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Ansvarsfraskrivelse
Europa-Kommissionens støtte til
produktionen af denne publikation udgør
ikke en godkendelse af indholdet, der kun
afspejler forfatternes synspunkter, og
Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig
for enhver brug, der kan gøres af
oplysningerne deri.



Grøntsager

Familiefarver (1/2)

Frugter

Røder

Urter - krydderier

Knolde



Familiefarver (2/2)

Frø

Korn

Animaliske produkter 

Let forvandlede produkter

Blomster



Soleksponering

Vanding

Såning

Høst

Jordtyper 

Plantevenner

Kortnummer  og  familie

Planteproduktion 
1











Rødderne

Bladene

Frugterne 

Frøene

Spirerne

Fødevaregruppe og
næringsstoffer

Blomsterne

Spiselige plantedele

Stilkene 

Løg 



CINDY mad pyramide 

Kartoffler

Frugt & grønt 

Mejeri & kød

Sødevarer & olie

Korn



Kødet

Mælken

Spiselige dele af dyr

Æg

Fødevaregrupper &
næringsstoffer



Andre biprodukter,
eventuel link til andet
kort, fx: mælk / ost her

Navn af
produktet fra
dyr

Spiselige 
dele Kødet Mælken 

Other
uses

Sundhedsmæssige fordele,
madpyramideplads og
næringsstoffer

1











Mad, nødvendige
ressourcer 

Info om produktet (art,
familie, osv.)

Navn af prod. 

Levetid

Anvendelighed, sted i
økosystemet, men også
økologiske ulemper

Oprindelse, klima, hvis
relevant

Produktions omgivelse 

1

3 6



Sundhedsmæssige fordele
madpyramideplads og
næringsstoffer

Andre biprodukter,
eventuel link til andre
kort

Let transformeret
produktnavn

Oprindelse (tilføj
kortnummer, hvis
tilgængeligt)

Other
uses

1



Oplysninger om produktet
(madtype, oprindelse)

L.T. produktnavn

Produktions process

Anvendelighed, sted i
økosystemet, økologiske
ulemper

Forbrugsinformation:
gennemsnitlig mængde,
holdbarhed, osv

33 6

1



19

Spise-
lig 

Gulerod
Rod grøntsag
Latinsk: Daucus carota 

Rødderne Bladene 

Rødder og blade  til mad
og tekstilfarvning og
kosmetik

Også
bruges

Gulerødder indeholder meget
A-vitamin og caroten.
De er gode for hudens og
hårets sundhed.







3 til 5 uger før den sidste
forårsfrost (feb-mar)

Hold fugtig med hyppig
lavvanding

Biennaler, de blomstrer
og giver frø det andet år

Gulerod

Plant i fuld sollys

Når størrelsen er tilpas.

Brug for blød sandjord

Kan dyrkes over hele Europa i
naturlig jord

19
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Spise-
lig 
 

Aprikos
Kødfuld frugt
Latinsk:Prunus armeniaca 

Kerne Blomst

til astma og hoste; ,
abrikos olie bruges i
kosmetik

Også
bruges

Abrikoser har en høj
koncentration af vitamin C.
De er gode for det
immunologiske system.

103

Frugtkød



Spise-
lig 

Hasselnød
Nøddefrugt 
Latinsk: Corylus avellana 

frugt

i fødevarer, parfume og
sæber

Også
bruges

rige på protein, enumættet
fedt, E-vitamin og mangan

117



Spise-
lig
 

Melon
kødfuld frugt
Latinsk: Melopepo 

Frøene

duften  i kosmetikOgså
bruges

Rig på vitamin A og C,
kalium og magnesium. De
øger immunforsvaret og
understøtter sund hud

Frugtkødet 

124



Pære
Fkødfuld frugt 
Latinsk: Pyrus communis 

Kilde til vitamin C og vitamin
K,  indeholder også kobber,
kalium og mangan

131

i medicin, især mod milde
fordøjelsesproblemer og
duft i kosmetik

Spise-
lig

Også
bruges

Frugtkødet 



Tidlig til sen vinter, efterår

Vand ugentligt under tørken 

Frugt af hasseltræet

Hasselnød

Mindst 4 timers direkte sollys
om dagen

Om efteråret når skaller er
gulnet

Godt drænet og ret lavt i
næringsstoffer
Tyrkiet, Italien, Spanien,
Frankrig, Georgien og USA 

