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Insekter som 
fremtidens mad
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Insekter med fremtid i

Aktivitetsvejledning
Insekter er fulde af protein og sunde vitaminer. Og 
så er der potentiale i insektproduktion - i forhold til 
produktionen af oksekød og svinekød. Eleverne skal 
udvikle deres egne retter, der indeholder insekter. En 
innovativ aktivitet, hvor ingen har svaret. Eleverne 
prøver sig frem. De beregner næringsindholdet i deres 
ret og giver et skøn over CO2-produktionen.

Valg af ret
Lad eleverne læse denne artikel som det første: 7 grunde til 
at spise insekter.
http://jyllands-posten.dk/livsstil/madvin/mad/ECE9448947/
syv-grunde-til-at-saette-taenderne-i-insekter/

Derefter skal eleverne gruppevis beslutte sig for, hvilken ret 
de gerne vil lave. Hvilken ret er fremtidens insekt-ret? Skal 
det være salat med græshopper, suppe med larver, cookies 
med melormemel, kandiserede melorme eller noget helt 
femte? Eleverne bestemmer selv, begrunder valget og opstill-
er en hypotese. Vi laver xxxx, fordi xxxxx.

Under ‘prøv også at ...’ kan eleverne finde viden om næring-
sindhold i insekter og CO2-udledning ved insektproduktion.

Research, planlæg og lav opskriften 
Eleverne researcher videre og planlægger den egentlige 
opskrift. De skal beslutte sig for, hvilke faktorer de vil lægge 
vægt på - smag, udseende, næringsindhold, CO2-produk-
tion mm. Gruppen udarbejder en skriftlig plan for arbejdet, 
herunder opskriften, som de præsenterer for læreren.

Find inspiration til opskrifter på buglady.dk, en blog om at 
lave lækker mad med insekter. Her finder I opskrifter, men 
også information om, hvor I kan købe insekter, der kan bruges 
til mad.

Undersøgelse af retten
Eleverne planlægger en undersøgelse af deres ret. Hvordan 
smager den? Kan forbrugerne lide udseendet? Hvad er 
næringsindholdet? Klassen kan eventuelt planlægge en 
blindsmagning blandt alle elever i klassen, eller de lave en 
undersøgelse, der inddrager andre elever på skolen. Un-
dersøgelsen kan være et spørgeskema, billeddokumentation 
eller enkeltvise interview.

Klassens vinder
Hvilken ret foretrak testpanelet? Lad eventuelt testpanelet 
lægge en farvet bold i et glas - svarende til farvekoden for 
den ret, de foretrækker. 

Sammenlign efterfølgende med de andre faktorer, der 
betyder noget - næringsindhold, CO2-udledning og andre 
produktionsomkostninger. Hvilken ret foretrækker klassen 
efter opsamling af al viden om retterne?
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Prøv også at..
beregne næringsindhold, CO2-udledning og andre 
produktionsomkostninger.

Næringsindhold
Eleverne beregner næringsindholdet på deres ret, fordelt på 
kulhydrater, fedt og proteiner.

Oversigt over næringsindhold i insekter:
http://www.okolariet.dk/media/322987/Crawling_Snacks.pdf

CO2-udledning
Eleverne giver et skøn på CO2-udledningen i forbindelse med 
produktionen af deres ret.

CO2-udledning - artikel der sammenligner fårekylling og 
traditionel kyllingeproduktion
http://jyllands-posten.dk/nyviden/ECE9571903/nye-tal-
faarekyllinger-udleder-langt-mindre-co2-end-grillkyllinger/

Artikel: Skær CO2-udledning ned http://jyllands-posten.dk/
indland/ECE9172675/saerlige-insektfabrikker-skal-goere-
danskerne-til-et-insektspisende-folk/

Andre produktionsomkostninger
Insekter skal bruge mindre plads og mad. For at producere 1 kilo 
kød, skal en ko bruge 250 m2 og 8 kilo korn, insekter skal kun 
bruge 50 m2 og 1,7 kilo korn. 

Eleverne laver beregninger på, hvad der kræves for at 
producere et kilo insekter versus 1 kilo kød fra kvæg. 

Find viden på Økolariets hjemmeside: http://www.okolariet.dk/
viden-om/baeredygtig-mad/insekter/insekter-kraever-mindre-
plads#.WbJnG9NJZsY
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