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Forord

Sådan lyder det i Måltidstænketankens ambi-

tioner. Måltidstænketanken blev nedsat med 

det formål, at foreslå en række måltidsråd og 

komme med ideer til at styrke den danske mad- 

og måltidskultur, hvor smag, sanselighed og  

fællesskaber er i fokus.

Jeg har været meget glad og stolt over at være 

formand for Måltidstænketanken, fordi jeg synes, 

at der gennem dette arbejde er blevet rejst en 

meget væsentlig og vedrørende debat. 

Jeg vil sige stor tak til alle medlemmerne af  

Måltidstænketanken, som har arbejdet frem mod 

målet med al deres faglige viden og ikke mindst 

store engagement. Gennem de tre møder, der  

er blevet afholdt i Måltidstænketanken, har der  

været spændende diskussioner og gode drøftel-

ser. Der har været bred enighed om vigtigheden 

af at styrke den danske mad- og måltidskultur. 

Måltidstænketankens medlemmer er et bredt 

udsnit af madiværksættere, forbrugere, forskere, 

erhvervsfolk, interesseorganisationer og mål-

tidsmeningsdannere. Diskussionerne har gået 

højt og der har været forskellige tilgange til, hvor-

dan mad og måltider kan få en større prioritering 

i vores samfund, og hvordan det bør ske. Alligevel 

er det lykkedes at lande tre vigtige og veloverve-

jede måltidsråd, der har høje ambitioner for, hvor-

dan måltidet kan komme mere i fokus. 

Det er mit håb, at måltidsrådene og ambitionerne 

kommer ud og lever alle steder. Derfor er der 

brug for, at vi alle tager et ansvar. Det er Måltids-

tænketankens håb, at måltidsrådene og ideerne 

kan inspirere og motivere til, at vi alle bliver mere 

bevidste om den mad vi spiser og de måltider vi 

nyder i fællesskab. 

Mette Touborg
formand for Måltidstænketanken

Mette Touborg, 
borgmester i Lejre Kommune, 
formand for Måltidstænketanken.

Det gode måltid er mere end den mad, vi spiser – det kan 
være en oplevelse, der skærper sanserne og vækker vores 
følelser. Måltider samler mennesker, udvikler relationer og 
styrker vores fællesskaber. Gode måltider er livskvalitet.”
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Hjælp forældrene til at gøre 

det overskueligt at involvere 

børnene i madlavningen.  

Lav madplaner, hvor det syn-

liggøres, at tid og penge kan 

spares på den smarte måde. 

Opret en madrute i Danmark, 

som løber gennem hele landet 

og er markeret med små  

skilte i stil med Margueritruten.  

Ruten skal føre folk gennem 

det danske spisekammer og  

opfordre til sanselighed,  

nysgerrighed og inspiration.

Benyt de offentlige køkkener  

til at afholde fællesspisning  

og folkekøkkener om aftenen 

og opret folkekøkkener med 

hverdagsmad i alle små byer.
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Måltidstænketanken

Måltidstænketanken blev nedsat i september 

2014 af fødevareminister Dan Jørgensen. Formå-

let med Måltidstænketanken var at skabe debat 

om den danske mad- og måltidskultur, samt 

foreslå måltidsråd, der supplerer de eksisterende 

kostråd. Derudover skulle Måltidstænketanken 

komme med ideer til, hvordan mad- og måltids-

kulturen i Danmark kan styrkes. Måltidstænke-

tanken er sammensat af 25 madpraktikere, mål-

tidseksperter og meningsdannere. 

Måltidstænketankens arbejde har fundet sted i 

perioden fra oktober 2014 til april 2015. Der er af-

holdt tre heldagsmøder, hvor medlemmerne har 

drøftet ambitioner og anbefalinger for en stærk 

måltidskultur. 

I januar 2015 blev måltider sat til debat landet 

over til fem folkehøringer, hvor mere end 600 

personer deltog. Budskaber og ideer fra folkehø-

ringerne indgik efterfølgende i Måltidstænketan-

kens arbejde.

Denne publikation samler Måltidstænketankens 

arbejde med offentliggørelse af måltidsråd, 

ambitioner for madkulturen i Danmark, samt en 

række konkrete ideer til inspiration for mad- og 

måltidsarbejdet landet over. Måltidsrådene er 

udarbejdet af medlemmerne i fællesskab. 

Måltidsrådene har alle danskere som målgruppe. 

Det er gode råd, som kan bruges til inspiration 

i de private hjem, i de professionelle køkkener, i 

lokalsamfundet, i frivillige foreninger, i erhvervet 

og af politiske beslutningstagere. Målsætningen 

med måltidsrådene er at styrke den danske mad-

kultur. Ideer til inspiration er et sammendrag af 

de enkelte medlemmers forslag og ideer fra folke-

høringerne. 

De 25 medlemmer af Måltidstænketanken re-

præsenterer hver især forskellige ståsteder og 

inspiration og ønsker at bidrage til den fortsatte 

debat og udvikling af vores måltider.
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Lær at lave mad  
– og lær det fra dig

Brug råvarer  
– og køb ind med ansvar  
for mennesker, dyr og klode 

Spis sammen med andre  
– og nyd samværet og  
måltidet

Måltidsråd
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Det gode måltid er mere end den mad, vi spiser  

– det kan være en oplevelse, der skærper san-

serne og vækker vores følelser. Det samler men-

nesker, udvikler relationer og styrker vores fæl-

lesskaber. Gode måltider er livskvalitet. 

Men får vi nok ud af vores måltider? Hvad vil 

der mon ske, hvis vi giver os bedre tid til at lære 

håndværket, hvis vi kaster os over nye råvarer og 

retter, hvis vi smager mere på maden og bliver 

bedre til at lade os inspirere af hinanden?

