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Hygge = slik
Lidt lækkert. Danskerne er  _____________________________________________   i at 

hygge  sig.  Men  hyggen gør os  _________________,  for med hygge  _________________

slik og søde sager.

En god film, godt  _________________,  benene op og tilbage i  ____________

og en  ________________  Matador Mix. Aah, det er hygge, og vi kan hurtigt 

blive enige om, at uden  ___________________________  ville det ikke være nær så  

_______________________________.

Den  _________________  hyggekultur har altid  __________________  usund mad 

og søde  ________________,  men det er  _________________  ikke så enkelt, som 

vi går og tror. Heidi Boye, der er  _____________________________  på CBS og
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___________________________________________________  på mediebureauet OMD,

_________________________,  at der er mange  _______________________  regler for 

hygge, og at de kan være  ___________________  at bryde:

»Hvis man  _____________________  at gøre hyggen sund, føles det  _______________.

Hyggen  _________________  ikke lige så god, og vi er alle  ______________________

bange for at være den, der  ________________________________  hyggen.

Der er en  ____________________  accept i, at man gerne må spise  ________________,

når man hygger. « Ifølge Heidi Boye siger de sociale  ____________________________,

at man ikke må takke nej til  ____________________,  at man ikke må tage sin egen 

sundere  _________________________  af hyggen med, og man  ___________________

ikke må sige, at man er på  ________________________________.

»Vi hygger os for meget, og det er den  _________________________  hygge, der gør os 

_______________________,  « siger hun.

Hvad er hygge?

Hvad der  _______________________  er hygge, er svært at sætte  __________________

på, men Heidi Boye har en god ide om, hvor vores  ______________________________

kommer fra: »At hygge og slik  ________________________  sammen, er noget, vi lærer 

helt fra  _______________________________.  Ikke kun i ________________________,

men også i  ___________________________,  skoler og  _________________________

bliver vi institutionaliserede til at  ____________________  hygge med noget  ________

og lækkert at spise. Bare tænk på  _________________,  __________________________

eller klassens time. Der er ingen, der stiller  ____________________________________
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ved, at hygge er lig med slik og søde  _________________.  « Ifølge Heidi Boye, der har 

skrevet en  _________________________  om den danske  _______________________,

_________________  det sig også, at  _______________________  ikke føler, at det slik 

og kage, der  ____________________________  under hygge, er lige så usundt som det, 

man spiser  ______________________.

»Hygge er  __________________________, hvor det er  __________________________

at spise slik,  ________________________  det er usundt. Når vi hygger sammen, bliver 

de  ____________________,  sunde  ________________  sat til side til  _____________

for den sociale  ______________________________,  «  ____________________  Heidi 

Boye.

Heidi Boye  ___________________,  at hyggekulturen kan  _________________  ved, at 

vi  ________________________________  skaber nogle  _________________________

praksisser. I stedet for at servere  _________________________________  og slik kan vi 

servere  ___________________,  figner eller  ______________________, når vi hygger.

»Vi kan også  ____________________________________  hyggen, men der er et socialt

____________________  i det, for det er ikke  ____________________  at være den, der

_________________________  hyggen, « siger Heidi Boye.

Hygge skal være let.

Tal fra FDB Analyse  __________________________  også, at meget  ___________  det 

slik, vi spiser, er i  ____________________________  med hyggestunder. 72 procent af

_________________________  spiser slik, når de slapper af med  _________________,
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en bog eller  ______________________,  og det er  __________________  chokolade og 

kage, der  __________________  ned.

Seniorrådgiver i  _____________________________  på Fødevareinstituttet, Sisse Fagt, 

kan  _____________  se, at den usunde hygge er let  _____________________________,

men hun ærgrer  ________________  over  ______________________________.  »Den 

_____________________________  tilgængelighed mangler, når det  _______________

sund hygge. Hvis man skal  ________________  hygge lige så meget med et  _________

og grøntfad som med slik, skal det skæres i  ______________________________  hapser 

først. Men når vi hygger,  _________________  vi ikke stå i  ______________________

hele aftenen for at lave et  _______________________  hyggemåltid,« siger hun.

Sisse Fagt mener, at en  ___________________________  indsats for at  _____________

hygge lig med sund mad er  ___________  frem. Hun så gerne, at  __________________

tilbød nemmere og  ______________________  sund hygge og  ____________________

de mange slagtilbud på store  ___________________________. Det kunne for eksempel

være  ____________________________  pakker med  ___________________________

frugt og  ___________________________________.

»Vi burde lave en fælles  ________________________________________  med detail-

handlen, sundhedsorganisationer og ernæringsoplysere,  ___________________  vi hjalp 

folk til at  _____________________________  hygge med det sunde. Men det er et langt,

________________  træk, og det vil tage tid at få  _______________________________

folks syn på hygge.«
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