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2. Arbejdshæfte: Opskrifter, aktiviteter og inspiration 

3. De 10 understøttende sprogstrategier 
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Informationshæfte 
• Introduktion til kufferten 

 
• Pædagogisk vejledning til udførelse af 

aktiviteten 
 

• Hygiejneregler – når børn laver mad 
 

• Evalueringsskema 
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Introduktion til kufferter om  

Sprog, Mad og Måltider 
 

Kære medarbejder 

Du sidder nu med en af 3 sprogkufferter i hænderne.  

Hvor kommer kufferten fra og hvad skal den bruges til? 

I foråret 2016 startede Fagligt Center i BUF og Københavns Madhus et tæt samarbejde med 

seks pædagoger og sprogvejleder Leni Weinholdt Petersen, alle fra Amager. Målet var i 

samarbejde at udvikle nogle praktiske og konkrete værktøjer, der kan bidrage til, at styrke 

børnenes ordforråd og kommunikative kompetencer gennem arbejdet med mad og måltider.  

Vores håb er, at det tætte samarbejde gør, at aktiviteterne i høj grad passer ind i det 

pædagogiske arbejde i institutionerne. Vi håber desuden at kunne inspirere jer til at bruge 

mad og måltider som løftestang for sprogarbejdet – også efter, at låget på kufferten er lukket 

igen.  

Og vi håber, at aktiviteterne kan styrke det tværfaglige samarbejde stue og køkken imellem.  

Resultatet af projektet er 3 forskellige aktivitetskufferter, der alle har sprog og mad som 

omdrejningspunkt. 

 Kuffert 1 – ”Madlavning og Sprog” 

 Kuffert 2 – ”Sæt Ord på Madens Smag og Konsistens” 
 Kuffert 3 – ”Rugbrød og Forholdsord” 

Materialet i de tre sprogkufferter skal være med til give børnene et bredere ordforråd ved,  

at I systematisk benytter de fokusord der er foreslået i kufferterne. Vi anbefaler, at I arbejder 

med fokusordene ved hjælp af de 10 sprogstrategier (planche med de 10 sprogstrategier er 

vedlagt). 

At udvælge og arbejde med fokusord 

Ordene i materialet er valgt ud fra, at de hverken skal være for nemme eller for svære for 

børnene. De skal være mellemfrekvente.  

De højfrekvente ord kunne i madlavningssammenhæng være gulerod, kartoffel, røre og piske. 

Ord som børnene, uanset om de kan dem eller ej, vil støde på i så mange sammenhænge, at 

de nok skal lære dem.  

De lavfrekvente ord er fx fagord – og kunne i madsammenhæng være ord som umami og 

braisering. Ord som børnene ikke umiddelbart har behov for at kunne.  

Et eksempel på et mellemfrekvent ord kunne være ’riste’. Ordet indgår i opskriften ’smoothie 

med frugt, bær og havregryn’ i kufferten ’Madlavning og Sprog’. Ordet er brugbart for barnet  

i dagligdags tale, og det kan bruges på forskellige måder i forskellige sammenhænge. 

For at børnene får det fulde udbytte af fokusordene, er det derfor vigtigt, at ordene bliver 

brugt, hvor det er relevant under aktiviteten. Det er dog lige så vigtigt, at ordene efter 

aktiviteten systematisk anvendes igen – også i nye sammenhænge, der ikke har med 

aktiviteten at gøre.  
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For ordet ’riste’, er tanken, at der under aktiviteten med at lave smoothies tales med børnene 

om, at I rister havregrynene, og hvordan det foregår. Herefter kan I være opmærksomme på 

alle de sammenhænge I kan få brugt ordet ’riste’ i. Kan I fx riste brød næste morgen? Har I  

en grillrist på legepladsen, som I nogle gange rister ting på? Kan I under de daglige frokost-

måltider diskutere, om maden er stegt eller ristet? 

Ved at holde fast i de anvendte fokusord og herefter bruge dem i andre sammenhænge, lærer 

I børnene nye ord med den bredde og de nuancer der er i ordet. 

I kufferterne har vi foreslået fokusord til alle madaktiviteterne. Under planlægningen af den 

konkrete aktivitet, foreslår vi, at I tager stilling til, hvordan fokusordene kan fastholdes og 

genanvendes i nye sammenhænge efter aktiviteten. Se vejledningen for hver kuffert. 

