WORKSHOP
DREJEBOG

Glæde
ved
bordet
Praktiske og didaktiske overvejelser
til workshop om husholdning, økologi
og hverdagsmad i børnefamilier

PROJEKTET ER STØTTET AF:

INTRODUKTION

Kære underviser
Tak fordi du har fundet interessen for dette undervisningsmateriale for Glæde ved Bordet.
Frugtformidlingen gennemførte i 2019 en række oplæg og workshops til børnefamilier i samarbejde
med Fonden for Økologisk Landbrug og udvalgte locations rundt i landet. Det er der siden kommet
denne drejebog og nedenstående materialer ud af. Alt er frit tilgængeligt for dig som underviser på
Frugtformidlingens hjemmeside.
Drejebogen indeholder:
• Oversigt undervisningsmateriale
• Introduktion
• Baggrund for projektet
• Forberedelse – nogle uger før workshoppen
• Forberedelse – et par dage før workshoppen
• Forberedelse – på selve dagen for workshoppen
• Workshoppen
Undervisningsmaterialerne består af:
• PowerPoint-præsentation med undervisernoter, redigerbar
• Powerpoint-præsentation til uddeling, pdf
• Madplaner, til uddeling
• 2 illustrationer, til uddeling
• Forslag til invitation, redigerbar
• Forslag til pressemeddelelse, redigerbar
• En samling illustrationer med kunstnerisk madformidling
Download filer og skabeloner her: www.frugtformidlingen.dk/gvb
Det glæder os meget, at du er på vej til at føre Glæde ved bordet videre blandt børnefamilier
i dit lokale netværk.
Rigtig god fornøjelse.

FRUGTFORMIDLINGEN
December 2019
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OVERSIGT

Undervisningsmateriale
WORKSHOP
DREJEBOG

Glæde
ved
bordet
Velkommen

Praktiske og didaktiske overvejelser
til workshop om husholdning, økologi
og hverdagsmad i børnefamilier

Velkommen

PROJEKTET ER STØTTET AF:

Drejebog
A4, 18 sider
PDF

PowerPoint-præsentation
23 sider Inkl. undervisernoter
PPT, redigerbar

Madplan

PowerPoint-præsentation
23 sider til evt. uddeling,
PDF

GL ÆDE VED BORDET WORKSHOP
VERSION 1 I DECEMBER 2019

MANDAG

Noter, indkøb eller aktuelle aftaler:

TIRSDAG

Noter, indkøb eller aktuelle aftaler:

Glæde ved bordet

- inspirationsaften til travle børnefamilier
i samarbejde med Stjernekøkkenet

Kan alle lære at spise alt?

Madplan

ONSDAG

MANDAG

Hvordan får vi velsmagende økologisk
hverdagsmad på bordet hver dag?

GL ÆDE VED BORDET WORKSHOP
VERSION 1 I DECEMBER 2019

Noter, indkøb eller aktuelle aftaler:

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

TORSDAG

Noter, indkøb eller aktuelle aftaler:

FREDAG

Noter, indkøb eller aktuelle aftaler:

LØRDAG

Hvordan får vi ro omkring måltidet
både for voksne og børn?

LØRDAG

Aftenen veksler mellem samtale og små oplæg.
Vi serverer lidt let og lækkert
samt the/kaffe og saft

SØNDAG

Noter, indkøb eller aktuelle aftaler:

Ugens aftaler - hvem spiser med og er der noget vi mangler at handle ind:

Sted:
Stjernen

Gilmosevej 20, Herning
SØNDAG

Noter, indkøb eller aktuelle aftaler:

Tid:
Mandag d 20/1
kl. 18.30 til 21.00

Tilmelding på mail: annemette@frugtformidlingen.dk
Underviser: Annemette Østergaard Bach
- småbørnsmor og forfatter til bogen ’Glæde ved bordet’, som udkommer foråret 2020,
husholdningslærerinde og hverdagsmads- og økologiformidler . PB Ernæring&Sundhed.
Workshoppen er støttet af Fonden for økologisk landbrug

