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Tivolis  
ramarinerede r  dkal

TIL 6 PERSONER SKAL DU BRUGE: 

1 økologisk rødkål

SÅDAN GØR DU:

Pil de yderste blade af rødkålen af. Skær rødkålen over en 
gang fra top til bund og skyl derefter de 2 dele grundigt.  
Snit nu kålen, så fint du kan, og put den fintsnittede rødkål  
i en skål, der kan tåle kogende vand.

TIL KRYDDERIBLANDING 1:
1 kaffefilter
1 elastik
3 laurbærblade
2 stjerneanis
5 tørrede nelliker
5 tørrede enebær

Knus de 5 enebær i en morter eller i en skål med skaftet  
af en træ-grydeske. Put de knuste enebær i kaffefilteret 
sammen med laurbærblade, stjerne anis og nelliker.  
Luk filteret med en elastik og kom det ned til kålen.

TIL EDDIKELAGE:
5 dl lagereddike
5 dl vand
5 dl brun farin

Bland det hele sammen i en gryde og varm den op  
ved middel varme. Blandingen skal koge op, og derefter 
hældes over rødkålen.

TIL KRYDDERIBLANDING 2:
1 spsk. stødt koriander
½ spsk. stødt ingefær
1 spsk. stødt fennikel
1 spsk. stødt kanel
1 spsk. stødt spidskommen

Bland krydderierne sammen i en lille skål og drys blandingen 
over rødkålen. Rør godt rundt i skålen, dæk med et låg eller 
en tallerken og sæt skålen i køleskabet.  
Rødkålen skal trække min. 2 dage og gerne længere. .

Prøv den i en hjemmelavet frikadellesandwich  
eller i stedet for den traditionelle rødkål til fx julemiddagen.



Velkommen til en dag fyldt med økologi, bæredygtighed og en smagsprøve på kvalitets fast food.  
Hurtige måltider kan nemlig godt være lavet af gode råvarer.

I skal starte med at finde de 5 sansekasser, der står ved Pergolahaven.

God fornøjelse!



I skal finde de 5 sansekasser, der står ved Pergolahaven.  
I kasserne er der ingredienser eller dele af ingredienser til jeres frokost i dag. I skal ikke selv lave frokosten,  

men I skal gætte, hvad det er, I skal spise. I behøver ikke starte med kasse nr. 1. 

På skiltene på kasserne kan I se kassens nummer, få mere viden om økologi og  
få lidt hjælp til at gætte hvilken ingrediens, der er i kassen. 

KASSE NR. 1 ER EN FØLE-KASSE.  
Det betyder, at I ved at bruge følesansen, i det her tilfælde jeres fingre og hænder, skal finde frem til,  
hvad der gemmer sig i kassen. Der er ikke noget levende i kassen og heller ikke noget ulækkert.
I kasse nr. 1 er der et:

KASSE NR. 2 ER EN LYTTE-KASSE.  
Her skal I, ved at bruge høresansen, finde frem til, hvad det er for en dyrelyd, der afspilles i kassen. 
I kasse nr. 2 kan man høre lyde fra en:

KASSE NR. 3 ER EN KIGGE-KASSE.  
Ved at bruge synssansen skal I finde frem til, hvad der er ingredienser til at lave i kassen. 
I kasse nr. 3 er der ingredienser til at lave:

KASSE NR. 4 ER EN DUFTE-KASSE.  
Brug her lugtesansen til at finde frem til, hvad der gemmer sig i kassen. Ovenpå kassen er der lavet huller,  
og herigennem kan I dufte ingrediensen.
I kasse nr. 4 kan man dufte:

KASSE NR. 5 ER EN KIGGE-KASSE.  
Ved at bruge synssansen skal I finde frem til, hvad der er ingredienser til at lave i kassen. 
I kasse nr. 5 er der ingredienser til at lave:

FROKOSTEN I DAG ER:          En hotdog                               Fish and chips           En burger 
  En frikadellesandwich            En pizza                     En shawarma



Der findes mange forskellige mærkninger af fødevarer i Danmark. Det mest kendte er det røde ø-mærke,  
der viser om en vare er økologisk. Restauranter, cafeer og andre spisesteder kan også få et økologisk spisemærke, 

som viser hvor stor en procentdel af køkkenets mad, der er økologisk.  
Mærkerne er enten bronze, sølv eller guld. I skal nu rundt i Tivoli og finde mærkerne. 

Skriv navnet på spisestedet/cafeen, og hvad for et mærke, de har.

Hvor stor en procentdel af køkkenets mad, er økologisk hvis man har et guldmærke?: 
Hvor stor en procentdel af køkkenets mad, er økologisk hvis man har et sølvmærke?:
Hvor stor en procentdel af køkkenets mad, er økologisk hvis man har et bronzemærke?:
(I kan få information om de økologiske spisemærker på side 37 i bogen ”Økologi – Hvad er det?”)

Navn:                           Mærke:
Navn:                           Mærke:
Navn:                           Mærke: Navn:                           Mærke:

Navn:                           Mærke:Navn:                           Mærke:
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