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Velbekomme!
Madfester i tre boligområder
De tre madfester er holdt i Sydbyen
i Haderslev, Axelborg i Horsens
samt Urbanplanen i København.
Alle tre steder deltog ca. 150-200
beboere i spisningen. Nogle af dem
havde takket ja til at hente råvarer
på forhånd, lave maden derhjemme
og medbringe den til fællesspisningen. De fleste valgte den fælles
madlavning, deltog i nogle af de
mange sideaktiviteter på dagen eller var blot med til fællesspisningen.
Den praktiske afvikling af festerne
foregik i samarbejde med virksomheden Frugtformidlingen.

Interview i boligområderne
Interview med medarbejdere og deltagere er gennemført af antropolog
Majken Hviid og bysociolog Simon
Mertner Vind, der også på forhånd
havde undersøgt indkøbs- og
madvaner i de tre boligområder.
Læs mere i publikationen ”Kvalitativ
undersøgelse af lokale indkøbs- og
madvaner i 3 udsatte boligområder i Danmark”, der kan findes på
taenk.dk/rapport-boligomraader

Forbrugerrådet Tænk gennemførte i 2015 en række madfester i samarbejde
med medarbejdere og beboere i tre forskellige boligområder med helhedsplaner. Idéen var og er enkel: At samle en stor gruppe mennesker til en
dag, hvor de laver mad, snakker, spiser og hygger sig sammen. Formålet var
dobbelt: At styrke sammenholdet blandt beboerne og samtidig give dem
nye idéer og kompetencer til at lave billig og velsmagende hverdagsmad
med sæsonens danske grøntsager.
I Forbrugerrådet Tænk arbejder vi for at skabe et forbrug i balance – herunder at styrke forbrugernes kompetencer inden for bæredygtigt indkøb og bæredygtig madlavning. Med madfesterne har vi helt tæt på deltagernes hverdag
gjort en indsats for at udbrede nye madidéer og -kompetencer.
I denne guide har vi samlet erfaringerne, så andre kan bruge dem til at planlægge og gennemføre noget lignende. Guiden er skrevet på baggrund af tre
større madfester samt samtaler med både medarbejdere og beboere i de tre
boligområder før og efter arrangementerne.
Med denne guide håber vi at give flere lyst og redskaber til at stå for en madfest på egen hånd. Og selv om erfaringerne er høstet i boligforeninger, kan
idéen sagtens tilpasses og gennemføres i andre sammenhænge – fx skoler,
arbejdspladser eller idrætsforeninger.
Guiden er især tænkt som en praktisk hjælp til medarbejdere i boligforeninger
og helhedsplaner. Den rummer masser af helt konkrete tip til, hvordan man
får det bedste ud af en madfest – og gode råd om, hvad man som arrangør skal
være særlig opmærksom på. Men guiden kan selvfølgelig ikke tage højde for
alle de gode idéer eller særlige omstændigheder i netop jeres forening.
I boligområderne har vi blandt både medarbejdere og beboere mødt et dejligt højt niveau af engagement, energi og initiativ, som vi gerne vil takke for.
Det viser, at mad ikke bare åbner munde, men også døre. At vi ved at være
sammen om madlavningen og måltidet blot en enkelt dag både kan lære
noget nyt om hinanden og udvide vores horisont, når det gælder råvarer,
tilberedning, madkultur og smag.
God fornøjelse – og velbekomme!
Forbrugerrådet Tænk
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Overblikket
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Mad og fællesskab
Duften af grillet lam breder sig langsomt i hele gården. I udekøkkenet hakkes, snittes, rives og blandes grøntsager til farvestrålende salater, mens
dressinger og dip krydres og smages til. I teltet er langbordene ved at være
dækkede, og buffeten fyldes langsomt med store fade med de retter, der allerede er færdige. Omkring 50 beboere har været i gang i løbet af eftermiddagen, og nu begynder deres familie, venner og andre nysgerrige at blive
lokket til af den sydende aktivitet og den gode stemning.
Vi er til en såkaldt madfest i en almennyttig boligforening; et frivilligt socialt arrangement, der kombinerer madlavning, andre aktiviteter og fællesspisning.

Filosofien i madfesten …
… er at udnytte, at mad er noget, vi alle kan samles om og glædes ved. At
tilberede og spise mad er både sanseligt og socialt – både konkret og symbolsk. Alle kan være med på forskellig vis og bringe hver deres fortællinger,
traditioner og kultur med til bordet.
At arrangere og holde en madfest handler om at møde nye mennesker på
nye måder. Om at få en god oplevelse sammen, som også rækker videre end
selve festen. Om at styrke relationer og sammenhold blandt beboerne.
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Hvad er en madfest?
Til en madfest mødes vi og laver
mad sammen, uden på forhånd helt
at vide hvad råvarerne skal blive til.
Opskrifter dukker op undervejs,
og vi hjælper hinanden. Vi spiser
sammen fra en fælles buffet og
inviterer måske naboer, familier og
venner med.
Hvis nogen af den ene eller anden
grund foretrækker at lave maden i
deres eget køkken, kan I eventuelt
tilbyde dem at få råvarerne udleveret et par dage inden madfesten. De
kan så medbringe den færdige ret
til buffeten og på den måde alligevel
deltage i madfesten.

Maden er det, man samles om – et middel til styrke fællesskabet. Men den
er også et mål i sig selv. Ved at fokusere på enkel, sund, velsmagende hverdagsmad tilberedt af sæsonens gode råvarer kan madfesterne inspirere flere
til at prøve noget nyt hjemme i deres eget køkken.

Hemmeligheden bag enhver god madfest ...
… er ordentlig planlægning. Jo større ambitioner med madfesten, jo vigtigere
er det, at man som arrangør har tænkt igennem, hvad et vellykket arrangement kræver.
Dét afhænger af mange forskellige forhold. Hvad vil man opnå med madfesten? Er der traditioner i boligforeningen for den slags arrangementer? Hvor
stort et korps af frivillige vil man kunne samle til at hjælpe? Hvor mange
beboere ventes at ville deltage på dagen? Kan man inddrage andre aktører
i lokalområdet? Hvad har foreningen lyst, råd og kræfter til at sætte i gang?
Denne guide giver en række praktiske råd til både planlægningen og afviklingen af en madfest. Brug dem som tjekliste og inspiration til jeres eget
arrangement, men ikke som en facitliste eller en drejebog, som I følger
slavisk. En stor del af glæden ved at arrangere en god fest er at gøre den
til sin egen.
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De vigtigste spørgsmål – kort fortalt
Inden man kaster sig ud i alt det praktiske omkring at arrangere en madfest, har man brug for at tænke og snakke nogle vigtige spørgsmål og valg
igennem. I første omgang blandt jer som initiativtagere, i næste runde med
repræsentanter for beboere, frivillige hjælpere mv.
Det er en god idé at tage hul på planlægningen mindst et par måneder før
selve festen. Plant idéen, lad den spire og slå rod. Et arrangement, der er
delvist baseret på beboere og frivillighed, må ikke føles forjaget. Lad i stedet
idéen og engagementet modnes og sprede sig stille og roligt.

Hvorfor en madfest?
Blandt de mange mulige gevinster ved en madfest skal I finde frem til, hvad
der er allervigtigst for jer. Er det at tiltrække så mange beboere som muligt
og give dem en god oplevelse? At ryste en gruppe særligt engagerede godt
sammen? At få særlige beboergrupper “ud af busken”? At sætte fokus på
sund mad? At etablere nye (mad)fællesskaber, der kan leve videre efter
festen? At opbygge en stærk frivillighedskultur? Eller noget helt syvende?
I kan godt have mere end ét formål, men det er godt at være enige om, hvad
I især gerne vil opnå. Det vil have betydning for de andre valg, I skal træffe.

