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Din krop har hele tiden brug for energi for at fungere. Selv, 
når du sover, bruger kroppen energi den skal jo f.eks. 
sørge for at hjertet slår, og at du trækker vejret.

Hvor meget energi, din krop bruger og har brug for, 
afhænger selvfølgelig af din alder, din vægt, om du stadig 
vokser, hvor meget du bevæger dig osv. Men jo mere, du 
bevæger dig og dyrker motion, des mere energi bruger 
du. Du kan sammenligne det med en bil: Jo hurtigere og 
længere, den kører, des mere benzin bruger den. 

Kilojoule og kilokalorier
Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. 
Den kommer fra proteiner, kulhydrater og fedt og måles 
enten i kilojoule (kJ) eller kilokalorier (kcal). Én kilokalorie 
svarer til 4,2 kilojoule. Kilojoule er den nyeste måde at måle 
energi på, men mange er så vant til at måle i kalorier, at 
man stadig skriver begge måleenheder på de fleste vare-
deklarationer. Det lyder jo også lidt dumt at sige, det er en 
rigtig joule-bombe. 

hvad svarer det til?
Hvis nogle siger til dig, at et sted er 30 grader varmt, har 
du sikkert en ret god fornemmelse af, hvordan det må 
føles. Knap så nemt er det måske at få en idé om, hvad 
det betyder, hvis nogle fortæller, at der er 500 kcal/2100kJ 
i en burger. Men det hjælper måske at vide, at 1 kJ er den 
mængde energi, der skal til for at løfte 1 kg 1 meter opad. 
Så kan du godt regne ud, at du skal løfte ret mange hånd-
vægte for at forbrænde en burger.

der er brug for det hele
Det er ikke lige meget, hvor energien i din mad kommer 
fra. Hvis du f.eks. dyrker meget sport og så tror, at du kan 
dække dit energibehov ved at spise en masse store kager 
og burgere, fordi de rige på kalorier, tager du fejl. Så får du 
nemlig alt for meget af energien fra fedt, og så risikerer du 

at tage på. Derfor er det vigtigt, at der er en balance mel-
lem proteiner, kulhydrater og fedt i din kost. 

Eksperterne siger, at 10-20 procent af energien bør 
komme fra protein, ca. 50-60 procent fra kulhydrater, og 
højst 30 procent fra fedt. 

hvor mange kalorier skal du have?
Det kan godt være, du har en god fornemmelse for, hvor 
meget du bør spise og drikke for at holde din vægt sta-
bil, tabe dig eller tage på. Men det er ikke nødvendigvis 
det samme som at du altid handler derefter. Særligt, hvis 
du gerne vil tabe dig eller tage på, kan det være rart at få 
nogle mere præcise svar på, hvad der egentlig skal til. Det 
kan du finde ud af ved at udregne dit BMR. 

sådan udregner du dit bmr
BMR står for Basal Metabolic Rate – på dansk basalstof-
skifte – og er et udtryk for, hvor meget energi din krop 
bruger, når du ligger helt stille uden at spise eller drikke 
noget. For at finde ud af, hvor mange kalorier, du har brug 
for daglig, skal du derfor gange tallet for dit basalstofskifte 
med et tal for din fysiske aktivitet.

Da kvinder består af forholdsvis mere fedt og færre 
muskler end mænd, udregnes BMR forskelligt. Sådan gør 
du:

Indsæt vægt i kg og højde i meter i formlen neden under. 
Det tal du udregner er dit BMR i MJ. 1 MJ er lig 1000 kJ. 
Hvis du vil have dit BMR i kcal skal du gange det endelige 
tal med 1000 og dividere det med 4,2.

piger:  BMR for piger 10-17 år i MJ pr. dag. 
0,035 x vægt + 1,95 x højde + 0,84.

drenge:  BMR for drenge 10-17 år i MJ pr. dag. 
0,068 x vægt + 0,57 x højde + 2,16.

Kaloriebomber og energibundter
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Det tal, du får, er dit basalstofskifte. Nu kan du beregne, 
hvor mange kalorier eller kilojoule, du totalt set har be-
hov for på en dag ved at gange med en af nedenstående 
faktorer:

•   1,40 Meget lidt aktiv = du dyrker ikke sport, ser f.eks. 
meget tv og/eller spiller meget computer og bliver kørt 
eller tager bussen/toget i stedet for at gå eller cykle.

•   1,65 Lidt aktiv = du går eller cykler til skole og går måske 
tur med din hund ind imellem. 

•   1,85 Aktiv = udover ovenstående dyrker du sport én-to 
gange om ugen og går måske i svømmehallen, skøjte-
hallen eller løber på rulleskøjter i din fritid.

•   2,20 Meget aktiv = udover at gå eller cykle til skole 
dyrker du hård sport som fodbold, tennis, springgymna-
stik eller squash på et højt plan f.eks. fire-fem gange om 
ugen, og du kan i det hele tiden godt lide at bevæge dig 
og bruge din krop.

eksempel
En dreng på 12 år vejer 45 kilo og er 1,50 meter høj. Han 

er kun lidt aktiv. Han vil gerne tabe sig omkring fem kilo. 
For at finde ud af, hvor mange kalorier han skal have for at 
bevare sin vægt, udregner han sit BMR:

(0,068 x 45 + 0,57 x 1,5 + 2,16) x 1000 = 6075 kJ

Da drengen kun er lidt aktiv – han cykler til og fra skole, i alt 
ca. fire kilometer om dagen – skal hans BMR ganges med 
1,65

Total energi:
6075 x 1,65 = 10024 kJ
Dividerer vi tallet med 4,2  får vi 2506 kcal

For at holde sin vægt, skal drengen altså indtage ca. 2500 
kalorier om dagen. Men han vil jo gerne tabe sig, og derfor 
bør han gøre to ting: Spise færre kalorier hver dag og dyrke 
motion nogle gange om ugen (f.eks. begynde at gå til en 
sport). Det er klart, at jo mere sport han dyrker og jo færre 
kalorier, han får, des hurtigere taber han sig. Hvis han drik-
ker meget sodavand og spiser meget slik, kan han starte 
med at skære ned på det.            n
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det indeholder en burger på 249 g:
Energi: 2148 kJ / 514 kcal 
Protein 28,9 g
Kulhydrat 36,3 g
Fedt i alt 28,1
Mættet fedt 11,1 g
(Kilde: McDonalds)
Energiindhold total (E%): 2148,1 kJ (511 kcal)
Energifordeling: 
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anbefalet energifordeling

23 % af energien er fra protein

29 % af energien er fra kulhydrat

48 % af energien er fra fedt

Anbefaling: 10-20 % fra protein

 Anbefaling: 50-60 % fra kulhydrat

 Anbefaling: højst 30 % fra fedt
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Hvis du vil være i topform hele dagen, skal du huske at 
spise morgenmad. Morgenmaden er et af de vigtigste 
måltider på dagen. Den får kroppen til at »vågne op«. Når 
du spiser morgenmad, får du for eksempel lettere ved at 
koncentrere dig i timerne, du bliver bedre til idræt, og du 
føler dig i det hele taget meget bedre tilpas.

Spiser du ikke morgenmad og frokost, går det let helt 
galt senere på dagen. Uden at du tænker over det, kan 
du komme til at spise alt for meget, når du pludselig bliver 
sulten som en ulv. Efter skole kan du kaste dig over cho-
kolade, chips, burgere, pommes friter og andre fede og 
usunde ting, du kan få fat i nu og her. Mange, der springer 
morgenmaden og måske frokosten over, kan risikere at få 
mere energi, end de har brug for, og resultatet kan blive, at 
de tager på i vægt. 

Men hvis du spiser 3 store og 3 små måltider i løbet af 
dagen, kan du miste lysten til vilde ædegilder sidst på da-
gen, fordi du føler dig tilpas mæt dagen igennem.

hvad kan du spise til morgenmad?
Mange spiser cornflakes, Frosties‚ Chokopops, Allbran, 
havregryn og mysli med mælk eller yoghurt – måske med 
frisk frugt eller rosiner på. 

Andre spiser rugbrød, franskbrød, grovbrød eller knæk-
brød med ost, marmelade eller honning. Nogle spiser 
begge dele.

hvad skal du vælge?
Når du skal vælge morgenmad, er det bedst at vælge 
noget, der gør dig mæt i lang tid, og som giver din krop 
brændstof nok til hele formiddagen. Husk også at drikke til 
din morgenmad, så du får klaret væskebalancen. 

Hvis du bedst kan lide at spise brød om morgenen, er 
rugbrød godt, fordi det er groft og mætter godt. 
Rugbrød ristet på brødristeren smager 
sprødt og lækkert og ander-
ledes. Du kan også 
spise andet brød 
men helst noget 
med mange fibre.

På brødet kan 
du f.eks. komme 
mager ost (30+), 
hytteost, mar-
melade, honning 
eller banan. 

