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Bordbøn  
om mere 
madlavning

Hvis danskerne fortsat skal 
lave mad selv, kræver det 
nye svar og løsninger. Derfor 
har Madkulturen nedsat en 
tænketank, som skal gentænke 
danskernes madvaner

Det er formentlig de færreste danskere, 
der drømmer sig tilbage til en tid, hvor 
kvinderne tilbragte det meste af deres tid 
i køkkenet. Det gør jeg i hvert fald ikke. 

Men den modsatte tendens bekymrer 
mig alligevel. Madkulturens årlige 
undersøgelse af danskernes mad- og 
måltidsvaner antyder netop, at vores 

madlavning er under kraftigt pres. Vi la-
ver mindre og mindre hjemmelavet mad, 
og den mad, der ender på tallerkenen, 
må helst ikke tage mere end 15 minutter 
at tilberede.

Dermed risikerer vi at ende der, hvor 
mange ikke længere kan tilberede et 
måltid mad selv.  Det vil være et tab 
for madkulturen – og dermed for vores 
livskvalitet, fællesskab og selvforståelse 
som land.

Derfor har vi på tværs af maddanmark 
et kollektivt ansvar for, at vi som be-
folkning også i fremtiden kan lave mad 
selv. Madlavning må ikke blive for en 
gastronomisk elite.

For at finde svar på, hvordan vi i fælles-
skab griber udviklingen an, nedsatte 
Madkulturen i begyndelsen af året en 
tænketank og inviterede nogle af de 
stærkeste stemmer i maddanmark med 
til bords.

Som til enhver god familiemiddag er 
der blevet diskuteret frem og tilbage. Og 
ligesom nogle ikke kan udstå koriander, 
mens andre elsker den udskældte 
krydderurt, har der langt fra været 
enighed om alting. Men det var heller 
aldrig meningen. Tværtimod er styrken 
ved Madtanken netop den forskellighed, 
medlemmerne repræsenterer. Selv er jeg 
i hvert fald blevet klogere.

Modsat en del familiemiddage er hen-
sigten dog ikke at holde diskussionerne 
inden for hjemmets fire vægge. Derfor 
byder vi med denne publikation på en 
trerettersmenu af Madtankens arbejde. 

Først lægger vi bunden med en række 
nøgletal fra Madkultur18. Derefter følger 
hovedretten, hvor Madtankens med-
lemmer tager stilling til udviklingen. Og 
inden vi går fra bordet, får vi tre fælles 
bud på, hvor vi fra forskellige hjørner af 
maddanmark kan sætte ind for at give 
danskerne lysten til at lave mad tilbage.

Madtanken blev en realitet takket 
være et stort engagementet fra de 19 
medlemmer, der deler Madkulturens 
ønske om en stærk madkultur i Dan-
mark. Hvordan den madkultur skal se 
ud i fremtiden, kan du læse om på de 
følgende sider. 

Velbekomme!

Judith Kyst
Direktør i Madkulturen

Derfor har vi på tværs af maddanmark 
et kollektivt ansvar for, at vi som 
befolkning også i fremtiden kan lave 
mad selv. Madlavning må ikke blive 
for en gastronomisk elite.
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Hvad er tanken?
Madtanken er en bredt sam-
mensat tænketank nedsat af 
Madkulturen i 2019 med det 
formål at vise en retning for, 
hvordan vi fortsat sikrer en 
folkeligt funderet madkultur  
i Danmark.

Madtanken består i 2019 af 19 medlem-
mer, der repræsenterer maddanmark i 
bred forstand. Medlemmerne er udvalgt 
på baggrund af deres viden om dansk 
madkultur gennem deres fagligheder, 
der spænder over et bredt spektrum af 
den danske mad- og fødevarebranche 
– fra fødevareproducenter over detail-
handlen til professionelle køkkener og 
fra meningsdannere til uddannelses-
institutioner. Derfor har medlemmerne 
også vidt forskellige indstillinger til den 
danske madkultur.
 
Arbejdet i Madtanken tager ud-
gangspunkt i Madkulturens årlige 
befolkningsundersøgelse af danskernes 
mad- og måltidsvaner. I 2019 har 
Madkultur18 været det faglige afsæt for 
tænketankens arbejde – og nærmere 
bestemt hovedkonklusionen om, at det 
hjemmelavede måltid er i frit fald.

Se Madtankens medlemmer  
på næste side
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Madtankens 
medlemmer

Adam Aamann- 
Christensen
Kok og tv-vært

Camilla Milsted Karstad
Blogger

Anne-Sophie Lahme
Kommunikatør og  
madskribent

Gorm Wisweh
Kok og iværksætter

John Wagner
Adm. direktør for  
De Samvirkende 
Købmænd

Anika Madsen
Kok og køkkenchef  
på Roxie

Jacob Grønlykke
Medejer af Falsled Kro

Katrine Klinken
Kok og kogebogs- 
forfatter

Louise Køster
Restauratør og  
bondekone

Tove Færch
Leder af  
Karolines Køkken

Anders René Jensen
Indkøbsdirektør i 
Rema 1000

Christian Hüttemeier
Kommunikations- 
direktør i Landbrug  
og Fødevarer

Annette Juhler Kjær
Group Vice President,  
Public Affairs,  
Communication & CSR  
i Salling Group

Iben Krog Rasmussen
Udviklingsdirektør for  
Tænketanken Frej

Jonatan Leer
Docent ved Professions- 
højskolen Absalon

Anthony Aconis
Designdirektør  
i Fireball

Jan Algreen
Adm. direktør for  
Søris A/S

Lars Sonne Hansen
Forstander på  
Suhrs Højskole

Thomas Roland
CSR-chef i Coop
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Viden Den madkultur, vi har med os fra 
vores forældre og bedsteforældre, 
er et resultat af en hverdag, hvor 
madlavning var lige så naturligt 
som at børste tænder.
Fra debatindlæg af Louise Køster, Anders René Jensen,  
Jonatan Leer og Camilla Karstad
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Smag på  
danskernes
madkultur

Den danske madkultur er  
under forandring på flere 
fronter. Især vores madlavning 
smager ikke helt, som den 
gjorde engang. 

Madkultur handler ikke kun om den 
mad, vi putter i munden. Det er også 
måden, vi tilbereder vores mad på, og 
om vi spiser den alene eller sammen 
med andre, foran fjernsynet eller ved 
bordet. Det, der former vores madkultur, 
er med andre ord råvarerne, madlavnin-
gen og måltiderne. 

