
Bliv klog på bæredygtighed og mad 
Bliv klog på 

Forord til eleven

Den globale konkurrence og de globale miljøud-
fordringer skaber et pres på erhvervslivet i ret-
ning af reduktion af omkostninger i produktion, 
råvareforbrug, affaldshåndtering og energi. Disse 
udfordringer skal løses lokalt og med socialt 
ansvar. Erhvervslivet efterspørger faglærte, som 
konkret kan hjælpe med en sådan bæredygtig 
omstilling og innovation.

Denne e-bog handler om bæredygtighed og mad 
i hverdagen og i professionelle køkkener. Mate-
rialet er målrettet erhvervsuddannelser inden 
for fødevarer. Opgaverne er inddelt i en række 
emner:
A. Miljømæssigt bæredygtige fødevarer
B. Økologi
C. Madspild
D. Energiforbrug i køkkenet
E. Brug din viden om bæredygtighed og mad

De enkelte emner og opgaver kan bruges uaf-
hængigt af hinanden. 

Forord til læreren

Du finder en lærervejledning på bagerste side, hvor 
du også kan læse mere om baggrunden for og for-
målet med materialet. 

Hvis du mangler tekniske råd til brug af e-bogen, 
kan du læse vejledningen på side 37.
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Maiken Rahbek Thyssen
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Der er derfor nogen gentagelse af centrale begreber. 
E-bogens opgaver findes samlet fra side 19 til 35.
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Den økologiske rygsæk

Den økologiske rygsæk er et begreb, som kan illu-
strere den forurening og anden miljøbelastning, som 
er knyttet til et givent produkt gennem hele dets 
livsforløb - fra fremstilling, til vi forbrugere har brugt 
produktet. Den økologiske rygsæk dækker således 
alle de naturressourcer, som et produkt bærer med 
sig i form af råmaterialer, energiforbrug og affald. 
Man bruger størrelsen og indholdet i den økologiske 

rygsæk som et fingerpeg (en indikator) om, hvor mil-
jøbelastende et produkt er. Læs mere på Bæredygtig 
udvikling på Miljøministeriets side, Mind the trash. 

Hvis alle folk i verdenen havde det samme forbrug, 
som vi har i Danmark, ville det kræve 3,8 jordkloder.

introduktion til bæredygtighed
Bæredygtighed i hverdagen og 
på arbejde

I vores hverdag bruger vi mange forskellige produk-
ter og materialer, vi spiser mad, vi taler i mobiltele-
fon, vi bygger huse, vi vasker tøj, vi 
bruger elektriske maskiner, vi går i 
biografen, vi spiller håndbold.

Gennem alle disse aktivite-
ter forbruger vi mange 
forskellige naturres-
sourcer, nogle af 
dem direkte i form af 
fødevarer, og andre mere 
skjult som komponenter i vores 
redskaber, husholdningselektronik eller byggema-
terialer. 

Vores forbrug af madvarer og andre produkter ska-
ber affald i både produktion og forbrug. Forbruget 
af naturressourcer har gennem flere årtier ført til 

diskussioner om, hvordan vi skal tilrettelægge vores 
forbrug og udvikling af samfundet. I 1987 udgav 
FN en rapport om disse forhold. Rapporten var 
udarbejdet af en kommission ledet af den davæ-
rende norske statsminister, Gro Harlem Brundtland. 

Kommissionen omtales derfor ofte 
som Brundtlandkommissionen. 

Rapporten giver en definition 
på bæredygtig udvikling:

”En bæredygtig udvik-
ling er en udvikling, 
som opfylder de 
nuværende behov, 

uden at bringe fremtidige gene-
rationers muligheder for at opfylde 
deres behov i fare.” 

Opgave 1: Hvad betyder bæredygtig udvikling 
for jer i hverdagen? Gå til opgaven på side 7.

Opgave 2-3: Få styr på din økologiske 
rygsæk. Gå til opgaven på side 7.

Brundtlandkommissionen 1987
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Produktionskæde

En produktionskæde beskriver et produkts lineære 
livsforløb fra råstof til færdigt produkt. Produktions-
kæden følger en bestemt vej fra eksempelvis høst, 
malkning, udvinding af olie eller brydning af malm, 
videre gennem produktionsapparatet til os som 
forbrugere af fødevarer eller produkter. 

Fremstilling, brug og bortskaffelse af produkter kan 
man beskrive som produkters livsforløb. Man 
skelner mellem produktionskæder, som 
er lineære livsforløb, der illustreres til 
højre, og produktionscykler, som 
er cykliske livsforløb. 

Det lineære livsforløb 
kaldes også vugge til grav 
livsforløb. Det cykliske livs-
forløb kaldes også for vugge 
til vugge livsforløb. 

Fremstilling, brug og bortskaffelse af produkter

Fra vugge til grav livsforløb

En produktionskæde følger et vugge til grav livsfor-
løb for produktet, hvis den også inkluderer bortskaf-
felse af produktet.

Vuggen er fremstillingen og alle de råstoffer, der ind-
går. Graven er forbrænding eller deponi affaldsplads.

Opgave 4: Hvilke produkter har I med i skole 
i dag? Gå til opgaven på side 8.
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Fra vugge til grav livsforløb

En produktionskæde følger et vugge til grav livsfor-
løb for produktet, hvis den også inkluderer bortskaf-
felse af produktet. 

Vuggen er fremstillingen og alle de råstoffer, der 
indgår. Graven er forbrænding eller en affaldsplads.



Opgave 5-6: Studér de to cyklusser, og løs 
opga-verne. Gå til opgaven på side 9.

Side 5

Produktionscyklus - vugge til vugge

Med en produktionscyklus kan man illustrere, hvor-
dan produkter fremstilles, bruges og genanvendes 
med et livsforløb fra vugge til vugge.
Genanvendelsen er tænkt med i alle led af frem-
stilling, forbrug og bortskaffelse, således at valg af 
råstoffer og komponenter sker under hensyntagen til 
produktets bortskaffelse og genanvendelse.

Det meste affald genbruges gennem en teknisk 
cyklus, hvor vores evner til affaldssortering er 
afgørende. Affaldssortering af de mange forskel-
lige delkomponenter, som et produkt består af, 
vil muliggøre en genanvendelse af produktet ved 
skrotning. Søg efter ’upcycling’ for at se kreative 

måder at genanvende affald på.

Teknisk cyklus

Madrester hører under organisk affald og 
kan derfor nedbrydes via kompostering i en 
biologisk cyklus. De frigjorte næringsstof-
fer kan så bruges som gødning i produk-
tion af nye fødevarer. Overvej, hvilke andre 
produkter der også er lavet således, at de kan 
komposteres.

Biologisk/organisk cyklus

Læs mere om bortskaffelse og genanvendelse af 
affald på affald.dk.

http:// affald.dk
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Bæredygtighedsdimensioner

Bæredygtighed handler både om nutiden og 
fremtiden og indebærer alle forhold, der 
har med menneskers færden på jorden at 
gøre. Man kan inddele bæredygtighed i 
tre ligeværdige dimensioner: den sociale, 
den miljømæssige og den økonomiske. 

De tre dimensioner

Den sociale dimension handler om sundhed og 
tryghed i et velfungerende solidarisk og demokratisk 
samfund - også for kommende generationer.

Den miljømæssige dimension handler om anvendel-
se af energi og andre ressourcer, udledninger til luft, 
vand og jord, samt affaldshåndtering uden at bringe 
kommende generationers brug af naturressourcer i 
fare.

Den økonomiske dimension handler om fordeling af 
kapital og andre økonomiske værdier uden at bringe 
kommende generationers samfundsøkonomi i fare.

Det er i overlappet mellem de tre dimensioner, at 
man taler om ægte bæredygtighed.

Kilde: http://gro.norden.org/filter-app/vil-du-vide-mere

Bæredygtighed hos Grundfos

Grundfos er en stor dansk industrivirksomhed, som 
producerer pumper af alle slags. De har bæredygtig-
hed som et nøglekoncept i deres tilgang.

Opgave 7: Se filmen på https://www.youtu-
be.com/watch?feature=player_embedde-
d&v=ZSyJ0ARJCCc, og løs opgaven omkring 
bæredygtighed hos Grundfos. Se opgaven på side 9.

Hvilken tilgang har Grundfos 
til bæredygtighed? Hvordan 

takler Grundfos de forskellige 
bæredygtighedsdimensioner? 

