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Arla gør kakaomælk og Mini Meal til hverdagskost 

 

  

Af cand.scient human ernæring Jeppe Matthiessen, DTU Fødevareinstituttet (tidligere Danmarks 

Fødevareforskning) 

Stik imod Arlas mission om at tilbyde sunde produkter markedsføres kakaomælk og Mini Meal 

intensivt i skolerne 

"Kakaomælk er godt på cornflakes" og "Kakaomælk er en god proteindrik, når man dyrker sport". Mini Meal er 

populært som mellemmåltid i skoleboderne. Arla markedsfører kakaomælk og Mini Meal intensivt, men ingen af 

produkterne er hverdagskost set fra et ernæringsmæssigt synspunkt. Kakaomælk er en drik, som har et højt 

indhold af tilsat sukker og energi. Det samme gælder Mini Meal. For højt et sukkerindtag regnes som et 

ernæringsmæssigt problem i Danmark, idet otte ud af ti børn og fire ud af ti voksne har et sukkerindtag over 

det anbefalede (1, 2). På den baggrund er det ikke passende med et højt indtag af kakaomælk, Mini Meal eller 

andre sukkeholdige mejeriprodukter. 

Verdenssundhedsorganisationen WHO har i en ny ekspertrapport fremhævet sukkersødede drikkevarer som en 

sandsynlig risikofaktor for vægtøgning (3). Den fysiologiske forklaring menes at være, at sukker i opløst form 

giver en ringe mæthedsfornemmelse, som der ikke kompenseres fuldt ud for i den efterfølgende kost. Det er 

muligt at forestille sig, at kakaomælk og de øvrige flydende sukkerholdige mælkeprodukter kan virke på samme 

måde, og derfor giver det høje og stigende indtag af kakaomælk grund til bekymring. Mini Meal høre til 

gruppen af energirige fødevarer med et højt sukkerindhold, som kan fremme vægtøgning og dermed overvægt, 

hvis det indtages hyppigt. Med tanke på det stigende fedmeproblem i Danmark (4) bør kakaomælk og Mini Meal 

gemmes til festlige lejligheder. 

Sukker i mejeriprodukter  

Den ernæringsmæssige basis for sammensætningen af en sund kost begynder at skride, når basisfødevarer 

som mælk samt frugt og grønt erstattes af nydelsesmidler som henholdsvis kakaomælk og Mini Meal. Samtidig 

er søde drikke og mellemmåltider som kakaomælk og Mini Meal med til at vænne børn og voksne til, at alt skal 

smage sødt, for at være acceptabelt. Derfor virker Arlas tips og opskrifter, som bl.a. opfordrer forbrugerne til at 

anvende kakaomælk i nye sammenhænge f.eks. på cornflakes/havregryn (5) ude af trit med deres mission om 

at skabe velvære og tilbyde sunde produkter (6). At kakaomælk skulle kunne indgå som en del af en sund kost, 

fordi den indeholder vigtige næringsstoffer (7), virker malplaceret, når alternativet er mager hvid mælk, der 

bidrager med de samme næringsstoffer uden at der følger ekstra sukker og energi med. Det er på den 

baggrund kritisabelt at fremhæve, at kakaomælk tæller med i den anbefalede halve liter mælk dagligt (7). 

Arla og Mejeriforeningen opfatter ikke kakaomælk og Mini Meal som et problem i forhold til danskernes stigende 

sukkerindtag, fordi de sukkerholdige mejeriprodukter blot bidrager med fem procent af gennemsnitsdanskerens 

samlede sukkerindtag (7, 8). Bag tallene gemmer der sig det forhold, at der er børn og voksne, som drikker 

meget kakaomælk (upublicerede data fra Kostundersøgelsen 2000-2002) og ofte spiser Mini Meal og derved får 

en stor del af deres daglige sukkerindtag fra de sukkerholdige mejeriprodukter. Dertil kommer, at de søde 



mælkeprodukter er ansvarlige for 30 procent af sukkerindtaget fra basisfødevarerne (2) – produkter, som 

forbrugerne ikke forventer at skulle være på vagt overfor, fordi de betragtes som en del af en sund kost. Det er 

med til at skabe forvirring i sundhedsoplysningen, når forbrugerne også skal advares mod basisfødevarer som 

mejeriprodukter, fordi de indeholder for meget sukker. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at søde drikke 

og slik fortsat er hovedkilderne til danskernes sukkerindtag (2). 