Det hjørne af madkulturen, som Mad-
tanken primært har beskæftiget sig 
med, er madlavning. Det hjemmelavede 
måltid er nemlig under pres – og det får 
betydning for hele vores madkultur.

Danskerne laver mindre og mindre mad 
selv, og de bruger kortere og kortere tid 

i køkkenet. Ikke overraskende indgår 
der derfor ofte færdiglavede elementer i 
danskernes aftensmåltid. Samtidig da-
ler danskernes interesse for mad, og en 
betydelig del af befolkningen mangler 
både tid og overskud til at lave mad.

Den viden stammer fra Madkulturens 
årlige befolkningsundersøgelse af 
danskernes mad- og måltidsvaner, 
Madkultur18, og en segmentanalyse, 
som Madkulturen har lavet på baggrund 
af den undersøgelse.

Hvert år fokuserer undersøgelsen på 
enten råvarerne, måltidet og madlav-
ningen. I 2018 var temaet madlavning, 
og Madtanken er blandt andet blevet 
præsenteret for de nøgletal, som du på 
de næste sider kan læse mere om.

Læs hele Madkultur18 her 

Det er et kæmpe 
paradoks, at der 
aldrig er blevet 
taget så mange 
billeder af mad, 
men at vi omvendt 
laver mindre og 
mindre mad.
Jonatan Leer, docent ved Professionshøjskolen Absalon 
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Danskerne  
laver mindre og 
mindre mad 

Færre og færre laver aftensmad fra 
bunden. I 2015 var det over halvdelen af 
aftensmåltiderne, der var lavet helt fra 
bunden. I 2018 var det under halvdelen.

I takt med at danskerne laver mindre og 
mindre mad, er det stadig oftere conve-
nience, færdigretter og takeaway, som 
ender på tallerkenen.

Som industri har vi et kæmpe 
ansvar for at producere noget, 
der er lødigt.
Annette Juhler Kjær, Group Vice President, 
Public Affairs, Communication & CSR, Salling Group

Kilde: Madkultur17 og Madkultur18.  
*Tal for 2015 er ikke angivet, da tallet ikke er sammenligneligt med 2018-tallet.

Udviklingen i andelen af aftensmåltider,  
som danskerne vurderer, er lavet fra bunden

Udviklingen i, hvor hjemmelavet danskerne vurderer, 
at deres aftensmåltid er • 2015 • 2018

Spiste ude*

5%

Helt 
hjemmelavet

55%
48%

Overvejende 
hjemmelavet

22% 24%

Overvejende 
færdigmad

5% 7%

Take away

4%
7%

Færdigret

5%
8%

55% 55%
51% 48%
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Når danskerne 
laver mad, går 
det hurtigere og 
hurtigere

Danskerne bruger mindre og mindre tid på at tilberede deres 
aftensmad – uanset om de laver maden fra bunden eller bruger 
færdigkøbte elementer. Og når der bliver flere, der bruger kort tid 
på aftensmaden, bliver der samtidig færre, der bruger lang tid.   

Mad er blevet en 
underholdningsting. 
Vi kan snildt bruge to 
timer på Masterchef, 
mens vi spiser 
rugbrødsmadder.
Anika Madsen, kok og køkken-
chef på Roxie

Det handler om at 
hjælpe kunderne 
med det, de ikke 
gider bruge tid 
på, f.eks. snitte og 
vaske grøntsager.
Anders René Jensen, indkøbs-
direktør i Rema 1000 Kilde: Madkultur15 og Madkultur18. 

15

45

Hastemad
Under 15 minutter

Langsom mad
Over 45 minutter

2015

12%

2015

26%

2018

8%

2018

32%
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Det er i høj grad interessen, der driver 
madlavning. Men vi er ikke alle lige 
interesserede i at røre i gryderne hver 
dag, ligesom vi har grundlæggende 
forskellige forudsætninger for at gå i 
køkkenet.

Nogle hverken kan eller vil lave mad, 
mens andre egentlig gerne vil, men 
mangler tid, overskud og måske også 
økonomi til at realisere deres ambitioner 
i køkkenet.  For andre igen er det ikke 
ressourcerne, der svigter, men bare inte-
ressen.  Og så er der dem, der ligefrem 
dyrker madlavning som en hobby.

På baggrund af Madkultur18, der 
peger på danskernes svigtende mad-
lavning, har Madkulturen gennemført 
en segmentanalyse af danskernes 
madlavningspraksisser. De fordeler sig 
overordnet i fire typer, som afhænger 
af ressourcer i køkkenet – evner, tid, 
overskud og økonomi – og interesse for 
madlavning.

Fire madlavnings-
typer fra rutine  
til hobby

Der er meget polarisering. Der er nogle, 
som kan lave enormt meget forskelligt, 
og nogle, som ikke rører mad. Nogle går 
meget op i sundhed, og andre gør ikke.
Tove Færch, leder af Karolines Køkken

Se de fire madlavningstyper  
på næste side
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Entusiastisk madlavning
•  De har både stor interesse for madlavning og evner, tid, 

overskud og penge. 
•  De søger inspiration, læser kogebøger, eksperimenterer osv.  
•  De er meget tilfredse med måltidet, laver sund mad og 

bruger mange grøntsager – men også kød. 
•  Størstedelen er 50+, veluddannede og har høj indkomst  

– overvægt af mænd (55% mod 45% kvinder). 

Rutinepræget madlavning
•  De har både evner, tid, penge og overskud, men mangler 

interessen.
•  De laver de samme retter igen og igen og udfordrer ikke sig selv. 
•  Maden skal være sund, nem og også gerne billig.
•  Mange ældre (43% pensionister) og personer med 

mellemindkomst.
•  De har ‘aftjent deres værnepligt’ – børnene er flyttet, så nu kan 

de endelig slippe for at lave mad.

Udfordret madlavning
•  De har stor interesse for madlavning, men mangler tid, 

overskud og penge.
•  De tillægger det hjemmelavede måltid stor værdi og vil 

gerne blive bedre til at lave mad.    
•  De er nysgerrige og søger inspiration i madprogrammer. 
•  Mange unge, børnefamilier og studerende fra lav- og 

mellemindkomstgrupper – overvægt af kvinder.