(3:40 min)

Pernille Blach Hansen
Group Vice President, Group 

Quality & Sustainability

http://gro.norden.org/filter-app/vil-du-vide-mere
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZSyJ0ARJCCc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZSyJ0ARJCCc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZSyJ0ARJCCc


opgaver om bæredygtighed
Side 7

Vejledning til opgaverne 1-7

Opgave 1 - Hvad betyder bæredygtighed for jer i hverdagen?

Opgave 2 og 3 - Den økologiske rygsæk

Opgaverne hører til afsnittet ”Introduktion til bæ-
redygtighed” (s. 3-6). Man kan vælge at printe hele 
opgaveafsnittet fra e-bogen. Tryk på printer-ikonet i 
navigationen og vælg side 7-9. 

Enkelte opgaveark skal downloades og printes sepa-
rat.

Opgave 1

Lav et fælles mindmap i klassen, hvor I forsøger at 
indkredse, hvad begrebet bæredygtig udvikling bety-
der. Parvis skal I blive enige om: 

a) tre handlinger i jeres hverdag, som I vurderer til 
at være bæredygtige

b) tre handlinger i jeres hverdag, som I vurderer til 
ikke at være bæredygtige

To par går sammen og diskuterer:

c) om I er enige om, at handlingerne er hhv. bære-
dygtige/ikke bæredygtige

d) hvorfor det kan være vanskeligt at bedømme, 
om en handling er bæredygtig

Fælles i klassen: Præsenter jeres ”handlinger”, og 
diskuter problemer ved at bedømme, om de er 
bæredygtige. 

Opgave 2

Fyld din egen økologiske rygsæk ud fra det, som du 
har med i skole i dag: tøj, tasker, PC, bøger 
mv. Dvs. lav en liste over de råstoffer, der 
indgår i det, du har med og har på i skole 
i dag. 

Du kan læse om råstoffer på www.
affald.dk. 

Gå ind på hjemmesiden og vælg 
ungdomuddannelser. Her søger du på 
råstoffer. 

Opgave 3

a)  Fyld også dit forbrug, siden du sidst var i sko-
le, i rygsækken: transport, mad, fritid osv. 

Dvs. fortsæt listen med de råstoffer, der 
har indgået i dine aktiviteter det sidste 
døgn.
b)   Gå sammen parvis. Diskuter, hvad I 

hver især kan gøre for at mindske jeres 
økologiske rygsæk. Skriv alle jeres forslag 
ned. 

c)   Inddel forslagene efter, om de er reali-
stiske for jer at gennemføre eller ej. 

https://www.affald.dk/da/
https://www.affald.dk/da/
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Opgave 4 - Produktionskæde

Produktionscyklus

Opgave 4

Parvis skal I vælge et eller flere produkter, som I har 
med i skole i dag. Det kan fx være en pc, en T-shirt 
eller en madpakke. Hvilke delkomponenter består 

dette produkt af, og hvilke ressourcer indgår i pro-
duktets samlede livsforløb? Udfyld tabellen for hvert 
af produkterne, og noter, hvilke delkomponenter I 
beskriver.

Med en produktionscyklus kan man illustrere, hvor-
dan produkter fremstilles, bruges og genanvendes. 
Alle led er vigtige for den endelige genanvendelse. 

Genanvendelsen er tænkt med i alle led, således at 
valg af råstoffer og komponenter sker under hensyn-
tagen til produktets bortskaffelse og genanvendelse.

Teknisk cyklus

Det meste affald genbruges gennem en teknisk 
cyklus, hvor vores evner til affaldssortering er 
afgørende. Affaldssortering af de mange forskel-
lige delkomponenter, som et produkt består af, 
vil muliggøre en genanvendelse af produktet ved 
skrotning. Søg efter ’upcycling’ for at se kreative 

måder at genanvende affald på.

Organisk cyklus

Madrester hører under organisk affald og kan 
derfor nedbrydes via kompostering i en biologisk 
cyklus. De frigjorte næringsstoffer kan så bruges 
som gødning i produktion af nye fødevarer. 

Overvej, hvilke andre produkter der også er lavet 
således, at de kan komposteres. 

Løs opgave 5 og 6 på næste side.

Anvend opgaveark 4

http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/opgaveark_4_produktionskaede.pdf
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Opgave 5 og 6 - Produktionscyklus

Opgave 7 - Bæredygtighedsdimensioner hos Grundfos

Opgave 5

Parvis skal I analysere et produkt, som indgår i en 
teknisk cyklus, og et som passer med en biologisk 
cyklus. 
Brug gerne jeres produkter fra opgave 4. I skal analy-
sere, hvordan produktet kan belaste miljøet mindre 
i hele dets livsforløb fra vugge til vugge. Dvs. når det 
fremstilles, transporteres, bruges og genanvendes.

Opgave 6

Læreren tegner en kridtstreg på gulvet og skriver 1 2 
3 4 på stregen. Eleverne stiller sig ud for det tal, som 
beskriver deres holdning til affaldssortering, hvor 1 
er meget for og 4 er meget imod. 

Alle elever ved 1 og 3 samles og diskuterer deres 
standpunkt. Det samme gør alle elever ved 2 og 4.
Overvej nu, om du selv kan forbedre din egen af-
faldssortering? Drøft dine ideer med gruppen.

Grundfos er en stor dansk industrivirksomhed, som 
producerer pumper af alle slags. Grundfos har bære-
dygtighed som et nøglekoncept i deres tilgang.

Opgave 7

Se filmen (ca. 3 min) hvor Group Vice President, Per-
nille Blach Hansen, fra Grundfos, præsenterer deres 
syn på bæredygtighed. 

a) Hvad gør Grundfos i forhold til de tre bæredygtig-
hedsdimensioner?
b) Hvad kan I gøre på jeres kommende arbejdsplads 
for at inddrage de tre bæredygtighedsdimensioner?

”Vores overordnede mål er, at vores 
generation kan overlade jorden til næste 
generation som en renere og mere 
energifyldt jord, end vi arvede. Bæredyg-
tighed handler om at opfylde nutidens 
behov uden at gå på kompromis med 
fremtidige generationers evne til at op-
fylde egne behov for såvel naturressour-
cer og velfærd. I Grundfos er bæredyg-
tighed først og fremmest forbundet med 
måden, hvorpå vi reagerer på klimafor-
andringer.”

Kilde: dk.grundfos.com

Anvend opgaveark 5

Se film på YouTube

http://dk.grundfos.com/
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/opgaveark_5_produktionscyklus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZSyJ0ARJCCc


Miljømæssigt bæredygtige fødevarer 
Miljømæssig bæredygtighed handler om, at vi 
bruger af naturens ressourcer, uden at vi ødelægger 
fremtidige leveforhold for mennesker, dyr og planter. 

De seneste år har der været stort fokus på, at vi ud-
leder for store mængder CO2 og andre drivhusgasser 
i forbindelse med afbrænding af 
fossile brændstoffer som fx kul, 
olie og gas. De store mængder 
CO2 og andre drivhusgasser i 
atmosfæren bidrager kraftigt 
til klimaforandringer. Klimafor-
andringer medfører, at der nogle 
steder i verden opstår tørke, mens 
andre områder bliver ramt af 
oversvømmelser. Dette har store konsekvenser 
for dyre- og plantelivet, som ikke kan nå at tilpasse 
sig de nye leveforhold. For os mennesker kan det 
bl.a. betyde, at vi får vanskeligt ved drive landbrug 
som hidtil, og der kan opstå mangel på mad.  

Alle fødevarer udleder CO2

Alle fødevarer påvirker klimaet med CO2 i gennem 
deres livscyklus.  Fx vil der til produktion af kartof-
ler udledes CO2 fra det brændstof, der bruges til 

traktorens arbejde på marken og fra det brændstof, 
som lastbilerne bruger på transport af kartoflerne til 
pakkeriet og ud til forbrugerne. 
Desuden vil der udledes CO2 i forbindelse med 
produktion af kunstgødning, emballering og evt. be-
arbejdning og opbevaring i kølehaller. I forbindelse 
               med produktion af kød - især oksekød - vil 
                       der desuden udvikles methan fra køer
                           nes prutter og bøvser. 
                                  Ikke alle fødevarer udleder lige 
                                     megen CO2 og andre drivhus
                                       gasser. Fx udleder produktion 
                                         af oksekød 25-50 gange så 
                                         meget CO2 som kartofler,  
                                       gulerødder og havregryn. 
                                   Dette skyldes blandt andet, at 
                           køer i løbet af deres levetid mange 
gange når at spise deres egen vægt i foder fra plan-
ter. Planter som i sig selv har udledt CO2 i forbindelse 
med dyrkning, bearbejdning og transport.  
En fødevares samlede CO2-udledning afhænger 
desuden af, hvor langt fødevaren er transporteret, 
og hvilken transportform der er benyttet. Fx udleder 
transport med fly langt mere CO2 end transport med 
skib.
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FDBs CO2-pyramide

Fødevarerne i pyramiden er inddelt 
efter, hvor meget CO2 de udleder. 
CO2-pyramiden er fremstillet i 
forbindelse med en undersøgelse 
foretaget af DTU.

