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Et særligt tilbud til valghold i madkundskab på Smagens Dag 
 

Smid ikke smagen ud er temaet for Smagens Dag 2021, den 29. september. 

Smagens Dag, Smag for Livet og fire erhvervsskoler har i år et særligt undervisningstilbud, der styrker 
praksisfagligheden, til valgholdselever og -lærere. 

På Smagens Dag skal eleverne opleve og erfare, hvordan madrester kan blive til nye retter, når man 
tilsætter de 5 grundsmage og andre smagsgivere til resterne. Hvis madresterne kasseres, er det madspild 
og spild af smag. 

Valgholdselever, der har arbejdet med Smagens Dag, kan ansøge om at deltage i et undervisningsforløb om 
smag, madspild og bæredygtighed på erhvervsskolerne i Odense, Silkeborg, Valby eller Aalborg. 
Erhvervsskolernes lærere og elever har tilrettelagt et spændende praktisk forløb, hvor håndværk og viden 
sætter fokus på madrester, smag, madspild og bæredygtighed. 

Erhvervsskolerne tilbyder undervisningsforløbene på forskellige datoer til et begrænset antal valghold og 
elever. 

Se de fire erhvervsskolers tilbud om undervisningsforløb i oversigten. 

Oversigt 

Erhvervsskole Dato Antal klasser  Tidsrum 
 

Hotel- og Restaurantskolen, 
Valby  
Vigerslev Allé 18 
2500 København 
 

28.oktober 2021 
29.oktober 2021 

2 valghold 
2 valghold 

 

College360, Silkeborg 
Hotel og restaurantskolen 
Bredhøjvej 8, 
8600 Silkeborg 
 

29.september 2021 30 valgholdelever 9.00- ca.14.00 

Kold College, Odense 
Landbrugsvej 55 
5260 Odense S 
 

27.oktober 2021 30 valgholdselever 10.00-14.30 

Tech College, Aalborg 
Rørdalsvej 10  
9000 Aalborg 
 

29.september.2021 4 valghold 8.15-12.00 
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Sådan	kan	du	og	dit	valghold	deltage	i	undervisningsforløbene	på	en	erhvervsskole	
Hvis du og dit valghold vil deltage i et undervisningsforløb på en af de fire erhvervsskoler, skal du udfylde 
skemaet med kontaktoplysninger. Vi anbefaler, at I før besøget arbejder med et par af Smagens Dags 
workshops fra materialet: Smid ikke smagen ud – valgfag. Materialet bliver tilgængeligt på 
www.smagensdag.dk sidst i uge 34.  

Send skemaet snarest muligt til: kontakt@smagforlivet.dk 

I løbet af få dage får du besked om, du og dit valghold kan deltage i et undervisningsforløb på en af de fire 
erhvervsskoler i dit nærområde. 

Transporten til erhvervsskolen kan efter nærmere aftale dækkes af Smag for Livet. 
 
Skema med kontaktoplysninger 

Skolens navn og adresse: 
 

 

Lærerens navn: 
 

 

Mail: 
 

 

Lærerenes telefon/mobil: 
 

 

Antal elever på valgholdet: 
 

 

Notér hvilken erhvervsskole I gerne 
vil besøge:  
 

 

Send skemaet snarest muligt til: kontakt@smagforlivet.dk 

 

 