Uengageret madlavning
•  De mangler evner, interesse, tid, overskud og penge til 

madlavning. 
•  De ender med usunde måltider, de ikke er tilfredse med. 
•  De vægter kvantitet over kvalitet. 
•  Mange unge og studerende og personer med lav indkomst.
•  Mange, der bor alene (32%).

23%

21%

21%

35%

+ Ressourcer i køkkenet
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Holdning
Det er måske på tide, at 
kogebøgernes glansbilleder 
får lidt ridser, og at vi får lov at 
kigge med bagom kameraet 
næste gang, der er bagedyst.
Fra debatindlæg af Gorm Wisweh, Katrine Klinken,  
Anika Madsen og Adam Aamann
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Convenience, færdigretter og takeaway 
er kommet for at blive. Men hvor meget af 
vores madlavning de nemme løsninger 
skal erstatte, er der delte meninger om. 

For er den færdigsnittede grønkål ikke 
bedre end ingen grønkål? Og er det 
egentlig ikke meget rart at kunne bruge 
sin fritid på noget andet end at røre 
frikadellefars? Eller har vi bevæget os 
ind på en glidebane, der ender med in-
dustriens overtagelse af vores sundhed?

Hvad det i grunden betyder for den 
danske madkultur, at vi laver mindre 
og mindre mad selv, har Madtankens 

Det hjemmelavede måltid er 
på retur. Spørgsmålet er, om 
det er et problem eller ligefrem 
en befrielse, at vi har sluppet 
grydeskeen.  

medlemmer altså forskellige holdninger 
til. Ikke overraskende er der stor forskel 
på, om man betragter udviklingen fra en 
stol i eksempelvis detailhandlen eller i 
kogebogsverdenen.

Men at selve evnen til at lave mad er en 
kompetence, vi skal værne om, er der 
bred enighed om på tværs af maddan-
mark.

Diskussionerne i Madtanken 2019 har 
bredt sig ud over tænketankens rammer. 
Lige fra medlemmernes diskussioner af 
deres viden om den danske madkultur 
i arbejdsmæssige og private sammen-
hænge til film på sociale medier og 
debatindlæg trykt i nogle af landets 
største dagblade.

På de følgende sider kan du få indblik 
i medlemmernes holdninger til deres 
egen, hinandens og vores fælles mad-
kultur. 

Tilbage til 
kødgryderne?Min mormor 

lavede alt fra 
bunden, min mor 
var karrierekvinde 
– og jeg vil heller 
ikke tilbage til 
kødgryderne.  
Jeg synes ikke, 
idealet skal være, 
at alting skal laves 
fra bunden.
Iben Krog Rasmussen, udviklingsdirektør i Tænketanken Frej
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Al mad, vi spiser sam-
men, gør livet bedre  
– også færdigretterne

Da opvaskemaskinerne for alvor fik 
sit indtog i Danmark i 80’erne, blev 

den udskældt af især de ældre generati-
oner. Den blev set som overflødig luksus 
og måske ligefrem som en maskine, der 
stjal den rolige stund efter måltidet, hvor 
man stod sammen og talte, mens man 
vaskede op. 

Vi vil vove den påstand, at der i dag ikke 
er mange familier med opvaskemaski-
ne, som har dårlig samvittighed over 
at skippe ceremonien ved en manuel 
opvask. Det er på tide, vi også slipper 
convenience-skammen.

Takket være convenience og udviklingen 
på området med mange lødige og sun-
de alternativer til færdigretter af lav kva-
litet er vi i dag blevet befriet fra at skulle 
tage stilling til alle råvarer hver eneste 
dag. Og fra at lave al mad fra bunden. 
Hylekoret, som begræder, at vi mister 
en masse, misser, at denne udvikling 
har været i gang i årevis, og at der i dag 
er masser af sunde convenience-pro-
dukter. Nu er halvfabrikata blot kommet 
ind i de private køkkener efter årtier i 
restauranter og kantiner. Og hvad har vi 
så brugt den ekstra tid til, som vi ellers 
brugte på selv at flå tomaterne og bage 
leverpostejen? Mere fri- og kvalitetstid.

Og udviklingen vil fortsætte. Allerede 
efter Anden Verdenskrig gjorde con-
venience 1.0 sit indtog. Leverpostej og 
ketchup er blevet almindelige råvarer. I 
virkeligheden er råvarer jo bare noget, 
man kan bruge til noget andet. Tænk 
bare på skumfiduser over bålet. Dog 

De mange nye convenience-løsninger som måltidskasser, take- 
away, køle- og fryseretter får en hård medfart hos ‘madeliten’.  
Men hvis de mange genveje, som i dag er sundere end nogensinde 
før, kan lette hverdagen og de fælles måltider, så tag dem – og skam 
dig ikke. Convenience anno 2019 er mere end usunde færdigretter 
og er og bliver en vigtig del af fremtidens madkultur.

må vi i convenience-begejstringen ikke 
glemme at maddanne vores børn og 
unge til at være kritiske forbrugere, så 
de stadig skeler til indholdsfortegnelsen 
i de forarbejdede nye råvarer. 

Men hvis man kigger på de tørre tal, 
har vi faktisk aldrig nogensinde været 
flere i det her land, der kan lave mad. 
Vi har for første gang i historien en hel 
generation af mænd, der kan lave mere 
mad. Vi bruger råvarer – men nogle nye 
af slagsen – på samme måde, som vi 
gjorde det i gamle dage. Convenience 
3.0 med sunde måltidssalater, snittede 
rodfrugter og andre grøntsager, som 
er ‘ready to use’, er for alvor ved at gøre 
indtog i Danmark, men kulturen omkring 
måltidet eksisterer endnu. Vi sidder 
stadig sammen om aftensmåltidet. Det 
er bare lavet på kortere tid. Selv efter 
børnene er flyttet hjemmefra, bliver vi 
ved med at sidde sammen og spise. 