Madplan-skabeloner
3 x A4, 1 side til uddeling
PDF

2 illustrationer
Smagstabel/Råd til nødhjælpspakker
JPG

Forslag til invitation
A4, 2 sider
Word, redigerbar

En samling illustrationer
Kunstnerisk madformidling
JPG

Skriftype
Special Elite
Mac/PC

Inspirationsaften: Økologisk hverdagsmad til travle børnefamilier
Kan alle lære at spise alt? Hvordan får vi ro omkring måltidet både for voksne og børn? Hvordan får vi
økologisk kvalitetsmad på bordet hver dag uden stress og jag?
Det fælles aftensmåltid er på samme tid en glæde og en udfordring for mange børnefamilier. Når vi har
travlt i hverdagen, kan det være svært at holde overblikket i husholdningen, og man kan opleve det som en
daglig stressfaktor at få maden på bordet, inden børnene bliver over-sultne.
Frugtformidlingen faciliterer en inspirationsaften, hvor målet er at deltagerne går hjem med fornyet energi
på husholdningen og en bunke gode ideer til, hvad der kan virke hjemme hos dig, så måltidet bliver rart. Vi
gennemgår tjeklister, rutiner og vaner, og giver tips til variation, tilberedning og planlægning. Økologi og
bæredygtighed er en naturlig del af moderne husholdning, og med den rette planlægning og valg er det
hverken besværligt eller dyrt at køre en økologisk husholdning.
”At spise og smage er lige som at cykle. Det skal øves og øves til man lærer det, – måske endnu længere tid,
helt ind til dit barn er voksent. Men det er nemmere at arbejde med, jo tidligere du starter. Og indimellem
falder man af – og så er det op igen” siger xxx, som er oplægsholder på inspirationsaftenen, småbørnsmor
og uddannet i ernæring og sundhed. ”Vi går ikke efter det perfekte hjemmelavede ideal, men efter en
husholdning hvor vi holder fokus på det vigtigste: gode kvalitetsråvarer, variation, velsmag, god
planlægning – og plads til at fejle og sige pyt, og ende med en rugbrødsmad”.
På inspirationsaftenen vil vi veksle mellem oplæg og små samtaler.
Projektet er organiseret af Frugtformidlingen og støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Illustration: Sara Stilling

Forslag til pressemeddelelse
A4, 1 sider
Word, redigerbar

Ovenstående er frit tilgængeligt for dig som underviser
på www.frugtformidlingen.dk/gvb
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BAGGRUND
FOR PROJEKTET

Kan alle lære at spise alt?
Hvordan får vi ro omkring måltidet
både for voksne og børn?
Hvordan får vi økologisk kvalitetsmad
på bordet hver dag uden stress og jag?
Det er spørgsmål som mange børnefamilier stiller sig selv flere gange, i takt med at børnenes
smagsløg forandrer sig og de små mennesker finder sig til rette i familiens madkultur.
Den ene dag kan et måltid være ”Verdens bedste ret”, for så at blive kategoriseret som ”Verdens værste
ret” dagen efter. Det fælles måltid er altså på samme tid en glæde og en udfordring for mange børnefamilier. Når vi har travlt i hverdagen, kan det være svært at holde overblikket i husholdningen, og man
kan opleve det som en daglig stressfaktor at få maden på bordet, inden børnene bliver over-sultne.
At spise og smage er ligesom at cykle. Det skal øves og øves til man lærer det, – måske kræver det
øvelse og gentagelse helt indtil dit barn er voksent? Det er lettest at lære det nye, hvis vi starter tidligt.
Det er en stor tillidserklæring, når vi kommer ukendt mad i munden – det er et urinstinkt vi har i os, og
det kræver tid, ro, nærvær og voksne som viser vejen og giver kærlige puf undervejs. Og hjælper barnet
op, når det falder af - for det gør vi alle, indimellem.
Vi behøver ikke at gå efter det perfekte hjemmelavede ideal, men efter en hverdagsmad og en husholdning hvor vi holder fokus på det vigtigste: gode kvalitetsråvarer, variation, velsmag, god planlægning
– og plads til at fejle og sige pyt; vi spiser en rugbrødsmad.
Økologi og bæredygtighed er en naturlig del af en moderne husholdning, og med den rette planlægning
og bevidste valg, behøver det hverken blive besværligt eller dyrt at prioritere.
Målet for en Glæde ved Bordet workshop er at deltagerne går hjem med fornyet energi på husholdningen og en bunke gode ideer til, hvordan man kan organisere sig, så måltider bliver rare.
Workshoppen gennemgår tjeklister, rutiner og vaner – og giver tips til variation, tilberedning og planlægning.
De følgende sider tager udgangspunkt i det program og de øvelser, som du finder i PowerPointpræsentationen (se materialelisten på Frugtformidlingens hjemmeside). Fx er råvarelisten på side 11
direkte relateret til øvelserne på slide 6 og slide 12 i PowerPoint-præsentationen.
Vær venligst opmærksom på det, hvis du ændrer i øvelser og workshop-indhold.
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FORBEREDELSE
NOGLE UGER FØR