Hvis du hellere vil have havregryn, mysli, cornflakes osv., 
er det bedst at vælge dem, som ikke er tilsat ekstra sukker 
eller er ristet i honning. De bedste er havregryn, mysli og 
almindelige cornflakes. 

Oven på morgenmadsprodukterne bør du komme skum-
metmælk, mini- eller letmælk, kærnemælk eller letmælks-
yoghurt. Hvis du ikke har lyst til frugtyoghurt, kan du spise 
yoghurt naturel og komme frisk frugt på i stedet for.

hvornår skal du spise morgenmad?
Det er meget forskelligt fra menneske til menneske, hvor 
sulten man er om morgenen. Nogle skal helst have mad, 
lige når de står op – de er så sultne, at de næsten er pa-
rate til at slås for at få mad nu og her. Andre skal lige i bad 
og have tøj på, før de kan få noget ned. Og andre igen har 
ikke nogen appetit, før op ad formiddagen. 

Hvis du hører til dem, der har svært ved at klemme noget 
ned, før du skal ud af døren, er her et par gode råd:
•   spis ikke for sent om aftenen, så er du ikke så mæt om 

morgenen
•   spis et æble eller drik et glas appelsinjuice inden du går i 

bad. Syren i frugten gør dig sulten
•   det er i det hele taget en god vane at spise frugt om 

morgenen.  
Hvis det alligevel er umuligt for dig at spise noget, inden 
du tager i skole, så er der stadig råd at hente:

•   tag mad med i skolen, som du kan spise i det første 
frikvarter. 

•   tænk over, hvad du synes, er det allermest lækre at 
spise til morgenmad og prøv med det. Din krop vil elske 
dig for det!                n

Morgenmad
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Det ville selvfølgelig være ret kedeligt, hvis man kun kunne 
vælge mellem havregrød eller havregryn med mælk på til 
morgenmad. Men mange af de populære morgenmads-
produkter med tilsat sukker, honning eller kakao indeholder 
desværre så meget sukker, at de kan sammenlignes med 
slik. De kan nemt indeholde 30-40 gram sukker pr. 100 
gram. Det er lige så meget, som der er i vingummi. 

I forvejen kan man nemt få for meget sukker i løbet af en 
dag, hvis man både spiser slik og drikker sodavand. Vælg 
derfor så vidt muligt morgenmadsprodukter uden sukker 
og med mange kostfibre – det giver også en god mæthed, 
der holder indtil frokost. Og gem så de søde morgenmads-
produkter til weekenden eller ferier. 

morgenmadsprodukter med højt fiberindhold og/eller 
lavt sukkerindhold
•   Havregryn
•   Müesli uden tilsat sukker
•   Yoghurt naturel eller andet surmælksprodukt, gerne de 

mere fedtfattige typer med 1,5 eller 0,1% fedt
•   Groft brød
En del af de kendte morgenmads-kornprodukter har et ret 
lavt fiberindhold. Du skal være opmærksom på at mange 

af dem er stærkt forarbejdede. Det vil sige, at der er gjort 
en hel masse ved den oprindelige fødevare – f.eks. majsen, 
hveden, risene eller hvad det nu er, før den ender på hylden 
i supermarkedet som et morgenmadsprodukt. Hver gang 
man forarbejder en madvare, går nogle af vitaminerne tabt. 
Forarbejdningen kan f.eks. bestå i, at man fjerner kornets 
yderste skaldele. Med dem fjerner man en række vitaminer, 
minieraler og de fleste fibre fra kornet.Et eksempel er corn-
flakes, som består afskallede ristede majsflager tilsat sukker, 
maltekstrakt og salt. Under fremstillingen forsvinder en stor 
del af majsens naturlige vitamin- og mineralindhold. Derfor 
tilsætter man tre B-vitaminer og jern til sidst. Problemet er 
bare, at der forsvinder mange andre vitaminer og mineraler 
end dem, der bliver tilsat.                         n

Slik med mælk på

»17 ud af 19 »mælkemåltider« indeholder for 
meget sukker, mens halvdelen er for fede. og så 
er mange fyldt med tilsætningsstoffer og aroma-
stoffer, som burde være overflødige«

(Kilde: Tænk+Test)
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Frokosten er mindst lige så vigtig som morgenmaden, 
men den skal ikke få kroppen til at vågne op, sådan 
som morgenmaden skal. Frokostens opgave er at tilføre 
kroppen mere »benzin«, så den har brændstof nok, til du 
kommer hjem fra skole eller hvis du skal noget lige efter 
skoletid.

Måske kender du det med, at hvis du er rigtig træt, når 
du får fri fra skole, så bliver du frisk igen, hvis du spiser 
noget? F.eks. et stykke chokolade eller noget andet slik. 

Men de søde sager virker kun i kort tid, og du bliver 
hurtigt træt igen, måske endda endnu mere træt, end før 
du spiste noget. Derfor er det meget vigtigt, at du spiser en 
god frokost med noget groft brød, og at du har også har 
frugt/grønsager eller en bolle med til senere på dagen. Så 
bliver du ikke så let træt og har meget mere energi – både 
til at koncentrere dig i timerne og til at yde dit bedste, når 
du dyrker sport efter skole, og til at være sammen med 
dine venner.

hvad skal du putte i madkassen? 
En ulækker, udsmattet madpakke, som ligger og stinker i 
tasken, er ikke særlig lækker at sætte tænderne i. 

I stedet for køber mange noget mindre sundt i skolekiosken 
eller hos bageren henne på hjørnet. 

Hvis du skal have lyst til at spise din skolemadpakke, 
også selv om den har ligget i din skoletaske hele formidda-
gen, er det vigtigt, at det pålæg, du bruger, kan holde sig 
friskt og lækkert. Hvis det er din mor eller far, der smører 
din madpakke, kan det være, du selv skal overtage styrin-
gen. På den måde kan du få det på, du har lyst til.

Nogle synes, det er lækkert med en sandwich eller en 
bolle, og andre vil helst have rugbrød. Hvad man kommer 
på eller imellem brødet er også meget forskelligt. Nogen 
laver salat af alle mulige grønsager og frugter, som de tager 
med i en lille boks sammen med en gaffel. 

Husk at der er meget vand i agurk og tomat, som kan 
gøre brødet eller salaten meget slatten. Så pak tomaten og 
agurken ind for sig selv, til du skal spise.

Måske kan du også få gode ideer til din egen madpakke 
ved at se på, hvad dine kammerater har med. Hvad med 
en madpakkeklub i klassen, hvor I sidder og hygger jer, 
mens I spiser?             n

Frokost
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Hvis man bliver bedt om nævne noget rigtig typisk dansk 
mad, vil mange sikkert sige ”smørrebrød”. Det er næsten 
så dansk, som det kan blive, for det findes slet ikke i nogen 
andre lande i hele verden. 

Det klassiske såkaldte ”højtbelagte” smørrebrød er nu 
ikke særlig sundt. Der er som regel alt for meget pålæg på 
i forhold til rugbrød. Men et par skiver godt rugbrød med et 
tyndt lag smør eller margarine, måske lidt salat og et almin-
deligt stykke pålæg er et rigtig godt frokostmåltid. Og det 
er i hvert fald bedre end en skive hvidt sandwichbrød. 

Desværre er rugbrødet lige så langsomt ved at forsvinde 
ud af danske børns madkasser til fordel for hvidt brød 
og boller. I dag spiser børn og unge 20 procent mindre 
rugbrød end for 15-20 år siden. Det er noget skidt, for 
rugbrødet indeholder en hel bunke gode og sunde ting, 
som vi ikke nødvendigvis får nok af i andre af vores daglige 
madvarer. 

mindre plads til fedtet
Det er især kostfibrene i rugbrødet, der er et hit for krop-
pen. Kostfiberindholdet i rugbrød er som regel højt 
– mellem otte og ti gram pr. 100 gram rugbrød. Til sam-

menligning indeholder hvide brødtyper omkring det halve 
– afhængig af, hvor meget groft mel og kerner, der er i. 
Kostundersøgelser viser, at de fleste danskere kun får 
dækket to tredjedele af deres behov for kostfibre. 

Noget af det, der er godt ved kostfibre, som også kaldes 
”ufordøjelige kulhydrater”, er, at de mætter meget og 
dermed levner mindre plads til fede ting og sager. Kostfibre 
er også gode for fordøjelsen – f.eks. er det godt at spise 
mange kostfibre, hvis man vil undgå forstoppelse. Endelig 
er der nogle, der mener, at kostfibrene binder forskellige 
giftige stoffer i tarmen, så de ikke optages i kroppen, men 
udskilles med afføringen. Det er f.eks. tungmetaller og visse 
kræftfremkaldende stoffer.

