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Faglig tekst udarbejdet af underviser Elin Kristensen, Social- og sundhedsskolen i Herning. Teksten indgår i undervisningsmaterialet
’Bliv klar til turen i supermarkedet’, som er udarbejdet af Forbrugerrådet Tænk i samarbejde med Munksgaard.

Bliv klar til turen i supermarkedet
I overgangen fra ung til voksen sker der
mange ændringer i livet. En af de store
ændringer er, at du flytter hjemmefra. I
den forbindelse bliver du stillet overfor
mange nye opgaver, som ellers er blevet
varetaget af de voksne, du er vokset op
sammen med. Nogle af disse opgaver er
indkøb og tilberedning af alle dagens måltider samt at holde styr på økonomien.

Tænk…
• Hvilke erfaringer har du med indkøb af
mad og drikke fra din hverdag?
• Hvor handler du?

Når du selv skal stå for at indkøbe al den
mad, du spiser, skal du også til at tænke
på sundheden. Et gammelt mundheld
siger: Du bliver, hvad du spiser. Med det
menes der, at der er tæt sammenhæng
mellem den mad, du spiser, og din sundhed. Og det passer.

Kroppen har brug for mad

Kroppen bruger den mad, du spiser, til
at genopbygge og vedligeholde sig selv.
Maden giver dig også energi til at trække
vejret og lave fysiske aktiviteter i løbet
af dagen. Din hjerne bruger energi, når
du fx skal huske eller lære nye ting. Den
mad, du spiser, har altså stor betydning
for, hvordan du har det.

Få mest muligt mad for pengene

Når du skal købe ind til mad, kan det godt
betale sig at planlægge dine indkøb og se
dig for i supermarkedet. Med god planlægning får du mest muligt for dine penge

og spilder ikke penge på produkter, som
du alligevel ikke får brugt. På den måde
har du penge til mad hele måneden og
er ikke nødt til kun at leve af pastaskruer
i den sidste uge inden lønningsdag eller
udbetaling af SU.
I det følgende vil vi kigge på situationer, hvor du skal træffe valg i forhold til
indkøb af mad. Det drejer sig både om
mad til morgen-, middags- og aftensmad
og til andre spisesituationer, som fx når
du får besøg, er på farten eller bliver lækkersulten.

Dig som forbruger

Hver gang du bruger penge, er du forbruger. Det er altså både, når du køber ind,
spiser på restaurant/fastfood eller er i
byen med vennerne. Du er også forbruger, når du går i biografen, køber tøj eller
møbler. I dette materiale handler det om
dig som forbruger i forhold til indkøb af
mad og drikke.
Som forbruger er du interessant for
forretninger, restauranter, fastfoodkæder, kiosker og andre steder, hvor der
sælges mad. Det kan være råvarer, hel- eller halvfabrikata, færdigretter, fastfood,
slik, kager og alt, hvad du ellers spiser og
drikker. Virksomhedernes interesse for
dig som forbruger er økonomisk. De ønsker, at du lægger dine penge hos dem.
Det er der ikke noget forkert i, da alle
forretninger lever af at tjene penge på at
sælge deres produkter.
Virksomhederne benytter reklamer
og andre former for markedsføring for
at overbevise dig om, at deres produkt er
det bedste. Det kan være varens indpak-

ning, der laves på en bestemt måde og
dekoreres med billeder, der skal give dig
opfattelsen af, at produktet fx er sundere end andre lignende produkter eller er
produceret på en særlig dyrevenlig måde.
Produkter kan også være placeret særlige
steder i supermarkedet, så du nemmere
får øje på det ene produkt frem for det
andet.
Det er vigtigt, at du er bevidst om de
metoder, der bliver brugt for at få dig til
at købe bestemte produkter. På den måde
er du bedre i stand til at stoppe op, tænke
dig om og vælge det produkt, der er bedst
for dig. For at kunne træffe gode, sunde
og økonomisk ansvarlige valg er det nødvendigt, at du ved noget om, hvad du vælger imellem. Nogle valg er lette at tage,
fordi du ved, hvad valgmulighederne er.
Andre valg er sværere at tage, fordi det
ikke er tydeligt, at du foretager et valg.
Det er uklart, hvad du vælger imellem, da
ikke alle valgmuligheder er præsenteret
for dig, så de virker ligeværdige.
I dette materiale kan du læse om, hvor
og hvordan du kan finde den information, du har brug for, for at kunne træffe
dine valg – både i forhold til sundhed og
økonomi.

Materialet er bygget op i 4 hovedafsnit:
•
•
•
•

Råvarekendskab
Information på emballage
Økonomi
Supermarkedets indretning
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Råvarekendskab

Kilde: Colourbox

Når du laver mad, bruger du råvarer. I dette afsnit kan du læse om forskellige slags
råvarer, hvordan de hver især kan bidrage til en sund kost og om, hvad du kan
lave af dem.

Tænk…
• Hvilke råvarer kender du?
• Hvor får et supermarked sine råvarer
fra?
• Findes der andre slags madvarer end
råvarer?