Lad os gå til måltidet med større opmærksomhed 

og mere kærlighed – hvad enten det er aftensma-

den i børnefamilien, måltidet på plejehjemmet, 

den fine middag på gourmetrestauranten, en 

hotdog ved pølsevognen, eller det hurtige måltid 

på kollegiet.

Det gode måltid løser ikke alle problemer. Men 

tænk, hvis vi kan være med til at bekæmpe pro-

blemer som livsstilsygdomme, depression og en-

somhed ved at have et positivt fokus på at bruge 

råvarer, give os tid og rum til at nyde maden og 

skabe flere fællesskaber om måltidet. Her har vi 

et fælles ansvar.

Måske er det gode måltid en enkel vej til sundhed 

og livskvalitet. 

Ambitionerne 
Maden og måltidet har så meget at give os. Der-

for er vores ambitioner for måltidet høje. Vi skal 

alle kunne lave enkel hverdagsmad, råvarerne 

skal i centrum, vi skal købe mad med omtanke, 

nydelsen skal i højsædet, og vi skal dyrke fælles-

skabet omkring måltidet. 

Alle kan være med til at skabe gode måltider for 

dem selv og andre. Alle har dog ikke lige gode 

muligheder for at bruge tid, penge og opmærk-

somhed på mad. Lad os sammen arbejde for, at 

alle får mulighed for at spise gode måltider. 

Det er politikernes ansvar at sætte de overord-

nede rammer, men i dagligdagen kan vi alle 

bidrage med de ressourcer, vi hver især har til 

rådighed. 

Landbruget, fødevareindustrien, dagligvarehan-

delen, de offentlige køkkener, restauranterne, 

skolerne og du og jeg har alle en rolle at spille i 

udviklingen af en rig måltidskultur.

Vi skal kunne lave enkel hverdagsmad  
– det starter med børnene 
Børn og unge skal have mulighed for at lære at 

lave mad. Det er en vigtig del af børns udvikling, 

at de er aktivt med i køkkenet, for det gælder for 

de fleste, at vi først lærer maden at kende, når vi 

selv laver den. Vi forstår maden, når vi får fingre i 

råvarerne og ser, hvordan de opfører sig, og når 

vi oplever duftene i køkkenet. Håndelag for og 

lyst til at lave mad kan man tage med sig hele 

livet igennem.

Vi har forskellige ressourcer, og vi behøver ikke 

at lave mad fra bunden hver dag. Men når vi ved, 

hvordan man laver god, enkel mad, bliver vi også 

bedre til at sætte pris på smag og kvalitet, når vi 

køber det halv- og helfærdige måltid. 

I de professionelle køkkener er det et håndværk 

at lave mad. Her er viden, vilje og erfaring kernen 

i at kunne skabe gode måltider til alle dem, der 

ikke selv bestemmer, hvad de skal spise.  

Ambitionen er, at vores børn bliver markant 
bedre til at lave mad, end deres forældre er 
i dag. Alle danskere skal udvikle deres mad-
kundskaber, så de kan købe og lave enkel og 
god hverdagsmad. 

Måltidstænketankens 
ambitioner
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Vi skal bruge råvarer og være  
nysgerrige på vores spisekammer 
Råvarerne er kernen i maden. Når vi kan se og 

smage, hvad maden er lavet af, kan det give os en 

større oplevelse, og vi bliver mere bevidste om, 

hvad der er godt for os, og hvad der har en god 

smag. 

Der kommer en naturlig variation i vores måltider, 

når vi bruger sæsonens friske råvarer, og det kan 

være med til at gøre os nysgerrige på naturens 

spisekammer. Mad, der skærper sanserne og 

nysgerrigheden, giver større måltidsoplevelser.

Ambitionen er, at vi skal bruge den rigdom  
af råvarer, der findes rundt omkring os. Vi skal 
spise rigtig mad, som er til at forstå, men vi 
skal også være nysgerrige – uanset om vi selv 
står i køkkenet eller får maden serveret i en 
kantine, på en restaurant eller i en institution.

Vi skal købe mad med omtanke  
for mennesker, dyr og klode 
Det er ikke lige meget, hvordan vi producerer 

vores mad og bruger den. Vores mad påvirker 

os selv, miljøet omkring os, dyrene og de men-

nesker, der producerer maden. Det er vi nødt til at 

forholde os aktivt til – både som producenter og 

forbrugere. Og vi må gøre, hvad vi hver især kan. 

Ambitionen er, at vi skal købe ind og bruge mad 
med omtanke for, hvordan det påvirker men-
nesker, dyr og klode. Det kan vi gøre ved for ek-
sempel at have fokus på økologi, dyrevelfærd, 
madspild og transport. Det er et ansvar for 
den enkelte borger, virksomhed og institution. 
Men opgaven er uoverstigelig, hvis ikke dem, vi 
køber maden af, er klare og troværdige i deres 
kommunikation.

Vi skal styrke livskvalitet og livsglæde  
gennem sanselighed og nydelse
Vi skal smage mere på maden, så måltidet kan 

blive en større oplevelse. Det kræver en indsats at 

give sanserne tid og rum til at folde sig ud. Både 

når man spiser hjemme, på skolen, på plejehjem-

met eller et sted, hvor maden kommer udefra. 

Når vi giver os tid til at smage på maden, kan det 

være, at vi mærker efter, hvad der er godt for os, 

og hvad der har en god smag. Måske bliver vi 

fristet til at eksperimentere og til at spise mere 

varieret. 

Producenter, dagligvarehandel og de offentlige 

køkkener skal hjælpe os på vej ved at give os ad-

gang til højere kvalitet, større mangfoldighed og 

flere sanseindtryk.