Aftaler og opmærksomhed
1) LOCATION, SAMARBEJDE OG MEDVÆRTER
Lav aftale med det sted, som enten har bedt dig om at holde workshoppen eller som du har udset
dig som en god samarbejdspartner. Hvis det giver mening, så giv gerne denne person/location en rolle
som medvært. Det kan både være et stort og et lille engagement i dagen: fx kan medværten præsentere
stedet og dets tanker og takes på hvad DE gør for Økologi/Glæde ved bordet/Organisering/Husholdning..?
De kan stå for dele af eller hele forplejningen? De kan måske give et kort indlæg om et oplagt emne i
dagens workshop?
Forslag til medværter
Daginstitutioner (og meget gerne deres køkkenansvarlige), en lærer fra skolen, den lokale gårdbutik,
en lille økocafé i byen eller det lokale bibliotek.
Praktiske detaljer
Aftal med location hvem der står for de praktiske detaljer, fx borde/stole, service og køkkengrej mm.
Se næste side for specifikationer.
2) TAG STILLING TIL FORPLEJNINGEN
Køber du mad og drikke ude i byen, står du selv for det eller er din location et sted med godkendt
køkken og en profil hvor der også er en fortælling i at de serverer maden?
3) SKAB OPMÆRKSOMHED
Køber du den ude i byen, står du selv for den eller er din location et sted med godkendt køkken
og en profil hvor der også er en fortælling i at de serverer maden?
4) OMTALE
Hvis du er interesseret i omtale i de lokale medier, kan du sende en pressemeddelelse ud.
Det kan være en god hjælp til at skaffe deltagere til workshoppen.
Du kan også invitere en fotograf til at være med på dagen, men vær opmærksom på at nogle deltagere
måske vil være mere tilbageholdende med at dele egne erfaringer i sådan en situation.

FIND FORSLAG TIL
PRESSEMEDDELELSE,
I MATERIALELISTEN PÅ
FRUGTFORMIDLINGEN.DK
/GVB
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FORBEREDELSE
NOGLE UGER FØR

Udstyr og grej på location
UNDERSØG PÅ FORHÅND OM STEDET
• Er der projektor og hvid væg/lærred, inkl. kabler til din type computer
• Er der behov for (voks)duge til bordene, for hyggens skyld?
• Kan location stå for – eller medbringer du selv:
– Forplejning, til hele dagen
– kaffe/the og mælk
– Kaffekander + thekande
– Service (tallerken, bestik, glas og kop)
– Servietter
– Skærebræt, kniv, rivejern – til øvelses-råvarer og evt. brødudskæring
– Service til at anrette forplejning på, hvis nødvendigt
• Hvis der er små børn med på dagen, er der i øvrigt brug for:
– Pusleplads
– Tæpper/madrasser til gulvet
– Lidt babylegetøj
– Varme i rummet, ingen træk

Glæde ved Bordet
illustration
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FORBEREDELSE
NOGLE UGER FØR

