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4. Hvornår er maden sund?

Hvad skal vi spise for at være sunde 
og raske? Hvilke fødevarer skal vi 
spise meget af, og hvilke kan vi med 
fordel spise mindre af? 
 
Fødevarestyrelsen har udviklet Y-tal-
lerkenen for at gøre det nemmere at 
spise sundere og at leve efter de offi-
cielle kostråd. Du skal forestille dig 
et Y, når du øser din mad op på taller-
kenen.  
 
Spiser du efter Y-tallerkenen er du godt 
på vej til at spise sundt og varieret. 
 
På Y-tallerken skal du have 1 del med 
protein og fedt. Det kan være i form 

af kød, fisk, æg, bælgfrugter, nødder, 
planteolie og mejeriprodukter. På tal-
lerkenen skal der være 2 dele stivelse. 
Fx brød, kartofler, morgenmadspro-
dukter, ris og pasta – gerne fuldkorn. 
Endelig skal tallerkenen indeholde 2 
dele grøntsager – gerne forskellige 
slags og frugt. 
 
Du kan sikre dig, at maden er mest 
mulig bæredygtig, ved at mest mulig 
af proteinerne og fedtet kommer fra 
planteprodukter. Fx bælgfrugter, nød-
der og vegetabilsk olie. Spiser du 
ingen eller næsten ingen animalske 
produkter, kan der være behov for at 
indtage kosttilskud for ikke at sætte 

din sundhed over styr. Det kan du læse 
om på altomkost.dk. Se 
kortlink.dk/259b8.     
 
Klimavenlig kødsovs  
Undersøg klimaaftrykket af en alminde-
lig kødsovs. I finder de enkelte fødeva- 
rers CO2-udledning i CONCITOs Den 
store klimadatabase.  
Se denstoreklimadatabase.dk  
 
Prøv af beregne forskellige alternative 
udgaver. Hvad sker der med klimaaftryk-
ket, hvis vi udskifter halvdelen af okse-
kødet med kylling? Prøv også at skifte 
halvdelen af kødet med grøntsager.  
Lav også en pastasovs helt uden kød. 
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 Hvad er klimaaftrykket af de forskellige retter? 

 Hvad overrasker jer mest? 

 Hvad skal det til for at du spiser mere klimarigtigt?

CO2-ækvivalent 

CO2-ækvivalenter er tal for den samlede mængde CO2 og 

andre drivhusgasser, som en fødevare udleder for hvert kilo 

af varen. Tallet indeholder alle led i varens livscyklus, både 

transport, forarbejdning, emballage mv.

 
Kødsovs til 4 personer  
 
 

 
Kødsovs med  
600 g oksekød  
 

 
Kødsovs med  
300 g oksekød og  
300 g kylling  

 
Kødsovs med  
300 g oksekød og  
300 g grøntsager   

 
Pastasovs med  
300 g linser og  
300 g grøntsager 

 
Oksekød     
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2 
 

 
Grøntsager – vælg selv  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2 
 

 
Kylling  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2 
 

 
Røde linser  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2 
  

 
2 løg (200 g)  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2 
 

 
2 fed hvidløg (10 g)  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2 
 

 
1 ds. tomat (450 g)  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2 
 

 
                           Kg CO2 
 

 
500 g spaghetti  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2 
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2 
 

 
Samlet CO2-udledning  
for 4 personer  

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2  
 

 
                           Kg CO2 
 

 
                           Kg CO2  
 

 
Samlet CO2-udledning 
pr. person 

 
                           Kg CO2 

 

 

                           Kg CO2 

 

 

                           Kg CO2 

 

 

                           Kg CO2


