Ja tak, lidt mindre er en forebyggelsesindsats mod overvægt, som skal øge
tilgængeligheden af og efterspørgslen efter lidt mindre pakker og portioner.
Overvægt er en af de største udfordringer for folkesundheden i Danmark.

Portionsstørrelse og overvægt

• Den væsentligste årsag til overvægt er et for højt energiindtag. Genetiske
årsager kan ikke forklare den store stigning verden over. Og fysisk aktivitet
alene kan ikke løse problemet1.
• Portionskontrol er det mest omkostningseffektive tiltag for at forebygge
overvægt2.

• Store pakker og portioner får os til at spise og drikke mere, uden at man føler sig mere mæt3, 4. Det kaldes portionsstørrelseseffekten. Den øger risikoen for overvægt.

Portionsstørrelse og forbrugerne

• Flertallet kan ikke se forskel, når de kigger på en række almindelige fødevarer i to forskellige størrelser,
dvs. en i 100 % størrelse og en, som er 10 % mindre5, 6.
• 45 % af befolkningen mener, at det vil være let eller meget let at spise mindre7.

Portionsstørrelser gennem tiden

Der er en almindelig opfattelse af, at pakker og portioner er blevet større de seneste årtier. Tænk på sodavand, slikposer, is, kager, wienerbrød, kager og boller, popcorn, chips poser, fastfood og færdigretter. Men
kun få danske undersøgelser dokumenterer det, bl.a.:
• Danskernes forbrug af slik og chips. En undersøgelse af portionsstørrelser8
• En gennemgang af portionsstørrelserne i opskrifter gennem 100 år9
• En sammenligning af størrelsen på sodavand, is, slik, chips og fastfood gennem 40 år10.

Overvægt og sundhed

• Flere end halvdelen af befolkningen har overvægt. Fortsætter udviklingen, vil det være to ud af tre i 204511.
• Overvægt øger risikoen for type 2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme, muskel-skelet-lidelser og mindst 13
kræftformer. Desuden er overvægt årsag til psykosociale problemer12.
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