Hvor stor skal festen være?
Madfester kan gennemføres i mange forskellige størrelser. I de ret store arrangementer, Forbrugerrådet Tænk har gennemført, har 150-200 deltaget i
spisningen. Det er selvfølgelig lidt mere krævende at skaffe plads og udstyr
til så mange mennesker. Men dels er det lettere at holde prisen per deltager
nede, når I kan købe stort ind. Dels kan I bedre sørge for et bredt udvalg af
både mad og andre aktiviteter, når I er mange.
I kan dog godt holde en madfest med helt ned til 50 spisende deltagere. Færre deltagere kan give et mere intimt og hyggeligt arrangement, der er mere
overskueligt både at planlægge og deltage i. Venter I mindre end 50 deltagere,
bør I nok overveje, om en egentlig madfest er den rigtige type arrangement.

Hvor og hvornår skal den holdes?
Madfesten skal helst holdes på en dag, hvor de fleste har fri – typisk lørdag
eller søndag.

KAPITEL 1
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Hvis I vil holde arrangementet udendørs, skal det helst være om sommeren
eller i det tidlige efterår, hvor chancen for tørt og lunt vejr er størst. August
og september er ofte gode måneder at lave madfester i – også fordi mange
gode råvarer er i sæson og dermed bedre og billigere.
Hvis I holder arrangementet udendørs, bør I sikre jer, at det i tilfælde af
regn er muligt at flytte i ly – fx i et festtelt.

Læs mere om placering
af udekøkkenet på side 21.

Fem råd om at komme godt i gang
1. Afklar madfestens formål.
2. Find det rigtige ambitionsniveau.
3. Begynd planlægningen i god tid.
4. Vurdér, hvem I kan involvere.
5. Gør det let og sjovt at være med.

9

Hvis boligforeningen råder over et fælleskøkken og fælleslokaler, kan madfesten også holdes her.
Når I har valgt et sted, så gå det igennem sammen med den driftansvarlige
eller viceværten, så I kender mulighederne og begrænsningerne i faciliterne.

Hvem vil være med?
I princippet kan en gruppe medarbejdere i en boligforening godt planlægge
madfesten alene. Men det er en god idé at involvere beboere som frivillige
lige fra planlægningsfasen. Dels kan beboerne være med til at præge arrangementet i den retning, de selv ønsker. Dels er der en del praktiske opgaver,
hvor det er godt at have flere hoveder og hænder –både i forberedelsen og
især på selve dagen. Endelig er det en god investering i fremtidige aktiviteter, at I får styrket det frivillige engagement i boligområdet.
I kan med fordel også overveje og undersøge, om der er andre i eller uden for
boligområdet, der kunne bidrage til madfesten. Det kunne fx være en lokal
forening, klub, skole, børnehave, musikgruppe, bibliotek, virksomhed eller
andet, som fx kunne levere underholdning, aktiviteter, grej, materialer, råvarer, hjælpende hænder – eller måske endda støtte arrangementet økonomisk.
Gevinsten ved at trække på sådanne eksisterende lokale ressoucer er ofte
større end blot en sjovere madfest. Dels kan det skabe en fælles stolthed over,
hvad I har, kan og gør i boligområdet. Dels kan det være med til at forankre
madfesten endnu bedre i lokalmiljøet – og gøre flere interesserede i at deltage.

Hvad koster festen?
I skal ret hurtigt lave et budget for madfesten, så I ved cirka, hvad det kommer til at koste – og hvor pengene skal komme fra. Det er svært at sætte en
præcis samlet pris på hele arrangementet. Det afhænger meget af deltagerantallet, hvor meget I er nødt til at købe eller leje (fx telt eller lydanlæg) – og
så selvfølgelig de kulinariske ambitioner.
Selve maden er ofte den største post på budgettet. Hvis I har mulighed for
at få en god aftale med lokale butikker eller grøntsagsdyrkere, kan det være
med til at holde udgifterne nede.

KAPITEL 1
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Hvis I er 50-100 spisende, kan I som tommelfingerregel for ca. 40 kr. per
person få rigtig meget god grøntsagsmad – herunder krydderier, mejeriprodukter, korn, ris mv.

Læs mere om at inddrage
frivillige på side 30.

Tal med leverandøren
Til store arrangementer kan I ofte
få en leverandør til at levere grøntsagerne på stedet. Gratis levering
kræver typisk, at man køber for
mindst 2.000 kr.
Til mindre arrangementer vil det bedre kunne betale sig at købe ind i lokale
supermarkeder. Her kan det være
en fordel, hvis I i god tid taler med
supermarkedets grøntchef, der kan
vejlede om, hvilke varer der er særligt
spændende, i sæson eller billige.
Hvis der er en lokal gårdbutik eller
grøntsagsavler, kan nogle af de
frivillige selv tage med ud og hente
råvarerne – på dagen eller dagen før.

Vil I også have kød på menuen, bliver prisen cirka det dobbelte. Altså yderligere 40 kr. per deltager. Eksempelvis koster det ca. 4.000 kr. at bestille lam
fra en lokal slagter til ca. 100 personer – inklusive grill.
Alt andet lige bliver kuvertprisen typisk højere, jo færre deltagere I er, fordi
det er svært at skrue tilsvarende ned for en række basisindkøb som olier,
krydderier mv.

Hvem skal betale gildet?
Overvej, hvordan I vil finansiere arrangementet. Har I et budget i foreningen, der kan bruges til formålet? Har I mulighed for at skaffe sponsorer,
søge fondsmidler e.l.?
Det er også en mulighed at opkræve en del af udgifterne som deltagerbetaling – af økonomiske og/eller principielle grunde. For ganske vist trækker
et gratis måltid ofte flere mennesker til, men det kan også sende et forkert
signal om, at man ikke behøver at yde for at nyde.
Man kan eventuelt begrænse deltagerbetalingen til de gæster, der ikke selv
har bidraget direkte til arrangementet – enten som frivillige eller som aktive
deltagere i madlavningen. Betalingen kan bare være et symbolsk beløb på fx
20 kr. for et måltid mad eller en “indgangsbillet” til festen.
Drikkevarer kan I som regel sælge ved siden af eller bede folk om at medbringe til eget forbrug.

Boligsocial medarbejder

KAPITEL 1

Vi arbejder ikke med 100 pct. gratis
arrangementer, for det skaber forkerte
forventninger. Det skal ikke koste for
meget, men deltagerne skal bidrage –
enten med penge eller med frivillighed.
Det har vi gode erfaringer med.

OVERBLIKKET

11

Hvad siger loven?
Madfester for beboere i boligforeninger vil under den nuværende lovgivning (december 2015) oftest høre under det, Fødevarestyrelsen betegner
som “under bagatelgrænsen”. Det betyder, at I ikke behøver at anmelde
jeres arrangement til Fødevarestyrelsen, og at I ikke formelt er underlagt fødevarekontrollen. Dog er I ansvarlige for den mad, I fremstiller, sælger eller
giver til andre. Madfesten skal derfor altid foregå under hygiejnisk forsvarlige forhold, så ingen bliver syge af at spise festmåltidet. De hygiejneregler,
I skal følge, står nedenfor.
Hvis I holder madfester oftere end det, der i lovgivningen kaldes “lejlighedsvist”, kan arrangementerne bevæge sig over bagatelgrænsen, og så gælder
der andre regler. Kontakt Fødevarestyrelsen, hvis I er i tvivl.

