Din digitale
gæstelærer:
Micki Cheng
Materiale til forløbet ’Stop spild af god
mad’ med Micki Cheng

Dette materiale rummer fire elevrettede arbejdsark, som elever kan anvende til at arbejde
med smage, bæredygtighed og udvikling af vaffeldej.
I det digitale gæstelærerforløb ’Stop spild
af god mad’ sætter Micki Cheng fokus på
madspild. Gæstelærerforløbet er udviklet til
madkundskab på mellemtrinnet, og er bygget
op omkring fire videoer. Forløbet kan findes
på emu.dk: https://emu.dk/grundskole/
madkundskab/foedevarebevidsthed/stopspild-af-god-mad-med-micki-cheng.

På de efterfølgende sider finder du følgende
elevrettede materialer, som kan anvendes i
forlængelse af gæstelærerforløbet:
•

Arbejdsark 1: Bæredygtighed eller ej?

•

Arbejdsark 1: Lav vaffeldejen.

•

Arbejdsark 3: Eksperimentér med
vaffeldejen.

•

Arbejdsark 4: Smag på vaflerne.

Arbejdsarkene kan printes og udleveres til
eleverne.

Materialet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, Københavns Professionshøjskole,
VIA University College, Syddansk Universitet og Operate for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Grafisk tilrettelæggelse: Operate
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Arbejdsark til
elever.

Arbejdsarket skal hjælpe
eleverne til at reflektere over
bæredygtighed i madlavning.

Arbejdsarket kan anvendes, inden eleverne har set alle fire videoer i
gæstelærerforløbet ’Stop spild af god mad’. Før eleverne får udleveret
arbejdsarket, kan læreren holde et kort oplæg om bæredygtighed eller
lade eleverne undersøge begrebet.

Arbejdsark 1:
Bæredygtighed eller ej?
Nu skal I diskutere, hvorfor det er vigtigt at tænke over
bæredygtighed i forbindelse med madlavning. Det kan I gøre ved at
drøfte og svare på følgende spørgsmål:

Spørgsmål 1: Hvorfor skal vi interessere os for bæredygtighed i
forbindelse med madlavning? Giv tre gode grunde.

1.

2.

3.
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Spørgsmål 2: Nævn tre ingredienser eller madvarer, som, du mener,
er bæredygtige. Hvorfor er de bæredygtige?
Ingrediens eller
madvare
1.

Spørgsmål 3: Giv tre gode råd til andre børn og unge, som vil undgå
madspild.

Hvorfor er den bæredygtig?
1.

2.
2.

3.
3.
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Arbejdsark til
elever.

Arbejdsarket indeholder en
opskrift på vaffeldej, som skal
hjælpe eleverne med at lave
vafler, ligesom Micki Cheng
gør i gæstelærerforløbet
”Stop spild af god mad”.

Arbejdsark 2:
Lav vaffeldejen

Arbejdsarket kan anvendes, når eleverne har set video 4 ”Lav vafler
med madrester”. I et bæredygtighedsperspektiv kan der bruges andre
ingredienser, end dem nævnt her. Til vaffelfyld kan eleverne anvende de
grøntsager, de forberedte i forbindelse med video 3 ”Find potentialet i
en gammel porre” eller andre rester eller pålæg fra køleskabet.
Arbejdsark 3, hvor eleverne eksperimenterer med dejen, kan anvendes,
inden vaflerne bages.
Fremgangsmåde:
Alle ingredienser blandes i en skål eller i en bred kande med hældetud.
Ingredienserne røres sammen med en grydeske eller en håndmixer.
Herefter kan I gå videre med disse trin, når I har fået lov af jeres lærer:

Nu skal I lave vaffeldejen. I skal følge nedenstående opskrift:

•

Vaffeljernet tændes

Ingredienser til madvafler til 2 personer:

•

Når vaffeljernet er varmt, påføres fedtstof, og der hældes dej i

•

125 gram grahamsmel

•

Pas på med at fylde for meget dej i, da dejen kan flyde over

•

En halv teskefuld salt

•

•

Et æg

Stegetiden er cirka to til fire minutter. Det er lidt forskelligt fra
vaffeljern til vaffeljern.

•

To deciliter mælk

•

En halv teskefuld bagepulver

•

To spiseskefulde fedtstof til vaffeljernet.

Har I ikke et vaffeljern, kan samme opskrift bruges til at lave
madpandekager på en almindelig pande.
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Arbejdsark til
elever.

Arbejdsarket skal hjælpe eleverne til at reflektere over
ingrediensernes samspil i vaffeldejen og over, hvordan
ingredienserne hver især har indvirkning på dejens
tykkelse, konsistens og det færdige produkt.

Arbejdsarket kan anvendes, når eleverne har set
video 4 ”Lav vafler med madrester”. Aktiviteten kan
gennemføres, når eleverne har lavet vaffeldejen, og
inden de bager vaflerne (jf. arbejdsark 2).

Arbejdsark 3:
Eksperimentér med vaffeldejen
Når I har lavet vaffeldejen, og inden I bager vaflerne, skal I udfylde
nedenstående skemaer.
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Hvad sker der, hvis
jeg…

Forklar

Tillægsspørgsmål

… tilsætter mere
hvedemel?

Hvad tilfører ægget
af egenskaber til den
færdige vaffel?

… tilsætter en
grovere meltype?

Forklar, hvorfor
der skal/ikke skal
tilsættes både
sukker og salt?

… tilsætter mere
mælk?

Hvorfor tilsætte
groft mel eller
grøntsager til dejen?

… tilsætter spinat
eller lignende til
dejen?

Hvordan kan
opskriften ændres til
en dessertopskrift?

Forklar
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Arbejdsark til
elever.

Arbejdsarket skal hjælpe
eleverne til at reflektere over
de fem grundsmage i de
færdige vafler.

Arbejdsark 4:
Smag på vaflerne
Grundsmag

Arbejdsarket kan anvendes, når eleverne har set video 4 ”Lav vafler med
madrester” og har lavet vaffeldej og eksperimenteret med denne, jf. arbejdsark
2 og 3. Læreren kan som optakt til dette arbejdsark præsentere eleverne for
de fem grundsmage, eventuelt ud fra smagskompasset. Smagskompasset kan
printes her: Find en printbar og frit tilgængelig version af smagskompasset.

Nu skal I smage jeres vafler. Når I smager, skal I notere, om I kan
smage de fem grundsmage.
I kan bruge smagskompasset til hjælp.

Var denne smag til stede i maden? I hvor høj grad på
en skala fra 1-5?

Hvilke ingredienser frembragte denne smag?

Salt
Umami
Surt
Sødt
Bitter
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