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ONSDAG 5. AUGUST 2015

02 AOA SHOPPING

shoppingmit liv med Hver dag kan du her på siden læse
en blog. Vi har et nyt tema på bloggen 
hver dag. Du finder alle blogindlæggene 
på stiftenblog.dk, hvor du også kan 
kommentere indlæggene.

Nederst på siden citater fra 
to tidligere blogs.

STIFTENBLOG.DK
Du kan blogge med Anette Schnieber på stiftenblog.dk/anetteschnieber

ANETTE SCHNIEBER,
Ph.D., Ernæring & Sundhed, VIA UC

» 
Med det aktuelle store fokus på undgåelse af 
madspild er det afgørende at huske pointen 

om, at madresten, der reddes fra skraldespanden, 
netop skal erstatte en anden vare...

I junis udgave af bloggen beskrev jeg, 
hvordan tanken om, hvad en madvare 
har kostet, kan få folk til at spise maden, 
selv om de allerede er mætte, eller ma-
den måske slet ikke smager godt. 

Køber jeg en pizza og spiser kun det 
halve, kan jeg føle, at maden og pengene, 
som jeg betalte for den, er spildt, hvis jeg 
ikke spiser op, uanset hvor lidt lyst eller 
maveplads jeg har til resten. 

I den foregående blog argumenterede 
jeg for, at »sunk cost-effekten« får os til at 
forbruge noget, der gør os mindre glade, 
end hvis vi lod være, fordi vi er bange for 
at »spilde« et beløb, der imidlertid allere-
de er brugt. 

På den måde giver vi ofte os selv en dår-
lig oplevelse oven i en udgift, som vi ikke 
kan få tilbage uanset hvad: Jeg er 60 kr. fat-
tigere, uanset om jeg spiser op eller ej. Så 
vil jeg oven i købet også have ondt i ma-
ven og indtage langt flere kalorier, end jeg 
har brug for?

UD FRA DEN LOGIK skulle jeg altså ikke 
spise op – men gør jeg mig så ikke skyldig i 
en anden adfærd, som der er megen fokus 
på for tiden, nemlig madspild? 

Smider jeg mad ud, som kunne have 
været spist (dvs. som ikke er fordærvet el-
ler på anden måde er blevet uegnet som 
fødevare), svarer dette til definitionen på 
madspild. 

Man kan faktisk sige, at sunk cost-ef-
fekten forekommer, fordi folk lever (for) 
strikt efter en regel om, at man ikke må 
bortøde ressourcer. 

Som vi så i sidste måneds blog, kan 
denne leveregel medføre utilfredsstillen-

de oplevelser og risiko for overspisning 
i den økonomiske ansvarligheds navn, 
uagtet at der for individet intet økono-
misk er vundet ved at forbruge den util-
fredsstillende vare (ferie/biograftur/ka-
ge).

MEN ER INDKØB af ferier, biografture og 
madvarer nu helt sammenlignelige? 
Visse væsentlige forskelle gør faktisk, at 
det ofte vil være muligt både at undgå 
madspild og at undgå at spise en madva-
re, blot fordi »nu er den jo betalt«. 

Som de fleste efterhånden er bevidste 
om, kan mange rester genanvendes i en 
anden ret eller som supplement til et an-
det måltid, eller man kan dele sin over-
skydende mad med andre. 

På den måde er det ikke et spørgsmål 
om, om man skal vælge »den ene eller den 
anden skraldespand« (smider jeg maden 
ud, er jeg en madspilder, men spiser jeg 
den, har jeg overspist blot for at undgå at 
smide den ud). 

Men at min rest kommer til at erstatte 
et andet indkøb, og den samlede mæng-
de mad, der skal produceres, transporte-
res, opbevares og indkøbes, bliver således 
mindre.

Dette er imidlertid det ideelle scenario. 
Med det aktuelle store fokus på undgå-
else af madspild er det afgørende at huske 
pointen om, at madresten, der reddes fra 
skraldespanden, netop skal erstatte en an-
den vare. 

Ender den blot som en fristende ekstra 
snack i køleskabet, er hverken den globale 
bæredygtighed eller den individuelle øko-
nomi og sundhed bedre stillet.

Nu har jeg jo betalt for 
den… del 2

»
Flere forbrugere end nogensinde vil gerne 
vide, hvor fødevarerne kommer fra, hvordan 

de er fremstillet, og de er villige til at betale ekstra for 
højere kvalitet – og i flere tilfælde også dyrevelfærd, 
bæredygtighed og lignende parametre. 

JAN MOUSING, adm. direktør, Seges
og formand for Agro Food Park

»
I en tid, hvor vi måler succes i antal 
maratoner, jobtitler og Amo-kager, 

er barndommens nostalgi blevet et 
populært pusterum fra pensionsordning, 
p-bøder og præstationsangst.

JULIE DAUGAARD, strategisk planlægger, Carat


