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smag på ord og mad 
med børnene

Kære Forældre

“Læs og lav mad” er bogen der træner barnet i både læsning 
og madlavning. Bogen er opdelt i seks grupper med op-
skrifter og under hver gruppe er opskrifterne og læsningen 
inddelt i tre niveauer med supplerende illustrationer. 

Vi har valgt at illustrere opskrifterne med tegninger, for at 
give børnene frihed til at bruge fantasien og fremstille ret-
terne uden et facit for det visuelle resultat, og dermed uden 
at den færdige ret skal sammenlignes med og måles op imod 
et fotografi af forfatternes færdige ret.

Der er små opgaver bagerst i bogen som knytter sig til 
madlavning, råvarer og varemærkning, med henblik på at 
tilføre børnene relevant viden og stimulere deres interesse 
for mad.

Det er vores klare hensigt med bogen, at børnene her får en 
kogebog som de frit og selvstændigt kan bruge uden megen 
hjælp (eller indblanding) fra de voksne. ALTSå eN kogeBog 
TiL BøRN – heLT På BøRNeNeS egNe PRæMiSSeR.  

Så, kære forældre, slip børnene løs i køkkenet og nyd sma-
gen af deres kreativitet.

god fornøjelse
Marie & Michelle
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små retter
Avocado-dip
Antons nudler 
havre-grød
humus
klat-kager
ægge-wrap 
Pesto
Jordbærkompot
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indhold

suppe og grønt
Vand-melon-salat
Rå-kost
hylde-bær-suppe
kartoffel-rösti
Tomat-suppe
kartoffel-suppe
Coleslaw
kartoffelpizza 
kartoffelsalat 
Panzanella
Pastasalat med pesto
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brød og boller
Nemme boller 
Fødsels-dags-boller 
Burger-boller
Brød med mandler

driKKevarer
Rabarber-saft 
Mynte-the 
Smoothie 
hylde-blomst-saft 
Varm kakao med fløde-
skum 

opgaver
“Mens vi venter”
Svar på spørgsmål

hovedretter
Risen-grød
Pasta bolognese 
Burger
Brændende kærlighed 
Fiskefilet
Fiskefrikadeller 
Satay kyllingespyd 
Citronkylling 
oksekød i wok
Frikadeller
Svinemørbrad 
 

søde sager
is-sandwich 
gift-drik 
kokos-makroner 
Dadel-kugler 
Nutella
Pande-kager 
kold-skål med knas 
kanel-snegle 
øl-kage 
Bagte rabarber
Smuldre-kage 
Chokoladekage 




