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MADSPILD
hos dig og din
familie
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HVORFOR SKAL DU LÆRE OM MADSPILD?
Hvert år smider private hjem i Danmark cirka 260.000 tons mad i skralde
spanden. Stop lige læsningen og tænk over hvor meget mad det faktisk
er! 1 afrikansk elefant vejer op til 6 tons. Det betyder, at vi hvert år smider
mad ud, der svarer til vægten af 4.333 elefanter i de danske hjem.
Det største madspild i Danmark kommer fra de private husholdninger
– altså hjemme hos dig, din nabo og dine bedsteforældre. Derfor skal du
nu arbejde med det madspild, der foregår hjemme hos dig. Du lærer hvordan du kan være med til at opbygge gode vaner, så du bidrager til, at vi
har et mindre madspild i Danmark.
Mange danskere vil gerne mindske madspild, men de mangler konkrete
råd og gode idéer til, hvordan de kan gøre det. Heldigvis arbejder mange
mennesker i dag på at nedbringe vores madspild. Det gøres ved kampagner, apps, madspildskogebøger, videnskabelige undersøgelser osv.
Nu skal du også være med i denne vigtige kamp.
Men før du kan gøre noget ved madspild, bliver du nødt til at vide noget
om det. Derfor skal du lære om madspild, madaffald, datomærkning,
forskellige typer af madspild, gode råd og meget mere.

LÆRINGSMÅL
Når du er færdig med forløbet ”Madspild – hos dig og din famlie” kan du:
• forklare forskellen på madspild og øvrigt madaffald
• kende betydningen af forskellige typer datomærkning
• undersøge din families madspild
• bidrage til at I smider mindre mad ud i din familie

INDEN DU GÅR I GANG!
– TÆNK DIG OM OG SVAR PÅ DISSE SPØRGSMÅL
•

Hvornår har du sidst smidt mad ud? Og hvad smed du ud?

•

Hvorfor smed du maden ud, som du godt kunne have spist?

•

Hvorfor tror du, at vi bekæmper madspild?
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HVORFOR ER MADSPILD ET PROBLEM?
Er det virkelig et problem, at vi smider så meget mad ud? Vi kan jo bare
dyrke, producere og købe nyt. Der er jo mad nok i Danmark.
Ja, der er mange problemer ved, at vi dagligt smider spiseligt mad i
skraldespanden. Når vi køber fødevarer, har de haft en lang rejse, inden
du køber dem. Før maden ender hos dig, er der blevet brugt en masse
ressourcer på at;

G RU P P E

A R BEJDE

•

Dyrke fødevarerne
De fødevarer du køber i butikken er typisk produceret af en landmand.
Det kræver enormt meget plads at producere fødevarer. Nogle gange
rydder vi skov eller anden natur for at få plads til at dyrke vores afgrøder.
For at producere fødevarer skal landmanden tilføre fødevarerne næring,
vand og nogle gange lys og varme. Derudover kræver det meget energi at
høste fødevarerne.

•

Transportere fødevarerne til Danmark
Mange af vores fødevarer er produceret i udlandet og skal transporteres til Danmark med lastbiler, fly eller skibe, som bruger brændstof og
udleder CO2 på deres vej hertil. Det forurener og kan være med til at
skabe klimaforandringer. Derfor er det vigtigt at overveje sine indkøb i
forhold til, hvor fødevarerne er produceret.

•

Producere emballage
Emballage kan være med til at mindske noget madspild, da det holder
fødevarerne friske i længere tid og bidrager til, at fødevarerne kommer
hele frem til butikken, hvis de f.eks. er transporteret med lastbil. Det
kræver dog energi og råstoffer at producere f.eks. plastik eller pap.

