
 

 

Vejledning til pigernes øvelse 
 
Kære lærer 
 
Med pigerne skal du bage muffins forud for dagen. Intentionen med bage øvelsen er at bage to slags muffins. En 
muffin med enzymer og en uden. Derved kan vi tale med pigerne om forskellen på de to muffins og tydeliggøre 
forskellen på en meget illustrativ måde. Derudover tænker vi, at muffins også er et hit for pigerne at arbejde med. 
 
Vi håber du kan finde plads i kalenderen til at bage disse muffins torsdag eller fredag i uge 34 – altså ugen før 
besøget på DTU. Vi vil sende dig nok muffins-kage-blanding til at i kan bage 2 muffins per pige. I vil modtage disse 
kage-blanding snarest. Vi tillader os at antage at i har smør eller olie, som kan komme i kagen, det håber vi er 
korrekt? 
 
Den ene pakke muffinsdej bages, som anvist på bagsiden af indpakningen, denne muffin skal fungere som kontrol 
kage. 
 
Den anden pakke muffinsdej tilsættes enzym sammen med blandingen inden der tilsættes vand.  
 
Det er vigtigt at de to forskellige deje holdes adskilt. 
 
Undervejs må i meget gerne tage notater om dejenes konsistens i forhold til hinanden (der bør ikke være 
forskel☺). 
 
Alle kagerne køles ned til min 30°C (ikke i køleskabet). 
 
1 kontrol kage og 1 enzym kage pakkes i 1 pose, som lukkes godt til. Dvs. hver elev får en pose med 2 muffins, en 
med og en uden enzym.  
 
Kagerne opbevares herefter i poserne ved stuetemperatur indtil besøget, hvor i selv medbringer kagerne. Det vil 
være rigtig fint hvis du som lærer indsamler alle muffins og sørger for at de bliver medbragt til dagen, så vil 
pigerne på dagen får deres pose igen. 
 
På selve dagen spises de to kager og blødheden/friskheden af kagerne vurderes overfor hinanden (enzym kagen 
skulle gerne være blødere end kontrol kagen☺) 
 
Når vi sender jeg kageblandingerne og enzymerne, så vil i også få en vejledning til hvordan man håndterer 
enzymer, det er meget vigtigt at i håndtere dem korrekt. 
 
Lad mig endelig vide hvis i har spørgsmål! 
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