BATTLE 1: TIP EN 7’ER OM MADSPILD
Formålet med denne battle er, at eleverne får viden om madspild på en aktiv måde.
Hvert hold får udleveret et printet sæt opgaver med Tip en 7’er om madspild (på næste side).
Underviseren læser først hvert spørgsmål op og derefter de 3 svarmuligheder. Eleverne taler
kort sammen i gruppen og sætter kryds ud for det svar, de tror, er rigtigt.
Efterfølgende gennemgås de rigtige svar. Holdet med flest rigtige svar får 1 point. Evt. kan
du spørge ind til, hvad eleverne synes, var mest overraskende.
De rigtige svar er:
Spm 1 (1), Spm 2 (X), Spm 3 (X), Spm 4 (1), Spm 5 (X), Spm 6 (2), Spm 7 (1 og X).

Tip en 7’er om madspild
Spørgsmål

1

X

2

1. Hvad er madspild?

Hver gang vi smider
mad ud, som kunne
være spist, er det
madspild.

Det er kun madspild,
når vi smider kød ud.
Det gælder ikke andre
madvarer.

Det er madaffald – fx et
æbleskrog og
æggeskaller.

2. I Danmark spilder vi i alt
814.000 ton mad hvert år. Det
kommer fra forskellige steder,
fx private hjem,
supermarkeder, restauranter
og fødevareproducenter.
Hvor stor en del af madspildet
kommer fra private hjem? 1

Ca. 10 % af
madspildet kommer
fra private hjem –
svarende til 81.000
ton.

Ca. 30 % af madspildet
kommer fra private
hjem – svarende til
247.000 ton.

Ca. 50 % af madspildet
kommer fra private hjem
– svarende til 407.000
ton.

3. Hvilke 3 slags madvarer går
typisk til spilde? 2

Slik, chips og
chokolade

Rester fra
aftensmaden,
grøntsager og brød

Kød, pølser og mælk

4. Hvad er den maksimale
temperatur, du skal opbevare
dine madvarer ved i
køleskabet, for at holde dem
friske længst muligt?

5 grader

8 grader

10 grader

5. Hvad betyder det, når der på
en vare står ”Bedst før”?

Det betyder, at varen
ikke kan spises efter
den dato, der står på.

Det betyder, at varen
godt kan spises efter
den dato, der står. Du
skal dog lugte, smage
og kigge på varen og
vurdere, om den er ok.

Det betyder, at du altid
kan spise varen – og du
behøver ikke kigge,
smage og dufte til den.

6. Hvorfor er det ikke bare lige
meget med alt det madspild?

Fordi det er synd for
maden – den bliver
ked af det, når den
bliver smidt ud.

Fordi det er synd for
butikkerne, der mister
penge, når de smider
mad ud i stedet for at
sælge det.

Fordi der er blevet brugt
en masse ressourcer på
at fremstille maden, fx
vand, jordareal og energi.
Derved udledes co2, som
ikke er godt for klimaet.

7. Hvad kan du selv gøre for at
mindske madspild?
(Der er to rigtige svar)

Lav en ”tøm
køleskabet-dag”, hvor
du bruger de ting, der
snart bliver for
gamle.

Vær opmærksom når
du køber ind. Tilbud
kan være fristende.
Men hvis du køber 3 for
2’s pris og alligevel kun
får brugt 1, smider du
både mad og penge ud
af vinduet.

Spis op! Også selvom du
ikke er sulten, så skal du
altid spise alt på din
tallerken.
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