”Positiv” forplejning
INSPIRATION TIL MENUEN
Afhængig af tidspunkt på dagen og varighed af workshoppen
Eftermiddag, 1,5 time
• Surdejsbrød med to slags dip, fx en humus lavet på flækærter og en urtemayo
Kan også være en dadel-smørepålæg eller en god marmelade
• Små snacks, fx dadelkugler, frisk frugt og grønt, gode salte kiks med rødbedecreme
• Et glas koldgrød med bærsauce
Aften, 2,5 time
• Små grønne serveringer, fx bagte grøntsager med frø-dukkah, rodfrugtdeller med sprøde kålblade,
et par gode spegepølser med bladselleri, en kold salat af marinerede rodfrugter og/eller linser.
• Det kan også være en fyldig og mættende pureret suppe med lækkert surdejsbrød og små skåle 		
med forskellige grønne toppings, som man selv doserer.
• Et lille stykke kage
Drikkevarer
• Kaffe/the + mælk
• En lækker saft
• Postevand ad libitum
Vær opmærksom på at vi modtager meget skjult viden igennem omgivelser og forplejning.
Det kan vi udnytte på en positiv måde:
– Ved at være eksemplarisk hele vejen igennem workshoppen.
Både i det talte sprog og i de usagte ord.
Det kan fx gøres ved at råvarer til øvelser og goodiebags er økologiske.
– Ved at forplejningen afspejler de økologiske køkkentanker, dvs. sæsonens frugt og grønt,
primært planter, smag til med kødet, brug hele råvaren og ha et skarpt fokus på at genanvende 		
rester og reducere madspild.
– Det fungerer rigtig godt når menuen på én gang inspirerer til flere grøntsager i retterne
OG er børnevenlig (fx består af flere elementer som man sammensætter ved bordet)
– Der er bonuspoint hvis forplejningen oven i købet kan inspirere forældrene til ugens madpakker, 		
eftermiddagsserveringer og ulvetimesnacks.
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FORBEREDELSE
NOGLE UGER FØR

Invitation og tilmelding
INGEN WORKSHOP UDEN DELTAGERE!
Du er velkommen til at benytte vores invitationsskabelon som består af 2 sider:
Side 1 har de hurtige oplysninger og blikfanget
Side 2 har detaljer om indhold og tilmeldingstaloner
HUSK blot at redigere faktuelle oplysninger; dato, sted, underviser og kontaktoplysninger.
Tag stilling til om workshoppen skal koste noget at deltage i
Det kan være til lokale og forplejningsomkostninger eller det kan være et no-show fee, alt afhængig
af omstændigheder og samarbejdspartner.
Tilmelding og evt. betaling kan varetages af location eller af underviser.
Betaling kan fx ske via MobilePay eller gennem en billetplatform på nettet.
Tag stilling til om der skal være en tilmeldingsfrist.
Vær synlig
Giv en seriøs tanke til hvor målgruppen færdes og placer invitationen så de ikke kan overse den.
Det kan være hos købmanden, i byens daginstitution og skole, på biblioteket, hos den lokale gårdbutik,
i opgange med mange børnefamilier, i svømme- og idrætshaller.
Husk at bekræfte tilmeldingerne
Allerede her starter din dialog med deltagerne og det kan du drage fordel af ved at være uformel
og imødekommende. Inviter evt. deltagerne til at skrive deres ønsker til dagen – tumler de fx med
en særlig måltidsudfordring eller er der et særligt husholdningsfokus de håber at få med hjem fra
workshoppen?
Det er godt at få følgende informationer fra deltagere på forhånd:
– Personlige oplysninger: Navn, tlf-nr og mailadresse
– Familieoplysninger: Antal voksne og børn i hjemmet, alder på børn
– Evt. forventningsafklaring: Hvis du har lyst er du velkommen til at dele en udfordring
Se forslag til bekræftelse på næste side 9.

FIND FORSLAG TIL
INVITATION,
I MATERIALELISTEN PÅ
FRUGTFORMIDLINGEN.DK
/GVB
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FORBEREDELSE
NOGLE UGER FØR

Bekræftelse og betaling
FORSLAG TIL BEKRÆFTELSE PÅ TILMELDING
– justeres efter behov

