
KORN OG BRØD SOM TEMA:
Tal om korntyper, formaling og/eller fuldkorn. Hvad bruger vi de forskellige 
korn sorter til (franskbrød, rugbrød, havregryn osv.)? Hvordan bliver mel til brød?
Find inspiration på kategori- og madkort om korn og brød. 

SANGE: 
• Der bor en bager
• Bager Bro 
• Peberkagesangen
• Marken er mejet
• Skære, skære havre

AKTIVITETER:
• Se forskellige mel- og korntyper. Prøv at røre, dufte og smage det 
• Giv hinanden massage - lad som om det er en dej, man ælter eller en pizza, 

man bager

LANG AKTIVITET:  
• Mal korn til mel, og bag jeres eget brød



Pasta stammer fra Italien.
Pasta laves af durumhvedemel, vand og/eller æg.
Pasta kan købes som tørret og frisk pasta og skal koges 
i vand.
Man kan både få almindelig pasta og fuldkornspasta, og 
det findes i mange former og farver. Man farver pastaen 
med frugtfarve eller ved at tilsætte grøntsager.

PASTA RIS

RUGBRØD

Risplanter er en græsart.
Ris dyrkes hovedsaligt i Asien, men kan også dyrkes andre 
steder i verden.
Nogle risplanter skal vokse i meget våde områder, mens 
andre risplanter kan nøjes med mindre vand.
Ris kan være brune eller hvide, korte eller lange, runde eller 
flade. De skal koges i vand.
Man kan også lave risengrød eller risotto.

Rugbrød bliver lavet af bl.a. rugmel, vand, salt og gær/
surdej.
Dejen skal hæve mellem et par timer og et helt døgn.
Brødet bages i lang tid - helt op til 24 timer.
Man kan få rugbrød i mange forskellige former.
Rugbrød spises primært i Danmark.

BRØD
Franskbrød bliver primært lavet af hvedemel, vand, fedt-
stof, gær og salt. 
Nogle gange kan man tilsætte lidt groft mel, så man får et 
grovere brød. Man kan også tilsætte frø, kerner eller revne 
grøntsager til dejen.
Man kan også lave boller og sandwichbrød af samme dej.

.



FISK SOM TEMA:
Tal om fisk og skaldyr. Hvad har vi smagt? Er der nogen, der har prøvet at fiske? 
Hvad er et dambrug?
Find inspiration på kategori- og madkort om fisk og skaldyr. 

SANGE: 
• De tre små fisk
• Syv sære sild
• Blæksprutten Olsen
• Bim bam busse

AKTIVITETER:
• Leg Fodfiskeri
• Kimsleg med fisk og skaldyr: makrel, rejer, sild osv. 

LANG AKTIVITET:  
• Undersøg en fisk – disseker en fisk og find de forskellige organer. Lav fiske-

suppe eller fiskefrikadeller



Fiskefileter laves af fladfisk som fx rødspætte.
Fisken fileteres i to fileter.
Fileterne paneres i mel, æg og rasp og steges på en pande.

FISKEFILET MAKREL I TOMAT

SILD

Makrellen dampes, for at skind og ben let kan fjernes.
Kødet fra makrellen kommer på dåse. Derefter tilsættes 
tomatsaucen, og dåsen lukkes.
Til sidst koges hele dåsen for at konservere.
Makrellen er i sæson om sommeren og efteråret.

Sildene fileteres og skæres oftest i bidder. 
Derefter marineres de i en eddikelage. 
Man kan bl.a. få sild i karry, sennep, dild og tomat.

REJER
Når rejerne er blevet fanget, skal de først koges og så pilles, 
før man kan spise dem.
Mange rejer skifter farve, efter de er blevet kogt – fra grålig 
til rødlig.
Rejer fås i mange størrelser.

.



Fiskepaté laves enten af én eller flere forskellige slags fisk.
Fiskekødet blendes fint sammen med løg, æg, mel, kryd-
derier og væske.
Blandingen bages i ovnen.

FISKEPATÉ LAKS

TORSKEROGN

Den ferske laks udbenes og skæres over på langs, så man 
har to laksesider.
Siderne røges og skæres til sidst i tynde skiver.

Torskerogn er alle torskens æg, som koges, før vi kan spise 
dem. Torsken er i sæsonen hen over vinteren.

