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Madkundskabslærer Kristine Dons Bleikelia
forklarer Helena, hvad en glaskål kan bruges til.
Madpakkerne fik en makeover
1700 skoleelever i Vejen Kommune går i disse uger i skolekøkkenet for at give
madpakkerne en makeover. Onsdag kastede eleverne fra 6. klasse på Brørupskolen sig
ud i at lave pitabrød med falafel.
Brørup: GoCook, Coops madprojekt for børn og unge, har en mission om at skabe den
første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre. Et af GoCooks
største projekter er Smagekassen, hvor næsten 6.500 skoleklasser over hele landet
modtager en kasse fyldt med råvarer og undervisningsmaterialer. Smagekassen er
denne gang pakket med blandt andet glaskål, kinaradiser og kikærter, så eleverne kan
bage pitabrød med falafel og eksperimentere med snacks til mellemmåltidet.
- Det er råvarer, mange elever ikke kender til. Der kommer mange sjove forslag til, hvad
grøntsagerne er. Kinaradisen syntes de lignede en meget stor bleg gulerod, og
glaskålen en dragefrugt, fortæller Kristine Dons Bleikelia, der underviser i madkundskab
på Brørupskolen.
Eleverne er delt op i to hold, og på det ene hold er Alexander og Malte i gang med at
lave falafel.
- Jeg kan ikke ha' lugten af det, udbryder Alexander, da han åbner dåsen med kikærter.
Simon og Johan er i gang med at lave dej til pitabrød, og det ned til mindste detalje.

6. og 7. klasse på
Brørupskolen er med i det
landsdækkende GoCookprojekt, der har fokus på
sund mad. Helena (t.v.) og
Cecilie er i gang med at lave
falafel.

Malte (t.v.) og Alexander er i gang
med lave falafel.

- Der er et gram for lidt. Det skal
være nøjagtigt, for så får man lige
det, man skal ha', lyder det fra
Jonas, mens han vejer melet af på
køkkenvægten.
På det andet hold er Helena og
Cecilie enige med Alexander.
- Det lugter af dyremad, lyder dommen over kikærterne.
Godt med inspiration
Pigerne er enige i, at det er godt med inspiration til madpakken.
- Men jeg smører ikke selv min madpakke. Det gør min mor, men jeg er med til at
bestemme, forklarer Cecilie.
Kenneth og Anders er blevet færdige med at
ælte pitadejen.
- Den er i mikroovnen for at hæve. Så går det
hurtigere, forklarer Kenneth.
- Kristine, Kristine, vi er kommet til at putte en
hel skefuld spidskommen i i stedet for en
halv, går det, spørger Jonas.

- Det går nok, beroliger madkundskabslæreren.
Tilbage ved Alexander vækker dejen til falafel stadig ikke begejstring.
- Det ligner bogstavelig talt bræk, udbryder han, mens dejen får en tur med blenderen.
Det bekymrer nu ikke Kristine.
- Eleverne på det første hold syntes også, det lød helt forfærdeligt, men de blev meget
begejstrede, da de smagte det, fortæller hun.
Med Smagekassen følger også undervisningsmateriale og opgavehæfter til brug i
undervisningen.

Billedet i midten:
Kenneth er en sand mester i at rulle dej ud til
pitabrød.
Simon (t.v.) og Johan deles om opvasken.