Kære (deltagernavn)
Mange tak for din tilmelding til GLÆDE VED BORDET – workshop for småbørnsfamilier den
xx.xx kl. xx.xx-xx.xx på/hos …... Jeg glæder mig til at se dig!
For at gøre workshoppen relevant for flest, vil jeg gerne bede om lidt supplerende info om
din familier, så besvar gerne denne mail med:
– Dit fulde navn, telefonnummer og mailadresse
– Antal voksne i familien
– Antal børn i familien og deres alder
– Hvis du har et konkret fokus eller ønske til aftenens tema, så del det meget gerne med 		
mig og jeg skal forsøge at gøre plads til det i oplægget. Du forbliver naturligvis anonym, 		
hvis du ønsker det.
Betaling af xx kr. for deltagelse skal ske på mobilepay, nr. xx xx xx xx, (NAVN på modtager)
snarest muligt.
Din tilmelding er først gældende ved indbetaling.
Jeg gør opmærksom på, at betalingen er bindende. Skulle du blive forhindret, refunderes
beløbet ikke, men du er velkommen til at overdrage pladsen til en anden.
Praktisk information:
• Babyer og småbørn er velkomne til at være med på dagen
• Det er ikke muligt at medbringe barnevogn indenfor
– men der er rig mulighed for parkering umiddelbart foran bygningen.
• Der er pusleplads og god plads til at opholde sig i rummet, både for kravlebørn
og ammebørn.
• Forplejning til de voksne deltagere er incl. i prisen. Du skal selv sørge for forplejning
til dit barn.
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FORBEREDELSE
ET PAR DAGE FØR

Følg op, pak og køb ind
1) KONTAKT LOCATION
Tag kontakt til location og aftal detaljer. Fx hvornår har du adgang til lokalet, skal du bruge en nøgle,
er der en go-to-person hvis teknikken driller, hvordan skal du efterlade lokalet igen – det kan være en
hjælp at tænke dagen igennem og få øje på de skeletter i skabet som potentielt set kan falde ud.
2) KONTAKT DELTAGERE
Overvej om du vil skrive en venlig reminder til alle deltagere, med en update på at vi ses der og der
klokken det og det. Giv dem fx også gerne dit tlf.nr så de kan få fat på dig, hvis de får svært ved at finde
frem eller noget pludseligt skulle opstå.
3) PAK
Pak det nødvendige grej, som du står for, herunder materialer til uddeling, inspiration og øvelser
4) INDKØB
Skriv indkøbslister og køb det du skal bruge til workshoppens øvelser og evt. forplejning.

Glæde ved Bordet
illustration
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FORBEREDELSE
ET PAR DAGE FØR

Udstyr og grej – huskeseddel
HUSK AT MEDBRINGE PÅ DAGEN
• Goodiebags til alle deltagere, se forslag til indhold på side 12
• Råvarer til øvelser:
– Et bundt bredbladet persille, skyllet. ½-1 stilk pr. person
– Gode saftige øko æbler, skåret i store chunks
– Gulerødder, skåret i tre forskellige udskæringer, gerne fintrevet, en skive og en stor trekant
• Dekoration af rummet, fx en stor buket markblomster eller urter til bordet, ØKO-skilte og -mærker
• Inspiration som deltagere kan bladre i undervejs, fx udvalgte kogebøger, en håndskrevet liste
med gode blogs du gerne vil anbefale, pjecer og fagbøger
• Følgende materiale til uddeling, 1 stk. pr. deltager:
– Navneskilte
– Store manillamærker
– A5 postkort, til at skrive noter på
– Kuglepenne
– Skabelon: Madplan
– Illustration: smagstabel
– Illustration: Hjælp til nødhjælpspakker
• Evt. forplejning, drikkevarer og øvrigt udstyr og grej fra listen på side 6,
som location IKKE står for

Glæde ved Bordet
illustration
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FORBEREDELSE
ET PAR DAGE FØR

Udstyr og grej – goodiebags
FORSLAG TIL INDHOLD (SÅ VIDT MULIGT ØKOLOGISK)
• 1 flaske tomatpassata
• 1 pose røde linser
• 3-4 stk rodfrugter, gerne blandede slags fx gulerod, persillerod, gul bede.
• 2-3 blade grønkål eller palmekål
• Lidt ekstra smag; fx en lille buket urt, et par stængler bladselleri eller et rødt æble
Her er det efterårsgrøntsagerne der er foreslået.
Er du midt i foråret og sommeren, så kan de tunge grøntsager byttes ud med frisk tomat
i forskellige farver og former, agurk, salat og sommerkål, fennikel og squash.

