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Det är smart att äta sådant som kroppen behöver för att kunna växa, vara
frisk, hålla humöret uppe, kunna tänka, röra på sig, få ett starkt skelett och
vara pigg och glad.

Bra mat och dryck behövs för att kroppen ska
orka hålla igång.Vi behöver fylla på med energi
så att vi orkar hela dagen för att kunna umgås
med kompisar, koncentrera oss i skolan, ha
kraft att träna och orka med att uppleva.
För att orka en hel dag behöver vi äta frukost,
lunch, middag och gärna två till tre mellanmål.
Det är inte ovanligt att vi slarvar med mellanmålen eller ersätter dem med något som inte
ger mer långvarig ork. Det är också bra att se
till att det går lagom lång tid mellan måltiderna
och att försöka äta vid ungefär samma tider
varje dag. Låt mat vara enkelt och roligt! Ät av
allt, men inte jämt och ta vara på måltidsupplevelsen, d.v.s. njut av maten.
I denna del vill vi sätta extra fokus på det
viktiga mellanmålet och ge tips och inspiration
kring vad som kan utgöra ett mellanmål och
hur man snabbt och enkelt ordnar fram sitt
eget mellanmål.

Att diskutera:
• Vad är ett mellanmål för dig?
• Varför behöver vi äta mellanmål?
• Hur pigg/trött känner du dig vid olika tider
på dygnet från det du vaknar tills du som-

nar? Rita en kurva. Fundera över varför
kurvan ser ut som den gör.
• Varifrån får du energi?
• Vad förbrukar energi i din vardag?
• Vad ger dig energi?
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Vad är egentligen ett mellanmål? Hur kan man förbereda sitt mellanmål
om man behöver ta det med sig? Kan lust till att laga mat och baka skapas
genom att börja med mellanmålet?

Det här behöver du till lektionen:

• Lista tre favoritmellanmål.

• Mitt mellanmål, bilaga 12

• Har du ett bra (eget) recept på mellanmål?

Övningar, bilagor och allt övrigt material finns
på: www.fazer.se/sinnenasaventyr
Mellanmålet är också något som är möjligt och
enkelt att tillaga oavsett vilka lokalförutsättningar du har på just din skola.
Här vill vi ge inspiration till att prova olika
sorters mellanmål. Inspiration och recept som
kan användas såväl i skolan som i fritidshemmet.
Fazers recept hittar du på hemsidan och
där kan du även ladda ner recepten som ett
PDF-dokument: www.fazer.se/sinnenasaventyr/
mellanmal

Övning: Mitt mellanmål
Mitt mellanmål, bilaga 12
Låt eleverna rita och skriva om sitt favoritmellanmål och räkna ut ingredienserna till
receptet.

Att diskutera:
• Vilket är ditt favoritmellanmål?
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Brödet har sedan 1000-tals år varit ett viktigt livsmedel som ger god
näring och viktiga kolhydrater. Idag finns en mängd olika sorters bröd och
det är ett livsmedel som kan varieras i oändlighet och anpassas efter smak
och tillfälle.
Det här behöver du till lektionen:

Svensk brödhistoria

• Brödets lilla ordlista, bilaga 13

I fornnordisk tid bakade man ojäst bröd av
korn som maldes för hand och bakades direkt
på en stenhäll. Brödet var mjukt och skulle ätas
direkt.

• Några vanliga bröd, bilaga 14
Övningar, bilagor och allt övrigt material finns
på: www.fazer.se/sinnenasaventyr
Brödets historia sträcker sig 1000-tals år
tillbaka, alltsedan man började odla spannmål i
Mesopotamien, numera Irak. Till att börja med
användes spannmålen till att laga gröt, och man
tror att det första brödet skapades genom
att man rostade gröt. År 2500 f. Kr. uppfanns
bakugnen i Egypten och då kunde man framställa det första brödet som var syrat, poröst
och med skorpa.
Under antiken åt grekerna bröd lagat på korn.
Från Grekland spreds brödet till romarna
och resande människor spred brödkunnandet
vidare, vilket ledde till att andra påverkade
brödets form och smak.
Det finns en tydlig skiljegräns i Europa när det
gäller brödvanor, beroende av olika växtbetingelser och historia. I östra och norra Europa
åt man rågbröd och i västra och södra Europa,
som tillhörde Romarriket, åt man vitt bröd.

Under tidig medeltid kom väderkvarnen till
Norden och skvaltkvarnen som drevs av
vattenkraft. Då blev det möjligt att mala stora
mängder mjöl på en gång.
I södra Sverige bakades mjuka, jästa rågbröd,
man använde surdeg eller jäst från öl. I mellersta Sverige bakade man främst bröd som kunde
sparas (förrådsbröd). Brödet torkades, fick hål
i mitten och hängdes upp på stänger under
takåsen och blev knäckebröd. I norr fortsatte
man med det traditionella tunnbrödet av korn.
Rågen kom först på 1600-talet.
Färskbröd bakades speciellt inför högtiderna.
Dessa bröd kryddades gärna och fick speciella
symboliska former.

