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Smag på juice - Brug din fantasi og undgå spild 
Udarbejdet af: Denise Gjørtz Krog og Maj Knirke Rasmussen 

Professionsbachelorstuderende på Ernæring- og Sundhedsuddannelsen 
Studieretning: Ledelse, Fødevarer og Service, UCSJ, Ankerhus. 
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Formål 
Formålet med workshoppen er ud fra sanseoplevelser og dialog at skabe læring om at udfordre smagen i 

de daglige måltider og gennem eksperimenter med smag, at øge viden og skabe bevidsthed hos 

målgruppen. Dels hvordan smag og smagspræferencer kan ændre sig, samt hvordan kreativitet kan 

bidrage til udnyttelse af hele fødevarer, med henblik på at undgå spild. 

 

 

Indhold 

Workshoppen varieres med en blanding af små oplæg og dialog både i plenum og i grupper samt ved 

individuelle øvelser. 

Første del af workshoppen kommer til at omhandle juice, hvor deltagerne skal være i dialog ud fra 

forskellige spørgsmål. Herefter skal deltagerne smage på en frugt-/grønsagsjuice ved forskellige 

temperaturer (kølig, varm og iskold) og notere deres oplevelse i et smagsskema. Dette for at blive 

bevidste om smagen og hvorvidt deres præference ændrer sig undervejs. Afslutningsvis i første del 

samles der kort op på deltagernes smagsindtryk fra øvelsen.  

Anden del af workshoppen starter med et visuelt indblik i flowet fra grønsag - juice - pulp som skal 

være afsæt for en dialog med spørgsmål omhandlende hvad pulpen kan benyttes til. Dette følges op med 

et lille oplæg om udnyttelse af ressourcer i forhold til madlavning. Herefter sættes deltagerne til en 

øvelse, hvor de skal finde frem til, hvordan de vil benytte pulpen i deres madlavning fx i en opskrift. Til 

sidst afsluttes der med en opsamling på øvelsen og deltagerne får lov til at smage på et stykke kage, der 

er produceret på æble- og gulerodspulpen fra juiceproduktionen, og som skal bedømmes inden de 

forlader workshoppen. 
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Fremgangsmåde over workshop 

Workshoppens varighed: ca. 45 minutter  

Deltagerantal: maksimum 40 

Workshop facilitatorer: minimum 5   

 

1.Præsentation af dagsorden for workshoppen. (OBS på allergier over for frugt og grønt) (1 min) 

- “Kan I alle lide juice?” 

Forslag til præsentation: 

- Nævne navne på facilitatorer 

- Forklar hurtigt dagsordenen i 1. del Smag på juicen og 2. del Produktionen af juicen. 

 

2. Deltagerne inddeles i minimum 4 grupper (eventuelt opdeling til 2 grupper i hvert sit lokale for at 

skabe arbejdsro). (1 min)  

 

3. Dialog i grupperne, hvor facilitator stiller spørgsmål.  

   Forslag til spørgsmål: 

- “Hvem var det, der kunne lide juice?” 

- “Hvad er det ved smagen i juice, I godt kan lide/ikke lide?” 

- “Har I prøvet at smage grøntsagsjuice? Hvad synes I om grønsager i juice?” 

- “Hvis I skulle lave en juice, der bestod af både frugter og grøntsager, hvilke ville I så vælge?” 

- “Forstår I juice som værende, sund, usund, hverken eller? Hvorfor?” 

- “Er der nogle af jer/ jeres familier, som laver juice derhjemme?” 

(Ved ekstra tid kan deltagerne skrive de frugter og grøntsager ned på et papir, som de vil bruge i en 

juice. De kan evt. præsentere deres svar for hinanden i gruppen) - Bruges til evaluering  (6 min) 

 

4. Intro i grupperne til “Smagsøvelsen”. (1 min) 

Forslag til præsentation af “Smagsøvelsen” ved forskellige temperaturer:  

Øvelsen går ud på, at I skal smage på juice ved 3 forskellige temperaturer på skift: 

Først en juice ved kølig temperatur (5 grader), en juice der er varm (35-40 grader) og til sidst en iskold juice i 

form af isterninger (peg og vis evt. smagsskemaet samtidigt) I skal hver udfylde spørgsmålene i dette 

smagsskema til hver juice.  

Det første spørgsmål er “Hvilke smage af frugt og grønt kan I genkende?” Så hvis I synes at juicen ved 5 grader 

smager af pærer og agurk, så skriver I det. 
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Næste punkt i skemaet går ud på, at I skal vurdere smagen af sødt, surt og bittert ved de forskellige 

temperaturer. Hvis I synes at juicen ved eks. 5 grader er meget sød, så sætter I kryds i dette felt, og hvis I synes, 

at den ikke er sød, sætter I således kryds i det tilsvarende felt. 

