
Et sted
For eksempel dit beboerhus i boligafdelin-
gen med adgang til køkkenfaciliteter. Det kan 
også være, at du afprøver din idé i din gård 
med adgang til grill, borde og bænke.

Madværter
Inviter naboer med mange forskellige bag-
grunde til at være med. Sæt tid af til en snak 
om mad, kultur og traditioner. Det er en inspi-
rerende måde at lære hinanden at kende på 
og give jeres folkekøkken en identitet.

Udstyr
Listen på anskaffelser er lang, og kan rumme 
alt fra borde-bænkesæt til kartoffelskræller, 
forklæder og elektriske kogeblus – alt efter 
hvad der mangler på jeres sted.

Lokale råvarer
Gå på sanketur efter vilde urter imellem 
husene. Lav evt. en aftale med dit lokale 
supermarked om at aftage overskudsvarer. 
Det er gratis og et super kreativt element at 
bruge som supplement til din menu. Husk at 
nævne og takke supermarkedet i din omtale 
af folkekøkkenet.

Sådan gør du før, under 
og efter et Folkekøkken

Før I starter
Tag et møde en uge før afviklingen af fol-
kekøkkenet og planlæg. I skal lave en ar-
bejdsplan med forskellige roller: Hvem står 
for menu og indkøb? Er der nogen, der er 
særligt gode til at overskue budget og øko-
nomi? Hvem dækker et flot bord og byder 
velkommen? Og hvad med PR og reklame? 
Giv jer god tid til at blive enige om en pris på 
billetterne, der kan få det hele til at hænge 
sammen økonomisk.

På dagen
Mød ind i god til en fælles planlægning på 
dagen. Udvælg en teamleder blandt mad-
værterne. Start eventuelt dagen før med at 
justere menu i forhold til overskudsvarer og 
gør grøntsagerne klar til brug. Når gæster-
ne ankommer har alle i teamet ansvar for, 
at gæsterne føler sig velkommen. Byd vel-
kommen og vis gæsterne godt til rette. Tag 
ejerskab over situationen. Det er dit folkekøk-
ken. Forkæl alle sanser med et velduftende 
måltid, jeres fortællinger, et pyntet bord med 
blomster fra gården og dæmpet musik på 
anlægget.
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Krydderier
Sørg for mindst at have én ret på bordet, der 
sætter gang i smagsløgene og overrasker 
gæsterne positivt. Måske bruger din nabo 
krydderier og ingredienser, du ikke kender 
endnu.

Menu
4-5 retter er passende: En hovedret med til-
behør af forskellig art og dessert til at søde 
hjerter og børnemaver. Hjemmebagt brød 
er altid populært. Måske er der en dygtig 
brødbager i gruppen.

Historier
Alle retter har en fortælling. Hvordan lavede 
dine bedsteforældre maden? Hvordan lærte 
du retten at kende? Giv din historie videre, 
sådan at jeres retter afspejler den kulturelle 
mangfoldighed, der er i jeres folkekøkken.

Regler om hygiejne
Anskaf et hygiejnebevis som det første, så du 
kan få styr på det basale om håndtering af 
råvarer i køkkenet før, under og efter mad-
lavningen. Vask hænder før og undervejs 
i madlavningen, dobbelt efter toiletbesøg, 
berøring i ansigt, på mobilen m.v. Indret 
madstationer, hvor du bruger forskellig far-
ver skærebrædder til kød, grønt og fisk. Husk 
også at tage ansvar for hinandens hygiejne, 
så alle følger fælles regler.

Det skal du bruge for at 
komme i gang

Skal VI hjælpe dit 
madfællesskab på vej?

Drømmer du om at starte et 
spisefællesskab eller folkekøkken 
der, hvor du bor? 

Madskolen Jorden Rundt er et tilbud om un-
dervisning i madlavning på helt nye måder. 

Tlf. 30 95 81 52 
madskolenjordenrundt@gmail.com
madskolenjordenrundt.dk  

Efter afvikling
Lav en fælles evaluering og gennemgang 
af aftenen. Hvad gik godt? Hvad kunne gå 
bedre? Hvordan kan vi bruge dagens erfa-
ringer til at gøre det endnu bedre næste 
gang? Passer priserne i forhold til indtægter 
og udgifter ? Skriv det hele ned i en logbog. 
Husk at finde en dato til næste planlæg-
ningsmøde.

God fornøjelse 
– og velbekomme!

Kærlig hilsen 
Madskolen Jorden Rundt


