
 

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. 
 

 Familien sparer penge på de ting, I selv kan dyrke. 
 
 

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 skinner ubehageligt i øjnene. 
 

 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. 
 

 Sølvpapir afgiver usunde stoffer til maden. 
 

 
 

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: 

 Det er sjovt at lege med skarpe knive. 
 

 Maden bliver hurtigere færdig, og du bruger mindre energi på at 
koge maden. 
 

 Det er lettere at tygge maden, når den allerede er i småbidder. 
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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 kan godt spise lidt mere og vil gerne have dem. 
 

 Du vil gerne have resterne med i madpakken i morgen og så undgår I 
madspild. 
 

 Hun skal ikke smide det i restaffald, men i bioaffald. 
 
 
 

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 plastik-and til badekarret. 
 

 Der kan I købe nogle sjove figurer, som du kan klistre fast på fliserne. 
 

 Der kan I købe en sparebruser, som bruger mindre af det varme vand 
og som kan spare sig selv hjem på 2-3 måneder. 

 

 
 Du må udfylde én quiz af 

hver farve.  
 
Det er 5 quizzer i alt mens 
Miljøjagten er på besøg. 
 

Læg quizzen i postkassen, 
når du er færdig 
 


