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Vidste du at... 

På verdensplan går en tredjedel af al mad, der 

produceres, tabt undervejs i forsyningskæden. Med 

den mængde mad kunne alle sultne mennesker i 

verden – fire gange. Især husstande bidrager til en 

stor del af verdens madspild.  

Madspild opstår før, under og efter måltider.  

 

Dette hæfte giver tips til, hvordan du træffer mere 

bæredygtige valg, samt til, hvordan du reducerer 

madspild før, under og efter måltidet  med fokus på: 

Spild    – helbred  – miljø   – økonomi  

Start din bæredygtige 

madrejse her i dag!  
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De første skridt på din 

bæredygtige madrejse:  

Planlægning af måltider  

Dette er en nem sti med en fantastisk udsigt: Bare 

ved at bruge et par minutter på planlægningen kan 

du forbedre sundheden, reducere spild og bidrage 

til reduceret energiforbrug. 

Tjek dit lager 

Inden du går på indkøb, så sørg for, at du ved, hvor 

meget mad du har derhjemme, og hvad der 

mangler. 

Er der rester, du kan bruge i dag? Hvis du har en 

eller flere hele portioner tilbage, kan du måske lave 

mindre – eller ingenting! Overvej også muligheden 

for at bruge resterne som tilbehør (måske kan rester 

af grøntsager spises samen med hvad du ellers 

planlægger) eller som forretter eller suppe...  

Er der kød på menuen, så prøv at reducere 

mængden. Normalt kan dette gøres uden tab af 

næring, da danskeres kost generelt er rig på protein. 

   

Overvej kødfri alternativer nogle dage i ugen. Det er 

ofte billigere end kød og fisk, og kan være lige så 

nærende og mættende. Udover friske grøntsager 

kan du bruge ærter, bønner og linser. 
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Lav en indkøbsliste  

Man kommer nemt til at købe for meget, når man 

står i butikken og prøver at huske, hvad man 

mangler, og man bare gerne vil ud.  

At lave en indkøbsliste på forhånd er en god måde 

at mindske stresset på og købe mindre.  

Sammensæt dine ingredienser 

 Mængde: Ser det hele rimeligt ud i forhold til 

antallet af mennesker? 

 Hvor mange farver har din mad? Mad af 

samme farve har en tendens til at indeholde 

de samme næringsstoffer. Så ved at 

inkludere forskellige farver, vil du generelt få 

en bedre balance af næringsstoffer.  

  Inkluderer du salat eller rå 

grøntsager i måltidet? Intet 

behov for madlavning, godt for 

din fordøjelse, og flere 

næringsstoffer bevares.  

 Kan du undgå at bruge sukker 

som ingrediens? Eller nøjes 

med at bruge det ved særlige 

lejligheder!  



4 

Indkøb 

Køb ind med fornuft 

 Gå ikke på madindkøb, når du er sulten. Du 

har en tendens til at købe meget mere mad, 

når du er sulten, mens du handler.  

 Tænk dig om, før du køber de store pakker. 

Vær opmærksom på, at kampagner som 

"betal for én, få to", ofte fører til madspild.  

 Køb lokalt, sæsonbestemt, Fair Trade, 

dyrevenligt og/eller økologik.   

Kend forskel på “bedst før” og ”sidste 

anvendelse” 

“Bedst før”-datoen er den optimale dato at indtage 

fødevaren før. Ofte kan man dog stadig spise 

fødevarer efter ”bedst før”-datoen. Brug dine 

sanser: Se, lugt, smag.   

”Sidste anvendelses”-datoen er en sikkerhedsdato. 

Efter datoen bør du ikke spise fødevaren mere.  

Hvis du skal bruge et produkt snart, så vælg det, der 

er tættest på ”bedst-før”- eller ”sidste anvendelses”-

datoen – ellers ender butikken med at smide det 

væk. Mindre spild og godt for din pengepung: 

Butikker giver ofte rabat på produkter med dato tæt 

på udløb. 
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De næste skridt på din rejse:  

Madlavning og servering 

Denne sti inviterer dig til at nyde nye perspektiver 

på ting, du normalt gør. Samt at finde nye måder at 

begrænse spild og spare tid og penge på. 

