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Til trods for at der udgives et væld af kogebøger i Danmark, er der endnu ingen, som er målrettet fædre og
børn. Ideen til bogen Fars køkken - kogebogen udspringer af kurset ´Fars køkkenskole´, som forfatterne har
udviklet i Vallensbæk Kommune. På 2 år har kurset tiltrukket mere end 300 fædre og deres børn - der alle har

deltaget med stor gejst, og som gennem deres deltagelse har fået lyst og kompetencer til at fortsætte
madlavningen derhjemme. Fars køkken - kogebogen' rammer lige ind i fædres og børns hjerter, da de får

sjove, fælles oplevelser og en fælles referenceramme for mad og madlavning. Det pædagogiske setup i Fars
køkken - kogebogen består bl.a. af gode opgaver til far og barn og en masse tips og tricks til, hvordan far
inddrager barnet i madlavningen. Det skaber en ligeværdighed i køkkenet, og dermed gode oplevelser

sammen i køkkenet.

Bogen Fars køkken - kogebogen giver alle danske fædre og børn mulighed for at gå på opdagelse i ´Fars
køkkenskoles´ univers, så de får lyst og læring til at kokkerere og hygge sig sammen.

Jonas Gerdes Vigkilde har arbejdet som kok i Italien, Ebeltoft og København. Er uddannet
hjemkundskabslærer og har flere års erfaring som folkeskolelærer. Jonas er far til Livia.

Mette Bøgebjerg Jørgensen er uddannet som PBA´er i Ernæring og Sundhed og har gennem 8 år arbejdet med
og udviklet sundhedsfremmende projekter i Center for Sundhed og Forebyggelse i Vallensbæk Kommune.

Mette er papmor til Elliot.
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