
 - nu med svar 

1) Du har fået et sted i haven eller en krukke, hvor du vil dyrke gulerødder og krydderurter. Det er en god 
ide, fordi: 

 Det er skønt at se noget gro og en glæde at servere grøntsager som du selv har dyrket til familien. 
 Grøntsagerne, du selv dyrker, skal kun bæres ind fra haven. De varer, du køber i supermarkedet, bliver 

kørt langt i en lastbil, inden de når supermarkedet. Når du har købt dem bliver de tit kørt hjem i bil. 
Din fordel: Jo længere en vare skal transporteres, jo større er klimapåvirkningen. Ved at dyrke noget 

selv, skal grøntsagerne ikke transporteres længere end de få meter fra have eller krukke til køkken eller 

spisebord. Uanset om du bor i lejlighed eller hus, er der muligheder for at få noget til at gro - ikke 

mindst krydderurter som timian, salvie, purløg og persille er taknemlige. De kan både dyrkes i et bed og 

i en urtepotte. 

 

2) Din far hjælper dig med at smøre madpakker, men ak - han bruger sølvpapir, når han pakker madder og 
frugt til madkassen. Det er en dårlig ide fordi: 

 Sølvpapir bruger seks gange så meget energi som madpapir, når det skal fremstilles - så du sparer 
masser af energi, når du bruger madpapir i stedet. 
Din fordel: Hvis du bruger madpapir i stedet for sølvpapir til madpakken, så sparer du 11 kg CO2 om 

året. Madpapir er lige så godt og meget billigere. Sølvpapir kan heller ikke brænde i forbrændings-

anlægget, hvor vores affald ender. Sølvpapir ender derfor som et affaldsproblem i stedet for at bidrage 

til at skabe fjernvarme og elektricitet. 

 

3) Du hjælper til ved aftensmaden og du er god til at skære grøntsagerne ud med en skarp kniv. Det er 
nemlig en god ide at snitte grøntsagerne fint, fordi: 

 Maden bliver hurtigere færdig, og du bruger mindre energi på at koge maden. 
Din fordel: Ved at skære kartofler, gulerødder og andre grøntsager igennem, skæres der en god luns af 

kogetiden. Du kan også udnytte kogepladens eftervarme ved at slukke 5-10 minutter før, maden er 

færdig og lade gryden stå og udnytte, at kogepladen stadig er varm  

 

4) I er færdige med at spise aftenmad og der er nogle rester tilbage. Din mor vil smide dem ud, men du 
siger stop! fordi: 

 Du vil gerne have resterne med i madpakken i morgen og så undgår I madspild. 
Din fordel: I Danmark bliver der smidt 700.000 tons mad ud om året – mad som nogen kunne have 
spist! De private køkkener, som dit og mit, smider tilsammen 260.000 tons mad ud om året (de 
resterende er fra butikker, restauranter, institutioner, hoteller, fødevareindustrien mv). Det svarer til at 
hver dansker smider 47kg mad ud – hvert år! Gem derfor rester fra aftensmaden og lav en ugentlig 
restedag eller brug det til frokost næste dag. Brug gerne slatne grøntsager i sammenkogte retter eller 
supper og rist brødstumper til lækkert drys eller opblød det og brug det i nyt bagværk. 

 
5) Det er lørdag og du er med din far i byggemarkedet. Han vil helst se på boremaskiner, men du slæber 

ham med over til afdelingen med udstyr til badeværelset. Det er en god ide, fordi: 
 Der kan I købe en sparebruser, som bruger mindre af det varme vand og som kan spare sig selv hjem på 

2-3 måneder. 
Din fordel: En gammeldags frådsebruser bruger let dobbelt så meget af det varme vand som en 

sparebruser. Og en ny og moderne sparebruser giver ikke for lidt vand. Den er designet, så du nemt kan 

holde varmen og skylle sæben ud af håret. Det er nemlig mere effektivt med en bruser, der spreder 

vandet ordentligt i stedet for at aflevere en tynd, hård stråle vand. 