Dertil kommer, at vi aldrig har smagt på 
så mange kulturer. Først kom de italien-
ske retter, og nu er burger, wok og mad-
pandekager også blevet hverdagsretter. 
Vi skal hylde mangfoldigheden. Vi skal 
hylde både remouladen, madpandeka-
gen og de flåede tomater. Vi er stadig fæl-
les om måltidet. Tidsbesparelserne ved 
convenience-løsningerne kan sagtens 
være pengene værd. Så smid den dårlige 
samvittighed ud sammen med kage-
rullen, og nyd, at du kan erhverve dig en 
færdig pizzabund og en god tomatsauce 
til under en 50’er og samtidig få mere tid 
til at nyde det – sammen. For al mad, vi 
spiser sammen, gør livet bedre. •

Lars Sonne Hansen
Forstander for Suhrs Højskole

Annette Juhler Kjær
Group Vice President, Public 
Affairs, Communication & 
CSR i Salling Group

John Wagner
Adm. direktør i De  
Samvirkende Købmænd

Thomas Roland
CSR-chef i Coop

Jan Algreen
Adm. direktør i Søris A/S
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Tv-programmernes  
‘Jeg har lige snydt lidt’ 
er en bjørnetjeneste for 
vores madkultur

Der er i dag en overflod af madpro-
grammer på tv, lækre, stylede mad-

billeder fra hotte, nye restauranter på 
Instagram, og kogebøger om de nyeste 
madtrends udgives i ét væk. Men i da-
gens madprogrammer på tv og moderne 
kogebøger er der vigtige og væsentlige 
mellemregninger, som ikke kommer med 
i de endelige udsendelser eller på mad-
magasinernes opskriftssider. Nok væk-
ker madprogrammer som Maddysten og 
Masterchef interessen for madlavning, 
men der mangler for det meste langtids-
tænkning. Hverdagstænkning.

For der skal nemlig ofte et hav af gryder 
og køkkenmaskiner i brug for at frem-
bringe de lækre retter, vi præsenterer 
på tv. Men når de unge tv-runnere skal 
i gang med det bjerg af opvask, vi har 
efterladt, er kameraerne slukkede. En 
opvask, der vel at mærke vil føles helt 
og aldeles uoverkommelig i de fleste 
familier.

Den britiske tv-kok Jamie Oliver har haft 
stor succes med sin bog om at lave mad 
på under 30 minutter – og senest helt 
ned til 15 minutter. Yderst tillokkende 
koncept for de stressede hjemmekokke. 
Det koncept satte Madmagasinet på DR 
sig for at teste, og selvom opskrifterne 
var glimrende, var det fuldstændig 
umuligt at nå inden for tidsrammen – 
selv for programmets garvede kok – af 
den simple grund, at der ikke var taget 
højde for væsentlige trin såsom rengø-
ring af køkkenmaskiner og redskaber 
undervejs eller rensning af råvarer. 
Derudover krævede opskrifterne ofte et 

Vi laver mindre mad end nogensinde før i de danske hjem. Koge-
bøger som ‘Hverdagsretter på 30 minutter’ og madprogrammer 
med et entydigt fokus på fremstilling og teknikker kan tage en del 
af æren. For det er ikke så mærkeligt, at flere tyer til færdigretten 
og mister selvtillid i køkkenet, når hverdagsretten tager 60 minut-
ter i stedet for 30 og resulterer i en kæmpeopvask.

yderst velassorteret kolonial eller udstyr, 
som simpelthen ikke er gængs i de fleste 
danske køkkener. No wonder, at mange 
mister modet på at kaste sig over en af 
opskrifterne næste gang, der skal kok-
kereres til familien, og at vi i dag laver 
mindre mad end nogensinde før.

Man kan sagtens tilberede et lækkert 
måltid fra bunden på kort tid i en presset 
hverdag. Men det kræver planlægning, 
forberedelse, basal viden om madlav-
ning, gode råvarer og hvornår de er i 
sæson – hvor de i øvrigt smager bedst og 
er billigst. I et professionelt køkken har 
man en særlig rytme. Indkøb, klargøring 
af råvarer og selve udførslen af køkken-
arbejdet er nøje planlagt, for at så få 
ressourcer som muligt går til spilde. Den 
erfaring og de mange ‘snydetricks’ skal vi 
kokke blive bedre til at dele ud af.

Det er måske på tide, at kogebøgernes 
glansbilleder får lidt ridser, og at vi får 
lov at kigge med bagom kameraet næste 
gang, der er bagedyst. Og nej, det er 
måske ikke lige så pænt og farverigt, 
men i det lange løb vil et mere realistisk 
billede af, hvad en ‘nem’ hverdagsret 
kræver, give flere mod på at kaste sig ud i 
mere. Måske vi skal droppe den klassiske 
‘jeg har lige snydt lidt’ i tv-programmerne 
og i stedet følge kokken, der skriver ind-
købsliste og høre hans eller hendes idéer 
til, hvordan skroget fra lørdagskyllingen 
kan blive til en fond, og kødresterne til en 
hønsesalat. Lad os få lidt mindre glimmer 
i kogebøgerne og lidt flere tips til, hvor-
dan vi får råvarer til at række længere, og 
bjerget af opvask gjort mindre. •

Katrine Klinken
Kok og kogebogsforfatter

Adam Aamann
Kok og tv-vært

Gorm Wisweh
Kok og iværksætter

Anika Madsen
Kok og køkkenchef på Roxie
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Drop yogarejsen og  
kast dig over kødgry-
derne – også for dine  
børns skyld

Mormors frikadeller. Er det et tab 
for vores madkultur, at vi nu kan 

erstatte de mange timer i køkkenet og 
købe frikadellerne på frys og tilberede 
dem på fem minutter i mikroovnen? 
Svaret er ja. De kommende generationer 
skal have fingrene i farsen. I hvert 
fald hvis vi gerne vil opdrage dem til 
at kunne tage vare på sig selv. Vil vi 
have dem til at se sig selv som aktive 
medspillere i det danske samfund, skal 
vi anerkende dannelsesaspektet i alle 
aspekter af måltidet. Fra tilberedningen 
til fællesskabet – uanset om man spiser 
alene eller sammen med andre – over 
til smagsoplevelsen. Og sidst, men 
ikke mindst, oprydningen. For måltidet 
handler ikke kun om den mad, vi putter 
i munden. Det handler i høj grad om, at 
alt det uden om selve gerningen med at 
spise er en del af vores dannelse som 
mennesker. Lad os bryde måltidet ned i 
tre dele.

