
 

Workshops på 

Foodfestivalen den 12. oktober 2018 

  
Workshop 1  
Fermentering af planter (hvidkål). Hvert barn for et glas med hjem som kan være på klassen. Eleverne kan 
holde øje med fermenteringsprocessen og efterfølgende smage på produktet. Der er lavet smagsprøver 
forud som børnene kan sange på mens de tilberede grøntsager til deres egen lille krukke. (Kasper har 
kursus i fermentering og arbejdet med et før)  
Antal studerende: 5  Antal børn: 5  
   
Workshop 2  
Insekter er fremtidens mad. I denne workshop kan man tilberede insekter på forskellige måder. Man kan få 
og smage på dem. Man kan få et oplæg om hvor fanatiske dyr insekter er og hvordan deres levevis er. 
(måske kan vinbjergsnegle også være en del af denne workshop.  
Antal studerende: 5  Antal børn: 5  
 
Workshop 3  
Formidlinger om fjordens ørreder. Havørreden er en spændende fisk. Dem smager fantastisk og den har en 
spændende livsførelse. I denne workshop kan mange prøve at fange en ørred, sprætte den op og rengøre 
den. Ørreden tilberedes med persille(skovsyre) og lidt salt og citron.  
Antal studerende: 5 Antal børn: 5  
 
Workshop 4  
Muslinger er fjordens lunger. Rigtig mange af fjorden muslinger bliver eksporteret til ulandet, mens vi i 
Danmark ikke rigt har smag for dette skaldyr. Vi kigger på hvordan muslinger bor og lever i fjorden. Hvad er 
en fjordhave og hvad kan vi bruge dem til? I denne workshop laves der muslinger og vi kan smage på dem 
på forskellige måder.  
Antal studerende: 5 Antal børn: 5  
   
Workshop 5  
Nogle dyr lever også af fjordens mad: Vi ser på skarver og ænder fra fjorden. Vi lukker dem op også er på 
hvad kråsen indeholder. Vi taler om bæredygtig natur, natursyn og naturforvaltning som har betydning for 
vores udnyttelse af fjorden som spisekammer  
Antal studerende: 5 Antal børn: 5  
 
Workshop 6.  
Denne workshop har til formål at arbejde med restprodukter fra fødevarer. Plastik, pap og plastik, men 
også affald som organisk materiale den kan komme i komposten. Workshoppen tager udgangspunkt i en 
æstetisk læringstilgang, hvor der skabers nye produkter, værke artefakter således, at det anvendte 
materiale genbruges i en eller anden form. Der kan fremstilles små kompostbeholdere eller andre værker 
ud af en mælkekarton osv.   
Antal studerende: 5 Antal børn: 5  
   
  
 


