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Agenda

• Kostråd til Måltider

• Test – samt resultater

• Kort om klimamærket

• Spørgsmål





Hvorfor Kostråd til Måltider?

• Sundhed og klima

• Planterig mad med mindre kød: 31-45 % CO2-
besparelse

• De professionelle køkkener er en vigtig aktør! 
• Produktion af tusindvis af måltider
• Kan vise danskerne hvordan sund og klimavenlig 

mad ser ud



  

  

    

https://www.altomkost.dk




Bælgfrugter, fisk, 
kød og æg
• Tilbyd mindre kød – husk fisk
• Tilbyd bælgfrugter oftere end 

kød

Bælgfrugter
(2 ud af 5)

Fisk
(1 ud af 5)

Kød
(1 ud af 5)

Æg eller andet
(1 ud af 5)

Menuplan for 5 
måltider

Frokost

Linsesuppe 

Falafler

Laks

Kylling i karry

Gratin
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Materialer 
Kostråd til Måltider

Plakater

Inspirationskataloger

Små film

Visuals til sociale medier
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TEST 1
Test af nye kostråd til måltider (udkast 1) i 

daginstitutioner, skoler og kantiner
inkl. prototype af digitalt univers

Uge 33-37

Interviews med 
aktører 

Uge 38

Workshop

TEST 2
Test af nye kostråd til 
måltider (udkast 2) og 
prototype af digitalt 

univers

Uge 45-47

Interviews med 
aktører 

Uge 47-52 Primo 2022

Lancering



Resultater fra test og interviews
 Bred målgruppe – forskellige behov
 Ændring af vaner 

 Madprofessionelle   
 Brugere

 Daginstitution
 Skole 

 De madprofessionelle står alene med udfordringen 
om at servere sund og klimavenlig mad 

 Modstand fra brugerne
 Kommunikation med brugerne er vigtigt
 Indkøb hos grossist kan være en udfordring
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Resultater fra test og interviews 
Bælgfrugter
Usikkerhed omkring hvad bælgfrugter er
Hvordan får vi bælgfrugterne ind i maden 
 Inspiration og opskrifter

Reduktion i kødmængde 
 Hvad skal de gøre i stedet?

Klimaargumenter er vigtige
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Resultater fra workshop
Kommunikation på tværs/til alle målgrupper
Toolbox til kommuner/ledelser til viderekommunikation

 Materiale der formidler kostrådene til brugere, forældre mv. fx tegnefilm, 
one-pagers, plakater, kommunikation til AULA, kort mailtekst og 
køreplan, SoMe visuals

Terminologi
 Undgå kød-fri
 Fokus på hvad vi får – og ikke hvad vi mister

Ambassadører/rollemodeller og TV

Opskrifter/inspiration 
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Resultater fra workshop
Kulturændring
 ”Vi har en madkultur, som i mange år har bygget på hakket oksekød”
 A la Ny nordisk, etc.

Forslag til aktiviteter der sætter fokus på Kostråd til Måltider
 Madformidling – fx arrangementer a la Maddag
 Webinarer
 Netværk og sparring 
 Uddel smagsprøver til børn og voksne 
 Konkurrencer
 Tag børn med i køkkenet  
 Uddannelse, undervisning, kurser, etc. 
 Beskriv hvordan man kommer i gang? En rejse…
 Smagspaneler, brugerinddragelse
 Maden skal på skoleskemaet.

18



Klimamærke
Arbejdsgruppe: 
Salling Group, Coop, DSK, DE, DI fødevarer, L&F, Økologisk 
Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening.  

Øvrige input:
Øvrige interessenter kan 
skrive til: klimamaerke@fvst.dk hvis man gerne vil 
inddrages i Fødevarestyrelsens kommende arrangementer 
(workshops eller lign.). 

https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/danmark-skal-have-et-
statskontrolleret-klimamaerke/

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/N
yheder%202022/Gode-ideer-til-kommende-klimamærke.aspx

mailto:klimamaerke@fvst.dk
https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/danmark-skal-have-et-statskontrolleret-klimamaerke/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.foedevarestyrelsen.dk%2FNyheder%2FAktuelt%2FSider%2FNyheder%25202022%2FGode-ideer-til-kommende-klimam%25C3%25A6rke.aspx&data=05%7C01%7CRIKN%40di.dk%7Ccf7ea36c08164b261d8208da26218a05%7Ca339330220a54156bb13fcb1aa1c5f4b%7C0%7C0%7C637864222754079311%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3V4IqC3cW%2BXpPXiBWbF%2BSETuN2cnnTia%2FI17BNBxGso%3D&reserved=0


Tak for 
opmærksomheden 
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