CO2-ækvivalenter

 CO2 ækvivalenter er et samlet tal for den mængde  
   CO2 og andre drivhusgasser, som en fødevare udle-
        der i alle led i sin livscyklus. CO2-ækvivalent 
             angives som antal kg CO2-ækvivalenter pr kg
                 fødevare.

                       Enheden CO2-ækvivalenter kan 
                          benyttes til at sammenligne 
                             forskellige fødevarers påvirkning 
                                  af klimaet. CO2-ækvivalenter  
                                      kan således bidrage til at 
                                          vurdere, hvor miljømæssigt 
                                              bæredygtig en fødevare  
                                                 er.  
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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri giver 
bl.a disse anbefalinger til at vælge miljømæssigt 
bæredygtige fødevarer:

• Vælg sæsonens danske råvarer.
• Vælg lokalt producerede fødevarer.
• Vælg mere frugt og grønt og mindre kød og

mejeriprodukter.

Danske råvarer i sæson 

Danske råvarer i sæson udleder færre CO2-ækviva-
lenter end råvarer, der ikke er i sæson.  

Det skyldes bl.a., at sæsonens frugt og grønt kan 
dyrkes på friland, og man undgår stort energiforbrug 
til opvarmning af drivhuse. 

Vælg klima-venlige fødevarer

Opgave A1: Undersøg fødevarers udledning 
af  CO2. Gå til opgaven på side 23.

De danske råvarer i sæson skal kun transporteres 
kort vej fra producent til butik. Samtidig bliver de 
spist friske, og der bruges derved ikke megen energi 
til opbevaring på køl eller frys.

Opgave A2: Danske råvarer i sæson. Gå til 
opgaven på side 24.

Kilde: Teksten er baseret på Ministeriet for Føde-
varer, Landbrug og Fiskeri´s temaside, og artiklen 
Sådan påvirker din mad klimaet fra Videnskab.dk.

Hør klimaforskeren Michael Søgaard 
Jørgensen fortælle om, hvordan man 
kan begrænse CO2-udledningen via 
sit valg af fødevarer. Se filmen på 
youtube.com/watch?v=3_-1CHJX-W4
(1:30 min)

Michael Søgaard Jørgensen
Lektor, Aalborg Universitet 

http://fvm.dk/foedevarer/indsatsomraader/klima/foedevarernes-klimaaftryk
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-pavirker-din-mad-klimaet
http://youtube.com/watch?v=3_-1CHJX-W4
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Økologi og bæredygtighed

Den økologiske tankegang og økologisk fødevarepro-
duktions fokus på skånsom udnyttelse af naturens 
ressourcer harmonerer godt med en bæredygtig 
udvikling. 

Man bør imidlertid være opmærksom på, at økolo-
giske fødevarer ikke altid er bæredygtige. Det er fx 
ikke bæredygtigt at spise en økologisk kiwifrugt fra 
New Zealand, der er fløjet til Danmark. Det er heller 
ikke bæredygtigt at spise økologiske tomater, som er 
dyrket i opvarmede drivhuse i Danmark

De danske råvarer i sæson skal kun transporteres 
kort vej fra producent til butik. Samtidig bliver de 
spist friske, og der bruges derved ikke megen energi 
til opbevaring på køl eller frys.

Hvad er u-økologisk?

Danmarks Naturfredningsforening har lavet en lille 
kampagnefilm for at få flere danskere til at vælge 
økologi. 

Se filmen herunder, hvor komikeren Mick Øgendahl 
fortæller komikeren Benjamin Kitter, hvorfor han bør 
vælge økologiske fødevarer. 

Vælger du økologisk eller u-økolo-
gisk?

Se Danmarks Naturfredningsfor-
enings kampagnefilm, som skal få 
flere danskere til at vælge økologi, på 
youtube.com/watch?v=Gxya2E6niP0.

 (1:49 min)

Hvad vælger du?

Hvad er din egen holdning til økologi – vælger du 
økologisk eller ”u-økologisk”?

http://youtube.com/watch?v=Gxya2E6niP0. 
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Opgave B2: Omlægning til økologi i professionelle 
køkkener. Gå til opgaven på side 26.

Opgave B1: Økologisk og konventionelt produce-
rede fødevarer. Gå til opgaven på side 25.

Den økologiske tankegang

Landbrug og Fødevarer definerer økologi på følgen-
de måde: 

”Ordet økologi stammer oprindelig fra græsk og be-
tyder frit oversat læren om naturens husholdning.” 

Det er en grundlæggende målsætning i 
den økologiske produktion at holde 
hus med næringsstoffer og i størst
 mulig omfang undgå tab af 
næringsstoffer. 

Målet er at skabe et samlet system for 
en bæredygtig helhedsorienteret landbrugs- og 
fødevareproduktion, hvor man tager særlige hensyn 
til miljø, natur og dyrevelfærd. 

I det økologiske landbrug skal dyrkningen af jorden 
virke i samspil med det omgivende miljø, så det på-

virker omgivelserne mindst muligt og beskytter leve-
steder for vilde planter og dyr bedst muligt. Balance, 
mangfoldighed og alsidighed er vigtige begreber i 
det økologiske jordbrug. 

Ude på den økologiske gård handler det i praksis om 
at holde hus med sine næringsstoffer, og ikke fjerne 
flere næringsstoffer fra gården end man tilfører. 

Det er vigtigt at genbruge nærings 
stoffer og værne om naturens 
ressourcer. 

I husdyrholdet lægger man i det 
økologiske landbrug stor vægt på, 

at husdyr skal leve under forhold, der 
er i overensstemmelse med deres naturlige adfærd 
og behov. 

I forarbejdningen af økologiske produkter er der 
fokus på, at lave en så skånsom forarbejdning som 
muligt med brug af færrest mulige tilsætningsstof-
fer”

Kilde: Landbrug og Fødevarer 

http://www.lf.dk/viden_om/oekologi/om_okologi.aspx


Fordeling af madspild i Danmark  
Hver dag smides der kæmpe mængder mad ud. 
Alene i Danmark smides der årligt mere end 700.000 
tons mad ud, som kunne være blevet spist. Føde-
varerne spildes gennem hele processen fra jord til 
bord, og omfatter spild hos både virksomheder og i 
private husholdninger. 

Madspild i 2014

I grafen her kan du se, hvordan det årlige madspild i 
Danmark fordeler sig. I institutioner og storkøkkener 
er der et madspild på omkring 31.000 tons. pr. år,  
mens hoteller og restauranter har et madspild på 
29.000 tons pr. år. Beregninger foretaget af Land-
brug & Fødevarer i 2014 viser, at hver dansker i 
gennemsnit smider 47 kg spiselig mad ud om året – 
fx brød, frugt, grønt og middagsrester.

Side 15

Den økologiske tankegang

Kilde: Landbrug og fødevarer, rapport Madspild i Danmark - Et overblik over undersøgelser og igangværende projekter om madspild i 

Danmark , 13.marts 2015
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Tre typer af madspild

Man inddeler spild af mad i tre typer:

Madaffald - der direkte kunne være spist af men-
nesker. Det er det, vi danskere i gennemsnit smider 
47 kg ud af per person om året. 

Skjult madspild - er spild af planter eller dyr, 
der kunne have været spist af mennesker, hvis det 
blev behandlet eller udnyttet optimalt gennem hele 
kæden fra primærproduktion til detailhandel. 
Det kan fx være, at man kasserer frugt og grønt pga. 
særlige krav til størrelse eller udseende. 

Læs mere: Landbrug og fødevarer, rapport: Mad-
spild i Danmark - Et overblik over undersøgelser og 
igangværende projekter om madspild i Danmark , 
13. marts 2015.

Biprodukter - er de dele af fødevareproduktio-
nen, der ikke er egnede til at blive spist af menne-
sker, men som kan udnyttes i andre sammenhænge. 
Fx kan biprodukter fra kød - og slagteriindustrien 

Madspild for milliarder, del 1

udnyttes optimalt ved at blive omdannet til biogas 
til biler og andre transportmidler i stedet for at gå til 
spilde. 