TUN
Tunfisken dampes for at skind og ben let kan fjernes.
Kødet kommer på dåse, og derefter tilsættes enten vand, 
olie eller sauce med smag.
Dåsen lukkes og koges for at konservere.
Tun er i sæson først på efteråret.

.



GRØNTSAGER OG FRUGT SOM TEMA:
Tal om planter, buske og træer. Hvad er forskellen? Hvilken slags har vi på lege-
pladsen? 
Find inspiration på kategori- og madkort om buske, træer, frugter, grøntsager 
og bær.  

SANGE: 
• Æblemand
• Så går vi rundt om en enebærbusk
• Langt ude i skoven lå et lille bjerg

AKTIVITETER:
• Læs historien om Den sultne larve Aldrigmæt
• Lav madkunst, hvor man kan lave bananer til delfiner, æbler til pindsvin osv. 
• Kimsleg med frugt og grøntsager, fx noget sødt, surt, knasende, blødt osv. 

LANG AKTIVITET:  
• Pluk jeres egen frugt eller bær, og lav saft, æblekage, marmelade el.lign.



Æbler vokser på træer i Danmark og det meste af verden.
Æblet er den mest dyrkede frugt i verden.
Man kan spise både skræl og kød fra æblet, mens man som 
regel ikke spiser kernehuset.
Æbler findes i både røde, gule og grønne farver.
I sæson fra august til maj.

ÆBLE APPELSIN

BANAN

Appelsiner er citrusfrugter, der vokser på træer i varme lande 
som Spanien, Tyrkiet, Italien, Marokko og Sydamerika.
En umoden appelsin er grøn, men jo mere moden den er, jo 
mere orange bliver den.
Importeres til Danmark hele året.

Bananer vokser i klaser på træer, som kan blive 2-9 meter høje.
En umoden banan er grøn, en moden banan er gul, mens en 
meget (over)moden banan er brun.
I andre lande kan man få madbananer, der ikke er så søde, 
som dem vi spiser.
Importeres til Danmark hele året.

PÆRE
Pærer vokser på træer både i Danmark og det meste af 
verden.
En pære har et kernehus, som man ikke spiser, men ellers 
kan både skræl og frugtkød spises.
Pærer fås i både grønne, røde, brune og gule farver.
I sæson fra august til januar.

.



Citroner vokser på træer, som kan blive 3-6 meter høje.
Citronen er en citrusfrugt, som kræver meget varme, og 
den vokser derfor godt i lande omkring Middelhavet.
Italien er den største producent af citroner.
Importeres til Danmark hele året.

CITRON FERSKEN

KIRSEBÆR

Ferskner vokser på træer, som kan blive op til 8 meter høje.
Ferskener er en stenfrugt, og de kommer som regel fra Kina.
Ferskens overfade er helt blød og kan føles som om, der er 
dun på.
Der findes også donut-ferskener, som er flade.
Importeres til Danmark fra juni til september.

Kirsebær vokser i par på træer.
Kirsebær er en stenfrugt og findes i forskellige farver og 
størrelser.
Nogle er næsten sorte, mens andre er gule, når de er spiseklar.
I sæson fra juli til september.

NEKTARINER
Nektariner vokser på træer.
Nektarin er en stenfrugt, som minder meget om en fer-
sken, men den har en glat overflade.
Importeres til Danmark fra juni til september.



Mandariner vokser på små træer i varme lande. De stam-
mer fra Kina. Mandariner er citrusfrugter. Smagen minder 
om appelsiner, men er sødere.
Klementiner er en særlig sort af mandariner, som ofte inde-
holder færre kerner, men er sværere at pille skrællen af. 
De importeres til Danmark om vinteren.

MANDARIN ANANAS

KIWI

Ananas vokser på en plante, som bliver ca. 1 ½ meter høj.
I toppen af planten sidder ananassen, som skæres af, når 
frugten er moden og spiseklar.
Importeres til Danmark hele året.

Kiwi vokser på store buske i varme lande som f.eks. New Zea-
land og Italien.
Skallen på en kiwi er meget grov, og derfor spiser man normalt 
kun det inderste af en kiwi.
Importeres til Danmark hele året.

HINDBÆR
Hindbær vokser på buske med torne, som både findes vildt 
i naturen og i køkkenhaver.
Dyrkes i hele Europa og Asien.
Hindbær findes i både rød, gul, sort, orange og hvid, men 
dem vi kender er for det meste lyserøde.
I sæson fra juni til oktober.



