt lag æblemarmelade (ca. 8 spsk) på hver bund og rul derefter til en roulade
• Skær den i 2 cm tykke skiver – eller vent til café, servér rouladerne hele og skær ved servering
• Pynt med flødeskum, og hvad I ellers har lyst til – f.eks. revet chokolade, tørrede bær, glasur, 

chokoladesnirkler, ristede nødder m.m.

Kom marmeladen på køl til 
næste dags roulade. Kom resten 
på skoldede glas op opbevar i 
køleskabet. Holdbarhed 3 mdr..

Bundende skal pakkes helt 
lufttæt hvis de skal gemmes 
eller bliver de meget tørre. 
Bundende kan fryses. 

Roulader uden flødeskum 
kan opbevares under film eller 
lufttæt, så kan de snildt spises 
de næste par dage.

De færdige roulader kan 
pyntes med flødeskum -
eventuelt med sprøjtepose 
og tyller.

23



Ingredienser

Børn

Tid

Værktøj

Madværkstedet:

Cafeen:

Æggesalat
40 stk æg
½ l mayonnaise
½ l græsk yoghurt 10%
1-2 spsk dijonsennep
Ca. 3 pk rugbrød
2-3 bk karse
1-2 pk smør
Salt og peber

Karry
Hele krydderier
1 spsk gule sennepsfrø
½ muskatnød
2 tsk kardemommefrø
1 stang kanel
2 tsk allehånde
1 tsk. hvid peber
1 tsk nelliker
1 spsk bukkehornsfrø
1 spsk fennikel/anisfrø
1 spsk. korianderfrø
3 tsk spidskommen

Æggesalat med hjemmelavet karry

Madværkstedet 

10-12 børn

Cafeen

4-6 børn til anretning og servering

• 15 dybe tallerkener
• 6 små skærebrædder
• 2 store skåle
• 3 mellemstore skåle
• 2-4 fade

• 2 grydeskeer
• 6 spiseskeer
• 2 teskeer
• 4 æggedelere/knive
• 2-4 smøreknive

• 1 vægt
• 3 stk skærebrædder
• 1 dørslag/sigte

50 børneportioner:

1-1,5 time

10-20 min

Karry
Stødte krydderier
2 spsk gurkemeje
2 tsk ingefær
1 tsk cayenne
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Madværkstedet

Cafeen

Køleskabet

Station 1 Station 2 Station 3 

Fremgangsmåde Fremgangsmåde Fremgangsmåde

Opbevaring Opbevaring Opbevaring

Maden Servering

Genanvendelse

Lav buffeter med børn, der serverer:
Kurve med brød, skåle med æggesalat, små skåle med karse 
og tallerkener. Lad børnene anrette for ”gæsterne” 
(med/uden smør på brødet, med/uden karse).

Æggesalaten kan spises dagen efter hvis den ikke har været på buffet. Herefter skal den kasseres. 
Karrydressingen uden æg kan bruges som en dressing i en sandwich, en wrap eller røres op med 
kogte kartofler, kål eller andet som tilbehør.

• Pil æggene

• Skær æggene ud i 
mindre stykker med en 
kniv eller en æggedeler 
og kom i skåle

• Klip karse

• Mål hele krydderier af

• Fennikelfrø, korianderfrø og 
spidskommen ristes på en 
pande til de afgiver duft, og 
knuses i morter eller 
kaffekværn

• Bland de kværnede og 
stødte krydderier

• Rør mayonnaise og yoghurt 
sammen, rør 2 spsk. Karry 
i, og smag til med sennep, 
salt og evt. mere karry

• Vend hakkede æg i, og 
smag til – skal der mere 
salt og karry i? 

Karryen kan opbevares ca. et 
halvt år i en tætsluttende 
beholder.

Dressingen kan opbevares ca. 2 
dage i køleskabet.

Hvis æggene koges dagen 
før, kan de opbevares i 
køleskabet.

Aktivitet: Æg
Antal børn: 3-4

Aktivitet: Karry
Antal børn: 2-3

Aktivitet: Dressing
Antal børn: 3-4

Del æggesalaten op i flere 
skåle, så kan det sættes 
frem efterhånden, som det 
bliver spist.
Rugbrødet kan evt. smøres 
med smør
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Ingredienser

Børn

Tid

Værktøj

Madværkstedet:

Cafeen:

Overskrift
Ingredienser

Overskrift
Ingredienser

Skabelon til opskrifter

Dag 1:

Dag 2:

50 børneportioner:
Overskrift
Ingredienser
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Madværkstedet

Cafeen

Køleskabet

Station 1 Station 2 Station 3 

Fremgangsmåde Fremgangsmåde Fremgangsmåde

Opbevaring Opbevaring Opbevaring

Maden Servering

Genanvendelse

Navn: 
Antal børn: 

Navn: 
Antal børn: 

Navn:  
Antal:
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