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Durée de l’épreuve : 3 heures

Séries ES/S – coefficient : 3
Série L langue vivante obligatoire (LVO) – coefficient : 4
Série L LVO et langue vivante approfondie (LVA) – coefficient : 8

ATTENTION
Le candidat choisira le questionnaire correspondant à sa série :
Séries L, ES-S : questionnaire page 4/5
Série L approfondie : questionnaire page 5/5

L’usage du dictionnaire et des calculatrices est interdit.

Le sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5
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Document
Hvad synes du skal være Danmarks nationalret?
Fødevareminister Dan Jørgensen fortsætter sin kamp for at sætte dansk madkultur
på dagsordenen og gøre vores madvaner til et diskussionsemne ude i hjemmene. Nu
skal danskerne være med til at kåre en nationalret.
Elisabeth Arnsdorf Haslund – onsdag d. 10. September 2014

Pizza serveres ved mange aftenborde i Danmark hver eneste dag, men er det også
det vi holder allermest af. Fødevareminister Dan Jørgensen har taget initiativ til, at
Danmarks nationalret skal kåres her i efteråret, og alle kan være med til at bestemme
hvilken ret, det skal være.
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Frikadeller, sildemad eller spaghetti med kødsovs? Danskerne skal have en
nationalret – og selv være med til at vælge den – mener fødevareminister Dan
Jørgensen (S), som i dag lancerer en landsdækkende konkurrence, der skal munde
ud i kåringen af Danmarks nationalret.
»Kåringen er selvfølgelig det konkrete output, men det vigtige er at sætte fokus på,
hvad der egentlig er dansk madkultur, maddannelse og madidentitet. Sætte fokus på
de råvarer og traditioner vi har her i landet. Og det skal foregå ude i
hverdagskøkkenerne, i kantiner og i institutioner. Overalt hvor man er sammen om
mad, « siger ministeren.
Nationalretten bliver kåret i slutningen af november, og hermed føjer Dan Jørgensen
en konkret dimension til den »madrevolution«, som han tog hul på i sommer, da han
gik til verbalt angreb på usund mad, fastfood og måltider foran fjernsynet og samtidig
opfordrede forbrugerne til at købe dansk.
Alt sammen et forsøg på at få indledt en vigtig debat om, hvad vi alle sammen putter i
munden – og det er også meningen med konkurrencen, der gerne skal inspirere folk i
madlavningen, lyder det.
»Kokkene vil jo vise danskerne, hvordan man kan genopfinde gamle, danske retter.
De vil minde folk om noget af det, man har glemt, og demonstrere, hvordan man kan
lave det både nemt, billigt og af råvarer, der er til at få fat i,« siger ministeren.
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Ifølge fødevareministeren skal konkurrencen bidrage til at gøre det nye nordiske
køkken til »et folkeprojekt«. Sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal, der bl.a.
forsker i danskernes madvaner og fødevareforbrug, vurderer, at tankerne fra det nye
nordiske køkken allerede er i gang med at brede sig fra eliten til den brede
befolkning.
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Og selv om ministerens initiativ kan få danskerne til at reflektere mere over, hvad de
spiser, kan man ikke forvente fundamentale ændringer fra den ene dag til den anden
– og der er samtidig en grænse for, hvor meget nyt nordisk køkken danskerne kan
tage til sig i den daglige madlavning, understreger Birthe Linddal.
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Den bornholmske kok Mikkel Marschall, der blandt andet er tidligere køkkenchef på
en toprestaurant, er en af de kokke, der skal udvikle retter til konkurrencen. Han
håber at kunne få danskerne til i højere grad at kaste sig over råvarer, de måske ikke
bruger så meget i dag.
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»I husholdningen er rødbeder, eksempelvis, måske ikke den mest sexede grøntsag,
men jeg håber, at jeg kan være med til at inspirere folk og komme med bud på,
hvordan man kan bruge rødbeder på en ny måde. Det kan også være broccoli, som
folk måske ikke har så mange ideer til, hvordan de bruger i det daglige,« siger han og
understreger, at man sagtens kan sætte et nyt moderne twist på den gammeldags
danske mad.
»Alle de her ting, man kender fra sin mormor, det kan man godt lave på en anden
måde uden alt for megen fløde i sovsen,« siger han.
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Minister advarer imod importvaner
Fødevareministeren ærgrer sig over, at danskerne i hans optik har glemt nogle af de
traditionelle danske retter og har udskiftet mange danske råvarer med importvarer.
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»Vi skal ikke holde op med at spise italiensk eller kinesisk, men det er da et
paradoks, at folk flyver fra New York for at spise dansk mad i København, mens
spaghetti bolognese er det, vi spiser mest af herhjemme,« siger Dan Jørgensen.
Hvad nu hvis danskerne ender med at pege på spaghetti bolognese som det, der
skal være Danmarks nationalret?

55

»Jeg tror ikke, at vi ender dér. Det er danskernes stemmer, der skal afgøre det, og
jeg tror i virkeligheden, at danskerne er stolte af vores traditioner og madkultur. Men
jeg er åben, og så må vi se, hvor processen ender.«
Hvad vil du selv stemme på?
»Nu vil jeg ikke foregribe begivenhedernes gang, men jeg er for eksempel ret vild
med en ny stegt rødspætte med nye danske kartofler og lidt persille henover. Det er
virkelig lækkert.«
Extrait de l’article du journal Berlingske,
http://www.politiko.dk/nyheder/hvad-synes-du-skal-vaere-danmarks-nationalret,Politiko.dk.
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TRAVAIL À FAIRE PAR LES CANDIDATS
DES SÉRIES L, ES et S

I – COMPRÉHENSION : 10 points
A.

Répondez en danois par ja, nej ou jo en justifiant votre choix par une citation
du texte :
1. Vil fødevareministeren Dan Jørgensen have at danskerne skal vælge en
nationalret?
2. Er det vigtigt, ifølge ministeren, at sætte fokus på hvad der er dansk
madkultur?
3. Er ministeren i mod at der indledes en debat om dansk madkultu ?
4. Vil kokkene vise at man kan genopfinde gamle retter?
5. Skal kåringen bidrage til at gøre det nye nordiske køkken til »et
folkeprojekt«?
6. Siger sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal, at det nye nordiske
køkken ikke kan brede sig til hele befolkning?
7. Kan man forvente fundamentale ændringer i madvaner på kort tid?
8. Siger kokken Mikkel Marschall at man ikke kan sætte et nyt moderne
twist på den gammeldags danske mad?

II – EXPRESSION : 10 points
Afin de respecter l'anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer
votre composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre
établissement.
Traiter en danois deux sujets au choix parmi les quatre proposés ci-dessous en
120 mots environ par sujet :
1. Hvad er fødevareministerens ønske med en konkurrence for at vælge
Danmarks nationalret? Argumenter ud fra artiklen.
2. Hvilken interesse synes du der er i denne konkurrence om at kåre én
dansk nationalret? Klargør din mening i forhold til de argumenter
ministeren kommer med.
3. Hvilken fordel synes du der kan være ved at vi tænker over hvad vi
spiser?
4. Hvad vil udvælgelsen af en nationalret kunne bruges til? Argumenter ud
fra din egen overbevisning.
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TRAVAIL À FAIRE PAR LES CANDIDATS
DE LANGUE VIVANTE APPRONFONDIE SÉRIE L

I – COMPRÉHENSION : 10 points
A.

Répondez en danois par ja, nej ou jo en justifiant votre choix par une citation
du texte :
1. Vil fødevareministeren Dan Jørgensen have at danskerne skal vælge en
nationalret?
2. Er det vigtigt, ifølge ministeren, at sætte fokus på hvad der er dansk
madkultur?
3. Er ministeren i mod at der indledes en debat om dansk madkultur?
4. Vil kokkene vise at man kan genopfinde gamle retter?
5. Skal kåringen bidrage til at gøre det nye nordiske køkken til »et
folkeprojekt«?
6. Siger sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal, at det nye nordiske
køkken ikke kan brede sig til hele befolkning?
7. Kan man forvente fundamentale ændringer i madvaner på kort tid?
8. Siger kokken Mikkel Marschall at man ikke kan sætte et nyt moderne
twist på den gammeldags danske mad?
9. Er ministeren glad for at danskerne har glemt de traditionelle danske
retter?
10. Er ministerens egen yndlingsret spaghetti bolognese?

II – EXPRESSION : 10 points
Afin de respecter l'anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer
votre composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre
établissement.
Traiter en danois deux sujets au choix parmi les quatre proposés ci-dessous en
150 mots environ par sujet :
1. Hvad er fødevareministerens ønske med en konkurrence for at vælge
Danmarks nationalret? Argumenter ud fra artiklen.
2. Hvilken interesse synes du der er i denne konkurrence om at kåre én
dansk nationalret? Klargør din mening i forhold til de argumenter
ministeren kommer med.
3. Hvilken fordel synes du der kan være ved at vi tænker over hvad vi
spiser?
4. Hvad vil udvælgelsen af en nationalret kunne bruges til? Argumenter ud
fra din egen overbevisning.
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