10 hygiejneregler, I skal overholde

Det er vigtigt, at I har fokus på god hygiejne ved madlavning og fælles
spisning. Selv om arrangementet ikke er underlagt kontrol, skal I altid
sørge for følgende:
1. S
 ørg for mulighed for håndvask med rindende vand og sæbe samt
papir til at tørre hænderne i. Sæt eventuelt et skilt op, der minder
om, at alle skal vaske hænder, inden de er med i køkkenet.
2. Stil råvarer på en bænk eller et råvarebord – de må aldrig stå på
jorden/gulvet, heller ikke selv om de er i papkasser.
3. Kontrollér alle råvarers kvalitet, når I modtager dem.
4. Sørg for, at de, der laver mad, har håret samlet og ikke bærer
smykker på hænderne.
5. Hav god plads til at håndtere fødevarerne, og adskil fersk kød og
grønt, rå og tilberedt mad, skyllet og ikke-skyllet grønt etc.
6. Hav god kapacitet i ovne eller på kogeblus til at varme al mad til
strækkeligt op, hvis der er brug for opvarmning eller genopvarmning.
7. Hav god kapacitet til at holde tilberedt mad varm; det bedste er dog
at tilberede maden lige inden servering.
8. Hav god kapacitet i køleskabet til at sikre korrekt nedkøling, hvis I
bruger varer, der skal være på køl, eller tilbereder retter mere end
tre timer før, at de spises.
9. Overdæk udendørs køkkenfaciliteter, fx med pavillon eller et par
store parasoller.
10. Placér udekøkkenet på et fast underlag, fx asfalt eller fliser, så det er
let at feje madaffald op undervejs og bagefter.
KAPITEL 1
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Vær også opmærksomme på:
• Hvor I modtager de forskellige råvarer fra, så I kan spore eventuelle dårlige råvarer
tilbage til leverandøren.
• Madens indhold af allergener og tilsætningsstoffer, så I kan svare på eventuelle
spørgsmål fra deltagerne om dette.
I ovenstående er listet de punkter, der er relevante for en madfest for beboere i en
boligforening. Se alle punkter og uddybning af ovenstående på Fødevarestyrelsens
hjemmeside.

Læs mere på
foedevarestyrelsen.dk
under Autorisationsvej
ledningen og
Hygiejnevejledningen.

Oversigt: Fra idé til evaluering
HVORNÅR

OVERBLIKKET

MADEN

UDSTYRET

PROGRAMMET

DE FRIVILLIGE

To-tre måneder
inden

Afklar formål og
budget. Vælg tid og
sted. Sørg for tilladelse
til at bruge stedet, hvis
nødvendigt. Spred
nyheden.

Overvej madmæssige
ambitioner.

Gennemgå stedet
med vicevært.
Undersøg, hvad I selv
har, og prisen på det,
der skal lejes.

Kontakt mulige
samarbejdspartnere
om støtte og aktiviteter.

Opsøg og rekruttér
frivllige.

Ca. en måned
inden

Læg plan for opgavefordeling.
Lav plakater og evt.
flyere.

Find leverandører af
råvarer.

Find leverandører af
telt, borde/stole, grill
og evt. lydanlæg.

Saml interesserede frivillige og
samarbejdspartnere til informationsmøde.

To-tre uger inden

Sæt plakater op , del
flyere ud og lav opslag
på Facebook eller
lignende.

Lav indkøbslister.

Sørg for, at I har
kapacitet til at
opbevare råvarer, der
skal på køl.

Aftal aktiviteter.

Send brief ud og fordel
arbejdsopgaver skal
byttes om.

En uge inden

Lav drejebog for
dagen.
Lav lister til
dagen: råvarer,
kontaktoplysninger
mv.

Følg op på bestilling og
afhentning af råvarer.

Indsaml køkkenudstyr.
Tjek grejlister side
21-25.

Bekræft aftale med
samarbejdspartnere.

Fordel arbejdsopgaver/
ansvarsområder.

Dagen før

Arrangørmøde.
Gennemgå drejebog.

Modtag råvarer.

Opstil telt.
Afhent evt. større udstyr.

På dagen

Spørg deltagerne om
deres vurdering af
madfesten.

Skyl grøntsagerne og
opstil udekøkkenet.
Gennemfør
madlavning og
fællesspisning.

Opstil spiseplads, pynt
og skiltning.
Oprydning.

Opstil til aktiviteter.
Gennemfør aktviteter.

Formøde. Sørg for
pauser til de frivillige.

Kort efter dagen

Evaluering.
Dokumentation.
Opfølgning.

Levér lånt og lejet
udstyr tilbage.

Feedback til eksterne
partnere.

Feedback – møde eller
spørgsmål til de frivillige.
KAPITEL 1
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Maden

Hvad står menuen på?
I princippet er det kun fantasien, der sætter grænserne for, hvilken slags
mad I kan lave til en madfest. Men der er alligevel nogle principper og begrænsninger, der er vigtige at overveje.
Grundtanken i en madfest er at dele glæden ved mad, der er:
•
•
•
•

lavet fra bunden af gode råvarer
velsmagende
sund og nærende
billig og let at lave.

Sænk pegefingeren
Selv om sund mad er en del af
idéen bag madfesten, så lad det
være en sidegevinst ved arrangementet – ikke hovedsagen. Løftede
pegefingre kan let skræmme folk
væk, som ellers gerne ville have
deltaget i madfesten.

I udgangspunktet behøver deltagerne ikke følge bestemte opskrifter til
punkt og prikke. En del af idéen er, at man kan prøve sig frem og lade sig
inspirere af de råvarer, der er til rådighed.
Det handler altså ikke om finere fransk madlavning, men netop om god og
enkel hverdagsmad. I skal også kunne nå at tilberede retterne fra grunden
på de timer, I har til rådighed. I kan overveje, om I vil satse på at servere et
fuldt måltid eller nøjes med en buffet af smagsprøver.
Økonomi, hygiejne og køkkenfaciliteter spiller også ind på menuen.
Grøntsager er generelt sunde, mættende og billige; på den måde får I mere
god mad for pengene. Her er der heller ikke de store udfordringer i forhold
til fødevaresikkerhed og hygiejne. Hvis I vælger, at der skal indgå kød, fisk
eller æg, bør disse råvarer holdes for sig selv i tilberedningen.
Med mindre I har adgang til et stort køkken med mange blus, ovn mv., er
det mest oplagt at satse på, at det meste på buffeten er koldt. Der kan dog
også godt være varme retter, hvis I fx har adgang til grill eller en stor paellaeller wokpande.
Andre overvejelser i madvalget kan være, om råvarerne så vidt muligt skal
være økologiske, samt om der skal tages særlige kulturelle hensyn, fx hvis
mange ikke spiser svinekød.

KAPITEL 2
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At lave mad til mange forskellige mennesker kan hurtigt drukne i særlige
hensyn til religiøse regler, vegetarer, veganere, diabetikere, allergikere mv.
Derfor er det et vigtigt princip i madfesten, at der er forskellig mad at vælge
imellem. Og selvfølgelig, at man prioriterer råvarer og retter, som de fleste
deltagere kan nyde.

Læs mere om
hygiejneregler på side 12.

Når det handler om mad, vil
rigtig mange tænke, at ’de vil
have os til at spise mere sundt.’
Den type arrangementer gider
beboerne ikke. Moralisering
bider ikke så hårdt på dem.
Boligsocial medarbejder

Når I planlægger indkøbene, er det godt at give deltagerne gode muligheder
for en varieret buffet. Så der fx både er noget friskt og sprødt, noget, der
egner sig til at stege, samt nogle mættende kulhydrater som korn og kerner.
Det er også godt at indtænke smagsgivere fra hele verden, så deltagere fra
forskellige (mad)kulturer har mulighed for at inspirere hinanden.