1. Tilberedningen
At tilberede et måltid kræver nærvær, ro, 
kreativitet, tilstedeværelse. De ligger alle 
højt på listen over kompetencer, vi gerne 
vil fylde på vores børn i dag. Dem kan vi 
tilegne os ved rent faktisk at værdsætte 
de kedelige og tidskrævende dele af 
madlavningen. Lære råvaren at kende, 
skrælle kartofler, røre langsomt og roligt 
rundt i risengrøden, til den er klar. Evner, 
som vi frygter at miste som samfund, og 
som vi rejser ud i verden for at genfinde 
på yoga-retreats eller læser tykke bøger 
for at forstå, kan vi give videre til vores 
børn ved at prioritere tid i køkkenet.

Selvom det aldrig har være lettere at få sund og hurtig mad, skal 
vi ikke overgive os til de mange convenience-løsninger. Lader 
vi de nemme løsninger vinde over kødgryderne, får vi en både 
uambitiøs og visionsløs næste generation med mangel på krea-
tive, sociale, sanselige og kulturelle evner.

2. At spise et måltid
At kunne nyde et måltid, konversere, 
være i selskab med andre og reflektere 
kan vi tilegne os ved at smage ordent-
ligt på maden, forstå enkeltdelene, 
værdsætte deres ophav, opleve at nyde 
noget, man selv eller andre har skabt til 
fællesskabet. Vi kan tilmed blive inspire-
ret til næste gang, vi selv står for maden. 
Vi må ikke underkende, hvilken værdi 
værdsættelsen og taknemmeligheden 
for et måltid giver os.

3. At rydde op
Ja, faktisk! Det er også en vigtig del. At 
tage sig af rodet, pakke rester til madpak-
ke, at gå ned med skraldet – at forholde 
sig til de sure ting, der følger med, efter 
vi har spist. At skrabe bunden ren af den 
gryde, hvor sovsen brændte en smule på. 
At ordne det, der ikke er sjovt, er afgøren-
de for en grundlæggende forståelse af, at 
vores tilværelse ikke kun er ‘quick fixes’. 

Madlavningen er altså ikke bare et 
spørgsmål om fremskaffelse af et mål-
tid. Men i diskussionen take-out versus 
madlavning bliver madlavningen redu-
ceret til fremskaffelse af måltid fremfor 
kultur. Derfor skal vi ikke overgive os helt 
til take-out-teatret, selvom det har sine 
øjeblikke. Måltidet skaber ambitioner, 
visioner, kreativitet, socialt samvær, 
sanselighed og kulturforståelse. I en 
tid, hvor vi mere end nogensinde før 
taler om manglen på dannelse hos de 
kommende generationer, er der, med 
andre ord, mere end nogensinde brug 
for et comeback til mormors frikadeller, 
ro til at nyde og smage på måltidet og 
påskønnelsen af den satans opvask. •

Iben Krog Rasmussen
Udviklingsdirektør og  
stifter af Tænketanken Frej

Tove Færch
Leder af Karolines Køkken

Anne-Sophie  Lahme
Kommunikatør og  
madskribent

Christian Hüttemeier
Kommunikationsdirektør  
i Landbrug og Fødevarer
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Jonatan Leer
Docent ved Professions- 
højskolen Absalon

Camilla Karstad
Blogger

Louise Køster
Restauratør og bondekone,  
Rabarbergaarden

Anders René Jensen
Indkøbsdirektør i Rema 1000

Nulfejlskulturen 
skal ud af køkkenet 

Vi stiller for høje krav til, hvordan 
vores madlavning skal se ud. Det 

går ud over hverdagsmaden og dermed 
noget helt centralt i vores madkultur. 
Drop ideen om alle de fancy idealer i 
hverdagen, og sænk skuldrene til et re-
alistisk ambitionsniveau. Din familie er 
langt bedre tjent med en æggekage og 
ristet rugbrød end forældre, der konstant 
føler, at de fejler i køkkenet.

I Danmark er der lang tradition for, at et 
rigtigt aftensmåltid er lavet fra bunden. 
Op gennem 2000’erne gjorde 30-mi-
nute-meals indtog i de danske køkkener, 
og i dag skal det hjemmelavede måltid 
således også kunne tilberedes i en hulens 
fart. Helt ned til 15 minutter. Og så skal det 
i øvrigt være sundt, varieret, bæredygtigt, 
børnevenligt og se godt ud til Instagram.

I takt med at idealerne til aftensmåltidet 
er blevet stadig flere, er vi blevet færre, 
der laver mad fra bunden. Alene de 
seneste tre år er andelen af danskere, 
der laver hjemmelavet mad, faldet fra 55 
til 48 procent.

Samtidig er dét at spise sammen blev 
til ‘fællesspisning’, og madlavning er i 
stadig højere grad blevet til en hobby, 
som vi betaler i dyre domme for at dyrke. 
Mad er blevet et marked for løsninger 
eller events, som skal ind i familiekalen-
deren og på budgettet. Det er, som om 
vi har glemt, at den madkultur, vi har 
med os fra vores forældre og bedstefor-
ældre, er et resultat af en hverdag, hvor 
madlavning var lige så naturligt som at 
børste tænder.  

Når aftensmaden skal være både sund, bæredygtig, varieret, 
børne- og Instagram-venlig, lægger vi et alt for stort pres på os 
selv, som fører til stadig mindre madlavning i de danske hjem. 
Det er på tide, vi gør op med præstationskøkkenet og bærer 
vores pasta-pesto med stolthed.

Madkultur er resultat af generationers 
madlavning, og med frygt for at lyde 
ældre, end vi er, så er det faktisk vigtigt, 
at vi ikke lader madkundskaberne gå 
tabt. Så vores børn kan lugte, om en fisk 
er for gammel, og klare sig uden en app, 
når de skal koge kartofler. Ikke fordi vi 
nødvendigvis skal lave frikadeller, som 
mormor gjorde det, men fordi vi mener, 
at madlavning – i alle former, med og 
uden hjælp fra de mange tilgængelige 
convenience-produkter som snittede 
grøntsager og færdige pizzabunde – 
er vigtig for samværet med vores nær-
meste og på mange måder kvaliteten af 
vores liv.

Vi skal have nulfejlskulturen ud af køkke-
net og stoltheden tilbage. Det kan starte 
ved, at vi lægger et uredigeret billede af 
den skilte sovs på Instagram og stopper 
med at undskylde for familien, når vi 
‘bare’ serverer pasta med pesto. •
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Gorm Wisweh er autodidakt kok fra 
Bornholm, hvor han har lært at lave mad 
på sin mors café i Svaneke. Som medstif-
ter af pizzakæden Gorm’s har han været 
med til at gøre pizza til mere end en tøm-
mermændsspise, ligesom han i bl.a. Go’ 
appetit på TV2 udfordrer danskerne til at 
gøre lidt mere ud af hverdagsmaden. 