MADVARERNES REJSE
Du skal nu se en film i klassen om et jordbærs rejse fra det bliver dyrket
til det ender i skraldespanden. Efter du har set filmen, skal du i grupper
svare på følgende spørgsmål:
1. Var der noget, der overraskede jer I filmen?
2. Hvor mange gange bliver jordbærret transporteret fra et sted til
et andet? Se evt. filmen igen, hvis du er i tvivl.
3. Hvad kunne familien have gjort for at jordbærret ikke endte
i skraldespanden?
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HVAD ER MADSPILD?
Er det altid madspild, når vi smider noget af en fødevare ud? I dette afsnit
skal du lære forskel på madspild og øvrigt madaffald.
MADSPILD
Madspild er det mad, som vi kunne have spist, men som alligevel ender
i skraldespanden! Der kan være mange grunde til at spiseligt mad ender
i skraldespanden. Nogle gange tager vi for meget op på tallerkenen og
smider resten ud. Andre gange køber vi for meget ind, så vi ikke når at
spise maden, før den bliver dårlig. Det kan også være, at vi opbevarer
fødevarerne forkert, så de bliver hurtigere dårlige end de burde.
MADAFFALD
Selvom vi smider nogle dele af vores fødevarer ud, er det ikke altid madspild. Mange af vores fødevarer har helt naturligt nogle dele, som vi ikke
kan spise og derfor bliver smidt ud. Det kan f.eks. være æggeskaller,
skrællen fra en avokado eller hovedet af en hel fisk. Dette kalder vi for
madaffald. Madaffald er altså de dele af fødevarer, som ikke er spiselige,
men som er en naturlig del af den uforarbejdede råvare. Det er ofte råvarernes ”naturlige emballage” (beskyttelse), som bliver til øvrigt madaffald, når vi tilbereder et måltid.

FAKTA
Forarbejdede råvarer betyder mad,
som er blevet ændret fra sin oprindelige tilstand, f.eks. tilberedt i en ovn,
snittet eller frosset.
Uforarbejdede råvarer betyder mad,
som kommer i sin naturlige form,
f.eks. en hel kartoffel med skræl eller
et æble.

OBS!
Husk at både madrester og øvrigt
madaffald skal i skraldespanden
til bioaffald, så vi kan udnytte ressourcerne (energi og næringsstoffer)
i maden på den bedste måde.
Vi kan nemlig omdanne madrester
og øvrigt madaffald til biogas og
gødning. På den måde får vi næringsstofferne tilbage til marken, og nye
afgrøder kan optage dem fra jorden.
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MADAFFALD ELLER MADSPILD?

QUIZ
Y DS!
– SÆT KR
ER DE FORSKELLIGE FØDEVARER
HERUNDER MADSPILD,
MADAFFALD ELLER BÅDE OG?
Et råddent æble
Resterne af mælken fra havregrynene
Resterne af din rugbrødsmad i madpakken, som du ikke kunne spise
Din bananskræl
Pålæg til rugbrødsmad
Fisk fra aftensmaden, som ikke blev
spist op
En uforarbejdet kartoffel

MADAFFALD MADSPILD

I TVIVL
– BÅDE OG
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ØVELSE 1
Madens
holdbarhed
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MADENS HOLDBARHED

LÆRINGSMÅL
Når du har gennemført denne øvelse, kan du:
• fortælle hvad de forskellige datomærkninger betyder
• opdele fødevarer efter deres datomærkning
• vurdere om fødevarer kan spises ud fra deres datomærkning
• bidrage til at mindske madspildet i din familie ved at indføre en
”Skal spises snart”-hylde i jeres køleskab.

HVAD BETYDER DATOMÆRKNINGERNE?
På de fleste madvarer står der en datomærkning. Det er vigtigt at forstå
hvad denne mærkning betyder, så du ikke smider mad ud, som stadig
kan spises eller kommer til at spise mad, som du kan blive syg af. Meget
madspild sker faktisk, fordi danskerne smider mad ud, som de tror er
blevet for gammel. Datomærkningen betyder nemlig ikke altid, at maden
kun kan holde sig til den skrevne dato.
Vi kan opdele fødevarerne i tre grupper i forhold til datomærkning:
1. ’Bedst før’ eller ’Mindst holdbar til’
Denne datomærkning fortæller dig, hvor længe fødevaren er allerbedst.
Efter denne dato vil kvaliteten på fødevaren langsomt forringes. Hvor
langsomt afhænger af den enkelte fødevare. På al mad, der har denne
dato, vil du kunne se eller lugte, om maden stadig har det godt. Så længe den lugter, smager eller ser ud som den plejer, kan du spise den. Det
er altså mad eller drikkevarer, der kommer til at se dårlige ud eller lugte
dårligt, inden de udgør en sundhedsrisiko.
2. Sidste anvendelsesdato
Disse madvarer skal altid smides ud, hvis datoen er overskredet! Det
er fordi, der i disse fødevarer kan udvikle sig sygdomsfremkaldende
bakterier, som du IKKE kan se eller lugte.
3. Ingen datomærkning
Der findes også fødevarer, hvor der ikke er nogen datomærkning
på emballagen. Det er fordi holdbarheden afhænger så meget af op
bevaringen, at man ikke kan forudsige, hvornår de bliver dårlige.
Nogle få fødevarer vurderes til slet ikke at kunne blive for gamle.

