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Kultur og fritid 

Det er efterhånden blevet et 

stort hit at spise udenlandsk 
inspireret mad. 
 

Af Esben Slot Jacobsen  

 
Gennem de sidste årtier er der 
kommet mange udenlandske 
madvarer og retter til Dan-
mark. Der er også kommet for-
skellige udenlandske spiseste-
der som f. eks. McDonald’s, 
Burger King, pizzeriaer, asiati-
ske restauranter osv. 
Bl.a. er pizza blevet meget po-
pulært at spise i Danmark i de 
senere år. Man kan købe pizza 
på et pizzeria, få den serveret 
på en restaurant, eller man la-
ver den hjemme i sit eget køk-
ken. Pizzaer fås også som dyb-
frosne, og disse kan købes i 
supermarkeder. Pizzaer kom-
mer fra Italien, og de originale 
pizzaer er kun med mozzarella-
ost, tomatsauce og frisk basili-
kum. I dag kan man få mange 
forskellige slags pizzaer bl.a. 
med oksekød, skinke, salat, 
kebab, kylling, rejer osv. 

Populært at spise fastfood 
Der er også kommet mere og 
mere usundt mad til Danmark 

som f. eks. fastfood. Fastfood 
er mange ting. Det kan være en 
bakke pomfritter, en burger  
eller bare en hotdog.  
McDonald’s er en fastfood kæ-
de som blev grundlagt i USA 

den har 30.000 restauranter på 
verdensplan, hvoraf ca. 82 er i 
Danmark.  

SPAR i Nr. Felding 
Du kan købe udenlandsk mad 
stort set i alle supermarkeder. 
I Nr. Felding ligger der en 
SPAR butik, og Globus har 
spurgt ejeren Ellen, medarbej-

der Jytte og den kommende 
ejer Lena om udenlandsk mad. 
Er der kommet flere udenland-

ske madvarer til Danmark? 

Ja, der er kommet meget itali-
ensk, mexicansk, græsk og ki-
nesisk mad i butikken. 
Er der kommet flere udenland-

ske varer til? 

Ja, der er f.eks. knorr, santa 
maria og tex mex. 
Bliver der solgt meget af de 

udenlandske varer? 

Ja, der bliver solgt lidt af det 
hele. 
Hvad syntes I selv om alt det 

udenlandske mad? 

Vi syntes, det skal være dansk 
frem for alt. 
Er der flere, der køber uden-

landsk mad end dansk mad? 

Nej, der bliver solgt cirka lige 
meget af hver slags. 
Hvad er dyrest? Dansk mad 

eller udenlandsk mad? 

Det er desværre den danske 
mad. 
Hvad for noget udenlandsk 

mad har I mest af i SPAR? 

Det er nok italiensk og mexi-
cansk mad. 
Ud fra interviewet med den 
lokale købmand kan man godt 
sige, at der er kommet mere 
udenlandsk mad til Danmark 
de sidste mange år. For bare 30 
år siden havde man jo ikke mu-
lighed for at lave og købe 
udenlandske retter. 

Fremmed mad hitter! 

 En stor del af SPAR’s varer er udenlandske                                            Foto: Oliver Bøgild Pedersen 

Hvor vil folk tage hen på fe-
rie i fremtiden? På en luksu-

riøs tropeø? En overlevelses 
tur i vildmarken? Eller en 
hel tredje ting: På krydstogt 

ud i verdensrummet!   
  
Af Sally B. Cordes og Sarah 

Andersen 

  
Det er blevet rigtig nemt at 
komme på ferie. Vi kan kom-
me vidt omkring og se hele 
verden. Det nemmeste er at 
tage et fly, men man kan også 
taget toget eller bilen. De fleste 
bestiller billetter lang tid før, 
de skal af sted, men der er også 
nogen, der bestiller billetter 
dagen før. Det er dog for det 
meste kun personer, der skal af 
sted to og to sammen eller ale-
ne. Verden er blevet så lille, at 
man kan rejse til den anden 
ende af verden på under et 
døgn. På ingen tid kan man 
tage et tog til Italien, flyve til 
Kina, sejle til England eller 
køre til Holland.  
 
Vi danskere  
De mest attraktive ferier for os 
danskere er charterferier til 
Frankrig og Italien. Tal viser, 

at hver anden dansker kører i 
bil på ferie, fordi der er frihed 
til at gøre, hvad man vil. Men 
skal man længere væk, tager 
man at fly eller et skib.   
 
Verden 
Man kan stort set tage på ferier 
alle steder i verden. Hvis man 
vil på en almindelig charterfe-
rie, kan man tage til Frankrig 
eller Italien. Hvis man derimod 
gerne vil opleve noget kultur, 
kan man tage til USA, Canada 

eller Kina. Der er frit valg i alle 
verdens lande. Det er muligt at 
rejse til alle lande, det afhæn-
ger bare af lysten og pengene.  
Vi tager længere og længere 
væk hver gang. Man kan bestil-
le en billet til Canada et halvt 
år før, man skal af sted eller 
bestille dagen før. Det er en 
smart måde at lære andre kul-
turer at kende og stresse af på, 
og så får man også en god op-
levelse.  
 

Fremtidens ferier tur/retur  
Der er mange bud på, hvad 
fremtidens rejser vil frembrin-
ge. Fremtidsforskere og sælge-
re har slået sig sammen og dis-
kuteret de eventuelle steder, 
man kan rejse hen i fremtiden. 
Engang, da folk tog på ferie, 
tog de af sted til en destination 
og fulgte et program lavet af 
rejseselskabet. Men sådan er 
det ikke længere. Folk synes, at 
nutidens rejser er lavet for ke-
delige og søger nye højder. De 

vil have forandringer. Det er 
ikke længere noget med en 
ganske almindelig charter ferie 
sydpå. Der skal prøves noget 
nyt. Men vil det virkeligt kun-
ne lade sig gøre at kunne rejse 
alle steder hen i fremtiden? 
Eller er det bare os rige folk, 
der er blevet for forkælede? 
Der bliver forsket ekstrem me-
get i nye feriesteder.  
 
”Charter raket” i rummet? 
Fremtidsforskere har foreslået 
verdensrummet som en ny rej-
sedestination. Det er et utroligt 
overraskende forslag, der har 
vakt nysgerrighed hos mange 
folk. En ferie på månen! Vi-
denskabsmænd har forsket i 
månen, og fundet ud af, at det 
godt kan lade sig gøre at kom-
me på ferie til månen. Forhol-
dene er tilpas til en ferie. En 
landfast grund og det er dét, 
der skal til. Der kunne bygges 
en eksotisk månebase, hvor 
folk kunne bo. Nu er spørgs-
målet bare: Hvornår lander den 
første ”Charter-raket” på må-
nen? Der er bare et problem. 
Det vil komme til at koste flere 
milliarder af kroner at arrange-
re ture dertil. Det er ikke kun 
månen, der er tale om. Andre 
rumforskere har snakket om 
krydstogt i rummet. At folk i 
fremtiden kan tage med et rum-
skib ud i rummet og besøge 
planeter i vores solsystem.  

 

Fremtidens Rejser 

Vildmarken eller verdensrummet                                                                                     Foto: Internet 