Blåbær vokser på buske.
Blåbær vokser fint i Danmark, både i naturen og i køkken-
haver. Blåbærrene findes i forskellige størrelser og farver 
alt efter sort.
Nogle bær er mørke i kødet og andre er lyse.
I sæson fra juli til september.

BLÅBÆR VINDRUER

JORDBÆR

Vindruer vokser på vinstokke, som minder om træer.
Vinstokken klatrer gerne op af noget, og derfor bindes de tit 
op af et hegn eller net.
Vindruer vokser i klaser og kan være både blå, lilla, grønne 
og gule.
Man kan også lave vin af vindruer eller tørre dem til rosiner.
Importeres til Danmark hele året.

Jordbær vokser på planter, som gror på jorden.
Der findes både vilde jordbær og almindelige jordbær, som 
dyrkes i køkkenhaver.
Jordbærrenes kerner sidder udenpå.
I sæson fra maj til juli.

MELON
Meloner vokser på planter, som kryber hen over jorden eller 
op ad et net. For at undgå at melonerne rådner eller bliv-
er for tunge for planten, sørger man for, at selve melonen 
kommer i enten potte eller net.
Meloner dyrkes især i Afrika.
Der findes bl.a. honning-, net- og vandmeloner.
Importeres til Danmark hele året.



Blommer vokser på træer.
Blomme er en stenfrugt og stammer fra Asien.
Om sommeren kan man plukke blommer i Danmark.
Blommer findes i mange størrelser og farver, bl.a. blå, 
røde, gule og grønne.
Man kan tørre blommer til svesker.
I sæson fra august til september.

BLOMMER MANGO

AVOCADO

Mango vokser på træer i områder, hvor der er varmt.
De fleste mangoer dyrkes i Indien, og farven kan variere mel-
lem rød, gul og grøn.
I midten af mangoen sidder en stor aflang sten, som man 
fjerner. Kødet er helt orange/gult og blødt, når mangoen er 
moden.
Importeres til Danmark hele året.

Avokado er en frugt, der vokser på små træer, som er helt 
grønne – både stamme, blade og selve avocadoen.
Vokser hvor der er meget tørt og varmt, f.eks. i Mexico, 
Spanien og Israel.
Importeres til Danmark hele året.
I Danmark anvender vi oftest avokado som ”grøntsag” i 
salater, mens den i andre lande bruges som frugt i desserter.

LØG
Løg er en grøntsag, som vokser i jorden, mens planten er 
over jorden. Der findes mange forskellige slags løg. De er 
nemme at gro og opbevare. Det er en grøntsag, som er 
kendt i hele verden, og bruges i mange madretter.  



Salat vokser på jorden, enten som salathoveder eller som 
salatblade. Salat fås i mange farver og former, men fælles 
for alle typer salat er, at de vokser på jorden.
Man kan bl.a. få iceberg-, krøl- eller feldsalat.
I sæson over sommeren.

SALAT GULEROD

RØDBEDE

Selve guleroden vokser i jorden, mens toppen vokser over 
jorden. Gulerødder er rodfrugter og fås i mange forskellige 
størrelser og farver – bl.a. hvide, gule og lilla.
I sæson fra juli til maj.

Selve rødbeden vokser i jorden, mens toppen vokser over 
jorden.
Rødbeder er rodfrugter og kan både være aflange og runde.
Fås også i gul, rød, lyserøde og bolsjestribede. 
De friske, nye blade kan bruges som salat.
I sæson fra august til april.

KARTOFLER
Kartofler vokser i jorden.
En kartoffelplantes rødder kan have mange kartofler sid-
dende på sig.
Kartofler fås i forskellige størrelser, farver og smags-
varianter, f.eks. søde kartofler og blå kartofler.
Nye kartofler er i sæson fra juni til august.



Squash vokser på planter, som kryber langs jorden.
Planten fylder hurtigt meget i haven, fordi den vokser på 
den måde.
En squash kan blive rigtig stor, hvis den får lov til at gro, 
men normalt plukker man dem, når de er 15-25 cm lange.
I sæson fra juli til oktober.

SQUASH BROCCOLI

BLOMKÅL

Broccoli vokser på jorden og er omgivet af store grønne blade.
Broccoli er kål, og man kan både spise stokken og buketterne.
Der findes en blanding af blomkål og broccoli, som hedder 
romanescokål.
I sæson fra juni til november.