Hjælp fra Københavns Madhus 
Hvis din institution høre under Københavns Kommune, kommer Københavns Madhus med 

glæde ud til jer og gennemgår, hvordan kufferten fungerer, inden I gennemfører aktiviteten. 

Hvis I ønsker det, kan I også få hjælp til den praktiske udførelse. Madhuset kan kontaktes på 

”boernemad@kbhmadhus.dk” eller på telefon 4090 9101 (tryk 2 for børnemad). 

Krav om evaluering 
Hvis I vælger at få udleveret en kuffert i perioden september-november 2016 og er fra en 

institution fra Amager, er det et krav, at I også afleverer en evaluering af indsatsen til Børne- 

og Ungdomsforvaltningen. Formålet med evalueringen er at afdække, hvilket udbytte børnene 

og I som personale, efter jeres vurdering, har fået gennem arbejdet med kufferten.  

Derfor beder vi om navn og mailadresse på tovholder for aktiviteten i institutionen, når I får 

udleveret kufferten. Tovholderen modtager et elektronisk evalueringsskema via mail i 

oktober/november måned.  

Arbejdsgruppen bestod af Mikas Gundorph(Børnehuset Gaia), Fljutra Halili (Jacob Holms 

Minde), Birgitte Lund(Sandslottet), Pia Mikkelsen (Sundby Asyl), Line Isak Christensen 

(Søstjernen), Diana Olsen (Østen for Solen), Leni Pedersen (område Amager), Dea Folden og 

Mariah Malewicz (Københavns Madhus) og Ella Friis og Vibeke Jørgensen(Fagligt Center i BUF).  
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Pædagogisk vejledning  
Kufferten: Sæt ord på maden – Smag og konsistens 
 
Idemagere 
Birgitte Lund fra Sandslottet og Line Isak Kristensen fra Søstjernen. 
 

Indhold:  
Vi har ved udarbejdelsen lagt vægt på at skal være let at printe selv, derfor er alt materiale til 
online udgaven udarbejdet i A4 format. Vi anbefaler at I laminerer de elementer/dele som 
børnene skal arbejde med.	
	
Introduktion til kufferten 
Pædagogisk vejledning til udførelse af aktiviteten 
Hygiejneregler  ”når børn laver mad”  
Evalueringsskema 
 
4 stk. opskrifter til tilberedning af æbler på 4 forskellige måder  
1 forslag til æbleværksted 
Baggrundsviden om forskellige æblesorter til pædagogen – hvis du vil vide mere? 
Inspiration til andre årstidsbestemte råvarer – find selv på fokusord 
 
– Inspiration til at finde sødt, surt, bittert og salt. 
– Ark med de 10 sprogstrategier. 
 

I kan vælge at indkøbe  
4 små smagedåser med eksempler på surt, sødt, salt og bittert 
Surt/eddikepulver  –  sød/rosiner  –   Salt/flagesalt  –   Bitter/kakao nibs 
Eller brug andre ting fra inspirationslisten – Eddikepulver kan købes i Inco. 

Herudover anbefales det at indkøbe 
Æbledelere 
Skrælleknive 

 

Læs desuden den generelle introduktion til arbejdet med sprogkufferterne.  
Her kan I bl.a. læse om arbejdet med fokusord 

Læs også arket med de 10 sprogstrategier 
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Læringsmål:  
Børnene lærer at udtrykke og sætte ord på oplevelsen af smag og konsistens og udvider 
derved deres ordforråd ved brug af forskellige fokusord. Det sker konkret ved at børnene er 
med til at fremstille og spise forskellige tilberedninger med en udvalgt råvare. Råvaren er fx i 
nogle opskrifter sprød og sur og i andre blød og sød.   
 
Fokusord, der beskriver smag og konsistens: 
Surt, Sødt, Salt, Bittert – Blødt, Sprødt, Cremet, Tørt 
 
Målgruppe: 
2-6 år. 
4 børn pr. voksen. 