Der er mange gode grunde til at begrænse alle tre 
typer af madspild. For det første kan det mindske 
udgifter til indkøb og affaldsbehandling. For det an-
det er det godt for klimaet og miljøet. For det tredje 
kan det synes etisk ukorrekt at smide mad ud, når 
mange mennesker verden over har mangel på mad. 

Det er mere end halvdelen af ver-
dens madvarer, som bliver kasseret. 
Enorme mængder af sund og god 
mad bliver sorteret fra allerede ude 
på landbrugene og i butikkerne. Se 
filmen på youtube.com/watch?v=aK-
GjEndEhgg
 
(12:03 min)

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Madspild.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Madspild.aspx
http://youtube.com/watch?v=aKGjEndEhgg
http://youtube.com/watch?v=aKGjEndEhgg


Side 17

Opgave C3: Hvordan kan madspild begrænses i 
professionelle køkkener? Gå til opgaven på side 29.

Opgave C1: Se ”Madspild for milliarder” og løs 
derefter denne opgave. Gå til opgaven på side 27.

Opgave C2: Hvordan kan vi selv begrænse mad-
spild? Gå til opgaven på side 28.

Opgaver om madspild

Madspild for milliarder, del 2
Det er mere end halvdelen af ver-
dens madvarer, som bliver kasseret. 
Enorme mængder af sund og god 
mad bliver sorteret fra allerede 
ude på landbrugene og i butikker-
ne.  Se filmen på youtube.com/
watch?v=P2EZm4zbhi8 
(12:03 min)

http://youtube.com/watch?v=P2EZm4zbhi8
http://youtube.com/watch?v=P2EZm4zbhi8
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Energiforbrug i køkkenet   
I vores hverdag er vi omgivet af apparater, som 
bruger elektricitet. I cirkeldiagrammerne herunder 
kan du aflæse, hvordan fordelingen af vores private 
elforbrug er på forskellige aktiviteter. 

Energiforbrug i private husholdninger 

Det ses bl.a., at 30-40 % af elforbruget går til mad-
lavning, opvask og opbevaring af fødevarer i køle-
skab og fryser. På mange måder er køkkenet således 
en elenergisluger. 

Fordeling af elforbrug
i lejlighed

Fordeling af elforbrug
i hus



El-energiforbrug i professionelle 
køkkener 

I dette cirkeldiagram ses, hvorledes elforbruget i 
professionelle køkkener fordeler sig. Den største del 
af elforbruget i professionelle køkkener anvendes til 

Elektriciteten til de forskellige apparater kan væ-
re produceret på et kraftværk. Denne produktion 
udleder CO2. Grøn elproduktion fra fx vindmøller er 
derimod CO2-neutral. Når der bliver udledt for store 
mængder CO2, kan det bidrage til klimaforandringer, 
som kan skade miljøet og påvirke levevilkår for plan-
ter, dyr og mennesker. 
For at du kan handle bæredygtigt, må du have viden 
om, hvordan du kan spare på energiforbruget. At 
tænke og handle bæredygtigt i et køkken kræver 
derfor, at du er bevidst om, hvor meget energi de 
forskellige elektriske apparater bruger, og hvorledes 

du kan spare på energien, når du opbevarer og tilbe-
reder mad. Energimærkerne kan hjælpe dig med at 
vælge elektriske apparater med lavt elforbrug.

Læs mere om sammenhænge mellem udledning af 
CO2, miljø og klimaforandringer i bogen Miljø af Ka-
ren Agerbæk, Praxis Erhvervsskolernes Forlag, 2014. 
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madlavning (koge-/stegeudstyr og ovne), køl/frys og 
opvask. Elforbruget i et køkken vil imidlertid variere 
alt efter hvilke køkkenapparater, der benyttes, og i 
hvor lang tid de er tændt. 

Opgave D1: Opvarmning af vand. Se opgave på s. 30.

Fordeling af elforbrug 
i professionelle køkke-
ner

Opgave D2: Kog kartofler med lavt 
energiforbrug.  Gå til opgaven på side 31.

Opgave D3: Opstil en liste med energispareråd 
i køkkenet. Gå til opgaven på side 32.

http://sparenergi.dk/forbruger/el/madlavning/el-og-gasovne/energimaerkning-af-ovne


Miljømæssigt bæredygtige fødevarer 
Med henvisning til Brundtland-kommissionen er det 
grundlæggende, at vi både i vores private liv og  i vo-
res studie- og arbejdsliv tager ansvar for at bidrage 
til en levevis, der er mere bæredygtig, end den vi har 
i dag. 

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, 
som opfylder de nuværende behov, uden 
at bringe fremtidige generationers mulig-
heder for at opfylde deres behov i fare.”

(Brundtland-kommissionen 1987) 

I har gennem de foregående opgaver i E-bogen 
tilegnet jer viden om forskellige emner i relation til 
bæredygtighed og mad. Herunder er tre opgaver, 
som på forskellig vis lægger op til, at I skal bruge 
denne viden. 

Lav en bæredygtig menu

Denne opgave foregår i køkkenet. I skal her bruge 
jeres viden om bæredygtighed og mad til at planlæg-
ge og tilberede en bæredygtig menu. 

I skal efterfølgende præsentere jeres bæredygtige 
menu ved hjælp af en stopmotion film eller anden 
multimediapræsentation. 

Opstil en bæredygtighedspolitik for et 
professionelt køkken

Mange professionelle køkkener har fokus på miljø, 
økologi og bæredygtighed.  Flere og flere af disse har 
en bæredygtighedspolitik, som indeholder visioner 
og retningslinjer. Det kan fx være retningslinjer i 
forhold til udnyttelse af energi eller at have fokus 
på miljømæssig og social bæredygtighed, når man 
indkøber råvarer. 

Når professionelle køkkener bevidst arbejder med 
de tre bæredygtighedsdimensioner (social, miljø-
mæssige og økonomisk), bidrager de til, at kommen-
de generationer kan sikres mulighed for at indånde 
ren luft og adgang til naturressourcer. Samtidig 
bidrager de til, at mennesker lokalt og globalt sikres 
gode arbejds- og levevilkår. For det enkelte køkken 
kan det have nogle økonomiske fordele at udnytte 
råvarer, vand, energi og andre ressourcer bedre.  Det 
kan også tiltrække kunder, som i højere grad efter-
spørger økologiske og bæredygtige varer. 

Bliv klog på 

Opgave E1: Køkkenøvelse: Lav en 
bæredygtig menu. Gå til opgaven på side 33.
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Endelig kan et fokus på bæredygtighed bidrage til 
større arbejdsglæde blandt medarbejderne, fordi 
de oplever, at deres arbejde er mere meningsfyldt. I 
denne opgave skal I selv opstille en bæredygtigheds-
politik for et professionelt køkken. 

Lav en kampagne om bæredygtighed på 
jeres uddannelse

I denne opgave skal I lave en kampagne, der bidra-
ger til, at studerende og ansatte på jeres uddannelse 
bliver bedre til at træffe bæredygtige valg. I må selv 
bestemme, om I har fokus på madspild, energifor-
brug, bæredygtige fødevarer eller noget helt fjerde. 

Det er vigtigt, at I bevidst overvejer, hvordan jeres 
kampagne bedst muligt får sit budskab formidlet til 
målgruppen.  Det kan være en event, en plakat, en 
udstilling eller måske noget helt andet?

Opgave E3: Lav en kampagne om bæredygtighed 
på jeres uddannelse. Gå til opgaven på side 34.

Opgave E4: Lav et projektoplæg til en 
bæredygtig kantine. Gå til opgaven på side 35.

Opgave E2: Opstil en bæredygtighedspolitik for et 
professionelt køkken. Gå til opgaven på side 34.

Lav et projektoplæg til en bæredygtig 
kantine 

Efter fusionen af flere tekniske skoler har den nye le-
delse besluttet, at alle kantiner skal gøres bæredygti-
ge. Kantinerne bespiser hver dag omkring 200 elever 
og lærere – flere med anden etnisk baggrund. 
Man ønsker et koncept for kantinerne, som er gen-
nemtænkt bæredygtigt – det er med andre ord ikke 
kun maden, der skal være tænkt bæredygtig. I er 
ledere af kantinen. Bestyrelsen har bedt Jer komme 
med et projektoplæg, som tilgodeser alle ønsker 
om en sådan kantine. Projektet skal præsenteres på 
et bestyrelsesmøde, hvor der også skal serveres en 
bæredygtig menu.
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Opgaver om bæredygtighed og mad 

Opgaverne hører til afsnittene om bæredygtighed og 
mad (s. 6-18). Man kan vælge at printe hele opgave-
afsnittet fra e-bogen. 

