RULLENDE
KØKKENHAVER

- PÆDAGOGISK ARBEJDE MED BØRN OG MAD

INDHOLD
03 FORORD

04 RULLENDE KØKKENHAVER
Hvad er Rullende Køkkenhaver?

07 CASES
08
Vuggestuen Bjørnbaksvej
11
Børnehuset Pilehaven
12
Institutionen Nørrestenbro
15
Frederiksbjerg Skole
16
Virupskolen

19 VEJLEDNINGER OG GODE RÅD
20
Såplaner og dyrkningstips
22
Lærings- og undervisningsideer
25
Haven i alle sæsoner
25
Kompost
26
Madoplevelser

29 TRE PARTNERE
30
Haver til Maver
30
Smag på Aarhus
31
Aarhus Arrest

32 BILAG
33
Frøvejledning
34
Opskrifter
37
Mere inspiration

FORORD
Hvad sjov er der ved at dyrke sin egen mad?
Det spørgsmål kunne man godt stille, hvis man ikke har prøvet det
før.
Mange børn ved alt om god og sund kost, men kender ikke til at
dyrke egne råvarer i baghaven. Det er en forandring fra tidligere
generationer, som voksede op med køkkenhave, frugttræer og måske også høns i haven. Barndommen er ikke længere automatisk
præget af natur- og udeoplevelser. Mange børn bruger det meste
af deres fritid på stillesiddende aktiviteter med pc og iPads, og det
begrænser tiden udendørs.
Der er masser af viden om, hvad naturen og ikke mindst dyrkning i
haven gør godt for, og hvad vores børn dermed går glip af:
•

At være udendørs stimulerer til bevægelse, og det grønne gør os
nysgerrige, kreative og glade.

•

At drømme om søde jordbær og glæde andre med resultatet af
ens arbejde med egen avl.

•

At opleve haven gennem årstiderne og dermed skiftende
afgrøder og processer giver en forståelse for, hvordan råvarerne
er skabt, og helheden arbejder med os.

•

At afprøve færdigheder i haven som et alternativt læringsrum
giver børn muligheder for at eksperimentere på en anden måde
og med en anden tidshorisont, end de kan gøre indenfor.

•

Skærpet koncentrationsevne af den simple årsag, at der er frisk
luft og dagslys.

Rullende Køkkenhaver går kort fortalt ud på at tage haven med al
dens dejlige rod og leg med helt ind i dagtilbuddet og på skolen,
hvor børnene kan passe haverne, opleve naturens cyklus, øve sig i
madlavning, lære om bæredygtighed og meget andet.
Vi håber, at denne publikation kan inspirere til en masse sjov læring
omkring køkkenhaverne, rullende eller ej.

God læselyst

Venlig hilsen
Pernille Villesen, Smag på Aarhus, Teknik og Miljø
Anita Brædder, Natursamarbejdet, Børn og Unge
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RULLENDE KØKKENHAVER

// Fra jord til bord for børn

I foråret 2016 fik skoler og dagtilbud i Aarhus Kommune mulighed
for at få Rullende Køkkenhaver direkte ud i institutionen gennem
et samarbejde mellem projektet Smag på Aarhus og projektet
Haver til Maver i Aarhus. Støtten fra Nordea-fonden gjorde, at hver
institution kun skulle betale 1800 kr. for hele pakken, hvilket kun er
halvdelen af produktionsprisen.
Pakken består af:
•
Tre bede på hjul i certificeret lærketræ
•
Økologisk jord
•
Økologiske frø
•
Haveplan og idekatalog til undervisning og arbejdet med
bedene
•
Besøg af en bålkok til fælles madlavning
Målet med Rullende Køkkenhaver er at få endnu flere skoler og
dagtilbud i gang med at dyrke haver, så det alternative læringsmiljø
og fællesskabet kan blomstre. Med Rullende Køkkenhaver kommer
haverne helt ud til børnene, og lærere og pædagoger kan lettere
passe aktiviteterne i haven ind i børnenes dagligdag og undervisning.
På den måde får flere børn i såvel vuggestuer som skoler en
fornemmelse af vores fødevarers vej fra jord til bord.
04

Det tilbud tog 16 daginstitutioner, to skoler og en klub imod.
I foråret 2017 bliver en ny sending på 30 sæt Rullende Køkkenhaver
sendt ud til små ventende fingre.
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CASES
// Erfaringer og gode råd fra tre dagtilbud og to skoler
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”Vi måtte give frøene ro til at spire

uden at blive gravet op hver dag.

Vuggestuen Bjørnbaksvej
”Processen har været rigtig god, og børnene er meget nysgerrige. Så
nysgerrige, at vi måtte køre bedene væk fra legepladsen for at give
frøene ro til at spire uden at blive gravet efter hver dag,” fortæller
pædagog i vuggestuen Bjørnbaksvej Marie Christensen begejstret
om sidste sommers aktiviteter med Rullende Køkkenhaver.
Både hun og børnene er vant til at arbejde med planter og haver. De
har en gruppe, de kalder Naturpatruljen, som består at to elcykler,
to pædagoger og otte børn, der tager ud til Haver til Maver på
Natursamarbejdet og passer deres to bede der. Nu har de også bede
hjemme på legepladsen, så arbejdet med dem er mere fleksibelt.
”Med tre nye bede hjemme hos os selv kan flere børn være med
til at plante og vande. Vi arbejder meget med, at børnene selv må
bestemme, hvilke aktiviteter de vil være med i.”
En dejlig sommerdag kom projektets bålkok på besøg, og så blev
de sidste grøntsager høstet og vasket, og alle børn var med til at
skrælle og snitte til den store sorte gryde.
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Mens suppen kogte over bålet, sang børnene Revne gulerødder - en
sang om at få ”kartofler op i håret” og ”revne gulerødder ned i mine
fødder”.
”Det var utrolig dejligt at have besøg af bålkokken med de ekstra
hænder. Men vi havde nu spist de fleste grøntsager, inden hun kom.
Tre små kasser giver ikke så meget til så mange børn. ”
Både personale og børn er klar til at plante det hele til igen i 2017.
”Så vil vi forsøge at arbejde mere med kompost også. Så børnene
kan se, at resterne af deres madpakker kan blive til kompostjord til
bedene.”

Beliggenhed:
Viby J, Aarhus
Antal brugere:
52 vuggestuebørn
12 pædagoger
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Beliggenhed:
Harlev, Aarhus
Antal brugere:
60 børnehavebørn
12 vuggestuebørn
12 medarbejdere
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Børnehuset Pilehaven
”Det ville være helt skørt at sige nej tak til de rullende køkkenhaver.
Alt det arbejde, vi normalt lægger i at planlægge og købe ind til
et projekt, er jo gjort for os. Det er bare at gå i gang,” fortæller
pædagogisk leder i Pilehaven, Irene Møller Blume vildt begejstret.

”Det er ikke børnene, men dræbersnegle, der har ødelagt nogle
af vore afgrøder. Men så har vi bare købt nye planter og plantet i
hullerne. ”

Institutionen har i forvejen bedsteforældre-arrangementer,
der handler om at plante og forskønne på legepladsen, og
bedsteforældrene blev straks koblet på de nye bede.

Pilehaven har i projektets løb haft internationale studerende fra
Kina og Cameroun, og de gjorde store øjne over den tillid, børnene
blev vist med knive og bålsteder. Det gav nogle rigtig gode snakke
om pædagogik og mod.

”Vi har også to dedikerede medarbejdere, som altid laver udeaktiviteter som for eksempel at lave mad over bål. Så vores børn er
vant til at plante og spise ude.”

”Også forældrene spærrede øjnene op og troede ikke rigtig på os,
da de hørte, at børnene havde spist op af grøntsagsretten kogt
over bål. Det er en meget værdifuld fortælling.”

Derfor har bedene kunnet stå på legepladsen hele sommeren, så
alle kunne følge med i planternes vækst, uden at de blev ødelagt.
Børnene har malet sten og lagt ved hver afgrøde, så de kunne se,
hvad der skulle komme op.

Pilehaven vil helt klart bruge kasserne igen i 2017.
”I 2017 vil vi forsøge at få hele madens kredsløb med i projektet.
Vi skal både lave kompost, dyrke selv og hente de grøntsager i
supermarkedet, som de ikke kan sælge og bare smider ud.”

”Børnene spiste op af grøntsagsretten kogt over bål.
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”Især om mandagen var børnene nysgerrige

efter at se, hvor meget planterne havde groet
i weekenden.

Den integrerede institution Nørrestenbro
”Det kom bag på mig, hvor gode børnene var til at holde fokus på
kasserne, og at de kunne huske, at de havde sået frøene, når vi trak
radissen op,” fortæller pædagog Rikke Skyum.
Rikke Skyum har været med i hele processen med de rullende
køkkenhaver sammen med en gruppe 3-årige børn. Forældrene var
på forhånd orienteret om formålet; nemlig at lære om mad fra jord
til bord. Derfor kunne de understøtte læringen ved at stille gode
spørgsmål.
”Især om mandagen var børnene nysgerrige efter at se, hvor meget
planterne havde groet i weekenden. Vi havde lamineret tegningerne
af så-planen og sat fast på hver kasse, så man kunne kende de
små grønne spirer fra hinanden.”
Efterhånden som afgrøderne voksede sig store, blev nysgerrigheden
vedligeholdt ved at smage på tingene sammen med børnene. Rikke
Skyum fortæller, at især radisser har været populære, og de meget
forskellige smage i dild, koriander og persille er blevet diskuteret.
De bolsjestribede rødbeder blev lavet til tynde chips, som også var
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vældig populære. Bønnerne modnede derimod i sommerferien, så
dem blev der ikke meget glæde af.
”Da bålkokken kom, havde vi næsten tømt kasserne, og bålpladsen
er et andet sted end vores bede, så børnene kunne ikke forbinde de
grøntsager, de skar i stykker, med det, de havde sået.”
Men madlavning er altid sjovt. Mens børnene ventede på, at
grøntsagerne kogte møre over bålet, lavede de selv muddermad i
regnvejret.
På Nørrestenbro vil de bestemt igen så kasserne til og gentage
dyrkningen næste år. Men de vil bruge deres erfaringer fra i år til at
vælge nogle lidt andre afgrøder.
”Vi skal helt klart have flere radisser. Det er bedst at dyrke noget,
der kommer hurtigt op, og som man kan spise rå med det samme.”

Beliggenhed:
Aarhus midtby
Antal brugere:
26 vuggestuebørn
60 børnehavebørn
22 medarbejdere
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Beliggenhed:
Frederiksbjerg, Aarhus
Antal brugere:
870 folkeskole elever
En klub med 150 indmeldte
En børnehave med 60 børn
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”Vores mål er, at eleverne finder ud

af, at grøntsagerne i super-markedets
kølediske kommer et sted fra, og at man
selv kan dyrke dem.

Frederiksbjerg Skole
”Vores mål er, at eleverne finder ud af, at grøntsagerne i supermarkedets kølediske kommer et sted fra, og at man selv kan dyrke
dem,” fortæller lærer Ulla Spens på Frederisksbjerg Skole.

”Vi nåede ikke at bruge kasserne aktivt i undervisningen, fordi vi
skulle pakke den gamle skole ned og flytte det hele over i den nye
skole.”

Ulla Spens og hendes kolleger på årgangen har arbejdet tværfagligt
med haver gennem et par år.

På den nye skole er der både bålhytte og bistader samt plads til
små bede.

Frederiksbjerg Skole har været med i Haver til Maver projektet med
otte besøg på Natursamarbejdet, men i 2016 blev en helt ny og
moderne skole indviet, og fremover vil lærerne bruge skolens eget
uderum til at dyrke skolehaver.

”Vi har endnu ikke en færdig plan for, hvordan haverne skal bruges
i undervisningen på skolen, men når der ikke er transport, kan flere
årgange og fag inddrages.”

Som en start på det købte de sig ind på tre sæt Rullende Køkkenhaver.
De blev sået til af de tre 5. klasser før sommerferien og derefter
sendt på sommerferie hos nogle forældre, der tog sig af vandingen.

Lærerne på Frederiksbjerg har erfaringer fra Natursamarbejdet, og
de er klar til selv at stå for planlægning og dyrkning. Det er nok
natur og teknik-lærerne, der planlægger mest, men hjemkundskab,
dansk og andre fag vil blive draget med ind i det.

Efter sommerferien blev de ni kasser rullet fra forældrenes haver og
til den nye skole, og eleverne holdt sammen med en bålkok høstfest.
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Virupskolen
”Skoleåret og haveåret passer ikke sammen, og det gør det svært
at planlægge. Det kræver nogle klassetimer i træk at arbejde med
haver, og det skal der tages hensyn til i timefordelingen,” fortæller
lærer Lene Nissen på Virupskolen.
Hun havde 4. klasse til både naturfag og matematik, da
havemuligheden kom før sommerferien. Timerne til de to fag blev
lagt i forlængelse af hinanden i skemalægningen for 5. klasse efter
ferien. Men ugerne før sommerferien, hvor det ikke var skemalagt,
var lidt svære. Nu bliver det forår, men hvilken klasse skal arbejde
med havekasserne denne sæson?
”Vi skal helt klart dyrke i kasserne igen, men skal det være dem, der
nu er 2. klasse og bliver til 3. klasse? Eller skal vi vælge 3. klasse, som
bliver til 4. klasse? Men skemalægningen i dette forår er jo allerede
lavet med samlede timer til 5. klasse.”
Klassen har brugt undervisningsideerne fra Rullende Køkkenhaver
men har selv bestemt hvilke afgrøder, der skulle sås. Skolen har fået
endnu en partner med i samarbejdet, nemlig det lokale plejecenter.
Her er plantekasserne også fysisk placeret. Det kommunale projekt
Plant Liv bidrog med en bålkok til Høstfesten i HJortshøj. Han satte
smag og præg på de høstede råvarer.

”Vi har lavet fællesarrangementer, for eksempel med en landmand
der kom og fortalte om at dyrke. Men vi oplevede, at både de
ældre og vores 5. klasses drenge var lidt generte og tilbageholdne
i situationen. Det løste bålkokken og fællesspisningen dog godt op
for.”
Det giver Lene Nissen et større planlægningsarbejde at arbejde
sammen med plejecentret, men også mange ekstra gode oplevelser
med generationerne på tværs. Oplevelser, der handler mere om at
være menneske end om naturfag og matematik. Hun håber også,
at haverne bliver til et tværfagligt samarbejde med klassens øvrige
lærere.
Den lange sommerferie er et problem i forhold til at passe kasserne
på en skole, men det fik de løst.
”Vi havde arrangeret vandehold for hver uge i ferien. Blandt
andet havde børnehaven taget tjansen og lavede udflugter til
plejehjemmet for at vande.”

”Vi havde arrangeret vandehold for hver

uge i sommerferien.
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Beliggenhed:
Hjortshøj, Aarhus
14 km fra Aarhus centrum
Antal brugere:
600 elever
85 medarbejdere
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VEJLEDNINGER OG GODE RÅD
// Inspiration til processen fra såplaner til madoplevelser

19

Såplaner og dyrkningstips
Hvad, der skal dyrkes i kasserne, er selvfølgeligt valgfrit, men i den
samlede pakke er der både et udvalg af frø, såplaner til de tre bede
og forklaring af afstande mellem rækker og planter (se frøvejledning
side 33).
Der følger økologisk jord med kasserne, og når det er fyldt i og
vandet, er de klar til at så eller plante i. Det er altid en god ide at
følge de afstande mellem rækker og planter, der er anbefalet. Det
betyder, at for eksempel gulerødder og rødbeder skal tyndes ud, når
planterne er store nok til at få fat i.
Fordi kasserne er på hjul, kan man starte med forspiring inden døre,
men så skal der en bakke under til at opsamle vandet, og man skal
sikre sig, at der er godt lys fra store vinduer i klassen.
20

Når de små grønne spirer kommer op, ser de for den ukyndige ens
ud. Derfor er det en god ide at lave sjove skilte ved rækkerne eller
på anden måde gøre det synligt for børnene, hvad man skal kikke
efter i hver række. Det gør det også lettere at kende ukrudt.

Der kan ikke være så meget i hver kasse, men hvis man planlægger
lidt, kan man i kasserne nå mere end én afgrøde. For eksempel er
radisser hurtigt store og spist, og så kan man straks så nye eller
have en bakke grønkål eller salat klar til at plante i den tomme
række.

© Elena Holm Larsen
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De Forenklede Fællesmål
De Forenklede Fællesmål er bindende mål
som skal bruges i folkeskolens undervisning.
De skal fastsætte, hvad eleverne skal lære på
nationalt plan fra 0. til 10. klasse og derved
styre undervisningen, således fagene bidrager
til elevernes alsidige udvikling igennem forskellige videns- og færdighedsmål.
De Forenklede Fællesmål er bygget op sådan,
at de hjælper lærerne med at arbejde med
læringsmålstyret undervisning i deres fag.