Kostfibre findes kun i fødevarer fra planteriget – ikke i 
mad, der kommer fra dyreriget.                n

Hold fast i dit rugbrød
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De fleste familier spiser varm aftensmad. Måske er det 
mest dine forældre, der laver aftensmad hjemme hos dig, 
men måske får du også lov engang imellem. Det kan være 
rigtig sjovt at lave aftensmad, fordi der virkelig er mulighed 
for at være kreativ og prøve alle mulige ting af.

en sund tallerken aftensmad ser sådan ud:
Du starter med at lægge grønsagerne på den første store 
trekant af tallerkenen. Så fylder du lige så mange kartofler, 
ris eller pasta på den næste lige så store del af tallerkenen. 
Til sidst fylder du kød i den sidste lille trekant i bunden af 
tallerkenen. Du behøver ikke ret meget kød hver dag, 80-
100 gram er nok – det svarer f.eks. til 2 frikadeller eller 1 
hakkebøf eller 1 kotelet. Du behøver ikke at spise kød hver 
dag. I stedet for kan du spise mere af de andre ting. 

Det er en god idé at spise forskellige typer aftensmad fra 
dag til dag. I løbet af ugen kan du f.eks. spise: 
•   1-2 dage kun med grønsager som f.eks. grøntsags-

lasagne, vegetarpizza, pasta med grøntsagssovs eller 
grønsagssupper 

•   1-2 dage med grønsager, kartofler, pasta eller ris og fisk 
•   2-4 dage med grønsager, kartofler, pasta, ris, kød eller 

fjerkræ. 

Hvad med grød? Tør du prøve det?             n

sådan ser en sund tallerken aftensmad ud
 

I et sundt og lækkert måltid 
bør du altid sørge for at få: 
•  grønsager – enten kogte eller rå
•  kartofler, ris eller pasta
•  brød 
•  lidt kød
•  lidt mager sovs

Aftensmad
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Det er godt at spise lidt mellem hovedmåltiderne. For mel-
lemmåltiderne er med til at holde kroppen i gang, så du 
ikke pludselig bliver træt og flad og får lyst til slik og fede 
sager – populært kaldes det at gå ‘sukkerkold’. 

der er en forskel
Måske synes du, at al den snak om sund mad er dødsygt 
og kedeligt og du må heller aldrig noget sjovt. Selvfølgelig 
må du det. Hvis du bare spiser sundt til hverdag, er der 
overhovedet ikke noget galt i at spise slik, chips eller bur-
gere en gang imellem. 

Men hvis du dropper den sunde mad og spiser junkfood 
dagen lang, bliver du mere og mere sløv og ugidelig. Du 
er ikke længere i topform, når du dyrker sport og du får 
sværere ved at koncentrere dig i timerne.

Hvis du i stedet for spiser frugt og grønt hver dag, får du 
en helt anden følelse af at være i topform. Mange fortæl-
ler, at de virkelig kan mærke en forskel på, om de spiser 
efter madpyramiden, eller om de spiser meget fed mad 
uden mange grønsager. Tror du, at du selv kan mærke en 
forskel? Prøv at lægge mærke til, hvordan du selv har det.

Hvordan kan du sikre dig, at din krop får det, den be-
høver? Det kommer meget an på, hvad I spiser i din 
familie, og hvor meget af de forskellige madvarer, I 
øser op på tallerkenen. 

Det er ikke så vigtigt, om I spiser tradi-
tionel dansk mad som medister og 
frikadeller eller om I spiser uden-
landske retter. Det vigtigste 
er, at maden er fordelt på 
tallerkenen efter taller-
kenmodellen. Altså at 
du spiser masser af 
grønsager, kartofler, 
ris eller pasta og brød 
til maden.

Det kan også være 
sjovt at eksperimente-
re med fedtfattige retter 
og nye måder at sætte 
madvarerne sammen på. 
Måske kan dú lære dine foræl-
dre nogle nye spændende retter.

Er du vant til at spise fed mad, kan det 
godt være, at du synes, at der mangler noget, 
hvis du begynder at spise mad med mindre fedt. 

Smagsløgene skal vænne sig til de nye smagsoplevelser. 
Men efter et stykke tid ændrer det sig. Du tror det måske 
ikke? Prøv – du vil blive overrasket. Men der skal gå ca. 1/2 
år, førend du kan bedømme resultatet.

gode mellemmåltider er f.eks.:
•   frisk frugt – banan mætter mere end æbler og andre 

syrlige frugter
•   grønsager – en gulerod, tomat, agurk, bladselleri eller 

andre rå grønsager
•   en grovbolle med et tyndt lag syltetøj, honning eller en 

skive pålægschokolade, når du skal forkæle dig selv 
•   lækkert brød smager godt uden noget på
•   knækbrød med eller uden noget på
•   slik eller chokolade må du gerne spise engang imellem. 

Vingummi, bolcher og lakrids er bedre end chokolade 
og chips, som indeholder meget fedt. Men du bør ikke 
spise slik hver dag.              n

Mellemmåltider
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Vidste du, at hver gang du drikker en halv liter sodavand, 
svarer det nogenlunde til, at du spiser 40 g chips. Godt nok 
står der på sodavandsflasken, at der er er 0 gram fedt i, men 
man har fundet ud af, at sukker i ”flydende” form kan frem-
me kroppens fedtdannelse. Samtidig mætter det flydende 
sukker mindre end sukker i fast form. Det betyder, at selv om 
du drikker en sodavand og får en masse kalorier, så bliver du 
ikke spor mæt. Derfor spiser du lige så meget, som du ellers 
ville have gjort. På den måde får du flere kalorier, end din 
krop kan nå at bruge, og så risikerer du at blive tyk.

alt for meget sukker
Det betyder selvfølgelig ikke noget, hvis du kun drikker en 
enkelt sodavand engang imellem. Men det er et problem, 
hvis du drikker meget. Og det er der flere og flere, der gør. 
På bare 10 år er forbruget af læskedrikke i Danmark steget 
voldsomt. I gennemsnit drikker hver dansker knap 100 liter 
sodavand om året. Over halvdelen af det er cola, og du kan 
sikkert godt regne ud, at det ikke er pensionisterne, der 
sidder og bæller cola dagen lang. Det er først og fremmest 
børn og unge, som dig, der er storforbrugere af de søde 
dråber. Helt galt bliver det, hvis du samtidig spiser en mas-
se slik og andre søde og fede sager. Næsten 80 procent af 
alle børn får derfor for meget sukker og børns sukkerindtag 
ligger i gennemsnit 50 procent over det anbefalede. Højst 
10 procent af energiindtaget bør komme fra sukker. Men 
i dag udgør sukkeret snarere 15-16 procent af børns og 
unges energiindtag.

En af grundene er, at sodavandsflaskerne er blevet stør-
re. Tidligere indeholdt en sodavand 25 cl. I dag er det mest 
almindelige at købe halvliters- eller halvandeliters flasker. 

Når du har drukket en halv liter cola, har du fået alt det 
sukker, du må få på en hel dag.

væk med sodavandsautomaterne
Det store sodavandsforbrug bekymrer dem, der er eks-
perter i ernæring og folkesundhed. De mener nemlig, at 
sodavandet bærer en del af skylden for, at antallet af over-
vægtige børn stiger. 

Deres råd til børnene og deres forældre er helt enkelt: 
Drik mælk – gerne mini-, let- eller skummetmælk – og vand 
og nøjes med at drikke sodavand, når der skal være fest. 
De synes også, man skal fjerne sodavandsautomaterne i 
skoler, klubber og sportsklubber og i stedet opstille vand-
automater. 

Sukker på flaske

en halv liter 
sodavand 
indeholder 
lige så me-
get sukker, 
som du må 
få på en hel 
dag

på 25 år er antallet 
af overvægtige 14-
16 årige tredoblet. 
eksperterne giver 
sodavand en del af 
skylden

så meget mere sodavand 
drikker vi:
1993 ca. 380 mio. liter 
2003 ca. 600 mio. liter



vand er den bedste sportsdrik
Du kender det sikkert: Du har drønet rundt efter en fodbold 
i et par timer, knoklet på en tennisbane eller spillet hånd-
bold, så du er helt udmattet. Sveden hagler af kroppen, 
pulsen dunker, og du er helt tør i halsen – og hvad er så 
bedre end en forfriskende sodavand til at slukke tørsten 
med? 

Desværre tyder nye undersøgelser på, at indtagelse af 
netop sodavand og andre søde drikke i forbindelse med 
almindelig motion og idræt er en rigtig dårlig ide. Tidligere 
er det blevet hævdet, at det ligefrem var godt at få noget 
sukker under og efter en sportspræstation. Men nyere 
undersøgelser viser altså, at det ikke passer. Tværtimod. 
Med mindre der er tale om langvarig fysisk træning eller 
meget hårdt arbejde (i mere end to timer). Nogle mener 
ligefrem, at den gode effekt af at dyrke motion, mindskes 
hvis man samtidig drikker sodavand. Det samme gælder, 
hvis du drikker sodavand inden, du dyrker sport. Derfor 
bør du undgå at indtage sukker i op til to timer før, du skal 
i sportshallen eller på fodboldbanen.

