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Sammen om 
fremtidens 
slagter
- på vej mod en mere bæredygtig forretning 
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Verden 
forandrer 
sig …
Kære Slagter 
Den mad, vi spiser, har stor betydning for vores klima og den verden som vi går i møde. 
Derfor er det vigtigt, at vi alle begynder at vænne os til at spise på nye måder. Flere er alle-
rede i gang med det og sammen kan vi hjælpes ad med at få resten med. Selvom de fleste 
danskere er glade for den mad, de spiser i dag, vil fordelingen af kød og grønsager på en 
dansk tallerken skulle ændre sig. Det får også betydning for slagterbutikken.

I denne folder kan du hente inspiration og blive klogere på:

• De madforandringer, som venter lige om hjørnet
• Fremtidens kunder – hvem er de, og hvad lægger de vægt på
• Nye udviklingsmuligheder for dit sortiment, der tager hensyn til 
 klima og bæredygtighed

God fornøjelse!
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Fremtidens kunder 
i din butik 
De unge er fremtidens forbrugere – så de er værd at holde øje med, når morgendagens 
slagterbutik skal formes. Det særlige ved de unge generationer i dag er deres viden og 
store bekymring for klimaet og den klode, de selv skal blive voksne og etablere familie i. 
Mange unge spiser allerede anderledes og mere internationalt end de ældre generationer.

Men generelt er befolkningen som helhed blevet mere optaget af 
bæredygtighed de senere år: 

• 95% af danskerne har ændret adfærd/kan finde på at ændre 
 adfærd pga. klima, miljø og bæredygtighed.
• Hensynet til naturen er den vigtigste grund til at købe bæredygtigt 
 mad for 74% af danskerne.
• Næsten halvdelen af danskerne er indstillet på at ændre deres madvaner 
 for at blive mere bæredygtige. 

Kilde: Analyse af danskernes syn på klima og bæredygtighed, Landbrug & Fødevarer, 2020 

Madkulturen har interviewet en række 
forskellige typer slagterkunder i både 
store og små danske byer. Her er et 
indblik i kundernes behov og ønsker 
for fremtidens fødevareforbrug i 
slagterbutikken:

• Kunderne forbinder generelt slagteren   
 med høj faglighed og høj kvalitet 

• Kunderne er åbne for rådgivning om 
 bæredygtighed fra slagteren

• Kunderne er generelt modtagelige for 
 slagterens vejledning og ideer til 
 bæredygtige valg og tilberedninger 

For fremtidens slagter er kødkvalitet ikke kun 
et spørgsmål om smag og mørhed. Kunderne 
forventer også, at der er fokus på bæredyg-
tighed; at dyret har haft det godt inden det 
slagtes, og at landbruget gør en aktiv indsats 
for at sænke sin klimabelastning og forbedre 
miljøet.

Kilde: Dybdeinterviews med slagterkunder 
forår 2021 v. Madkulturen.
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Bæredygtighed er et stort og omfattende 
begreb, der kort forklaret handler om, at 
verdens ressourcer er begrænsede og der-
for skal bruges med måde og omtanke, hvis 
også kommende generationer skal have 
mulighed for gode levevilkår. Et bæredygtigt 
forbrug af oksekød handler derfor om at 
være opmærksom på, hvor meget man spi-
ser, og at vælge kød, der produceres med 
hensyn til klima, dyrevelfærd og miljø/natur. 

Danmark produceres både konventionelt 
og økologisk oksekød. Begge metoder be-
laster stort set klimaet lige meget, men der 
er forskel på, hvor meget de tager hensyn til 
dyrevelfærd, miljø og biodiversitet. Generelt 

kan man sige, at kød fra dyr der kommer på 
græs, som det er tilfældet med økologisk 
kvæg og fritgående kvæg, der lever på 
mark eller eng, er bedre for dyrene, miljøet 
og biodiversiteten.  

Det er i dag ikke muligt at pege på én type 
oksekød, som favner alle hensyn. Derfor 
anbefales det at spise mindre oksekød (af 
hensyn til klimaet) samt vælge oksekød, 
som tager hensyn til dyrevelfærd og miljø. 
Når du som slagter fremover udvælger 
oksekød til din butik, kan du kigge efter 
nedenstående tre mærker, som viser, at 
landmanden gør en særlig indsats for dyre-
velfærd, miljø og klima.