Ambitionen er, at sanseligheden får en langt 
større plads i vores madkultur. Vi skal åbne 
vore sanser, så maden kan ramme os i hjertet  
– ikke kun i maven og hjernen. 

Vi skal vise omsorg og dyrke fællesskaber 
med vores måltider
Vi har det godt, når rammen for et måltid er på 

plads. En god vært, godt selskab og tid og ro til at 

nyde maden giver livskvalitet. 

Måltidet er den perfekte ramme til at styrke fæl-

lesskaber, men nogen må yde for at andre kan 

nyde. Her har vi et ansvar for også at inkludere 

dem, der ikke har ressourcerne til at tage initiati-

vet, eksempelvis ensomme ældre. 

Når vi spiser sammen, yder vi omsorg og forebyg-

ger ensomhed. Vi kan mødes generationer imel-

lem og nedbryde skel og forskelle. Fællesskabet 

om måltidet er en mulighed for at mødes – også 

med mennesker, vi ikke kender.  

Ambitionen er, at vi skal prioritere samværet  
om måltidet. Vi skal gøre os umage for at være 
gode værter og invitere hinanden med til bords.  
Vi skal skabe nye former for fællesskaber om 
måltidet, så alle får mulighed for at spise sam-
men med andre. 
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Måltidsråd
Det er høje ambitioner, som kommer til at kræve 

udvikling og fokus fra alle, der har med vores 

mad og måltider at gøre. Men i virkeligheden er 

det måske ikke så svært. Hvis du har lyst til at 

gøre lidt mere ud af dine måltider, kan du over-

veje disse tre råd: 

 Lær at lave mad  
– og lær det fra dig

 Brug råvarer  
– og køb ind med ansvar  
for mennesker, dyr og klode 

 Spis sammen med andre  
– og nyd samværet og måltidet
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Folkehøringerne foregik i Vendsyssel, Sønderborg, Odense, 
Roskilde og Ringkøbing i slutningen af januar og starten af 
februar 2015. Mere end 600 deltog i debatterne landet over.  
 
Folkehøringerne blev afholdt som led i ambitionen om at 
styrke dansk madkultur. Undervejs i debatterne udfyldte  
deltagerne debatkort med ideer og forslag til handlinger, 
som Måltidstænketanken tog med i deres arbejde.

Hovedpointer fra folkehøringerne

•  Madlavning skal prioriteres i både offentligt 

og privat regi – især for børn. Daginstitutioner 

og skoler skal generelt have styrket fokus på 

madlavning, men også forældre har et ansvar 

og bør opfordres til at inddrage børnene i fami-

liens madlavning. 

•  Lokale og små producenter skal støttes – det 

kan være i form af fødevarefællesskaber. Viden 

om fødevarer i sæson skal udbredes. Flere 

lokale råvarer bør være tilgængelige i detail-

handlen og på lokale madmarkeder.

•  Offentlige fødevareindkøbsaftaler skal være 

bedre og mere fleksible med mulighed for at 

indkøbe lokale råvarer til de offentlige køkkener. 

•  Der skal skabes flere muligheder for at spise 

sammen med andre. Af mulige initiativer næv-

nes madlavning og fællesspisning, eksempel-

vis på tværs af generationer og kulturer, samt 

folkekøkkener. Der er særligt behov for fælles-

spisningstiltag målrettet ældre.

•  Køkkenhaver og nyttehaver bør etableres i 

tilknytning til offentlige børneinstitutioner, 

grønne byområder og virksomheder. 

•  Madspild skal mindskes gennem øget ansvar-

lighed, mere løsvægtssalg i detailhandlen og 

madplaner i hjemmet samt øget synlighed og 

viden om fødevarer.

Folkehøringer

Måltidstænketanken stillede spørgsmålene:

• Hvordan kan vi købe mere ansvarligt ind?

• Hvordan bliver vi bedre til at lave mad?

• Hvordan kan vi bruge flere friske råvarer?

• Hvordan bliver vi bedre til at smage på maden?

• Hvordan får vi færre, der spiser alene?





Ideer til  
 inspiration
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Ideer til inspiration

Her følger en række ideer som inspiration til at styrke 
vores mad- og måltidskultur. Det er ideer til, hvordan 
Måltidstænketankens ambitioner kan indfries. Ideerne 
er et udpluk af drøftelserne fra Måltidstænketankens 
møder, måltidstænketanksmedlemmernes forslag 
samt ideer fra folkehøringerne.  
 
Det har været en vigtig del af Måltidstænketankens  
arbejde, at alle i samfundet kan være med til at bidrage 
med de ressourcer, som vi hver især har. Derfor er  
der behov for initiativer og fokus i alle samfundets for-
skellige arenaer: Derhjemme, i det offentlige og hos  
erhvervet.
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Inspiration  
Danmark rundt

Dalum Madklub for børn og unge
På Dalumskolen i Odense fyldes skolekøkkenet med børn fra 10-15 år hver torsdag aften. Børnene er 
både fra Danmark og fra andre lande, og nogle af dem skal lære at tale dansk. Madlavningen er det 
hyggelige samlingspunkt for børnene, hvor frivillige medarbejdere har sørget for at købe mad ind til 
dagens ret. Mens børnene laver mad, fortæller nogle af dem om, hvordan de plejer at lave mad der,  
hvor de kommer fra. De smager på maden, afprøver nye ingredienser og snakker om sundhed. Mad-
klubbens frivillige fra Ungdommens Røde Kors sørger for, at vejledningen er både sjov og lærerig,  
så der skabes gode oplevelser i uformelle rammer. 

