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ER FRISKE 
GRØNTSAGER 

SUNDERE 
END FROSNE?

Indeholder de nyopgravede gulerødder 

flere vitaminer end dem, du graver frem 

i frysedisken? Er almindeligt sukker 

mindre usundt end kunstige sødestof- 

fer? Bør man undlade at drikke mælk,  

når man er ude over voksealderen?

FDB vil gøre det lettere at leve sundt, og på fdb.dk fin-

der du både alle de rigtige svar og ny viden på området. 

 Hver uge gennemfører vi en analyse,

 hvor en repræsentativ gruppe af dan-

 skere besvarer spørgsmål om deres

 kostvaner og -uvaner. Resultaterne 

 samler vi på et ”Sundhedens Danmarks-

 kort”, som giver overblik, stof til efter-

tanke og inspiration til at vælge rigtigt. Hvor langt rækker 

din egen viden? Prøv vores quiz på fdb.dk.
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Springer du morgenmaden over, risike- 

rer du i højere grad at tage på, end hvis  

du starter dagen med at spise. Faktisk  

giver det rigtig god mening med et mål- 

tid, der både er fornuftigt og solidt, hvis  

du gerne vil holde vægten eller smide  

nogle kilo. Så er du nemlig mindre tilbøjelig til at falde for 

fedende fristelser eller overspise senere på dagen. Samtidig 

fungerer hjernen meget bedre, når maven ikke er tom. 

 Alligevel viser tal fra FDB Analyse, at  

 hver fjerde dansker går i skole eller på  

 arbejde uden at spise hjemmefra, og  

 blandt de unge er tallet helt oppe på  

 33 %. Gælder det også dig? Eller spiser  

 du, hvad din krop har brug for? Prøv 

vores morgenmadsberegner på fdb.dk og se, hvor meget 

energi du skal bruge på en dag, og hvad du præcis får  

ud af yoghurten, bananen, ostemaden –  og croissanten. 

HVILKEN 
TALLERKEN

TROR DU
FEDER MEST?
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Mellem 30 og 40 % af de voksne danskere  

er overvægtige, så 1,3 millioner af os bærer  

rundt på lidt for mange kilo. Vi forsøger  

ihærdigt at komme af med dem, viser tal  

fra FDB Analyse: Et tilsvarende antal dansk-

ere har nemlig været på slankekur inden  

for de sidste to år. Det er hårdt arbejde at følge en kur, 

så det kan forekomme ret urimeligt, hvis man ender med 

at tage det hele på igen, når kuren er slut. Og det oplever  

 mange mennesker. Hvis vægttabet skal  

 være varigt, er man nødt til at ændre sine  

 hverdagsvaner. Ikke radikalt, men ret kon-  

 sekvent: Skru lidt ned for fedtet og op for  

 groft, grønt og motion. De små ændringer  

 får ikke kiloene til at rasle af, men de har 

effekt på den lange bane. Det kan du læse meget mere 

om på fdb.dk, hvor du også kan se, om du er blandt de 

1,3 millioner eller ej. 
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Det er populært at dyrke sport i fore- 

ningslandet Danmark. 77 % af alle  

danske skolebørn dyrker idræt i en  

forening, og mange voksne træner  

regelmæssigt i klubber eller på egen  

hånd. Men selv om man er fysisk aktiv,  

går man ikke nødvendigvis højt op i sunde kostvaner, 

viser tal fra FDB Analyse. Og hvis menuen efter trænin-

gen står på pomfritter og hapsdogs, kommer man hurtigt 

til at spise flere kalorier, end man fik brændt af.  

                                    Samtidig ved vi, at to tredjedele af alle  

                                        børn og unge får for lidt frugt og grønt.  

                                    FDB vil gøre det lettere at leve sundt,  

                                    så derfor er vi gået sammen med Dan-     

                                    marks Idræts-Forbund om initiativet  

                                   ’Stævnesnacks’: Et projekt, som gør det 

nemt at tilbyde børn og unge frisk frugt og grønt, når de 

er til stævne. Det kan du læse mere om på fdb.dk, hvor du 

også finder nyheder og gode råd om ernæring generelt, 

både til hverdag og til træning.

HVAD SPISER 
DU, NÅR 

KAMPEN ER 
SLUT?



Det er en god investering at lære sine  

børn at være nysgerrige, når det hand-

ler om mad. Jo flere smage, man ken-

der til, jo nemmere bliver det nemlig 

at variere kosten og få groft og grønt 

nok. Det får 11-14 årige danske børn 

ikke: Kun 10 % af dem spiser den anbefalede mængde 

frugt og grønt om dagen. FDB vil gøre det lettere at leve 

sundt, så hvert efterår kører vi projektet ”Mad eller hvad?” 

sammen med Hjemkundskabslærerforeningen og ”6 om 

 dagen”. Her lærer over 80.000 skole-

 børn i landets 4.-7. klasser, hvordan

 man tilbereder nye, lækre og klima-

 venlige måltider af sæsonens danske

 råvarer. I år skal de blandt andet smage

 hummus af flækærter og fritter af rod-

frugter. Børnene får selvfølgelig alle opskrifterne med 

hjem, så de også kan udfordre deres forældres smagsløg. 

Og hvis du ikke har børn i den alder, kan du selv hente 

udfordringen på fdb.dk.
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FÅR DINE 
SMAGSLØG 
  NYE UD- 

FORDRINGER?
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De fleste danskere vil gerne spise flere 

grøntsager, viser tal fra FDB Analyse. 

De fleste ved også, at det er sundt at 

spise groft og undgå fødevarer med  

meget fedt, salt og sukker. På den an- 

den side kan det være svært at nå at  

sammenligne varedeklarationer, når man er ude at handle. 

Nu har Fødevareministeriet introduceret Nøglehullet,  

et fælles nordisk ernæringsmærke,  som vi tyvstartede 

med i vores butikker i januar måned. 

 Mærket gør det let at vælge de sundeste  

 varer inden for forskellige fødevare- 

 grupper – mejeriprodukter, kød, fisk  

 og fjerkræ, pålæg, færdigretter, brød  

 og morgenmadsprodukter. Der er in- 

 gen former for slik og sodavand, der 

slipper gennem Nøglehullet, mens frugt og grønt pr. de- 

finition er sundt – både fersk og frosset. 

Læs mere om det nye mærke på fdb.dk, hvor du også finder 

andre gode råd om, hvordan man nemt spiser sundt. 
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