Bæredygtigt oksekød 
i slagterbutikken 
– hvordan?

Ø-mærket 

Mærket er garanti for at 
dyret har fået økologisk 
foder, høj dyrevelfærd, god 
plads i stalden, ren og tør 
liggeplads og været på 
græs i sommerhalvåret. 
Mærket gives til kødet.

Dyrevelfærdsmærket 

Mærket viser dyrevel-
færd i forskellige niveauer 
(hjerter) med bla. regler 
for foder, transporttid, og 
kalvens tid sammen med 
koen). Mærket gives til kø-
det. Ved at vælge kød med 
2 eller 3 hjerter, er man bla. 
sikker på, at dyret har været 
på græs.

RISE Bæredygtig-
hedscertificering 

Mærket måler landbrugets 
bæredygtighedsindsats på 
10 områder. Mærket gives 
kun til landbrug og kan ofte 
kun ses på gårdens hjem-
meside. Når det røde dia-
gram rammer det grønne 
felt, har landmanden gjort 
en god indsats for gårdens 
bæredygtighed.
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Oksekød er en fast del af danskernes madkultur, og for mange er det 
en vanskelig opgave at sænke forbruget af fx hakket oksekød som et 
smagfuldt og nemt bidrag til den daglige madlavning eller af steaks 
og stege, som samlingspunkt, når noget skal fejres. 

Oksekød er heldigvis en meget smagfuld kødtype, og med den rette 
tilberedning og nye retter kan danskerne stadig få den gode smag af 
oksekød, selvom kødmængden i måltidet sænkes.

Det skal du bruge:
200 g. risnudler   
200 g.  god bøf   
Olie til stegning
Salt & Peber
0,5 dl ristede sesamfrø

Dressing:
0,5 dl. soja
2 spsk. østerssauce
2 spsk. ristet sesamolie
4 spsk. sukker
6 spsk. limesaft
1 tsk. Chilisauce – alt efter styrke og smag!

Grønt & topping:
5 forårsløg    
1 agurk    
2 rødløg   
6 gulerødder    
1/8 hvidkålshoved   
10 g. mynteblade
20 g. koriander inkl. stilkstykke 

Evt. 1 dl. saltede peanuts

Sådan gør du:
Risnudlerne tilberedes som anvist på 
pakken.  

Bøffen steges medium, krydres med salt 
og peber og lægges til at hvile. Når den har 
hvilet lidt, skæres den i tynde skiver på skrå. 

Dressing blandes i en stor skål, hvor der er 
plads til nudlerne, når de er drænet. Vend 
først kødskiverne i dressingen, tag dem op 
og lad overskydende dressing løbe af. Vend 
herefter kødet i den ristede sesam i en skål 
for sig. 

Nu vendes nudlerne i dressingen, gerne 
mens disse stadig er lune, så suger de mere 
af dressingen.  
Grøntsagerne renses, vaskes og snittes. 
Forårsløgene snittes i brede stykker på skrå 
af løget, agurkerne halveres, renses for ker-
ner og snittes i tynde skiver på skrå. Løget 
snittes i tynde både, gulerødderne rives 
med et Julienne-jern og hvidkålen snittes i 
tynde strimler. 
Pluk myntebladene af stilkene, hak korian-
deren groft og bland grøntsager samt kryd-
derurter sammen. Gem evt. lidt krydderurt til 
at pynte med. 

Vend nu – forsigtigt – nudler, kød og grønt-
sager sammen. Anret og drys med urter og 
peanuts. 

Oksekød på 
nye måder

Vietnamesisk-inspireret nudelsalat med oksekød

Til 4 
personer



Flere grønne måltider 
i din butik.
Når kødet skal fylde mindre på tallerkenen, så skal grønsagerne fylde mere - også i 
din butik.  