117

126 121



januar i varmere klimaer, april
i koldere områder

Regelmæssig, dyb vanding

Enfrøet frugt (Drupe), der
vokser på abrikostræer

Aprikos

Solrig, beskyttet 

Når farven af frugterne bliver
gul

Dyb, godt drænet jord

Armenien, Kina, Californien,
det sydlige Australien, Østrig

103

1312 49 136 152



Fuld sollys mindst 6-8 timer

Inden de er helt modne,
mens de stadig er grønne

Dyb, frugtbar, fugtig, godt
drænet jord

Vokser på mellemstore
pæretræer. Tilhører
familien Rosaceae 

Sent på vinteren eller det
tidlige forår

Vand regelmæssigt en eller to
gange om ugen

Pære

Drives i hele Europa

131

71 103 136



Fuld sollys

Når huden bliver til en
cremegul farve

Rig, frugtbar fugtighedsfast,
men godt drænet

Sød, spiselig kødfuld
frugt fra familien
Cucurbitaceae

Sidst i marts / midten af april

Hold planter vandede i
vækstsæsonen

Melon

Kina, Tyrkiet, Iran og Indien

124

158 41



Spise-
lig
 

Blomme
Stenfrugt 
Latinsk: Prunus 

Tørrede (svesker) de
bruges ofte mod
forstoppelse

Også
bruges

138

Indeholder en blanding af
vitaminer og mineraler,
især calcium, magnesium
og C-vitamin

Blomst    KerneFrugt



Spise-
lig
 

Citrongræs
Urter-aromater
Latinsk: Cymbopogon
citratus

Også
bruges

75

Indeholder forbindelser, der
bekæmper betændelse, er
også god til fordøjelsen og
fuld af antioxidanter

Stengler

Citronellaolie, insekt
spray og stearinlys,
brygning af te og i
aromaterapi

Bladene 



Spise-
lig
 

Persille
Urter - aromater
Latinsk: Petroselinum
crispum

Også
bruges

89

Rig på jern og vitamin A, C
og K, bruges mest som
krydderi.

Stengler

Fremmer knogle-
sundheden. Persilleolie
er også brugt til at
regulere menstruation

BladeRødder



Spise-
lig
 

Salvie
Urter-aromater
Latin: Salvia officinalis 

Også
bruges

 Magnesium, zink, kobber
og vitamin A, C og E. God
for hukommelsen og
hjernens sundhed

Blomster 

Som en naturlig rengøring
agent, pesticid og
rituelt. Kan forbedre
søvn, lindrer angst

Blade 

110



Fuld sollys 

Urt, der vokser i jord
indendørs og udendørs

Når planter når 30 cm

Rig, veldrænet jord

Om foråret

Vand regelmæssigt 

Citrongræs

Tropiske regioner i Oceanien,
Indien og Asien

60 66

75

138113 149



Mindst 6 til 8 timers direkte
sollys

Samles, når frugtens hud
føles blød

Godt drænet jord

Enfrøet frugt (Drupe), der
vokser på blommetræer

Sent vinter / tidligt forår

Vand regelmæssigt for at
holde jorden fugtig

Blomme

China, Japan, Europa, Amerika

138

14075 136



Medium to full sun

Kan  høstes når som helst

Godt drænet jord. Det tåler ikke
våd jord.

Aromatisk urt af
myntefamilien

En til to uger før sidste frost

Medium til fuld sol

Salvie

Middelhavsområdet

140 19

110

92119



48

Vokser godt i både fuld sol og
del sol miljøer

Når bladstænglerne har tre
segmenter

Fugtig, rig jord

Toårig plante med lyse
grønne blade 

10 til 12 uger før sidste
forårsfrost

Ca. 2-3 gange om ugen

Persille

Det centrale og østlige
Middelhavsområde

121

89

12766 58 56



Mangan, fiber, vitamin C og
K; God for  hjernens funktion
og immunsystem

Spise-
lig 
 

Nellike
Frø
Latinsk: Syzygium
aromaticum 

Også
bruges

Blomsterne 

Krydderi og medicinsk 
urt;
 boligdekorationer

68



Naturligt højt i fiber og B-
vitaminer; cholin, der er god
for hjernen og hukommelse