Kilde: Colourbox

Råvarer

Råvarer er fødevarer, der ikke er forarbejdet på nogen måde. De kan inddeles i
følgende kategorier:
• Kød og æg
• Frugt og grønt
• Tørvarer (kolonialvarer)
• Mejeriprodukter.

Kød og æg

Kød kommer typisk fra okse, kalv, gris,
kylling, kalkun, and, lam og fisk som fx
makrel, tun, laks, torsk og sild. De æg, vi
oftest spiser, kommer fra høns.

Fra kød og æg får vi især proteiner,
som er med til at opbygge og vedligeholde vores krop.

Frugt og grønt

Frugt er for eksempel æble, banan, kiwi,
appelsin, grapefrugt, mango og pære.
Grøntsager er for eksempel gulerod,
spidskål, løg, selleri, broccoli, blomkål,
majs, ærter og porrer.
Frugt og grønt bidrager med vitaminer,
mineraler og kostfibre i din kost. Derudover indeholder de også meget vand og
er derfor også med til at give dig væske.

Kilde: Colourbox
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Sæsonvarer

Det er en god idé at spise frugter og
grøntsager, når de er i sæson. Her er kvaliteten af råvarerne oftest bedst, både
når det gælder smag og indhold af vitaminer og mineraler. Ofte kan du også
spare penge, når du køber de råvarer,
der er i sæson.
På billedet til højre kan du se, hvornår
det er sæson for forskellige frugter og
grøntsager.
Vil du have flere eksempler på, hvornår frugt og grønt er i sæson, kan du gå
ind på taenk.dk og søge på Her er sæsonens frugter og grøntsager.

Tørvarer (kolonialvarer)

Tørvarer er for eksempel mel, gryn, nødder, pasta, te, kaffe, mysli, krydderier,
knækbrød, salt og sukker.
Tørvarer er en meget blandet gruppe
og bidrager derfor med mange forskellige næringsstoffer i kosten. Typisk indeholder tørvarer kulhydrat, kostfibre og
fedtstof.

Mejeriprodukter

Mejeriprodukter er for eksempel mælk,
smør, ost, skyr, cremefraiche, fetaost og
ymer.
Mejeriprodukter bidrager blandt andet med protein, calcium og fedtstoffer i
vores kost.

Sund mad

Sund mad er mad, der indeholder den
mængde af næringsstoffer, der passer til
den person, der skal spise det.
Næringsstoffer er fedt, protein, kulhydrat, vitaminer, mineraler og vand. De
er livsvigtige for os, og vi skal have dem
i passende mængder hver dag. Vitami-

ner, mineraler og vand indeholder ikke
energi, men er nødvendige for forskellige
livsvigtige funktioner i kroppen. Protein, kulhydrat og fedt indeholder energi.
Energi måles i kilojoule (kJ) og kilokalorier (kcal). Forholdet mellem kJ og kcal er:
1 kcal = 4,2 kJ
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Der er forskel på, hvor meget energi der
er i næringsstofferne. Se i diagrammet
herunder.
40
20
0

Kostråd

For at spise sundt skal din kost være varieret. Du kan få hjælp til dette ved at bruge
de officielle kostråd. På Fødevarestyrel-

sens hjemmeside kan du læse de officielle
kostråd.
Læs mere om kostrådene på altomkost.dk. Søg på De officielle kostråd.

38kJ

17kJ

17kJ

Protein

Kulhydrat

Fedt

I diagrammet kan du se, hvor meget
energi der kommer fra 1 gram af næringsstofferne protein, kulhydrat og fedt.
Som du kan se, er der mere end dobbelt så meget energi i fedt som i protein
og kulhydrat.

Når du skal sammensætte en sund kost,
er anbefalingen, at energien fra protein,
kulhydrat og fedt skal fordeles sådan:
Fordeling af energi fra protein,
kulhydrat og fedt

Protein
10-20%
Fedt
32-33%

Kulhydrat
45-60%

Cirklen viser den anbefalede sammensætning af sund kost over en periode.
Det kan fx være en dag eller en uge.
Det er altså ikke for de enkelte fødevarer. Nogle fødevarer indeholder meget
fedt, andre protein og kulhydrat. Det
er derfor sammensætningen af kosten, der har betydning for, om kosten
kan kaldes sund. Det betyder, at alle
fødevarer kan indgå i en sund kost,
hvis de sammensættes med andre, så
sammensætningen i sidste ende passer
med anbefalingen.

Nogle næringsstoffer findes i alt for store
mængder i vores kost. Det er særligt næringsstofferne fedt, salt og sukker, som er
usunde i for store mængder.
Ved at købe råvarer og selv lave din
mad kan du selv styre, hvad der er i maden, og hvad du spiser.

Fedt

•
•
•
•

Salt

• Du behøver kun 1,5 gram salt om dagen for at dække dit behov.
• Det anbefales, at du ikke spiser mere end 5-6 gram om dagen.
• Undersøgelser viser, at danske mænd i gennemsnit spiser 9-11 gram salt
om dagen og danske kvinder 7-8 gram om dagen.

Sukker

Fedt er det næringsstof, der indeholder mest energi.
Det anbefales, at max 32 % af dit daglige energiindtag kommer fra fedt.
Det usunde fedt (mættet) findes fx i kød og mejeriprodukter.
Det sunde fedt (umættet) findes fx i fisk, nødder og olie.