Ideer til råvarer
Lav et stort bord med råvarer og ingredienser, som deltagerne kan vælge fra
og selv tilberede i wok, på pande eller lave som rå retter:
• Kål: fx spidskål, hvidkål, savoykål, grønkål, rødkål, palmekål,
blomkål, romanesco.
• Knolde og rødder: fx selleri, kartofler, rødbeder, gulerødder, pastinak,
persillerod, peberrod.
• Sprøde grøntsager (om sommeren): fx salat, asparges, agurk, majs.
• Urter: fx mynte, basilikum, estragon, timian, koriander, persille,
purløg, brøndkarse, skovsyre.
• Basisvarer: olier (både til dressinger og stegning), eddiker, salt, peber
og fx solsikkekerner, honning, æblemost.
• Kulhydrater: fx kikærter, perlespelt/-byg, bulgur, ris, couscous.
• Krydderier: fx spidskommen, chili, koriander, karry, gurkemeje, røget
paprika, kanel.
• Mælkeprodukter: fx drænet yoghurt, fløde, feta, smør.
Overvej, om der skal være grillet kød. Hvis der skal være kød, kan det være
en god ide at samarbejde med en lokal slagter, som kan levere både grill og
kød. Et grillet halvt lam giver fx smagsprøver til 50 personer. For at sikre at
alle får et stykke, er det bedst, at der er en person ansvarlig for uddelingen.

Idéer til grøntsagsretter

KAPITEL 2
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• Tzatziki. Kan laves efter sæsonen. Klassikeren laves med agurk, græsk
yoghurt og hvidløg. En god variation kan være med gulerod, selleri og
rødbede i stedet for agurk.
• Dip og rå grøntsager. Lad deltagerne freestyle dip med krydderurter,
yoghurt og krydderier.
• Kålsalat med forskellige dressinger – fx asiatisk, nordisk, sydeuropæisk
eller “mormor”-dressing.
• Wokgrønt. Hak og snit grønt til wok eller grill.
• Mættende salater. I kan forkoge bulgur, speltkerner, couscous og ris.
Også kikærter, linser, bønner vil være gode at have udblødt og kogt, så
de kan bruges i salater.
• Kogte kartofler. Bland fx med finthakkede grøntsager, olie, eddike og
krydderurter.
Når I overvejer mulige retter, er det vigtigt, at retterne kan laves med enkle
redskaber og fx uden elektriske hjælpemidler som blender, foodprocessor mv.

Se også ”indkøbssedlen”
på næste side.

Eksempel på grøntsagsindkøb
til 100 personer
Mængde
20 kg
6 stk.
10 stk.
10 stk.
12 stk.
10 stk.
8 hoveder
4 kg
10 kg
10 bundter
3 kg
10 kg
2 poser
5 kg
1 kasse
5 kg
1 kg
3 kg
10 kg
8 stk.
1 kasse
1 kasse
5 potter
4 potter
4 potter
15 potter
250 g
2 liter
1 liter
2 liter
2 glas
3 kg
3 kg
5 kg

Råvare
gulerødder
blomkål
rødkål
spidskål /sommerkål
fennikel
glaskål
salat
squash
kartofler
forårsløg
tomater, orange
agurk
hvidløg
broccoli
orange blomkål
porre
chili
peberfrugt
alm. løg, røde + hvide
romanesco
sukkermajs
persille, gerne bredbladet
mynte
basilikum
timian
urter til pynt
solsikkefrø
rapsolie
olivenolie
pære- el. æbleeddike
honning
perlebyg
bulgur
kikærter
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Juli
Som hovedregel er den danske grøntsagssæson mest spændende omkring høsten
i august-september. Omvendt er det svært at lave et stort varieret råvarebord i
det tidlige forår. Krydderurter har næsten sæson hele året og er gode til at give
alle grøntsagsretter smag.
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Brug sæsonhjulet
At råvarerne er i sæson betyder, at de er friskere og ofte billigere, og at der er
større chance for at finde dem lokalt. Der er gode grunde til at planlægge menuen ud fra det aktuelle udbud af især grøntsager.
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Udstyr og placering

Hvad skal vi bruge og skaffe?
Der er stor forskel på, hvilken mad man kan lave i et veludstyret køkken
indendørs og i et mere primitivt udekøkken. Derfor må I afpasse menu og
køkkenfaciliteter til hinanden.
Her forklarer vi, hvad I skal bruge til at etablere et udekøkken, hvor 10 deltagere ad gangen kan lave mad.
På side 38 kan I se, hvordan sådan et udekøkken kan opstilles. Den viste opstilling fylder cirka 6 x 6 meter, men det er godt, hvis I kan skaffe mere plads.
Til at etablere rammerne om udekøkkenet skal I bruge:
•
•
•
•
•
•
•

Pavillon/telt
Kurve, skåle eller kasser til råvarer
Plader, tavler, plakater eller andet til skilte
2 høje arbejdsborde
3 almindelige borde til grej, hygiejne og råvarer
2-5 voksduge
Borde og stole til fællesspisningen (evt. med voksduge).

Hvis eventen skal være indendørs, og I har mulighed for at lave det i et
beboerhus med køkkenfaciliteter, kan I evt. opstille et par ekstra arbejdsborde, hvor deltagerne kan hakke og snitte i umiddelbar nærhed af det eksisterende køkken.

Placering af udekøkkenet

Se hvordan et udekøkken
kan stilles op på side 38.

Synlighed: Placér gerne selve udekøkkenet og de øvrige aktiviteter i kernen
af boligområdet. Find et sted, hvor mange af områdets beboere naturligt
passerer, og som mange har udsyn til fra deres bolig. Sørg dog også for, at
aktiviteterne ikke er i vejen for de beboere, der ikke ønsker at deltage.
Læ: Tjek på forhånd vindforholdene der, hvor I vil placere udekøkkenet. Da
mange boligområder består af høj bebyggelse, kan der let opstå vindtunneller mellem bygningerne. Kommer man til at placere køkkenet i en vindtunnel, kan det være svært at arbejde og meget koldt at stå udenfor en hel dag.
Underlag: Udekøkkenet placeres på fast underlag som fx asfalt eller flisebelægning. Så står bordene fast, og det er let at feje og fjerne skrald efterfølgende.
KAPITEL 2
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Adgang til vand: Placér, hvis det er muligt, udekøkkenet tæt på en vandhane, da der skal bruges vand til håndvaskestationen, skylning af råvarer samt
drikkevand.
Tæt på toiletter: Placér gerne udekøkken og spisested, så deltagerne har let
adgang til toiletter.

Køkkengrej
I behøver ikke et stort veludrustet køkken for at kunne lave mad til mange.
I når langt med knive, skærebrætter, rivejern og skåle.
Følgende liste viser, hvad I typisk har brug for til simpel madlavning i et
primitivt køkken, hvor der kan arbejde 10 personer ad gangen. Brug listen
som huskeseddel og inspiration, og tilpas den til antallet af deltagere og den
type mad, I ønsker at lave:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 elkoger
2 forlængerledninger
1 elblus, gasblus, elwok eller grill
2 store kokkeknive
12 skærebrætter
10 urteknive
5 skrælleknive
1 morter
1 stor gryde med låg, 12 liter
1 stegepande
10 store skåle
2 rivejern
1 piskeris
2 paletknive eller tænger til wok, pande eller grill
1 saks
10 grydeskeer
1 salatslynge
1 skyllekurv
Små skeer eller ispinde til tilsmagning af dressing og lign.
Husholdningsfilm
Fryseposer
Engangskrus eller -skåle til at røre dressinger
Affaldsposer.
KAPITEL 2
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Det er en god idé at skaffe så meget grej som muligt fra boligområdets beboerhus, lokale institutioner eller beboernes egne lejligheder. Hvis I har et
budget til grej, kan I overveje at anskaffe jer nogle af de ting, som folk ikke
selv har i deres egne køkkener – og som I måske vil kunne få glæde af i andre
sammenhænge. Det kan fx være en stor paellawok, vanddunke med tud,
gasblus, høje arbejdsborde eller lignende.

Desuden – til serveringen:
•
•
•
•

Fade
Skåle
Serveringsskeer
Bakker.

Desuden – til spisningen:
•
•
•
•
•

Tallerkner
Gafler
Knive
Glas
Servietter.

