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Hvad er meget, og hvad er lidt salt? 

 Meget salt er 1,25 gram salt eller 0,5 gram natrium per 100 gram mad. 

 Lidt salt er 0,25 gram salt eller 0,1 gram natrium per 100 gram mad. 

 OK saltindhold er mellem 0,25 og 1,25 gram salt eller mellem 0,1 og 0,5 gram natrium per 

100 gram mad. 

 Spiser du en færdigret, som vejer 500 gram, og som indeholder 0,5 gram natrium per 100 

gram, får du 2,5 gram natrium eller 6,25 gram salt i dig. Hvis du er kvinde svarer det til den 

øvre grænse for, hvad din krop har godt af på en dag. 

 Grænse værdi for kvinde pr dag, max 6g salt. 

 Grænseværdi for mænd pr dag max 10g salt. 

Fedtenergiprocent MAX 30  

Når vi spiser mad, indtager vi energi. Det måler man i Kalorier eller Kilojoule. Energi i mad 

kan komme fra 3 ting, nemlig protein, kulhydrat og fedt. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vi maksimalt får 30% af vores energi fra fedt. Det er 

denne procent, som hedder fedtenergiprocenten. Hvis man skal slanke sig, anbefales 

det, at man holder sig på en fedtenergiprocent på under 25% 

fedt indholdet i gram per 100 gram gange 38 
gange 100  

kilojoule per 100 gram 

 

 

Product 
Specification 

Billede præsentation Fedtenergi-
procenten 

max 30 % 

Salt pr dag 

 6g 

 10g  

Cocotte 
Vægt 

69001 SAS 
Lamb 
Rogan 
Josh 

 

57,41 % 5,77 361g 
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69002 SAS 
Salmon 
with 
Ratatouille 

 

45,65 %  7,8g 390g 

69005 SAS 
Poultry 
Meatballs 
Spinach 

 

35,47 % 4,56 380g 

69006 SAS 
Pollock 
Red Curry 
Sauce 

 

33,07 % 4,48 345g 

69008 SAS 
Beef with 
Potato 
Mash 

 

39,75 % 5,92 370g 

69010 SAS 
Beef with 
Herb 
Polenta 

 

39,81 % 6.63 390g 
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69011 SAS 
Prawns 
with Chili 
Sauce 

 

20,30 % 2,64g 330g 

69012 SAS 
Steamed 
Halibut 

 

39,31 % 4,42g 340g 

69013 SAS 
Black 
Pepper 
Chicken 

 

38,97 % 3,2g 400g 

69014 SAS 
Chicken 
Soy Ginger 
Sauce 

 

29,72 % 4,32g 360g 

69016 SAS 
Beef Stew 
with Potato 
Mash 

 

44,05 % 6,63 390g 
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69018 SAS 
Chicken 
Tikka Curry 

 

40,69 % 3,7g 373g 

69019 SAS 
Chicken 
Green 
Curry 

 

39,75 %  4g 401g 

69021 SAS 
Sausage 
with 
Sauerkraut 

 

77,48 % 5,25g 375g 

69023 SAS 
Chicken 
with 
Coconut 
Sauce 

 

41,85 % 3,42g 380g 

69026 SAS 
Ravioli 
Ricotta 
Tomato 

 

41,33 % 7g 472g 
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69031 SAS 
Chana Dal 
Tomato 

 

46,17 % 5,6g 404g 

69032 SAS 
Salmon 
with 
Vegetables 

 

58,59 % 5,94g 330g 

69033 SAS 
Barramundi 
with 
Prawns 

 

51,20 % 3,96 333g 

69034 SAS 
Chicken 
Tandoori 
Tikka 

 

50,59 % 3,78g 420g 

 

 

Hvorfor er salt farligt?  
 
Salt indeholder natrium, som binder vandet i kroppen. Da nyrerne ikke kan udskille natrium, er det 

med til at hæve blodtrykket. For hvert gram salt vi spiser mere end nødvendigt om dagen, stiger det 

systoliske blodtryk med 1 millimeter kviksølv. Forhøjet blodtryk øger risikoen for blandt andet 

åreforsnævring og blodprop i hjertet og hjernen 
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Rugbrød 

 

Levebrød ”Kernegrov” som vi har i dag, 2 skiver rugbrød giver 1,2g salt pr 100g 

 

Levebrød ”Fiberrig” som bør være nyt rugbrød, 2 skiver rugbrød giver 0,92g salt pr 

100g 

Beregning af salt I crew meal eks:  

1 styk Crew meal måltid Salt indhold pr. måltid 

Salmon with Ratatouille  7,8g 

2 skiver rugbrød  1,2g 

Smør 1,2g 

Dressing til salat xx (kender ikke indholdet) 

Dessert xx (kender ikke indholdet) 

I alt 10,2g 
 

Kål. 

6 crew meal retter indeholder broccoli/surkål, hvilket er uhensigtsmæssigt, da det 

udvikler ekstra meget luft/gas i maven og udgør en sikkerheds risiko, når vi er i 

luften i op til 10-12 timer.   Ref.  OM-A 6.2.1 
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E-numre/tilsætningsstoffer. 

Alle E numre(23 i alt) som er brugt i maden er gennemgået, og der er ingen 

anmærkninger. De E numre som er tilsat crew maden, må bruges uden 

mængdemæssige begrænsninger i alle de føde varer, der generelt må indeholde 

tilsætningsstoffer. 

 

Konklusionen på rapporten er: 

 Der er for meget fedt i meget af maden, selv om vi skal lægge salaten til.  

 Der er alt for meget salt i maden, salt indeholder natrium, som binder 

vandet i kroppen. Da nyrerne ikke kan udskille natrium, er det med til at 

hæve blodtrykket. For hvert gram salt vi spiser mere end nødvendigt om 

dagen, stiger det systoliske blodtryk med 1 millimeter kviksølv. Forhøjet 

blodtryk øger risikoen for blandt andet åreforsnævring og blodprop i hjertet 

og hjernen. I mange af vores crew meals, overstiger vi den daglige anbefalet 

salt mængde, blot ved indtagelse af 1 måltid, hvilket betyder at de 

resterende 2 måltider på dagen ikke må indeholde salt, hvilket jo er 

urealistisk. 

 Vægten på den varme mad(cocotte) er ikke oppe på de 400g, som vi 

tidligere har aftalt, Cabin crew skal kunne arbejde i op til 10 timer med 

fysisk hårdt arbejde, hvilket indebærer at der skal være tilstrækkelig mad i 

det enkelte måltid. 

 Der er 6 retter som indeholder broccoli samt surkål, hvilket er foruroligende 

i forhold til OM-A. 

 SAS egen kost politik er tilsidesat, hvilket er bekymrende. 

Alt i alt så er de nye crew meal for 2015 af så dårlig kvalitet, og bør derfor ikke 

godkendes som crew mad for Cabin Crew. 

Med venlig Hilsen 

MIR Cabin 

Bjørn Hedegaard, Lisbet Jørgensen, Charlotte Hempel & Lars Skov 