• Det er slet ikke nødvendig at spise sukker.
• Det anbefales, at mænd max spiser 70 gram tilsat sukker om dagen, kvinder
max 55 gram. Det vil sige sukker fra slik, tilsat din mad mv. Undersøgelser
viser, at større børn og unge spiser for meget sukker.
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Det kan du bruge råvarerne til

Når du skal bruge råvarerne, er der mange måder at gribe det an på. For nogen
virker det bedst at finde en opskrift og
følge den. For andre virker det bedst bare

at prøve sig frem. Herunder kan du se eksempler på, hvordan en råvare fra hver
gruppe kan bruges på forskellige måder
til forskellige måltider.

Tænk…
Fars
Kan røres til fars og bruges til
frikadeller eller farsbrød

Fyld
Kan brunes på panden og bruges til
fyld i pandekager eller pitabrød

Sammenkogte retter
Kan bruges i sammenkogte retter
som fx kødsovs

Bøf/burger
Kan formes til bøffer og bruges som
de er eller i en hjemmelavet burger

• Hvilke slags hakket kød kender du?
• Hvilke af dem, tror du, kan bruges til
de retter, du kan se i figuren til venstre?

Tænk…
Snack
Kan skæres i stave og spises som snack
- evt. med dip

Dessert
Kan rives og bruges i kager

Morgenmad
Kan bruges i juice, hvor de vil
give en sød smag

Aftensmad
Kan skæres i tern og koges med
kartofler til kartoffel/gulerodsmos

• Hvilke grøntsager kender du?
• Hvilke andre grøntsager kan bruges
i stedet for guleroden i de forskellige
forslag i figuren?
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Tænk…
Snack
Kan saltes og spises som snack

Dessert
Kan blendes som mandelmel og bruges
til fx pandekager

Morgenmad
Kan blendes til mandelsmør og bruges
på brød eller havregrød. Puttes i
blenderen og skal blende i ca. 5 min.

Aftensmad
Kan hakkes groft og ristes på en tør
pande ved lav varme. Kan herefter
bruges i salater eller wokretter.

• Mandler kan udskiftes med nødder
(dog ikke, hvis man vil have mandelsmør). Hvilke nødder kender du?
• Kan nogen af dem erstatte mandlerne
i de forslag, der er i figuren til venstre?

Tænk…
Snack
Kan blendes med bær
til smoothie

Dessert
Kan røres med vaniljesukker
og serveres med forskellige
bær - fx jordbær, hindbær
eller blåbær

Morgenmad
Kan spises sammen
med bær og mysli

Aftensmad
Kan røres op med tun, salt,
peber og lidt citronsaft og
spises på rugbrød. Der
kan evt. tilsættes hakkede
forårsløg, majs og ærter.

Andre produkter

Ud over råvarer kan du også købe andre
produkter i supermarkedet. De kaldes for
halv- eller helfabrikata.

blandinger, dej til pizzabund, lasagnepakker med krydderiblandinger til kødet og
pandekagepulver.

• Hvilke andre mejeriprodukter kender
du?
• Hvilke andre mejeriprodukter, tror du,
kan bruges i stedet for skyr i de forslag, der er i figuren til venstre?

Helfabrikata er også færdigretter som
fx frysepizza, dåsemad som forloren
skildpadde, lasagne, risengrød og kød
sovs.

Helfabrikata
Halvfabrikata

Halvfabrikata er råvarer, der delvist er
forarbejdet til et færdigt produkt. Forbrugeren skal selv gøre det sidste arbejde.
Det er fx pulversovs (fx bearnaise), brød-

Helfabrikata er råvarer, der er helt forarbejdet til en færdig madvare. Det kan fx
være rugbrød, tun på dåse, marineret sild
og kødpålæg som leverpostej, medisterog spegepølse.

Tænk…
• Hvilke halvfabrikata kender du?
• Hvilke helfabrikata kender du?
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Sammenligning af hjemmelavet
mad og færdigretter

Kødsovs
Hjemmelavet*

Færdigret

Saltindhold pr. portion

0,8 gram

2,5 gram

Fedtindhold

36,4 %

58,1 %

Energi pr. portion

651 kJ/136,5 kcal

924 kJ/219 kcal

*Opskrift: ½ kg hakket oksefars 10-12 % fedt, 2 løg, 1 dåse hakkede tomater, 1 tsk salt,
200 g gulerod, 100 g majs, 3 dl skummetmælk, 5 spsk hvedemel, 300 g spinat, 1 chili
(kan udelades).
15,0%

0,0%

0,0%2,5%

10,0%
2,0%

34,5%

26,7%

43,0%
30,0%

36,2%

Alkohol 0% (Anbefalet)

Kulhydrat, tilgængelig (ex. sukker) 37,6-47,6% (Anbefalet)

Tilsat sukker Max. 10% (Anbefalet)

Fedt, Total 25-40% (Anbefalet)

Kostfibre 2,4% (Anbefalet)

Protein 10-20% (Anbefalet)

Laver du din mad selv, har det den fordel, at du bestemmer, hvad der skal i, og
dermed hvad du spiser. Færdigretter indeholder ofte meget salt, sukker og fedt,
der er usundt i for store mængder. Når
du spiser færdigretter, tænker du måske
ikke over, hvor meget du spiser af disse
næringsstoffer, fordi det ikke er dig selv,
der har puttet dem i maden.
Til venstre kan du se sammenligninger
af hjemmelavet kødsovs og købt kødsovs
i forhold til energiindhold, salt og sukker.

