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1. Introduktion  
 

Velkommen til det ideelle menuspil! 

Hvad er din yndlingsmad? Er det sund mad? Hvis ikke, så har så finder du her 

nogle spændende spil, der gør det sjovt at høste frugt og grønt fra din 

permakulturhave, lære alt om sund kost og junkfood og designe dine egne 

"superfood" opskrifter og menuer, der gør dig glad, smart og modstandsdygtig. 

Og måske bliver du den næste Jamie Oliver eller en anden berømt stjernekok! 

 

Sund kost 

At spise sundt,  er faktiskt ret nemt:  Spis masser af grøntsager og masser af 

frugt.  Fyld ca. halvdelen af din tallerken med frugt og grønt! 

 

 
 

Kilde: Kids Healthy Eating Guide, Harvard T.H.Chan School of Public Health, 2015 

 

Gør din tallerken så farverig som muligt, så du får et stort udvalg af vigtige 

fibre, vitaminer, mineraler, antioxidanter og andre gode ting. Så føler du dig 

godt tilpas. Når du laver mad, skal du bruge sunde olier som jomfruolivenolie. 

 

Cirka en fjerdedel af din tallerken skal fyldes med sundt kornprodukter, så at 

du får nok kulhydrater, f.eks. fuldkorn, som pasta, brød, ris. Kartofler kan også 

være inkluderet. Din krop har brug for meget længere tid til at fordøje 100% 
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fuldkorn produkter, så det er godt for dit blodsukkerniveau og har mange flere 

næringsstoffer end de forarbejdede korn, f.eks. hvid hvedemel. 

 

Og resten af din tallerken skal fyldes med gode proteiner, såsom bønner, 

linser, ærter, også kaldet bælgfrugter, æg, fisk og kød. Undgå rødt kød, da det 

ikke er så godt for dit hjerte og forarbejdet kød, såsom bacon, hotdogs, pølser 

med for meget salt, nitrater og nitrit, hvilket fører til forhøjet blodtryk og 

mistænkes for at fremme kræft. Nogle mælkeprodukter er også gode, såsom 

yoghurt og mælk. 

 

     
Kilde: Kids Healthy Eating Guide, Harvard T.H.Chan School of Public Health, 2015 

 

Det er bedst at spise lokal økologisk mad og endnu bedre at spise den mad, 

du dyrker i din permakulturhave eller plantekasse, så du er sikker på, at der 

ikke blev brugt pesticider og giftstoffer. Hvis du køber æg, fisk og kød, skal du 

kigge efter, om dyrene har haft et lykkeligt liv i hyggelige levesteder med 

naturligt foder. Hvis du spiser produkter fra stressede dyr, der får antibiotika og 

anden medicin, er det dårligt for dit helbred på længere sigt. 

 

Glem ikke: Sørg for at drikke meget i løbet af dagen - ca. to liter. Vand er 

bedst for dit helbred. Undgå drikkevarer med for meget sukker - juice, 

sodavand, sportsdrikke - disse kan føre til vægtøgning, diabetes og 

hjertesygdomme. 

 

Og en ting til: Vi sidder alle for meget i skolen derhjemme, spiller computerspil 

og streamer film. Sørg for at stå op mindst en gang hver time og lav nogle 

sjove motionsleg, løb en runde og leg. Aktiviteter og udfordringer i din 
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permakultur have er også gode til at holde din krop stærk og smidig og 

bidrage til dit helbred og lykke. 

 

 

    
Kilde: Kids Healthy Eating Guide, Harvard T.H.Chan School of Public Health, 2015 

 

 

Hvis du dyrker mere mad end du kan spise i høstsæsonen, kan du konservere 

din mad - syltning, saltning, tørring, frysning, er muligheder. Du lærer 

spændende måder at bevare mad på og undgå madspild i dine 

madlavningskurser, og måske husker dine bedsteforældre stadig nogle 

traditionelle metoder. 

 

 

 
Kilde: https://easyscienceforkids.com/preserving-food/ 

 

Mangler du din yndlings mad? Hvis du elsker slik og chokolade, så er det en 

gang imellem fint at spise det. Men pas på sukkeret og kemikalierne i slik. Du 

kan lære i dine madlavningskurser, hvordan man laver lækre sunde slik, der 
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gør dig meget gladere, fordi de giver dig gode næringsstoffer i stedet for 

tomme kalorier. 

 

LivingSTEM-teamet har udviklet nogle spændende spil og udfordringer, hvor 

du på en sjov måde lærer alt om sund kost, som godt for dig, for planeten og 

vores klima. Du lærer også at læse næringsdeklarationer på den mad, du 

køber i butikker. Der er også spændende spil og udfordringer at designe dine 

egne opskrifter og menuer i skolen, derhjemme og til forskellige lejligheder og 

fester. 

 

Mens du spiller det ideelle menu og madspil, lærer du mange vigtige 

færdigheder inden for videnskab, teknologi, teknik og matematik - STEM skills. 

 

Nedenfor finder du korte beskrivelser og reglerne for Det ideele mad tallerken 

brætspil og nogle andre spil, der hjælper dig med at opdage tricks fra 

fødevareindustrien og til at forberede dine egne sunde, velsmagende 

"superfood". 

