
 
1)  Din far hjælper dig med at smøre madpakker, men ak - han bruger 

sølvpapir, når han pakker madder og frugt til madkassen. Det er en 
dårlig ide fordi: 

 Sølvpapir skinner ubehageligt i øjnene. 
 

 Sølvpapir bruger seks gange så meget energi som madpapir, når det 
skal fremstilles - så du sparer masser af energi, når du bruger 
madpapir i stedet. 
 

 Sølvpapir afgiver usunde stoffer til maden. 
 

 

2) Du ææælsker varm leverpostej, så du varmer det du skal bruge op på 
en tallerken i mikroovnen i stedet for den store bageovn. Det er en 
god ide, fordi: 

 Det går meget hurtigere i mikroovnen. 
 

 Bageovnen er svær at gøre ren. 
 

 Bageovnen bruger meget mere strøm end mikroovnen.  
 
 

3) Du hjælper til ved aftensmaden og du er skrap til at skære 
grøntsagerne ud med en skarp kniv. Det er nemlig en god ide at give 
grøntsagerne kniven, fordi: 

 Det er sjovt at lege med skarpe knive. 
 

 Maden bliver hurtigere færdig, og du bruger mindre energi på at 
koge maden. 
 

 Det er lettere at tygge maden, når den allerede er i småbidder. 
 

VEND  

 

Navn og klasse 
 



 
4) Du hjælper til ved aftensmaden, og nu vil du lære din mor et smart 

trick, nemlig hvordan I kan koge kartofler på kun 7 minutter: Sæt 
kartoflerne over at koge i en gryde, hvor vandet akkurat dækker. Skru 
ned, når vandet koger. Lad kartoflerne simrekoge i præcis 7 minutter. 
Sluk og lad gryden stå og udnytte kogepladens eftervarme i 10 
minutter. Det er smart, fordi: 

 Så bliver der ikke så varmt i køkkenet. 
 

 Så sparer du en masse strøm. 
 

 Så er kartoflerne altid perfekt kogte. 
 

 
5) Det er lørdag og du er med din far i byggemarkedet. Han vil helst se 

på boremaskiner, men du slæber ham med over til afdelingen med 
udstyr til badeværelset. Det er en god ide, fordi: 

 Der kan I købe en plastik-and til badekarret. 
 

 Der kan I købe nogle sjove figurer, som du kan klistre fast på fliserne. 
 

 Der kan I købe en sparebruser, som bruger mindre af det varme vand 
og som kan spare sig selv hjem på 2-3 måneder. 

 

 
 Du må udfylde én quiz af 

hver farve.  
 
Det er 5 quizzer i alt mens 
Den Grønne Karavane er  
på besøg. 
 

Læg quizzen i postkassen, 
når du er færdig 
 