 
Kuffertens anvendelse 
Forberedelse: 

• Lav aftaler i personalegruppen: Hvor, hvem, hvornår og hvordan? 
• Aftal med køkkenmedarbejderen: Hvem køber ind? 
• Tjek om I har råvarer og redskaber til aktiviteten? 
• Tal med køkkenmedarbejderen om æblechutney og æblesmør kan indgå som tilbehør  

i institutionens menuplan? 
• Spørg forældre eller kollegaer, om de har æbler i haven, de kan donere og glas til 

opbevaring. I kan også planlægge at samle æbler med børnene, hvis det er muligt. 
• Forbered hvordan fokusord kan bruges undervejs i processen, og hvad I vil gøre for  

at fastholde dem i børnenes sprogbrug efterfølgende. 

Under: 

• Aktiviteten kan forløbe over hele året med årstidsbestemte råvarer, se inspirationslisten  
til andre råvarer end æbler i æblemappen. 

• Brug de 4 smagebøtter til at opleve salt, surt, sødt og bittert. 
• Udvælg en eller flere æbleopskrifter sammen med æbleværkstedet. 
• Tilbered æbler sammen med børnene, mens der tales om de forskellige fokusord, 

smage og konsistenser. Brug evt. æbledelerne og skrælleknivene. 
• Tal også med børnene om deres oplevelser med smag og konsistens, mens I spiser, det 

I har lavet sammen. 
• Brug de 10 sprogstrategier og fokusordene under aktiviteten. 

Efter: 

• Lad evt. børnene præsentere det de har lavet for deres kammerater, når maden 
serveres. 

• For at fastholde tilegnelsen af de nye ord, og vise bredden af hvilke sammenhænge  
de kan bruges i, bruges ordene jævnligt til at tale om smag og konsistens, når I spiser 
sammen. 

Det er vigtigt at evaluere på, om børnene har nået deres læringsmål. Det kan evt. gøres ved 
at høre, om børnene benytter fokusordene i de daglige måltider. Der medfølger et 
evalueringsark, som giver mulighed for at evaluere på indsatsen.  
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Hygiejneregler – når børn laver mad 
 
Når børn deltager i aktiviteter omkring madlavningen i daginstitutionen, er der nogle regler 
udstukket af Fødevarestyrelsen, der skal efterleves. Derudover er der almindelig omtanke, 
som kræver, at personalet tager ansvar. 
 
Fødevarestyrelsens beskrivelse af hvornår børn må deltage: 
 

• Når madlavningen foregår på en hygiejnisk forsvarlig måde. 
• Når børnene bliver instrueret tilstrækkeligt om hygiejne, og maden fremstilles 

hygiejnisk forsvarligt ifølge fødevarelovgivningen. 
• Når børnene opfylder de samme krav i fødevarelovgivningen om personlig hygiejne som 

personalet. 
• Hvis aktiviteten forgår i køkkenet, skal der være plads nok. 

 
 
Aktiviteten madlavning, kan foregå i køkkenet, på stuerne, på legepladsen eller i et af 
institutionens andre rum. Det er vigtigt at instruere børnene i nogle grundlæggende, rutiner 
inden de starter på aktiviteten: 
 

• Vaske hænder grundigt før og efter madlavning og altid efter toiletbesøg. 
• Man putter ikke fingre i næse eller mund, når man arbejder med fødevarer.  
• Langt hår sættes i hestehale. 
• Institutionen skal have rene forklæder, T-shirt, kasketter eller kokkehuer klar, som 

børnene tager på. 
• Voksdug til arbejdsbord, som kun bliver brugt når der laves mad. 
• Holde rå varer og tilberedte varer adskilt. 
• Man må ikke smage på råvarer som råt kød, kødfars og kagedej med rå æg. 

 

Vejledning for hygiejneregler for køkkenet i daginstitutioner kan hentes på 
Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk   
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Internt evalueringsskema 	
– sprog, mad og måltider	

 

Skemaet er kun til jeres interne brug og kun et forslag til 
hvordan aktiviteten kan evalueres 
 

Navn på kuffert der blev brugt:    Dato: 

 

Deltagere: 

 

Hvordan forløb selve organiseringen inden – samarbejdet med køkkenet og resten af huset? 

 

 

 

 

 
 

 

 

Er der ting I/ du vil ændre til næste gang ift. forberedelsesfasen? 
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Hvordan forløb aktiviteten undervejs? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Er der elementer du/I vil ændre eller helt undlade undervejs i aktiviteten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad kunne være sjovt at gøre næste gang? Hvilke gode ideer har I fået? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Hvis du/I sætter fokus på pædagogernes brug af sprogstrategierne kan der så sættes kryds 
ved?   

 

 

 

 

 

10 sprogstrategier Ja Nej Begrundelse 
 
Fulgte jeg børnenes interesse? 
 

   

 
Brugte jeg åbne spørgsmål? 
 

   

 
Ventede jeg på børnenes svar? 
 

   

 
Hjalp jeg med at udvide og 
fortolke det børnene sagde? 
 

   

 
Hjalp børnene med at sætte 
ord på? 
 

   

 
Forklarede jeg de ord, børnene 
ikke kendte? 
 

   

 
Fik jeg relateret til noget, 
børnene kendte? 
 

   

 
Fik jeg udnyttet de sproglige 
kompetencer, børnene har i 
forvejen? 
 

   

 
Rettede jeg børnenes fejl 
direkte? 
 

   

 
Legede vi med sproget, når 
det var muligt? 
 

   



	

 

Hvis du/I kigger på børnenes læringsudbytte på en skala fra 1-10, hvor tæt er de på at nå 
deres mål?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan har børnene oplevet aktiviteten? 
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Arbejdshæfte  
Sæt ord på maden – smag og konsistens 

• Introduktion til æbleopskrifter 
 

• 4 stk. Æbleopskrifter 
 

• Æbleværksted 
 

• Vi guider – Vælg det rette æble  
 

• Inspiration til andre råvarer end æbler 
 

• Eksempler på de 4 grundsmage 
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Introduktion til opskrifter med æble 
Æblechutney:  
En god æblechutney har en fin balance mellem sødt, surt og salt. Tal med børnene om de  
tre grundsmage surt, sødt og salt, inden I laver chutneyen – evt. ved at bruge dåserne  
med smage.  

Smag chutneyen til sammen, mens den koger (hvor I kan tilsætte mere eddike, salt og sukker 
efter behov. Hør hvad børnene synes. Server chutneyen som tilbehør til frokost en dag (måske 
til boller eller kylling i karry?) og tal om smagen af den og det øvrige, der serveres. 

Æblesmør:  
Gentag en stor del af den sproglige procedure fra chutneyen ovenfor. Dog er æblesmør mere 
sødt end syrligt og egner sig godt til at komme på brød evt. sammen med ost, som topping  
på grød eller til pandekager 

Æblechips:  
Ved fremstilling af æblechips er det oplagt at have særligt fokus på ordene blødt og sprødt.  
Tal med børnene om, at æblechutney og æblesmør har været blødt, og at nu skal I lave 
’sprøde æbler’. Det kan være svært at få æblechipsene helt sprøde. Lad børnene vurdere,  
om det er lykkedes, evt. ved at sammenligne med noget andet sprødt. 

Bagte æbler:  
Sammenlign et friskt æble med det bagte æble og lad børnene vurdere og sætte ord på, hvad 
det gør ved æblets smag og konsistens, at det bliver bagt. 
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Æblechutney 
 
Det skal i bruge: 
1 kg æbler 
150 g løg 
4 fed hvidløg 
2 dl eddike 
2 dl vand 
300 g sukker 
2 friske røde chilier 
2 spsk tørrede korianderfrø 
1 tsk salt 
 
 
Sådan gør I:  
Æbler skylles, kernehuset fjernes og de skæres i tern 
Løg pilles og skæres i tern 
Hvidløg pilles og skæres i tynde skiver 
Chilien skylles, halveres, kernerne fjernes og skære i tynde skiver 
Alle ingredienserne kommes i en gryde og koges ved svag varme, til den er kogt sammen 
Smag til med sukker, eddike og salt. 
 
 

 

Redskaber: 
Spækbrætter 
Urteknive 
Gryde 
Røreske 
Decilitermål 
Vægt 
Spiseske 
Teskeer til at tilsmage 
Syltetøjsglas 
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Æblesmør 
Det skal I bruge: 
1 kg æbler 
5 dl. Vand 
4 hele nelliker 
¼ stjerneanis 
½ kanelstang 
6 kardemommekapsler uden det grønne på kapslerne 
1 vaniljestang 
200 g sukker 
50 g brun farin 
 
Sådan gør I: 
Æblerne skylles de skæres i kvarte  
Æbler med skræl, kerner og vand kommes i en gryde og koges til alt er mørt 
Blend æblemosen med en stavblender 
Vaniljestangen flækkes i 2 halv 
Nelliker, stjerneanis og kardemomme knuses i en morter 
De knuste krydderier, vaniljesukker, de to slags sukker kommes i gryden til mosen og den 
koges ved svag varme  ca. 1 time, underomrøring 
 

 

Redskaber: 
Spækbrætter 
Decilitermål 
Urteknive 
Vægt 
Stavblender 
Gryde 
Røreske 
Teskeer til at tilsmage 
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Æblechips  
 
Det skal I bruge: 
1 vanilijestang 
400 g rørsukker 
2 dl Vand 
Saft af 2 citron 
1 kanelstang 
8 faste æbler 
 
Sådan gør I: 
Flæk vanilijestangen og skrab kornene ud. Mos kornene sammen med lidt af sukkeret på 
bordet med en kniv 
Kom den hjemmelavede vanilijesukker, vanilijestangen, kanelstangen resten af sukkeret, vand 
og citronsaft i en gryde og giv det et opkog 
Tag gryden fra varmen og lad lagen køle lidt af 
Skær æblern ud i tynde skiver og kom dem ned i den lune lage 
Lad æbleskiverne trække i lagen ca. 1 time 
Tag æblerne op af lagen og læg dem på et stykke bagepapir. Bag ringene i ovnen på 90 grader 
i ca. 1 timer, hvis æblerne skal være helt sprøde forlænges bagetiden 
 

 

Redskaber: 
Spækbræt 
Urtekniv og kniv i mellemstørrelse 
Gryde 
Bageplade 
Bagepapir 



Børne- og Ungdomsforvaltningen 
 

 

 
Bagte æbler 
10 børneportioner 
 
Det skal I bruge: 
10 små aromatiske æbler 
100 g smør 
1½ dl muscovadosukker 
1-2 spsk kanel 
1 dl rosiner 
1 lille flaske æblemost (33 cl) 
 
Sådan gør I: 
Skær et låg af stilkenden på æblerne, og hul resten ud med en ske, så der er plads til fyldet. 
Bland smør, sukker, kanel og rosiner og fyld det i æblerne 
Læg lågene på igen 
Stil æblerne tæt i et ildfast fad, og hæld mosten over 
Bag ved 175 grader til æblerne er meget møre  
Forskellige sorter mørner forskelligt, nogle bliver nærmest til mos, nogle holder sig mere stive 
– men de må ikke være rå. Prøv med ½ time først, og tjek derefter hvert 5. minut 
 
Forslag: De bagte æbler smager ekstra godt med lidt flødeskum eller vanillecreme til! 
 
 
 

Redskaber: 
Skærebrætter 
Urteknive 
Teskeer 
Skål 
Gaffel 
Røreske 
Ildfast fad 
Evt. skål og piskeris til flødeskum 
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Æbleværksted 
Som indledning til arbejdet med fokusordene om smag og konsistens, kan I gå i 
’æbleværksted’ og undersøge, hvordan forskellige æbler smager, og hvordan deres smag og 
konsistens påvirkes af, hvordan de skæres og rives. 

Redskaber og ingredienser: 
Æbler forskellige sorter (både søde og syrlige), størrelser og farver 
Urteknive 
Skærebrætter 
Rivejern 

 
Sådan gør I: 
Tag først bøtterne med eksempler på grundsmagene surt, sødt, salt og bittert frem, og smage 
på dem og tal om hvad de hedder 
 
Læg de forskellige æbler på bordet, se på farver og størrelser, duft til dem og tal om, hvad I 
tror, de forskellige æbler vil smage af. Smag derefter på æblerne og se om det passer med 
det, I har talt om. 
 
Undersøg nu sammen med børnene, hvordan de rå æbler ændrer smag og konsistens, når I 
skærer dem ud på forskellige måder og river dem fint og groft. 
 
Skræl et æble og lad børnene smage på skrællen og se om de kan smage forskel på skræl og 
’æblekød’. Det vil her være relevant at tale om grundsmagen bitter, da æbleskrællen kan være 
bitter. Prøv om børnene kan smage det, hvis I sammenligner skrællens smag med smagen fra 
bøtten med bittert 
 
 
Forslag:  
Hvert barn får et æble og gnaver en figur ud af æblet kun ved at bruge tænderne 
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Vi guider – Vælg det rette æble 
Sommer og efterår byder på masser af forskellige æblesorter. 

Sødme, aroma, sprødhed, saftighed og farven på frugtkødet varierer fra sort til sort. 

Sommeræblerne er bedst i deres sæson, mens de øvrige godt kan gemmes mørkt, køligt og 
frostfrit. 

Nogle egner sig bedre til madlavning og kagebagning end andre. I guiden her kan du læse om 
de mest almindelige sorter og se, hvad de er gode til. 

Ellers lyder rådet: Smag dig frem og husk navnet på dine favoritter. 
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Discovery, august-september 
Sødt, aromatisk spiseæble med en flot lysende rød farve. Sprødt frugtkød, hvor farven varierer 
fra hvid til lyserød.  

• Meget gode til at koge til mos. 
• Holder formen godt til bagning 
• God til stegning: gylden snitflade og fast båd 

 

Gråsten, september-oktober 
Danmarks nationalæble, som stammer fra Gråsten Slot, hvor de oprindelige modertræer stadig 
skyder fra de mosdækkede gamle stammer. Meget saftigt og sprødt med en syrlig-sød smag.  

• Duften er stærk og karakteristisk  
• Perfekt som spiseæble - og til desserter, samt ok til mos 
• Rigtig god til bagning 
• Kun svag brunfarvningstendens  
• Flot og glansfuld skræl 
• God stegning: gylden snitflade og god smag 

Rød Aroma, oktober-november 
Krydsning mellem Ingrid Marie og de fine gamle Filippa. Saftigt og sprødt med en kraftig duft. 
Smagen er god og syrlig-sød. Fremragende spiseæble og madæble.  

• Kun svag brunfarvning 
• Giver en rød most 
• Stiv og geleagtig mos 
• Rigtig god til bagning – holder formen godt. 
• Har en flot og glansfuld skræl 
• Ved stegning: gylden snitflade og meget blød båd 

Ingrid Marie, oktober-december 
Skørt og saftigt spiseæble med en frisk og syrlig smag.  

• Velegnet til bagning  

Æblet er navngivet af en fynsk skolelærer som i 1910 opdagede et selvsået æbletræ med 
meget velsmagende æbler i sit hindbærbed. Hans lille datter Ingrid Marie på 6 år var død 
samme år, og æblet blev opkaldt efter hende. 

Elstar, oktober-marts 
Gul med røde striber, men kan også være helt rødt. Smagen er kraftigt krydret og syrlig-sød.  

• Et af de bedste spiseæbler 
• Egner sig også til madlavning 

 

Cox Orange, oktober-december 
Lille rundt æble med gulgrøn bundfarve og rød orange striber eller toner.  

• Frugtkødet er fast med en dejlig sødlig og aromatisk smag 



	

Belle de Boskoop, november-februar 
Verdens bedste madæble - bliver mørt uden at koge ud. Smagen er syrlig og frisk med kraftig 
aroma.  

• Frugtkødet er tørt med en grov struktur 
• Farven er gullig grøn 

Pigeon, november-december 
Juleæble med en flot rød farve, som er fremkommet ved, at æblerne lægges til soling på duge 
i plantagen i 7-10 dage, hvor de vendes dagligt.  

• Smagen er krydret og nøddeagtig med en snert af bitter 
• Fremragende spiseæble, der også er godt i salater 

Rød Jonagold, november-maj 
Farven varierer fra lys med røde striber til helt rødt. Saftigt og sprødt med en krydret og 
syrlig-sød smag.  

• Dejligt spiseæble 
• Egner sig til madlavning 

Gala, november 
Sprødt, sødt og saftigt med lavt syreindhold. Farven er typisk lyserød, men der findes også 
mørkerøde typer.  

• Godt spiseæble 
• Dyrkes på lune småøer, fx Fejø og Langeland 

Sunrise, september 
Forfriskende syrlig-sød smag. Saftigt og næsten hvidt kød men en fin struktur.  

• Fint spiseæble 
• Egner sig ikke til madlavning 

Guldborg, september 
Lille æble. Smager som plukket i Mormors have. Saftigt og syrligt med delikate toner af roser. 
Skindet er sart grønt med striber eller pletter af karminrødt, mens kødet er hvidt.  

