
En dag med jord til bord hos Haver til Maver

Tag dine elever med på en lærerig dag i Haver til Mavers utrolige univers
Haver til Maver er et gastronomisk skolehaveprogram med havedyrkning, 
udemadlavning og naturformidling. Skolehaven ved Krogerup Avlsgaard har over 
15 års erfaring i praksisnære jord-til-bord-undervisningsforløb for børn og unge i 
alle aldre. 

Vi tilbyder endagsbesøg, hvor vores erfarne Haver til Maver-formidlere vil 
engagere eleverne i naturoplevelser, grøntsagsdyrkning og madlavning over bål. 
De landlige omgivelser på Krogerup Avlsgaard sætter rammen for en mindeværdig 
dag, spækket med sansebaseret læring om biodiversitet, bæredygtighed og 
klimamad i sæson. 

Kom og høst friske grøntsager, gå på opdagelse i jordskokkelabyrinten, besøg vores 
bier og lav lækker, økologisk mad i udekøkkenet! 

Grøntsager i sæson og 
madlavning over bål

På dette besøg fokuserer vi på klimavenlig mad i 
sæson. Eleverne får en introduktion til begrebet 

sæson, hvorefter vi laver en sæson-stafet. 
Derefter går vi i marken for at høste og sanke 

sæsonens grønt og tager det med i udekøkkenet 
for at lave økologisk mad over bål. Vi slutter 
dagen af med at spise måltidet sammen ved 

langbordet.

Hvornår: Tilbydes hele året
Varighed: 3 timer

Pris
1 klasse: 4.500 kr. ekskl. moms
2 klasser: 5.500 kr. ekskl. moms

3-4 klasser: 8.500 kr. ekskl. moms
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VÆLG MELLEM TRE FORSKELLIGE FORLØB:



Alle besøg kan målrettes alle aldre fra børnehavebørn til udskolingen.
Haver til Maver er en non-profit almennyttig forening. Betaling for et endagsbesøg dækker udelukkende vores udgifter uden 

yderligere profit. 

Har du/I særlige ønsker eller nogen spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os!

Kontakt: Noonja Pedersen, 42 91 13 66 / np@havertilmaver.dk
Adresse: Krogerupvej 3C, 3050 Humlebæk

Vildt grønt i skolehaven
I forårsmånederne, hvor der endnu ikke kan 

høstes i marken, tilbyder vi endagsbesøg med 
fokus på naturens vilde spiselige planter. Her vil 
eleverne få kendskab til nogle af de fantastiske 
spiselige planter, hvorefter vi går på jagt efter 
bl.a. sprød skvalderkål, rød tvetand og lækker 

løgkarse. Vi tager de vilde planter med i 
udekøkkenet og laver en lækker vegetarisk ret 

over bål.  

Hvornår: april - juni
Varighed: 3 timer

Pris
1 klasse: 4.500 kr. ekskl. moms
2 klasser: 5.500 kr. ekskl. moms

3-4 klasser: 8.500 kr. ekskl. moms

Biernes utrolige verden
På dette besøg går vi på opdagelse i 

biernes utrolige verden. Vi kigger på bierne 
ved vores observationsbistad, og eleverne 
får bl.a. fortalt, hvordan bierne bor, samler 
pollen og laver honning. Herefter leger vi 

en bi-leg/laver en bi-øvelse og slutter 
dagen af med at smage på biernes honning 

direkte fra bi-tavlen.

Hvornår: juni - september
Varighed: 2 timer

Pris
1-2 klasser: 2.600 kr. ekskl. moms
3-4 klasser: 4.000 kr. ekskl. moms
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