Glæde ved Bordet
illustration
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WORKSHOPPEN
PÅ SELVE DAGEN

Dagen og efterfølgende
1) KOM I GOD TID
Det tager ca. 1 time at gøre klar til en workshop med et program som vist herunder.
Det er en fordel at have skyllet og skåret frugt og grønt til øvelser på forhånd, så det blot skal anrettes
når du stiller op.
Læg en buffer ind på minimum ½ time til at alting gøres væsentlig mere langsomt i ukendte lokaler
og at der også skal være tid til at småsnakke med interesserede undervejs. Hav også in mente at mange
deltagere ofte kommer 10-15 minutter før start, så det er i princippet din reelle deadline.
2) SELVE WORKSHOPPEN
På side 14-16 giver vi dig et forslag til hvordan et program på 2,5 time kan skrues sammen.
3) EFTER WORKSHOPPEN
Der er selvfølgelig oprydning og nedpakning efter dagen. Det tager, alt efter specifikke rengøringsaftaler med stedet, ca. 30 minutter.
Det er en god idé at tage en rulle fryseposer eller engangsbøtter med, så evt. rester fra forplejningen
kan tages med hjem.
4) LEV VIDERE
Overvej om du elektronisk vil dele dit oplæg (med eller uden noter) med deltagerne og send dem en
Tak for sidst mail.
Du kan også invitere til en lukket Facebook-gruppe eller et opfølgningsmøde med netop de deltagere
du har været sammen med i dag.
Du er også velkommen til at invitere deltagerne med i den lukkede Facebook-gruppe Glæde ved Bordet,
som er startet af Frugtformidlingen i 2019. Formålet med denne gruppe er inspirere hinanden til grøn,
økologisk hverdagsmad i børnefamilien, allerhelst med sænkede skuldre og smil på læben.
Få input til madplanlægning, madrutiner, madkvalitet, madlavning og madindkøb og ikke mindst
samtale med andre forældre og dele de bedste husholdningserfaringer i gruppen.
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WORKSHOPPEN

Program
De følgende programpunkter er synkroniseret med det PowerPoint-oplæg, som du finder i
materialelisten på Frugtformidlingens hjemmeside. Til hver slide i PowerPoint-præsentationen
er der noter, som du kan blive inspireret af.
Programmet har indlagte sceneskift, for at skabe ny energi i lokalet. Det veksler mellem små oplæg
fra underviseren, samtaler i mindre grupper og i plenum, praktiske øvelser for smagsløg og det
organiserende hoved, elementer af forplejning undervejs – tag stilling til om det skal være ad libitum
og flexibelt (som passer godt til de arrangementer hvor der er små børn med) – eller om det skal være
et større samlende måltid undervejs eller til sidst, som redskab til et godt break eller en afslutning
på de arrangementer, hvor der kun er voksne deltagere.
Kl. 10.00 - velkommen
Slide 1: Gode ØKO-kickass madlavningsråd
Velkomst og præsentation
– Præsentation af underviser og rammer for dagen
– Evt. præsentation af location – hvorfor er vi her? Inspiration og tilknytning
– Kort deltagerpræsentation – navn, alder på børn, hvad optager dig lige nu i din husholdning?
Herunder forplejning:
Kaffe/the, saft og vand
Kl. 10.15 - oplæg
Oplæg:
Slide 2: Dagens program – program og indhold: hvad vil vi gerne tale sammen om i dag
Slide 3: Dit barn spiser, som I spiser
Slide 4: Se op fra tallerkenen
Slide 5: Alle kan lære at spise alt
Slide 6: Barn med kæmpestor modbydeligheds-ansigtsudtryk
Slide 7: 80/20: Forholdet mellem vegetabilske og animalske råvarer i dit køkken
Kl. 10.30 - 5 min tænkepause alene
Slide 8: Spørg dig selv: Hvad er det sværeste omkring måltidet hjemme hos mig lige nu?
Praktisk behov til denne øvelse:
Store manillamærker og kuglepenne til alle deltagere
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Program - fortsat
Kl. 10.35 - oplæg + smageøvelse
Slide 9: Sæsonhjul
Slide 10: Alle planter kan alt
Slide 11: Sæt smag på
Slide 12: Vælg smagsretning – eller gå bananas
OBS: Del et eksemplar af denne illustration ud til alle deltagere
Kl. 11.00 – gruppearbejde (2-3 personer i hver gruppe)
Slide 13: Grøntsager med pile imellem sig
Tænk tilbage på et rigtig dejligt måltid i din familie. Hvad var det der gjorde lige netop det måltid så rart.
Opsamling i plenum; vil 2-3 personer dele deres bedste måltider?
Kl. 11.15 – oplæg
Slide 14: Når din plantetilberedning er gået i skudder-mudder
Slide 15: Et lille filosofisk intermezzo
Slide 17: Ideer til mere tid
Slide 18: Råd til nødhjælpspakker
OBS: Del et eksemplar af denne illustration ud til alle deltagere
Kl. 11.30 – frokost
(15 minutters pause til at præsentere menuen og tage på tallerken – herefter spiser vi undervejs)
Kl. 11.45 – enkeltmandsøvelse
Slide 19: Madplan; hvorfor og hvordan (5 minutter)
Øvelsen er god til at summe dagen op med fokus på basislager, variation, billige råvarer og dansk sæson.