Man kan undre sig over, at Mejeriforeningen bryster sig med, at fedtindholdet er reduceret i mejeriprodukter for 

at folk ikke længere skal være bange for at blive tykke, hvis de spiser mejeriprodukter (7). Samtidig 

markedsføres en lang række sukkerholdige og energirige mejeriprodukter kraftigt, herunder 

kakaoskummetmælk og Mini Meal, som kan fremme vægtøgning og dermed overvægt. Jesper Friis Sørensen, 

der er Business Unit Manager i Arla erkender, at Arlas produktudvikling i løbet af de sidste 5-10 år er gået i 

retning mod de søde og fedtfattige mejeriprodukter (personlig kommunikation, 2004). I Arlas top er der kritiske 

røster overfor "de kolleger i fødevareindustrien, der producerer fødevarer med mest sukker.", da man sagtens 

kan "opfinde sunde fødevarer" (9). På den baggrund forekommer den vej Arla hidtil har valgt for deres 

produktudvikling overraskende. 

Arlas markedsføring 

Arla Foods mission er bl.a. at "skabe tryghed og velvære ved at tilbyde velsmagende og sunde produkter", der 

"lever op til forbrugernes krav om bløde værdier" (6). Man kan stille spørgsmålstegn ved, om Arla opfylder sin 

mission med den kraftige markedsføring af kakaomælk og Mini Meal bl.a. med diverse reklameartikler rettet 

mod skolebørn (10). Arla målretter ikke alene markedsføringen af kakaomælksprodukter mod børn, men også 

mod voksne i form af de populære Matilde Café produkter (11). Den intensive markedsføring har resulteret i, at 

forbruget af kakaomælk er steget med ca. 35 procent på to år fra 2001 til 2003 (12). I alt drak danskerne 54 

millioner liter kakaomælk i 2003, og forbruget ser ud til fortsat at stige. Kakaomælkens store salgssucces 

skyldes til dels også et dansk træningsstudie, som viste at mænd i alderen 70-80 år kun fik fuldt udbytte af 

deres styrketræning (muskelvækst), hvis de indtog et protein/kulhydrat tilskud som lignede kakaomælk efter 

træning (13). Det har fået Mejeriforeningen til at kalde kakaomælk for muskelmælk og foreslå kakaomælk i 

stedet for anabolske steroider (14, 15). Mini Meal blev lanceret i 2000 og salget toppede i 2003, hvor Arla 

solgte 650 tons. Det seneste år er salget af Mini Meal faldet med 20%. 

Skoleboder og skolemælk 

Arla vedkender, at de "tager et medansvar for børnenes indtag af sukkerholdige mejeriprodukter i skolerne" 

ved at revidere sortimentet i skoleboderne løbende. Alligevel fralægger Arla sig det endelige ansvar ved at 

fremføre, at "Det er i sidste ende skolernes ledelse, der er ansvarlige for, hvordan skoleboden skal forvaltes" 

(16). Arla ville imidlertid lette skoleledelsens arbejde betydeligt, hvis de bidrog til at gøre udvalget i 

skoleboderne mere lødigt end hvad tilfældet er. For nylig besluttede Arla at tage de to mest energiholdige 

produkter (ris á l'amande og chokolademousse) ud af skolebodssortimentet, "fordi de indeholder forholdsvis 

meget sukker og fedt" (16). Det samme burde ske med en række af de øvrige produkter i skolebodssortimentet 

som eksempelvis kakaomælk og Mini Meal. I den nuværende udgave ligner skolebodssortimentet mere et 

udvalg af desserter end sunde mellemmåltider til skolebørn (se Plakat af Arlas skolebodssortiment). 

http://www.dfvf.dk/Files/Billeder/Ernring/Skolebodsplakat_NY.pdf


Arlas lancering af en række nye mælkeprodukter med lavere sukkerindhold er et skridt i den rigtige retning, 

selv om en reduktion på 1,5 g tilsat sukker pr. 100 ml, som tilfældet er med den nye kakaoskummetmælk, 

forekommer begrænset (17). Hvis den anbefalede halve liter mælk indtages i form af den ny 

kakaoskummetmælk er det muligt for et barn at få 1/3 af den maksimale daglige mængde sukker alene fra den 

sukkerreducerede kakaomælk. 

Ud fra et ernæringsmæssigt synspunkt er det bekymrende at se den succes, som kakaomælk har i skolerne. I 

dag drikker hvert syvende barn kakaomælk i stedet for mælk i skolemælksordningen, mens det for fire år siden 

var hvert tiende barn (18). Hvis den udvikling fortsætter, kan det være svært at retfærdiggøre en ordning som 

skolemælk. De nyeste tal fra skolemælksordningen 2005 vidner dog om, at kakaomælk går lidt tilbage på 

bekostning af mager hvid mælk (19), hvilket må siges at være positivt.  
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