
N.B. Budskaberne i denne tekst, må ikke 
benyttes i markedsføringsøjemed!

Fuldkorn er når hele kernen er med, hvad enten 
kernerne er hele eller forarbejdede. De kan være 
knækkede, skårne eller malet til fuldkornsmel. 
Det vigtige er, at alle dele af kernen er taget med 
- også skaldelene og kimen. Det er nemlig her de 
fleste vitaminer, mineraler og kostfibre findes.
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Skal / Klid

Fuldkorn
- den lille forskel med stor effekt

Fuldkorn og sundhed

• Forskning viser klart, at fuldkorn er med til at forebygge hjerte-kar-sygdomme, type 
2-diabetes og tarmkræft.

 
• Fuldkorn mætter godt. Det betyder, at man spiser mindre og får lettere ved at holde væg-

ten.

• Fuldkorn er godt for fordøjelsen og holder maven i gang.

Fuldkorn er godt for 
sundheden, og kornpro-

dukter er blandt de
fødevarer, der har det 
laveste klimaaftryk.

Du kan gøre en forskel for dem, der spiser mindst fuldkorn

Produkter med et højt indhold af fuldkorn kan få det orange fuldkornslogo 
(se faktaboks s. 2). Forbrugerne har i høj grad taget i mod logoet. I dag spiser 
over halvdelen af befolkningen den anbefalede mængde fuldkorn. 

Men der er en gruppe, der langt fra får nok fuldkorn. Det er personer, som måske ikke er så 
opmærksomme på sundhed og ikke ønsker at vælge fuldkornsprodukter.  

Vidste du at...

Klimaaftrykket fra et kilo rugbrød er rundt regnet 30 gange 
mindre end klimaaftrykket fra et kilo oksekød.



Mange bække små….

Hvis du tilsætter lidt fuldkorn til dine produkter, bidrager du til, at den gruppe af forbrugere, 
der får mindst, alligevel får lidt fuldkorn. Det gavner folkesundheden. 

For de fleste produkter er det muligt at erstatte op til 7% af melmængden med fuldkornsmel, 
uden at produktet væsentligt ændrer smag eller egenskaber. Det er bl.a. franskbrød, fastfood-
brød, kiks og kager. 

Som et andet eksempel vil bare 5% fuldkorn i en pizza eller i pasta kunne betyde, at man spiser  
op til 5-10 g mere fuldkorn. Jo flere produkter, der findes fuldkorn i, desto større er 
chancen for, at flere danskere når myndighedernes anbefaling på 75 g pr dag.

N.B. Budskaberne i denne tekst, må ikke 
benyttes i markedsføringsøjemed!

Fuldkorn
- den lille forskel med stor effekt

Faktaboks

Hvor findes det orange fuldkornslogo?
I dag findes der over 1000 produkter med fuldkorn-
slogoet. Det er alt fra rugbrød, toastbrød, boller, 
pitabrød, ris, pasta og morgenmadsprodukter. 

Hvordan kan et produkt få fuldkornslogoet? 
Der er flere kriterier for de enkelte produktkate-
gorier. Der er krav til indholdet af fuldkorn, salt, 
sukker, kostfiber og mættet fedt. Få tilsendt Fuld-
kornspartnerskabets logomanual for mere info. 

Hvem kan bruge fuldkornslogoet?
En virksomhed eller organisation skal være med-
lem af Fuldkornspartnerskabet for at bruge logoet. 
Der er et kontingent for et medlemskab. Kontakt 
Fuldkornspartnerskabet for mere info om medlem-
skab.

Hvilke korn er fuldkorn?
Hvede, spelt, byg, rug, havre, ris (brune og røde), 
hirse, majs (tørret) samt durra eller sorghum tæller 
med som fuldkorn. Alle andre typer af kerner og 
frø tæller ikke med i definitionen (fx solsikkekerner 
eller quinoa).

Hvad er anbefalingen for fuldkorn?
Et af De officielle Kostråd –anbefaler at spise 75 
gram fuldkorn om dagen. Det svarer til en portion 
havregryn og 1-2 skiver rugbrød. 

Vil forbrugerne købe fuldkornlogomærkede pro-
dukter?
JA! I dag findes der over 1000 produkter med fuld-
kornslogoet. Der findes så mange, fordi 
virksomhederne har reformuleret deres opskrifter 
og testet forbrugernes accept af dem. Forbrugerne 
har et højt kendskab til fuldkornslogoet (64%) og 
heraf handler mere end 80% efter det. Aktiviteter-
ne i Fuldkornspartnerskabet bidrager til at sikre 
efterspørgslen.

Hvem står bag fuldkornslogoet?
Fuldkornspartnerskabet er et offentligt privat part-
nerskab, der arbejder for at forbedre folkesundhe-
den ved at få danskerne til at spise mere fuldkorn. 

Bag Fuldkornspartnerskabet står Fødevaresty-
relsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, 
Diabetesforeningen og en række fødevarevirksom-
heder og organisationer. 

Læs mere på www.fuldkorn.dk - og find Fuldkornpartnerskabet på Facebook og Instagram