Tryk på printer-ikonet i navigationen og vælg s. 22-
35. Enkelte opgaveark skal downloades og printes
separat.

Vejledning til opgaverne A1-E3
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Miljømæssig bæredygtige fødevarer

Formål 

Målet med opgaven er, at I bliver i stand til at: 
• Vurdere forskellige fødevarers bæredygtighed på

baggrund af en undersøgelse af deres udledning
af CO2

• Kunne forklare hvad enheden CO2-ækvivalenter
dækker over

Alle fødevarer udleder CO2

Alle fødevarer påvirker klimaet med CO2 i gennem 
deres livscyklus. Fx vil der til produktion af kartofler 
udledes CO2 fra det brændstof, der bruges til trakto-
rens arbejde på marken og fra det brændstof, som 
lastbilerne bruger på transport af kartoflerne til 
pakkeriet og ud til forbrugerne. 

Desuden vil der udledes CO2 i forbindelse med 
produktion af kunstgødning, emballering og evt. 
bearbejdning og opbevaring i kølehaller. I forbindel-
se med produktion af kød - især oksekød - vil der 
desuden udvikles methan fra køernes prutter og 
bøvser. 

CO2-ækvivalenter 
CO2-ækvivalenter er et samlet tal for den mængde 
CO2 og andre drivhusgasser, som en fødevare udle-
der i alle led i sin livscyklus. CO2-ækvivalent angives 
som antal kg CO2-ækvivalenter pr kg fødevare.
Enheden CO2-ækvivalenter kan benyttes til at sam-
menligne forskellige fødevarers påvirkning af klima-
et. CO2-ækvivalenter kan således bidrage til at vurde-

re, hvor miljømæssigt bæredygtig en fødevare er.  
a) Forklar med egne ord, hvad enheden CO2 ækviva

lenter dækker over.
b) Undersøg hvor mange CO2 ækvivalenter 1 kg ok

sekød, 1 kg fersk kylling, 1 kg ris, 1 kg kartofler,
1 kg danske æbler i sæson og 1 kg gulerødder
hver især udleder. Brug tabellerne side 12-13 i
Fødevareministeriets klimakogebog. Søg efter
”klimakogebog” på google.dk.

Diskuter, hvorfor der er så stor forskel mellem de 
forskellige fødevarers CO2 ækvivalenter. Brug jeres 
viden om produktion, transport, forarbejdning 
og emballagering af fødevarer.

c) Find en opskrift på din livret og beregn hvor man
ge CO2 ækvivalenter retten udleder.
Diskuter og vurder din livrets miljømæssige
bæredygtighed. Find eventuelt alternativer til de
råvarer, der udleder mange CO2 ækvivalenter.

Kilder
Find oversigt over CO2-ækvivalenter for fødevarer:

I Fødevareministeriets klimakogebog side 11,12 og 
13.
Hjemmesiden for Ministeriet for Fødevarer, Land-
brug og fiskeri. 
http://madpyramiden.dk/klima

Læs mere om sammenhænge mellem udledning af 
CO2, miljø og klimaforandringer i bogen Miljø af Ka-
ren Agerbæk, Praxis- Erhvervsskolernes Forlag, 2014.

Læs mere om, hvordan fødevarer påvirker miljø og 
klima. 

Opgave A1 - Fødevarers udledning af CO2
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http://mfvm.dk/footermenu/publikationer/publikation/pub/vis/publication/klima-paa-bordet-foedevareministeriets-klimakogebog/ 
http://fvm.dk/foedevarer/indsatsomraader/klima/foedevarernes-klimaaftryk/
http://fvm.dk/foedevarer/indsatsomraader/klima/foedevarernes-klimaaftryk/
http://madpyramiden.dk/klima
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-pavirker-din-mad-klimaet
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-pavirker-din-mad-klimaet


Formål 

Målet med opgaven er, at I bliver i stand til at:
• Inddele dansk frugt og grønt efter, hvornår det

er i sæson
• Gøre en ret bæredygtig ved brug af sæsonens

danske råvarer

Danske råvarer i sæson

Du kan tilberede bæredygtig mad ved at vælge 
sæsonens danske råvarer. De danske råvarer i sæson 
skal kun transporteres kort vej fra producent til bu-
tik. De bliver spist friske, og der bruges derved ikke 
megen energi til opbevaring på køl eller frys.  

Ved at vælge danske råvarer i sæson vælger man 
således råvarer, der udleder færre CO2-ækvivalenter 
end ved at benytte råvarer, der ikke er i sæson. 

Se eller gense filmen ”Klimaforskeren om lokal mad” 
fra Forbrugerrådet Tænk på YouTube. 

a) Inddel alle de frugter og grøntsager, I kender, efter
hvornår de er i sæson.

Anvend opgaveark A2 ”Frugt og grønt i sæson”

b) Forestil jer, at I er ansat et sted, hvor I har fået til
opgave at stå for bestilling af frugt og grønt. I skal
bestille det frugt og grønt, der er i sæson.

Anvend opgaveark A2 ”Bestillingsliste”

c) Tag udgangspunkt i en opskrift til grøntsagslasag-
    ne. Lav forslag til 4 udgaver af grøntsagslasagnen -
    en til hver årstid. I kan fx tage udgangspunkt i den-
    ne opskrift http://www.aarstiderne.com/Opskrif
    ter/Opskrift/groentsagslasagne1

Ud af huset opgave eller hjemmeopgave

d) Undersøg i det lokale supermarked, hvilke frugter
og grøntsager de har, og inddel dem efter, om de
er i sæson eller ej. Undersøg om supermarkedet
har særlige principper for indkøb/salg af frugt og
grønt, samt hvorfor de har disse principper. I kan
spørge en ansat i supermarkedet eller evt. finde
information på supermarkedets hjemmeside.

Anvend opgaveark A2 ”Frugt og grønt i supermar-
kedet”

Opgave A2 - Danske råvarer i sæson
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https://www.youtube.com/watch?v=3_-1CHJX-W4
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/opgaveark_a2.pdf
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/bestillingsliste_til_frugt_og_groent.jpg
http://www.aarstiderne.com/Opskrifter/Opskrift/groentsagslasagne1
http://www.aarstiderne.com/Opskrifter/Opskrift/groentsagslasagne1
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/opgave_a2_frugt_og_groent_i_supermarkedet.pdf
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/opgave_a2_frugt_og_groent_i_supermarkedet.pdf


Økologi

Formål 

Målet med opgaven er at I bliver i stand til at:
• Undersøge, vurdere og argumentere for sam-

menhænge mellem økologi og bæredygtighed

Konventionelle versus økologiske føde-
varer

a) Gå sammen parvis og undersøg forskelle mellem
konventionelle og økologiske fødevarer. I jeres un
dersøgelse kan I bl.a. komme ind på, hvilke
forskelle der er i forhold til bekæmpelse af
ukrudt, skadedyr og sygdomme, sædskifte, brug
af gødning, dyrevelfærd, tilsætning af E-numre og
smag.

Anvend opgaveark B1  ”Konventionelle versus øko-
logiske fødevarer”

b) Lav en fælles liste i klassen, der viser forskelle
mellem konventionelle og økologiske fødevarer.

Diskuter i klassen:
c) Hvilke fordele kan der være for miljøet, dyr og

mennesker ved at vælge økologi? Hvorfor omlæg-
    ger vi ikke bare al fødevareproduktion til økolo
    gisk? 

d) Hvad er jeres holdning til økologi? Begrund hvor-
     for I vælger eller fravælger økologi.

e) Økologiske fødevarer er ikke altid bæredygtige.
Overvej fx, hvor bæredygtigt det er at spise en
økologisk kiwifrugt fra New Zealand, der er fløjet
til Danmark, eller hvor bæredygtigt det er, at spise

     økologiske danske tomater, som er dyrket i opvar-
     mede drivhuse i Danmark.

Find og diskuter andre eksempler på økologiske 
fødevarer, der ikke nødvendigvis er bæredygtige. 
Overvej både den sociale, den miljømæssige og den 
økonomiske dimension. I kan evt. lave øvelsen som 
et rollespil, hvor nogle i klassen skal repræsentere 
producenter af konventionelle fødevarer, og andre 
skal repræsentere producenter af økologiske føde-
varer. 

Kilder

Økologisk landsforenings hjemmeside: http://www.
okologi.dk/ samt temasiden ”I love Øko” http://
www.iloveoko.dk/forside.aspx

Ministeriet for fødevare, landbrug og fiskeri på te-
masiden ”Økologi”:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Oe-
kologi/Sider/Oekologi.aspx

På Danmarks Naturfredningsforening kan du læse 
om de mest almindelige økologimærker: http://
www.dn.dk/Default.aspx?ID=43730

Bog: Miljø af Karen Agerbæk, Praxis- Erhvervsskoler-
nes Forlag 2014

Opgave B1 – Forskelle mellem økologisk og konventionelt producerede fødevarer
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Målet med opgaven er at få:
• Kendskab til, hvordan man kan omlægge til øko-

logi i et professionelt køkken

Se filmen ”Økologisk omlægning hos Grundfos kanti-
ne” fra Økologisk Landsforening på YouTube. 

a) Hvilke gode råd og udfordringer nævner kanti-
     nelederen ved Grundfos i forbindelse med deres 
     omlægning til økologisk kantine? 
b) Kan I komme på flere gode råd eller udfordringer,

man bør overveje ved omlægning til økologi i
professionelle køkkener?

Opgave B2 - Omlægning til økologi i professionelle køkkener 
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Madspild
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Målet med opgaven er at I bliver stand til at:
• Kategorisere madspild i tre typer: madaffald,

skjult madspild og biprodukter.
• Vurdere og tage stilling til madspild ud fra de

tre bæredygtighedsdimensioner: miljømæssig,
økonomisk og social.

Tre typer af madspild

Man kan inddele spild af mad i tre typer*:

Madaffald - der direkte kunne være spist af menne-
sker.  Det er det, vi danskere i gennemsnit smider 47 
kg ud af per person om året. 

Skjult madspild - er spild af planter eller dyr, der 
kunne have været spist af mennesker, hvis det blev 
behandlet eller udnyttet optimalt gennem hele kæ-
den fra primærproduktion til detailhandel. Det kan 
fx være, at man kasserer frugt og grønt pga. særlige 
krav til størrelse eller udseende. 

Biprodukter - er de dele af fødevareproduktionen, 
der ikke er egnede til at blive spist af mennesker, 
men som kan udnyttes i andre sammenhænge. 
Fx kan biprodukter fra kød - og slagteriindustrien 
udnyttes optimalt ved at blive omdannet til biogas 
til biler og andre transportmidler i stedet for at gå til 
spilde. 

*Den frivilligeforbrugerbevægelse Stop Spild Af Mad
http://www.stopspildafmad.dk/madspildital.html

• Se i fællesskab TV programmet: Horisont: Mad-
spild for milliarder DR 1 2011 (se evt. kun del 1).

Del 1 (12 min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=aKGjEndEhgg

Del 2 (13 min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=P2EZm4zbhi8

a) Hvilke typer af madspild præsenteres i
TV-programmet?

b) Diskuter med udgangspunkt i TV-programmet,
hvorfor madspild er problematisk ud fra de tre
bæredygtighedsdimensioner: miljømæssig, social
og økonomisk.

c) Diskuter hvor gode I selv er til at udnytte jeres
madvarer.

Kilder

Læs mere om madspild på forbrugerorganisationen 
Stop spild af mad hjemmeside: 
http://www.stopspildafmad.dk/madspildital.html

Opgave C1 - Madspild for milliarder
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Målet med opgaven er, at I skal:
• Undersøge og tage stilling til, hvordan I selv kan

begrænse madspild

Madspild

Find sammen i mindre grupper. I skal nu undersøge, 
hvordan I selv kan være med til at begrænse mad-
spild.

a) Undersøg ideer til, hvordan man som privat
person kan begrænse madspild. Vurder ideerne
efter, hvor nemme de er at udføre i praksis, og
hvor stor effekt de vil have på begrænsning af
madspild.

Skriv jeres ideer ind i skemaet herunder.  Skriv 
mindst 10 ideer. I skal kunne argumentere for jeres 
placeringer af ideerne. 

Anvend opgaveark C2 ”Begræns madspild”

b) Snak også om, hvorfor/hvorfor ikke I selv følger
rådene til at begrænse madspild?

Kilder

Find inspiration til, hvordan man som privat person 
kan begrænse madspild på hjemmesiden Stop spild 
af mad.

http://www.stopmadspild.dk/

Find tal og fakta om madspild på hjemmesiden  Stop 
spild af mad:

http://www.stopspildafmad.dk/madspildital.html 

Find inspiration til begrænsning af madspild på Mini-
steriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris hjemme-
sider:

http://mfvm.dk/

Opgave C2 - Hvordan kan vi selv begrænse madspild?
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Målet med opgaven er, at I skal:
• Undersøge og tage stilling til, hvordan restau-

ranter, kantiner og storkøkkener kan begrænse
madspild

Madspild i professionelle køkkener

Find sammen i mindre grupper. I skal nu undersøge 
ideer til, hvordan madspild kan begrænses i professi-
onelle køkkener. Tag udgangspunkt i et sted, I gerne 
selv vil arbejde, fx et plejehjem, en kantine på en 
virksomhed eller en restaurant.

a) Vurder ideerne efter, hvor nemme de er at udføre
i praksis, og hvor stor effekt, de vil have på
begrænsning af madspild. Skriv jeres ideer ind i
skemaet herunder.  Skriv mindst 10 ideer. I skal
kunne argumentere for jeres placeringer af
ideerne.

Anvend opgaveark C3 ”Begræns madspild i profes-
sionelle køkkener”

b) Med udgangspunkt i jeres skemaer skal I
     præsentere jeres ideer til begrænsning af 
     madspild for en anden gruppe. 
     Overvej og diskuter adfærdsmæssige, politiske og     
     teknologiske muligheder og udfordringer til, 
     hvordan ideerne kan blive omsat til praksis. 

Kilder

Find inspiration til, hvordan madspild kan begrænses 
i kantiner, restauranter og storkøkkener her: 

http://www.stopmadspild.dk/

Samling af tal og fakta om madspild:  
http://www.stopspildafmad.dk/madspildital.html 

Find inspiration til begrænsning af madspild på Mini-
steriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris hjemme-
sider: 

http://mfvm.dk/

Opgave C3 - Hvordan kan madspild begrænses i professionelle køkkener?
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Energiforbrug i køkkenet
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Målet med opgaven er, at I skal:
• Undersøge energiforbrug og energispild ved

opvarmning af vand ved brug af henholdsvis el-
kedel, kaffemaskine, mikrobølgeovn og en gryde
på en kogeplade

Bæredygtighed i køkkenet

Når du arbejder bæredygtigt i et køkken kræver det, 
at du er bevidst om, hvor meget energi de forskellige 
elektriske apparater bruger og hvorledes du kan spa-
re på energien, når du opbevarer og tilbereder mad. 

Materialer

Elkedel 
Kaffemaskine
Gryde
Kogeplade
Mikrobølgeovn
Termometer
Stopur eller lign.

Fremgangsmåde

500 ml vand hældes i beholderen. Begyndelsestem-
peratur (T1) måles. 

Apparatet tilsluttes, og tidtagning begynder. 

Når vandet koger, stoppes tidtagningen og sluttem-
peraturen (T2) måles. 

Apparatets effekt noteres. 

Resultater

Resultaterne føres ind i skemaet og beregningerne 
foretages. Husk at sætte enheder på.

Anvend opgaveark D1 ”Opvarmning af vand”
Konklusion

a) Hvilken af disse opvarmningsmetoder er den
billigste?

b) Hvilken er den miljømæssige mest bæredygtige?
c) Begrund hvilken opvarmningsmetode, I synes er

mest anvendelig i køkkenet?

Opgave D1 - Opvarmning af vand

Energiforbrug og enheder

Hvis man kender et apparats effekt, kan man 
beregne energiforbruget (energiomsætnin-
gen) ved at gange effekten med den tid, det er 
tændt.

• Effekt= Ydeevne pr. tidsenhed fx et appa-
rats evne til opvarmning. Effekt måles i
watt (W)

• Watt= 1 W = 1 J/sek.
• (Joule= Enhed for arbejdsydelse og varme-

ydelse)
• Kilowatt = 1000 W
• Elforbrug (energiomsætning)= effekt x

benyttelsestid, angives i kWh
• Omkostninger ved forbrug = kWh x elpris,

angives i kr. pr. kWh
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Målet med opgaven er, at I skal: 
• Undersøge energiforbruget ved kogning af kar-

tofler på forskellige måder

Materialer

2 kartofler i samme størrelse og vægt
1 vægt
2 ens gryder med låg
2 ens kogeplader
1 kødnål el. lign., så I kan mærke, hvornår kartofler-
ne er kogte. 
1 lineal
1 stopur el.lign.

Fremgangsmåde

Skræl kartoflerne, og kom dem i hver sin gryde

Hæld vand i gryderne. I den ene gryde skal vandet 
nå 3 cm over bunden. I den anden 9 cm over bun-
den. 

Læg låg på begge gryder, og tænd for varmen. Det 
er vigtigt at der er skruet lige meget op for begge 
kogeplader. 

Noter starttidspunktet. 

Stik i kartoflerne med kødnålen efter ca. 15 min. for 
at mærke, om de er færdige. Det er vigtigt for øvel-
sen, at kartoflerne har samme konsistens. Så vær 
derfor opmærksom på, at kartoflerne eventuelt ikke 
skal tilberedes lige lang tid. 

Når kartoflerne er færdige, tages de af kogepladen, 
og sluttidspunktet for hver af kartoflerne noteres. 

Resultater

Aflæs og noter kogepladens effekt (hvis ikke I kan 
finde tallet på jeres kogeplade, er effekten for koge-
plader i gennemsnit 9000 watt*). 
*(kilde Miljø,s.26, Praxis –Erhvervsskolernes Forlag 
2014, Karen Agerbæk)

a) Er der forskel på konsistensens af de to kogte
kartofler?

b) Hvor stor tidsforskel var der på kogning af de to
kartofler?

c) Find energiforbruget (energiomsætningen) ved
kogning af hver af de to kartofler.

Energiforbruget beregnes ved at gange apparatets 
effekt med den tid, det er tændt. 

Energiforbrug = effekt i W x tid i timer 
d) Hvor stor forskel er der på energiforbruget (ener-
     giomsætningen) ved kogning af de to kartofler?
e) Hvilke andre madvarer kan man tilberede på

samme måde?

Konklusion
f) Er der flere typer af kogeplader (glaskeramisk

kogeplader, gaskogeplader, induktionskogeplader)
i køkkenet, kan I undersøge, om de samme forskel-

   le gør sig gældende ved brug af disse komfurkoge
   plader.

Opgave D2 - Kog kartofler med lavt energiforbrug
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Målet med opgaven er, at I skal:
• Undersøg og vurdere energispareråd ved tilbe-

redning af mad

Energispareråd

a) Opstil en liste med gode råd til, hvordan du kan
spare energi ved tilberedning af mad. Find gode
spareråd på hjemmesiderne herunder.

b) Præsenter listen med gode spareråd for din
sidemand. Diskuter og vurder, om rådene også er
anvendelige, når du tilbereder mad i storkøkkener.

c) Klassen kan evt. opstille fælles liste med
energispareråd

Kilder

Energistyrelsens spareråd til madlavning: 

http://sparenergi.dk/forbruger/el/madlavning under 
emnet Kogeplader.

Energistyrelsens beskrivelse af energimærkning af 
køkkenapparater:

http://sparenergi.dk/forbruger/el/energimaerk-
ning-apparater

Opgave D3 - Liste med energispareråd i køkkenet
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Brug din viden om bæredygtighed og mad
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Målet med opgaven er, at I skal kunne: 
• Anvende jeres viden og færdigheder inden for

bæredygtighed og mad til at planlægge og tilbe-
rede en bæredygtig menu

• Præsentere jeres bæredygtige menu ved hjælp
af en stopmotion film eller anden multimedie-
præsentation

Når I planlægger og tilbereder jeres bæredygtige 
menu, skal I bruge jeres viden om bl.a madspild, 
danske råvarers sæson og forskellige råvarers CO2 
udledning. 

I skal også overveje, hvordan I kan spare på elenergi-
en i køkkenet, når I tilrettelægger jeres arbejdsflow 
og brug af elektriske apparater.

Materialer

Råvarer fra råvarekasse
Vægt, diverse køkkenudstyr og apparater
Skema: Noter affald og madspild 
Skema: Bedøm menuens bæredygtighed
Skema: Bedøm menuen med sanserne
Tablet, mobiltelefon el.lign., der kan tage billeder og 
optage film. 

Fremgangsmåde
a) Planlæg en bæredygtig menu ud fra indholdet i

den råvarekurv, I får udleveret af jeres lærer.
Menuen skal indeholde mindst to retter. Få
menuen godkendt af jeres lærer.

b) Lav menuen
c) Undersvejs mens I laver menuen, skal I indsamle

og veje jeres madspild. Brug skema.

Anvend opgaveark E1 ”Affald og madspild”

a) Tag billeder eller optag film af hvordan I tilbereder
menuen. Billederne eller filmen skal bruges til at
lave en præsentation, hvor I viser og fortæller,
hvad der gør jeres menu bæredygtig.

Resultater

b) Bedøm og vurder, hvor bæredygtig jeres menu 
er.

Anvend opgaveark E1 ”Bedøm menuens bære-
dyg-tighed”

c) Undersøg evt. om jeres bæredygtige menu lever
op til jeres krav til god mads velsmag og
udseende.

Anvend opgaveark E1 ”Bedøm menuen med san-
serne”

Konklusion

Lav en stopmotion film eller anden multimediepræ-
sentation, hvor I præsenterer jeres bæredygtige 
menu.

Opgave E1 - Lav en bæredygtig menu
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Målet med opgaven er,  at I skal kunne:
• anvende jeres viden og færdigheder inden for

bæredygtighed og mad til at opstille en bære-
dygtighedspolitik for et professionelt køkken

Bæredygtighed i køkkenet

a) Inddel jer i firemandsgrupper efter, om I gerne vil
arbejde i et storkøkken, restaurant eller en
kantine. I skal nu brainstorme om, hvordan jeres
kommende arbejdsplads kan arbejde med bære
dygtighed.

Brug opgaveark E2 - Brainstorm i firemands-
grupper

b) I skal nu enkeltvis opstille jeres egen bæredygtig-
    hedspolitik. Jeres politik kan fx indeholde:

Visioner for 

• Hvorfor ”dit” køkken har fokus på bæredygtig-
hed

• Hvad du vil opnå ved at have fokus på bæredyg-
tighed

Principper og retningslinjer for

• Råvarevalg (produktionsforhold, transport,
sæson etc.)

• Begrænsning af madspild
• Håndtering af emballage
• Tilberedningsmetoder samt udnyttelse af vand

og energi (køkkenapparater, arbejdsflow etc.)
• Socialt ansvar

Dækker din politik både den miljømæssige, økono-
miske og sociale dimension af bæredygtighed?

Opgave E2 - Opstil en bæredygtighedspolitik for et professionelt køkken
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Målet med opgaven er, at I skal:
• Bruge jeres viden og færdigheder til at få stude-

rende og/eller ansatte på jeres uddannelse til at
træffe flere bæredygtige valg.

Fremgangsmåde 
a) Afgræns jeres målgruppe. Hvem vil I have til at

træffe bæredygtige valg?
b) Inden for hvilke(t) område(r) fx madspild, energi

forbrug eller valg af fødevarer vil I have jeres mål-
    gruppe til at træffe bæredygtige valg?
c) Hvordan får I bedst jeres målgruppe til at ændre

adfærd, så de træffer flere bæredygtige valg? Er
det via en event, en oplysningsplakat, en
udstilling, en informationsfilm eller er det måske

     ved at benytte ”nudging” til at gøre de bæredygti-
     ge valg til lette valg? 
d) På Kræftens Bekæmpelses undervisningsite kan I

få vejledning til at blive ledt igennem de
forskellige faser, når I laver en kampagne.

http://www.liv.dk/dk/undervisning/elever/
lav-en-kampagne

Nudging - et middel til at gør de bæredygtige valg 
til lette valg ?

Mange traditionelle kampagner får ikke folk til at 
ændre adfærd. De seneste år er private og offentlige 
organisationer derfor begyndt at benytte nudging 
som middel til af få folk til at ændre adfærd. 

Opgave E3 - Lav en kampagne om bæredygtighed på jeres uddannelse
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Nudging handler om at fremme folks gode intentio-
ner, så de bliver til reelle adfærdsændringer ved at 
give dem et lille puf (et nudge). De færreste går jo fx 
ind for madspild. Du kan læse mere om nudging på 
videnskab.dk:

http://videnskab.dk/kultur-samfund/nudging-hvor-
dan-far-man-folk-til-aendre-adfaerd

Søg på YouTube efter ”the fun theory” eller ”nud-
ging”. Du kan fx se sjove eksempler her:
https://www.youtube.com/watch?v=cbEKAwCoCKw

Formål 

Målet med opgaven er, at I skal
• Bruge jeres viden og færdigheder til at lave et

projektoplæg til en bæredygtig kantine.

Fremgangsmåde

Tag afsæt i denne case:
Efter fusionen af flere tekniske skoler har den nye le-
delse besluttet, at alle kantiner skal gøres bæredygti-
ge. Kantinerne bespiser hver dag omkring 200 elever 
og lærere – flere med anden etnisk baggrund. 