Spise-
lig
 

Blomkål
Grøntsag: 
Latinsk: Brassica
oleracea var. botrytis 

Også
bruges

 til at tabe sig og forbedre
fordøjelsen; beskytter mod
kræft

159

Den stor hvide del af
blomsten



Rig på  folat og vitamin A og K
og har højt fiberindhold. Den
indeholder også kaempferol

Blå blomster bruges rå
som salat, serveres som
garnering eller syltes i
eddike og olie

Spise-
lig
 

Endives
Bladgrøntsag
Latinsk: Cichorium
endivia

Også
bruges

12

Bladene 



Fedtfri, lav natrium,
kaloriefattig og kolesterolfri,
fiber, vitaminer og mineraler

Kan bruges til at
fremstille brændstof
og vegansk læder

Spise-
lig
 

Champignon
Grøntsag svampe
Latinsk: Fungi 

Other
uses

Stengel og hoved 

5



Mindst 6 timer sol hver dag 

Når hoveder er hvide, 15–20
cm i diameter

Løs, godt drænet og frugtbar

2 til 4 inden den sidste frost

Vand regelmæssigt hver uge

Blomkål

Kina, Indien, USA, Spanien,
Mexico og Italien

producerer frø; 
familie Brassica
oleracea

86

159

19129 4178108100



Fortrækker half-skygge

Inden uåbnede knopper
bliver lyserøde

Godt drænet, frugtbar

Fra juni til  oktober

 Skal vandes regelmæssigt hver
uge

Nellike

IIndonesien, Mexico, Kenya
og Sri Lanka

Vokser på træer,   20 år  
til at bliver fuldvoksen

34 93

68



Mørkt, køligt og fugtigt
voksende miljø

3 uger til at vokse 

Næringsrig kompost

Om vinteren

Vand hver dag

Chamignon

Kina, Italien, USA, Holland

Kødfuld, spore-
bærende frugtig 
svamp

5

34 77



Fuld sol (mindst seks timer)

Ca. 80 dage efter du har plantet
dem, inden den første frost

Rig, fugtig

Tidligt forår

Vand regelmæssigt, hold jorden
fugtig,  undgå overvanding

Endives

Kina, USA, Spanien, Italien og
Indien

Grøntsag med en
let bitter smag

12

158 77



En fremragende kilde til
vitamin C og B, kalium, fiber,
tryptophan, mangan
og lutein

Friske kartofler bages,
koges eller steges og
bruges i mange
opskrifter

Spise-
lig

Kartoffel 
Rodgrøntsag
Latinsk:  Solanum
tuberosum

Også
bruges

Knolde

26



En god kilde til C-vitamin og
calcium. Indeholder også
kostfibre og vitamin A og B6

Rå i salater, som pynt
eller kogt som en del af
asiatiske retter. De
tilføjer en stærk smag

Spise-
lig

Forårsløg
Grøntsag løg
Latinsk: Allium fistulosum 

Også
bruges

Spirerne 

145



Højt i vitamin A, riboflavin,
kalium, mangan og kostfibre

I urtemedicin til
reparation af
beskadigede led og
knuste knogler

Spise-
lig
 

Kulsukker
Urt
Latinsk: Symphytum 

Også
bruges

Bladene 

152

Rødder 



Humle reducerer stress og
angst og indeholder
flavonoider, der har en stærk
antioxidant

Bruges primært til
ølproduktion, også i
andre drikkevarer og
urtemedicin

Spise-
lig
 

Humle
   Korn
Latinsk: Humulus lupulus 

Også
bruges

Frø SpirerKegler

82



Fuld sol

 8 til 10 uger om sommeren,
12 til 14 uger om vinteren 

Godt drænet, humusrig jord

Sent forår 

Vand regelmæssigt hver uge

Forårsløg 

Kina, Indien og USA

Vegetabilsk løg, også
kendt som grønne løg

145

41 19



Fuld sol 

To uger efter blomstring

Let, løs, veldrænet jord

3-4 uger inden den sidste
frost 

en gang om ugen 

Kartoffel

Kina, Indien, Rusland, Ukraine,
USA

Rod grøntsag,
Solanaceae family 

26

91 106 13950 64 48



Delvis skygge

Når kegler bliver tørre og
papiragtige

Loamy, rig og godt drænet

 Februar til  april

Regelmæssigt vanding

Humle

Europa, det vestlige Asien og
Nordamerika

Blomster af humle
planten, familie
Humulus lupulus

126

82



Enten fuld sol eller delvis
skygge

Når planten er ca. 60 cm høj

Medium fugtighed, rig,
veldrænet jord

Forår og efterår

Hold vandet, når det udvikler
sig

Kulsukker

Europa, Asien, Nordamerika

Blomstrende plante i
boragefamilien,
Boraginaceae

152

2 103 113



Jern, magnesium og zink,
 godt for hjertet 

Bruges primært til at
fremstille mel. Speltmel
kan bruges i de fleste
opskrifter.

