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Presenter
Presentation Notes
Præsentation om madspild. Udviklet af Klimaambassaden, CONCITO, ud fra Red maden https://miljopunktosterbro.files.wordpress.com/2018/01/katalog.pdf

https://miljopunktosterbro.files.wordpress.com/2018/01/katalog.pdf


HVAD ER MADSPILD?

Madspild forekommer bl.a. i
- Husholdningen
- Detailhandlen 
- Produktion
- Restauranter

Kilde: Miljøministeriet

Madspild
- Rester 
- Daggammelt brød
- Stødt frugt og grønt

2 typer madaffald

Øvrigt madaffald
- Æggeskaller 
- Kaffegrums 
- Osteskorper 

Presenter
Presentation Notes
Madaffald er alt affald, der stammer fra mad. Madaffald kan opdeles i to; madspild og øvrigt madaffald. Madspild er fødevarer, der kunne være spist, men i stedet er blevet smidt ud. Øvrigt madaffald er de dele af fødevarerne, der ikke er egnet til at spise. Eksempler på madspild er brød, hel frugt og grønt og middagsrester. Eksempler på øvrigt madaffald er æggeskaller, osteskorper, kaffegrums og kernehuse. (https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/07/978-87-93178-75-5.pdf)Årsager til madspild:I husholdningen er det rester fra aftensmaden samt råvarer, der ikke nåede at blive brugt, f.eks. slatten salat eller bløde æbler.Detailhandlen er butikker, der smider fødevarer ud, fordi de har overskredet sidste salgsdato.Fødevareindustriens madspild kan f.eks. opstå, når de forarbejder fødevarer til færdigretter.Hos primærproduktionen er det måske gartneren, der kasserer kålhoveder, fordi de er for små.I institutioner og storkøkkener kan det f.eks. være sygehusmaden, der ikke bliver spist.Hos hoteller og restauranter kan det være mad, der ikke bliver solgt.I dag skal vi se på, hvad vi selv kan gøre som privatpersoner.



HVOR MEGET SMIDER VI SÅ UD?

• Det årlige madspild i Danmark estimeres til 700.000 tons!

Det svarer til 3,8 procent af Danmarks samlede CO2-udledning

• Af dette smider hver dansker i gennemsnit 44 kg mad ud om året

• Danske forbrugere og detailhandelen spilder hvert år så meget mad, at det svarer til 9.730 indkøbsvogne 

fulde af mad hver dag.

Presenter
Presentation Notes
Hvor meget smider vi så ud?Miljøstyrelsen estimerer det årlige madspild i Danmark til at udgøre over 700.000 tons. Her står husholdningerne for 36 %, detailhandlen for 23 %, fødevareindustrien for 19 %, primærproduktionen for 14 %, og de resterende 8 % deler hhv. institutioner og storkøkkener samt hoteller og restauranter ligeligt mellem sig.Den største andel af det samlede madspild sker i de private husholdninger.  Undersøgelser refererer til et spiseligt spild på 104 kg pr. husstand pr. år eksklusiv drikkevarer. For hver enkelt dansker betyder dette et årligt madspild på ca. 44 kg. Dem, der bor i etageejendom, smider hvert år 60 kg mad ud pr. person. Forskellen skal findes i, at etageejendomme ofte har mindre husstande end dem, der bor i enfamiliehuse. Tendensen er, at jo større husstand, jo mindre madspild pr. person.I Danmark er madspild skyld i ca. 3,8 % af den samlede CO2-udledning.Danskerne er blevet bedre til mindre madspild. Selvom vi stadig smider en stor del af vores mad ud, er danskerne blevet mere opmærksomme på at reducere madspild i hverdagen. Danskerne har smidt 14.000 ton mindre mad ud i 2017 i forhold til 2011. Dette udgør en gennemsnitlig reduktion på 8 % pr. husstand, hvor enfamiliehuse ikke har reduceret deres madspild, mens husstande i etageboliger har reduceret madspild med 24%.Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, 2020
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HVAD KAN DU GØRE?

● Hav overblik over, hvad du har i køleskabet og køkkenet

● Køb kun den mad, du har brug for

● Opbevar maden korrekt

● Tilbered kun mad, der vil blive spist

● Gem madrester og brug dem senere

● Vær opmærksom på holdbarhedsmærkningen



KAN DET STADIG SPISES?