Man ønsker et koncept for kantinerne, som er gen-
nemtænkt bæredygtigt – det er med andre ord ikke 
kun maden, der skal være tænkt bæredygtig. I er 
ledere af kantinen. Bestyrelsen har bedt Jer komme 
med et projektoplæg, som tilgodeser alle ønsker om 
en sådan kantine. 

Projektet skal præsenteres på et bestyrelsesmøde, 
hvor der også skal være spisning af en bæredygtig 
menu.

a) Løs opgave 7 om Bæredygtighed på Grundfos i
E-bogen.

b) Brainstorm om, hvad I i øvrigt ved om bæredygtig-
     hed. Lad dette være inspiration til Jeres arbejde.

c) I skal nu gå i gang med etableringen af jeres kanti-
    ne. I skal bl.a. komme omkring:

• Idéen og visionen med kantinen
• Madkoncept, bæredygtighed og sundhed
• Indretning og valg af inventar, udstyr mv.
• Tanker om recycling, upcycling mv. i valget af

inventar, udstyr og råvarer (løs evt. opgave 5 og
6 i E-bogen)

• Politik for energi- og ressourceforbrug – overve-
jelser over løsning af udfordringer.

• Affaldshåndtering og vandforbrug
• Politik for råvareudnyttelse og madspild (se evt.

opgave C3 i E-bogen)
• Menu til bestyrelsesmødet.  I sammensætte en

bæredygtig menu ud fra den givne råvarekasse.
Menuen skal tilberedes i praksis, og der skal
bestilles varer. I kan følge vejledning til opgave
E1 i E-bogen.

• Andet – som I tænker relevant for Jeres bære-
dygtige kantine.

Opgave E4 - Lav et projektoplæg til en bæredygtig kantine.
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download opgaveark
Opgaverark om bæredygtighed:

Pdf-ark til opgaver som findes på side 19-21

Download opgaveark 4 | Produktionskæde

Download opgaveark 5 | Produktionscyklus

Opgaver om bæredygtighed og mad

Pdf-ark til opgaver som findes på side 22-35

Download opgaveark A2 | Bestillingsliste

Download opgaveark A2 | Frugt og grønt i sæson

Download opgaveark A2 | Frugt og grønt i supermarkedet

Download opgaveark B1 | Konventionelle versus økologiske fødevarer

Download opgaveark C2 | Begræns madspild

Download opgaveark C3 | Begræns madspild i professionelle køkkener

Download opgaveark D1 | Opvarmning af vand

Download opgaveark E1 | Affald og madspild

Download opgaveark E1 | Bedøm menuens bæredygtighed

Download opgaveark E1 | Bedøm menuen med sanserne

Download opgaveark E2 | Brainstorm i firemandsgrupper

Side 36

http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/opgaveark_4_produktionskaede.pdf
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/opgaveark_5_produktionscyklus.pdf
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/bestillingsliste_til_frugt_og_groent.jpg
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/opgaveark_a2.pdf
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/opgave_a2_frugt_og_groent_i_supermarkedet.pdf
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/opgave_b1_konventionelle_vs_oekologisk.pdf
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/opgaveark_c2_begraens_madspil.pdf
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/opgaveark_c3_begraens_madspild_i_professionelle_koekkener.pdf
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/opgaveark_d1_opvarmning_af_vand.pdf
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/opgaveark_e1_affald_og_madspil.pdf
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/opgaveark_e1_-_bedoem_menuens_baeredygtighed.pdf
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/opgaveark_e1_bedoem_menuen_med_sanserne.pdf
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_mad/opgaveark_e2__brainstorm_i_firemandsgrupper.pdf


Vælg dit medie

E-bogen kan læses fra både en computer (PC og
Mac) og en tablet. Her må du vælge det medie, som
passer bedst ind i din undervisningsform.

Der er fordele og ulemper ved begge medier. Men 
typisk står man over for valget mellem det store 
overblik, som man har på en computerskærm - og 
den mobilitet eller fleksibilitet, som en tablet giver. 

Navigering i e-bog på PC og Mac

På PC og Mac kan du vælge mellem forskellige navi-
geringsformer. Når du trykker på en side i e-bogen - 
og derved zoomer ind - får du præsenteret en række 
forskellige ikoner. Hvis ikke du foretager et valg, så 
er e-bogen som standard indstillet til ”Drag mode”. 
Find forklaringer på ikoner nedenfor.
Du bladrer i bogen ved at bruge enten piletaster på 
keyboard eller på pile-ikoner nederst på siden.

introduktion til brug af e-bog

1 2 3

|

4 5 6

NAVIGERING ZOOM

Valg af navigeringsform

1. Drag mode: Fri navigering, hvor du trykker og
trækker siden rundt, indtil du slipper knapper
igen.

2. View mode: Fri navigering, hvor siden følger
musens og cursorens bevægelser.

3. Læse mode: Fastlåst navigering i retningerne op/
ned eller højre/venstre.

Valg af Zoom

4. Zoom x2: Viser to sider på en gang
5. Zoom x3: Viser en enkelt side.
6. Zoom x4: Nærlæsning

For at zoome ind på en side kan du i øvrigt vælge at 
bruge scroll-funktion på musen. 

 Afspilning af video på iPad

Når du læser e-bogen på en tablet, så kan du afspille 
video på to måder:

• Du kan enten vælge at zoom ind og ud i e-bogen
med pegefinger og tommeltot, så videobilledet
får den ønskede størrelse.

• Du kan også vælge at maksimere videoen og se
den på YouTube ved at trykke på logoet nederst
i højre hjørne. For at komme tilbage til e-bogen
kan man swipe/trække fire eller fem fingre opad
på skærmen, hvorved man får en liste over alle
åbne programmer. Vælg e-bogen (e-pages.dk).
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emne ”Introduktion til bæredygtighed”, som om-
handler bæredygtighedsbegrebet. 
 
Opgaverne under ”Brug din viden om bæredygtig-
hed og mad” kræver, at man har en vis viden om 
bæredygtighed og mad. 
Materialet er kompatibelt med CD-ord. 
E-bogens opgaver findes samlet s. 19-36. 

Fotos/Illustrationer

Colourbox:  Side 3a, 3b, 4b, 5a, 7, 10, 11b, 12a,  
  12b, 13a, 13b, 14a, 14b, 15, 16a,  
  16b, 17a, 17b, 20a, 20b, 21a, 21b,  
  24, 31
Keld Petersen: Side 4a, 5b, 5c, 6, 8a, 8b, 11a, 18 
Grundfos: Side 9

baggrund for materiale
Lærervejledning

Denne e-bog handler om bæredygtighed og mad i 
hverdagen og i professionelle køkkener. Materialet 
er målrettet erhvervsuddannelser inden for fødeva-
rer. Opgaverne er inddelt i en række emner:

A. Miljømæssigt bæredygtige fødevarer
B. Økologi
C. Madspild 
D. Energiforbrug i køkkenet 
E. Brug din viden om bæredygtighed og mad 

Materialet og de tilhørende opgaver er tænkt som 
værende selvinstruerende. De enkelte emner og 
opgaver kan bruges uafhængigt af hinanden. Det 
anbefales imidlertid at starte med det indledende 
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Baggrund

Materialet er udviklet til de gældende kompe-
tencemål for erhvervsuddannelser inden for 
byggeri. 

E-bogens behandling af bæredygtighed er inspi-
reret af Uddannelse for bæredygtig udvikling i 
erhvervuddannelserne fra Friluftsrådet 2014. 

Materialet har derfor vægt på at integrere bære-
dygtighed i den almindelige undervisning og der 
udvikle elevernes handlekompetence i forhold til 
bæredygtighed gennem undersøgelse, diskussi-
on, refleksion og handling. 

Materialet indeholder henvisninger til hjemme-

sider for en række virksomheder, institutioner og 
styrelser. Dette er gjort for at henlede elevernes 
opmærksomhed på disse aktørers betydning for 
forskellige aspekter af deres daglige arbejde med 
bæredygtighed som faglærte.

Få inspiration til videre arbejde med bæredygtig-
hed - se mindmap.

Støttet af

Materialet er produceret med støtte fra Mini-
steriet for Børn og Undervisning og Ligestillings 
udlodningsmidler.

http://www.groentflag.dk/media/984642/amu-rapport-i-skabelon.pdf
http://www.groentflag.dk/media/984642/amu-rapport-i-skabelon.pdf
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_elforbrug/mindmap_elforbrug.pdf



