Hvor langrtkan du gA pi en Mars?
Du flr energi fra det, du spiser.
Energi i maden mAlesi kilo Joule ftJ).
Behovet for energi aftrrnger af
k6n, alder,vagt, arbejdeog motion. Forskeme har dog lavet
noglegennemsnitsbe
regninger
for, hvilke behov vi har.

TabelI

12-13 is

Tabel2

I tabel 2 kan du se, hvad der forbruges til forskellige aktiviteter.
I tabel 3 kan du se, hvor meget
energi du fir fra forskellige former for mellemmflltider.
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l . Ved langsom gang kan man gA
cirka 5 km i timen. Regn ud
hvor langt du kan 96 p6 en
Mars? (tabel2 og 3). Find ved
hjrlp af et kort ud af, hvor
langt vak fra skolen du kan
komme med energien fra en
Mars.
u
Afstand= "1!1s,,1il-9h?ld'
uenergiforbrug

2. Ved langsom cykling korer
man cirka 20 km i timen.
Regn ud, hvor langt du kan
cykle pi en Yankie Bar
Afstand=

en:rgiin9hold' zo
energiforbrug
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Se i tabellen. Hvorfor er der
ikke nrr si meget energi i en
Yankie Bar som i en Mars?

J.

Regn ud, hvor mange Snikers
du skal spise for at dakke en
hel dags energibehov (tabel 1
og 3).
Kunne du spise sAmange?
Hvad ville der ske, hvis du
dekkede hele dit energibehov
med Snikers?

4 . Hvor stor en del af dagsbehovet for energikan dakkes med
en bakke pommes frites, 2
pOlsermed brod (370 kJ pr.
stk.) og ketchup( 70 kJ for 15
g) plus en sodavand(430 kJ).

5 . Lav samme beregning for en
pose franske kartofler, hvortil
der drikkes en sodavand.
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