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Køb kun det, 
du har brug for
− Af banen, af banen, her kommer bananen, 
skråler Rasmus. Sikken en masse dejlig frugt 
og boller og leverpostej og rugbrød og pølse 
og fi sk. Snup. Det skal jeg have! Rasmus farer 
rundt i supermarkedet og vælter en masse 
mad ned i den store indkøbsvogn. 

Ruth og Rasmus er ude at købe ind sammen 
med Hanne, der er pædagog på deres stue. 
De skal kun købe mælk. Resten har de 
hjemme i køleskabet.

Men Rasmus er skrupsulten, så han synes, 
de skal købe en HEL MASSE MAD. 

− Mums, hvor lækkert, siger Hanne, der også 
er sulten. Det er vel nok noget dejlig mad, du 
fi nder, Rasmus. Og så er det på tilbud. 

− Min mor siger ellers, at man kun skal købe 
den mad, man har brug for og ikke mere, 
siger Ruth og ser klog ud. Vi har kun brug for 
mælk.

− Nå siger din mor det, surmuler Rasmus. 
Hvad mener hun med det?

? Ved du, hvad Ruths mor mener? Hvorfor 
skal man kun købe den mad, man har brug 
for?

− Mums, hvor lækkert, siger Hanne, der også 
er sulten. Det er vel nok noget dejlig mad, du 

− Min mor siger ellers, at man kun skal købe 

siger Ruth og ser klog ud. Vi har kun brug for 
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Til den voksne:

Mindre madspild
Der er mange gode grunde 
til at nedsætte madspildet 
i familie og daginstitution:

• Spar penge: Madspild 
er dyrt. Beregninger viser, 
at madspild koster en 
typisk dansk familie ca. 
10.000 kr. om året.

• Tag hensyn: Hvis vi 
smider mad ud, spilder vi 
brugbare ressourcer og 
belaster klima og miljø 
unødigt.  

• Vis respekt: Mennesker 
har arbejdet, og dyr 
er blevet slagtet for at 
producere den mad, vi 
anskaffer. 

(Kilde: www.brugmerespildmindre.
dk/mindre-madspild)

har arbejdet, og dyr 
er blevet slagtet for at 
producere den mad, vi 
anskaffer. 

(Kilde: www.brugmerespildmindre.
dk/mindre-madspild)
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Pas godt på maden 
Pædagogen Hanne køber mælk til børnehaven og et æble til den 
sultne Rasmus. Lidt efter står de ude på vejen og ser sig omkring i 
det dejlige solskin. Det er midt om sommeren og svedende varmt.

− Skal vi gå på legeplads? spørger Rasmus. Der ligger en god lege-
plads lige derhenne. Og bagefter kan vi bygge en hule i parken …

Rasmus er allerede på vej hen til legepladsen. Men Ruth holder ham 
tilbage.

− Nej, det kan vi desværre ikke lige nu, siger Ruth. Vi er nødt til at 
gå tilbage til børnehaven med mælken.

? Hvorfor tror du, at Ruth siger det? Hvorfor skal de hjem med 
mælken, før de kan gå på legeplads?

Til den voksne:

Direkte hjem og opbevar rigtigt 
En del madspild skyldes, at maden er opbevaret for varmt og derfor 
når at blive fordærvet, inden den skal spises.

Tips
• Gå direkte hjem med maden.
• Tjek opbevaringskrav eller -anbefalinger på emballagen, og følg 

dem.
• Tjek jævnligt, at temperaturen i køleskabet er 5 grader − ikke mere.
• Hold rå og tilberedte madvarer adskilt.

− Nej, det kan vi desværre ikke lige nu, siger Ruth. Vi er nødt til at 

En del madspild skyldes, at maden er opbevaret for varmt og derfor 

• Tjek opbevaringskrav eller -anbefalinger på emballagen, og følg 

• Tjek jævnligt, at temperaturen i køleskabet er 5 grader − ikke mere.
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Brug det hele
− Di, da, di, da, dum, da, dej, nynner Ruth og rører rundt i en stor 
gryde. De skal have kylling i karry med pasta til. Ruth står for maden 
sammen med Rasmus. Hanne er også med. Hun kan få lov til at 
skære løg, for det svier i øjnene. Rasmus ordner porrer med en rigtig 
køkkenkniv. 

− Først skal du fjerne roden og det visne af toppen. Så skal porren 
renses grundigt og skylles godt. Og så kan du skære den i skiver, siger 
Hanne. Du skal bruge den hele. Her i børnehaven må vi ikke smide 
god mad ud, der kan spises. Så det er kun roden og den visne del af 
toppen, der ryger i skraldespanden. 