Til sidst skal I give juicen stjerner alt efter, hvor godt I kan lide den, hvor fem stjerner er bedst. Nederst kan I 

skrive en kommentar. 

Vi vil rigtig gerne have, at I svarer på spørgsmålene til hver temperatur, og hvis I ikke kan lide en eller flere af 

juicerne, behøver I ikke at synke juicen. Spyt da denne ud i “spyt-ud-spanden” og udfyld spørgsmålene og få sat 

ord på det, du ikke kan lide. Er det fx fordi den smager meget surt?  

 

5.”Smagsøvelsen” Deltagerne skal smage på 3 tempererede juicer (kølig = 5 grader, varm= 35-40 grader 

og iskold= isterning) og svare på et smagsskema (10 min) 

 

6. Dialog i grupperne, hvor facilitator stiller spørgsmål. (5 min) 

      Forslag til spørgsmål:  

- “Hvilken temperatur kan I bedst lide juicerne ved?” 

- “Hvordan synes I smagen ændrer sig ved de forskellige temperaturer?” (sæt ord på smagen)  

Afsløring af ingredienser i juicen (Æble, gulerod, bladselleri og havtorn)  

(Ved ekstra tid kan deltagerne præsentere deres svar) 

 

7. 2. del. I lokalet er der et “set up” med flowet fra juice til pulp, her samles grupperne i plenum, hvor 

flowet hurtigt gennemgås. (evt. en god ide at få en frivillig blandt deltagerne til at hjælpe med 

demonstrationen)  

Vi benytter gulerod til demonstration af slowjuiceren. 

Ud fra sidste punkt “pulpen” startes dialog med følgende spørgsmål: (3 min)  

- “Vil I spise pulpen eller smide det ud? Hvorfor/hvorfor ikke.” 

- “Kan vi bruge pulpen til noget?” 

- “Hvornår mener I, at noget er spiseligt og hvornår er det affald?” 

 

8. Et lille oplæg om pulp som ressource. I dette oplæg formidles det, at der i pulpen stadig er smag og 

fibre, som kan udnyttes i madlavningen. Herudover formidles det, at pulpen kan ses som en ressource i 

stedet for madspild og at vi har benyttet danske og økologiske råvarer til juicerne. (3 min) 

 

Forslag til oplæg om pulp som en ressource: 

Som I så lige før ved demonstrationen af juicemaskinen, bliver der produceret en del pulp - restprodukt. Hvis vi 

smider dette ud i skraldespanden, bliver det til madspild.  
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Pulpen er stadig en madvare, som kan bruges og udnyttes som en ingrediens i madlavningen. Hvis vi prøver at 

tænke over, hvor mange arbejdstimer der er bag produktionen af ingredienserne- de skal sås, høstes, pakkes, 

sættes på hylderne i supermarkedet. Er det så ikke en skam, at vi bare smider pulpen ud? Der sidder garanteret 

også nogle mennesker rundt om i verden, som ville blive rigtig glade for dette pulp og bidrage til, at de måske vil 

overleve en dag længere og så smider vi det bare ud. 

Hvis vi kigger op på denne figur (se figur - Den lineære) kan I se: 

1. Vi køber ingredienserne 

2. Vi propper ingredienserne i juicemaskinen. Vi får saft og pulp ud af maskinen. 

3. Vi får vores færdige juice. 

4. Vi smider pulpen i skraldespanden, fordi vi har fået saften, som er den del af ingredienserne, vi skulle 

bruge til juicen.  

5. Dette kalder vi for lineær tankegang- og det vil vi helst undgå, da vi hermed bidrager til madspild.  

 

Hvis vi kigger på de næste to figurer (se figurer - De cirkulære 1 og 2) kan i se:  

1. Vi køber ingredienserne. 

2. Vi propper ingredienserne i juicemaskinen. Vi får saft og pulp ud af maskinen. 

3. Vi får vores færdige juice. 

4. Vi får pulpen som IKKE smides ud i skraldespanden, men indtænkes i en ny cirkel. 

5. Vi har pulpen fra juiceproduktionen 

6. Pulpen kan benyttes i en kage eksempelvis en gulerodskage 

7. Gulerodstoppene kan benyttes til pynt på kagen 

8. Vi kan også sætte gulerodstoppene til spirring og på den måde ende med at have nye gulerødder og 

starte med endnu en ny cirkel.  

