
MAD & VERDENSMÅL I AFRIKA 
4 film/cases og undervisningsmaterialer

KAMELMÆLK

CHIAFRØ

HVERDAGSMAD UDEN SPILD

TWISTED LEAF

Introduktion, film og undervisningsmaterialer: 

http://madiafrika.dk

http://madiafrika.dk


Bæredygtighed - hvad er det?

Bæredygtig udvikling

FN formulerede i 1987 begrebet en 
bæredygtig udvikling som: 

“En bæredygtig udvikling er en 
udvikling, som opfylder de 
nuværende behov, uden at 
bringe fremtidige generationers 
muligheder for at opfylde deres 
behov i fare."

Bæredygtig mad

FAO (Food and Agriculture Organization), 

landbrugsorganisationen under FN, har udarbejdet 

følgende fire kriterier, der skal være opfyldt, for at man 

kan tale om bæredygtig mad:

Maden skal være: 

● Beskyttende og respektfuld over for miljøet 

● Ernæringsmæssig tilstrækkelig, sikker og sund 

● Kulturelt acceptabel 

● Økonomisk tilgængelig for alle 



Bæredygtighedsformer & Den tredobbelte bundlinje

Social bæredygtighed       

(PEOPLE)

Miljømæssig bæredygtighed 

(PLANET)

Økonomisk bæredygtighed 

(PROFIT)



Kan vi måle bæredygtighed?
Det Økologiske fodaftryk og Overshoot Day

Hvis alle levede som en 
dansker, skulle vi bruge 
ca. 3,5 jordkloder!



17 Verdensmål for bæredygtig udvikling



Verdensmålene i temaer

● Fattigdom og ulighed
● Uddannelse og en 

retfærdig verden
● Sundhed og ernæring
● Miljø og bæredygtighed



Verdens bedste nyheder 

Store nøgleudfordringer   
på jorden og i verden!

MEN det går faktisk   
fremad i verden… 

https://verdensbedstenyheder.dk/#

Gode nyheder og eksempler fra KENYA: https://verdensbedstenyheder.dk/search/kenya/

https://verdensbedstenyheder.dk/
https://verdensbedstenyheder.dk/search/kenya/


KAMELMÆLK
Kameler og dromedarer

Fordele ved kameler i 

tørkeramte områder

Kamelmælk og udbredelse

Kamelmælk, ernæring og 

sundhed

Kamelmælk i den danske 

madkultur



Se filmen: Kamelmælk

Kamelmælk Hvad var det mest interessante?

Hvilke problemstillinger rejser sig i filmen?

Hvordan kommer bæredygtighed ind?

Hvilke verdensmål kan især kobles til 
filmen/casen: Kamelmælk?

https://vimeo.com/723416842


Kamelmælk & verdensmål

Filmen kan kobles til flere verdensmål, men især:

1: Afskaf fattigdom

2: Stop sult

5: Ligestilling mellem kønnene 

9: Industriel innovation og infrastruktur 

13: Klimaindsats

15: Livet på land



CHIAFRØ
Hvad er chia?

Fordele ved chiafrø i 
tørkeramte områder

Chia, ernæring og sundhed

Chiafrø i dansk madkultur



Se filmen: Chiafrø

Chiafrø - sort guld Hvad var det mest interessante?

Hvilke problemstillinger rejser sig i filmen?

Hvordan kommer bæredygtighed ind?

Hvilke verdensmål kan især kobles til 
filmen/casen: Chiafrø?

https://vimeo.com/726756300


Chiafrø & verdensmål

Filmen kan kobles til flere verdensmål, men især:

1: Afskaf fattigdom

2: Stop sult

15: Livet på land

13: Klimaindsats

17: Partnerskaber for handling 



HVERDAGSMAD UDEN SPILD
Mad med få ressourcer og lokale 
råvarer 

Hvad er madspild?

Hvorfor og hvordan er madspild et 
problem?

Hvilke gode initiativer findes der 
mod madspild?

Hvad kan du selv gøre for at 
mindske dit madspild?



Se filmen: Hverdagsmad uden spild

Hverdagsmad uden spild Hvad var det mest interessante?

Hvilke problemstillinger rejser sig i filmen?

Hvordan kommer bæredygtighed ind?

Hvilke verdensmål kan især kobles til 
filmen/casen: Hverdagsmad uden spild?

https://vimeo.com/726737693


Hverdagsmad uden spild & verdensmål

Filmen kan kobles til flere verdensmål, men især:

1: Afskaf fattigdom

2. Stop sult 

10. Mindre ulighed 

12. Ansvarligt forbrug og produktion 

13: Klimaindsats 



TWISTED LEAF
Hvem/hvad er Twisted Leaf?

Novel food

Iværksætteri og innovation

Brug af kaffeblade og fordele

Udfordringer i kaffeproduktion ift. fx 
social bæredygtighed 

Andre eksempler på rest-/biprodukter fra 
anden føde-/drikkevareproduktion og 
udnyttelse



Se filmen: Twisted Leaf

Twisted Leaf Hvad var det mest interessante?

Hvilke problemstillinger rejser sig i filmen?

Hvordan kommer bæredygtighed ind?

Hvilke verdensmål kan især kobles til 
filmen/casen: Twisted LeaF?

https://vimeo.com/728797727


Tvisted Leaf & verdensmål

Filmen kan kobles til flere verdensmål, men især:

1: Afskaf fattigdom

2: Stop sult

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

9. Industri, innovation og infrastruktur

17: Partnerskaber for handling 



Undervisningsmaterialer

PRODUKTION

Film:
Krithfilm ApS

Øvrige undervisningsmaterialer: 
Susanne Dalsgaard
Hotel- og Restaurantskolen i København 

September 2022

INSPIRATION til undervisningsaktiviteter