 

Vær smart, spis sund og pas på planeten! 
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2. Det ideelle mad tallerken spil 
 

Brætspillet består af flere komponenter: 

Spillebræt - det danske version findes i værktøjskassen: 

 
 

Fire typer kort med spørgsmål eller opgaver: 
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De fleste af quizspørgsmålene henviser til det, du allerede har lært i andre 

permakulturaktiviteter. 

 

Når du lander på en orange diamant, vælger din holdkammerat til højre det 

øverste kort med et spørgsmål eller en opgave om sund kost. Hvis dit svar er 

korrekt, får du 5 point. 

 

Når du lander på en grøn diamant, vælger din holdkammerat til højre det 

øverste kort med et spørgsmål eller en opgave om øko-fodaftryk, kulstof-

fodaftryk eller STEAM og permakulturrelaterede emner. Hvis dit svar er 

korrekt, får du 5 point. 

 

Målet er at reflektere over den måde, vi udnytter vores natur på, beskadiger 

biodiversiteten, bidrager til global opvarmning og også at diskutere og finde 

alternativer. 

 

Der er mange udfordringer i #LivingSTEM, der dækker emnerne og 

permakulturprincipperne yder et kæmpe bidrag til at reducere vores fodspor. 

Du finder mere praktisk information her:  

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/opl_ebooklet.pdf 

og her: http://shrinkthatfootprint.com/food-carbon-footprint-diet 
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Og da masser af bevægelse, leg og sportsaktiviteter og drikkevand 

regelmæssigt gør dig stærk, glad og modstandsdygtig, har vi forberedt nogle 

aktionskort. Du tager det øverste kort fra den blå stak, når du lander på en blå 

diamant og du kan bede en af dine legekammerater, om at slutte sig til dig. Du 

får 5 point for at udføre aktiviteten. 

 

Der er også et sjovt kort, når du rammer det røde / brune felt. Du havde en 

begivenhed, når du spiste junkfood og havde en masse sjov, men det koster 

dig 5 point, da din krop skal regeneres. 

 

Derudover er der et kortspil fra LivingSTEM kortdækket. Du vælger en fra 

toppen af stakken, når du lander på et gråt felt. Kortene, du samler i spillet, vil 

være de grundlæggende ingredienser til ugens menu. 

 

 

 
Din lærer opretter hold på tre til fem elever. Hvert hold udnævner sekretæren 

til at notere de point, som hver af jer har scoret. 

 

Sæt spillebrættet i midten af bordet, og de fem stakke kort vender nedad, 

placeret omkring spillebrættet. 
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Hver elev vælger en spillefigur, og hvert hold får en terning. Du kan også 

designe din egen figur i håndværk- eller kunstundervisning, for eksempel en 

som ligner en grøntsag eller et dyr. 

 
 
Hver af jer kaster terningen. Den med den højeste score starter.  

 

Dit team beslutter, hvor I skal starter og om I bevæger spillefigur med eller 

mod uret. 

 

Din lærer indstiller tiden, hvor længe eller hvor mange runder der skal spilles. 

 

Du er velkommen til at diskutere spørgsmålene og udfordringer i holdet. 

 

Når spillet er slut tæller sekretæren point, og vinderen bliver ugens mesterkok 

for at forberede den ideelle menu i madlavningsklassen eller måske for hele 

skolen i den følgende uge. Chefkokken udpeger også sine assistenter til at 

hjælpe. 
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3. Næringsdeklarationer 
 
At læse og forstå næringsdeklarationer på den mad, du køber i 

supermarkedet, kan være rigtig spændende. For den mad, du køber, er det 

meget nyttigt, når du som mesterkok, sammen med dit team, planlægger og 

tilbereder ugens måltider, at beregne den rigtige mængde kalorier, den rette 

balance mellem protein, kulhydrater og fedt samt vitaminer og mineraler. 

 

Med hensyn til de kornprodukter og grøntsager, du selv planter og høster, kan 

du finde nyttige oplysninger på LivingSTEM kortspillet. Du kan spise så mange 

grøntsager, som du vil, de skader dig ikke. 

 

Med hensyn til den mad, du køber fra supermarkedet, er det spændende at 

læse og tolke etiketterne. Alle fødevareproducenter er forpligtet, at sætte 

næringsdeklaration på forarbejdede produkter i henhold til EU-reglerne. Men 

producenter har stadig masser af muligheder for at snyde dig eller skjule de 

dårlige ingredienser i maden. 

 

Lad os kigge på en meget populær dansk is, som heder "isbåde". Mange børn 

og voksne elsker disse, og så har du tillid til produktet, fordi UTZ-logoet 

signaliserer bæredygtighed. Men UTZ-certificering gælder kun for de små 

mængder kakao i isen. 

 
 

Men lad os se nærmere på det. På venstre side læser du om alle 

ingredienserne i dette produkt, isvaffler med jordbærsauce og 
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chokoladeovertræk. Hovedingredienserne er vand, kokosolie (hærdet), valle 

(mælkepulver), hvedemel, glukosesirup og glukose (begge sukkerarter), 

forarbejdet kakao uden fedt og derefter masser af kemikalier i form af Es - 

stabilisatorer, emulgatorer, spor af andre korn og så videre. 