9. Dette kalder vi for cirkulær tankegang. Her prøver vi at udnytte hele råvaren. Dette kan i prøve at 

indtænke i jeres hverdag og madlavning.  

 

9. Intro til “opskriftøvelse” + deltagerne skal ud i grupperne igen. (1 min) 

- Hvad kan vi så bruge gulerods-,æble- og bladselleripulpen til fra vores juiceproduktion? Det er det, at I 

skal finde ud af de næste 5 minutter.  

Deltagerne får til opgave at arbejde selv eller i grupper med at komme med forslag til, hvordan de vil 

benytte pulpen. De kan undersøge på mobil eller ipad, hvilke opskrifter de tror, at den valgte pulp vil 

smage/passe godt i. Deltagere skal skrive forslagene ned på papir. 

 

10. “Opskriftøvelse”.  (5 min)  
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11. Deltagerne skal over for hinanden i plenum præsentere forslagene til opskrifter, hvor de vil benytte 

pulpen. (4 min) 

 

12. Præsentation af “Smag på pulpkage” øvelsen. (1 min) 

Deltagerne skal smage på et stykke pulpkage. Ud fra fem forskellige smileys sætter deltagerne en streg 

under den, som de synes beskriver deres smagsoplevelse af pulpkagen. Herefter skal de skrive et ord, 

som de synes beskriver smagen i pulpkagen (der tages evt. billeder af tavlen til evaluering) 

 

13.”Smag på pulpkage” øvelse + farvel og tak til deltagerne. (4 min)  

 

 

Indkøbsliste 

- Juicen:  

Til 40 personer = 5 portioner juice (2 portioner til den kølige juice, 2 portioner til den varme juice og 1 

portion til isterningerne)  

 
2-3 kg æbler 

3 kg gulerod   

2 bundter selleri,  

1 flaske havtorn-koncentrat (kan evt. bestilles hos www.karlsenskrydderier.dk) 

 

- Pulpkagen:  

Til 40 personer = 2 kager. 

 
Pasteuriseret æg 

En flaske flydende honning 

En pose fuldkornsmel 

En dåse bagepulver 

En dåse vaniljesukker 

Et kg Havregryn 

1 flaske rapsolie 
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Materialeliste: 
Juice (den kølige, den varme og den iskolde):  

- En slow-juicer 

- Et køleskab 

- Skåle 

- Sier 

- køkkenvægt 

- Skærebræt 

- Kniv 

- Kande (til ophældning af smagsprøver) 

- Snapseglas til smagsprøver 

- Isterningposer (knust is)  

- Skåle der kan holde til frost (til opbevaring af klargjorte isterninger til smagsprøver) 

- Skeer (til servering af isterninger) 

- En fryser 

- Termometer.  

- Termokander (til den varme juice ved smagsprøver- ikke brugt til kaffe)  

- Kogeplader 

- En gryde 

- En øser 

 

 

Pulpkagen:  

- Elpisker  

- Dejskraber  

- Bageforme (aflang- til brød) 

- En ovn 

- Bagepapir 

- Et decilitermål 

- En teske 

- En køkkenvægt 

 

 

Opsætning til gruppeborde:  

- Kuglepenne 
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- Skraldespande 

- Blankt papir 

- Smagsskemaerne 

- Spyt-ud-spande 

- 8 borde (2 pr. gruppe) 

 

Juice-flow:  

- 1 bord 

- Slowjuicer 

- Pynt i form gulerod-, æble- og selleripulp i tre skåle 

- Et par æbler og gulerødder til demonstration af juice flow 

- Lagen el.lign til at skjule flow 

- Forlængerledning. (hvis der ikke er et stik i nærheden af slow-juicer) 

 

Forberedelsesborde: 

- 2 borde 

- Serveringsbakker/-fade til kage og juice  

- Forlængerledning.(hvis der ikke er et stik i nærheden af kogeplader)  

 

Kageøvelsen:  

- Tuscher eller kridt 

- 2 tavler eller whiteboard 

- 2 borde (benytter det ene gruppebord)  

 

 

Opskrift på 1 portion juice:  
Juice med æble, gulerod, bladselleri og havtorn. 1 portion juice svarer til 25 smagsprøver á 20 ml (19g)  

 

Hele ingredienser til 1 portion juice: 

Ingredienser som skal igennem slowjuiceren hver for sig - på nær havtorn:  

Æbler: ca. 400 g 

Gulerødder: ca. 500 g 

Bladselleri: ca. 100 g  

100% havtorn-koncentrat: 30 g  

 



    8 

Saft som skal blandes til den færdige portion juice: 

Æblesaft: 240 g  

Gulerodssaft 165 g 

Sellerisaft 46 g   

Havtorn 30 g  

 

Redskabsliste:  

- Slowjuicer eller en centrifugejuicer  

- Et skærebræt 

- En urtekniv 

- Seks skåle 

- En ske 

- En vægt 

 

Fremgangsmåde:   

- Vask æblerne, gulerødderne og bladsellerien. 

