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1) Du står i badet og skal vælge mellem 2 shampoos: En med 
Svanemærket på og en uden. Hvilken vælger du? 

 Det er ligegyldigt – jeg bruger bare den nærmeste. 
 

 Den uden Svanemærke – det er alligevel bare fup med alle de 
mærker. 
 

 Den med Svanemærke, for det er min garanti for at shampooen er 
mest bæredygtig og ikke indeholder en masse unødig kemi. 
 

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. 
 

 Jeg kan se et grønt nøglehul på indpakningen, og ”økologisk” betyder 
at maden er sundere for mig. 
 

 Jeg kan ikke se det på indpakningen, og min familie ved ikke hvad det 
betyder. 

 

 
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? 

 For i køleskabet kan kødet ligge i fred for fluerne på køkkenbordet. 
 

 Fordi det giver gratis kulde til køleskabet. 
 

 Fordi maden smager bedre, når kødet tør langsom op i køleskabet. 
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4) Lynlåsen i dine yndlingsbukser er gået i stykker 

– hvad gør du?  

 Smider dem til genbrug – der er nok nogen der 
kan bruge dem alligevel. 
 

 Tager dem med til Repair Café og får hjælp til 
at lave lynlåsen, så bukserne kan bruges igen. 
 

 Lader dem ligge i skuffen – det kan du alligevel ikke gøre noget ved. 
 

 

 
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. 
 

 Min lillesøster skal ikke have glæde af mit tv, når jeg ikke er hjemme. 
 

 Mine lamper og mit tv har ikke godt af at stå tændt så længe. 
 

 

 

Læg quizzen i postkassen, 
når du er færdig 
 

Du må udfylde én quiz af 
hver farve.  
 
Det er 5 quizzer i alt mens 
Miljøjagten er på besøg. 
 