Blomkål vokser på jorden.
Selve blomkålen er hvid, men er pakket ind i grønne blade, for 
at beskytte det hvide indre. Man kan også få lilla blomkål.
Der findes en blanding af blomkål og broccoli, som hedder 
romanescokål.
I sæson fra juni til november.

PASTINAK
Selve pastinakken vokser i jorden, mens dens top vokser 
over jorden.
En pastinak er en rodfrugt, som er hvid/lys i farven, men 
ligner ellers en gulerod.
I sæson fra august til april.



Selve radisen vokser i jorden, og kan enten være rund eller 
aflang. Toppen vokser over jorden.
Radisen er en rodfrugt, der som regel er rød/lyserød, men 
fås også i lilla, hvid og gul.
I sæson fra marts til november.

RADISE PORRE

AGURK

Porren vokser både i og over jorden.
Den del af porren, som har været i jorden, er hvid. Delen over 
jorden er grøn.
Man kan spise både den hvide og grønne del af porren, hvis 
man renser porren for jord.
I sæson næsten hele året.

Agurk er en slyngplante, der som regel bliver bundet op, for 
at man bedre kan se og plukke agurkerne.
Bliver oftest dyrket i drivhuse, fordi de kræver meget varme.
En agurk består af over 90% vand.
Der findes også skole- og drueagurker, som er mindre.
I sæson fra marts til oktober.

MAJS
Majsplanter kan blive op til 2 meter høje.
Selve majskolben er ca. 20 cm lang.
Nogle majs er bedst egnet til dyrefoder, mens de sødere 
majs også spises af os mennesker.
I sæson fra juli til oktober.



Tomater vokser på planter, som kan blive meget høje.
Planterne bindes som regel op, da selve stilken ikke er så 
kraftig.
Tomater vokser i klaser, og man kan få tomater i mange 
forskellige størrelser og farver.
Man kan bl.a. få cherry-, blomme- og bøftomater.
I sæson fra april til november.

TOMATER PEBERFRUGT

ÆRTER

Peberfrugter vokser på planter, som oftest dyrkes i drivhuse, 
da de kræver meget varme.
Peberfrugter findes i mange størrelser og farver.
De røde peberfrugter er søde, mens de grønne er bitre.
Man kan bl.a. få snack- og minipeber. Chilien er også i familie 
med peberfrugten.
I sæson fra april til oktober.

Ærter vokser på planter, som normalt får lov til at klatre op 
ad noget.
På nogle ærter kan man både spise bælg og ærterne, men 
oftest piller man ærterne ud af bælgen.
I sæson fra juni til august.

RABARBER
Rabarber vokser på jorden.
Rabarber bruges til søde retter, såsom desserter eller mar-
melade, fordi dens smag kommer bedst frem, når man 
tilsætter sukker.
Rabarber kan ikke spises i rå tilstand.
I sæson fra april til oktober.



Bønner vokser på planter, som normalt klatrer op af et 
net eller hegn.
Bønner fås i mange farver og størrelser.
På de almindelige grønne bønner spiser man både bælg 
og frø.
I sæson fra juli til september.

BØNNER



HØNS SOM TEMA:
Tal om høns og æg. Hvad hedder de forskellige slags høns? Hvad kan man lave 
af kyllingekød eller æg? 
Find inspiration på kategori- og madkort om høns og æg.  

SANGE: 
• Poul sine høns i haven lod flyve
• Jens Hansen havde en bondegård
• Jens Petersens ko

AKTIVITETER:
• Undersøg om æggene er kogt (det ukogte drejer langsomt, og det kogte drejer 

hurtigt) 
• Mærk på forskellige fjer og pust til dem
• Tryl et æg ned i en flaske - tændstik i flaske, så ægget glider ned. 
• Kimsleg med forskellige former for æg - omelet, hårdkogt æg, blødkogt æg osv.

LANG AKTIVITET:  
• Lån en rugemaskine og klæk jeres egne kyllinger



ÆG KYLLINGEPÅLÆG
Æg kommer fra en høne.
Hver høne kan lægge ca. 1 æg om dagen, og skallen kan være 
enten hvid eller brun – det afhænger af hønens farve.
Æg kan koges som de er, eller bruges til bagning eller mad-
lavning.
Eksempelvis kan man både lave marengs, mayonnaise og 
bearnaisesauce af æg.

Kyllingepålæg bliver oftest lavet af kyllingens bryststykker, 
som enten er blevet kogt eller stegt, inden det skæres ud 
som pålæg.
Hver kylling har to bryststykker.

KYLLINGELÅR
Når kyllingen slagtes, skærer man lårene af, og deler dem 
evt. i et over- og underlår.
Hver kylling har to lår.



SVIN SOM TEMA:
Tal om svin og grise. Hvad hedder de forskellige slags svin? Hvad kan man lave af svinekød? Hvem 
spiser (ikke) svinekød? Find inspiration på kategori- og madkort om svin.  

SANGE: 
• Og fire små grise
• Jens Hansen havde en bondegård
• Jens Petersens ko

AKTIVITETER:
• Kimsleg med madvarer fra grisen: bacon, frikadeller, flæskesvær osv.
• Sæt halen på grisen
• Læs historien om De tre små grise

LANG AKTIVITET:  
• Besøg en bondegård eller hak jeres egen fars til frikadeller. 

OKSER SOM TEMA:
Tal om okser. Hvad hedder de forskellige slags? Hvad kan man lave af oksekød eller mælk? 
Find inspiration på kategori- og madkort om okse.  

SANGE: 
• Jens Petersens ko
• Jens Hansen havde en bondegård

AKTIVITETER:
• Prøv at lave smør, yoghurt eller ost
• Kimsleg med madvarer fra koen: oksespegepølse, yoghurt, ost osv.
• Sæt halen på koen
• Tæl: 1, 2 der var engang en ko…

LANG AKTIVITET:  
• Besøg en bondegård eller hak jeres egen fars til kødsovs eller jægersuppe



Bacon laves af flæsket på siden af et svin.
Bacon røges og saltes, før det skæres i tynde skiver.
Når bacon skiverne steges, bliver de helt sprøde.

Man kan også få bacon fra en kalkun.

BACON HAMBURGERRYG

LEVERPOSTEJ

Hamburgerryg laves af svinekød. 
Kødet skæres oftest af svinekammen, som sidder midt på 
svinets krop.
Hamburgerryggen røges, saltes og koges, inden den skæres 
til tynde skiver pålæg.

Leverpostej bliver lavet af leveren og fedt fra et svin, som 
blandes sammen med krydderier og væske.
Leverpostejen bages i ovnen, før den kan spises.
Man kan også få kyllinge- og okseleverpostej.

FRIKADELLER
Frikadeller laves af hakkekød, som oftest kommer både fra 
et svin og en kalv.
Kødet røres sammen med salt, æg, mel, løg og væske for 
at blive til en fars. Farsen formes til frikadeller, og steges 
på en pande.
Frikadeller og kødboller kan også laves af hakket kylling, 
oksekød eller fisk.



Rullepølse bliver oftest lavet af svinekød.
Kødet kaldes et slag og er et stort stykke fladt kød, som 
rulles sammen om krydderier og salt.
Til sidst kommes kødet i en rullepølsepresser og koges.
Man kan også lave rullepølse af bl.a. kalkun, okse og lam.

RULLEPØLSE OST

ROASTBEEF

Ost bliver lavet af mælken fra en ko.
Mælken tilsættes osteløbe eller mælkesyrebakterier, som er 
med til at syrne mælken til ost.
Jo længere osten får lov til at modne, jo kraftigere smager 
den.
Ost fås i mange størrelser, smagsvarianter m.m.
Man kan også lave ost af f.eks. mælken fra en ged.

Roastbeef laves af kød fra låret på kvæg.
Kødet bliver spændt sammen med en snor og steges de-
refter i en ovn eller gryde.
En færdigstegt roastbeef er som regel lidt rød i midten af 
kødet.

LEVERPØLSE
Leverpølse laves af både kød, leveren og fedt fra et svin.
Det hele blandes sammen med krydderier og puttes i en 
pølsetarm. På den måde holder pølsen formen, når den 
skal røges.



Spegepølse bliver oftest lavet af svinekød og fedt.
Der skal meget salt i en spegepølse, fordi saltet er med til 
at tørre kødet.
En spegepølse skal tørre nogle dage før den røges. Efter 
røgningen skal den hænge og modne nogle uger.
Man kan også lave spegepølse af oksekød.

SPEGEPØLSE