P G AV
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HVILKEN DATOMÆRKNING?
Du skal nu finde forskellige typer datomærkninger på fødevarer
derhjemme:
1. Kig i dit køleskab, køkkenskab eller din fryser, og prøv at finde
datomærkningen på fødevarerne.
2. SÆT KRYDS i skemaet for at vise hvilken type datomærkning,
de forskellige fødevarer har.
3. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at du kan finde alle fødevarerne
derhjemme. Hvis du ikke kan finde en fødevare, kan du evt. spørge
dine forældre. Ellers går du videre til den næste.
FØDEVARE
Mel
Æbler
Leverpostej
Rugbrød
Ris
Pasta
Tomater på dåse
Rå kylling
Rå kartofler
Skiveskåret pålæg
Mælk
Bananer
Ketchup
Røget laks i skiver
Agurker
Yoghurt
Gulerødder
Smør
Havregryn
Hakket oksekød
Syltetøj/marmelade

’Bedst før’ eller
Sidste
’Mindst holdbar til’ anvendelsesdato

Ingen
datomærkning

G
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HVORFOR HAR EN FØDEVARE EN BESTEMT
TYPE DATOMÆRKNING?
I har nu undersøgt forskellige fødevarers datomærkning derhjemme. Der
er flere grunde til, at fødevarer har forskellig datomærkning.
DU SKAL BRUGE:
Arket med 21 fødevarer, arket med de tre typer datomærkninger
og et par sakse.
1. Klip billederne med de 21 fødevarer ud
2. Inddel fødevarerne i de tre kategorier:
• ’Bedst før’/’Mindst holdbar til’
• Sidste anvendelsesdato
• Ingen datomærkning
SPØRGSMÅL

?

•

Var I enige om, hvor alle fødevarerne skulle være? Hvis ikke, hvilke
fødevarer var I ikke enige om?

•

Kan I opdele fødevarerne i ”Bedst før”-datomærkningen i flere
kategorier, så fødevarerne har noget til fælles f.eks. emballage eller
råvarer? Hvordan har I opdelt fødevarerne og hvorfor?

•

Hvorfor tror I ikke, at der er nogen datomærkning på frisk frugt
og grønt? Kom med eksempler på, hvad der får frugt og grønt til at
blive dårligt.
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”SKAL SPISES SNART”- HYLDEN
I KØLESKABET
Én af grundene til at vi smider for meget mad ud i danske hjem er, at mange
danskere ikke kender betydningen af de forskellige datomærkninger.
Det har du nu fået styr på! En anden grund er, at vi ikke altid holder
orden i vores køleskabe eller køkkenskabe. Madvarerne står lidt tilfældigt,
og man sætter maden ind, der hvor der er plads. Derfor overser vi nogle
gange mad, der ender bagerst i køleskabet. Det bliver for gammelt, og vi
ender med at smide det ud. Det skal du prøve at gøre noget ved.
1. Én idé kan være at indføre en ”Skal spises snart”-hylde i køleskabet.
På denne hylde kan du og din familie stille madvarer og rester, der skal
bruges inden for de næste par dage. Dette kan være med til, at I får
brugt den mad, der måske ellers vil blive glemt i køleskabet og derfor
blive smidt ud.
2. Når du kommer hjem, skal du foreslå dine forældre, at I kan indføre
en ”Skal spises snart”-hylde i jeres køleskab. Du skal bruge din viden
omkring datomærkning og holdbarhed til at finde ud af, hvad der skal
ligge på hylden. I kan få gode råd til fødevarers holdbarhed på siden:
http://altomkost.dk/fakta/madspild/holdbarhed-i-koeleskabet/
3. Jeres lærer har fået et ark, som I kan klippe ud og bruge, eller I kan
lave jeres eget ”Skal spises snart”-skilt. Husk at få det lamineret, så
det ikke går i stykker i det fugtige køleskab.