Tove Færch har stået i spidsen for Karo-
lines Køkken i over 25 år. Hun har intro-
duceret danskerne for mere end 4.000 
opskrifter og bragt alt fra moussaka til 
chicken tikka masala ind i de danske 
køkkener.

Vi skal tale det ned på 
et niveau, hvor man ikke 
får præstationsangst. 
Herre Gud, det er jo kun 
madlavning.

Hvis vi i alle vores opskrifter skriver ‘torsk’ – så 
leder folk kun efter torsk. I stedet skal vi skrive 
kulmule, lange og så videre. For hvis du er god til 
at lave en torskeret, så er du også god til at lave 
en kulmuleret eller en langeret.

Råvarer og 
rollemodeller
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John Wagner er administrerende 
direktør for De Samvirkende Købmænd, 
som repræsenterer 1300 købmænd. Han 
har tidligere været journalist og redaktør 
i mediebranchen, generalsekretær for 
Det Konservative Folkeparti og medlem 
af DR’s bestyrelse. 

Louise Køster er medejer af Rabarber-
gaarden, som er et økologisk drevet 
holistisk landbrug med restaurant, butik 
og formidling, blandt andet i form af 
skolehaver for områdets skolebørn. Må-
let er at være selvforsynende, og derfor 
genanvendes alt på Rabarbergaarden.

Vores identitet, måden at være 
danskere på og måden, vi er sammen 
på, er hægtet op på det at lave mad.

Det hele bliver bare 
et spørgsmål om, at vi 
meget hurtigt skal have 
løst problemet med, at 
vi er ved at blive sultne.

Forståelsen  
for fars

37Holdning36 Madtanker #1

Film

https://youtu.be/Iz_OXD-kxAw


Thomas Roland er CSR-chef i Coop. Han 
arbejder for at sikre, at de varer, kunder-
ne kan finde på hylderne, er produceret 
ansvarligt, og at detailkæden giver 
noget tilbage til samfundet.

Anthony Aconis er direktør i designbu-
reauet Fireball, som blandt andet har 
hjulpet kunder inden for fødevarebran-
chen med brandudvikling. Derudover er 
han en af de længst siddende medlem-
mer i Madkulturens bestyrelse.

Vi lever i en periode, hvor folk spiser 
dårligere og dårligere og bliver mere og mere 
overvægtige. Det hænger givetvis sammen 
med, at vi køber os til flere og flere løsninger.

Danmark har en 
af de mest stabile 
måltidskulturer, jeg 
kender til. Det er ikke 
som i England, hvor de 
snacker i øst og vest.

Fed
færdigmad
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Grøn genvej  
eller glidebane?

Adam Aamann er kok og driver re-
stauranterne Aamanns, som nytænker 
den klassiske danske frokost med 
smørrebrød. Ordentlige råvarer og godt 
håndværk er en kerneværdi for Aamann, 
der også giver danskerne gode råd til 
madlavningen i DR-programmet Mad-
magasinet.

Anne-Sophie Lahme er madskribent, 
opskriftsudvikler og arbejder professio-
nelt med kommunikation om fødevarer 
og fødevaretendenser. Hun mener, mad 
skal skabe glæde og danne fællesska-
ber fremfor at dele os op i grupper.

Vi skal passe på, at kravet om det 
hjemmelavede måltid ikke bliver 
endnu en stressfaktor.

Hvis vi bare får nogle 
værktøjer, så kan det 
der ‘helvede’ med at 
lave mad faktisk blive 
til et frikvarter.
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Handling
Vi skal passe på med at være 
nostalgiske i forhold til de gode 
gamle dage og i stedet tænke over 
spørgsmålet: Hvordan manøvrerer 
vi i en ny virkelighed?
Jacob Grønlykke, medejer af Falsled Kro
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Mere samvær, 
mere leg og  
mindre pres

Det hjemmelavede måltid redder ikke sig 
selv. Tværtimod er der brug for en fælles 
indsats på tværs af maddanmark, hvis 
der skal mere hjemmelavet mad på bor-
det i de danske hjem. Det er størstedelen 
af Madtankens medlemmer enige om.

Fordi det har konsekvenser, der rækker 
langt ud over den enkelte, hvis den hjem-
melavede mad forsvinder fra de danske 
hjem, er det netop ikke kun et individuelt 
ansvar at tage grydeskeen i hånden hver 
dag. Det er i lige så høj grad en kollektiv 
opgave at styrke vores madkultur.

Hjemmelavet mad er en vigtig 
og værdsat del af danskernes 
madkultur. Hvis det hjemme-
lavede måltid skal bevares, 
kræver det en fælles indsats 
fra hele maddanmark.

Mange idéer har været på bordet i 
Madtanken. Og ligesom der er forskel-
lige holdninger til, hvor stor en del af 
aftensmåltidet der skal være lavet fra 
bunden, er der også handlingsforslag, 
som er lettere for nogle at tilslutte sig end 
for andre.

Der er dog tre overordnede indsats-
områder, hvor vi fra forskellige dele af 
maddanmark kan sætte ind for at skabe 
forandringer: flere fællesskaber om 
madlavning, børn og unge i køkkenet og 
langt mindre præstationskultur.

På de følgende sider kan du læse, hvorfor 
lige netop de tre områder er værd at 
satse på, hvilke inspirationskilder Mad-
tankens medlemmer selv fremhæver, 
og hvad de foreslår, man kunne gøre 
på tværs af maddanmark for at styrke 
danskernes madlavning.

Mindre hjemme-
lavet mad er ens-
betydende med 
færre måltider 
sammen, tab af 
nærvær, kultur  
og samvær.
Christian Hüttemeier, Kommunikations-
direktør i Landbrug og Fødevarer 
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Fællesskaber, der 
motiverer til mere 
madlavning 75%

Hvorfor ikke bare smide en færdigret i 
ovnen eller smøre en rugbrødsmad, når 
det alligevel bare er mig selv, jeg laver 
mad til?

