
MEDLEMSKURSER I COOP
Madfokus

for alle medlemmer 



VEGETARISKE KREATIONER 
Overvejer du at skære ned på kødet? For egen sundheds skyld 
eller måske af hensyn til miljøet? Men ved du ikke, hvad du skal 
erstatte kødet med? Bliv guidet gennem planteriget for en aften 
og lær at lave smagfuldt grøntsagsmad. Få mange ideer med 
hjem til vegetariske retter, så du næsten ikke kan vente med at 
komme hjem og kreere i eget køkken.

NYE FARVER PÅ MENUEN 
Du køber de samme grøntsager, tilbereder dem på samme 
måde, og kører til sidst til træt i dem. Du vil gerne lave noget an-
det, men du er total idéforladt eller har ikke tiden til at finde på 
nye spændende retter. Lyder det bekendt? 

Det behøver ikke være spor besværligt at få nye farver og 
smage på menuen. Med dette arrangement går dine medlem-
mer hjem med ny og opgraderet viden, som gør madlavningen 
nemmere, sundere og sjovere. Smagsløgene vil blive forkælet, 
og madglæden genfindes i de grønne sager. 

MADFOKUS
er MADTEMAER om Coops madunivers
– let og sundt til både store og små
Målet med medlemskurserne er at butikken får medlem-
merne til at gå hjem med fornyet viden, en skøn smagsop-
levelse og mod på at være mere kreative i egne køkkener.
Aktiviteterne udbydes i samarbejde med vores ”huskokke” 
Malou (Ellie Malou Lassen) og Simone (Leela Simone Jung). 
Foruden at have en uddannelse som Professionsbachelor i 
kost og ernæring bag sig har de begge arbejdet ved et stort 
antal lokale Coop arrangementer – og medlemmerne er 
glade for dem! Nøgleordene er at de gladeligt deler ud af de-
res store viden, er fleksible og er i øjenhøjde med alle gene-
rationer.

Find inspiration og jongler frit med indholdet 
i følgende temaer – så arrangementet 
sammensættes og markedsføres på jeres 
helt egen lokale måde – dvs. at bestyrelse 
og butik selv sætter eget præg på 
aktiviteten og tager ejerskab.
Økonomi og praktik: Ellie Malou og Leela 
Simone kontaktes direkte for mere 
information om deres priser og forslag til 
indhold/varighed/arbejdsdeling/drejebog 
mm. 

MEDLEMMERNE MØDER:

Mad i fokus med Ellie Malou
Ellie Malou er kreativ kok, grøntsagsnørd og en rigtig 

energibombe. Hun har været selvstændig iværk-
sætter siden 2015, hvor hendes primær fokus 
har været at vejlede familier til en hverdag med 
mere energi og overskud både fysisk og men-
talt. 
Malou har en PB. i Ernæring & Sundhed, er ud-

dannet Coach og Spirit Guide, og har derudover spe-
cialiseret sig i børns adfærd omkring mad. 
Hun er 27 år bor pt. nær Helsinge, men er opvokset på en 

gård i Jylland. Hun har derfor altid haft tæt kontakt med ma-
dens vej fra jord til bord, og brænder for at genskabe kontak-
ten til maden og hinanden gennem madlavning. 

Malou er fuld af madglæde og kan ikke vente med at dele 
den med Coops medlemmer. 

Kontaktinfo: 60 14 76 26 eller skriv en mail til hende  
på malou@foodpreppers.dk

Mad i fokus med Leela Simone
Leela Simone Jung er 31 år og bor i Aarhus. Hun er 

uddannet klinisk diætist og driver til dagligt virk-
somheden Sjælerum. Simone har stor erfaring i 
at formidle sundhed og madglæde og have 
samarbejde med bestyrelser, personale og bu-
tikker.
Simone elsker at lege med mad og vil gerne 

dele det med Coops medlemmer på en humørfyldt, 
kreativ og overraskende måde. Hun kalder sig selv for mad-
jonglør og har stor fokus på sundhed, kvalitet og økologiske 
råvarer uden kemi og tilsætningsstoffer. Hendes mærkesag 
er, at vi skal passe på os selv, hinanden og miljøet. Alle skal 
have fingrene i maden, udfolde fantasien og bringe sanser-
ne i spil når Simone står for arrangementet. Hun optræder 
gerne som heks, slår med kagerullen eller trækker i spej-
deruniformen for den gode sags skyld.