København Butikspersonale bliver kulinariske guider
I alle Irmas butikker er der kulinariske guider, som kan vejlede kunderne om smag, madlavning og  
råvarer. Butikspersonalet har fået et kulinarisk kørekort. De har været på et tre-dages kursusforløb 
samt praktisk køreprøve i egen butik. De kulinariske guider har lært om råvarer, grundsmage, til- 
beredningsmetoder og ikke mindst fået et solidt boost madglæde. De kulinariske guider er nu tov- 
holdere for kulinariske aktiviteter og events i butikkerne.

Sønderborg Spiseklub for ældre 
En gang om måneden mødes syv ældre mennesker sammen med to frivillige for at spise og snakke 
sammen. De har alle mødt hinanden, fordi de to frivillige opdagede, at der var flere ældre, som var  
meget ensomme, og trængte til at mødes med andre i et fællesskab. Derfor tog de initiativ til at invitere 
ensomme ældre til at mødes omkring et måltid mad én gang om måneden. De låner et lokale med  
et lille køkken af kommunen. De frivillige køber ind, og udgifterne til maden deles mellem alle. Der  
snakkes, dækkes bord, laves mad og spises i fællesskab. 

Gundsø Ud at spise
Restaurant Bondestuen i Jyllinge dækker hver torsdag op til middag for en gruppe ældre og deres  
spisevenner. Der serveres god gammeldags mad – lige fra stegt rødspætte med persillesovs til  
koteletter med tilbehør. De ældre har mulighed for både at blive hentet og bragt til restauranten.  
Målgruppen er ensomme ældre, som har brug for at komme ud og danne nye netværk. Det er Ældre  
Sagen i Gundsø, der står for initiativet, som sker i et samarbejde mellem hjemmeplejen og Roskilde 
Brandvæsen, som har handicapbusser. 

Aarhus Madrouletten 
Unge entreprenørskabsstuderende fra Aarhus ville udvikle et initiativ, som kunne skabe relationer  
mellem folk, som ikke kender hinanden endnu. Derfor fandt de på Madrouletten.com, som er en simpel og 
uformel måde at møde nye mennesker på. På hjemmesiden kan man melde sig som middagsvært eller 
gæst. Værten vælger datoen, adressen og aldersgruppen. Gæsterne søger efter middage i lokalområdet 
og bliver inddelt i par, der mødes og sammen handler ind og laver et ret sammen, som de medbringer til 
middagen med de andre. Madrouletten har allerede skabt nye relationer mellem 500 nye mennesker.
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Vi skal kunne lave  
enkel hverdagsmad  
– det starter med 
børnene

DERHJEMME
Børn skal have mulighed for at deltage i daglig 
madlavning og indkøb. Vi skal skabe rammer, 
som virker motiverende og giver børn og unge 
ejerskab og håndelag, f.eks. fast maddag, ka-
gedag med vennerne eller madklub.

I DET OFFENTLIGE
Der skal laves mad i alle børneinstitutioner. 
Det offentlige skal understøtte flere attraktive 
muligheder for at børn og unge laver mad og 
spiser sammen. 

ERHVERVET
Dagligvarehandlen kan være med til at gøre 
det lettere for forbrugerne at lave mad og bi-
drage til at flere børn får lyst til at lave mad. 
Det kan være udvikling af nemme måltidskon-
cepter eller kokkeskoler. 

Ideer til inspiration

•   Gør det hipt at have børnene med i køkkenet. 

Gør brug af de sociale medier. 

•  Hjælp forældrene til at gøre det overskueligt at 

involvere børnene i madlavningen. Lav mad-

planer, hvor det synliggøres, at tid og penge 

kan spares på den smarte måde. 

•  Inspirer børnene direkte – uden om forældrene, 

eksempelvis som 'MIT kokkeri', som har uddelt 

en kogebog til en hel årgang af børn. 

•  Mad og madlavning tager tid – fokuser på, 

at det er en oplevelse både at tilberede og at 

spise mad. 

•  #delditmåltid – opret et hashtag til dit hver-

dagsmåltid, så danskerne kan inspirere hinan-

den med nemme hverdagsretter.

•  Igangsæt projekter, hvor børn og unge i fattige 

familier lærer at lave god mad fra bunden. 

•  Udgiv kogebog med max fem ingredienser, så 

det er nemt og overskueligt at lave maden. 

•  Flere opskrifter med matchende “infographics” 

for at gøre madlavningsprocessen visuel.

•  Kampagneide: ‘Få stoltheden tilbage i køkke-

net – at lave mad er omsorg’. Kampagne mål-

rettet voksne, hvor det er tydeligt, at det ikke 

kun er en ‘sur pligt’, men faktisk en kærligheds-

erklæring at lave mad til sin familie.

•  Unge laver fællesmad sammen – i foreningsli-

vet, på uddannelsesinstitutioner mv. 
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•  Måltidskørekort til alle skolebørn – svarende til 

symaskinekørekortet. 

•  Madkundskab skal prioriteres højere i folke-

skolen – udvid madkundskab med skolehaver i 

andre fag. 

•  Vores madkundskaber skal være så gode, at 

vi ikke lader os begrænse af kun at kunne lave 

mad efter opskrifter. Madlavning er ikke en be-

grænsning, men en begejstring.

•  Mad og måltider bør bruges som pædagogisk 

værktøj i børneinstitutioner. Det er et redskab 

til at mindske ulighed i sundhed. 

•  Etabler madordninger i børneinstitutioner – det 

giver madmod, og fælles mad kan modvirke 

social ulighed. 

•  Flere kommunale initiativer om mad, f.eks. 

aftenskoler, ‘Fars køkkenskole’ eller madlav-

ningsaften i ungdomsklubben.