GØ R DE T NE MT AT
FÅ SP IS T DE T HE LE

1
2
3

Lav plads på en hy
lde
i dit køleskab
Sæt SK AL-SPISES-S
NART
-klistermærket på
hylden
Opbevar den mad
der skal
spises snart på denn
e hylde

Postkort fra kampagnen
’SPIS DET HELE’.
SKAL SPISES SNART

DISKUSSION
Diskutér i klassen, om I tror at sådan en hylde vil virke og vil kunne
begrænse madspild. Hvorfor og hvorfor ikke?
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Madspild
i din familie
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MADSPILD I DIN FAMILIE

LÆRINGSMÅL
Når du har gennemført denne øvelse, kan du:
• fortælle om forskellige årsager til madspild
• sætte fokus på madspild i din familie
• undersøge hvorfor og i hvilke situationer der bliver smidt ud i din familie
• udarbejde gode råd til at mindske madspildet i din familie på baggrund
af din undersøgelse.

HVORFOR SMIDER VI MAD UD?
I denne øvelse skal du undersøge hvorfor du og din familie smider mad ud.
Dette skal du gøre for, at du kan komme med nogle konkrete idéer til, hvad
I kan gøre derhjemme i kampen mod madspild. Vi kan nemlig gøre meget
for at begrænse madspildet i vores dagligdag. Der kan som sagt være mange grunde til, at vi smider mad ud. Her er nogle af de mest almindelige:
•

Indkøb
Vi køber mere, end vi skal bruge. Dette skyldes måske, at vi har
glemt, hvad vi allerede har derhjemme, eller at vi laver impulskøb.
Maden bliver derfor for gammel, før den bliver spist eller tilberedt.

•

Opbevaring
Vi opbevarer ikke vores fødevarer rigtigt, eller har et manglende
overblik over hvad der skal spises snart.

•

Tilberedning
Vi vurderer madvarer til at være for gamle, selvom de godt kan spises
og smider råvarerester eller anvendelige dele af råvarerne ud under
tilberedningen.

•

Servering
Vi laver ofte for meget mad, da der i vores kultur er tradition for
”at der skal være nok mad”. Dette gælder især, når vi har gæster.

•

Afrydning
Vi smider rester på tallerkenerne og i gryderne ud, hvis der ikke er
store nok mængder til, at vi gider bruge dem igen efterfølgende.

DISKUSSION
Diskutér fælles i klassen om I kan komme med andre grunde til at
I smider mad ud hjemme.
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UNDERSØGELSE AF MADSPILD I DIN FAMILIE

HJEMMEOPGAVE
Du skal nu til at undersøge hvad for noget mad, I smider ud hjemme
hos jer. Det skal du gøre ved hjælp af skemaet ”HVAD SMIDER VI UD I
MIN FAMILIE?”, som du finder på næste side.
1. Tag skemaet ud af hæftet og hæng det på køleskabet eller i nærheden
af skraldespanden derhjemme.
2. Hav en blyant eller kuglepen liggende sammen med skemaet. På
skemaet skal du og din familie sætte streger, hver gang I smider noget
mad ud derhjemme, der kunne være blevet spist.
3. Skemaet skal vise, hvornår I smider mad ud hjemme hos jer. Det kan
være en hjælp, når du skal finde på gode råd til dine forældre til at
mindske madspildet. Det skal også gøre jer opmærksomme på det
madspild, som I måske ikke altid lægger mærke til eller tænker over.
4. Når du er færdig med undersøgelsen, skal du og dine klassekammerater
finde ud af hvilken type Madspild’er jeres familie er og komme med
gode råd til jeres forældre.
GOD FORNØJELSE!

HVAD SMIDER VI UD I MIN FAMILIE

MADRESTER

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Rester fra tallerken
Overskud fra madlavning.
Fx fra gryder og salatskål
Rester fra køleskabet der ikke
er blevet brugt
Sidste holdbarhedsdato
er overskredet
(’Bedst før’/’Mindst holdbar til’)
Sidste holdbarhedsdato er
overskredet
(Sidste anvendelsesdato)
Maden er rådden eller muggen
Grunde som udseende, lugt,
eller smag
Andet
Eventuelle kommentarer
eller observationer
Syltetøj/marmelade
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OPSAMLING PÅ REGISTRERINGEN
AF MADSPILD I DIN FAMILIE
DISKUSS

ION

Du har nu registreret madspild i din familie i en uge. Det er du
forhåbentlig blevet klogere af!
•

Overraskede det dig, hvor meget mad I smed ud?