Mange danskere savner erfaring med tilberedning af grønne retter og har svært ved 
at få tilstrækkelig smag og fylde i retterne. Her spiller din slagterfaglighed en vigtig 
rolle i udvikling af nye grønnere måltider. Desuden er travle moderne forbrugere inte-
resseret i let at kunne købe nyt grønt tilbehør og grønne måltider til frokost og aften.

Oksekød på 
nye måder
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1 
Slagteren skal have det 
lækreste udvalg - af højeste 
kvalitet til både hverdag og 
weekend

Kunderne har allerede taget 
stilling til, at de gerne betale 
for kvalitet og derfor ønsker 
de fortsat kunne finde 
det gode udbud af den 
bedste kvalitet, samt have 
mulighed for at tilpasse 
og specialbestille til eget 
behov. Det indebærer også 
et større udvalg af økologi, 
som ikke er at finde i stor 
udstrækning i dag.

2 

Slagteren skal have et mo-
derne og opdateret udvalg 
af tilbehør og færdigretter

En slagter skal for fremti-
den ikke kun inspirere til 
det gode kød, men i lige så 
høj grad give tidssvaren-
de inspiration til det gode 
grønne. Det kan man gøre 
ved at skabe et større og 
mere moderne udvalg af 
grønt tilbehør til butikkens 
kød, så folk selv kan sam-
mensætte deres måltid. Og 
ved at bruge mange flere 
grønsager i de færdigretter, 
som sælges i butikken. 

3 

Slagteren skal tilbyde kød 
med god samvittighed

Vælg butikkens oksekød fra 
dyr med høj dyrevelfærd, 
hvor der i produktionen er 
taget hensyn til miljø og 
biodiversitet.

Fremtidens slagter skal 
holde fast i kvaliteten, 
men følge med tiden: 

Kundernes ønsker til fremtidens slagter: 

Dybdeinterviews med slagterkunder, forår 2021 v. Madkulturen.
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Mere bæredygtige 
madvaner
Maden, vi spiser, bidrager med ca. en fjerdedel af Danmarks samlede klimabelastning, 
fordi der udledes drivhusgasser ved al produktion af fødevarer. Men nogle fødevarer har 
en væsentlig lavere belastning for klimaet end andre. Her gælder det, at produktionen af 
fx grøntsager, bælgfrugter og korn har en lav klimabelastning og produktionen af kød og 
andre animalske produkter har en høj belastning, det gælder især for okse- og lammekød. 

Fødevarestyrelsens ”Officielle kostråd – godt for sundhed og klima” anbefaler, at hver 
dansker fremover blandt andet skal:

1. Spise mange flere grøntsager og frugter (600 gram om dagen)
2. Spise mindre kød (max. 50 gram om dagen) og flere bælgfrugter og fisk
3. Vælge lyst kød (fra tobenede dyr) fremfor rødt kød (fra firbenede dyr) 
4. Undgå madspild

Oksekød er én af de kødtyper, som belaster klimaet mest og samtidig en af de typer kød, 
som vi spiser mest af. Når man beregner oksekødets samlede CO2-aftryk, medregnes 
både gårdens energiforbrug til el og diesel (ca. 26%), køernes gylle (ca. 19%), og kvægets 
fordøjelsesproces (ca. 54%)*. Koen er en drøvtygger, som tygger og fordøjer sit foder i to 
omgange. Når foderet fordøjes i koens vom, udvikles drivhusgassen metan (der er 25 gan-
ge så klimabelastende som CO2). Gassen udledes, når koen bøvser og prutter. 

Det betyder ikke, at vi skal stoppe med at spise oksekød. Oksekødet er en integreret del af 
vores madkultur og en kødtype, som mange sætter stor pris på. Men vi er nødt til i højere 
grad at se på oksekødet, som en luksusråvare, som vi skal spise sjældnere og i mindre 
mængder.  

*) Kvæg og klima Udledning af klimagasser fra kvægbedriften med fokus på metan emissionen Troels Kristensen og Peter Lund 
(RED.) DCA rapport nr. 001 · december 2011, Aarhus Universitet.
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Denne folder er produceret af Madkulturen, som led i 2021-projektet 
”Slagterfaget og bæredygtigt oksekødsforbrug”. Projektet er støttet af Kvægafgiftsfonden