•  Madskoler – skolekantiner, hvor eleverne delta-

ger i madlavningen. 

•  Arbejdspladskantinerne kan inspirere til mad-

lavningen derhjemme.

•  Måltidskasser til ældre ‘ready to cook’, så æl-

dre bevarer evnen til selv at lave mad og være 

vært.

•  Indkøbshjælp til ældre, f.eks. madshoppingture 

i fællesskab.

•  Personale og beboere på sociale og psykiatri-

ske bosteder har behov for støtte og vejledning 

til madlavning.

•  Mad på tværs af generationer – inviter ældre 

til at deltage i madkundskabsundervisningen 

og lav lokale samarbejder mellem de lokale 

ældreboliger og skolen. 

•  Madaftener i supermarkederne, hvor kokke 

laver mad med kunderne.

Ideer fra folkehøringerne

Hvordan bliver vi bedre til at lave mad?

•  Vi skal turde være mere eksperimenterende og ‘følge opskriften’ mindre.

•  Skolekøkkenerne skal bruges af alle i samfundet (mødregrupper, arbejdsløse, hjemløse mv.).

•  Børnene skal inddrages i madlavning, uddannelse og viden om mad. I vuggestue og børne-
haver får børnene god mad, men når de kommer i skole, taber vi dem.

•  Fælles madlavning og måltider mellem naboer, så vi kan inspirere hinanden.

•  Kogebøger, hvor opgaverne er delt ud mellem dem, der skal lave maden – eksempelvis i  
aftenskoleregi.

•  Fokus på madlavning i alle aldre. Børn og voksne kan lave mad sammen i folkekøkkener.  
Ældre vil gerne spise sammen med andre, men ikke i for store forsamlinger. 

•  Madhuse, madlejre, madferiekurser, nyttehaver, madklubber og restauranter for børn.

•  Madkonsulenter i bolig- og idrætsforeninger, samt kurser om, hvordan man bruger rester  
i madlavningen.

•  Grønthandlere som tovholdere for workshops.

•  Land-sharing: Mere lejet jord til nyttehaver, eksempelvis kirkejord og frijord fra kommunen.
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Vi skal bruge  
råvarer og være 
nysgerrige på vores 
spisekammer

DERHJEMME
Lav mad fra bunden og få mere viden om råva-
rerne. Afprøv selv ‘hands on’-eksperimenter, 
f.eks. dyrk grøntsager, prøv nye retter, eller 
prøv én gang i dit liv at lave en leverpostej fra 
bunden. 

I DET OFFENTLIGE
De offentlige køkkener skal være forbilleder 
for god hverdagsmad. Der skal eksperimente-
res mere med råvarerne, og de offentlige køk-
kener skal være nysgerrige og kreative. Det 
offentlige bør indgå partnerskaber med lokale 
producenter.

ERHVERVET
Fødevareproducenter og fødevareindustrien 
bør i højere grad åbne op og invitere forbru-
gerne indenfor på besøg i produktionen. 

Ideer til inspiration

•  Inspirer til brug af råvarer i sæson. Skab over-

blik over udbuddet af danske råvarer i sæson 

– plakat eller app. 

•  Afhold en spis dansk-uge, eventuelt om vinte-

ren, hvor flest danskere savner inspiration til at 

købe og spise lokale råvarer. 

•  Opret en madrute i Danmark, som løber gen-

nem hele landet og er markeret med små skilte 

i stil med Margueritruten. Ruten skal føre folk 

gennem det danske spisekammer og opfordre 

til sanselighed, nysgerrighed og inspiration. 

•  Tag på madvandringer i naturen. Besøg land-

manden og gartneren og lær om årstidens 

sæsoner. Et idekatalog med forslag til mulige 

besøgssteder i kommunen kan inspirere. 

•  Inddrag børn og unge i madlavningen fra jord 

til bord. Giv børnene sanselig erfaring og mad-

mod gennem de offentlige institutioner.

•  Gør det obligatorisk at undervise i råvarer i sæ-

son som del af madkundskabsundervisningen.

•  Flere haver. Støt op om og udbred køkkenhaver 

i tilknytning til skole- og fritidsinstitutioner, virk-

somheder og private hjem i byen og på landet. 
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•  Udbred nyttehaver i tilknytning til storkøkkener.

•  Ansæt ‘madkultur-vejledere’ i alle kommuner. 

Madkultur-vejlederne har som funktion at 

dyrke sæsonens råvarer og fortæller om rå-

varer, natur og madkultur på lokale skoler.

•  Krav til høj faglighed i de professionelle køkke-

ner. Styrk fagligheden, så personale får viden 

om ernæring, hygiejne og kulinariske kvaliteter 

i mad til køkkenerne.

•  Det offentlige fødevareindkøb og indkøbsafta-

ler skal give mulighed for at købe råvarer i god 

kvalitet og flere lokale råvarer. 

•  Sæt fokus på fødevarefællesskaberne, deres 

vidensdeling og inspiration. 

•  Støt op om initiativer, hvor detailhandlen sam-

arbejder med lokale leverandører mv. Del hi-

storien, når detailhandlen indgår samarbejde 

med lokale leverandører, således at detail-

handlen forstår, at sådanne tiltag værdsættes.

•  Uddan butikspersonalet i detailhandlen i mad, 

kvalitet og sæson.

•  Supermarkeder kan indrette et område med 

sæsonvarer.

Ideer fra folkehøringerne

Hvordan kan vi bruge flere friske råvarer?

•  Mere og bedre samarbejde mellem økologisk og konventionel produktion.

•  Udbredelse af nethandel i form af webbutikker med opskrifter.

