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1.  Hva gjøres med jorden før 
kornene dyrkes?

a.  Jorden treskes 
b.  Jorden pløyes eller harves
c.  Jorden gjødsles

2.  Hva er gjødsel viktig for?
a.  Å gi kornet riktig næring
b.  Å gi kornet riktig smak
c.  Å gi kornet riktig lukt

3. Bonden går jevnlig i åkeren 
og passer på. Hva er det 
som sjekkes?

a.  At det er mange forskjellige 
blomster i åkeren   

b.  At ikke insekter eller ugress  
hindrer/ødelegger kornveksten

c.  At ugresset får plass til å gro

4.  Innhøsting av korn med 
skurtresker foregår?

a.  Både vår og sommer
b.  Både sommer og vinter
c.  Bare om høsten 

5.  Korn fra ulike bønder blir 
renset og blandet flere 
ganger. Hvor foregår dette?

a. I siloen og på låven 
b.  I kornmottaket og hos 

mølleren 
c.  I skurtreskeren og i korn

mottaket

6.  Hvordan får vi malt 
kornene?

a.  Med en vals eller steinmølle
b.  Med en kjøkkenmaskin 
c.  Med en skurtresker

7.  Før melet kan pakkes i sek
ker og poser hos mølleren, 
sjekkes og testes melet. 
Dette gjøres for å: 

a.  Passe på at melet har riktig 
smak 

b.  Passe på at kornene er like 
c.  Passe på at melet har riktig 

kvalitet 

8.  Hva brukeren bakeren  
melet til?

a.  Å selge i bakeriet 
b.  Å bake brød 
c.  Å lage pannekaker 

9.  Hvor mange ganger heves  
vanligvis brøddeigen før 
den stekes?

a.  Fire ganger  
b.  En gang  
c.  To ganger

 10. Hvor får du kjøpt brød hver 
dag?

a.  I bakeri og matbutikker 
b.  Hos mølleren  
c.  Hos bonden

Fra jord til bord – quiz 

Sett en ring rundt det svaralternativet  
du tror er riktig. 

Tips
Du kan også løse quizen på  
www.brodogkorn.no/skole
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Hvor stor oppskrift? 

1.  Hvis du skal bake 4 horn, 
hvor mye av hver ingrediens 
må du ha da?  
Skriv svar i tabellen over.

2.  Du skal lage horn til burs
dags feiringen din. Det kom
mer 11 gjester. Du beregner 
at alle spiser to horn hver 
(ikke glem deg selv). Hvor 
mange horn må du lage? 
Skriv svar nederst på arket. 

3.  Hvordan ser ingrediens
listen ut hvis du skal lage 
horn til alle i bursdagen? 
Skriv svar i tabellen over.

4.  Hvis du har mulighet, prøv 
ut ingredienslisten i oppgave 
3 hjemme. Horn kan lett 
fryses og varmes opp igjen. 
Fungerte dette like bra som 
oppskriften med 8 horn? 
Skriv svar nederst på arket. 

8 stk Horn: 

1 ½ dl melk

½ pk gjær 

2 ss olje

½ ss sukker

½ ts salt

Ca. 4 dl siktet hvetemel 

4 stk Horn: __  stk Horn til bursdag:

Horn



W
W

W
.b

ro
d

o
g

ko
rn

.n
o

oppgaver  Fra jord til bord

1.  Kornene fraktes enten til låven  
eller til en … etter innhøsting.

2.  Dette dyrker bonden.

3.  Bonden må bruke plante
vernmidler hvis han finner 
dette i åkeren.

4.  Jorden pløyes og/eller … 
før kornene sås.

5.  Fremkomstmiddel som  
bonden bruker.

6.  En liten del av halmen blir 
brukt til dette. 

7.  Det vi får når kornet males 
hos mølleren.

8.  Mølleren bruker dette til å 
pakke mel i.

9.  Det bakeren gjør med melet 
for å passe på å få de beste 
råvarene.

  
 10. Hos bakeren må brød

deigen gjøre dette to ganger 
før den kan stekes.

 
 11. Produkt du får kjøpt  

i bakeri og i matbutikk.

   1

   2

   3

4

   5

6

  7

   8

   9

  10

  11

Fra jord til bord – nøtter 

Hvilket ord er det vi skal frem til i den  
innrammede loddrette rekken?
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Hva tror du? 

Skriv svarene nederst på arket.

1.  Hva måtte du har gjort med 
jorden før og underveis hvis 
du skulle dyrket ditt eget 
korn?

2.  Hvis du skulle vært møller 
for en dag, hvilket av de 
fire stegene hos mølleren 
ville du hatt ansvar for og 
hvorfor? Tenk igjennom 
alle stegene og skriv ned og 
begrunn svaret ditt.

3.  Tenk deg at du og tre klasse 
venner drev et bakeri. Se 
igjen nom stegene hos 
 bakeren og noter ned to 
ting dere måtte passet på. 
Tenk på ting som er viktig 
når du baker hjemme eller 
på skolen. Et eksempel er: 
Ikke la dører og vinduer stå 
på vidt gap slik at deigen 
hever i gjennomtrekk. Den 
trenger å heve på et lunt sted.

4. litt Hoderegning
Hvis en stor melsekk kan brukes 
til å lage 50 brød, hvor mange 
melsekker trenger dere da for å 
lage:

a.  300 brød
b.  125 brød
c.  75 brød
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bondesjakk

To og to spiller mot hverandre, 
og har 3 spillebrikker hver.

Hensikten med spillet er å få tre på 
rad med ens egne brikker, enten 
vannrett, loddrett eller på skrå. 

Spillerne skal legge ut en og en 
brikke annenhver gang. Brik
kene kan plasseres hvor som 
helst på spillebrettet. Etter at 
alle brikkene er lagt på brettet, 
flytter man rundt på disse an
nenhver gang.

Spillet er ferdig når en av 
spillerne har fått tre på rad.

Spilleregler

MEL MELMEL

Bygg

Havre

Rug

Hvete

Spelt 
– en type hvete

Bygg

Havre

Rug

Hvete

Spelt 
– en type hvete

Bygg

Havre

Rug

Hvete

Spelt 
– en type hvete
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