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DEN GRØNNE PØLSEVOGN 
MED HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN 

 
Forløbet konkret  

Vi tilbereder hotdogs med grønne 

sodavander som tilbehør. Folkeskole- og 

erhvervsskoleelever arbejder sammen i 

grupper, hvor de i fællesskab forbereder 

og tilbereder maden.  

 

De ældste elever har ansvaret og de 

yngste får et indblik i, hvordan det er at 

gå på en erhvervsskole.  

 

Inden besøget i Pederstrup skal I have 

forberedt lacto-fermenterede gulerødder 

(bare rolig, det er slet ikke så indviklet 

som det lyder), og set på pølsevognens 

sprog og historie, samt 

klimabelastningen af hhv. en klassisk og 

vegetarisk hotdog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkrete læringsmål for forløbet 

 Eleverne kan samarbejde om at 

tilberede mad.  

 Eleverne kan bruge og udvikle 

sproget. 

 Eleven har viden om hotdoggens 

opbygning og kulturhistorie. 

 

Fælles Mål i fokus 

Madkundskab (4.-7. klasse) 

Fødevarebevidsthed: Eleven har viden 

om fødevaregruppers bæredygtighed. 

Madlavning: Eleven kan lave mad ud fra 

enkle grundmetoder og teknikker. 

Måltid og madkultur: Eleven har viden 

om mad- og måltidskulturer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forberedelse og detaljer 

I Meebook finder du forløbet ”Den 

grønne pølsevogn” i ShareIT.  

Her kan du se en tidsplan for besøget i 

Pederstrup, samt finde opskrifter og 

opgaver I skal bruge til at forberede jer. 

 

En del af forberedelsen bestemmer I 

selv omfanget af. Det er vigtigt I 

medbringer gulerødderne, samt har et 

bud på slang for en vegetarisk hotdog 

og en dessert til pølsevognen. Se mere i 

Meebook. 

 

 

For 100 år siden drog de første pølsevogne ud på de københavnske gader. Dengang 

var det bayerske pølser med sennep og et lunt rundstykke på siden. Siden da er der 

sket meget ombord på skinkekutteren. Hotdogs, bøfsandwich og franske hotdogs er 

kommet til, men det vegetariske alternativ er stadig en kommerciel hemmelighed. 

 

Med elever fra Hotel- og Restaurantskolen tilbereder I grønne hotdogs under åben 

himmel i Pederstrup. På Meebook er der materiale til forberedelse og efterarbejde. Det 

er kulinarisk håndværk, nye og velkendte smage – og en anden måde at møde 

håndværks uddannelserne på. 

Målgruppe 
5.-6. Klasse 
 
Fag 
Madkundskab 
 
Dato 
Uge 37 og 38 2022. 
 
Sted 
Bålhuset i Pederstrup. 
Forberedelse i skolekøkkenet. 

 
Varighed 
Kl. 9.30-12.30. 
 
Spisepause 
Vi laver selv vores frokost og 
spiser sammen.  
 
Book forløbet på 
www.skoletj-pederstrup.dk 
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