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Det er fedt at lave mad. Eller det kan det være, hvis du har styr på opskrifter, og hvordan du kan skrue op 
og ned for ingredienserne, så du laver mindre eller større portioner. I denne opgave skal du arbejde med 
Esthers pandekager, opskrifter, priser og diagrammer. God fornøjelse…  
 

 
Esther elsker pandekager. De har kageordning i hendes klasse på skolen, men hun vil heller bage pande-
kager til dem. Hun har fundet en opskrift, der er nem at gå til. Esther vil bage 45 stk. til klassen, men 
hendes opskrift er kun til 10 stk. (se Bilag 1). Selvom Esther har nogle ingredienser i huset, køber hun lidt 
ekstra ind til de mange pandekager: 
 

a) Se på Esthers indkøbsliste. Hvad betaler hun i alt? 
b) Hvad koster én bakke æg? 
c) Hvad er kiloprisen for smør? 
d) Hvad er kiloprisen for mel? 
e) Esther betaler med 200 kr. Hvad får hun tilbage i byttepenge? 
f) Omregn ingredienserne, så det passer til 45 pandekager.  

Lav omregningerne i et skema som Bilag 1. 
g) Omregn mængden af mel til kg. Hvad skal Esther bruge i kg til de 45 pandekager? 
h) Hvor mange liter udgør mælk og øl til 45 pandekager tilsammen? 

 
     

 
Det tager tid at bage pandekager. Esther har taget en gennemsnitstid på 3 pandekager.  
Det tog 4 minutter. 
 

a) Hvor mange sekunder er 4 minutter? 
b) Hvor lang tid tager det gennemsnitligt at bage én 

pandekage? 
c) Hvor lang tid må Esther antage, det tager at bage 45 

pandekager med én pande? 
 
 
 

 
De pandekager, Esther bager, har en diameter på 25 cm. Hun skærer pandekagerne over i tredjedele og 
vil senere smøre Nutella på en tredjedel, syltetøj på den anden tredjedel og flødeskum på den sidste 
tredjedel.  
 

a) Hvad er arealet af en hel pandekage i cm2? (Sæt pi=3) 
b) Hvad er arealet af ét pandekagestykke med flødeskum? 
c) Hvor mange hele pandekager er der med Nutella, hvis man sætter tredjedelene sammen? 
d) Tegn en pandekage i størrelsesforhold 2:1. 

 

Opgave 1  

 

Opgave 2 

Opgave 3 

Esthers køb af ingredienser  
 
Æg 2 bakker  48,50 DK 

Mel 2 kg 18,00 DK 

Smør 250 g 21,50 DK 

Mælk 1 l.   8,50 DK 

Øl 6-pak 45,00 DK 
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Esther tager pandekagerne med i skole. Hun serverer de 3 forskellige typer pandekager med enten mælk, 
vand eller saftevand. Desuden skal eleverne vælge, om de vil have bananstykker, blå-bær eller hindbær 
drysset over deres pandekager. 
 

a) Hvor mange forskellige muligheder (kombinationer) har hver elev at vælge imellem? 
b) Lav en grafisk fremstilling, hvor du tegner forgreningerne for hvert valg. 
c) Hvis Esther havde skåret pandekagerne ud i femtedele med forskellige ting smurt på 

(marmelade, Nutella, pålægschokolade ect.) hvor mange forskellige muligheder (kombinationer) 
havde der så været?   
 

 
Esther har medbragt pandekagerne i en dåse, hvis dimensioner er 30 cm * 30 cm * 20 cm.  
 

a) Hvad er rumfanget af dåsen i cm3? 
b) Hvor mange liter kan der være i dåsen? 
c) Giv et forslag til en dåse, der kan rumme ca. dobbelt så mange liter. 

 
Esther forsøger sig frem med andre former for pandekager end de runde. Du kan se formerne her: 
 
 
 
 
 
 
 

d) Hvad er arealet af den trekantede pandekage? 
e) Hvad er arealet af den smileyformede pandekage, hvis du ved, at det afskårne stykke danner en 

ret vinkel og rammer centrum af pandekagen? (Sæt pi=3) 
 

 
Da Esther er færdig med at eksperimentere med pandekager, ser hun, at hendes venlige matematiklærer 
har lagt nye opgaver på nettet, som eleverne skal løse. De skal stilles pænt op, så læreren kan se, hvordan 
eleverne løser dem. Løs disse opgaver for Esther  
 

a) 6894 + 389  
 

b) 4,56 + 6,1 
 

c) 9342 – 7947 
 

d) 54,7 – 7,88 
 

e) 34*53 
 

f) 6848:8 
 

g) Reducér:  
4a–9b+5b+c+23a+33b 
 

h) 3x + 34 = 58

Vi skulle hilse fra Esthers klasse og sige, at pandekagerne smagte fantastisk… 
 

Opgave 4 

Opgave 5 

Opgave 6 

15 cm 

15 cm 
r = 12,5 cm 
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Pandekager 10 stk. 
Ingredienser Mængde 

Hvedemel 300 gram 
Æg 3 stk. 

Smør 50 gram 
Salt (groft) ½ tsk. 

Vaniljesukker 1 tsk. 
Øl (gerne juleøl) 1 dl 

Mælk 4 dl 
 
 

Sådan laver du en god pandekagedej: 
 
Pisk æg sammen med mel og hæld smeltet smør oveni.  
Tilsæt mælk og lidt øl, indtil konsistensen virker blød, men ikke for ”vandet”.  
Tilsæt til salt, vaniljesukker (samt evt. lidt alm. sukker og kardemomme).  
 
Bag pandekagerne lysebrune i smør på panden.  
 
Servér pandekagerne med sukker, syltetøj og bær samt evt. vaniljeis.  
 

Bilag 1 