•  Mere fokus på at dyrke egne fødevarer i fælles køkkkenhaver og byhaver samt flere  
fødevarefællesskaber, hvilket øger tilgængeligheden af råvarer. 

•  Grossister skal være villige til at distribuere de små aktørers produkter.

•  Flere ernæringsassistenter i børnehaverne, som skal lære børnene om friske råvarer,  
vise dem råvarer i sæson og lade dem smage.

•  Der skal være større tilgængelighed til og færre regler for gårdbutikker.  
Informationstavler i kommunerne til markedsførelse af de lokale gårdbutikker.

•  Nationaldag for mindre madspild.

•  Nye teknologier omkring emballage, opbevaring og distribution af frisk grønt, eksempelvis 
grønsager på is ligesom med fisk.

•  Mad kan anvendes som en del af sygdomsbehandling, hvilket også sparer penge.

•  Indkøbsaftaler skal fjernes eller forbedres, så der gives bedre mulighed for at handle hos  
små leverandører.
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Vi skal købe mad 
med omtanke  
for mennesker, dyr  
og klode

DERHJEMME
Tag stilling til den mad, du køber og spiser.  
Viden og vidensdeling skal understøttes.  
Vi skal snakke sammen, tage stilling og stille 
krav til vores mad. 

I DET OFFENTLIGE
Det offentlige bør gå foran og indkøbe mad 
med omtanke for mennesker, dyr og klode.

ERHVERVET
Dagligvarehandlen bør sætte en underlægger 
for kvalitet og dyrevelfærd. Dagligvarehandlen 
skal blive bedre til at inspirere og hjælpe for-
brugerne med at træffe bedre valg for klima og 
dyrevelfærd. 

Ideer til inspiration

•  Tag ansvar og stil krav som forbruger – både 

til dit supermarked og til dit spisested. Ønsk 

bedre varer og bæredygtige måltider.

•  Ethvert barn i Danmark skal prøve at have  

dyrket deres egen grønsag og opnå forståelse 

for økologisk fødevareproduktion.

•  Oplys forbrugerne om, hvorfor økologiske  

varer koster mere end konventionelle. 

•  Giv folk mulighed for at følge råvarernes til-

blivelse gennem storytelling.

•  Omlægning til økologi i de offentlige køkkener 

forudsætter stor faglighed og kræver opmærk-

somhed og uddannelse. 

•  Behov for bedre information om, hvordan  

daginstitutioner kan bruge ‘private råvarer’, 

eksempelvis æbler fra træer på daginstitu-

tionens grund. 

•  Sæt fokus på mindre madspild.

•  Mere løsvægtssalg frem for mængdesalg og 

tilbud på udløbsvarer i dagligvarehandlen for 

at minimere madspild.

•  Grimme grønsager – lav forbrugerkampagner, 

som fremmer brug af grønsager med skøn-

hedsfejl. 

•  Mere miljøvenlig brug af emballage til mad. 

Tænk i nye baner i detailhandlen og på mulig-

heden for politiske initiativer i forhold til  

emballageregler. 
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•  Indfør et CO2-mærke, som viser det samlede 

miljø- og klimamæssige ‘fodaftryk’ for en given 

vare. 

•  Etablér økologiske supermarkeder og indkøbs-

koncepter og sørg for, at alle varer i detailhand-

len også findes i en økologisk version. 

•  Øg gennemskueligheden ved at uddanne bu-

tikspersonale til at vejlede interesserede kun-

der i forskellen på de forskellige varer.

Ideer fra folkehøringerne

Hvordan kan vi købe mere ansvarligt ind?

•  Vi skal ikke købe mere ind, end vi har brug for. Vi skal lave mindre portionsanretninger og  
blive bedre til at bruge rester.

•  Vi skal planlægge bedre ved hjælp af madplaner og indkøbsfællesskaber.

•  Vi skal bruge flere vegetariske og færre animalske fødevarer.

•  Vi skal kende producenterne og leverandørerne. De kan for eksempel rates i forhold til  
deres ansvarlighed.

•  TV-madprogrammer skal have mere fokus på ansvarlighed. Stjernekokke skal vise de  
friske råvarer frem.

•  Ny indkøbskultur i detailhandlen. Smagseksperimentarium og dansk sæsonvareafdeling  
i butikkerne. Mere stykpris og løsvægt, mindre portionsstørrelser og mængderabatter.

•  Differentieret moms. Forskel i afgift på sunde og usunde varer. 

•  Storkøkkenerne er i øjeblikket forbeholdt industrivarer, hvor der ikke er plads til det skæve.  
Der er for meget sygdomsforskrækkelse og fokus på hygiejne.

•  Udenlandske økologiske producenter skal støttes med mere ulandsbistand.

•  Fast pris til landmanden. Lav en mærkning, som viser, at landmanden får det, han skal have.
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Vi skal styrke  
vores livskvalitet  
og livsglæde  
gennem sanselighed 
og nydelse

DERHJEMME
Vi kan øge livskvaliteten ved at give maden og 
måltidet mere opmærksomhed. Der er meget 
at hente ved at sætte fokus på sanselighed og 
nydelse, når vi alligevel spiser sammen, f.eks. 
i klassen, i frokoststuen eller i idrætsklubben. 
Det handler om at gøre måltidet og fællesspis-
ningen til en oplevelse. 

I DET OFFENTLIGE
I de offentlige institutioner skal der mere fo-
kus på madens kvalitet og måltidsoplevelsen. 
På alle plejecentre bør der være produktions-

køkkener for at sikre duft, god madkvalitet  
og mere dialog mellem køkken, personale 
og ikke mindst borgerne, der spiser maden. 
Værtsskabet er vigtigt og uddannelse af pro-
fessionelle – plejepersonale og pædagoger 
– er nødvendigt.