- Fjern stilkene og kernerne fra æblet og fjern top og bund på gulerødderne og bund på bladsellerien. 

- Skær æblet, gulerødderne og bladsellerien i grove stykker på et skærebræt og læg dem i hver sin skål. 

- Start med at tilsætte æblestykkerne til slowjuiceren. Juicen sies over i en skål og sættes på køl. Pulpen 

(affaldsproduktet) fra juicen gemmes I en skål eller pose. 

Skyl de forskellige maskindele til slowjuiceren og gør det samme med gulerod og bladselleri som der 

blev gjort med æblet. 

- Find en vægt og en kande eller lignende, samt juicerne på køl. 

- Sæt kanden på vægten og nulstil vægten. 

- Tilsæt 165 gram gulerodsjuice til kanden og nulstil vægten. 

- Tilsæt 240 gram æblejuice til samme kande og nulstil vægten 

- Tilsæt 46 gram bladsellerijuice til samme kande som ved æblet og gulerodsjuicen og nulstil vægten. 

Tilsæt 30 gram havtorns koncentrat og rør rundt i Juicen. 

- Smag om der er balance mellem de forskellige ingredienser, og tjek at ingen af dem dominerer.  

 

Opskrift på 1 portion isterninger: 
Antal smagsprøver: ca. 84 små isterninger (ved isterningeposer til knust is)  

 

Opskriften på isterningerne er den samme som på en portion juice, da juicen benyttes til isterningerne.  
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Opskrift på 1 pulpkage: 
Kage med æble- og gulerodspulp. En kage svarer til ca. 20 små smagsprøver.  

 
Ingredienser:  

1.5 pasteuriseret æg  

0.5 dl flydende honning 

0.5 dl fuldkornsmel 

0.5 tsk bagepulver 

1.5-2 tsk vaniljesukker 

1.5 dl havregryn 

0.5 dl olie 

0.1 dl vand 

120 g æblepulp 

210 g gulerodspulp  

 
Redskabsliste: 

En ovn  

En køkkenvægt 

To store skåle 

En elpisker 

En dejskraber 

En bageform (aflang- til brød) 

Et stykke bagepapir 

Et deciliter mål  

En teske  

 
Fremgangsmåde:  

1. Tænd for ovnen på 175 grader  

2. Find og afmål alle ingredienserne til kagen.  

3. Bland fuldkornsmel, bagepulver, vaniljesukker (tør ingredienser) sammen i en skål.  

4. Pisk æg i en skål til det er hvidt med en elpisker og tilføj så honning mens der stadig piskes.. 

5. Tilsæt skiftevis de tørre ingredienser fra punkt 3, olie og vand ned i æggemassen fra punkt 4.  

6. Vend forsigtigt havregryn, æble- og gulerodspulpen i dejen. 

7. Find bageformen og beklæd den med bagepapir 

8. Hæld dejen i bageformen så den har en højde på 2-3 cm.  

9. Sæt dejen i ovnen og giv den 25-30 minutter. Kagen skal stadig være svampet (lidt ubagt).  
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Estimat af budget for gennemførelse af en workshop med 40 deltagere:  
 

- Estimat for 5 portioner juice: 

(2 portioner til kølig juice, 2 portioner til varm juice og en portion til isterninger)  

 

3 kg økologiske æbler = 48 kr  

3 kg økologiske gulerødder = 27 kr 

2 bundter økologiske bladselleri= 38 kr  

1 flaske havtorn-koncentrat + porto = 110 kr  

 

I alt for 5 portioner juice= 223 kr  

 

- Estimat for 2 pulpkager  

(40 smagsprøver)  

 

1 pakke Pasteuriseret æg= 21 kr 

1 flaske økologisk flydende honning = 35 kr 

1 pose fuldkornsmel= 20 kr 

1 dåse vaniljesukker= 13 kr  

1 dåse bagepulver= 10 kr 

1 kg økologiske Havregryn= 15 kr 

1 flaske økologisk rapsolie= 26 kr 

 

i alt for 2 pulpkager = 140 kr  

 

- Samlet estimat for fødevarerne:  

 

Juice = 223 kr  

Pulpkage= 140 kr 

I alt for fødevarerne: 363 kr  
 


