
SJÄLVTEST  

Du är vad du äter!  

Ringa in ditt svar och räkna ihop poängen som står inom parantes 

 

1. Handlar du mat mer sällan än var 3´e dag? JA (1) NEJ (0) 

2. Äter du mer paketerad frukt (fryst el konserverad) än färsk frukt? JA (3) NEJ (0) 

3. Äter du mer kokta grönsaker än råa? JA (3) NEJ (0) 

4. Äter du grönsaker till färre än 2 måltider per dag? : JA (3) NEJ (0) 

5. Köper du mer icke ekologiska grönsaker än ekologiska?: JA (5) NEJ: (0) 

6. Hur ofta använder du mikrovågsugn? :Aldrig el mkt sällan (0)   :1-2 ggr/v (2)  :3-4 ggr/v (5)

 mer än 4 ggr/v: (10) 

7. Äter du vitt bröd oftare än du äter fullkornsbröd? (JA (5) NEJ (0) 

8. Äter du snabbgryn, nudlar, snabbris, snabbgröt osv oftare än vanliga långkokande gryn och 

ris? :JA (5) NEJ: (10) 

9. Hur ofta konsumerar du pöstöriserad och eller homogeniserad mjölk eller ost? ALDRIG el MKT 

SÄLLAN: (0) 1-2 ggr/V: (1) 3 ggr/V: (3) Mer än 3 ggr/V: (5) 

10. Hur ofta äter du icke ekologisk el sötad yoghurt? ALDRIG el MKT SÄLLAN: (0) 1-2 ggr/V: (1)

 3 ggr/V: (3) Mer än 3 ggr/V: (5) 

11. Äter du ofta ägg från bur/inomhushöns till skillnad från utegående höns? JA: (5) NEJ (0) 

12. Äter du rött kött som inte är ekologiskt oftare än var fjärde dag? JA (3) NEJ (0) 

13. Äter du vanligtvis ickeekologiskt kött (nöt, kyckling, gris, kolkon) från djur som ej betat/levt 

huvudsakligen utomhus (gräsbetande djur) oftare än de som har ätit och levt under 

naturligare former? :JA (3) NEJ (0) 

14. Äter du konserverad fisk oftare än du äter färsk fisk? : JA (3) NEJ: (0) 

15. Hur ofta använder du köpta salladsdressingar? ALDRIG el MKT SÄLLAN (0) En gång i v: 

(1) Två ggr/v: (2) Två+ ggr/v: (3) 

16. Hur ofta använder/äter du produkter som innehåller härdade/delvis härdade fetter el 

transfetter? ALDRIG el MKT SÄLLAN (0) En gång i v: (1) Två ggr/v: (2) Två+ ggr/v: 

(5) 

17. Äter du nötter och frön som är rostade och saltade? JA (1) NEJ (0) 

18. Hur ofta använder du vanligt vitt socker som sötningsmedel? ALDRIG el MKT SÄLLAN (0)

 En gång i v: (1) Två ggr/v: (2) Två+ ggr/v: (5) 

19. Hur ofta använder du artificeilla sötningsmedel? ALDRIG el MKT SÄLLAN (0) En gång i v: 

(1) Två-3 ggr/v: (5) Tre+ ggr/v: (10) 

20. Använder du vanligt bordssalt? JA: (5) NEJ (0) 

21. Äter du halvfabrikatsrätter mer än 3 dagar i veckan? : JA (5) NEJ: (0) 

22. Hur ofta äter du mat från snabbmatsrestauranger? ALDRIG el MKT SÄLLAN (0) En gång i v: 

(1) Två ggr/v: (5) Två+ ggr/v: (10) 

23. Hur ofta äter du snacks/godis? ALDRIG el MKT SÄLLAN (0) 1-2 gång i v: (2)

 3 ggr/v: (5) 3+ ggr/v: (10) 

24. Dricker du vatten ur kranen eller kolsyrat vatten? JA (5) NEJ: (0) 

25. Hur ofta äter du en dessert/kakor bake-off i affären såsom munkar, kakor, fikabröd, paj, tårta 

etc? ALDRIG el MKT SÄLLAN (0) En gång i v: (1) Två ggr/v: (2) Två+ ggr/v: (5) 

 

TOTAL POÄNG: ______________________________ (mer än 40 poäng?= prioritera!) (mer än 30 p?= 

var uppmärksam) 


