Mån Klasse Valgf Forl Antal
ed
trin
ag
øb
lektioner

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

Materialer (bøger el. hæfter)

Film

Opskrifter

Gode
råd

Lærings Kompetenceo
mål
mråder og mål

Områ Færdighe Fas
der
ds- og
er
vidensmå
l

Teorilektion GoCook-Økologi eller hvad?
er: 2-4
Gulerodens hemmeligheder s.10
Den sunde rod s.11
Den gamle rod s.12
Gulerodens vej fra jord til bord
s.12-14

Eleven har
lært om
Fra jord til
bord, og
kan
fortælle
hvad det
betyder.

Jan fortøller om produktion
af gulerødder
Jan fortæller om jordens
betydning
Hvorfor elsker Gorm
gulerødder

Fødevarebevidst
hed - Eleven kan
træffe begrundede
madvalg i forhold
til kvalitet, smag
og bæredygtighed

Jan fortæller om gulerødder

Bæredygtighed og miljø

Fra jord til bord

Kornets vej fra jord til bord s.15-16
Fra jord til bord s.16

Råvarekendskab

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

Eleven har
viden om
råvaregrupp
ers smag og
anvendelse.

1

Teorilektion GoCook 100 % din ret - bogen til
er: 1-2
madkundskab
Madpyramiden s.13

Madpyramiden og klima s.14
GoCook-Spis sundt med
madpyramiden
Madpyramiden og måltiderne s. 10

Spor 2: Grøntsager og frugt s.8-9

Eleverne
skal læse
teksterne,
derefter
skal de i
klassen
diskutere,
hvordan
man kan
bruge
madpyra
miden i
hverdage
n.
Derudove
r skal de
komme
med bud
på,
hvordan
man kan

Eleven kan
fortælle om
madpyrami
dens
klimamæs
sige
fordele.

Fødevarebevidst
hed - Eleven kan
træffe begrundede
madvalg i forhold
til kvalitet, smag
og bæredygtighed

Mad & Sundhed Eleven kan træffe
begrundede

Bæredygtighed og miljø

Klima

Sundheds
bevidsthed

Madpyramiden & Klima

Maj
4./5./6./ Nej
7.

Korn-otto
Gulerodsketchup
Timianstegte
gulerødder?

1

Eleven kan
redegøre for
almindelige
råvares
smag og
anvendelse.

Jan fortæller om jordens
betydning

Smag forskellen på rå og tilberedte
gulerødder s.18-19
Praksislekti
oner: 2-4

Eleven kan
analysere
fødevaregru
ppers vej fra
jord til bord
og til jord
igen.
Eleven har
viden om
fødevaregru
ppers
bæredygtigh
ed.

Eleven kan
vurdere
miljømæssi
ge
konsekvens
er af
madhåndteri
ng.
Eleven har
viden om
betydningen
af
madhåndteri
ng af
bæredygtigh
ed og miljø.
Eleven kan
vurdere
egne
madvalg i

2

2

Praksislekti
oner: 1-2

madvalg i forhold
til sundhed.

forhold til
sundhed,
trivsel og
miljø.

Eleven har
viden om
faktorer der
påvirker
madvalg,
sundhed,
trivsel og
miljø.

Frugt & Nødder
Eleven har
lært om
frugter i
sæson.
Eleven har
lært om
nødder, og
hvad man
kan brug
dem til.

Teorilektion GoCook 100 % din ret - bogen til
er: 2-4
madkundskab
Frugt og nødder s.39
Hvad er frugt og nødder? s.40
Hvad betyder det, når frugt er i
sæson? s.41
Hvordan opbevarer du frugt? s.41
Hvordan smager frugt? s.42
Hvordan smager nødder? s.42
Hvordan tilbereder du frugt og
nødder? s.43
Hvordan spiser du frugt? s.44
Hvordan spiser du nødder? s.44
Praksislekti
oner: 2-4

Nødder, hakke
Knasende chokotoppe
Mangosalat
Couscoussalat
med tørrede
frugter og
nødder?
Hjemmelavet
mysli

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

Fødevarebevidst
hed - Eleven kan
træffe begrundede
madvalg i forhold
til kvalitet, smag
og bæredygtighed

Råvarekendskab

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

Frikadeller med
kylling
Chili sin carne
Sortebønner i
panderet

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

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

1