− Jeg bruger også det hele, siger Ruth med sin vigtige stemme og 
er lige ved at vippe en hel kogt kylling ned i gryden.

− Hov og halløj, stop lige en halv, siger Hanne. Kødet skal være i 
mindre stykker, for der er jo mange børn. I dag har vi ikke tid til at 
pille al kødet af en hel kylling, så vi bruger en pakke kyllingebryster, 
som jeg hurtigt kan skære i stykker. 

Hanne putter kødstykkerne ned i gryden, og Ruth rører rundt med 
sin store grydeske. Det begynder at dufte dejligt af kylling og karry.
Hanne putter kødstykkerne ned i gryden, og Ruth rører rundt med 
sin store grydeske. Det begynder at dufte dejligt af kylling og karry.
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Til den voksne:

Tips til mindre madspild
• Brug hele grønsagen, også når du tilbereder fx porrer og broccoli. 

Eller brug dybfrostgrønsager, hvor det hele kan anvendes.
• Køb kød og udskæringer, som du regner med at bruge op. 

Vær realistisk. Undlad at købe en halv ko, medmindre du regner 
med at kunne anvende det hele.

Når børn laver mad
Lær børnene at lave mad uden at sprede smitte:
• Barnet skal være raskt for at deltage i madlavning (ingen sår eller 

forkølelse).
• Alle skal vaske hænder først.
• Rå og tilberedt mad skal holdes adskilt.
• Ingen piller næse eller putter fi ngre i munden under madlavningen.
• Den voksne bør tilberede mad, der let fordærves, fx æg, fars, fi sk 

m.v.

Til den voksne:

Tips til mindre madspild
• Brug hele grønsagen, også når du tilbereder fx porrer og broccoli. 
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Tag kun det over på 
tallerkenen, du kan spise
Nu er maden færdig, og Hanne øser noget op i et fad, som skal ind 
på stuen. Der er ikke ret meget på fadet, synes Rasmus. 

− Øv, kan du ikke hælde mere op, spørger han. Jeg er så sulten, at jeg 
kunne spise hele gryden i én mundfuld!

− Vi kan bare hente mere mad, hvis der ikke er nok, siger Hanne.

Børnene tager selv mad over på deres tallerkener. Rasmus må gerne 
tage først, for han er mest sulten, siger han. 

− Jeg skal have en mega, kæmpe, kolo-enorm portion, siger han. 
Det har jeg fortjent. For jeg har købt ind og lavet mad. Det er faktisk 
mig, der har lavet det hele.

− Næ hov, det går vist ikke, siger Hanne. Du må gerne tage en helt 
almindelig portion. Hverken stor eller lille. Sådan lige midt imellem.

? Hvad tror du?: Hvorfor må Rasmus ikke tage en kæmpe portion?
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Til den voksne:

Tips til mindre madspild i institutionen
• Lær børnene, at de kun skal tage det op på tallerkenen, som de 

er sikre på, at de kan spise. Man kan tage fl ere gange, hvis man er 
mere sulten. Men mad, der er levnet på en tallerken, går til spilde.

• Anret lidt mad ad gangen på de fade, der skal ind på stuen. 
Færdiglavet mad kan køles ned og genanvendes, hvis det ikke har 
været serveret for børnene.*

* Gælder kun, hvis det er en børneinstitution med registreret køkken, der laver mad hver 
dag. Hvis institutionen får mad udefra, skal overskydende mad kasseresdag. Hvis institutionen får mad udefra, skal overskydende mad kasseres
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Til den voksne:

God køkkenhygiejne, når 
du gemmer overskydende 
mad
• Gem ikke rester, der er 

pyntet med grønt drys.

• Al mad tilovers fra buffet-
servering eller fra spise-
bordet bør smides ud.

• Opvarm maden til min. 
75 grader.

• Nedkøl maden tilstræk-
keligt hurtigt, dvs. fra 
65 til 10 grader på 3 timer.

• Overhold temperatur-
kravene, maks. 5 grader 
i køleskabet.

• Undgå at sprede bakterier.

(Kilde: Glad mad i børnemaver, 
Fødevarestyrelsen)
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Put resten i køleskabet 
til næste dag
− Nu er jeg så mæt, at jeg kan trille, siger 
Rasmus og klapper sig på maven. Han har spist 
to portioner kylling i karry med pasta. Nu er 
tallerkenen tom og maven fuld.

− Så hjælp lige med at tage ud af bordet, 
siger Ruth, der allerede er i gang med at samle 
tallerkener ind. 

Ude i køkkenet kan de se, at gryden med kylling i 
karry er tom. Børnene har spist det hele. Men der 
er stadig noget tilbage i gryden med pasta.

