
Fra brøker til brød 
Opgaveark 

Brænde-brøker 

Vi skal bruge brænde til bålet, både store og små stykker. I skal nu dele det udleverede brændestykke 

således at I minimum får fire stykker brænde, der svarer til den angivende brøk, set ud fra hele 

brændestykket. 

Brændestykke A: 17/34 

Brændestykke B: 6/24 

Brændestykke C: 3/24  

Brændestykke D: 2/32 

I kan frit vælge ét af redskaberne til at dele brændet. 

 

Planter og procenter 

I skal nu samle nogle blade fra forskellige spiselige planter, som I kan putte i jeres brød. Hvor stor en portion 

I samler bestemmer I selv, men fordelingen skal være: 

35 % Mælkebøtte 

50 % Brændenælde 

15 % Ramsløg 

Når I har samlet alle jeres planter, skal de hakkes i mindre stykker. 

 

Opskrifts-omregning 

I skal nu lave dejen til jeres fladbrød. Her er opskriften til 50 personer: 

960 g hvedemel 

960 g grahamsmel 

10 g salt 

24 g bagepulver 

Bland alle ingredienserne sammen og tilsæt vand så dejen hænger sammen. Tilsæt evt. lidt honning. 

 

OBS! I skal selvfølgelig ikke lave brød til 50 personer, omregn så det passer til antallet i jeres gruppe. 

OBS OBS! Vi har ikke nogen vægt, men I kan bruge nedenstående omregningstabel. 

Omregningstabel 

1 dl mel = 60 g 

1 spsk salt = 5 g 

1 tsk bagepulver = 3 g 



 

 

Former og fladbrød 

I skal nu forme jeres fladbrød, men det er ikke helt ligegyldigt hvordan de kommer til at se ud.  

I skal lave 4 brød i alt:  

 Et der har form af et kvadrat 

 Et der har form af et rektangel 

 Et der har form som en retvinklet trekant 

 Et der har form som en cirkel 

Alle brødene skal have et areal på 100 cm2 

 

Bonus syltetøj 

I får en ekstra udfordring, som kan skaffe jer syltetøj til fladbrødene. 

I får et 2 meter langt stykke snor og en pind. I skal få pinden til at svæve 1 meter over jorden uden at snoren 

og pinden er i direkte kontakt. 

Det er ikke muligt at få hjælp til denne opgave. 

 