I kan enten købe engangsservice, bede deltagerne om at medbringe selv
eller eventuelt låne i beboerhus, institutioner e.l. (hvilket dog giver ekstra
opvask).

Hygiejne og sikkerhed
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• Forklæder til deltagerne (bed evt. folk om at tage et med selv)
• 3 egnede vanddunke med tud, så vandet kan rinde (hvis der ikke er
adgang til en vask til at vaske hænder)
• 3 spande, der kan stå under vanddunkene
• 3 flasker håndsæbe
• 2 ruller håndtørrepapir eller 5 håndklæder
• 1 pakke spritservietter eller 1 flaske husholdningssprit
• 10 viskestykker
• 10 karklude
• 1 kasse engangshandsker
• 2 opvaskebaljer
• 1 flaske opvaskemiddel
• 2 opvaskebørster
• 4 skraldespande
• 1 rulle skraldeposer
• Evt. kølekasse til mejeriprodukter.
• Brandslukningsudstyr
• Førstehjælpskasse: plaster, saks, forbinding.

Se også hygiejneregler
på side 12.

Andet udstyr
• Eventuelt pynt til at udsmykke spiseområdet
• Eventuelt lydanlæg, hvis der skal være musik, taler eller
underholdning.
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Til at lave skilte og lignende er det godt at have en kasse med følgende udstyr:
• Kridt
• Tape, almindelig, gaffa- og dobbeltklæbende
• Hobbykniv
• Strips
• Tuscher, kuglepenne
• Små papirskilte til at vedlægge retten – med kokkens navn og rettens
navn og ingredienser.
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Man skal passe på, at der ikke
bliver for mange aktiviteter
presset ind i programmet.
Hvorfor kan vi ikke bare være
sammen? Jeg tror ikke, det
absolut skal være aktiviteter
for voksne. Og de ting, man
laver for børnene, trækker let
de voksne med.
Boligsocial medarbejder
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Programmet

Hvordan skal dagen forløbe?
Hovedaktiviteten i en madfest er at lave og spise maden sammen. Men det
er oplagt at krydre dagen yderligere med forskellige aktiviteter, der kan
samle, underholde og aktivere deltagerne – og måske trække endnu flere til.
Det er derfor en del af planlægningen at overveje, hvad disse aktiviteter kan
være, hvor meget de skal fylde, og hvem der skal stå for dem.

Udnyt lokale ressourcer
Pas på med konkurrencer
Erfaringen fra samtalerne før madfesterne viser, at forskellige former
for konkurrencer kan være svære
at håndtere. De risikerer at skabe
dårlig stemning, og folk kan let føle
sig udstillet og forbigået.

Tænk over, hvad der er af aktiviteter, grupper og foreninger i og omkring
boligområdet, som kunne være interesserede i at bidrage på dagen – og som
ville passe godt ind. Bidragene kan være alt fra musik, sang, dans, gymnastik, kampsport, fodbold, oplæsning, kagebod, strikkeklub osv. Det kan
være ren optræden eller opvisning eller noget, der også aktiverer de deltagere, der har lyst til dét.
Optrædener som dans, livemusik eller oplæsning skaber også opmærksomhed. Det kan høres på afstand og trækker flere folk til – de optrædende
inviterer også ofte deres familie og venner med. Desuden bliver det lettere
at tale med andre, man måske ikke kender så godt, når man har været tilskuere til eller deltagere i en fælles oplevelse.

Overvej aktiviteterne godt
Forskellige typer af aktiviteter tiltrækker forskellige typer af deltagere.
Overvej derfor, hvilke aktiviteter I vil have i forhold til hvilke (og hvor mange) gæster, I gerne vil have. Er det eksempelvis familier med børn, så overvej grundigt, hvordan børnene kan inddrages – både i madlavningen og i
andre aktiviteter.
Til de madfester, Forbrugerrådet Tænk var med til at arrangere, har der fx
været særlige madrelaterede lege og aktiviteter for børnene for at gøre det
ekstra attraktivt for hele familien at deltage. Se eksempler på sådanne lege
på næste side.
Hvis man gerne vil tiltrække rigtig mange mennesker, kan det være en god
idé at overveje, hvordan arrangementet kan få en særlig “x-faktor”. Det kan
fx være en ekstraordinær aktivitet – eller en tv-kok eller en anden kendt
person, der hjælper med madlavningen.
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Tidsplan
Lav i god tid en grov tidsplan for dagens aktiviteter. Den behøver i første
omgang kun at rumme følgende tidspunkter:
•
•
•
•
•

Hvornår mødes de frivillige?
Hvornår begynder madlavningen – og hvor længe varer den?
Hvornår foregår eventuelle særlige aktiviteter?
Hvornår begynder spisningen?
Hvornår slutter festen?

Når I nærmer jer dagen, kan I i planlægningsgruppen lave en mere detaljeret drejebog for dagens forløb og her også notere, hvem der har ansvaret
for hvad.

Eksempel på dagsprogram
Kl. 07.00:
Kl. 09.00:
Kl. 09.00:
Kl. 11.30:
Kl. 13.00:
Kl. 17.00:
Kl. 18.00:
Kl. 20.00:

Eventuelt sidste levering af friske råvarer.
Projektledere/ansvarlige mødes på eventstedet (evt. også et par frivillige).
Opstilling, rengøring af råvarer.
De frivillige møder op. Briefing og frokost.
Aktiviteter for børn og voksne starter – madlavningen begynder.
Alle samles, maden præsenteres, fællesspisning. Afryd buffeten løbende.
Oprydning, rengøring, pakke sammen – farvel og tak.
Alle vender snuden hjemad.

Se også eksempel på dagsprogram i brevet til de frivillige på side 34.

Madlege på dagen
Her er en række forskellige aktiviteter, der kan være gode indgange til at
tale om mad. Find selv på flere. Det er en god idé at have en lille snack til
de børn og voksne, der deltager i legen. Det kan være gulerodsstave, ærtebælge eller lignende.

Grøntsagslabyrint
En labyrint af grøntsager på en græsplæne, hvor de helt små kan kravle
rundt og lege med fx store kålhoveder og lange porrer.

Kimsleg
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En huskeleg, hvor det gælder om at huske så mange grøntsager som muligt.
Der placeres cirka ti forskellige grøntsager under et tæppe. Deltagerne får
lov til at kigge på grøntsagerne i et minut. Derefter lægges et tæppe over, og
deltagerne skal så nævne så mange af grøntsagerne som muligt.

Blindsmagning
Lær nye grøntsager at kende ved at smage og gætte. Deltagerne får bind for
øjnene, mens de smager på udskårne grøntsager. Hvis de har svært ved at
gætte grøntsagen, kan de eventuelt også få den i hånden og mærke sig frem.

Yoghurtsmagning
Køb fire-seks forskellige slags yoghurt naturel. Lad deltagerne smage på de
forskellige slags. Det kan eventuelt være en blindsmagning. Tal om, hvordan de smager: syre, fedme, konsistens. Tal eventuelt om, hvad de forskellige slags kan bruges til, hvilke retter man kan lave med yoghurt, hvad forskellen er på økologisk og ikke økologisk yoghurt osv. Husk engangsskeer og
små engangsskåle/bambusbåde til smagsprøverne.

Sæsonleg
Tegn en kalender på asfalten, eller læg sedler med årets 12 måneder på et
bord. Deltagerne skal så placere grøntsager fra en stor bunke der, hvor de
tror, de er i sæson.