Spise-
lig
 

Spelt
Hvede, korn
Latinsk: Triticum Spelta 

Også
bruges

96

Frøene 



33

Æg indeholder mange
næringsstoffer og
protein, B12, riboflavin
og cholin.

Høns, kylling 

Spise-
lig
 

Kødet Æggene 

Også
bruges

Kyllingekød indeholder et højt
niveau af B-vitaminer, selen,
fosfor og niacin



47

Leverer energi, sænker
blodtrykket

Formålet med at lave
syltetøj er at øge 
 holdtbarhed af frugter.

Marmelade

Bær, druer og andre små
frugter, også større
stenfrugter som abrikoser,
ferskner og blommer

Også
bruges



54

Øger immunforsvaret, hjælper
med at beskytte hudens
sundhed og opretholde et
sundt hjerte

Sødemiddel, før det
omdannes til sirup, kan
ahornvand også drikkes
som det er. 

Ahornsirup

Der anvendes tre arter af
ahorntræer: sukker ahorn,
sort ahorn, rød ahorn.

Også
bruges



33

Frugt, grøntsager og korn

En type tamme høns, en
underart af den røde
junglefugl

Høns/kylling 

5-10 år

Høns er værdifulde for
deres rolle i fødekæden og
ernæring

Den mest effektive
temperatur: mellem  20 – 24°C

Ferskvand, frugtbar jord og
ren luft

107



Fuldt sollys kan ikke vokse i
skyggen

Når den er gul og kernerne
falder let af..

Forskellige jordtyper: sand, våd,
dårlig og ikke-drænet

Midt september

Vand kun på varme, tørre
dage, når jorden er tør

Spelt

Central Europa og Spanien  

Spelt er en type korn,
der er relateret til
hvede

96



54

 lavet af ahorntræets
vandige saft.

Ahornsirup

 Fremstilles ved at tappe
saften fra træerne og koge
saften til en sirup.

Ofte brugt som topping til
pandekager og vafler,
anvendes  som sødemiddel. 

For meget sukker kan være
en førende årsag til nogle
sundhedsproblemer.



lavet af hel frugt
skåret i stykker 

Marmelade

Valg, rengøring og hakning af
frugt, pasteurisering af
frugten, madlavning

Gør det muligt at reducere
madspild, da det kan
opbevares i lange perioder.

forbruges dagligt, oftest til
morgenmad på rundstykker

47

103 138



61

Vitamin K, C og A.Kalcium, der
er godt for sunde nerver og
stærke knogler, tænder

Formålet er at holde
agurker spiselige i
længere tid

 Syltede
agurker

Agurker, eddike, aromaer,
farvestoffer, konserverings-
midler og stabilisatorer

Også
bruges

134



40

Syntetiseret af mange
planter og dyr; den mest
kendte voks fra dyr er
bivoks fra honningbier.

Dette biprodukt af honning kan
bruges til at beskytte mad-
beholdere uden sundhedsrisici. 

til at fremstille stearinlys,
beskytte træ eller læder og
som et tætningsmiddel, i
kosmetik

Voks

Også
bruges







Mest lavet af
planter eller dyr
Bivoks er almindelig. 

Voks

Plante- og dyrebaseret
voks bliver kemiskt forandret
 for at producere voks, der kan
bruges i industri 

Nogle voksarter er fødevare-
sikre og bruges f.eks. til at
belægge træskærebrætter.

Ikke en fødekilde, men det er
ikke farligt at indtage i små
mængder,  bruges til at
konservere madbeholdere. 

3

40



Sylted agurker

Høstning, konservering,
forarbejdning,
emballering,
pasteurisering og
forsegling En måde at opbevare mad
til at spises uden for
sæsonen.

Indeholder en betydelig
mængde salt (natrium), er
det vigtigt, at det indtages
moderat.

61

konserveret i en
eddike- eller anden
løsning