Noget helt andet er, at kulsyren, der får sodavandet til at 
boble, gør dig oppustet. 

Og hvad betyder det så? Ja, det betyder i al sin enkel-
hed, at vand er den bedste drik, når du skal slukke tørsten. 
Det feder ikke, er billigt og nemt at få fat på. I Danmark er 
vandet i hanen fint at drikke. Væn dig til at have en flaske 
vand med dig, som du kan fylde op, når du dyrker eller har 
dyrket sport. Så fristes du ikke til at købe cola, juice eller 
kakao. 

tandoverfladen ætser 
Det er ikke bare figuren og helbredet, der er i fare, hvis du 
drikker for meget sodavand. Dine tænder risikerer også 
at tage skade. Det stigende forbrug af søde læskedrikke 
er årsag til, at flere og flere børn og unge får syreskader 
på tænderne. Hos nogle begynder tænderne ligefrem at 
gå i opløsning. Det værste er, hvis du går dagen igennem 
og drikker af en flaske med skruelåg, for så er tænderne 
næsten konstant påvirket – lidt lige som hvis du suttede på 
en sutteflaske.                n
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det er der i en cola: 
Vand 90%
Sukker næsten 10 % er opløst sukker, som feder 
Kuldioxid det, der giver bobler
E150d  ammunieret, sultifteret karamel – et farve-

stof, som giver den brune farve, bestå-
ende af branket sukker tilsat forskellige 
stoffer

E338:  Phosphorsyre – konserverer og giver 
syrlig smag. Store mængder phosphor-
syre kan være et problem, hvis du lider af 
kalkmangel

ernæringsguide – en halv liter cola
Energi  935 kJ / 220 kcal
Protein 0 g
Kulhydrat 55,0 g
Fedt 0 g
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Du har garanteret lagt mærke til, at der altid står en hel 
masse små tal, procentsatser og forskellige andre oplys-
ninger på færdigpakkede madvarer. Det er, fordi vi i EU 
har en lov, der siger, at alle færdigpakkede madvarer skal 
være forsynet med en varedeklaration. I den skal der stå, 
hvad varen vejer, hvordan den skal opbevares, hvor længe 
den kan holde sig, hvor den er lavet, og hvad den er lavet 
af. 

Det sidste står i ingredienslisten. Her er de enkelte ingre-
dienser remset op i rækkefølge efter, hvor meget af dem, 
der er i varen. Det, der er mest af, står først. Hvis sukker 
står først, er det det, der er mest af i produktet. Står der 
vegetabilsk olie eller fedtstof øverst på listen betyder det, at 
fedt eller olie er den væsentligste ingrediens i madvaren. På 
den måde kan man hurtigt danne sig et indtryk af varen.

Varedeklarationen kan også indeholde oplysninger om, 
hvor meget energi, fedt, protein og kulhydrater der er i 
100 gram af varen. Det kaldes en næringsdeklaration. På 
nogle varer er der også oplysninger og indholdet af vitami-
ner, mineraler og kostfibre. Men ingen af delene er noget, 
producenter og forhandlere har pligt til at sætte på. Kun 
hvis de reklamerer med, at varen har nogle særlige kvalite-
ter – f.eks. et højt indhold af vitaminer eller meget lidt fedt. 
Så skal der være en næringsdeklaration, som viser det. 
Oplysningerne i næringsdeklarationen kan bruges, hvis du 
i en periode gerne vil være sikker på, at fordelingen af pro-
tein, kulhydrater og fedt i din mad svarer til anbefalingerne 
om, at højst 30 procent af energien må komme fra fedt, 
10-20 procent fra protein og 50-60 procent fra kulhydrater 
og max. 10% fra rent sukker.                                             n

Hvad er der i maden
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Appelsinjuice tilsat kalk, brød tilsat fiskeolie.
… I de senere år er begrebet ”funktionelle fødevarer” 

blevet mere og mere almindeligt i Danmark. Det kommer 
oprindeligt fra Japan, hvorfra det har bredt sig til USA og 
videre til Europa. 

Filosofien bag funktionelle fødevarer er, at man tilsætter 
nogle gavnlige stoffer i en fødevare, eller fjerner uønskede 
stoffer som eksempelvis fedt. 

På den måde kan vi få ekstra af nogle bestemte vitaminer 
eller andre stoffer, selv om vi slet ikke spiser de fødevarer, 
de findes i fra naturens hånd. Eller vi kan spise fede ting, 
uden de feder, fordi man har erstattet det naturlige fedt 
med f.eks. vand og fortykningsmidler. Håbet er, at man på 
den måde kan gøre befolkningen mere sund.  
Men der er meget delte meninger om, hvorvidt det er en 
god idé at lave den slags ”kunstigt” sunde fødevarer. 

Nogle fødevare-eksperter er positive, fordi de synes, det 

er godt, at der udvikles produkter, som kan øge mætheds-
følelsen eller forbrændingen, for det kan være med til at 
bremse den voldsomme vækst i antallet af overvægtige og 
fede.

Andre fødevare-eksperter synes, funktionelle fødevarer 
er noget skidt. Deres begrundelse er, at man ikke ved nok 
om, hvilken rolle de enkelte stoffer i vores kost spiller, og 
hvordan de spiller sammen. De er altså ikke sikre på, at 
man bare kan putte kalk i appelsinjuice og så opnå den 
sammen effekt, som hvis man drikker mælk. Mælken inde-
holder nemlig også en masse andre stoffer, som måske har 
en vigtig betydning, når kroppen skal optage kalken. Der er 
også eksperter, der frygter, at funktionelle fødevarer bliver 
en erstatning for en varieret, sund kost. Endelig er der en 
frygt for, at de funktionelle fødevarer giver en skæv fordeling 
af vitaminer, så man får for mange af nogle vitaminer og for 
få af andre.                  n

Hokus pokus med din mad
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Det er både nemt og hurtigt at snuppe en burger, en pizza 
eller en hotdog, når sulten melder sig i løbet af dagen, og 
man har glemt madpakken eller ikke lige gider gå hjem 
og smøre en rugbrødsmad. Men hvis du gerne vil give din 
krop noget rigtig godt at arbejde med, er det ikke fastfood, 
du skal spise mest af. 

Coop Norden Varesikring har sammen med Forbrugerin-
formationen testet 24 fastfoodprodukter – fra hotdogs over 
burgere og pizzaer til thai-mad. Testen viser, at stort set 
alle produkterne er fyldt med kalorier og generelt er forkert 
sammensat i forhold til ernæringsanbefalingerne. 

Faktisk er pizzaen – hvis der er meget fyld og ost på – 
den værste kaloriebombe, viste testen, mens en thai-boks 
med ris og kylling i sursød sovs lå i den magreste ende. 

Energiindholdet i den pizza (Domino’s), der blev testet, 

var næsten 4.000 kilojoule (ca. 1000 kalorier), og det er ca. 
halvdelen af det energibehov, du dagligt har brug for. Så 
har du spist en pizza til frokost, er der ikke mange kalorier 
at rutte med resten af dagen.

Fastfood egner sig derfor ikke til som mellemmåltid, men 
kan gå som hovedmåltid, hvis du husker at spise salat til 
og på den måde får nogle vitaminer og fibre.                 n

Spis salat til

16
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Makronæringsstoffer er de næringsstoffer, som giver krop-
pen energi. Der findes 3 slags næringsstoffer, som kroppen 
har brug for hver eneste dag: 

•  kulhydrat, fedt  og protein.

Energien i næringsstofferne måles i kiloJoule (kJ) eller kalo-
rier (kcal). Der er forskellige mængder energi i de forskellige 
næringsstoffer:
•  1 gram kulhydrat = 17 kJ eller 4 kcal.
•  1 gram fedt = 37 kJ eller 9 kcal.
•  1 gram protein = 17 kJ eller 4 kcal.
Alkohol er også et makronæringsstof, altså en kilde til ener-
gi. Men kroppen fungerer fint uden at få energi fra alkohol. 
•  1 gram alkohol = 29 kJ eller 7 kcal.

