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UNDERSØG ET ÆG 

 

1. Æggets udseende  

På tegningen af et æg kan du se: 

1. Æggeskal – skallen er dannet af kalk  

2. Æggehinde – en tynd hinde, som sidder på indersiden 

af æggeskallen   

3. Æggehvide – indeholder næring til kyllingefosteret  

4. Kimplet – kan udvikles til et kyllingefoster. Det er en  

hvid plet på blommen.  

5. Luftblære – når ægget bliver ældre, vokser luftblæren.  

6. Æggehvidestreng – to æggehvide strenge holder  

æggeblommen på plads.  

7. Æggeblomme – indeholder føde til kyllingefosteret  

 

2. Sådan undersøger du et æg  

På ægget er der trykt en kode, som fortæller hvor det kommer fra og hvilken type æg det er.  

Det første tal viser typen af æg: 

 0 = økologiske æg  

 1 = frilandsæg 

 2 = skrabeæg 

 3 = buræg 

Hvilken slags er dit æg?   ____________________ 

Slå ægget ud på en tallerken. Undersøg æggeskal og find æggehinden.  

Undersøg æggehvide og æggeblomme. Brug tegningen af ægget og find æggehvide, kimplet, 

æggehvidestreng og æggeblomme på dit æg. Rør ved de forskellige dele af ægget. Tegn dit æg på 

næste side og indsæt de forskellige begreber.   

Hjælp: Kimpletten er en hvid plet uden på blommen. Æggehvidestrenge kan ses som hvidlige 

klumper.  

Billedet forneden viser et nylagt æg og et ældre æg. Se på dit æg og overvej om det er nylagt 

eller ikke.  

Mit æg er ___________________________ .  
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Tegning af dit æg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hvad kan man bruge æg til?  

Du ved sikkert, at man kan bruge æg til rigtig mange ting. Nu skal du bruge dit æg til noget 

lækkert. Du kan lave et spejlæg, røræg, en pandekage eller hvad du nu har lyst til, så ægget ikke 

går til spilde.  

Sådan laver du et lækkert spejlæg:  

1. Sæt en pande på en kogeplade og tænd den på middel varme.  

2. Put lidt olie eller smør på panden og vent til det er blevet varmt / smeltet.  

3. Hæld dit æg fra tallerkenen over på panden.  

4. Giv den lidt salt og peber. 

5. Steg den indtil du kan skubbe en palet / spatel under og vend den.  

6. Sluk for varmen og giv den et par minutter mere på panden.  

7. Hvis du har lyst, kan du lægge en skive ost oven på den eller skære nogle tomater i skiver.  

 

Kan du komme på andre ting, som man kan bruge æg til?  
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