Kontaktinfo: 51 35 63 57 eller skriv en mail til hende  
på sjrbehandling@gmail.com
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SJOVT BAGEVÆRKSTED 
for hele familien
Kom og lav brød med overraskelser! Vi åbner butikkens bageri 
og inviterer hele familien til at tage bagerhuen på. Sammen med 
en ægte brødjonglør, slår vi et stort brød op. Der skrues op for 
bageglæden og inspiration til at bruge bagværk i madlavning og 
tilføre brødet sjove overraskelser og smagsgivere. En hyggelig 
og uforpligtende eftermiddag for hele familien. 

STREETFOOD!
Kom og lav din egen variant af street food! Tag på smagsoplevel-
se i verdens populære gadekøkkener. Gadekøkkenet er sat op 
ude foran butikken og med fingeren på globussen udfordres 
medlemmerne til at lave street food, der sætter alle sanser og 
smagsløg i spil. Det er cool og kækt og mad på den fede måde. 

FOOD-LAB/MADVÆRKSTED 
for unge
Food Lab er et medlemsarrangement, 
som har til hensigt at give børn og 
unge en forståelse af bæredyg-
tighed og kemi i mad ved at invi-
tere dem ind i et madlaboratori-
um. De skal eksperimentere og 
sætte mad i bevægelse. Lege 
med smag, konsistens og udfor-
ske madens foranderlighed ved 
forskellig tilberedninger. Alle sanser 
kommer i spil når vi dufter, føler, smager, 
ser og lytter til maden i en legende, sjov og uhøjtidelig atmosfæ-
re. Til sidst deler vi smagsprøver ud til inviterede venner og be-
kendte samt butikkens kunder.
De unge undervises i:
Mad og kemi: Kemiske reaktioner, tilstandsformer og madens 
foranderlighed ved forskellige tilberedninger. Tilberedningens 
betydning for smag og konsistens.
Krop og sanser: Sanserne betydning for mad- og spiseoplevel-
sen. Høre, føle, smag, duft og synssansen sættes i spil
Grundsmage: Balancen og samspillet mellem det sure, søde, 
salte, bitre og umami.
Miljøbevidst servering: Brugen af bæredygtigt og bionedbryde-
ligt service.
Coop’s mærkesager indenfor: Miljø og økologi, det beskidte du-
sin og bedre kemi.

GRØNNE FRISTELSER 
på en varm grill

Kom og lav lækre salater til de lange, lyse 
sommeraftener! Vi tænder den store grill 

og inviterer hele familien til at gribe kniv og 
spækbræt. I selskab med en salatjonglør skal vi snit-

te og hakke og lave velsmagende grønne fristelser til grillen. 
Få inspiration til salater, der pirrer både øjne og smagsløg. Til 
sidst dækker vi et hyggeligt bord og spiser det, vi har lavet 
med smagsprøver på andet godt fra grillen. En hyggelig 
stund for hele familien.

MAD PÅ BUDGET 
Det lyder måske for godt til at være sandt, men det er faktisk 
muligt at lave lækker mad på budget – uden at den står på 
havregryn hver anden dag. Vil eller skal du spare lidt på 
madbudgettet, så er der tips, tricks og gode smagsoplevel-
ser at hente. Der trylles smagfulde retter frem af 3 ingredi-
enser, få et hvidkål til at fremstå spændende, selvom det er 
på menuen 5 dage i træk. 