Lærings- og undervisningsideer
Arbejdet med Rullende Køkkenhaver kan bruges pædagogisk på
mange måder alt efter børnenes alder.

Et par eksempler på undervisningsideer:
•

I matematik kan kassen opmåles og tegnes.

I dagtilbuddene kan arbejdet med kasserne kobles op på de pædagogiske læreplanstemaer i den daglige pædagogiske praksis og
danne grobund for snakke med børnene om blandt andet jord til
bord-oplevelsen, og om hvor vores mad kommer fra.

•

I håndværk og design kan den dekoreres, og der kan laves skilte.

•

I natur/teknologi er der mange muligheder: Næringsstoffers
kredsløb, kompost, forurening og økologi.

•

I madkundskab kan der høstes, laves mad og snakkes om at
være selvforsynende.

I skolerne kan arbejdet med kasserne kobles op på de Forenklede
Fællesmål på mange måder. Haver til Maver Aarhus har udviklet
mange undervisningsideer til de forskellige læringsmål.
Til dagtilbuddene medsendes et inspirationsmateriale, som tager
udgangspunkt i det pædagogiske arbejde med de 0-6-årige.
Til skolerne medsendes et undervisningsmateriale, som tager
udgangspunkt i mellemtrinnet, men det kan tilpasses andre
klassetrin.
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Det vil sige, at der er rige muligheder for at arbejde tværfagligt med
udgangspunkt i kasserne, og der er i det medfølgende materiale
både ideer, illustrationer og baggrundsviden at hente for lærere og
pædagoger.

Eksempler på læringsmål
Disse mål er inspireret af de Forenklede Fællesmål til
5. klasse – find selv på flere.
Natur/teknologi
Ud fra de afgrøder, I har i jeres have, kan eleven
bestemme, hvordan frøet ser ud.
Eleven har viden om de grøntsagsfrø, I har.

Madkundskab
Eleven kender til en grøntsags vej fra jord til bord.
Eleven kan med egne ord forklare en grøntsags vej
fra jord til bord.

Matematik
Eleven kan måle arealet af jeres bed og tegne det i
andre målestoksforhold på et stykke papir.
Eleven har viden om at måle areal og tegne arealet i
andre målestoksforhold.

Innovation og entreprenørskab
Eleven kan selv iværksætte sin have ved brug af
kreativitet, inspiration, samarbejde og personlig
indstilling.
Eleven ved, hvordan man samarbejder om
at iværksætte sin egen have.

Billedkunst
Eleven kan igennem farver og billeder kommunikere,
hvad der er sået hvor i sin haveplan.
Eleven ved, hvordan man bruger farver og billeder til
at lave en haveplan for sit bed.

23
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Haven i alle sæsoner

Kompost

En rullende køkkenhave er levende og skal passes hele året.

At lave sin egen kompost understøtter arbejdet med de rullende
køkkenhaver og giver en masse nye ideer at bruge i undervisningssituationer.

For det første er det vigtigt at aftale, hvordan den skal passes i
ferier, specielt sommerferien. Da den er på hjul, kan man køre den
hjem til en familie eller over til et ældrecenter eller en SFO. De kan
så vande og luge bedene hele sommerferien.
For det andet skal jorden holdes i live og fodres om vinteren. Den må
helst ikke stå helt bar. Det kan man gøre ved at så en efterafgrøde,
for eksempel en kløverblanding, som tilfører jorden kvælstof gennem
synlige små knoldbakterier på rødderne.
Man kan også give haven vinterdyne på af blade, tang eller kompost
og se, hvor blød og mørk den så er om foråret. Bar jord bliver af regn
og kulde næringsfattig og ser hård og grå ud.
Klassen kan også vælge at plante vinterhårdføre krydderurter, som
der kan klippes af hele vinteren.

Det kan ske udendørs i åbne eller lukkede beholdere, hvor klassen
hvert år kan hente god kompost. Eller klassen kan have en lille
indendørs beholder, hvor en hurtigere kompostering kan laves.
At kompostere er også en proces, hvor børnene hele året har fokus
på deres madaffald og til foråret ser, at det kan bruges til at gøde
jorden i haven. Og under mikroskop kan nedbrydningen af affaldet
og livet i komposten følges.
Nedbrydningen af affaldet sker på forskellig måde i forskellige
typer kompostbeholdere. Børnene kender nok regnormen, men der
er også kompostorm, jordbakterier, svampe og andre små hjælpere.