Nedenfor er de generelle anbefalinger, som kan bruges på 
alle mennesker, uanset om de er fysisk aktive eller stillesid-
dende. Kosteksperterne har regnet ud i procent, hvor den 
energi, kroppen får, helst skal stamme fra:
•   Kulhydrat: 50-60 E%  

kostfibre: 25-35 gram om dagen 
sukker: max. 10 E%

•  Fedt: max. 30 E% 
•  Protein: 10-20 E%

Protein er et meget vigtigt næringsstof for kroppen. Krop-
pen kan ikke selv lave alle de typer proteiner, den skal 
bruge. Derfor er det vigtigt, at vi spiser mad med proteiner. 
Desuden mætter mad med proteiner godt. 

hvilke madvarer indeholder protein?
Den største kilde til protein er kød af alle slags, fisk, fjerkræ 
og æg. Der er også protein i mælk, mælkeprodukter, ost, 
linser og bønner, brød og ris. Men ikke så meget, som i 
kød. Hvis du spiser mindst 5 skiver brød og drikker 1/2 l 
mælk om dagen, er det er godt supplement.             n

Makronæringsstoffer

proteiner
Proteiner findes først og fremmest i: 
•  Kød (okse, svin & fjerkræ) 
•  Æg 
•  Fisk & skaldyr 
•  Ost 
•  Mælk 
•  Bønner 
•  Ærter 
•  Linser 
•  Soyabønner 
•  Kornprodukter



Kulhydrat er kroppens vigtigste kilde til energi. Derfor skal 
du spise flest kulhydrater i løbet af dagen.

Vidste du, at din hjerne også lever af kulhydrater? Det gør 
den. Derfor skal du spise mange kulhydrater, hvis du skal 
bruge de små grå bedst muligt. 

Hjernen bruger 20-30% af den energi, din krop har brug 
for, bare til at holde dig i live. For det er hjernen, der sender 
signaler til lungerne om at trække vejret, til hjertet om at 
pumpe osv. Hjernen har brug for energi, når du skal kon-
centrere dig om at lære nye ting.

Du skal spise mellem 50-60 E% kulhydrater hver dag, 
siger kosteksperterne. Men hvad betyder det egentlig?

En dreng på 12 år skal spise ca. 325 gram kulhydrat om 
dagen. I 1 æble er der ca. 11,5 gram kulhydrat, i 1 grov-
bolle er der ca. 22,4 gram kulhydrat og i 1 tomat er der ca. 
3 gram kulhydrat. 

Prøv at slå op i en fødevaretabel eller læs på varedeklara-
tionerne på forskellige madvarer, hvor meget kulhydrat der 
er i dem, så du kan se, hvor meget der skal til for at få 325 
gram kulhydrat om dagen.

Kulhydrater fortæller dig, hvor mæt du er
Kulhydrater har en helt særlig egenskab i kroppen, som 
fedt næsten ikke har: de fortæller dig, hvor mæt du er.

Når du spiser kulhydrater, omdanner kroppen dem til glu-
kose, som blodet transporterer rundt til musklerne i krop-
pen. Det er mængden af omdannet kulhydrat – glukose – i 
blodet, som sender signaler til hjernen om, hvor mæt og 
hvor sulten du er. 

De fleste mennesker holder automatisk op med at spise, 
når mængden af glukose i blodet stiger. Hvis du først hol-
der op med at spise, når du får ondt i maven, lytter du til de 
forkerte signaler – lær at stoppe før det gør ondt.

Kulhydrat-depoter:
Specielt musklerne har store depoter af kulhydrat. Hvor 
meget kulhydrat, der er plads til i dine depoter afhænger af, 
hvor sportstrænet du er. Jo større muskler jo større de-
poter. Dyrker du meget sport, bruger dine muskler meget 
glukose – det er omdannet kulhydrat – og har behov for et 
større lager af energi at trække på.

Kulhydrater forbrændes:
Hvis du spiser meget kulhydrat, vil langt det meste af det, 
der ikke lagres i musklerne, blive brændt af. Det har endda 
en tendens til at sætte stofskiftet i vejret. Engang troede 
man, at stivelse (én type kulhydrat) nemt blev lavet om til 
fedt, men vi ved nu, at det gør det normalt ikke. 

Men spiser man derimod for meget fedt over en periode, 
vil rigtig mange mennesker tage på i vægt. Det er, fordi fedt 
ikke giver hjernen de mæthedssignaler, som kulhydrater 
gør, og så spiser man, til man kan mærke mæthedsfølelsen 
tungt i maven. Det fedt man har spist for meget, vil ryge ud 
i fedtdepoterne, hvis man spiser mere, end man burde flere 
dage i træk. En gang imellem kan man selvfølgelig godt 
tåle at spise for meget fedt – bare ikke dagligt.

Kulhydrat inddeles i 3 forskellige grupper:
Stivelse, kostfibre, sukker.
•  Stivelse 

Stivelse er den mest almindelige form for kulhydrat. Det 
findes i mange madvarer. Stivelsen optages som regel 
langsomt i blodet og får blodsukkeret til at stige lang-
somt. Det giver en længere mæthedsfornemmelse.  
Fødevarer med meget stivelse er: havregryn, andre gryn, 
cornflakes, kartofler, brød, pasta og ris.  
Stivelse i hvidt brød, banan og rosiner optages hurtigt i 

Kulhydrater
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kroppen. Derfor er de gode at spise, når du har dyrket 
idræt og dine muskler trænger til at få energidepoterne 
fyldt op igen.

•  Kostfibre 
Kostfibre er den del af maden, som ikke nedbrydes i 
kroppen. Men de er meget vigtige for fordøjelsen. De 
sørger for, at maden passerer hurtigere gennem tarm-
systemet, så du ikke får hård mave. Men husk at drikke 
vand nok i løbet af dagen, ellers glider det ikke så nemt 
for de tørre kostfibre. 
Kostfibre findes i rugbrød, grovbrød og de grove dan-
ske vintergrønsager, som f.eks. porrer, løg, gulerødder, 
rødbeder osv.

•  Sukker 
Med sukker er det straks en anden sag. For tilsat sukker er 
tomme kulhydrater – det indeholder ingen vitaminer, minera-
ler eller fibre. Det eneste kulhydraterne i sukkeret giver os, er 
en kortvarig følelse af at have meget energi eller af at være 
mæt. Du får hverken vitaminer eller mineraler ud af det. 
Sukker er ikke farligt, men du skal ikke spise så meget 
slik, kager eller sodavand, så du ikke får spist nok af de 
andre typer af kulhydrater, som du har brug for.  
 Højst 10 E% i den mad, du spiser, bør komme fra sukker.  
Mange børn og unge spiser og drikker alt for meget suk-
ker hver dag – nemlig i gennemsnit 14 E%. 
Hvis vi bruger eksemplet med den 12 årige dreng fra side 
10, bør han højst spise 59 gram sukker om dagen. Men 
hvis han spiser ligeså meget ekstra sukker, som andre 
danske børn og unge, når han op på 82 gram hver dag. 
Det er 23 gram for meget. På en uge bliver det til 161 
gram og på et år giver det 8,4 kilo ekstra sukker! 
Prøv at løfte fire af de store sukkerposer med 2 kilo i hver 
– de er meget tunge.

hvordan får du kulhydrater nok?
Her er nogle tommelfingerregler, der sikrer, at du får kulhy-
drater nok hver dag: 
Hver dag skal du helst spise:
•   6 stk. frugt og grønsager – i alt 600 gram (et almindeligt 

æble eller en mellemstor gulerod vejer ca. 100 gram)
•   enten pasta (125 g kogt), ris (150 g kogt) eller kartofler 

(250 g = 4 stk.)
•   mindst 5 skiver brød, gerne rugbrød eller groft brød 
•   50 gram morgenmadsprodukter, f.eks.mysli, cornflakes, 

havregryn.                n

Kulhydrater
Der findes tre slags kulhydrater: Stivelse, kostfibre 
og de simple. Højst 10 procent af energiindtaget må 
komme fra simple kulhydrater sukker.

Gode kulhydrater findes i: 

•  Grove kornprodukter 
•  Kartofler 
•  Spaghetti 
•  Frugt og grøntsager
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Tro det eller ej: kroppen har brug for fedt!
Der findes noget fedt, kroppen ikke selv kan lave, men 

som den har brug for. Hver dag skal du altså spise lidt fedt. 
Men spiser du mere fedt, end kroppen kan brænde af som 
energi nu og her, lagrer kroppen fedtet i depoter – også 
kaldet deller. 

Drengen på 12 år skal højst spise 79 gram fedt om da-
gen. Det lyder måske af meget, men 1 almindelig Marsbar 
indeholder 12 gram fedt, 1 hamburger 12 gram, 1 pariser-
toast 13 gram, 1 håndfuld chips ca. 9 gram. Du kan hurtigt 
regne ud, at der ikke skal meget til, når der skal være plads 
til mælk, ost eller andet pålæg og aftensmad, hver dag. 

Alt fedt indeholder lige meget energi. Olie er endda lidt 
federe end smør, fordi det er 100% fedt, hvor smør inde-
holder 80% fedt.

