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Fakta
de æg, danskerne spiser fl est af, er hønseæg. 
når hønseægget bliver lagt, har det en skal udenom. Hvis du ”skærer” et æg midt over, ser det sådan ud indeni.

vil du vide mere om de forskellige dele i ægget, så se under Mere æggeviden. 

Køb æg med omtanke
når du køber æg i supermarkedet, kan du vælge mellem buræg, skrabeæg, frilandsæg eller økologiske æg. 

billeder af pakninger med de forskellige typer af æg. 
navnene fortæller, hvordan æggene er produceret, og hvordan hønsene lever, mens de lægger æg. 
et æg er biologisk set et æg uanset produktionsform. 
se mere om produktionsformerne under Mere æggeviden.

På æggebakken kan du læse:
•	 Produktionsform
•	 Ægpakkeri
•	 Hvornår	æggene	er	pakket
•	 Hvor	lang	tid	æggene	mindst	kan	holde	sig
•	 Hvilken	størrelse	æggene	har.	

Æggehvide - tyk del Kimplet

Luftblære

Æggeblomme

Skal

Skalhinde

Æggehvidestreng

Æggehvide - tynd del
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Størrelser på æg
Her kan du se, hvor meget æggene vejer, hvis der står s, M, l eller Xl på æggebakken.

s – small/små Hvert æg vejer under 53 g

M – medium/mellemstore Hvert æg vejer mellem 53 og 63 g

l – large/store Hvert æg vejer mellem 63 og 73 g

Xl – extra large/meget store Hvert æg vejer 73 g eller mere

På ægget kan du læse:
•	 Hvilken	type	æg	der	er	i	bakken
•	 Hvor	i	verden	æggene	er	produceret
•	 Navnet	på	ægproducenten.

det første tal i koden fortæller om produktionsformen: 
0 = økologiske æg
1 = Frilandsæg
2 = skrabeæg
3 = buræg
dk står for danmark. de sidste tal er producentens nummer og fortæller, hvor ægget kommer fra.
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Undersøg
studer og beskriv et æg
•	 Slå	et	æg	ud	på	en	tallerken.	Læg	skallen	ved	siden	af.
•	 Kig	godt	på	tegningen	af	et	æg,	og	sammenlign	tegningen	med	ægget	på	tallerkenen.

Prøv at sætte ord på: 
o Hvordan ser æggeblommen ud? beskriv form, farve og duft.
o Hvordan ser æggehviden ud? beskriv form, farve og duft.
o kan du se æggesnoren?
o kan du se den tynde og den tykke æggehvide?
o Hvordan ser æggeskallen ud? beskriv farve, tykkelse og duft.

___________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

du kan se, at ægget er friskt, når:
•	 Æggeblommen	er	høj	og	buet.	
•	 Æggehviden	er	delt	i	to	lag.	Et	tykt	lag,	der	ligger	tæt	om	blommen,	og	et	tyndt	lag,	
 der ligger yderst.
•	 Har	en	luftblære	mellem	skal	og	æggehvide.

er dit æg nylagt eller gammelt?

Nylagt æg Gammelt æg
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Vidste du, at
en høne højst lægger ét æg om dagen? 
æggeskallens farve afhænger af hønens race?

kig på en æggebakke og find ud af:
•	 Hvornår	er	æggene	pakket?
•	 Hvornår	er	sidste	salgsdag?
•	 Hvilke	andre	informationer	får	du	på	æggebakken?

kig på koden på et æg og find ud af:
•	 Hvordan	er	ægget	produceret?
•	 Hvilket	land	kommer	ægget	fra?
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