− Min mor siger, at man skal skynde sig at putte 
resten i køleskabet, hvis der er noget mad tilbage, 
siger Ruth. Vi kan spise resten i morgen, så maden 
ikke går til spilde.

− Jeg gider altså ikke spise kold pasta i morgen, 
siger Rasmus. Det er klamt.

− Vi behøver da heller ikke spise kold pasta. 
Vi kan bruge pasta i mange forskellige retter. 
Bare vent og se …
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Gammel mad, men god nok
Næste dag er Rasmus nedtrykt lige fra morgenstunden.

− Hej Rasmus, er der nogen, der har tisset på din sukkermad? spørger 
Hanne. Det er sådan en fjollet ting, som de voksne siger. Det betyder 
bare, at man ser meget sur ud. 

− Hej, mumler Rasmus. Jeg er sur, fordi vi skal have gammel, kold 
pasta til frokost. Det gider jeg ikke. Jeg er allerede sulten, og jeg vil 
meget hellere have frikadeller eller sådan noget lækkert.

I det samme kommer Ruth med en kurv fuld af æbler.

− Hvis du er sulten, så kom med ind på stuen nu, siger hun. Vi skal 
have æbler til formiddagsfrugt. Og du skal have gamle æbler, at du 
bare ved det!

Ganske rigtigt. På Rasmus’ tallerken ligger der tre æblebåde. Den ene 
æblebåd har en BRUN PLET på skralden!

− Ad, siger Rasmus og er lige ved at græde. Det er bare så tarveligt.

− Det skal jeg nok ordne, trøster Hanne. Se nu skærer jeg den brune 
plet væk. Så. Nu er æblet så godt som nyt. Prøv selv at smage.
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Til den voksne:

Ret og råd om datomærkning
Mindst holdbar til: Den seneste dato, hvor varen helt sikkert har 
bevaret sine kvalitetsmæssige egenskaber, hvis den er opbevaret 
rigtigt. 

Sidste anvendelsesdato: Sættes på let fordærvelige fødevarer, 
hvis de kan udgøre en sundhedsmæssig risiko efter den nævnte dato.

Sidste salgsdato: Efter denne dato må varen ikke markedsføres. 
Frivillig mærkning.
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Spis resten næste dag
Til frokost skal børnene spise resten af den kolde pasta fra i går. 
Rasmus er stadig meget bekymret. For hans mave rumler, og tankerne 
er fulde af mad. Hvordan skal det dog gå, hvis alle børnene på stuen 
skal nøjes med en lille bunke kolde, klamme pastaer?

− Kom så alle børn, kalder Hanne. Nu er frokosten serveret, og det  
er dejlig mad, kan I tro!

Ruth sidder allerede på sin stol parat til at spise. Rasmus har ikke så 
travlt. Han ved jo, hvad der venter: klam pasta.

Men da han kommer hen til bordet, ved han ikke, hvad han skal 
tro. Der står en kæmpe skål med den lækreste, mest velduftende 
tomatsuppe. Nede i suppen flyder små, lækre pastaer, som man kan 
fiske op med skeen.

− Ha, ha, der snød vi dig! jubler Ruth. Det hele er genbrugsmad,  
og det smager himmelsk:

• Her er tomatsuppe med pastaer fra i går.
• Her er mælk at drikke, for det købte vi i går.

Maden kan sagtens være god, selv om den er fra i går. Det kan 
du selv se, smage og lugte! På næste side kan du se opskriften på 
tomatsuppe med genbrugspasta.
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Tomatsuppe med fuldkorns-pastaskruer
− til 20 børnehavebørn

• 6-7 løg, 350 g renset vægt
• 625 g kartofl er, renset vægt
• 4 røde peberfrugter, 375 g renset vægt
• 6 dåser hakkede, fl åede tomater á 400 g
• 2-3 fed hvidløg, hakket
• 1 ½ dl olie
• 2 ½ l bouillon
• 600 g fuldkorns-pastaskruer, rå vægt
• ¾ spsk. groft salt 
• Peber (tilsmagning)
• 1 bundt frisk basilikum
• 700 g yoghurt, 10 %

Kog pastaskruer i en gryde for sig efter anvisning på pakken 
– eller genanvend kogt pasta fra dagen før.

Hak løg. Skræl kartofl er og skær i mindre stykker. 
Skyl peberfrugt og skær i mindre stykker. 
Svits grønsager og kartofl er i olien i en gryde i 3-4 min. 
Tilsæt tomater og bouillon. Kog suppen under låg ca. 20 min. 
Blend suppen. Smag til med salt og peber. Tilsæt de kogte 
pastaskruer og giv suppen endnu et opkog. Pynt med hakket 
basilikum og yoghurt.

Få fl ere ideer på 
www.altomkost.dk
Eller tjek ind på siden 
med denne kode:


