Vil din familie arbejde med MADMOD?
I forbindelse med vores kandidatspeciale ved Københavns Universitet i regi af projektet “Smag for Livet”, er vi
i gang med et projekt, der søger at øge madmod blandt børnefamilier.

Vi søger 20 familier, der har lyst til at deltage.
Familierne skal udføre opgaver hjemme, hvor de skal bruge deres sanser og hjerner til at smage og beskrive
både kendte og mindre velkendte frugter og grøntsager.
Forløbet omfatter:
●
●
●

Et indledende informationsmøde, inklusiv startmåling, på Københavns Universitet (Rolighedsvej 26,
1958 Frederiksberg C).
En periode på 3 uger, hvor I én gang ugentligt som familie skal løse nogle opgaver hjemme.
En afsluttende måling på Københavns Universitet.

De to tests består af smagstest af frugt og grøntsager samt spørgsmål vedr. jeres spisevaner.
I vil få al materiale til hjemmeopgaverne udleveret undervejs i forløbet (leveres til jeres hjemmeadresse), og I
skal derfor ikke selv sørge for noget. De to tests forventes at tage maksimalt 2 timer hver, og hvert sæt
hjemmeopgaver forventes at tage omkring 1 time.
Weekend uge 7

Uge 8

Uge 9

Uge 10

Weekend uge 11

Har I lyst til at deltage?
For at deltage i projektet skal I opfylde følgende krav:
- Være en familie på 4, med 2 børn og 2 voksne
- Børnene skal være i alderen 6-13 år
- Ingen i familien må have nogle fødevareallergier
- I skal være bosat i København (eller omegn)
- I skal kunne deltage i to test på Københavns Universitet - disse test vil foregå enten den 16., 17. eller
18. Februar og den 16.,17. eller 18. Marts (I skal kun møde op til én test i hver af de to tidsperioder),
og der vil være tider i løbet af hele dagen.
- I skal i de mellemliggende uger/weekender udføre hjemmeopgaver én gang om ugen (i alt 3
hjemmeopgaver)
Som tak for deltagelsen, vil hver familie efter sidste test få udleveret et
Zoologisk Have, Tivoli eller Experimentariet efter eget ønske.

gavekort på 500 kr. til enten

Ønsker din familie at deltage, så send en mail til Anja på: clg487@alumni.ku.dk
Vi glæder os til at høre fra jer hurtigst muligt.
Mange hilsner,
Anja Suldrup Rasmussen & Sigrid Skouw Nielsen
Kandidatstuderende i Fødevareinnovation & Sundhed ved Københavns Universitet