 

Lyder det sundt? Vil du stadig nyde din isbåd? Du kan også prøve, at lave selv 

en rigtig lækker sund is med frisk økologisk fløde, nogle isterninger og masser 

af lækker frugt - tre minutter i en blender. Hvis du vil have det sødt, kan du 

tilføje en lille smule honning. Det er bare lækkert. 

 

 
 

På højre side finder du ernæringsværdierne for din mad: Energi / kalorier i kilo 

joule og kilo kalorier, fedt. Pas på det hærdede og mættede fedt, som 

opbygger kolestorol i dine årer, mens Omega-3 og 6-fedtstoffer er sunde og 

understøtter dit immunsystem. 

 

Kulhydrater er et andet vigtigt brændstof for din krop. Her er det i form af 

sukker, der går direkte ind i dit blod. Glukose er et godt brændstof til alle celler 

i din krop. Men hvis du spiser for meget for hurtigt, er det som en gift og 

skader cellernes evne til at producere insulin i bugspytkirtlen. Det er bedre at 

spise fuldkornsprodukter og reducere dit sukkerindtag. 

 

Proteiner er også vigtige for din krop at arbejde, men er der meget lidt i din is. 
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De nye EU-regler også kræver oplysningerne om salt, fordi vi skal være 

forsigtige med det skjulte salt i vores mad, det forårsager forhøjet blodtryk og 

beskadiger dine celler på langt sigt. 

 

Du som teenager har brug for ca. 2000 - 3000 kalorier om dagen, afhængigt af 

hvor aktiv du er. Normalt skal du ikke beregne kalorier hele tiden. Bare fyld din 

tallerken med gode lækre og sunde produkter hver dag! 

 

Du som teenager har brug for ca. 2000 - 3000 kalorier om dagen, afhængigt af 

hvor aktiv du er. Normalt skal du ikke beregne kalorier hele tiden. Bare fyld din 

tallerken med gode lækre og sunde produkter hver dag! 

 

LivingSTEM-teamet har udviklet nogle udfordrende spil, at blive detektiv og 

ekspert i at læse og tolke næringsdeklarationer og spore de farlige 

ingredienser. 

 

Du kan finde flere oplysninger om madmærker og hvad der er i din mad på: 

 

https://www.eufic.org/en/whats-in-food 
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4. Opskrifter spilaktiviteter  
 
Nu da du lærte om alle de sundhedsmæssige og ernæringsmæssige aspekter 

af mad, er det tid til at være kreativ! 

 

LivingSTEM-teamet udviklet nogle spændende spil, for at øge din kreativitet til 

at designe velsmagende, farverige og sunde opskrifter! 

 

Måske kan din lærer invitere nogle berømte kokke til at give dig endnu mere 

inspiration. Et  tip: Brug de ingredienser, du har samlet i spillet - Den ideelle 

madtallerken, tilføj nogle flere ingredienser og lav farverige menuer. En masse 

farver i form af grøntsager, frugt, proteiner, kulhydrater er godt for dit helbred. 

Der er mange gode bøger, du kan konsultere, såsom denne: 

 

 
 

Og selvfølgelig lærer du meget om natur, biologi, kemi, teknologi, såvel som 

kunst og design, ved at lave opskrifterne. 

 

Sørg for at dokumentere dine processer og resultater med flotte fotos og 

måske videoer! 
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5. Menuspil 
 
Den sidste udfordring for ugens Master Chef Team vil være at designe hele 

menuen. Her har du brug for de kort, dit hold har samlet under spillet Den 

ideelle mad tallerken, og selvfølgelig kan du tilføje flere ingredienser fra din 

ideelle køkkenhave, krydderier, urter og, hvis nødvendigt, ingredienser fra 

supermarkedet. 

 

LivingSTEM-teamet hard udviklet en række udfordrende spilaktiviteter til at 

designe din menu efter årstiderne eller til særlige lejligheder og begivenheder 

på din skole eller i dit lokalområde. 

 

 
 

 
Det sidste højdepunkt er at dele din mad med resten af klassen eller måske 

skolen. Du kan bede andre klassekammerater om at forberede et smukt 

middagsbord eller en picnic udenfor! 
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Flere ideer: 
 
 
Master Chef Junior Series: https://www.fox.com/masterchef-junior/ 

Ernæringsberegner: https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php 

Spil om mad: https://www.toptentopia.com/nutrition-games/ 

ESL madaktiviteter: https://www.themagiccrayons.com/games/food/ 

Quizzer, spil om mad: https://www.nal.usda.gov/fnic/interactive-playground 

Klasseværelse spil om mad: https://www.themagiccrayons.com/games/food/ 

Skoleaktiviteter med spil om mad: 

https://www.youtube.com/watch?v=DdCyg8pvBMk 

Canva Online grafisk værktøj til at designe menuer, opskrifter og kogebøger: 

www.canva.com 

 

 

 