ERHVERVET
Dagligvarehandlen opfordres til at gøre butik-
kerne mere sanselige og æstetiske samt skabe 
mulighed for, at kunderne bringes tættere på 
råvarerne og producenten.

Ideer til inspiration

•  Afhold sanseture for folkeskoleklasser, hvor de 

skal smage og dufte til forskellige råvarer og 

spiselige planter.

•  Lad børn og unge blive omgivet af rollemodel-

ler i deres hverdag, som kan smitte dem med 

begejstring for mad, sanselighed og nydelse. 

Lav madklubber og giv skolebørn en madfre-

dag om måneden, hvor eleverne på skift laver 

sin livret til resten af klassen sammen med en 

lærer eller forældre. Lær at lytte til, arbejde 

med, imødekomme og udfordre børnenes 

smag. Med længere spisepauser opprioriteres 

maden. 

•  Udnyt madlavningen til at få fædrene op af 

stolen og mødes med børnene i en fælles re-

ferenceramme og trygge omgivelser. På den 

måde oplever man sammen vigtigheden af at 

nyde et godt fælles måltid, eksempelvis gen-

nem madlavning til mennesker, som ikke har 

så meget. 

•  Sanselige supermarkeder – lav et supermarked 

uden emballage.

•  Sørg for at måltider i offentlige institutioner, ek-

sempelvis psykiatriske afdelinger og plejehjem, 

er solide, velsmagende og lavet på stedet.
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•  Send råvarer frem for færdigvarer til de svage 

grupper, der ikke selv kan handle ind, men godt 

kan lave mad. Vedlæg en guide med enkle op-

skrifter for at gøre det simpelt. 

•  Prioriter måltidet, både med hensyn til form, 

farve, duft, smag, portionsstørrelser og sam-

mensætning af forskellige elementer. 

•  Lad 20% af al offentlig beplantning være spise-

lig, eksempelvis rosmarinbuske. 

•  Giv i så vid udstrækning som muligt plads til, at 

man også i det offentlige kan spise hvad, hvor, 

hvornår og med hvem man vil. Dette skal også 

gøre sig gældende for de ældre.

•  Prioriter værtsskabet, da et måltid ikke blot 

er maden i sig selv, men en social begivenhed 

og vigtig katalysator for livskvalitet og livs-

glæde. Værtsrollen skal især opprioriteres 

der, hvor nogle er afhængige af andre for at 

skabe disse rammer. Kost-, ernærings- og 

sundhedsfaglige kan, med deres ekspertise 

som professionelle værter, undervise andre 

faggrupper på sygehuse og plejehjem i godt 

værtsskab.

•  Lav en national mad- og måltidsstrategi med 

tilknyttede regionale/kommunale mad- og 

måltidsstrategier og måltidschefer. Formuler 

kommunale kvalitetsstandarder, herunder æl-

dremad, samt nationale mål for underernæring 

og få ernæring ind som faktor i rehabilitering.

•  Indret spiseomgivelserne i plejehjem, kantiner 

og andre institutioner, så de komplimenterer 

madnydelsen, da maden smager bedre, ser 

bedre ud og vurderes til at være i højere kvali-

tet i pæne omgivelser.

•  Genåben de lokale plejehjemskøkkener, så ma-

den kan blive tilberedt tæt på beboerne og duf-

ten sprede sig i plejehjemmet – det medvirker til 

øget appetit og livsglæde, og gør plejehjemmet 

til et ‘hjem.’

Ideer fra folkehøringerne

Hvordan bliver vi bedre til at smage på maden?

•  Vi skal hylde modet til at være åben over for nye smage og udvikle smagsløgene.

•  Forskellige fødevaresorter smager meget forskelligt, men sorterne er under pres,  
fordi smagen ikke prioriteres.

•  Lav en ‘smagens dag’ – det skal være sjovt.

•  Vi skal prioritere og være fælles om madlavningen og måltidet, og have ro om måltidet  
uden TV eller computer.

•  Det er vigtigt at tale med hinanden og skabe et hyggeligt samvær under middagen,  
og det er vigtigt at tale om maden og dens historie.

•  Flere arrangementer, hvor danskere med forskellig etnicitet samles, og man smager på  
de forskellige retter fra de repræsenterede kulturer. 

•  Vi skal arbejde med madmod tidligt i livet, eksempelvis gennem madcaféer i  
daginstitutionerne, hvor børnene deler hinandens madpakker, så man smager mere.

•  Tag en opskrift, byt en råvare ud og smag igen.

•  Lav mindre, men bedre mad. Lav simpel mad med færre råvarer, som smages hver for sig.

•  Undlad at lempe planloven, så der kan bygges større supermarkeder. Så får vi flere små  
butikker med kvalitetsfødevarer.
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Vi skal vise omsorg  
og dyrke fællesskaber 
med vores måltider

DERHJEMME
Vi skal tage os tid til at spise sammen – og gøre 
det enkelt i hverdagen. Fælleskabet om målti-
det kan være mødested og et middel til at vise 
omsorg og skabe nye fællesskaber.

I DET OFFENTLIGE
Brug det offentlige rum til fælles måltider, 
f.eks. tomme køkkener, skoler og parker. De 
offentlige køkkener kan stilles til rådighed for 
lokalsamfundet og invitere til madsamvær i de 
offentlige fællesskaber. 

ERHVERVET
Erhvervet kan lægge hus til fælles mad- og 
måltidsoplevelser, f.eks. folkekøkken hos pro-
ducenten, vinklub i butikken eller fællesborde 
på restauranten. 

Tænk nyt på tværs i partnerskaber mellem det 
offentlige, erhverv og frivillige. 

