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Får kendskab til tomaten som råvare.
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Gør erfaringer med tilberedning af Færdighedstomaten i forskellige
retter.
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Måltid og madkultur
Fødevarer og håndværk

• Måltidskultur

Sætte navne på almindeligt anvendte fødevarer og inddele dem i fødevaregrupperne.
Tilberede fødevarer efter grundlæggende madlavningsteknikker og -metoder.
Læremidlet Stilken, bøffen og blommen kan anvendes i arbejdet med flere målpar under de nævnte
•
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ringsmål i undervisningen.

•

Vurdere en vare ud fra en varedeklaration.

I planlægningen
undervisningen
underviseren elevernes forudsætninger, omsætter de
Sætte forbrug af
i relation
til behov, vurderer
valg og vaner.
læringsmål
til den
aktuelle elevgruppe, udvælger undervisningsaktiviteter og opstiller de
•beskrevne
Tage kritisk
stilling som
forbruger.
tegn på læring, der skal indgå i evalueringen.
•

Hygiejne og sundhed

Skema over hvilke kompetenceområder, færdigheds- og vidensområder med tilhørende målpar, materialet
kan dække,
kan ses principper
her
Håndtere
grundlæggende
for almen køkken- og personlig hygiejne.

•
•

Opbevare fødevarer korrekt.

Læremidlets opbygning og anvendelse
LæremidletMaterialets
består af:
opbygning og anvendelse
• Elevmateriale Materialet består af:
•
Elevfolder
• Supplerende elevmateriale
•
Elevark – oplæg til ﬂere elevaktiviteter.
• Lærervejledning Kan downloades fra www.saesonforgodsmag.dk
•

Lærervejledning

Alle materialer
kan downloades
på www.sæson.dk/skoler
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duft, smag og konsistens.
Folderen indeholder fakta om opbevaring og holdbarhed, ligesom forskellige konserverede produkter

Elevfolder

bliver omtalt. Det er væsentligt for elevernes læring, at de ikke kun læser eller hører om produkterne.
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