Det er der formentlig mange, der tænker, 
når de kun skal lave mad til sig selv. I 
hvert fald viser Madkulturens under-
søgelser, at vores aftensmad oftere er 
hjemmelavet, når vi spiser sammen 
med andre, end når vi spiser alene. Og 
jo længere tid vi bruger i køkkenet, desto 
længere tid bliver vi siddende ved bordet. 

De færreste gider partere en 
kylling til sig selv. Derfor skal 
vi skabe fællesskaber, hvor 
folk kan mødes om det at 
lave mad.

Kun halvdelen af de unge 
under 34 år, der bor alene, 

laver selv aftensmad

af aftensmåltiderne  
er helt eller overvejende 

hjemmelavede, når vi spiser  
sammen med andre.

Der er altså noget, der tyder på, at det 
hjemmelavede måltid har en stærk for-
ankring i fællesskabet omkring måltidet.
 
Samtidig er det et faktum, at flere og 
flere bor alene. Det er ikke svært at fore-
stille sig, at den udvikling sætter skub i 
køkkenflugten, fordi solomåltider netop 
oftere leder til færdigretter og takeaway 
end fællesmåltider.

Et vigtigt indsatsområde for Madtanken 
er derfor at gøre det lettere og mere til-
gængeligt for flere mennesker at indgå 
i madfællesskaber, som kan motivere til 
madlavning. 

Kilde: Madkultur18.
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Det inspirerer 
Madtanken

Det foreslår 
Madtanken

Frugtformidlingen 
sovser alle ind i mad-
glæde. De når ud til 
børn, familier, kolle-
gaer og køkkenpro-
fessionelle og gør et 
godt og vigtigt stykke 
arbejde for at udvikle 
vores madkultur.
Tove Færch, leder af Karolines 
Køkken

Claus Meyer er blevet 
ansigtet på den gastro- 
nomiske revolution i 
Danmark. Og så har 
han gjort utrolig meget 
for Lolland, hvor jeg er 
fra. Selv min mormor 
kender Meyers Madhus 
og ved, hvad et surdejs-
brød er. Det er da sejt!
Iben Krog Rasmussen, udviklings-
direktør i Tænketanken Frej

Frugtformidlingen 
Frugtformidlingen er et landsdækkende 
korps af formidlere, der har til formål at 
sprede viden og glæde om mad, måltider 
og råvarer. Frugtformidlingen designer 
og bygger events og udstillinger til at for-
midle budskaber om mad på en kreativ 
og involverende måde - i øjenhøjde for 
børn, voksne og køkkenprofessionelle.

Fra Noma til Lolland-Falster 
Claus Meyer, en af Danmarks måske 
mest kendte gastronomiske iværk-
sættere, er ikke bare kendt for at være 
medgrundlægger af Noma, men også 
for sin indsats med at skabe lokale 
fællesskaber om mad, hvad enten det 
er blandt indianske unge i Bolivia eller 
madglade lolliker på Lolland-Falster.

Entusiastiske ambassadører 
Flere af Madtankens medlemmer peger på, at de ‘entusiastiske’ 
madlavere i højere grad kunne motiveres til at inkludere og 
inspirere de ‘uengagerede’ madlavere. Det kunne for eksempel 
ske ved at oplære entusiastiske madlavere i organisationer som 
ambassadører, der så kan gøre flere til ambassadører og på 
den måde starte en ‘sneboldeffekt’.  

Det gør Madkulturen 
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Børn og unge  
skal have fingrene 
i farsen

Forandringer på den lange bane kræver, 
at vi får fat i næste generation. Når Mad-
tankens medlemmer taler om løsninger, 
falder snakken derfor hurtigt på børn 
og unge. 

Hvis man ikke allerede som barn har 
haft gode oplevelser i køkkenet, har man 
ringe forudsætninger for at lave mad til 
sig selv, når man flytter hjemmefra og 
begynder voksenlivet.

Man vil sandsynligvis mangle de 
grundlæggende køkkenfærdigheder 
og det kendskab til råvarer, der er en 
forudsætning for at lave mad. Og måske 
vigtigere endnu: Man vil aldrig have 
lært, at madlavning kan være mere end 
kedelig kartoffelskrælning.

Hvis ikke vi giver madkund-
skaber videre til vores børn, 
vil fremtiden byde på endnu 
mindre madlavning. 

Børn skal med andre ord have madglæ-
de. Det kan de få igennem initiativer i 
skolen såvel som i fritidslivet – men også 
i køkkenet derhjemme.

Faktisk viser Madkulturens undersø-
gelser, at flere og flere forældre allerede 
tager deres børn med i køkkenet. Den 
udvikling skal vi støtte op om.

Desværre er det ikke alle forældre, der 
har tid og overskud til at involvere deres 
børn i madlavningen. Derfor er den 
stadig sparsomme madkundskabsun-
dervisning, børn får i skolen, i mange 
tilfælde den eneste maddannelse, de får.

Det, der engang var ‘hjemkundskab’, er 
heldigvis blevet til ‘madkundskab’ og 
tilmed et toårigt valgfag, man kan gå til 
afgangsprøve i. Men der er fortsat brug 
for at styrke fagets position i skolen.
 
Madkundskab handler nemlig ikke bare 
om at følge en opskrift. Det kræver kend-
skab til råvarernes tilblivelse og ernæ-
ringsværdi såvel som kulturforståelse. 

De kommende generationer 
skal have fingrene i farsen. 
I hvert fald hvis vi gerne vil 
opdrage dem til at kunne 
tage vare på sig selv.
Fra debatindlæg af Anne-Sophie Lahme, Iben Krog Rasmussen,  
Christian Hüttemeier og Tove Færch

34%
af de 18-25-årige spiste helt 

hjemmelavet mad i 2018.  
I 2015 var det 46%.

Kilde: Madkultur15 og Madkultur18. 
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De får en ny 
generation til at 
synes, at det er 
hylende morsomt at 
lave kage. De når ud 
til rigtig mange på en 
ikke-elitær måde.
Thomas Roland, CSR-chef i Coop

Lone og kantinehelte 
som hende er der 
ikke så mange, der 
snakker om. Men hun 
har givet kantinen på 
Absalon et kæmpe 
boost. Hun fylder 
måske ikke så meget, 
men betyder utrolig 
meget.
Jonatan Leer, docent ved 
Professioneshøjskolen Absalon

Ultras sorte kageshow 
I tv-programmet Ultras sorte kageshow 
på DR dyster fire børn om at bage den 
flotteste og lækreste kage – i bælgra-
vende mørke! Deltagerne ved ikke på 
forhånd, hvad de skal bage, eller hvilke 
benspænd og overraskelser der dukker 
op undervejs i dysten.  