Råvarer eller halv - og
helfabrikata?

Fordelen ved at købe råvarer frem for
halv- og helfabrikata er, at du ved, hvad
du køber. Når du køber halv- og helfabrikata kan det være sværere at gennemskue, hvad du køber. Her bliver du nødt
til at læse om produktet på emballagen.
I næste afsnit kan du læse om, hvilke informationer du kan finde på emballagen
til et produkt.

I cirklen til venstre kan du se sammensætningen af den hjemmelavede kødsovs og til
højre ses færdigretten. Det er tydeligt, at færdigretten indeholder meget mere fedt end
den hjemmelavede kødsovs. Desuden indeholder den hjemmelavede kødsovs også
2,5% kostfibre, der gavner din sundhed.
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Information på emballagen

Når du køber et madprodukt i supermarkedet, kan det være svært at vide, hvad
det indeholder – både i forhold til mængde, ingredienser og næringsstoffer som
fedt, salt og sukker. I dette afsnit kan du
læse om, hvilke oplysninger du kan finde
på emballagen af et produkt, og om hvordan du kan bruge dem til at vurdere kvaliteten af produktet.

Tænk…
• Hvilke oplysninger har du brug for, når
du skal vurdere, om mad er sundt?
• Hvor på madvaren kan du typisk finde
den information?
• Hvilke oplysninger, tror du, producenten helst ikke vil gøre for tydelige?

sig at være ekstra opmærksom. Hvis du
fx gerne vil købe en milkshake med jordbær, skal du være opmærksom på, at det
også er det, der står på produktet. Du kan
finde produkter, hvor der i stedet står
”med jordbærsmag”. Det betyder, at der
i stedet for at være tilsat rigtige jordbær,
er tilsat et kunstigt smagsstof med jordbærsmag. Det vil sige, at du får smagen
af jordbær, men ikke de vitaminer og mineraler, der er i jordbær. Med andre ord
er produktet altså ikke så sundt, som det
lyder.

Varedeklaration

På emballagen kan du finde oplysninger
om produktet. Det er oplysninger som varebetegnelse, næringsindhold, ingredienser, holdbarhed og mærkningsordninger.

Varebetegnelse

På varebetegnelsen kan du se hvilken
vare, du køber. Det lyder enkelt, men der
kan være situationer, hvor det kan betale

8

Næringsindhold

På varedeklarationen kan du se, hvor
meget energi, der er i produktet, og hvor
energien kommer fra. Under næringsindhold kan du se, hvor meget energi der er i
100 g af produktet. Næringsindhold opgives altid pr. 100 g. Dermed er det nemt at
sammenligne produkter med hinanden –
fx forskellige pakker rugbrød.

ner er ingredienser, der indeholder stoffer, som kan fremkalde en allergisk reaktion hos personer, der ikke kan tåle dem.
Nødder, mel og mælk er typiske allergener. På varedeklarationen kan producenten skrive teksten ”kan indeholde spor
af…” og så nævne det allergen, der kan
have været i kontakt med produktet. Allergener er fremhævet i ingredienslisten
med fx fed skrift eller store bogstaver.

Ingredienser

På produktets ingrediensliste kan du se,
hvilke råvarer og tilsætningsstoffer, der er
i. Ingredienslisten er lavet sådan, at den
ingrediens, der er mest af i madvaren,
står først. Den, der er næstmest af, står
som nummer to osv.
På listen kan du også se, hvilke tilsætningsstoffer der er i produktet. Tilsætningsstoffer kan kaldes ved navn eller ved
et E-nummer. E’et betyder, at reglerne for
at bruge stoffer er de samme i hele EU,
og nummeret fortæller, hvilken kategori
stoffet tilhører.
Allergener
På ingredienslisten kan du også se, om
produktet indeholder allergener. Allerge-

Holdbarhed

Det er en god ide at være opmærksom
på, hvor længe et produkt kan holde sig.
For de fleste madvarer er det lovpligtigt
for producenten at skrive på emballagen,
hvor længe varen kan holde sig, hvis den
er uåbnet og opbevaret korrekt. Der er to
typer af holdbarhedsmærkninger: ”sidste
anvendelsesdato” og ”mindst holdbar til/
bedst før”.
Sidste anvendelsesdato
Denne holdbarhedsmærkning finder du
typisk på kød, kødretter, fisk og fiskeprodukter. Datomærkningen betyder, at
du ikke må spise produktet efter denne
dato, da du kan blive syg af det. Det kan

godt være, at produktet stadig ser fint ud
og lugter/smager fint, men der kan være
vokset bakterier i det, som du ikke kan
opdage med dine sanser. Derfor skal du
smide produktet ud, hvis sidste anvendelsesdato er overskredet.
Mindst holdbar til/bedst før
Denne holdbarhedsmærkning finder du
på fx mælk, mælkeprodukter, syltetøj,
juice, mel, havregryn, dåsetomater og
-majs. Den betyder, at produktet er bedst
før denne dato, men at du godt kan bruge
produktet senere, så længe det lugter og
smager godt/friskt. Er du opmærksom på
dette, kan du undgå at smide god mad ud
og på den måde begrænse madspild.
Ingen holdbarhedsmærkning
Nogle produkter har ingen holdbarhedsdato. Frugt og grønt har ingen holdbarhedsdato på, da det er svært at sige, hvor
længe de kan holde sig. Salt, sukker, vin,
eddike og tyggegummi kan holde sig så
længe, at det ikke er relevant at skrive det
på pakken.

