
 - nu med svar  

 

1) Du står i badet og skal vælge mellem 2 shampoos: En med Svanemærket på og en uden. Hvilken vælger du? 
 Den med Svanemærke, for det er min garanti for at shampooen er mest bæredygtig og ikke indeholder en masse 

unødig kemi. 
Din fordel: Det nordiske Svanemærke og EU-blomsten er miljømærker, der sikrer at du har med de mest klima-, 
miljø- og sundhedsvenlige produkter at gøre. Fx indeholder shampoo med Svanemærket eller EU-blomsten ikke 
kemi der kan give kræft, (det meste) allergi og som forstyrrer hormonerne. Samtidig er de også de mest 
bæredygtige på markedet og bland de mindst forurenende – det gælder også flasken. 

 

2) Til morgenmad spiser du en skål økologisk havregryn, men hvordan kan du se at de er økologiske? og hvad 
betyder det? 

 Jeg kan se et rødt Ø på indpakningen, og ”økologisk” betyder at landmanden ikke har sprøjtet gift på 
havregrynene og at koen, som har givet mælken, får lov til at komme uden for og spise græs på engen. 
Din fordel: Du får god og nærende morgenmad, som ikke har efterladt gift i naturen - så passer du også på det 
gode grundvand, som vi kan drikke lige fra vandhanen. Og du kan være sikker på, at malkekoen har et godt liv. 

 

3) Din far har taget hakket kød ud af fryseren til aftensmaden og lagt det i køleskabet, hvor kødet kan tø op. 
Hvorfor har han gjort det i stedet for bare at lægge det på køkkenbordet? 

 Fordi det giver gratis kulde til køleskabet. 
Din fordel: For det første får køleskabet et gratis tilskud af kulde fra frostvarerne, når maden fra fryseren tøs op 
over længere tid. Ved at tø et kilo kød op i køleskabet slipper dit køleskab for at køre i en time. For det andet 
bruger I cirka 30 % mere el til at tilberede en frossen steg i ovnen i forhold til en optøet, og resultatet bliver ikke 
lige så godt. 

 

4) Lynlåsen i dine yndlingsbukser er gået i stykker – hvad gør du? 
 Tager dem med til Repair Café og får hjælp til at lave lynlåsen, så bukserne kan bruges igen. 

Din fordel: Dine bukser fejler jo ikke noget, hvis lynlåsen udskiftes. Eller måske er det din lampe eller blender der 
er noget galt med? I stedet for at smide tøj og ting ud kan du udskifte den dims, der er i stykker – eller du kan få 
hjælp til det på en Repair Café. Repair Café drives af frivillige ildsjæle der tilbyder lokale borgere at reparere 
defekte ting, som ellers var blevet smidt ud – og alt hjælp er gratis. Der er også en Repair Café i din kommune – 
tjek facebook! 

 

5) Du vender om i døren, for du glemte at slukke lyset og tv’et på dit værelse. For de to ting slukker du altid helt på 
kontakten hver dag, fordi:  

 Der er ingen grund til at lys og tv bruger strøm, mens jeg er væk – og den lille lampe på tv’et skal også være 
slukket. 
Din fordel: Når du slukker for lyset, inden du forlader hjemmet, så undgår du at bruge energi til ingen 
verdens nytte. Hele 15 % af den elektricitet, du forbruger, går til belysning. I et større hus med mange 
lamper, kan der med tænd/sluk-ure spares 20-40 % af den del af elforbruget, der går til belysning. 

 