Valg af madlavningsmetode 

  Generelt er dampning og kogning mere 

sundt end stegning eller bagning. Og rå 

grøntsager er et godt alternativ, især i varmt 

vejr.  

 En trykkoger kan spare både tid og 

penge.  

Servering 

 Hvis hver person øser op til sig selv, kan spild 

reduceres. Du kan også eksperimentere 

med mindre tallerkener og se, om du og din 

husstand ender med at spise mindre.  

 Tænk på, hvad der ellers er på bordet: Hvis 

det er muligt, undgå 'engangsservice'! Det 

lægger en stor belastning på miljøet. Fjern 

som minimum engangsartikler af plastik (ja, 

det gælder også sugerør...).  

 Begræns brugen af service/serveringsfade, 

og minimer opvasken – dejligt! 
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De sidste trin på din 

bæredygtige madrejse:  

Håndtering af madrester 

Ved at begrænse eller undgå 

unødvendige madrester kan vi 

undgå en masse madspild – og 

samtidig spare mange penge!  

Det kan være svært helt at 

undgå at have uplanlagte rester, 

men når det sker, er der flere 

måder at håndtere dem på: 

Spis dem! 

 Du kan gemme og spise dine rester, som de 

er – tag dem måske med til frokost dagen 

efter.   

  Du kan også lave dine rester om til noget 

andet. Mangler du inspiration, kan du finde 

opskrifter med madrester på nettet.  

Vær kreativ!   

 
For eksempel kan du forvandle dine grøntsagsrester til 

en suppe - du kan inkludere alle slags grøntsager. Har 

du ris/pasta/kartofler tilovers, kan du stege dem 

sammen med grøntsager og/eller kød og skabe en 

lækker panderet. 
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Del maden 

  Har du madvarer, som du 

aldrig kommer til at spise? 

Del dem med dine naboer, 

så de også kan nyde dine 

lækre retter, eller donér dem 

til madbanker eller 

suppekøkkener, inden de 

udløber.   

 Undersøg mulighederne for 

maddeling i dit lokalområde 

(f.eks. maddelingsapps, 

madbanker, 

suppekøkkener...)   

Opbevar madresterne 

 Hvis du forventer at spise tilberedte rester 

inden for 3-4 dage, skal du stille det på køl.  

 Opbevar råvarer separat i køleskabet, og 

brug dem så hurtigt som muligt.   

 Glasbeholdere er gode! (Brug ikke 

plastikbeholdere til varm mad.) 

 Hvis du ikke ved, hvornår du kommer til at  

spise den tilberedte mad, så frys den ned.  

 Hvis du har frugt, der nærmer sig ”bedst før”-

datoen, så overvej at konservere den (lav fx 

marmelade).  
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Bortskaf resterne på en ansvarlig made 

Hvis du ikke skal spise det, så bortskaf maden på en 

ansvarlig måde:  

 Sorter dit madaffald (hvis din kommune 

tillader det) eller kompostér madrester 

derhjemme … Vidste du, at du endda kan 

starte en kompost på en lille altan?  

 Fodr dine dyr med madrester der egner sig 

til det.   

 

Sørg for at bruge alle dine madrester, før du 

starter en ny rejse – eller inkluder dem i din 

næste rejse. 
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Forsæt med at gå på 

opdagelse!  

Find mere inspiration og tips til, hvordan 

du gør din madrejse mere bæredygtig 

med MySuscof-appen.  

I appen kan du sætte personlige mål, måle dit 

nuværende niveau af bæredygtigt forbrug, 

sammenligne din madrejse med andres madrejser 

og meget mere.  

 

Held og lykke på din 

bæredygtige madrejse! 
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Dette hæfte er lavet i 2021 som en del af SUSCOF-
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made of the information contained therein. 

  

http://www.suscof.com/


 

 

 

Vidste du, at det meste madspild (40-50%) kommer fra husholdninger? 

Ingen vil risikere at løbe tør for mad, så det er fristende at købe og lave 

mere, end du har brug for – men det fører desværre ofte til mere 

madspild. 

Tag med os på rejsen mod mere bæredygtigt fødevareforbrug og lær 

mere om, hvordan du kan opbygge nye vaner for mindre madspild og 

bedre sundhed, miljø og økonomi. 
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