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Kopiark 1a 

Post 1 til løb 
 

Alle religioner har en madkultur. Det handler i mange religioner om, at 
noget er urent, og andet er rent. Reglerne siger ikke, at det er den mad, 
der smager dårligt, der er uren, og den mad, der smager godt, der er ren. Det 
handler i stedet om, hvad maden symboliserer. Når man tror på en bestemt 
religion, kan reglerne omkring mad i den have en betydning for ens kultur og 
sociale fællesskaber. I jødedommen, kristendommen og islam er der forskellige syn 
på mad, smag og behag. Disse gennemgår vi nedenfor. 
 

Jødedommen 
Jøderne har mange regler omkring mad. De må f.eks. 
ikke spise svin og kameler, skalddyr og rovfugle. Det er, 
fordi Gud, som hos dem hedder Jahve, har sagt, at de 
ikke må – det er nemlig urent. Den mad, som jøderne 
godt må spise, kalder de for kosher. Blod må de ikke 

spise. Blodet symboliserer for dem liv og frelse – det var nemlig blodet, de smurte 
på deres døre, der frelste dem i Ægypten. Derfor skal blodet slagtes på en 
bestemt måde, hvor blodet løber ud af dyret. Det gør det, ved at man skærer 
halsen over på dyret og hænger det op, så blodet løber ud. 
 

Islam 
1 islam har man også madregler. Ligesom jøderne må 
musIimerne f.eks. ikke spise svinekød og mod, fordi 
Gud, som hos dem hedder Allah, har sagt, at det er 
urent. Uren mad kaldes haram, mens tillady mad 
kaldes halal. Tilladt kød skal slagtes ved halal-slagtning, 
som minder meget om jødernes slagtning. hvor dyrets hals skæres over af en 
muslim, mens Allahs navn siges, så han ved, at det er ofret til ham og ikke en 
anden gud. Ligesom jøderne lader de blodet løbe ud af dyret. 
 

Kristendommen 
I kristendommen er der ingen spiseregler. Jesus erklærede al mad for ren 
og sagde, at det ikke var det, der kom ind, men ud af et menneske, der 
kunne gøre det urent. 