Forskellige typer fedt:
Der findes 3 typer fedt: Mættet-, enkeltumættet- og fler-
umættet fedt.
•   Mættet fedt (det firbenede fedt) 

Det mættede fedt, som man også kan kalde det firbe-
nede fedt, kommer fra dyr minus fisk. Det fedt skal man 
ikke have så meget af, fordi det kan sætte sig i blod-
årerne. Det er derfor en god idé at vælge magert kød, 
huske at skære fedtkanten fra og spise magre mælke-
produkter. 

•   Enkeltumættet fedt (det gode fedt) 
Det enkeltumættede fedt er derimod »godt« fedt. Det 
kan forhindre det mættede fedt i at sætte sig alt for godt 
fast i blodårerne. 
Enkeltumættet fedt er: olivenolie lavet af oliven og raps-
olie fra de bølgende gule rapsmarker, du sikkert har set 
om sommeren. 
Olivenolie og rapsolie er gode olier at stege i. Hvis det 
er nødvendigt at bruge fedtstof i din salatdressing, er de 
også gode. Men husk: selvom de er sundere, skal du 
ikke bruge ret meget.

•   Flerumættet fedt (også det gode fedt) 
Det flerumættede fedt findes i planter og fisk, og er også 
godt fedt, som du kan bruge i dressinger. Men det er 
ikke godt at stege i, for kvaliteten af olien bliver dårlig, 
når den opvarmes.  
Flerumættet fedt findes bl.a. i vindruekerneolie, majs-
olie, sojaolie og i fed fisk som makrel, sild, ål, laks og 
kippers. Kødet i fed fisk er som regel rødt eller mørkt, 
mens mager fisk har hvidt kød. 

Det er vigtigt, at du 
spiser fisk hver dag 
– 30 gram. Du bør 
også spise fisk til 
aftensmad mindst 
1-2 gange om ugen 
og gerne flere. 

afsløring af det fedt,  
du har spist
Det er ikke normalt, at 
man kan få taget en 
fedtprøve fra krop-
pen, men hvis man 
får det gjort, kan man 
se, hvilke typer af fedt 
man har spist de sid-
ste 3 måneder. Det er, 
fordi fedtet i fedtcel-
lerne ikke bliver skiftet 
ud dagligt, men bliver 
liggende i lang, lang 
tid. Så det vil være ret 
afslørende, hvis du 
kun har spist burgere, pommes frites og kager.

Fedtprøver tages f.eks i forbindelse med forskning i kost 
og ernæring.

hvordan undgår jeg at spise for meget fedt?
Inden du læser videre, skal du tænke over, hvilke andre 
fødevarer end smør, margarine og olie, du tror indeholder 
meget fedt. 

I det pålæg du spiser, bør fedtindholdet max. være 10 g 
fedt per 100 g. Hakket kød bør max. indeholde 8-10 % 
fedt. Se på varedeklarationen på pakken.

sådan kan du bruge mindre fedt,  
når du laver mad: 
I stedet for at stege maden i fedt, kan du tilberede den i 
ovnen. Mange synes, at frikadeller stegt i ovnen smager 
lækkert. Du kan også grille, koge eller dampe kød, fisk og 
grønsager. 
Hvis du skal stege er det vigtigste råd, at du skal smide 
stegefedtet ud efter stegning. Husk i øvrigt at panering 
sluger en del fedt, og at du ikke skal stege til maden er 
branket – det er usundt.                                             n

Fedt
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skjulte fedtkilder:
burgere
sandwich smurt med Miracel Wip 
pommes frites 
chips, også hvor der står »lavt fedtindhold« eller 
»light« 
dressing, også hvor der står »lavt fedtindhold« eller 
»light« 
sovse 
remoulade
mayonnaise 
chokolade 
kage 
wienerbrød 
pizza 
frøsnappere 
tebirkes
kyllingeskind 
parisertoast 
forårsruller

Fedt
Der findes forskellige typer af fedt – eller fedtsyrer: De 
mættede og de umættede fedtsyrer samt transfedtsyrer. 

mættede fedtsyrer findes især i:
•  Mejeriprodukter 
•  Hårde margariner 
•  Kød

umættede fedtsyrer findes især i:
•  Bløde margariner
•  Planteolier 
•  Fede fisk 

transfedtsyrer findes i:
•  Friturestegt mad 
•  Margarine til bagerier

Man skal spise flest af de umættede fedtsyrer og 
helst undgå transfedtsyrer, som der er mange af i 
fastfood og kager. (Kilde: Fødevaredirektoratet)
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Der findes en række forskellige vitaminer, som kroppen har 
brug for. Man kan dele dem op i to grupper: de fedtopløse-
lige vitaminer, de vandopløselige vitaminer

Fedtopløselige vitaminer
De fedtopløselige vitaminer kan din krop kun optage, hvis 
der er lidt fedt i den mad, du spiser. Når de er optaget, 
gemmer kroppen dem blandt andet i fedtvævet. Man kan 
blive helt gul i huden af et stof i A-vitaminet, der hedder 
beta-caroten. Spiser en person mange gulerødder, kan det 
ofte ses, fordi der er beta-caroten i. 

•   A-vitamin 
Gode kilder: gulerødder, spinat, grønkål, lever, tørrede 
abrikoser, margarine.  
Spiser du for lidt A-vitamin, får du blandt andet tørre slim-
hinder, så det giver en tør hals og øjnene bliver irriterede 
og du kan få svært ved at se om natten.

•  D-vitamin 
Dannes blandt andet  i huden af sollyset: 
Gode kilder: 1/2 times daglig sollys, æggeblomme og 
fed fisk som makrel, laks og sild. For lidt D-vitamin kan 
give dig knogleskørhed, fordi calcium optages bedst i 
knoglerne, hvis du også får D-vitamin. Om vinteren, hvor 
du måske ikke er så meget ude, kan du spise fisk for at 
være sikker på, at du får nok D-vitamin.

•  E-vitamin 
Gode kilder: sild, makrel, nødder og kornprodukter, som 
havregryn og skaldele i kornet.
 For lidt E-vitamin gør cellerne i din krop mindre mod-
standsdygtige over for infektioner. Du har måske prøvet 
at smage harsk smør eller margarine. 
 Det er præcis det samme, der sker med fedtet i krop-
pens celler – det harskner. Folk i Danmark mangler 
normalt ikke E-vitamin.

•  K-vitamin 
Får blodet til at størkne. Det findes i mange fødeva-
rer, så det er ikke et problem at få nok. Babyer får en 
indsprøjtning med vitamin K, fordi de mangler det fra 
fødslen. 

vandopløselige vitaminer
De vandopløselige vitaminer kan kroppen optage uden,  
der behøver at være fedt tilstede. Til gengæld er kroppens 
depoter af vandopløselige vitaminer ikke særligt store. Du 
skal helst spise dem gennem maden hver dag. Vandoplø-
selige vitaminer forsvinder også nemt fra grønsagerne. Når 
de snittes, koges, steges, grilles eller dampes, forsvinder 
der mange vitaminer ud i luften, vandet og dampen. Derfor 
er det godt at bruge det vand, du har kogt grønsager i, til 
en mager sovs eller suppe – det smager af mere og inde-
holder flere næringsstoffer end vand fra hanen.

•  B-vitamin 
Er ikke bare er et enkelt vitamin, men en hel familie. 
 Der er ni forskellige B-vitaminer: Tiamin, Riboflavin, Nia-
cin, B6, B12, Folat, Pantotensyre og Bioten. Gode kilder: 
grønsager, fuldkornsprodukter, bønner, mælk og kød, 
som især indeholder meget B12 vitamin. Der er B-vita-
miner i næsten alle fødevarer, så de fleste herhjemme får 
B-vitamin nok – også vegetarer. B-vitaminerne er hjælpe-
stoffer til at få stofskiftet til at fungere godt. B-vitaminerne 
giver dig også sund hud, glansfuldt hår og stærke negle.

•  C-vitamin 
Gode kilder: alle frugter 
og grønsager, især 
appelsin, kiwi og rød 
peberfrugt. C-vitamin 
hjælper blandt andet 
kroppen med at 
optage mineralet 
jern fra maden.  
Nogle mente 
engang, at C-
vitamin var godt 
mod forkølelse. 
I dag ved vi, 
at det har ikke 
nogen effekt. Så 
du behøver ikke 
tømme C-vitamin-
glasset næste gang, 
du bliver forkølet.   n  
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Kroppen har brug for mineraler for at kunne fungere. 
Nogle mineraler behøver vi kun ganske lidt af. De kaldes 

sporstoffer. Vi skal bruge så små mængder af dem, at de 
næsten ikke kan vejes og slet ikke på en køkkenvægt. An-
dre skal vi have større portioner af. De kaldes mineraler.

Der er nogle mineraler, du skal være særlig opmærksom 
på, at du får nok af: calcium, jern og sporstoffet jod. Det er 
derfor disse mineraler, der fortælles om.