Olika matbröd
Matbröd finns med stor variationsrikedom
och med nationella särdrag, till exempel är
knäckebröd främst en nordisk företeelse.

Det finns tre sätt att baka bröd, med surdeg,
jästdeg (raskdeg) och bakpulverdeg (hastdeg).
Det färdiga resultatet delas in i följande grupper:
Vitt matbröd bakas på vetemjöl, till exempel
franskbröd av raskdeg och pain riche av hastdeg.
Ljust matbröd bakas på grahamsmjöl, eller
vetemjöl uppblandat med annat grövre mjöl
t.ex. rågsikt och lantbrödsmjöl.Vanligtvis av
raskdeg.
Mörkt matbröd bakas främst på rågmjöl eller
olika blandningar med rågmjöl, av raskdeg eller
surdeg.
Hårt bröd bakas främst av fullkornsmjöl av råg,
men även av vetemjöl.
Några vanliga bröd i Sverige är:
Mjukt tunnbröd
Hårt tunnbröd
Surdeg, kavring, vört
Knäckebröd
Grahamsbröd
Franskbröd
Baguette
Bilder på olika bröd hittar du i bilaga 14
eller på: www.fazer.se/sinnenasaventyr/brod
Källa: www.spisa.nu och www.brodinstitutet.se
Där kan du läsa mer om Sveriges brödkultur,
hälsa, bröd & näring, trender och statistik.

Fråga Fazers dietist
Har du frågor som rör bröd, GI, e-ämnen, glutenintolerans och mycket mer kan du och dina
elever alltid kontakta Fazers dietist: www.fazer.
se/fragadietisten

Övning: Hur smakar våra vanligaste
brödsorter?
Lilla ordlistan, bilaga 3 och Upplevelseschema,
bilaga 2.
Genomför en smakprovning av olika sorters
bröd och använd den Lilla smakordlistan,Vilket
bröd passar bäst till vilken sorts mat? Till vad
äter vi bröd? Dokumentera brödprovsmakningen på upplevelseschemat.

Övning: Hur ser din favoritmacka ut?
Favoritmackan, bilaga 15
Låt eleverna välja en av våra vanligaste brödsorter och komponera en favoritmacka, kanske
en smarrig ”dagobertmacka”. Rita och beskriv.

Övning: Bröd i stora lass!
Bilaga 16
Vilka/vilket sort bröd finns i er skola? Hur

mycket bröd går det åt i skolan per dag, vecka
och år? Låt eleverna slå ihop sina resultat och
rita diagram över vad som går åt i skolan.

Övning: På spaning efter bröd!
Bilaga 17
Besök en matbutik eller ett bageri nära skolan.
Vad finns det för olika sorters bröd? Vilka
märkningar finns det på bröd? Vad betyder de
olika märkningarna och symbolerna som finns
på förpackningarna? Hittar de ett ovanligt bröd
som inte någon smakat förut?
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Varifrån kommer brödet? Vad är bröd gjort av? Hur och var odlas säden
som sedan blir mjöl? Hur går det till? Det är frågor som lyfts upp i detta
avsnitt.

Det här behöver du till lektionen:
• Livscykelanalys, bilaga 18
Övningar, bilagor och allt övrigt material finns
på: www.fazer.se/sinnenasaventyr
Denna övning ska stimulera eleven att tänka kring en form av en liten livscykelanalys
genom att följa brödet från ax till limpa och
förstå alla olika led i produktionen. På detta
sätt får eleven förståelse för att brödet såväl
som andra färdiga produkter har varit med om
mycket och på olika sätt har en påverkan på sin
omgivning.
En önskad effekt är att eleven inte ska ta åt sig
mer bröd/mat än han/hon orkar äta upp och
därmed minska matsvinnet. Brödet är av stort
värde både ur näringssynpunkt och smaksynpunkt, men också värdefullt just därför det har
varit med om mycket innan man får brödet i
sin hand. Man ska ju inte slänga någonting som
är värdefullt. Samtidigt är bröd i många fall en
lokalt producerad produkt, med liten
miljöpåverkan.

Övning: En liten livscykelanalys
Livscykelanalys, bilaga 18
Utifrån denna bild och introduktion får eleven
själv eller i grupper om två och två välja en
brödprodukt av valfri sort och göra sin egen
lilla livscykelanalys i ord och bild.
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Att bröd är ett näringsrikt och gott livsmedel som är lätt att variera har vi
berört i tidigare avsnitt. Att baka bröd kan också vara en bra introduktion
till kök och matlagning. Det är både roligt och lärorikt att få baka sitt eget
bröd som sedan kan avnjutas med valfria pålägg.
Det här behöver du till lektionen:
• Gluten och laktos, bilaga 19
• Baka med kryddor, bilaga 20
• Baka, bilaga 21
• Recept till övningen Baka, bilaga 22
Övningar, bilagor och allt övrigt material finns
på: www.fazer.se/sinnenasaventyr
I detta avsnitt vill vi inspirera till bakglädje. Här
finns en ”liten bakskola”, några enklare recept
och övningar. Bakningen i övningen kan både
ske i skolan, på fritidshemmet eller hemma om
man kan och vill.

Bakning steg för steg
1. Mått och vikt
Måtten måste vara strukna, utan råge och
löst packade. Mjöl är alltid angivet i ca-mått,
en ungefärlig mängd. Ta inte för mycket mjöl
då blir degen hård.
2. Jäst
Jästen gör brödet poröst samtidigt som det
ger brödet smak och arom.
3. Degberedning
Degspadet ska vara ljummet, 37 grader eller

som man säger “fingervarmt”. Bered först
jäst, vatten och mjöl. När degen är smidig
och elastisk är det dags att blanda in andra
ingredienser utom salt. Saltet blandas först
in några minuter från slutet av knådningen.
Arbeta med degen tills den släpper från
kanterna och täck över med en handduk
när det är dax för degen att jäsa.
4. Första jäsningen
Jäsningen är viktig för att brödet ska få tid
att mogna samt att det ger brödet volym
och fin struktur. Låt degen jäsa till dubbel
storlek, ca 30 min.
5. Utbakning
Hantera degen varsamt och dela gärna
upp den i två bitar. Forma degen till bullar,
kuvertbröd eller formbröd.
6. Andra jäsningen
Använd färdiga formar till degen eller lägg
bröden på plåt. Till vetebullar är det lämpligt
att använda bakformar, annars rinner fyllningen ut. Täck över plåtarna/formarna med
en handduk och låt jäsa igen på en dragfri
plats i ca 20-40 min.
7. Gräddning
Innan gräddning pensla brödet för färg och

glans. Du kan pensla med antingen ägg eller
mjölk. Det gäller att anpassa temperaturen
i ugnen så att kärnan i brödet är färdig när
ytskiktet har önskad färg. Om ugnen är för
varm är brödet fortfarande degigt i mitten
när ytan är färdig. I en ugn med för låg temperatur riskerar man att brödet blir för
torrt. Om man inte är nöjd med sitt
resultat kan man själv laborera med tiden i
ugnen.
Recept bilaga 22, sida 1

Gluten
Gluten är en sammansättning av proteiner och
finns i vete, råg och korn.Vid brödbakning är
gluten en viktig del för att brödet ska få sin
form. Tillsats av gluten gör brödet mer lättarbetat och ger det bättre jäsegenskaper.Vissa
människor tål inte gluten, det kallas glutenintolerans. Det finns särskild kost för de som
är glutenintoleranta. Dessutom finns glutenfritt
mjöl.

Laktos
Laktos, mjölksocker, är en kolhydrat av glukos
och galaktos och finns i däggdjursmjölk.
Laktosintolerans som är vanligt bland vuxna
ska inte förväxlas med mjölkallergi som förekommer mest bland barn.

Brödkryddor och aromer
Anis, fänkål, pomerans och kummin är de
vanligaste brödkryddorna som vi använder i
Sverige.Vi använder också ofta kryddor såsom
kanel, kardeumma och saffran. De kryddorna
förknippar vi oftast med jul. Förr i tiden var
dessa kryddor en lyxvara och de unnade man
sig därför endast till julen.
Rom, citron, pepparmint och bittermandel är
några mycket populära smaker som finns som
färdiga aromer i flytande form. Några  droppar
räcker för att ge önskad smak. De aromer som
idag finns i handeln är bland annat rom, citron
och arrak.
Mer information om kryddor och aromer
hittar du på: www.baka.se.

Så här lyckas du med sockerkakan
1. Välj rätt form, det brukar anges i receptet.

2. Smörj och ströa formen noga.
3. Vispa ägg, socker och smör poröst och
gärna med rumstempererat smör. Ta gärna i
äggen ett i taget.
4. Blanda i mjöl försiktigt, rör inte för mycket
då försvinner luften i kaksmeten.
5. Fyll formen lagom mycket, ca 2/3.
6. Kakan är färdig när den släpper från kanterna. Känn med en rostfri nål eller tandpetare i trä i kakans tjockaste del. När nålen
är torr, är kakan färdig.
Recept bilaga 22, sida 2

Övning: Gluten och laktos
Bilaga 19
Be eleverna undersöka vad gluten och laktos
är? Hur förekommer det i brödbaket? Vad
innebär det att vara gluten- respektive laktosintolerant eller mjölkallergiker? Vad finns det
för produkter man kan använda istället för
vanlig mjölk och mjöl?

Övning: Kryddor
Bilaga 20
Be eleverna ta reda på vilka som är de vanligaste kryddorna vi använder i brödbak och
bakverk.Vilka länder kommer kryddorna ifrån?
Vilken är den dyraste?

Att diskutera:
• Tycker du om att baka?
• Vad bakar du helst?
• Har du några bakminnen?