Om foråret vækker man jorden igen. Når man fjerner resterne af
blade og evt. efterafgrøde, kan man mærke, at jorden er blød og
fuld af næring - klar til at få de små frø til at spire og gro.
Fordi bedene kan køres ind i klassen, kan man begynde arbejdet
tidligt. Nogle planter er gode at forspire evt. med kassen overdækket
af glas. De små planter kan så plantes ud i den rigtige afstand i
kassen.
25

Madoplevelser
Tre små havekasser til en klasse med 28 elever giver ikke nok råvarer
til en stor ret til alle. Desuden modner grøntsager på forskellige
tidspunkter. Derfor vil det altid være nødvendigt med tilkøb af flere
råvarer.
Her kan man inddrage børnene i en snak om madspild og undersøge,
hvad det lokale supermarked smider ud af grøntsager.
Hvis institutionen har udendørs muligheder for at lave mad over
bål, hænger det rigtig godt sammen med køkkenhaven.
Forslag til opskrifter i inspirationshæftet (se bilag side 34-36):
•
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En stor gryde med alle mulige grøntsager kogt sammen til en
gryderet er altid et hit.

•

Grøntsager som rødbeder, gulerødder og kartofler kan skæres
tyndt ud og råsteges til chips.

•

Salater, rå eller grillede, er også nemme at lave.

Børnene kan også selv lede efter opskrifter på nettet.

I tilbuddet om Rullende Køkkenhaver er også inkluderet et besøg af
en bålkok. På den måde får det pædagogiske personale en ekstern
fagperson ind i arbejdet med mad. Samtidig får de frie hænder til
arbejdet med børnene, mens sikkerheden omkring bål og ild er lagt
i hænderne på en erfaren ekspert.
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DE TRE PARTNERE
// Rullende Køkkenhaver er blevet til i et samarbejde mellem to kommunale projekter og Aarhus Arrest

29

Haver til Maver i Aarhus Kommune

Smag på Aarhus

Børn lærer gennem praktiske aktiviteter, og i skolehaverne i Aarhus
får de erfaringer med dyrkning, sundhed og økologi.

Smag på Aarhus er et tværmagistratsligt projekt i Aarhus Kommune
med projektledelse i Teknik og Miljø. Sammen med borgere, foreninger og institutioner arbejdes der på at gøre Aarhus mere
spiselig og fremme kendskab til vores fødevarer, både de dyrkede
og de sankede i naturen.

Projektet Haver til Maver i Aarhus Kommune er placeret under
Natursamarbejdet på Sølyst i Brabrand.
Der er fokus på at udvikle:
•

Bæredygtig adfærd

•

Naturfaglig dannelse

•

Viden om mad

•

Sammenhængsforståelse

Haver til Maver er et alternativt læringsmiljø, hvor børn arbejder
med haver, udekøkkener og natur med fagpersoner som gartnere,
naturvejleder og bålkokke. Deres egne lærere og pædagoger er med
i forløbet og følger op både før og efter besøgene i haverne.
Børnene følger en sæson i haven fra jorden klargøres og de første
frø lægges, til afgrøderne høstes og tilberedes.
Skolehaverne ligger fysisk tre steder i Aarhus Kommune, i nord, syd
og vest. Der er plads til i alt 25 skoleklasser og 20 dagtilbud.
At være med en sæson koster 10.000 kr. pr. klasse. Transporten fra
skole til have har været en barriere for flere skoler, og derfor opstod
ideen om de Rullende Køkkenhaver.
Missionen med Haver til Maver er, at flest mulige skal have
muligheden for at dyrke og få jord under neglene.
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Projektet tror på, at det gør en forskel at opleve, hvor råvarerne
kommer fra, og hvordan de bearbejdes frem til det færdige måltid.
Derfor er et samarbejde med Haver til Maver, et projekt i Børn og
Unge, oplagt. Smag på Aarhus er støttet af Nordea-fonden, og har
derfor midler at sætte i Rullende Køkkenhaver.

