
DIPLOM 
Maddag 2022

Jeg har spist grønt!
Mit navn er ..................................................

Og jeg har været med til Maddag 2022,  
hvor vi spiste en grøn ret til frokost.
Her er en tegning af noget grøn mad:

Opskrift på bagsiden
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Kære forældre 

I dag, den 21. september har dit barn, som tusindvis af 
andre børn i landets daginstitutioner, fejret Maddag 2022.

Børnene har sammen med personalet fra køkkenet og 
stuerne leget med og tilberedt spændende grønne retter.

Vi fejrer Maddag 2022, fordi det fælles måltid er betyd-
ningsfuldt i forhold til dit barns trivsel og nysgerrighed 
på varierende madoplevelser.

Har du lyst til at prøve en lækker, grøn ret derhjemme?  
Se opskriften ved siden af på en nem og velsmagende 
grøn delle, som kan glæde hele familien.

Vil du vide mere, om hvad vi har lavet på Maddag 2022 
eller om arbejdet med mad i institutionen, så kig endelig 
forbi køkkenet.

Mange hilsner
Den madprofessionelle

Grøn delle med ærter, broccoli og kartofler - 16 stk.

300 g  ærter
100 g  kartofler, kogt
100 g  broccoli, kogt
60 g  havregryn
1 stk.  æg
1 stk.  løg
1 fed  hvidløg
Salt, peber og basilikum 
Olie til stegning

1.  Blend alle ingredienser sammen til en masse med 
lidt struktur. Smag evt. farsen til.

2.  Form farsen med en ske og læg på bageplade.
3.  Pensles med olie og bages i en forvarmet ovn  

i ca. 10-12 min. ved 225° C. 
4. Kan også steges på en pande i lidt olie.

Serveringsforslag

Som bøf i en burger, til pålæg eller som mellemmåltid. 

Tip: De grønne deller kan fryses.

Bag initiativet Maddag 2022 - sammen om maden  
står en række organisationer

Vi har det tilfælles, at vi alle ønsker at sætte fokus 
på medarbejderne i køkkenets vigtige arbejde med 
 børnenes maddannelse samt på det velsmagende, 
sundheds fremmende fælles måltid i daginstitutionerne. 
Dette med inddragelse af et legende  pædagogisk 
 perspektiv.

Sammen om maden 
Maddag 2022