•

Har du tidligere lagt mærke til, hvor meget mad I smider ud?

•

Tror du, at I smed mindre mad ud, fordi I havde fokus på madspild,
end I ellers ville have gjort?

HVILKEN TYPE MADSPILD’ER ER MIN FAMILIE
A
G RU P P E

R BEJDE

... START ALENE!
Skriv dine resultater ned i dette skema:
MADRESTER
Rester fra tallerken
Overskud fra madlavning.
Fx fra gryder og salatskål
Rester fra køleskabet der ikke er blevet brugt
Sidste holdbarhedsdato er overskredet
(’Bedst før’/’Mindst holdbar til’)
Sidste holdbarhedsdato er overskredet
(Sidste anvendelsesdato)
Maden er rådden eller muggen
Grunde som udseende, lugt, eller smag
Andet

i alt
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OPSAMLING PÅ REGISTRERINGEN
AF MADSPILD I DIN FAMILIE (FORTSAT)

Ud fra dine resultater skal du nu bedømme, hvilken type jeres familie
er. Hvorfor kommer I til at smide mad ud hjemme hos jer?
Grundene og typerne er ikke ens og kan ikke overføres direkte, så du skal
tænke dig godt om. Smider I f.eks. meget mad ud på grund af lugt og
udseende, kan det jo både være fordi I køber for meget ind (TYPE 1) eller
fordi I smider mad ud, fordi det ikke er helt friskt, selvom det stadig kan
spises (TYPE 5).

VÆLG MELLEM DISSE TYPER FAMILIER:
TYPE 1: ’VI KØBER FOR MEGET MAD’
TYPE 2: ’VI LAVER FOR MEGET MAD’
TYPE 3: ’VI VED IKKE ALTID HVAD VI HAR, SOM SNART SKAL BRUGES’
TYPE 4: ’VI SMIDER MAD UD, NÅR DET OVERSKRIDER ’BEDST FØR’/
’MINDST HOLDBAR TIL’-DATOEN’
TYPE 5: ’VI SMIDER MAD UD, SÅ SNART DET IKKE ER HELT FRISKT’
TYPE 6: ’VI HÆLDER FOR MEGET MAD OP PÅ TALLERKNERNE’
TYPE 7: ’VI SMIDER FØRST MAD UD, NÅR DET ER FOR GAMMELT’

DU SKAL VÆLGE TO TYPER.
Du skal både skrive nummer og tekst.
Jeg har valgt:
TYPE:

’							

’

TYPE:

’							

’
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OPSAMLING PÅ REGISTRERINGEN
AF MADSPILD I DIN FAMILIE (FORTSAT)

I skal nu fordele jer i grupper ud fra hvilken type I har valgt. I skal snakke
med de andre i gruppen, om hvilke ideer I har til gode råd til familierne. I
behøver ikke være enige eller skrive det samme. I skal blot inspirere hinanden og komme med gode råd. I skal igennem to runder på 10 minutter
– én runde til hver familietype I har valgt.
TAG NOTER TIL GODE IDEER OG RÅD HER!

RUN DE 1
TYP E:

RUNDE 2
TYPE:

Du har nu fået inspiration og taget noter til gode råd. Du skal nu lave gode
råd til din familie, der kan begrænse jeres madspild.
Vælg de 5 gode råd, som du mener vil virke bedst i netop din familie. De
gode råd skal være positive. Læg vægt på hvad I skal ændre i jeres vaner
og ikke så meget på hvad I IKKE skal gøre. Et eksempel kunne være: ”Vi
skal være bedre til at servere mindre portioner” (positivt) i stedet for ”Vi
skal ikke smide mad ud fra tallerknerne” (negativt).
Skriv de 5 gode råd i diplomet på næste side. Diplomet kan hænge på jeres
køleskab og altid huske jer på rådene.



DIPLOM 

NAVN:									KLASSE:

Jeg har i forbindelse med undervisningsforløbet

’M A D S P I L D

h o s d ig o g d in f a m il ie ’
lært hvordan man kan bekæmpe madspild i hjemmet.
Jeg har blandt andet undersøgt min families madspild i en uge
og kommet frem til, at vi er en familie der:

På baggrund af denne undersøgelse har jeg lavet følgende
gode råd til min familie.
1.
2.
3.
4.
5.
MADEN SKAL SPISES – IKKE SMIDES UD!

NAVN:									DATO:
UNDERSKRIFT

