
Hverdagslæring om mad-affald 
Hver dag smider eleverne forskellige madvarer ud i skraldespanden. Grib lejligheden til at fortælle eleverne om selve 

materialerne, hvor de kommer fra og hvor de kan ende. De fleste af os ved, at skrald egentlig er ressourcer, som kan 

udnyttes, men man kan godt glemme det, når man gerne hurtigt vil af med noget affald, der fylder op. Denne oversigt 

giver dig mulighed for at fortælle om ressourcerne i mad-affaldet med udgangspunkt i de ting, eleverne står med i 

hænderne og skal til at smide ud. 

Mad  

Dvs. mad der ikke bliver spist, fordi eleverne er mætte eller ikke kan lide maden. 

Er lavet af: kulhydrater, protein og fedt. 

Kommer fra: Mad kommer fra planter, træer og dyr (mad er organisk materiale). 

Kan blive til: Gødning til landbrugsmarker og biogas (en slags prut-gas), som kan bruges til f.eks. biler, busser og til 

elektricitet og varme i huse. Dvs. lyset i lamperne kan komme fra gammelt mad fra jeres madpakke. Bus 5c i 

København kører allerede på Biogas og det gør flere af skraldebilerne også. 

Kan også blive til: Man kan også lave kompost af det. Komposten kan man selv bruge i sin have eller sit bed. I 

komposten må der dog ikke komme kød, for så kan det lokke rotter til. Rotter har nogle sygdomme mennesker ikke 

kan tåle, så de skal helst ikke være for tæt på os. 

Sortering: Bioaffald 

Affaldsvejen: Madaffaldet sorteres sammen med det andet bioaffald i bio-poser af majs i klasseværelserne. Bio-

poserne kan også blive til biogas, så man skal ikke sortere dem fra. 

Anbefaling: Smid så lidt spiselig mad ud som muligt. Mad kan gives væk eller byttes for noget man kan lide. 

Madaffald  

Dvs. æbleskrog, bananskræller, appelsinskræller, skallen fra kiwifrugt og andre frugter, gulerodstoppe, 

agurkestumpen, benet fra kyllingelår etc.   

Er lavet af: Kulhydrater, protein og fedt. 

Kommer fra: Mad kommer fra planter, træer og dyr (mad er organisk materiale). 

Kan blive til: Gødning til landbrugsmarker og biogas (en slags prut-gas), som kan bruges til f.eks. biler, busser og til 

elektricitet og varme i huse. Dvs. lyset i lamperne kan komme fra gammelt mad fra jeres madpakke. Bus 5c i 

København kører allerede på Biogas og det gør flere af skraldebilerne også. 

Kan også blive til: Man kan også lave kompost af det. Komposten kan man selv bruge i sin have eller sit bed. I 

komposten må der dog ikke komme kød og knogler, for så kan det lokke rotter til. Rotter har nogle sygdomme 

mennesker ikke kan tåle, så de skal helst ikke være for tæt på os. 

Sortering: Bioaffald 

Affaldsvejen: Madaffaldet sorteres sammen med det andet bioaffald i bio-poser af majs i klasseværelserne. Bio-

poserne kan også blive til biogas, så man skal ikke sortere dem fra. 

Anbefaling: En del af det, vi plejer at skære fra grøntsager, kan godt bruges til at lave mad af. Nogle restauranter og 

også EAT-køkkenet prøver at bruge mere af grøntsagerne for ikke at smide så meget mad ud.  
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