
KLASSENS HOT/NOT - LISTE

Hvis I skal på virksomhedsbesøg hos Arla Innovation Centre, skal I medbringe denne plakat.

KLASSE:              SKOLE:

Lav klassens hot/not-liste.
I skal undersøge, hvad I kan lide (hot) og ikke lide (not) ved jeres skolemad og emballage. Den viden kan I bruge, når I skal udvikle en yoghurt. 

Ofte vil den mad, 
I ikke kan lide, havne i 

skraldespanden og blive til 
madspild. I kan derfor be-

kæmpe klassens madspild 
ved at have mad med, I 

godt kan lide.

SKOLEMAD

EMbALLAgE

F.eks. jordbær, gulerod, 
makrelmadder, kopnudler, 
lasagne fra aftenen før, vand, 
riskiks, salat, yoghurt, banan, 
sandwich, leverpostej, agurk 
ovenpå rugbrød, grønsags-
hapsere, dip ogbrød

F.eks. plasticposer, madkasse, 
staniol, mellemlagspapir, 
elastikker, madpakkepapir, 
stofpose, køletaske, køleskab
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Klassens 3 retningslinjer for klimavenlig emballage
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klassens 3 retningslinjer 
for en klimavenlig emballage
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ArlAs mælkekAsser
De ikoniske grønne mælkekasser bliver nu udfaset. Fremover producerer 
Arla nemlig mælkekasserne i 100% genbrugsplast, og dermed skifter farven 
fra grøn til sort. 

Genbrug er godt for miljøet. Derfor opbevarer og transporterer Arla mælke
kartoner i slidstærke kasser, der kan genbruges i helt op til 20 år. Det er dog 
langt fra alle mælkekasser, som kommer retur til Arla. Hvert år forsvinder 
300.000 mælkekasser, som Arla derfor er nødt til at producere nye af. Det 
koster tonsvis af CO

2
udledning. Det sætter Arla nu fokus på gennem en 

landsdækkende indsamling, hvor de kalder mælkekasserne hjem.

Arla vil frem mod 2025 reducere 
CO

2
udledningen fra deres emballage ved at 

bruge mindre plastik og flere genbrugsmaterialer.

100%
genanvendelig

EMBALLAGE
i 2025

50%
genbrugsmaterialer i

EMBALLAGE
i 2025

arla bruger fire typer 
emballage med hver deres 
fordele og ulemper:

Plastik
Plastik er forholdsvis CO

2
 krævende men billigt 

at producere, let at transportere, holdbart og 
genanvendeligt. Men da to forskellige plasttyper 
sjældent kan blandes, er det svært at sortere og 
genanvende plast.

Papir/pap
Papir/pap kræver ikke meget CO

2
 at producere 

og er nemt at nedbryde (typisk på forbrændings
anstalt). Til gengæld er det ikke vandtæt, og det 
gør det umuligt at emballere mejeri produkter di
rekte i papir/pap. Det kræver en plastikmembran 
for at anvende papir og pap til emballager. 

Aluminium
Aluminium koster meget CO

2
 og er dyrt at produ

cere, men holdbart og meget genanvendeligt.

Glas
Glas koster meget CO

2
 at producere, er tungt at 

transportere men er meget genanvendeligt.

Låg af bioplast lavet af sukkerroer

Låg kan affaldssorteres 
som “hård plast”

Ubleget pap beklædt 
med et tyndt lag plast

Arla samarbejder med kommuner og Affalds
foreningen om, at det kan blive muligt at ind 

samle og genanvende mælkekartoner
i fremtiden. 

Arla har indført et CO
2
logo på

deres produkter for at gøre det
lettere for forbrugeren at
finde emballager, der er

mere klimavenlige.



Reklame

faRveR

Farver er gode til at formidle et budskab, 
fordi de skaber en stemning. 

RubRik - oveRskRift

Rubrikken er reklamens overskrift. 
Her leges der ofte med sproget for at tiltale målgruppen.

PRoduktnavn

Det er vigtigt at tydeliggøre produkt-
navnet, så forbrugeren kan finde produk-
tet på hylderne i butikkerne. Navnet skal 

appellere til målgruppen og kan med 
fordel referere til yoghurtens indhold.

afsendeR

Logo´et viser, hvem der 
er afsender på reklamen. 

gRafiske elementeR

Grafiske elementer giver et godt blikfang. 
Forskellige grafikker er med til at formidle 

reklamens budskab og skabe den 
stemning, reklamen ønsker at vise. 

valg af medie

Når du vælger hvilket medie reklamen skal udgives 
på er det en god ide at tænke på din målgruppe.

Smagen af 
sommer

deR eR nyt
undeR solen

designeR

food

tone of voice

Sproget i reklamen skal tale til målgruppen. 
Måske er tonen sjov/smuk/fræk/faktuel...
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