Calcium eller kalk:
Knoglerne er lavet af kalk, også kaldet calcium. Calcium 
findes i alle mælkeprodukter inklusive ost. For at få så 
sunde og stærke knogler som muligt, er det vigtigt, at du 
drikker og spiser mælkeprodukter: Jo mere calcium, du 
kan stoppe ind i knoglerne, mens du vokser, jo stærkere vil 
de være resten af livet. 

Du synes måske, at det er lidt for tidligt, at du skal be-
gynde at tænke på dit liv som pensionist. Men det er NU, 
du kan gøre noget for at få en stærk krop, også når du 
bliver gammel. Lige nu er dine knogler klar til at optage så 
meget kalk, som muligt. Når du bliver tyve år, tager de ikke 
længere så godt imod, og når du runder de 30 år, begyn-
der dine knogler at miste kalk og bliver svagere og svagere. 
Dyrker du meget motion, afkalker knoglerne ikke så hurtigt, 
som hvis du ikke dyrker motion. 

Specielt til pigerne: Måske har din mormor eller farmor 
brækket hoften, benet eller armen? Det er nemlig især 
kvinder, der får skøre knogler, som let brækker, når de 
bliver gamle. Derfor er det vigtigt, at I husker særlig godt på 
det med mælken og motionen. 

sådan får du dækket dit daglige behov for kalk: 
•   ½ liter mager mælk + et par skiver ost (30 g.)
•   Spiser du ikke ost, kan du drikke et ekstra glas mælk. 1 

glas (1½- 2 dl.)

jern:
Bliver du svimmel når du rejser dig for hurtigt? 

Så mangler du måske jern. Jern er med til at 
styre iltoptagelsen i blodet. Har du for lidt jern, 
tager det lidt tid, før ilten når op til hjernen, når du 
rejser dig. Derfor føler du dig svimmel.

specielt til pigerne: 
Når I får menstruation, mister I lidt  blod og dermed også 
jern. Derfor er det vidtigt at I husker af spise mad med 

meget jern i. Ellers kan I få hovedpine og blive trætte og 
uoplagte.

For at få jern nok skal du spise:
•   grønne bladgrønsager som spinat, grøn-

kål
•   grønsager og frugt med meget C-

vitamin til alle måltider
•   magert kød/kødpålæg, fisk 

eller fjerkræ til hovedmålti-
derne nogle dage.

Undgå at drikke kaffe, te, 
mælk og kakao til maden, for 
det gør det sværere for krop-
pen at optage jernet i maden. 
Du må gerne drikke kaffe og 
te på andre tidspunkter, men 
ikke lige før, i mens og efter du 
har spist. Drik vand eller juice i 
stedet for.

jod:
Vi får ikke jod nok gennem kosten 
her i Danmark. Derfor har Fødevare-
direktoratet besluttet at tilsætte jod til 
saltet for at sikre, at vi får jod nok.

Jod har kun én funktion i kroppen. Det er 
med til at danne et hormon – tyroxin – som 
styrer skjoldbruskkirtlen. Skjoldbruskkirtlen er 
det organ, der er med til at regulere dit stofskif-
te. Ved mangel på jod opstår sygdommen Struma – 
en stofskiftesygdom. I madvarerne kommer 
jod fra fisk, og da danskere ikke spiser 
så meget fisk, får mange måske ikke jod 
nok. Derfor er der endnu en grund til at 
spise fisk!                                   n

Mineraler
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I »gamle dage« spiste befolkningen efter årstiden. Det 
var de nødt til, fordi de ikke kunne få transporteret frugt 
og grønt fra udlandet, som vi kan i dag. Den gang vidste 
enhver husmoder præcis, hvornår der var sæson for æbler, 
gulerødder og kartofler. De dyrkede også meget af det 
selv og gemte vintergrønsagerne til vinteren – det hedder, 
at de »kulede dem ned«, dvs. gravede et hul i jorden, hvor 
de kunne ligge fugtigt og køligt, til de skulle spises. Når 
det igen blev muligt at dyrke friske vintergrønsager, gjorde 
de det og spiste i mellemtiden sommerens grønsager. I 
marts/april måned kunne det være et problem at få frugter 
og grønsager nok, fordi lageret i kulen efterhånden slap op. 

I dag er tiderne helt anderledes: på alle tider af året kan vi 
få lige, hvad vi har lyst til – i både frisk og frossen udgave. 

Men hvis du prøver at følge årstidens danske frugter og 
grønsager, opdager du hvor godt, friske danske grønsager 
kan smage. Og du når måske heller ikke at blive så træt af 
appelsiner og jordbær, hvis du kun spiser appelsiner om-
kring jul, hvor de er meget friske, søde og saftige, og nøjes 
med at spise søde danske jordbær om sommeren.

For når der ikke er sæson i Danmark for bestemte slags 
frugt og grønt, importerer vi dem fra andre lande. Her er 
frugten ofte plukket, når den er grøn og umoden og så 
modnes den kunstigt, inden den skal ud i butikkerne. Det 
vil sige, at den ikke modnes i solens varme stråler. Tror du, 
at du kan smage forskel?

Der findes ikke alle former for frugt og grønt i Danmark. 

F.eks. kræver eksotiske frugter som papaya, litchifrugt, 
stjernefrugt, kærlighedsfrugt osv, et meget varmere klima. 
Ligesom appelsiner, citroner og bananer. Derfor importerer 
vi dem fra udlandet. 

»6 om dagen«
»6 om dagen« – det er altså ikke noget frækt! Næh, det 
handler om, at du skal spise så meget frugt og grønt, du 
kan i løbet af dagen. Helst 600 gram hver dag. 

Et mellemstort æble, en mellemstor gulerod og en skål-
fuld salat vejer hver især ca. 100 gram. 

Hvis du synes, at det er umuligt at få spist så mange 
grønsager, kan du dampe eller koge dem. Eller prøv at 
bruge tid på at skære gulerødder, rødbeder og frugt ud 
i små lækre stave eller skiver i slik-størrelse. Det smager 
sprødt og dejligt og er lettere at tygge.         n

Forslag til 100 gram frugt eller grønt:
100 gram frugt 
• 3 skiver ananas
• 1 lille appelsin
• 1 lille banan
• 3 klementiner
• 1 fersken
• ½ grapefrugt
• 10 jordbær
• 1 stor kiwi
• 1 stor båd melon
• 20 vindruer
• 1 lille æble

100 gram grønsager  
• ¼ agurk
• ¼ aubergine
• ¼ blomkål
• ½ fennikel
• 3 dl snittet hvidkål
• 1 stort løg
•  1½ dl majskerner eller 

ærter
• 1 peberfrugt
• ½ porre
• 1 rødbede
• 1 stor tomat

Grønt hele året



Der er nok ikke nogen, der behøver at fortælle dig, at det 
er sundt at spise frugt og grønsager. Det har du garanteret 
hørt 1000 gange før. Men præcis hvorfor, det er så sundt, 
er der nok ikke så mange, der ved. 

En af grundene er, at frugt og grønt er fyldt med vitami-
ner og mineraler og med de vigtige kulhydrater, som er 
livsnødvendige for, at hjernen kan fungere. 

Derudover har man fundet ud af, at frugt og grønt in-
deholder en masse andre gode stoffer, som blandt andet 
styrker dit immunforsvar, så din krop bedre kan bekæmpe 
sygdomme. Stofferne kaldes ”sekundære stoffer” i mod-
sætning til de ”primære stoffer”, som er kulhydrater, pro-
tein, fedt, vitaminer og mineraler. 

De sekundære stoffer er alt det, planten producerer for 
at sikre sin egen overlevelse. Det er blandt andet farve- og 
smagsstoffer, men også stoffer, der forsvarer planten mod 
angreb af skadedyr og sygdomme. 

De sekundære stoffer findes i meget små mængder i 
planterne. Samtidig er der rigtig mange forskellige slags. 
Derfor skal man spise mange og meget forskellige typer 
frugt og grønt, hvis man vil have udbytte af de gode egen-
skaber. Det er altså ikke godt nok at spise grøn salat med 
agurk og tomat hver dag. 

vidste du: 
•   at 600 gram frugt og grønt om dagen nedsætter 

risikoen for forskellige former for kræft 
og andre sygdomme med 15-30 
procent 

•   at forskellige frugter og grøn-
sager indeholder forskellige 
vitaminer og mineraler 

•   at kartofler ikke tæller 
med i de anbefalede 600 
gram om dagen – lige-
som ris og pasta heller 
ikke gør 

•   at et glas juice tæller 
som ét stykke frugt. Men 
to glas tæller ikke som 
to stykker.                   n

Æbler og kål  
jager sygdomme på flugt
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Vores kost ændrer sig hele tiden i takt med, at samfundet 
og kulturen ændrer sig. Dengang, Danmark var et land-
brugsland, og de fleste havde hårdt fysisk arbejde, var det 
vigtigt, at kosten var rig på fedt og proteiner. Man spiste 
også mest dansk, fordi det var dyrt og besværligt at få fat i 
udenlandske råvarer. Og så var al maden hjemmelavet. Der 
var ikke noget, der hed fastfood og færdigretter. På samme 
måde var og er kosten i andre lande sammensat ud fra, 
hvad man kan få fat på, hvad man kan dyrke, og hvad der 
er tradition for. I Mongoliet er det f.eks. helt almindeligt at 
spise gæret hestemælk og indmad og øjne fra får. Og i 
nogle afrikanske lande spiser de friturestegte myrer. 