Her kan du se, at produktet er et
solsikkerugbrød.

Her kan du se næringsindholdet delt
op i fedt, kulhydrat og protein. Næringsindholdet er pr. 100 g, og som
du kan se, bliver summen af næringsstofferne kun 47,2 g. De sidste
52,8 g, der mangler op til de 100 g,
er vand, salt og kostfibre, der ikke
indeholder energi.

Kilde til varedeklaration: http://safarisport.ru/varedeklaration-rugbrd/
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Mærkningsordninger

For at gøre det lettere for dig at vælge
sunde produkter er der lavet forskellige
mærkningsordninger. For at måtte bruge
mærkerne skal produkterne leve op til
særlige standarder.
Fuldkornsmærket

med hensyn til indholdet af fedt, salt,
sukker og kostfibre. Bag mærket står
Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark
samt tilsvarende myndigheder i Norge og
Sverige.
Både Fuldkornsmærket og Nøglehulsmærket gør det nemt for dig at vælge
sunde produkter uden at skulle nærlæse
varedeklarationerne.
Mærkningsordningerne gør det lettere for dig at leve efter kostrådene. Fuldkornsmærket og Nøglehulsmærket retter
sig mod de seks kostråd, der er gengivet
nederst på siden.

Ordvalg og design af emballage

Fuldkornsmærket gives til produkter,
der har et højere indhold af fuldkorn
end andre lignende produkter. Ud over
indhold af fuldkorn, er der også krav til
produktets indhold af sukker, salt, fedt
og kostfibre. Det betyder, at et produkt
ikke kan få Fuldkornsmærket, hvis det indeholder for meget sukker – også selvom
indholdet af fuldkorn er højt nok. Du kan
fx se fuldkornsmærket på brød, pasta og
morgenmadsprodukter.
Fuldkorn er en del af en sund kost, og
det anbefales, at du får 75 gram fuldkorn
om dagen. Det får du fx ved at spise en
portion havregryn og 1-2 skiver fuldkornsrugbrød hver dag. Fuldkorn har sit eget
kostråd: Vælg fuldkorn. Fuldkorn giver
en god og længerevarende mæthedsfølelse og er med til at holde maven i gang.
Derudover er fuldkorn med til at forebygge forskellige sygdomme. Fuldkorn findes
i grove grøntsager, i skallen på frugt og i
kornprodukter, hvor hele kernen er blevet brugt.

Nogle ord på emballagen giver dig indtryk af, at et produkt er sundere end andre lignende produkter. Fx er ordet ”protein” meget brugt for tiden. Proteinbrød
er et eksempel på et sådan produkt. Men
et brød er ikke sundere, fordi det indeholder særligt store mængder protein. Ifølge
anbefalingerne skal 10-20 % af vores daglige energiindtag komme fra protein. Undersøgelser af danskernes kost viser, at
langt de fleste af os får mere protein end
den anbefalede mængde, så du behøver
ikke ekstra protein fra mad, hvor det ikke
naturligt forekommer.

Proteinbarer er et andet eksempel.
De sælges som værende en særlig sund
snack. Ofte har proteinbarer et højt indhold af fedt og sukker, så selvom proteinindholdet er stort, er baren usund og ofte
en dyr måde at få protein på. Billigere
og sundere kilder til protein er fx mælk,
ost, kød, nødder og kerner – alt sammen
ting, du kan få gennem den daglige kost.
Selvom du dyrker sport, fitness eller styrketræning, er det ikke nødvendigt med et
ekstra tilskud af protein, med mindre du
træner over fire timer ugentligt – og det
skal være hård træning.
På emballagen kan du også finde billeder, der skal få dig til at tro, at produktet
er produceret med vægt på dyrevelfærd
eller på ”den gode gammeldags måde”.
Det kan fx være billeder af grøntsager og
frugt eller landlige billeder af bondegårde eller dyr i grønne omgivelser. Det behøver ikke at have nogen sammenhæng
med den virkelighed, der er omkring produktionen af varen.
Læs også om oplysninger på emballagen
på foedevarestyrelsen.dk. Søg på Næringsdeklarationsfolder.

Nøglehulsmærket

Madvarer med Nøglehulsmærket er sundere end andre tilsvarende produkter
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Økonomi

Kilde: Colourbox

I dette afsnit kan du læse om, hvordan
du kan få mest ud af dine penge, når du
handler. Hvad skal du tænke over, når du
vælger, hvad du putter i kurven? Hvordan
undgår du at bruge penge på varer, du
ikke har brug for?