Ideer til inspiration

•  Skab trygge rammer for alle børn (også de 

generte, de ensomme og børn med handicap) 

i køkkenskoler, eksempelvis for fædre eller 

bedstefædre og deres børn og børnebørn, hvor 

børn sammen med andre kan føle sig som en 

del af noget.

•  Slut børn og unges fritidsaktiviteter af med et 

fælles måltid mad. 

•  Mød hinanden på tværs af kulturer over fælles-

middag i lokalområdet – lær din nabo at kende.

•  Arranger madfællesskaber mellem unge og 

ældre, hvor de ældre generationer kan bidrage 

til madsocialiseringen ved at dele deres viden 

og færdigheder om madlavning og forarbejd-

ning af råvarer. Disse madfællesskaber kan på 

sigt føre til venskaber på tværs af generationer. 

•  Kombiner historie, samfundsfag og madkund-

skab i arrangementer, hvor de unge inviterer 

spisende gæster fra plejehjemmet, asylcentret, 

hjemløsehjemmet og lignende.

•  Lav måltidsdating, eventuelt over en hjemme-

side. Man annoncerer, hvad man vil lave til mid-

dag en given aften og til hvor mange, hvorefter 

andre kan tilmelde sig. Måltidsudbud udløser 

point, som efterfølgende kan indløses i form af 

deltagelse i måltider hos andre.

•  Benyt de offentlige køkkener til at afholde fæl-

lesspisning og folkekøkkener om aftenen og 

opret folkekøkkener med hverdagsmad i alle 

små byer. Brug gaderummet til lokal fælles-

spisning om sommeren.



25 

•  Afhold spisefællesskaber for dem, der har 

svært ved at etablere et måltid for sig selv, 

såsom de ældre og syge, med inspiration fra 

eksisterende initiativer. Lav en platform, som 

faciliteterer fællesspisning i forsamlingshuse. 

Afsæt støtte til at selvhjælpsgrupper kan mø-

des over et måltid.

•  Bring folk, som gerne vil lave mad til andre, 

sammen med folk, som ikke selv kan lave mad. 

Lad private levere mad til svage i samfundet 

imod en offentlig ydelse. 

•  Spisevenner – ældre får en spiseven, som en 

gang om ugen kommer på besøg og spiser et 

måltid sammen med den ældre borger for at 

skærpe appetitten hos småtspisende ældre. 

Initiativet er målrettet den gruppe af ældre, som 

bor alene og er socialt isolerede, for eksempel 

fordi de ikke fysisk kan bevæge sig uden for 

eget hjem, eller fordi de har mistet en samlever.

•  Få de enlige mænd ud af busken – madklub for 

enlige mænd. Hver anden onsdag bliver der 

lavet mad, hygget og skabt nye relationer, når 

enlige ældre mænd og frivillige mødes i kom-

munes skolekøkken.

•  75 års fødselsdag – gør kommunens forebyg-

gende hjemmebesøg til en fest, der skaber 

relationer til andre. 

•  Gør det lovpligtigt for kommunale madudbrin-

gere at stille 10 minutter til rådighed til at tale 

med hver person, de leverer til, såfremt denne 

ønsker det.

Ideer fra folkehøringerne

Hvordan får vi færre, der spiser alene?

•  Etabler madklubber med unge og ældre sammen.

•  Bring de ældre til maden i stedet for at bringe maden til de ældre – med madbusser  
eller anden kørselsordning.

•  Afhold fællesarrangementer i gaden og i parker med medbragt mad. 

•  Det må gerne være enkelt, når vi spiser sammen. Sæt ambitionsniveauet ned, så man  
kan mødes oftere.

•  Kædebrevsprincip, hvor man spiser sammen og inviterer fem nye en anden gang.

•  Interaktive skærme, så man kan ‘få besøg’ af familien og drikke kaffe sammen.

•  Ned med hækken, tal med naboen.

•  Fælles køkkenhaver, hvor ældre også deltager. Særligt vigtigt for de ensomme og  
psykisk syge. 

•  Giv økonomisk støtte til humanistisk forskning i madkultur.
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Måltidsråd  
& Kostråd

Måltidsrådene er udarbejdet som et supplement 

til Fødevarestyrelsens officielle Kostråd. Kostrå-

dene er blandt andet udarbejdet på baggrund 

af fælles nordiske næringsstofanbefalinger og 

bygger på solid forskning, hvor der er fundet en 

sammenhæng mellem mad og sundhed. Kostrå-

dene fokuserer således på sammensætningen af 

den mad, vi lægger på tallerkenen eller spiser på 

farten.

Læs mere om De officielle Kostråd på  

www.altomkost.dk/kostraad 

Måltidsrådene fokuserer på rammerne for vores 

måltider, såsom smag, kvalitet, nydelse og fæl-

lesskabet ved måltidet, og dermed ikke på den 

ernæringsmæssige sundhed. Måltidsrådene skal 

ikke erstatte kostrådene, men derimod supplere 

kostrådene. 

Denne publikation er udarbejdet i april 2015 som afslutning på Måltidstænktankens arbejde.

Billeder er stillet til rådighed af Madkulturen.

Måltidstænketanken blev nedsat af Fødevareminister Dan Jørgensen. Madkulturen har sammen 
med Fødevareministeriets departement og Fødevarestyrelsen indgået i den projektgruppe, som 
står bag planlægningen af arbejdet med Måltidstænketanken. 

Madkulturen har varetaget sekretariatsbetjening af Måltidstænketanken. 



LÆS MERE
Måltidsråd og madkultur Madkulturen.dk 

Kostrådene Altomkost.dk 

Fødevareministeriet Fvm.dk