I Danmark får vi i dag både råvarer og inspiration fra 
alle mulige lande i hele verden. Derfor er vores kost blevet 
meget mere international. Samtidig spiser vi mere og mere 
fastfood. Vi kan sagtens spise færdiglavet japansk sushi 
den ene dag, italiensk pasta den næste og hjemmelavede 
danske frikadeller den tredje. Men selv om vi måske aldrig 
før har haft så mange muligheder for at spise varieret, er 
der alligevel mange, der spiser ensformigt og usundt. 

Kosten har ændret sig meget på få år
Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning har undersøgt, 
hvordan vores kost har ændret sig gennem de seneste ca. 
15 år. De fandt blandt andet ud af, at: 

•   Mælkeprodukter  
Vi indtager flere magre mælkeprodukter. Indtaget af 
skummet-, kærne- og minimælk er næsten fordoblet, 
mens sødmælksforbruget er faldet. Børn drikker næsten 
dobbelt så meget mælk som voksne.

•   Frugt og grønt 
Vi spiser mere frugt og grønt. Børn spiste i gennemsnit 
30 procent mere frugt og grønt i 2001 end de gjorde 
i 1985 og for voksne var tallet 50 procent mere. 
Kampagnen ”6 om dagen” understreger dog, at det 
i nogen grad er det ”forkerte” 
frugt og grønt. Det vil sige, 
at vi spiser for meget tomat, 
agurk og salat også om vin-
teren, hvor der ikke er sær-
lig mange vitaminer i, og for 
lidt rodfrugter o.lign. 
Kampagnen gør også 
opmærksom på, at der 
er et stykke vej igen, før 

vi er oppe på de anbefalede 600 gram frugt og grønt pr. 
dag (400 gram for børn). I  gennemsnit spiser unge og 
voksne nemlig kun 379 gram

•    Fedt 
Vi spiser mindre smør, olie og margarine. Det er med-
virkende til, at der i dag er omkring én million danskere, 
der højst får 30 procent af deres energiindtag fra fedt. 
I 1995 gjaldt det kun for knap 300.000. Men kostens 
gennemsnitlige indhold af fedt er fortsat for højt i forhold 
til anbefalingerne.

•   Sodavand og slik 
Børn og voksne drikker henholdsvis 40 og 10 procent 
flere søde læskedrikke i dag end i 1995. Desuden spiser 
børn ca. 30 procent mere slik, mens voksne spiser næ-
sten dobbelt så meget slik som i 1995. 

•   Fisk og rugbrød 
Vi spiser mindre fisk og grove brødtyper. Især spiser 
børn mindre rugbrød. Sammenholdt med at børn også 
spiser ”grove” grøntsager som rodfrugter og kål, resulte-
rer det i et for llille kostfiberindtag hos børn.

•   Alkohol 
Voksne drikker mere alkohol end i 1995. Det skyldes 
især, at voksne i dag drikker 53 procent mere vin end i 
1995. En stigende andel af både mænd og kvinder drik-
ker mere alkohol end det maksimalt anbefalede. 

Selv om undersøgelsen viser, at det går bedre med vores 
madvaner på nogle områder, er der andre områder, hvor 
det går den forkerte vej – f.eks. i forhold til sukker og alko-
hol. Der er derfor fortsat brug for at gøre en indsats for at få 
danskere til at spise sundere og dyrke mere motion.         n

I Mongoliet spiser de fåreøjne
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Hvis noget er sundt, er det garanteret også kedeligt! Sådan 
tænker mange. Men de fleste ved vist godt, at det slet 
ikke behøver være sådan – ofte er det i virkeligheden lige 
modsat. 

Det handler i bund og grund om at sørge for, at den mad, 
vi spiser, ser lækker og indbydende ud og – allervigtigst 
- smager af noget. Tag f.eks. mad fra Thailand. Det er som 
regel fyldt med grøntsager i alle mulige forskellige farver 
og masser af gode krydderier og friske krydderurter, der 
gør det til en sanseoplevelse at spise. Eller sushi fra Japan 
– det er supersundt og kan ligne et helt kunstværk. Kede-
ligt er det i hvert fald ikke!

I Danmark har vi generelt tradition for at spise fedt 
snarere end meget krydret: Tænk bare på frikadeller med 
kartoffelsalat, hønsesalat med mayonnaise, flødekartofler 
eller hakkebøffer med flødelegeret sovs. Til gengæld er vi 
ikke så vant til stærk mad. Dansk mad  er sjældent særligt 
krydret. For mange danskere kan de fremmedartede ret-

ter derfor virke mærkelige og tit også for stærke, men de 
fleste kan vænne sig til det. Og jo mere man lærer at spise 
og genkende forskellige slags smag, des rigere og sjovere 
bliver ens oplevelse af mad. 

surt, sødt, salt og bittert
Det med smag er lidt af en videnskab. For at være en god 
kok, der kan finde på nye retter og smagssammensætnin-
ger, er det altafgørende at vide noget om, hvordan forskelli-
ge slags smag virker sammen, og hvordan man balancerer 
surt, sødt, salt og bittert i forhold til hinanden. Det gælder 
nemlig ikke bare om at bruge så mange krydderier som 
muligt. Så vil der nemt ske det, at de stærkeste af dem 
”kvæler” smagen af de mindre stærke, og man vil slet ikke 
kunne kende de forskellige ingredienser fra hinanden. Om-
vendt ved en god kok, at nogle krydderier netop forstærker 
hinandens smag på den helt rigtige måde ved at blive sat 
sammen.                  n

Sjovt, sundt og smagfuldt

s
m

a
g



Madpyramiden og de otte kostråd
Kender du madpyramiden? Madpyramiden er god at have 
i tankerne, når du skal sammensætte din daglige mad. Ved 
du, hvordan du skal læse den? Ellers får du hjælp her: 

Bunden af pyramiden er basismad 
Den indeholder:
• 1/2  liter magre mælkeprodukter
• 2  skiver mager ost
• 2  spsk. margarine, smør/Kærgården eller olie
• 5  skiver brød, rugbrød, grovbrød eller franskbrød
• 50  gram havregryn, cornflakes eller pasta
• 250  gram kartofler

Du skal spise al basismaden fra pyramidens bund hver 
dag. Ikke på en gang, men fordelt over hele dagen. 

I midten af pyramiden finder du grønsager 
og frugt. Som der står på side 19, skal 

du spise 6 stykker frugt og grønt 
hver dag. Du kan selv vælge, 
hvad du helst vil have. Juice 
tæller også som et stykke 
frugt. Hvis du synes, det er 
for svært at spise så mange rå 
grønsager, kan du dampe eller 
koge dem. Dampning bevarer 
flest vitaminer. Hvis de koges, 
bør de koges så lidt som muligt. 
Grønsager smager bedst, når de 
ikke koges for længe.

Frugten kan du f.eks. spise til morgenmad eller som 
mellemmåltider i frikvartererne i skolen. Frisk frugt smager 
også dejligt som dessert, ovenpå havregryn, cornflakes el-
ler mælkeprodukter, eller måske i salaten, hvis du tør. Prøv 
f.eks. med appelsin, melon eller ananas.

I toppen af pyramiden er der kød, fisk og æg.
Hvis du har spist alt fra bunden og meget fra midten af 

pyramiden, er du måske så mæt, at du ikke behøver ret 
meget kød. Til gengæld er det fint, hvis du hver dag har en 
halv skive rugbrød med fisk med i madpakken, og spiser 
fisk til aften mindst et par gange om ugen. 

Ud over mælken i madpyramiden skal du huske at drikke 
rigeligt med vand. Læs mere om det på side 12-13.         n

de 8 kostråd er:
1.   Spis mere frugt og grønt – 6 om dagen
2.   Spis fisk og fiskepålæg – flere gange om ugen
3.   Spis kartofler, ris, eller pasta og groft brød  

– hver dag
4.   Spar på sukker – især fra sodavand, slik og kager
5.   Spar på fedtet – især fra mejeriprodukter og kød
6.   Spis varieret – og bevar normalvægten
7.   Sluk tørsten i vand
8.    Vær fysisk aktiv – mindst 60 minutter om dagen* 

* for voksne mindst 30 minutter
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