SKØNNE SNACKS
Snacks er jo nærmest livsnødvendige små banditter, som vi 
skal have for at opretholde energien hele dagen. De findes jo 
i alle afskygninger; søde, salte, fede, bløde og sprøde. Mange 
af dem køber vi færdiglavet, men størstedelen af dem, er en 
fuser, og giver derfor ikke vores krop det, som den egentlig 
har brug for. Lær at lave skønne snacks selv. Alt fra grønt-
sagsdip til rawkugler og simpelt bagværk. 

Få besøg af en snackekspert som vil dele ud af alle sine 
tips og tricks til, hvordan man hurtigt og nemt kan lave skøn-
ne snacks, der kan spises morgen, middag og aften. Få  også 
gode råd til, hvordan du generelt opretholder et godt energi-
niveau i løbet af dagen, så trangen til at tømme skuffer og 
skabe om eftermiddagen bliver mindre.  



FOKUS PÅ FERMENTERING
Fermentering er et gammelt håndværk, hvor mikroorganismer 
udnyttes til at udvikle smag og konsistens. Tænk eksempelvis 
på ost, brød og yoghurt. Desuden er det en teknik til at forlænge 
madens holdbarhed og give nye smagsindtryk.

Fokus på fermentering er et medlemsarrangement, der på en 
inspirerende måde har til formål at give en viden og erfaring i at 
fermentere grøntsager, frugter og urter. Deltagerne får indsigt i 
hvorfor fermenterede produkter er sunde for kroppen, immun- 
og mave-tarmsystemet.

 Med opsmøgede ærmer skal alle være aktive og lave deres 
egen fermentering, så håndværket kommer ind under huden.

 Deltagerne vælger selv de ingredienser, som de har lyst til at 
lege med ud fra et mangfoldigt råvarebord. Der deles løbende ud 
af tips og tricks og naturligvis gode opskrifter. Deltagerne skal 
medbringe et patentglas, så de kan få deres egen fermentering 
med hjem.

 Til slut nydes et dejligt måltid mad, og det opleves hvordan 
fermenterede grøntsager kan give et smagsmæssigt pift i mad-
lavningen.

KONFEKTVÆRKSTED for hele familien
Konfektværkstedet er en butiksaktivitet for børnefamilier og 
der fremstilles lækkert konfekt fra bunden. Aktiviteten henven-
der sig til børn, forældre og bedsteforældre. Vi laver konfekt af 
sunde råvarer, skruer ned for sukkeret og op for velsmagen. Del-
tagerne præsenteres for tre opskrifter – snebolde, mandelkug-
ler og mokkatrøfler. Konfekten tilføjes forskellige smagsgivere, 
så deltagerne bliver inspireret til nye smagsoplevelser. Mens vi 
ruller, dypper og smager på lækkerierne, hygger vi os med gløgg 
og julemusik.

HALLOWEEN-FEST for børn 
og barnlige sjæle
En sjov og anderledes butiksaktivitet, der booster børns lyst 
til at lege og eksperimenter med mad i et køkken. Aktivite-
ten henvender sig til børn i alderen 9-12 år og kan rumme ca. 
20 børn. Med gys og gru som tema laver børnene frygtind-
gydende mad af sunde råvarer, der efterfølgende serveres 
som smagsprøver til butikkens kunder. Forklædt som heks 
fortælles skrækhistorier i stearinlysets skær, der pirrer bør-
nenes sanser, leg og fantasi i køkkenet. I fællesskab laver vi 
en uhyggelig lækker halloween-menu fyldt med magi, 
skræk og uhygge.

Børnene afprøver forskellige roller som kokke, tjenere og 
værter. De får udfordret deres madmod og glæde ved at lave 
mad sammen.

Som afrunding på arrangementet tænder vi lys i udskårne 
græskar ude foran butikken, så børnene har noget at vende 
tilbage til de efterfølgende dag.


