
Kulinariske workshops og events for børn 
og voksne 
Erfaring i at lave kulinariske workshops på 
biblioteker tilpasset bibliotekets fysiske 
rammer. En workshop eller event kan evt. 
målrettes en aldersgruppe og tilpasses temaer 
som f.eks. sundhed, æstetiske oplevelser og 
dimensioner i maden, nydelse, madhåndværk, 
madkultur mm. 

Det kunne være emner som:
- Tilsmagninger, f.eks. umami i grøntsagsretter
- Inspiration til hverdagsmaden, f.eks. mad-
pakkeværksted
- Brug madrester – stafetmad – drop at smide 
mad ud
- Kreativ pyntning af kager med naturlige 
ingredienser som nødder, blomster mm. 

Foredrag om madkultur
Har arbejdet professionelt med mad i mere 
end 30 år. Der er sket meget i perioden både 
med hverdagsmaden og det gastronomiske 
niveau på restauranterne.
I de seneste år har Katrine rejst og oplevet 
andre madkulturer og lavet research som har 
inspireret. Ud over at skrive bøger (bl.a. med-
forfatter til Turen går til Japan 2017) har hun 
skrevet en stribe rejse- og madartikler fra bl.a. 
Riga, Helsinki og Alsace i blade som Gastro 
og Mad og venner.

Det kunne være emner som:
- Japansk madkultur – hvad kan man smage 
på rejsen?
- Japansk hverdagsmad – der er stor inspi-
ration at hente i den japanske hverdagsmad 
Washoku
- At lave madopskrifter og udvikle ideer til 
kogebøger
-Hvad kan vi lære i køkkenet af verdens mange 
køkkener?

Debat/paneldeltager
Den måde vi spiser på har forandret sig, og 
mere af den mad der spises er masseproduce-
ret. Hvordan beskytter vi en mangfoldighed af 
spisere? Der er nok en sammenhæng mellem 
hvad der er på vores tallerken og hvordan 
verden omkring os ser ud. 

Emnet er bredt og det kunne f.eks. være:
- Hvorfor har mad og madlavning fået en an-
den betydning i hverdagslivet end tidligere?
- Hvordan kan man lære at lave mad – hvordan 
kommer man i gang? (både børn og voksne 
kan lære det, når de er motiveret eller har lyst)
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Forfatterpræsentation
Katrine Klinken er freelance mad- og rejseskribent, foredragsholder, madaktivist 
og forfatter. Hun arbejder som skribent, afholder kurser i madhåndværk for børn og 
voksne, og er forfatter til ca. 30 bøger: ca. 10 børnekogebøger, en stribe temakoge-
bøger, og bøger der handler om at få flere til at spise godt hver dag. I ca. 10 år har 
hun været aktiv i den internationale Slow Food bevægelse, der arbejder for, at alle 
har ret til god kvalitet og nydelse, og at vi skal passe på madtraditionerne lokalt.

Bosat og opvokset i København og kommer gerne ud i hele landet.

Forfatteren er aktuel med
Katrine Klinken er forfatter til bøgerne: Nem Mad (app), Børnenes bagebog (2005 og 2015), Børnenes køkken 
(2007), Sovs skal der til (2008), Lutter lagkage (2008), Skaldyr (2010), Måltider (2012), og I love nem vegetarisk 
(2012).

Forfatteren  
fortæller gerne om

KONTAKT: info@jppol.dk