Glæde ved Bordet
illustration
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Program - fortsat
Opgave (15 minutter, inkl. pause):
Skriv 3 aftensmåltider ind i madplanen. Du bestemmer hvilke dage. Det eneste krav er at det skal
være realistiske måltider, så du lige nu er i gang med at hjælpe dig selv i den kommende uge.
Tænk goodiebag’ens råvarer ind i madplanen, sammen med øvrige råvarer fra din egen husholdning;
kolonial og køle- og frostvarer.
Du bestemmer selv:
– om du skriver 3 forskellige retter, som kan laves ud fra de samme råvarer i din goodiebag.
– om du deler goodiebag’ens indhold ud på flere dage – for at supplere med råvarer du allerede
har købt ind til ugen
– om du tænker rester fra den ene aften ind i de efterfølgende dage.
Hvis der er tid til det, få gerne et par eksempler delt med hinanden i plenum, når øvelsen er færdig.
Praktisk:
Uddeling af goddiebags og madplan.
Kl. 12.10 – oplæg
Slide 20: Dagens tjekliste
Kl. 12.15 - tænkepause
Slide 21: Har du fået et godt råd til egen udfordring fra tidligere på manillamærket?
Hvis nogen har lyst til at dele noget fra hjertet, er det muligt nu
Kl. 12.20 - afrunding
Slide 22: Opsamling: Råd til den bedste mad – hver dag
Nogen spørgsmål eller afsluttende kommentarer?
Kl 12.30 - tak for i dag
Slide 23: Vi kan fortsætte med at dele og hjælpe hinanden i FB-gruppen Glæde ved bordet

FIND 3 SLAGS
MADPLANER (SÅ
DELTAGERE KAN VÆLGE
DERES FAVORIT)
I MATERIALELISTEN PÅ
FRUGTFORMIDLINGEN.DK
/GVB
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Gruppeøvelse (ekstra)
HVIS du holder en workshop af længere varighed end 2,5 time, er her en gruppe-øvelse á 20-30
minutters varighed, som giver nogle dejlige konkrete input til deltagerne.
Du kan selvfølgelig også til hver en tid, vælge at prioritere denne øvelse fremfor andre punkter i
ovenstående program - det er dit undervisningsmateriale nu, du bestemmer.
OBS: Denne øvelse findes ikke i PowerPoint-præsentationen.
Gruppeøvelse – 3-4 personer pr. gruppe
På bordet står en kurv med én af sæsonens grøntsager – det er gruppens hovedperson; den grøntsag
de skal tage udgangspunkt i til følgende snakke.
– Hvilke retter serverer I hjemme med stor succes? Det behøver ikke være med gruppens grøntsag!
– Tal om den grønsagshovedperson I har fået – hvordan kan den tænkes ind i de førnævnte retter?
– Skriv alle de retter I kan komme på med denne grøntsag ned på det store stykke karton
– Giv jeres bedste tip til denne grøntsag videre til gruppen til højre for jer – skriv det ned på et kort
Praktisk, det skal du bruge
• En kurv fyldt med gruppens grøntsagshovedperson – vælg én grøntsagssort pr. gruppe
• Store stykker karton og kuglepenne til brainstorm
• Pauseslide til øvelsen: Madrester er mad (som du ser herunder)

Glæde ved Bordet
illustration
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Glæde
ved
bordet
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du
velkommen til at kontakte Frugtformidlingen:
W www.frugtformidlingen.dk
M post@frugtformidlingen.dk
T 36 30 24 78

PROJEKTET ER STØTTET AF:

