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Måned Forløb Antal 

lektioner 

Kompetencemål og færdigheds- og 

vidensområder 

Læringsmål 

August-

oktober 

Kend dit køkken 9 Madlavning 

• Madlavningens mål og struktur 

(fase 1) 

• Madlavningens mål og struktur 

(fase 2) 

• Grundmetoder og madteknik (fase 1) 

• Jeg kan læse og lave mad efter en opskrift. 

• Jeg kan kende forskel på forskellige køkkenredskaber 

og måleenheder. 

• Jeg kan skabe et overblik over opskriftens 

fagbegreber og arbejdsprocesser. 

• Jeg kan anvende forskellige teknikker i 

madlavningen. 

 

Hygiejne og konservering 

 

12 Mad og sundhed 

• Hygiejne (fase 1) 

• Hygiejne (fase 2) 

 

Madlavning 

• Grundmetoder og madteknik (fase 1) 

• Jeg kan arbejde hygiejnisk i et køkken. 

• Jeg kan arbejde med og opnå kendskab til forskellige 

konserveringsmetoder. 

• Jeg kan genkende de forskellige mikroorganismer og 

deres funktion. 

• Jeg kan anvende enkle grundmetoder og teknikker i 

madlavningen. 

 

Din heldige kartoffel 8 Madlavning 

• Grundmetoder og madteknik (fase 2) 

 

Fødevarebevidsthed 

• Råvarekendskab (fase 1) 

• Bæredygtighed og miljø (fase 1) 

• Jeg kan arbejde med flere forskellige 

tilberedningsmetoder af kartoflen. 

• Jeg kan vurdere kartoflens smag, konsistens og 

anvendelse. 

• Jeg kan forklare kartoflens historie ved hjælp af et 

digitalt værktøj. 

 

November- 

december 

Skræl, snit og hak – 

efterårets grøntsager 

7 Madlavning 

• Grundmetoder og madteknik (fase 1) 

• Grundmetoder og madteknik (fase 2) 

 

Fødevarebevidsthed 

• Råvarekendskab (fase 2) 

• Jeg kan anvende forskellige skrælle-, hakke- og 

snitteteknikker i madlavningen. 

• Jeg kan kombinere forskellige grundmetoder og 

teknikker i madlavningen, fx snitte grøntsager, der 

kan lynsteges. 
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 • Jeg kan nævne, hvilke grøntsager der er i sæson i 

efteråret, og tilberede forskellige retter. 

 

Hvad skal jeg vælge? 

 

 Fødevarebevidsthed 

• Madvaredeklarationer og 

fødevaremærkninger (fase 1) 

• Kvalitetsforståelse og madforbrug 

(fase 1) 

• Kvalitetsforståelse og madforbrug 

(fase 2) 

• Jeg kan undersøge de forskellige 

mærkningsordninger, der er på fødevarer. 

• Jeg kan fremstille mad, der svarer til et 

færdigfremstillet produkt. 

• Jeg kan vurdere kvaliteten af forskellige 

fødevareprodukter, herunder hjemmelavede samt 

hel- og halvfabrikatprodukter, og tage stilling til, 

hvilke varer jeg vil købe og spise. 

 

Den søde juletid 12 Mad og sundhed 

• Ernæring og energibehov (fase 1) 

 

Madlavning 

• Madlavningens mål og struktur 

(fase 2) 

• Madens æstetik (fase 2) 

 

Måltid og madkultur 

• Måltidets komposition (fase 2) 

 

• Jeg kan lave en sundere udgave af pebernødden og 

beregne næringsindholdet. 

• Jeg kan nyfortolke og videreudvikle en traditionel 

juleret. 

• Jeg kan lave konfekt, som har et flot æstetisk udtryk. 

• Jeg kan tilberede forskellige traditionelle juleretter. 

 

Januar- 

marts 

Det sunde liv 

 

10 Mad og sundhed 

• Sundhedsbevidsthed (fase 2) 

• Ernæring og energibehov (fase 2) 

 

• Jeg kan fortælle, hvilken betydning sundhed og det 

brede og positive sundhedsbegreb har for min 

hverdag. 

• Jeg kan sammensætte et måltid ud fra 

kostanbefalinger. 

 

Bagning – et godt håndværk 

 

14 Madlavning 

• Grundmetoder og madteknik (fase 1) 

• Jeg kan arbejde med forskellige bagemetoder og -

teknikker. 
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• Madlavningens fysik og kemi (fase 2) 

• Madens æstetik (fase 2) 

 

• Jeg kan eksperimentere med forskellige hævemidler 

og dejtyper. 

• Jeg kan designe og udvikle en lagkage i samarbejde 

med andre. 

 

 

 

Bag så det batter – quinoa i 

Etiopien 

 

17 Mad og sundhed 

• Ernæring og energibehov (fase 1) 

 

Madlavning 

• Madlavningens mål og struktur 

(fase 2) 

• Grundmetoder og madteknik (fase 2) 

 

• Jeg kan undersøge næringsindholdet i forskellige 

typer bagværk bagt med quinoa. 

• Jeg kan designe og udvikle en "nødhjælpsbar" til det 

etiopiske folk. 

• Jeg kan anvende relevante bagemetoder og -

teknikker, så jeg kan sælge mit bagværk og donere 

overskuddet til verdens fattigste. 

 

 

 

 

 

April- 

juni 

 

 

Snup et stykke dansk 

madkultur 

 

6 Madlavning 

• Madlavningens fysik og kemi (fase 1) 

 

Måltid og madkultur 

• Måltidskultur (fase 1) 

• Måltidskultur (fase 2) 

 

• Jeg kan tage hensyn til madens fysisk-kemiske 

processer. 

• Jeg kan sammenligne tidsperiodens (1840-1920) 

madkultur med den madkultur, som jeg selv er en 

del af. 

• Jeg kan tilberede retter, som kendetegner den 

danske madkultur. 

 

Kend dine æg 

 

7 Madlavning 

• Grundmetoder og madteknik (fase 1) 

• Jeg kan anvende enkle grundmetoder og teknikker i 

madlavningen. 
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Fødevarebevidsthed 

• Råvarekendskab (fase 2) 

• Kvalitetsforståelse og madforbrug 

(fase 1) 

 

• Jeg kan lave retter med æg, hvor æggets 

madtekniske egenskaber kommer til udtryk. 

• Jeg kan undersøge et æg. 

 

Minder, smag og sanser 

 

9 Madlavning 

• Smag og tilsmagning (fase 1) 

• Smag og tilsmagning (fase 2) 

• Madens æstetik (fase 2) 

 

• Jeg kan bruge min viden om de fem grundsmage i en 

ret. 

• Jeg kan tilsmage en ret. 

• Jeg kan beskrive egne madminder og omsætte dem 

til et måltid i køkkenet. 

 

Vild natur og bål 

 

13 Madlavning 

• Grundmetoder og madteknik (fase 2) 

 

Fødevarebevidsthed 

• Råvarekendskab (fase 1) 

• Råvarekendskab (fase 2) 

 

• Jeg kan tilberede måltider med råvarer fundet i 

naturen. 

• Jeg kan give eksempler på, hvilke spiselige planter og 

bær naturens spisekammer byder på. 

• Jeg kan tilberede råvarer på bål ud fra forskellige 

tilberedningsmetoder. 

 

 


