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For fed 

Hvad er der brug for?

Tre inspirationsdage for køkkenfolk og 
andre interesserede med faglige oplæg, 
inspiration, viden, workshops...

Glem alt om slankekure oG liGHtprodukter

eller
for mager?

Kursus på 
Jels Voldsted
den 11., 12. og 
13. juni 2014



målGruppe 
Alle interesserede, der arbejder med mennesker og mad 
- køkkenpersonale, kantinefolk, lærere, pædagoger, pedeller, ledere, landmænd- og koner 

Arrangører og gennemgående undervisere
lise FaurscHou Hastrup madvejleder og foredragsholder
niels cHr. cHarles leder af Troldkærskolen 
tHorkild i a sørensen læge og fedmeforsker, Københavns Universitet
lykke nielsen værkstedsleder på Jels Voldsted
Helle HveneGaard, kok og værkstedsleder på Troldkærskolen
tina BlomGreen værkstedsleder på Troldkærskolen

daGenes FaGliGe GrundlaG i overskriFter

FedmeForskninG
I år har vi som noget særligt inviteret Thorkild I A Sørensen, som vil fortælle om sin forskning 
 
Fed, tyndFed, maGer, underernæret, - Hvad er det?
Vi kigger på de ernæringsmæssige, de pædagogiske og de psykologiske aspekter

at manGle Fedt, selvom man er Fed
De essentielle fedtsyrers betydning

BlodsukkerBalance, stress, stoFskiFte oG den nødvendiGe søvn 

lanGtidsHævet mad- oG måltidsFilosoFi, - måltidets nærvær
De rammer vi skaber omkring madlavning, spisning og måltider er meget afgørende for vores forhold 
til mad.

inspiration  i vores køkkenlaBoratorium 
Vi tager den kulinariske udfordring op. Meld dig på køkkenholdet, hvor vi eksperimenterer sammen. 
Vi viser nye retter og vi udvikler og udarbejder opskrifter sammen undervejs. Sund mad behøver ikke 
at være kedelig mad, tværtimod. Sund mad må være sanselig, sprudlende saftig. Vi laver smagstests. 
Og bruger lutter gode råvarer. Vi giver ideer og tips til madlavning og aktiviteter med de unge men-
nesker og dine kolleger. 

økoloGi er den rene vare
Ægte grønsager og frugt er vokset op i rigtig jord uden kunstgødning og sprøjtemidler. Ægte brød er 
bagt af korn, der ikke er sprøjtet, hvor kim og klid er bevaret. Godt kød stammer fra dyr, der har haft 
det godt. Der er én vej til denne kvalitet og den hedder økologi. Der er ingen genveje. På kurset kan 
man vælge sig på holdet, der drager ud på de økologiske marker, hvor man får fingrene i jorden, hører 
om dyrkning af ordentlig mad og mærker økologien, hvor den gror.

Vi inviterer jer til tre forrygende udviklingsdage, hvor I kan tilegne jer viden, 
stille spørgsmål og få svar, ”nørde” og komme i dybden, lade jer inspirere, få ideer, 
afprøve, eksperimentere, få hænderne i maden, smage og spise, debattere og 
udveksle tanker og erfaringer. Alt sammen med mad- og måltidsdannelse, fedme-
forskning, økologi, og pædagogik som overskrifter. Det foregår på Jels Voldsted, 
Troldkærsskolens traktørsted i pragtfulde omgivelser ved sø og skov. 



udekøkken
Torsdag aften er der gang i det rygende udekøkken. Meld dig på holdet og vær med til at lave økomad 
på gløder under åben himmel. 

kursussted oG overnatninG
Kurset foregår på Jels Voldsted ved Jels Sø som Troldkærskolen driver som cafe´, selskabs- og kursus-
sted. Adressen er Koldingvej 2, Jels, 6630 Rødding. 
Overnatning (med sengetøj) foregår på Jels Sports- og motel. Vi ordner alt vedr. booking af værelser mm. 
Det er også muligt at overnatte udendørs i shelter eller i telt midt i naturen ved Jels 
Voldsted, hvis man har lyst til det. (Da bliver morgenbadet godt nok i Jels Sø). 

tilmeldinG oG BetalinG 
Pris inkl. mad, materialer samt overnatning på dobbeltværelser: 5145 kr. 
Ønskes enkeltværelse beregnes merudgift på 375 kr. Sidste frist for tilmelding: 30. maj 2014. 
Tilmelding gælder ved indbetaling på Troldkærskolens konto i Merkur bank 8401-1146606.
Skriv også til kontor@troldkaer.dk og oplys ved tilmelding om du vil bo på vandrerhjem (enkelt/dob-
beltværelse) eller udendørs. Hvis der skal faktureres elektronisk med EAN-nummer, så oplys det ven-
ligst ved tilmelding.

 p r o G r a m :

 ONSDAG DEN 11. JUNI

11.30 Frokost og velkomst
12.30 Introduktion til dagene
13.00 Utryghed skaber fedme, oplæg ved Thorkild I A Sørensen 
14.00 Te - og kaffe 
15.30 Fed, tyndfed, mager, underernæret, - hvad er det? Oplæg ved Lise
17.00 Værelserne tildeles og man kan slappe af inden
19.00 Den store middag 

 TORSDAG DEN 12. JUNI
08.00 Morgenmad. 
09.00  Blodsukkerbalance, stress, stofskifte og den nødvendige søvn, oplæg ved Lise
10.30  Kaffe og te
11.00   At mangle fedt, selvom man er fed, Lise 
12.00 Frokost
13.00 Langtidshævet mad- og måltidsfilosofi. Måltidets nærvær oplæg ved Lise
14.00 WORKSHOPS med indlagt kaffepause:

 1. undervisning i de økologiske marker

 2. kok-amok i køkkenet med Lykke Nielsen og Helle Hvenegaard

 3. ude er gudemad , - jordovn, wok, røgning og bagning på ild med Tina Blomgreen

 4.  ernæringsnørderi: stofskifte og stress 
Vi kigger på de biokemiske processer sammen med Lise 

 
19.00 Middag med mad fra de forskellige workshops. Hyggeligt samvær - og en lille overraskelse 

 FREDAG DEN 13. JUNI

08.00 Morgenmad 
08.30 Walk and talk rundt om Jels Sø eller rundvisning på Troldkærskolen inkl. økokøkken
10.00 Evaluering, netværksdannelse, aftaler til næste år
11.00 Farvelkys og udlevering af madpakker lavet med kærlighed