Mærke-vendespil
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Print to eksemplarer af forskellige fødevaremærkninger, fx det røde økologimærke, fuldkornsmærket, svanemærket, det europæiske økologimærke,
Fairtrade, nøglehulsmærket og andre. Læg dem med billedsiden nedad, og
lad deltagerne finde par, der matcher. Tal undervejs om, hvad de forskellige
mærker betyder, og på hvilke varer de findes.
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De frivillige

Hvordan involverer vi bedst andre?
Det er en god idé at inddrage frivillige blandt beboerne i at arrangere og afvikle madfesten. Dels for at kunne deles om de praktiske opgaver. Dels fordi
det fælles arbejde er med til at opbygge og styrke en god frivillighedskultur
i boligområdet og -foreningen.
Boligområders frivillighedskultur er meget forskellig. Nogle boligområder
har stort set aldrig afholdt et (mad)arrangement baseret på frivillighed og
beboerdeltagelse, andre har stolte traditioner for den slags. Det skal I som
arrangører selvfølgelig have med i jeres overvejelser og planlægning.
I områder med tradition for beboerarrangementer forventer ildsjælene
måske at blive inviteret med allerede i planlægningsfasen og få indflydelse på beslutningerne op til madfesten. I områder med en svagere tradition
for beboerdrevne arrangementer kan en madfest være et godt første skridt
til at opbygge en frivillighedskultur. Men her kan I overveje en “simplere”
ansvarsfordeling, hvor I som medarbejdere tager en større del af planlægningsarbejdet og især giver de frivillige arbejdsopgaver på selve dagen.
Til de madfester, Forbrugerrådet Tænk var med til at arrangere, deltog også
frivillige, der ikke boede i boligforeningerne.

Gør det sjovt at deltage
Det er et godt grundprincip, at de frivillige så vidt muligt skal lave de “sjove”
ting – fx idéudvikling, madlavning, styring af lege og underholdning, fotografering på dagen mv. Desuden sætter mange frivillige faktisk en ære i at være
med til oprydningen for på den måde at følge projektet hele vejen til dørs.
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At være ude blandt andre mennesker
og få nogle gode snakke om alt
muligt mellem himmel og jord.
Det er sådan noget, der gør, at jeg
gider at møde op.
Frivillig til madfest

Til gengæld bør koordineringen, samarbejdet med eksterne parter, økonomi, opgavedelegering og andre “tungere” arbejdsopgaver så vidt muligt varetages af ansatte – fx de boligsociale medarbejdere.
Det skal gerne være en god oplevelse af være frivillig. Så når I vil engagere
frivillige, er det vigtigt at overveje, hvad der motiverer forskellige grupper
til at deltage.
For nogle er det vigtigste, at det er hyggeligt og sjovt. Mange vil gerne lære
noget, de kan bruge i andre sammenhænge. For andre er engagementet i
og fællesskabet med andre mennesker det afgørende. Og atter andre bliver
tiltrukket af den konkrete opgave, fx madlavning eller planlægning, fordi de
synes, de er gode til netop det.

At deltage på forskellige niveaer
For at få folk til at deltage aktivt i madfesten er det vigtigt, at man kan deltage på flere forskellige måder:
•
•
•
•

Som frivillig og en del af planlægningsgruppen
Som frivillig med mindre eller større opgaver på selve dagen
Som en almindelig deltager i madlavning og andre aktiviteter
Som en gæst, der blot nyder aktiviteterne og spiser med.

Mange forskellige deltagelsesformer giver beboerne en mulighed for at være
med på den måde, de nu vil og kan. Det kan være ved at sætte plakater op
inden arrangementet, have ansvar for en bestemt del af madlavningen eller
blot at hakke løg. Der vil også typisk være en gruppe beboere, der gerne

INDEN FESTEN

Frivillig til madfest
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Jeg prøvede ting, jeg ikke har gjort før – fx
at vende grøntsager på wokken. Og så
snakkede jeg med børnene om diverse
råvarer. Der var mange udlændingebørn,
der ikke vidste, hvad de forskellige
grøntsager hed, så de lærte noget nyt.
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vil hjælpe, men ikke ønsker at deltage aktivt i selve madlavningen. De kan
i stedet blive inddraget i opgaver som fx opsætning af køkken, oprydning
eller som ansvarlige for en aktivitet på selve dagen.
Det er en vigtig opgave som arrangør at kommunikere de forskellige deltagelsesformer tydeligt. Det gør det muligt for flere at vælge en måde at være
med i festen på, som passer godt til dem.
Husk, at hverken ansatte eller frivillige har uendelige mængder af tid og energi. Undgå, at nogle få kommer til at bære for meget. Og sørg altid for, at de professionelle medarbejdere kan samle bolden op, hvis de frivillige mister den.

At skaffe frivillige
For nogle beboere er det lokale engagement en selvfølgelighed. De deltager i
forvejen i mange forskellige typer af frivillige arrangementer i området – ofte
også i planlægningen af dem. En del af disse Tordenskjolds soldater investerer
rigtig mange timer i aktiviteter i boligområdet. De er en gave til enhver festarrangør. Brug dem, og plej dem – men driv ikke rovdrift på deres ressourcer.
Overvej, hvordan I vil rekruttere andre potentielle frivillige til at hjælpe med
planlægning og afvikling. Det kan fx være ved:
• opslag i boligområdet
• omtale på møder i boligforeningen e.l.
• henvendelse til eksisterende grupper og foreninger.

Brief de frivillige godt
Under alle omstændigheder skal de enkelte opgaver være klart fordelt og
overskuelige at udføre. Inden selve madarrangementet skydes i gang, er det
en god idé at sætte de frivillige godt ind i præcis, hvad der skal foregå.
Det er vigtigt en til et par uger i forvejen at give de frivillige en klart formuleret briefing – fx et lille brev om arrangementet og deres rolle i det.
Se eksempel side 34. Desuden er det en god idé at samle de frivillige til en
briefing, lige inden madfesten går i gang. Her kan alle blive helt klare på,
hvordan det hele skal foregå, og hvem der skal lave hvad. Frivillige kan få
afklaret ting, de er i tvivl om, og eventuelle ændringer i programmet kan
blive kommunikeret til alle.
KAPITEL 2
INDEN FESTEN

32

Der blev afholdt en briefing,
inden vi startede. Der fik vi
lige at vide, hvordan det skulle
foregå, og hvem der lavede
hvad. Det fungerede super
godt og gjorde det nemt at
være frivillig.
Frivillig til madfest

Eksempel på brev til de frivillige

Vores madfest nærmer sig!
Først og fremmest en stor tak til dig, fordi du vil være med til at skabe en dejlig madfest med fokus på madglæde,
danske råvarer og godt naboskab.
Lidt om madfesten
Vi laver fælles madlavning med en stor fællesspisning til sidst. Alle, der har været med til at lave mad [og deres
husstand, eller hvad I nu bestemmer], kan spise med. Derudover vil der være forskellige aktiviteter og
optrædener.
Det vigtigste er, at deltagerne hygger sig, får smagt noget god mad og snakket med naboen. Formålet er også,
at vi på en sjov og hyggelig måde sætter fokus på det at lave noget sammen.
					
Hvor foregår det?
[festplads + mødested]

Program for de frivillige
– vi har godt med pauser undervejs:
Kl. 10:
Kl. 13:
Kl. 15.30:
Kl. 17:
Ca. kl. 18:
Ca. kl. 20:

Fælles morgenmad, introduktion til dagens program og opstilling; vi starter præcis, så kom lidt før.
Madlavningen og andre aktiviteter begynder.
Koncert, optræden etc.
Fællesspisning for alle – vi står for praktiske opgaver imens.
Nedtagning af køkken og andre praktiske opgaver.
Tak for i dag.

Tøj: Vi skal være udendørs, så klæd dig på efter vejrudsigten og i behagelige sko, da vi skal stå meget op. Vi udleverer
forklæder, men hav eventuelt et med selv. Tag gerne mørkt eller sort tøj på – man spilder let.
Mad til de frivillige: Vi sørger for, at der er mad, vi kan spise i løbet af dagen. Medbring gerne en drikkedunk med vand.

Din rolle
Du og vi sørger for at komme i snak med deltagerne og få dem til at føle sig velkomne.
Vi står for at styre aktiviteterne og ordner en masse praktiske ting, der skal gøres i forbindelse med de forskellige aktiviteter/lege. Der er altså både mulighed for at være meget på – eller stå mere for det praktiske uden at snakke så meget
med deltagerne. Vi kan løbende skifte roller, så det også bliver en sjov dag for os.

Aktiviteter					
Køkkenet: Her laves der mad til aftenens fællesspisning.
Lege/fællesaktiviteter: [beskriv kort lege og aktiviteter]

Hvis du har spørgsmål
Kontakt: [Indsæt navn og telefonnummer]
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Deltagerne

Hvordan gør vi reklame for madfesten?
Det er en vigtig opgave i god tid at gøre hele boligområdet opmærksom på arrangementet – hvad det går ud på, hvor og hvornår det foregår, hvordan man
kan deltage. Erfaringen viser, at mund-til-mund-metoden tit er rigtig effektiv,
men I bør selvfølgelig udnytte alle de kanaler, I råder over. Det kan fx være
at lave en flyer, en plakat eller en annonce. I kan også omtale arrangementet
på de sociale medier og eventuelt i jeres interne forum, hvis I har sådan et.
Plakater om arrangementet kan I fx sætte op cirka to uger før i fællesrum,
opgange, foreningslokaler, lokale forretninger, skoler og institutioner, biblioteker mv. Oversæt eventuelt plakaten, hvis I har en stor gruppe beboere,
der ikke taler dansk.
Hvis I er interesseret i omtale i de lokale medier, kan I også kontakte dem
med nærmere oplysninger om arrangementet.

Tiltræk folk på dagen

Gå sammen med andre
Overvej, om I kan koble jer op på et
eksisterende arrangement og derved
styrke begge parter.
Her en flyer for madfesten i Horsens,
som med stor succes blev knyttet til en
årlig fodboldturnering, der i forvejen
tiltrak mange unge og forældre. At
fodboldturneringen blev udvidet med
spændende mad, gjorde det bare endnu
mere attraktivt for hele familien at
møde op. Billedet til flyeren er taget ved
madfesten i Urbanplanen.

Selv om I har reklameret godt for arrangementet, vil der altid være nogle,
som har overset det – eller som først bestemmer sig for at deltage på dagen.
Så sørg for, at festen på dagen er så farverig, indbydende, synlig og hørbar,
at man ikke er i tvivl om, at der foregår noget rundt om hjørnet. Jo mere
aktivitet og jo flere mennesker, der indgår i festen, jo mere nysgerrige bliver
folk i boligområdet. Duften af mad og lyden af musik, snak, latter og livlig
aktivitet skaber opmærksomhed.
Det er vigtigt, at I signalerer åbenhed for nye deltagere ved fx at have skilte,
hvor der står “velkommen” eller “kom og vær med”. Desuden er det indbydende, hvis I hjælper folk med at forstå, hvad der foregår. Fx ved at have
skilte eller tavler med fx “I dag holder vi madfest”, “Lav mad til fællesspisning”, “Alle kan være med”, “Det er gratis at deltage” osv.

Sammen laver vi maden
til aftenens fællesspisning
Kom og vær med til en hyggelig dag med fokus på bevægelse,
råvarer og naboskab. Lav en ret hjemmefra eller lav mad sammen
med os på dagen. Det er gratis at deltage.
PROGRAM FOR DEN 12. SEPTEMBER

Hvis du deltager i madlavningen, kan du få 4 madbilletter, så du kan tage
3 personer med til fællesspisningen.
Læs eventuelt mere på taenk.dk/madfest-horsens

INDEN FESTEN

Lørdag den 12. september
i Axelborg

VIL DU LAVE MAD DERHJEMME OG MEDBRINGE DEN TIL MADFESTEN?
Så kom og hent gratis råvarer fredag den 11. september kl. 15.00-17.00
ved Beboerhuset, Axelborg 4C.

KAPITEL 2

Madfest &
Fodboldturnering

Kl. 12.00: Fodboldturneringen begynder
Kl. 13.00: Sjove aktiviteter og madlavningen begynder - kom forbi, når det passer
Kl. 16.00: Præmieoverrækkelse til vinderne af fodboldturneringen
Kl. 17.00: Fællesspisning med mulighed for at købe drikkevarer

35

36

Kapitel 3

Festen

37

Inden gæsterne kommer
Start gerne dagen med fælles morgenmad for arrangørgruppen, frivillige og
eventuelle andre involverede. Her kan I genopfriske dagens gang og opgaver, inden I går i gang.
Hvis festen er udendørs, og I bruger et større festtelt, er det en god idé at
have slået det op dagen før.
På dagen kan I så etablere udekøkken, stille en evt. grill op, fordele borde
og stole mv.
Det er også her, at I kan sætte særlige plakater, pynt, tavler og lignende op
udendørs, der reklamerer for og skaber opmærksomhed omkring madfesten.

Sådan kan udekøkkenet stilles op
Tegningerne her på siden illustrerer, hvordan et udekøkken kan opstilles.
Hvis eventen skal være indendørs, og I har mulighed for at lave det i et
beboerhus med køkkenfaciliteter, kan I evt. opstille et par ekstra arbejdsborde, hvor deltagerne kan hakke og snitte i umiddelbar nærhed af det eksisterende køkken.
Følgende elementer indgår: hygiejnebord, arbejdsborde, råvarebord, skyllestation, grejbord, wok/grill, skraldespande. Når I opstiller udekøkkenet,
er det vigtigt, at man let kan komme direkte til hygiejnebordet, når man ankommer, og at køkkenfaciliteterne er overdækkede. Paellawok og grill skal
dog ikke overdækkes. Placér disse med god afstand til brændbart materiale.

Råvarer
Hygiejnebord

Grejbord
Skåle/skærebrætter
knive/andre redskaber

Arbejdsbord

Dunke med vand/
håndsæbe/papir

Grill

Arbejdsbord

Paellawok
KAPITEL 3
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Skærebræt

Skraldespand

Stik til kogeplade/
elkoger
Kniv

Telt/pavillon
Pavillon/parasol
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Madfestens gang
Styring af madlavningen
Hvis der i gennemsnit er 10 deltagere, der er aktive i køkkenet hen over
3-4 timer, er der rigelig tid til at få produceret mad til en stor buffet, hvor
omkring 150 spiser med.
Det er vigtigt at gøre det let at komme og være med i madlavningen. Der er
forskellige opgaver, som I med fordel på forhånd kan tildele medarbejdere
og/eller frivillige ansvaret for:

Hygiejnebord, 1 ansvarlig
Her skal deltagerne mindes om at sætte hår op, vaske hænder og have udleveret forklæder. De skal også introduceres til, hvordan køkkenredskaberne
skal efterlades efter brug samt brugen af klude, viskestykker mv. Det kan
også være den ansvarliges opgave løbende at holde øje med, at der er rent
og pænt i køkkenet og hjælpe til, hvis der bliver spildt osv.

Køkkenet: 2 arbejdsborde, 1 ansvarlig ved hvert bord
Her er det vigtigt at finde nogle personer, der har lyst til at formidle og guide
deltagerne igennem madlavningen. Disse madvejledere skal introducere til
det at være med i køkkenet.
Madvejlederen skal sørge for, at deltagerne slår sig sammen i grupper på totre personer om at lave en ret. Vejlederen hjælper derefter deltagerne med
at finde frem til, hvilken ret de vil lave, hvor de finder råvarer og redskaber,
men også gerne nogle grundprincipper omkring tilsmagning, konsistens og
anretning. Det kan gøre processen lettere at anbefale grupperne at udvælge
fx tre ingredienser, én tilberedningsmetode og én anretning.
Deltagerne slutter med at anrette maden, overtrække det med film og skrive
et skilt med rettens navn, kokkenes navne og rettens ingredienser. Retten
stilles på køl, hvis nødvendigt. Hver gang et hold deltagere er færdig, skal
vejlederen instruere dem i, hvordan de rydder op og efterlader køkkenpladsen til de næste deltagere.

KAPITEL 3
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Det var så fedt, da alle fik sat sig
sammen og spist det mad, vi havde
været med til at lave. Der var jeg glad.
Deltager på madværksted

Råvarebord, 1 ansvarlig
Vejlederen kan hjælpe og vejlede deltagerne i at vælge råvarer, som passer
sammen, tale om, hvad de forskellige ting er, og sikre, at der kommer en
variation i de retter, deltagerne laver. Her kan det være en fordel med et vist
kendskab til madlavning, så man kan guide og give tip, når man udleverer
råvarerne. Den ansvarlige kan også holde lidt øje med mængderne, så der
bliver speedet op for produktionen eller trådt på bremsen, hvis der er brug
for at regulere ift. tid og antal deltagere.

Grill-/tilberedningsområde, 1-3 ansvarlige
De ansvarlige skal sørge for sikkerhed omkring grill eller wokpande, så ingen kommer til skade på de varme ting. De skal passe kødet, så det ikke får
for meget eller for lidt, og sørge for hygiejnen. Hvis nogle af grøntsagsretterne skal varmetilberedes, kan dette med fordel gemmes til den sidste del af
eventen, så retterne ikke skal stå færdigtilberedte og vente.

Buffet, 1 ansvarlig
Den ansvarlige ved buffeten skal sørge for, at al maden kommer på buffeten – herunder hjælpe deltagerne med at skrive og placere skilte ved deres
retter og anbringe tagtøj. Det er vigtigt, at buffeten er tilpas lang og let at
komme til fra begge sider, så mange kan tage fra buffeten på samme tid.

Andre aktiviteter
Der skal til hver aktivitet være mindst én ansvarlig medarbejder eller frivillig, som kan instruere deltagerne og holde styr på de eventuelle remedier,
der skal bruges.
Hvis der deltager folk udefra – fx med optræden – bør der være én person,
der har til opgave at tage godt imod dem, vise dem til rette og hjælpe med
praktiske spørgsmål.
Hvis der skal bruges lydanlæg eller andet teknisk udstyr, er det en god idé,
at en særligt kyndig er ansvarlig for at stille det op og sørge for, at det virker.

Det fælles måltid
Det fælles måltid er på mange måder dagens kulmination, og det er vigtigt
at sikre, at det bliver en god oplevelse for alle.
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For mange deltagere vil kronen på værket være den gode stemning omkring
måltidet og muligheden for at spise sammen med naboer og bekendte.
Da en del af formålet med madfesten er at skabe sammenhold og nye relationer, kan det være en god idé at stille langborde op. På den måde kan man
modvirke tendensen til, at folk sætter sig i små grupper – måske bare med
deres egen familie. I kan også direkte opfordre folk til at sætte sig sammen
med nogle, de ikke kender så godt.
Inden I sætter tænderne i de lækre retter, skal der være en fra arrangør- eller
frivilliggruppen, der kalder alle sammen og byder velkommen til festmåltidet.
Den, der byder velkommen, kan også opfordre deltagerne til:
•
•
•
•

at huske, at der skal være mad til alle
at smage noget nyt
at snakke med sidemanden
at tage billeder – af både mad og mennesker.

Det kan også være en god idé at bede de enkelte deltagergrupper i køkkenet
rejse sig og fortælle, hvad de har lavet til buffet.
Leg, musik og andre aktiviteter bør som hovedregel holde pause, mens der
spises.

Nedtagning og oprydning
Selve køkkenet kan tages ned, når al maden er tilberedt og anrettet på buffeten.
Hvis deltagerne har haft eget service med, tager de det bare selv med hjem
og vasker det op. Men der vil typisk være en del fælles udstyr og service,
der skal vaskes op.
Når festen er færdig, skal opstillingsfilmen bare køres baglæns: afrydning,
sætte borde, stole o.l. på plads, pille plakater, pynt mv. ned. Teltet kan eventuelt tages ned dagen efter, hvis det er blevet for sent til det.
Det er en god idé at have ekstra poser eller bøtter, så de frivillige kan få
rester fra buffeten med hjem.
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Evaluering
Det er godt at følge op og melde tilbage til både frivillige og deltagere hurtigt
efter festen. Som frivillig er det rart at vide, hvordan arrangørerne synes,
det er gået. Det er altid dejligt at have været en del af noget succesfuldt.
Tilsvarende er det værdifuldt for jer at høre fra deltagere og frivillige, hvordan de oplevede dagen. Ved at bede om deres meninger anerkender I også
deres deltagelse.
I kan enten samle de frivillige til et lille tak-for-hjælpen-arrangement, eller
I kan skrive ud til dem og bede dem kort skrive, hvad de tænker om arrangementet. Jo mere konkrete og præcise spørgsmål, I stiller, jo mere brugbar
information får I retur.
Det kan være med til at understøtte de frivilliges refleksioner, hvis I samtidig
deler nogle af de billeder, der er taget på dagen.
Eksempler på evalueringsspørgsmål til de frivillige:
•
•
•
•

Hvad var det sjoveste på dagen?
Hvad var det bedste ved at være frivillig? Hvad var det sværeste?
Hvad var dine forventninger før madfesten?
Hvad synes du, at vi kan gøre anderledes næste gang?

Evalueringen med deltagerne er lettest at gennemføre uformelt på selve dagen, hvor oplevelsen er helt frisk i hukommelsen. I kan eventuelt aftale, at
alle i arrangørgruppen tager fat i et lille antal deltagere og fx spørger dem
om (og noterer):
•
•
•
•

Hvad er det bedste, du har oplevet her i dag?
Hvad synes du om arrangementet? Og hvorfor?
Hvad kunne gøre madfesten endnu bedre en anden gang?
Kunne du tænke dig at blive inviteret som frivillig næste gang?

Arrangørgruppen bør efter feedbacken fra frivillige og deltagere samles for
at evaluere forløbet. Til evalueringen kan I fx drøfte:
Opnåede vi det, vi gerne ville, med madfesten?
Hvilke elementer fungerede rigtig godt?
Hvad vil vi gøre anderledes en anden gang?
Er der noget, vi skal følge op på efter festen?

Hvis der er nogle sjove små anekdoter eller succeshistorier fra dagen, kan I
overveje at dele dem med fx bestyrelse, lokalpresse eller i jeres interne fora
i boligforeningen, så også de, der ikke deltog, kan få glæde af dem.

EFTER FESTEN

Overvej fx, om der er nye samarbejdspartnere, som kunne være interesserede i et fremtidigt samarbejde på baggrund af jeres arrangement.
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Dokumentation
For selv at kunne lave et lignende arrangement en anden gang – eller for at
kunne give jeres erfaringer videre til andre arrangører – er det fornuftigt at
skrive de vigtigste fakta om arrangementet ned. Det kan fx være:

Mad og råvarer
• Hvad blev der købt ind?
• Hvad var der af rester?
• Hvor mange/hvilke råvarer blev ikke brugt?

Deltagere/frivillige
• Hvor mange gæster har der været?
• Navne og kontaktoplysninger på de frivillige.

Tidsplan
• Hvor lang tid brugte I på at stille op?
• Hvor lang tid tog det at spise?
• Hvor lang tid tog det at rydde op?

Vigtige erfaringer
Hvilke nye gode idéer kom der fra frivillige og deltagere?
Hvilke lege og aktiviteter fungerede/fungerede ikke?

Regnskab
Det er også en god idé – og i nogle tilfælde et krav – at I laver et regnskab for
hele arrangementet. Her kan de noterede oplysninger om indkøb, deltagere
mv. være nyttige.
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www.taenk.dk/mine-dagligvarer
www.facebook.dk/madrevolutionen
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