Inspirerende kantineleder på 
professionshøjskolen Absalon
På professionshøjskolen Absalon bru-
ger kantinelederen kantinen som mere 
end bare et sted, hvor de studerende 
henter deres frokost. Hun ændrer de 
studerendes madvaner og holder må-
nedlige kokkeskoler for de studerende.

Donér en dag  
som kok på en skole  
Kunne man forestille sig, at danske 
kokke indimellem ville donere en dag til 
madkundskabsundervisningen på en 
lokal skole? Formålet skulle være at un-
derstøtte den eksisterende undervisning 
med et indspark, hvor deres faglighed 
inspirerer eleverne og understøtter deres 
madglæde.   
 

Flytte-hjemmefra- 
madkassen  
Med inspiration fra Finland, hvor alle 
nybagte finske forældre får tilbudt en 
‘startkasse’ med blandt andet en seng, 
varmt tøj, bleer og plejeprodukter, kunne 
man lave en flytte-hjemme-fra-kasse. En 
slags ‘kit’, som skulle være med til at give 
unge et mere lige og fællesskabsorien-
teret udgangspunkt for det nye kapitel 
med bopæl uden forældre. Kassen kunne 
indeholde råvarer, opskrifter og gode råd 
til at komme fra start med madlavningen 
uden mor og fars gryder.   

Det inspirerer 
Madtanken

Det foreslår 
Madtanken

Det gør Madkulturen 
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https://www.dr.dk/tv/se/boern/ultra/ultras-sorte-kageshow-ii/ultras-sorte-kageshow-iii/ultras-sorte-kageshow-iii-1
https://www.madkulturen.dk/projekt-indsats/opprioritering-af-madkundskabsfaget/


Vi behøver ikke 
lave mad som i 
Masterchef

På tværs af Madtanken er der enighed 
om, at hverdagsmaden er vigtig at prio-
ritere. Det er nemlig først og fremmest i 
hverdagen, at vi slækker på madlavnin-
gen, mens vi i weekenden giver os bedre 
tid til at lave mad.

Vejen frem er dog ifølge Madtanken ikke 
at opfordre folk til at lave weekendmad 
alle ugens syv dage. Tværtimod skal vi 
have præstationskulturen ud af køkkenet.

Vi kan nemlig ikke allesammen starte på 
Masterchef-niveau. Langt fra. Dansker-
ne har vidt forskellige forudsætninger 
for at lave mad. Det gælder tid, overskud, 
evner og økonomi såvel som interesse.

Vi redder ikke det hjemme-
lavede måltid ved at give 
danskerne præstationsangst 
i køkkenet. Lad os i stedet vise 
vejen til nem og velsmagende 
hverdagsmad.

Det er faktisk kun hver femte, der både 
har ressourcerne til at lave mad og inte-
ressen for at bruge tid i køkkenet, mens 
en lige så stor del er helt og aldeles 
uengagerede.

Det bugnende udbud af kogebøger, 
blogs og tv-programmer om mad kan 
ellers let give det indtryk, at størstedelen 
af danskerne elsker at lave mad og 
gerne bruger timevis i køkkenet hver 
dag. Men det gør de altså ikke. Nogle 
vil egentlig gerne, men kan ikke. Andre 
hverken gider eller kan. 

Uden forståelse for de barrierer, der 
hindrer folk i at lave mad, kan vi ikke lave 
indsatser, der løfter dem, der har brug 
for hjælp. Uanset om det er manglende 
interesse eller frygt for at fejle, der afhol-
der dem fra køkkenet.

Vi skal med andre ord møde folk i øjen-
højde. Hvis den hjemmelavede mad skal 
være det naturlige valg i en hverdag, 
hvor madlavning konkurrerer med bør-
nepasning, yoga og Netflix, skal vi ikke 
lægge ud med at bede folk om at smide 
bouillonterningen i skraldespanden. 

Det er på tide,  
vi gør op med præ-
stationskøkkenet 
og bærer vores 
pasta-pesto med 
stolthed.
Fra debatindlæg af Louise Køster, Anders René Jensen,  
Jonatan Leer og Camilla Karstad
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Han har tænkt i et marked, som gør 
madlavningen nemmere og sparer os 
tid. Og så bruger nemlig.com teknolo-
gi til at inspirere folk til at gøre noget 
andet, end man plejer. Det burde vi 
også i den fysiske verden.
Gorm Wisweh, kok og iværksætter

Teknologi som genvej til madlavning 
Iværksætteren Stefan Plenge er manden bag Danmarks første 
onlinesupermarked Nemlig.com, der bringer dagligvarer ud 
til danskernes hoveddør. Nemlig.com samler opskrifter og 
råvarer i et samlet madunivers, der gør det let for forbrugerne 
at prøve nye retter af, fordi de blot skal klikke én gang for at få 
alle ingredienser til en ret i indkøbskurven. 

Hverdagsmad på skærmen 
Vi skal have flere tv-programmer om 
mad med ‘almindelige’ mennesker, der 
svinger kniven. Der er behov for et større 
fokus på madlavning i øjenhøjde og 
med personer, flere kan spejle sig i, og 
at de fagprofessionelle træder mere i 
baggrunden. 

Fra færdigretter  
til hjemmesamlet mad  
Detailbranchen kan i højere grad tænke 
i at inspirere deres kunder til selv at 
prøve kræfter med at lave nogle af de 
færdigretter, der sælger mest, for på den 
måde at komme tættere på råvarerne og 
madkundskaben. Det kunne for eksem-
pel være et tikka masala-kit, hvor alle 
ingredienser ligger i en pakke sammen 
med en opskrift, så retten er lige til at 
‘samle’ hjemme i køkkenet. 

Det inspirerer 
Madtanken

Det foreslår 
Madtanken

Det gør Madkulturen 
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https://www.nemlig.com/om-nemlig
https://www.madkulturen.dk/projekt-indsats/danmarks-stoerste-koekkenfest/


Følg Madtankens arbejde på 
madkulturen.dk/madtanken 

Tak  
for mad

http://www.madkulturen.dk/madtanken

