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”Filicia og Lejla” 

Tema: Fremtidens mad, ressourcer, melorm 

 

1) Kære Klimamonopol.  

En gammel kollega har inviteret mig til London, hvor han bor. Jeg 

ser frem til at besøge ham, da vi ikke har set hinanden længe. Min 

kollega har fået et rigtig godt job derovre og er vel efterhånden, 

hvad man kan kalde rig. Han har på forhånd inviteret mig på 

restaurant, fordi der netop i London er en restaurant, der sælger 

bøffer af laboratorie-dyrket kød. Det koster flere tusinde kroner for 

en bøf og på mange måder ville det være vildt spændende at smage, 

særligt når han nu vil betale. 

Problemet er, at jeg sådan set er vegetar og jeg har ikke tidligere 

stået i sådan et dilemma. Jeg ved ikke, om jeg skal tage imod 

tilbuddet og spise bøffen. Der er flere grunde til det. For det første: 

Er det egentlig kød, jeg spiser? Både ja og måske også nej. For det 

andet: jeg bliver nu tvunget til at være mere tydelig omkring, hvorfor 

jeg egentlig er vegetar. Er det for dyrenes skyld? Er det for klimaets 

skyld? Er det for sundhedens skyld? Eller er det en kombination af 

årsager? 

Hvad skal jeg gøre? Jeg er ved at blive grundigt forvirret! 

Mvh. Sebastian 

 

2) Kære Klimamonopol. 

Jeg har altid haft en tradition med min mormor, hvor vi næsten hver 

uge spiste hendes hjemmelavede frikadeller hos hende. Det har givet 

os en masse godt samvær gennem tiden. Problemet er, at jeg har 

skåret drastisk ned på mit kødforbrug for at undgå at bidrage til 
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klimaforandringer, og det gør det jo svært at beholde traditionen 

med min mormor.  

Jeg har forsøgt at få min mormor til at prøve med plantebaseret fars 

til frikadeller, men den eneste gang, vi forsøgte det, var hun helt 

tavs og havde det åbenlyst dårligt med det. 

Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Skal jeg acceptere at spise kød med 

min mormor en gang imellem eller skal jeg presse på for at få hende 

til at spise noget andet, velvidende at hun er 85 år gammel og har 

svært ved at ændre sine vaner? 

Venlige hilsner fra min mormors barnebarn.  

 

3) Kære Klimamonopol. 

Forleden diskuterede jeg med min lidt bæredygtigheds-”frelste” 

familie. Diskussionen blev lidt ophidset til sidst og vi måtte stoppe, 

før vi blev sure på hinanden. 

Spørgsmålet var, om det var mest bæredygtigt at spise økologisk mad 

eller ikke-økologisk mad. Det meste af min familie holdt fast i, at 

det da helt sikkert var mest bæredygtigt at spise økologi og jeg synes 

ærligt talt, at de er lidt blinde og ignorante. 

Min påstand er, at dyrkning af økologiske afgrøder nogle gange 

udleder mere CO2 end dyrkning af ikke-økologiske afgrøder. Det vil 

min familie ikke høre tale om. De tror simpelthen ikke på det. 

På dette link kan I læse om det: 

https://www.tjekdet.dk/faktatjek/er-oekologi-virkelig-vaerre-

klimaet-end-konventionelle-foedevarer 

Hvis jeg skal være ærlig, synes jeg også, det er lidt svært at finde ud 

af, hvad der rigtigt og forkert. 

Hvad mener Klimamonopolet om det spørgsmål? 

Mvh. Jeppe 
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Fakta: ”Filicia og Lejla” 

 

• Thailand er det land i verden med flest insektfarme. 
• I alt findes der mere end 20.000 farme i landet. 
• Her produceres melorme, fluer, fårekyllinger og græshopper. 

 
Kilde: https://videnskab.dk/kultur-samfund/saa-meget-bedre-er-
det-for-miljoeet-at-spise-insekter 
 
CO2-omkostninger ved produktion af ét kilo: 

- Vild sild (Norge) 0,7 
- Melorme (Holland) 2,7 
- Kylling (England) 4,4 
- Gris (EU)  4,5 
- Oksekød (Belgien) 23,8 

 
Kilde: https://videnskab.dk/kultur-samfund/saa-meget-bedre-er-
det-for-miljoeet-at-spise-insekter 
 

 

 

 

 