Made by Prisoners
Hvorfor står der, ud over Smag på Aarhus og Natursamarbejdet,
også Made by Prisoners på alle de rullede bede?
Det er fordi, endnu en lokal institution er med i samarbejdet.
Aarhus Arrest har et værksted, der gerne vil have meningsfyldt
arbejde, så de har stået for det fysiske arbejde med at udvikle og
lave kasserne.
De indsatte har været meget stolte af det meningsfulde arbejde,
og de var glade for at tænke på, at deres egne børn måske var
blandt fremtidens brugere af bedene.
Hver kasse er 50cm x 90cm i bredde og længde og 40 cm i højde.
Den er monteret med kraftige hjul under. Indvendig er den beklædt
med fiberdug. Hvis den skal bruges inden døre, skal der stilles en
drypbakke under, da der ikke er fast bund i kassen.
Den type kasser passer fint til brugere, hvor det er travle ansatte,
der skal styre og planlægge arbejdet som en pædagogisk
aktivitet. Derfor er denne løsning også blevet tilbudt bosteder og
aktivitetssteder under Sociale Forhold og Beskæftigelse, specielt
til voksne handicappede.
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BILAG
// Inspirationsmateriale fra projektet Haver til Maver: Frøvejledning og opskrifter

32

FRØVEJLEDNING
GULEROD

Sådybde: 1 cm

Frøafstand: 2 cm

STRIBET RØDBEDE

Sådybde: 2 cm

Frøafstand: 8 cm

DILD

Sådybde: 1 cm

Frøafstand: 2 cm

BUSK BØNNE

Sådybde: 7 cm

Frøafstand: 10 cm

RADISER

Sådybde: 1 cm

Frøafstand: 3 cm

KORIANDER

Sådybde: 2 cm

Frøafstand: 2 cm

LØG

Sætning: Helt ned. Rod ned, spire op.

RØDBEDE

Sådybde: 3 cm

Frøafstand: 8 cm

PERSILLE

Sådybde: 1 cm

Frøafstand: 4 cm
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OPSKRIFTER

Verdens bedste chips
Tænk, at man kan lave sine grøntsager om til chips
– Det skal prøves!
Metodikker: Skære (i ultratynde skiver, gerne på mandolinjern),
fritere, blande.
I skal bruge: 1-2 wokpander og et bålsted.
Klar på: 45 minutter, koge+stegetid ca. 35 min.
Portioner: En lille smagsprøve til ca. 20 personer
Ingredienser:
3 små beder (både rødbeder og bolsjebeder)
1 tyk gulerod
3 stk. kartofler (eller andre rodfrugter)
3 spsk. Olivenolie
Lidt timian (eller andre urter i kan lide)
1 knsp. Peber
2 tsk. flagesalt

Sådan gør I:
Rengør alle grøntsagerne og skær dem i supertynde skiver.
Det allerbedste resultat får I ved at skære grøntsagerne på et
mandolinjern – få evt. hjælp af en voksen.
Hold rødbederne væk fra de andre grøntsager, da deres farve
smitter af.
Varm 1-2 wokpander godt op.
Rengør urterne og bland olien med lidt salt og friskkværnet peber.
Hak urterne og bland dem med olien.
Alle grøntsager vendes med olieblandingen eller pensles.
Når panden er godt varm kommer i grøntsagerne på i ét lag. De
vendes med en grilltang, når de er gyldenbrune. De skal ca. have 5
minutter på hver side. Rødbederne skal på til sidst, hvis I vil undgå
at alt bliver lilla…
Anretning:
Disse chips spises med det samme, gerne lige drysset med lidt
flagesalt inden.
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Blinde høns finder lækkerier fra haven
Denne ret er inspireret af en vesttysk opskrift der kaldes ”Blind
høne”. Det kommer fra ordsproget ”blinde høns kan også finde korn”.
Det hentyder til, at man altid kan finde et eller andet i denne ret,
som man kan lide. Man kan kalde denne type af ret for en gryderet
– på fransk en fricassé (frikassé).

Sådan gør I:
Sæt en stor gryde med vand over.
Skyl kartoflerne fri for jord, skræl dem i 1x1 cm tern.
Skrab gulerødderne og skær dem i skiver á ca. 1 cm.