Tænk…
• Hvordan kan du sammenligne priser
på to pakker rugbrød?
• Hvilke informationer skal du have, så
du kan købe mest økonomisk ind?
• Er det nemt at finde de informationer,
du har brug for, så du kan træffe de
rigtige økonomiske valg?
• Hvor findes informationerne?

Priser

I supermarkedet kan du finde prisen på
en vare enten på selve varen eller på hyldeforkanten, hvor varen står. På prisskiltet finder du forskellige oplysninger:
• Prisen på varen
• Kilopris, literpris eller stk.-pris.

Tre priseksempler på appelsinjuice:
1,5 L appelsinjuice

Kr. 13,50

Literpris kr. 9,00

2,0 L appelsinjuice

Kr. 16,00

Literpris kr. 8,00

Du kan sammenligne priserne på to måder.
• Prisen på produktet. I eksemplerne
ovenfor er det 13,50 kr., 16,00 kr. og
12,00 kr. Her er den sidste den billigste, fordi du kun skal betale 12,00 kr.
• Literprisen. Literpriserne er 9,00 kr.,
8,00 kr. og 12,00 kr. Her er det altså
den midterste, der er billigst.

1 L appelsinjuice

Kr. 12,00

Literpris kr. 12.00

De mængder, produktet er pakket i,
kan også have betydning for prisen. Her
kan du se forskellen på en stor pakke med
1,5 L og en pakke med 5 små juicebrikker
på hver 0,25 L. Se prisskiltene herunder
og sammenlign literprisen.

Når du skal vurdere, hvilken vare der er
den billigste for dig, skal du overveje hvor
meget appelsinjuice, du skal bruge. Skal
du have gæster og derfor bruge 2 liter, så
vil den midterste appelsinjuice være den
billigste. Skal du blot bruge 1 liter til dig
selv, så er den til højre det bedste valg, da
du kan nå at drikke det hele, inden den
bliver for gammel.
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Tilbud

Alle supermarkeder har varer på tilbud.
For supermarkederne er tilbud en måde
at tiltrække købere på. For dig kan tilbuddene være en mulighed for at gøre et
godt køb. Det er dog altid en god idé, at
du tænker dig godt om, inden du putter
varen i indkøbskurven.
I mange supermarkeder markeres tilbud med gule prissedler. Derfor kan det
være let at gå ud fra, at et gult skilt betyder, at det er et godt køb. Måske tager du
bare varen uden at tænke mere over det,
fordi prisskiltet er gult.
Er det almindelige basisvarer som
mælk og brød, kan det være fint med
selv en lille prisnedsættelse, fordi du ville
købe varen alligevel. Men er det en vare,
du ellers ikke ville have købt, så kan det
være et dårligt køb. Måske ender du med
ikke at få varen spist og dermed spilde
både mad og penge.
Mange supermarkeder bruger også de
gule prismærker på varer, der er ved at
være for gamle. De sælges billigt, inden
de overskrider sidste anvendelsesdato.
Her er det også en god idé lige at tænke
dig om en ekstra gang. Kan du nå at spise
varen, inden den bliver for gammel? Og
er prisnedsættelsen så stor, at det reelt
kan betale sig at købe varen? Se eksempler på billederne nederst på siden.
Idéen med at nedsætte prisen på varer
der nærmer sig sidste salgsdato, er dog
god. Den er med til at nedbringe madspildet. Hvis du ved, at du skal bruge varen
samme dag eller har mulighed for at putte den i fryseren, kan det være et rigtig
godt køb.

Færdigret eller hjemmelavet?

Som du har læst i afsnittet om råvarekendskab, så betyder det en del for din sundhed, om du køber færdigretter, hel- eller
halvfabrikata eller laver maden selv. Når
du kigger på priserne for de tre kategorier,

bliver det også tydeligt, at du kan spare en
del penge ved at lave maden selv.
Herunder kan du se nogle forskellige
priseksempler, hvor priser på forskellige
retter bliver sammenlignet.

Tænk…
• Hvilke retter kan du lave?
• Hvilke retter kunne du godt tænke dig
at kunne lave?

Lasagne
Færdigret fra supermarked

Hjemmelavet

17,95 kr. for 375 g
48 kr./kg

13,00 kr. for 375 g
35 kr./kg

Kopnudler
Færdigret fra supermarked

Hjemmelavet

4,00 kr. pr. portion

Nudler – 1,25 kr.
½ bouillonterning – 0,75 øre
Pris i alt: 2,00 kr. pr. portion

Smoothie m. jordbær og banan, 5 dl
Færdiglavet fra
fastfoodrestaurant

Ca. kr. 28,00

Færdiglavet fra
supermarked

Ca. kr. 27,00

Når du ser på økonomien, er det altså en
god idé at lave din egen mad. Det kræver
selvfølgelig, at du har lært at lave mad, eller at du har mod på at gå i gang med at
øve dig. Ud over den økonomiske fordel,
er der også fordele i forhold til kvaliteten
af maden. Når du laver maden selv, er du
og ingen anden herre over, hvad du kommer i maden, og dermed hvad du ender
med at spise.

Hjemmelavet

1 banan – 2 kr.
100 gr. Jordbær – 4 kr.
3 dl mælk – 3 kr.
I alt kr. 9,00 kr.

Holdbarhed

Når du skal købe fornuftigt ind i forhold
til økonomi, er det også en god idé at tænke på holdbarheden af de varer, du køber.
Nogle varer kan holde sig længe, og andre
holder sig kun i få dage. I skemaet herunder kan du se eksempler på varer, der kan
holde sig i kort eller lang tid:

Lang holdbarhed

Kort holdbarhed

Mel
Havregryn
Krydderier
Sukker
Sodavand (uåbnet)
Makrel i tomat på dåse (uåbnet)
Torskerogn på dåse (uåbnet)
Majs og ærter på dåse (uåbnet)
Flåede tomater på dåse (uåbnet)
Juice (uåbnet)
Mayonnaise/remoulade (uåbnet)
Slik (hvis du kan lade være med at spise det)
Knækbrød

Frugt
Salat
Grøntsager
Mælk
Brød
Kød
Smør – åbnet
Syltetøj – åbnet
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Når du ved, hvilken mad der kan holde
sig kort eller lang tid, kan du også vælge
den økonomisk bedste løsning, hvis der
er tilbud, der hvor du handler. Hvis du fx
elsker makrel i tomat, og det er på tilbud,
så kan du roligt købe en god portion af
det. Det kan holde sig i nogle år, hvis dåserne ikke bliver åbnet. Husk dog lige at
tjekke holdbarhedsdatoen, inden du køber dem. Er det derimod mad, der ikke
kan holde sig så længe, skal du ikke købe
stort ind – også selvom det lyder billigere.
I mange supermarkeder kan du fx købe
10 stykker frugt for 20 kr. Det er en god
pris, men hvis du ikke kan nå at spise 10
stykker frugt, inden de bliver dårlige, så
er det bedre kun at købe det antal, du kan
nå at spise, også selv om de så bliver lidt
dyrere pr. stk. I sidste ende er det billigere end at smide de stykker ud, du ikke
kan nå at spise. Sådan undgår du også
madspild.

Planlægning af indkøb

For at købe ind på en økonomisk måde
er det en god idé at planlægge dine indkøb. Der kan være forskellige faktorer,
der spiller ind, fx hvor langt du har til supermarkedet, hvor tit du handler og hvor
meget opbevaringsplads, du har hjemme
i køleskab, fryser og skabe. Her er et forslag til, hvordan du kan gribe det an.
Du kan opdele de madvarer, du skal
bruge, i to kategorier:
• Basisvarer
• Andre varer.

Basisvarer

Basisvarer er varer, det altid er godt at
have derhjemme. De kan bruges til mange forskellige ting, når du skal lave mad.
Derfor kan det også godt betale sig at
købe dem, når de er på tilbud, da det er
varer, du hele tiden vil bruge.

Hvor meget du skal købe ind, når der
er tilbud, kommer an på:
• hvor mange, I bor sammen
• hvor meget opbevaringsplads, du har
• hvor meget, du bruger af dem
• hvor længe, de kan holde sig.

Andre varer

Basisvarer har dog generelt lang holdbarhed. Eksempler på basisvarer er:
• Sukker
• Mel
• Salt og peber + evt. andre krydderier
• Olie
• Andet. Hvad der hører til her, afhænger af, hvilken mad du spiser. Det kunne fx være konserves som tomater,
torskerogn, tun, makrel mv. Det kunne
også være pasta, ketchup eller frosne
grøntsager.

Indkøbsseddel

Andre varer er alt andet end basisvarerne, det vil sige kød, frugt, grønt, mælk,
kartofler, brød, pålæg, smør, ost osv. Disse varer har som regel ikke så lang holdbarhed, så dem skal du købe ind oftere.

Inden du skal handle, er det en god idé
at planlægge, hvad du skal have at spise
indtil næste indkøb. Det er også en god
idé at se efter, hvad du har i forvejen. Sådan undgår du at købe noget, som så ikke
bliver brugt. Skriv herefter en indkøbsseddel, og prøv at lade være med at købe
mere, end der står på sedlen.
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Supermarkedets indretning
påvirker dine køb
Størrelsen på den kurv, du vælger, når du
køber ind, har betydning for, hvor meget
du køber. Vælger du en lille indkøbskurv,
som du skal bære, køber du måske mindre, end hvis du vælger en stor indkøbskurv med hjul. Det er blot en af mange
metoder, som supermarkeder bruger for
at få dig til at købe mere. I dette afsnit kan
du læse om, hvordan du bliver påvirket
til at købe mere på din vej gennem supermarkedet.
Ofte handler du i de samme supermarkedskæder, og derfor kan du få indtrykket af, at du er på hjemmebane. Det
er dog en god idé at huske, at supermarkederne gør, hvad de kan for, at du skal
købe mest muligt.

Tænk…
• Hvilke metoder tror du, supermarkederne bruger, for at du skal købe
mere?
• Hvad gør du for ikke at lade dig påvirke?
• Tror du, at du altid er bevidst om de
metoder, der bruges?

Supermarkedets indretning

Supermarkeder er ikke indrettet tilfældigt. Discountbutikker er ofte indrettet,
så varerne lettest og hurtigst kan blive
fyldt på hylderne. De fleste store supermarkeder er indrettet efter særlige principper, der har til formål at øge salget.
Basisvarer som mælk, brød, frugt, toiletpapir osv. står på de fleste indkøbslister. Ved at placere disse varer på strategiske steder kan supermarkedet påvirke dig
til at gå en bestemt vej rundt i supermarkedet. Ved at planlægge denne vej, så du
bliver ført forbi flest mulige varer, frister
supermarkedet dig til at købe varer, som
du måske ikke har brug for.
For eksempel er mejeriprodukter ofte
placeret bagest i lokalet. Det kan skyldes,
at det er her, der er plads til det store kølelager, som skal ligge bag ved køleskabene, men samtidig er det en smart placering for supermarkedet, da du bliver nødt
til at gå hele vejen gennem butikken for at
komme til køleskabene.

Ved kassen

Når du står og venter i køen før kassen,
kan du også blive fristet til at købe de varer, der er placeret der. Det er ofte slik,
der skal friste dig, når du står i kø og har
god tid til at blive fristet.

Varernes placering på hylderne

Personalet i supermarkedet har ofte en
hel klar plan for, hvordan hylderne/reolerne skal indrettes. Du får først øje på varerne i øjenhøjde. Derfor har supermar-

kedet placeret de varer, der sælger godt
og giver en god fortjeneste her. Det er ofte
lidt specielle og dyrere varer end varerne
på hylderne længere nede. Over disse varer står typisk varer, der ikke bliver solgt
så mange af. Varerne på de øverste hylder giver et indtryk af et stort sortiment
og fyldte hylder. På de nederste hylder
finder du ofte de varer, som kaldes basisvarer eller ”de trafikskabende” varer. Det
er de helt almindelige, ofte billige varer,
som ofte står på din indkøbsliste.
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Supermarkedets valg og fravalg
af produkter

Eksempel på hylde/reol:
Øverst: Varer, der giver en god
fortjeneste, men som ikke sælger
så godt
I øjenhøjde: Varer, der giver en god
fortjeneste, og som sælger godt
Nederst: Trafikskabende varer. Skal
tiltrække kunder til butikken og er
ofte billigere end de andre varer.

Spotvarer er varer, der ikke normalt hører til supermarkedets udvalg af varer.
Spotvarer er indkøbt, fordi de kan give en
god fortjeneste eller tiltrækker kunder.
De kan være udstillet i ”rodekasser” eller
særlige afsnit, der giver indtryk af, at de
er særligt billige. På billedet nederst til
venstre er et eksempel på en rodet hylde,
der giver indtrykket af, at varerne er billige. Kig godt på prisen og overvej, om du
har brug for varen, før du vælger at putte
den i kurven.

Mængderabatter
Spotvarer

Mængderabatter skal få dig til at købe
større mængder af en vare, end du ellers
ville have gjort. Tænk dig godt om, inden
du benytter disse rabatter. De kan både
give madspild og få dig til at overspise,
fordi du køber mere, end du har brug for.

Går du ind i et supermarked, kan du godt
få indtryk af, at du kan købe alt derinde.
Det skyldes de mange, mange forskellige
varer, der findes på hylderne. Sandheden
er dog, at de varer, der findes på hylderne, er dem, som giver den bedste fortjeneste eller kan tiltrække kunder til butikken. Butikkernes varesortiment afhænger
altså af, hvad du og andre kunder ønsker
at købe, og ikke af, hvad der er de sundeste og bedste produkter. Det kan gå ud
over kvaliteten af produkterne, og i sidste ende kan det have konsekvenser for
din sundhed. Det betyder samtidig, at du
som forbruger har en vis magt, som du
udøver gennem de varer, du køber. Hvis
vi alle sammen går efter de varer, der er
sundest og til de bedste priser, så vil der
være større sandsynlighed for, at de bliver ved med at kunne findes på hylderne i
supermarkedet. Køber vi derimod mange
færdigretter og usunde produkter, vil det
være dem, der i højere grad kan købes.

Producenternes indflydelse på udvalget af varer

Nogle producenter laver aftaler med supermarkederne og betaler dem for at
markedsføre deres produkter. Det betyder, at disse produkter kommer til at
være mere synlige i supermarkedet end
andre lignende produkter. Måske får det
dig til at tro, at de synlige varer er bedre
kvalitet, og derfor vælger du at købe dem
i stedet for andre, der måske er lige så
gode og måske endda billigere.

Private labels

Private labels betyder private mærker.
Det betyder, at nogle supermarkedskæder producerer deres egne produkter.
Dermed har de stor indflydelse på kvaliteten af de varer, der sælges i butikken.
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TÆNK dig om, når du skal købe ind

T
Æ
N
K

jek hvad du har derhjemme, og skriv en indkøbsliste.
d ikke blindt alle tilbud. Overvej først om det er et godt tilbud for dig.
ap ikke det første produkt du ser. Kig dig omkring. Måske er der en bedre eller billigere udgave.
ig på varedeklarationen, så du ved, hvad du køber, og hvor længe det kan holde sig.
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