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Arbejdsspørgsmål 
 
1. Inden kapitel 5 læses, kan følgende opgaver løses 
Teksten, I skal læse i dette kapitel, handler om, hvad vi kan lære af Afrika. 
Forud for læsningen skal I derfor lave en fælles liste, hvor I beskriver, hvad I har lært om 
afrikansk mad og madkultur i de forrige kapitler. 
 
Når I har udarbejdet listen, skal I drøfte, hvilke ting, I gerne vil lære mere om. 
Har forløbet givet jer lyst til at udforske nye ingredienser eller råvarer i køkkenet? 
Har læsningen givet jer lyst til at udforske afrikanske madkulturer? Det kan f.eks. være at 
spise mere med fingrene, eller tilberede råvarer anderledes? 
 
2. Læs kapitel 5 
Læs nu kapitel 5 – Nødhjælp fra Afrika. 
Under læsningen kan I tilføje de nye ting, som I lærer, til jeres liste. 
 
2. Efter læsningen af kapitel 5 
Kig nu på jeres liste igen. Har I fået yderligere viden gennem dette kapitel? 
 
I skal nu udtænke en servering/ret med afsæt i temaet: Hvad ved nu om Afrika og Afrikas 
smage, som vi gerne vil bringe i spil i køkkenet? 
 
Med al den foregående viden og jeres madeksperimenter, skal I udtænke en servering, hvor I 
bruger afrikanske råvarer, teknikker, krydderier og/eller kulturelle elementer. 
Serveringen kan også være dansk eller europæisk i et sammenspil med afrikanske elementer. 
Det kan f.eks. også være klassisk dansk mad, der bliver nyfortolket ud fra jeres viden og 
erfaringer med afrikanske smage - eller omvendt. 
 
Retten/serveringen skal præsenteres for de andre elever. 
I præsentationen skal der lægges vægt på begrundede valg i forhold til råvarer, teknikker, 
krydderier og kulturelle elementer.  
I kan tage udgangspunkt i følgende fokuspunkter: 
 

● Hvilke kulturelle elementer har I valgt?  

● Hvilke teknikker, råvarer og smage har I bragt i spil i retten? Hvorfor netop disse?  

● Hvordan er jeres ret inspireret af Afrika? 

● Hvordan passer smagene sammen, og hvordan kunne netop de afrikanske elementer 

bidrage til smagen? Dybere, rundere, sødere osv.? Overvej bl.a. smag, aroma og 

tekstur. 

● Er der særlige kulturelle ting, I har valgt, som stammer fra Afrika eller Danmark? 

(Særligt spisemetode, service eller tilberedningsmetode) 

 
3. Tilbered retterne, og præsentér retterne for hinanden 