Metodikker: Snitte, skrabe, skære (i stave og tern), koge.
I skal bruge: En gryde med låg og et bålsted.
Klar på: 45 minutter, kogetid ca. 25 min.
Portioner: 4 fulde måltider eller smagsprøver til ca. 20 personer.
Ingredienser:
2½ liter vand
250 g. buskr
250 g. gulerødder
300 g. kartofler
10 stk. blade af frisk løvstikke (hvis ikke i har det, kan man også
bruge lidt sar eller en lille boullionterning)
1 tsk. tørret timian
1 håndfuld persille
2 stk. syrlige æbler
2 stk. pærer
1 dåse hvide r
Evt. salt og peber

Rengør bønnerne, og skær dem i 5 cm lange stykker. Rengør urterne.
Hæld grøntsagerne i gryden, efterhånden som I får snittet kartofler, gulerødder, grønne bønner og urterne. Tilsæt evt også en
boullionterning.
Retten skal simre, dvs. kun have mellemvarme – vandet skal boble
let hele tiden. Hold låget på gryden, så går det hurtigere. Lad det
hele koge i ca. 15 min. Kartoflerne skal smutte af en kniv, når man
stikker i dem.
Vask og skræl æbler og pærer, og skær dem i skiver. Tilsæt nu
frugten og bønner til gryderetten. Lad det hele koge i 10 minutter.
Hvis der er nogle stilke fra timian eller andre urter, så fjern dem,
inden I skal spise.
Anretning:
Det ser flot ud, hvis man drysser lidt urter, saltflager og friskkværnet
sort peber ud over.
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Grillet salat med bolcher og vinaigrette
Det er sjovt at lege med rødbeder, da man får de flottest farvede
hænder! Hvis du ikke vil gå rundt med blå hænder hele dagen, kan
du fjerne farven med citronsaft.

Sådan gør I:
Sæt en gryde med vand til at koge. Rengør rødbederne og kog dem
med skræl i ca. 20 min.

Vinaigrette er et andet fint ord for dressing. Det er også det samme
som mayonnaise, dog uden æggeblommerne, som man altid
kommer i en hjemmerørt mayonnaise. Denne mættende salat kan
også fyldes i et fladbrød og bruges til madpakken.

Smelt smørret, så det bliver let brunet. Det skal både bruges til
at pensle med og til vinaigretten. Rengør radiserne, og skær dem
igennem en gang, så alle halve radiser både er hvide og lyserøde.

Metodikker: Skære (i tynde skiver), gnubbe, pensle, brune, grille/
riste, piske, hakke.
I skal bruge: En gryde med låg, en bålrist og et bålsted.
Klar på: 45 minutter, koge+stegetid ca. 35 min.
Portioner: 4 fulde måltider eller smagsprøver til ca. 20 personer.
Ingredienser:
500 g. beder (både rødbeder og bolsjebeder)
150 g. smør (til pensling og til vinaigrette)
15 stk. radiser
200 g. salat (gerne en krøllet én af slagsen)
100 g. smuldret feta ost
Vinaigrette:
(husk smør – se i forklaringen)
½ dl. æbleeddike eller balsamisk æbleeddike
1 stk. skalotteløg
1 god håndfuld friske koriander

Når bederne er kogt, hæld så det varme vand væk. Hæld straks
herefter iskoldt vand over bederne i gryden, og gnub skindet af
dem. Hvis du både har bolsjebeder og rødbeder, så sørg for at holde
dem fra hinanden, da rødbeder farver alt lilla. Skær bederne i tynde
skiver.
Sørg for at grillen er godt varm. Pensl alle radiser og beder med det
brunede smør. Gem resten af smørret til vinaigretten.
Grill grøntsagerne til de får lidt farve. Radiserne skal have kortest
tid, så start med dem. De skal ca. have 2 min., og kun på den flade
side. Bederne skal have omkring 10-15 minutter, men de må ikke
blive sorte. Vend dem en gang imellem.
Tag grøntsagerne fra grillen og læg dem til afkøling, inden du lægger
dem på salatbladene.
Vinaigrette: Rengør korianderbladene og hak dem fint. Skalotteløget
istandgøres og skæres i supertynde skiver. Pisk resten af det brunede
smør (ca. 4 spsk.) sammen med eddiken og tilsæt korianderbladene
og løget.
Anretning: Vask salaten og læg den pænt på et fad, hvor hele retten
skal kunne være på. Læg bederne fint på salaten, smulder fetaosten
henover og hæld vinaigretten ud over hele salaten.
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MERE INSPIRATION

/ SmagPaaAarhus.dk
/ Havenyt.dk
/ Aarhus.dk/Havertilmaver
/ Skoven-i-skolen.dk
/ Byhaver.dk
/ Solsikken.dk
/ Emu.dk/omraade/gsk
/ Emu.dk/modul/skolehaver
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