• Egner sig til glasering 
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Inspiration til andre råvarer end æbler 
find selv opskrifter i kogebøger eller på nettet 
Forår – Rabarber: 
Rabarbercrumble 
Rabarber chutney 
Rabarber saft 
Rå rabarber 
Råsyltede rabarber 

Sommer – Ærter: 
Ærtesuppe 
Rå ærter i bælg og ærtespirer 
Ærtecreme/hummus 
Stuvede ærter og gulerødder 
Mormorsalat med ærter 

Efterår – Kartofler: 
Kartoffelsuppe 
Bagte kartofler 
Kartoffeltryk 
Kartoffelmadder 
Kartoffelmos 

Vinter – Gulerod: 
Gulerodshummus 
Gulerodssuppe 
Gulerodssalat 
Gulerodskage 
Rå gulerødder i forskellige udskæringer 
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Eksempler på de 4 grundsmage 
sødt, surt, salt og bittert 
Nedenfor er eksempler på fødevarer I kan smage på med børnene og tale om hvad der smager 
hhv. sødt, surt, salt og bittert. 

 

Sødt 

• Sukker 
• Tørret frugt 
• Sirup 
• Honning 

Surt 

• Citron 
• Lime 
• Eddike 

Salt 

• Salt 
• Chips 
• Soya 
• Bacon 

Bittert 

• Rugbrød 
• Grapefrugt 
• Cacao 
• Mørk chokolade 
• Kaffebønner 

 



FØLG BARNETS INTERESSE 

LEG MED SPROGET 
NÅR DET ER MULIGT

RET IKKE BARNETS 
FEJL DIREKTE

UDNYT DE SPROGLIGE KOMPETENCER 
BARNET HAR I FORVEJEN

RELATER TIL NOGET 
BARNET KENDER

FORKLAR ORD BARNET 
IKKE KENDER I FORVEJEN

HJÆLP BARNET 
MED AT SÆTTE ORD PÅ

FORTOLK OG UDVID
HVAD BARNET SIGER

VENT PÅ BARNETS 
SVAR

BRUG ÅBNENDE SPØRGSMÅL
Kan I huske hvad 
bogen handler om?

Om en dreng der 
hedder Axel

Hvad er det 
Axels far gør 
med Axels 

Kat!

Ja, det er en kat. Så 
du at katten løb op i 
træet

Hvad har du i 
din madkasse??

.  .  .  .  .  .  .  .
?  ?  ?  ?  ?   ?  ?
Banan

Hvad skal du 
bruge den 
til?

Jeg skal bruge sådan 
en………?

Hjulet er gået af…….

Er det en 
skruetrækker 
du skal bruge?

Hvad er en 
moster?

Det er en mors 
søster – har du 
en moster?

Hvilken form har 
din madkasse?

FIRKANTET!!!

Hvordan firkantet??
Er den kvadratisk eller er 
den rektangulær?

Lullemanden bor
oppe på loftet

ja, julemanden bor 
oppe på loftet.

Se, en stor bil!

Kender du andre 
biler?

det er en lastbil.
- Ved du hvorfor det 
hedder en lastbil?

Det lyder dejligt - 
hvad lavede I så?Jeg var hjemme hos 

morfar i går

EN TO
STRØMPER 
OG SKO
TRE FIRE
DET ER LØGN
HVAD JEG SIGER
FEM SEKS

Understøttende 
sprogstrategier

moster Hanne? 
– er moster Hanne så min mors søster?


	Foto - Indhold_Smag og Konsistens.pdf (p.1)
	Forside s. 1.pdf (p.2)
	Introduktion til kufferter s. 2-3.pdf (p.3-4)
	Pædagogisk vejledning_Smag og Konsistens s. 4-5.pdf (p.5-6)
	Hygiejneregler s. 6.pdf (p.7)
	Evalueringsskema s. 7-10.pdf (p.8-11)
	Arbejdshæfte.pdf (p.12-23)
	indhold_forside_aeble_ops
	Introduktion til opskrifter med æble
	Ops_aeblechips
	Ops_aeblesmør
	Ops_aeblechutney
	Ops_bagte_aebler
	Ops_aebleværksted
	Oversigt over forskellige æblesorter_u_ops
	Inspiration til andre råvarer end æbler
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