Mælkeprodukter:
Kan oftest holde sig længere end datomærkningen. Mælkeprodukter lugter og smager 
surt, når de bliver for gamle. Du bliver ikke syg af at smage på sur mælk eller yoghurt. 

Æg:
Kan oftest holde sig længere end datomærkningen. Slå ægget ud. Hvis det lugter 
grimt, er det for gammelt. Eller lav vandtesten: Læg ægget i et glas vand. Hvis det 
synker, kan det spises. Hvis det flyder, er det for gammelt.

Grøntsager:
Bløde eller brune pletter skal skæres væk. Saftige grøntsager f.eks. tomat, skal 
kasseres, hvis der er mug på. På mindre vandholdige grøntsager, f.eks. gulerødder, kan 
du skære den mugne del fra og spise resten. 



KAN DET STADIG SPISES
Brød:
Kan holde sig, indtil der kommer mug på.

Frugt:
Brune og bløde pletter kan skæres væk, og resten af frugten kan spises. Er der mug, kasseres 
hele frugten. 

Madrester:
Kan holde sig i 1-3 dage, hvis det er kommet hurtigt på køl. F.eks. kan stegt og kogt kød eller 
sammenkogte retter holde sig 2-3 dage.

Pålæg:
Pålæg og røget fisk skal opbevares lufttæt efter åbning. Når du åbner pakken afkortes 
holdbarheden. Kødpålæg kan holde sig 2-4 dage afhængig af varens art (spegepølse og lignende 
har længere holdbarhed).



Grundsmage er vigtige at huske i madlavning. Et godt tip er, at alle 
grundsmage, eller så mange som muligt, skal være repræsenteret i 
retten for at opnå god balance. 

Salt: fiskesauce, soyasauce og parmesan 

Surt: citrus og eddike og syltede grøntsager 

Sødt: honning, bær og frugt 

Bittert: kål, karse, oliven, mørk chokolade og kaffebønner 

Umami: svampe, soltørrede tomater, tomatpesto, miso og 
parmesanost

GRUNDSMAGENE

Presenter
Presentation Notes
Brug jeres sanser, når I laver mad. Et godt tip er, at alle grundsmage skal være repræsenterede i retten. Grundsmagene inddeles i sødt, surt, salt, bittert og umami – og når de er tilstede, får de langt de fleste retter til at smage af mere. Det er derfor, man kommer eddike og honning i dressinger, derfor der findes saltkaramel og chokolade med havsalt, og derfor man kommer lidt sukker eller ribsgele i vildtsovsen. Søde retter kan godt tåle lidt salt eller syrlighed, salte retter kan tåle lidt sødme og fylde. I milde retter kan lidt ekstra salt fremhæve de andre smage. Hvis en ret er blevet for sød eller fed i smagen, er det godt at tilsætte syre. Madvarer med et højt indhold af sukker som eksempelvis marmelade, tørret frugt, juice og saft kan bruges til at give sødme. Er en ret blevet for bitter eller syrlig, kan man prøve at tilsætte noget sødt. Hvis en ret smager som om ’der lige mangler noget’, er det ofte umamismagen, vi savner. Så kan man se, om man har noget med umamismag, der vil passe ind.Struktur og kontraster: På samme måde er det afgørende for vores kulinariske oplevelse, at der er kontraster i madens struktur. Vi vil gerne have både "bid" og noget, der er blødt, sprødt, tørt, saftigt, etc. 



TØM KØLESKABET-CHALLENGE!
● Læg alle de medbragte madvarer på bordet

● I grupper af 4 personer skal I nu udvikle en ret, som I kan servere for de andre

● I må bruge de madvarer, I får af læreren (fra den medbragte pulje), samt kolonialvarer som mel, 
krydderier, sukker osv. fra køkkenets lager

● Når I har jeres madvarer, skal I være kreative og planlægge hvad I vil lave

● I har nu halvanden time (2 lektioner) til at trylle en skøn ret sammen, som skal serveres for hele klassen

● Sæt jeres ret på den store fælles buffet og nyd maden sammen

● Velbekomme!



MAD MED RESTER - GOCOOK

Presenter
Presentation Notes
Video fra GoCook med eksempler på hvordan man laver mad af rest-varer fra køleskabet. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZU0CigvpjjU
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