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KENDER DU EN LILLE KOK?
Vær med når iværksætter, kok og kogebogforfatter Martin Ib
igen afholder Cooking Kidz i uge 27 i skolernes sommerferie. 

Vi byder på en uge med kulinariske oplevelser og udfordringer for alle 9-14 årige 
kokke. Her udforskes alle sanser, når vi hver dag lærer at tilberede måltider fra 
bunden, med råvarer som vi selv henter på ugens ekspeditioner. 

Vi lærer at håndtere friske råvarer og oplever hvad vores egen natur byder på af 
spiselige elementer. Vi kokkererer retter med fisk, kød, grønsager, bagværk og 
retter fra det søde køkken, og lærer en masse køkkentricks undervejs.

UGE 27 
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KOKKEKUNDSKABER, 
OPLEVELSER OG 
KAMMERATSKABER
Cooking Kidz er en sjov og spændende 
kokkeskole, hvor børn kan udforske den 
kulinariske verden sammen med 
professionelle kokke fra MIB.

Cooking Kidz er ikke det samme som 
madkundskab i folkeskolen - børnene 
kommer nemlig ud af køkkenet, ud i 
skoven, ned på stranden og hen til 
fiskemanden. Her lærer de, hvor 
råvarerne kommer fra.  

Ugen afsluttes med en fantastisk middag 
for Cooking Kidz familierne, hvor de 
nyudklækkede kokke viser, hvad ugen har 
budt på. 

Det bliver en anderledes uge i 
sommerferien med sjove og spændende 
dage fyldt med kulinariske inputs og 
kammeratskaber.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
  En uge fyldt med mad og meget mere…    

• Fællesspisning hver dag
• Teambuilding og samvær
• Professionelle undervisere
• Cooking Kidz diplom
• 1 stk. eksemplar af kogebogen MIB

Fastfood
• Opskrifter i egen mappe
• Cooking Kidz forklæde og kokkehue

Afslutningsmiddag for hele familien 
Voksne 140 DKK (børn u/ 10 år 100 DKK) 

UGE 27, 2020
MANDAG – FREDAG

KL. 08:00 – 15:00 
(FREDAG KL. 09:00 – 20:00)

FREDERIKSBJERG SKOLE

INGERSLEVS BLVD. 2C / 8000 AARHUS C

PRIS 2.195 DKK

TILMELD OG BETAL HER

*kurset gennemføres kun ved minimum 15 tilmeldte.
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"
Børnene er med i 
hele processen. 
Fra at hive 
krabberne op af 
vandet, slå dem 
ihjel, tilberede 
dem, til at spise 
en helt fantastisk
krabbesuppe.

https://martinib.dk/event/cooking-kidz/



