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Sensoriske fænomener 
Svarark 

I denne øvelse bliver du bekendt med tre forskellige 
sensoriske fænomener: 
 
1. Adaptation/tilvænning 
2. Undertrykkelse i blandinger 
3. Frigørelse fra undertrykkelse 
 
Du skal smage og vurdere mælkedrikke med vanilje og 
kanel. Du skal smage på smagsprøverne flere gange, så 
drik derfor ikke det hele med det samme. Nogle gange 
skal du lugte til vanilje eller kanel inden du smager og 
vurderer mælkedrikken.  
Læs derfor vejledningen grundigt, inden du smager, og 
husk at smage i stilhed.  
 
Mellem hver smagning bedes du skylle munden med vand. 
 
  

Du skal bruge: 
• 1svarark 
• 1 kuglepind/blyant 
• 1 glas med vand 
• 1 duftglas med kanel 
• 1 duftglas med vanilje 
• Smagsprøverne A, B og C 
• Evt. 1 spytbæger 
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Smagsprøve A: SMAG  
 
Slyng mælkedrikken i glasset rundt, så kanel-partiklerne bliver ligeligt fordelt i glasset. Tag en 
slurk, og bedøm intensiteten af kanel på en skala fra 1-10, hvor 1 er lav intensitet og 10 er høj 
intensitet. Sæt et kryds: 

 
Hold en pause, hvor du skyller munden med vand, inden du fortsætter til næste smagsprøve. 
 
 
Smagsprøve A:  SNIF og SMAG   
 
Tag duftglasset med kanel og lugt til kanelen. Snif gerne 2-3 indåndinger, så du tydeligt kommer 
til at dufte kanelen. 
 
Slyng mælkedrikken i glasset rundt, så kanel-partiklerne bliver ligeligt fordelt i glasset. Tag en 
slurk og bedøm intensiteten af kanel på en skala fra 1-10, hvor 1 er lav intensitet og 10 er høj 
intensitet. Sæt et kryds: 

 
Hold en pause, hvor du skyller munden med vand, inden du fortsætter til næste smagsprøve. 
 
  

Lav 
intensitet 

        Høj 
intensitet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Lav 
intensitet 

        Høj 
intensitet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          



Forløb: Sensorik – Lugtesansen og sensoriske fænomener 
Aktivitet 4: Sensoriske fænomener  
Forfattere: Bat-El Menadeva Karpantschof (Københavns Universitet) og Marie 
Damsbo-Svendsen (Københavns Universitet) 
Side: 3/6 
 
 

 

 
Smagsprøve B: SMAG  
 
Slyng mælkedrikken i glasset rundt, så vanilje-partiklerne bliver ligeligt fordelt i glasset. Tag en 
slurk og bedøm intensiteten af vanilje på en skala fra 1-10, hvor 1 er lav intensitet og 10 er høj 
intensitet. Sæt et kryds: 

 
Hold en pause, hvor du skyller munden med vand, inden du fortsætter til næste smagsprøve. 
 
 
Smagsprøve B:  SNIF og SMAG  
 
Tag duftglasset med vanilje, og lugt til vaniljen. Snif gerne 2-3 indåndinger, så du tydeligt 
kommer til at dufte vaniljen. 
Slyng mælkedrikken i glasset rundt, så vanilje-partiklerne bliver ligeligt fordelt i glasset. Tag en 
slurk og bedøm intensiteten af vanilje på en skala fra 1-10, hvor 1 er lav intensitet og 10 er høj 
intensitet. Sæt et kryds: 

 
Hold en pause, hvor du skyller munden med vand, inden du fortsætter til næste smagsprøve. 
 
 
 
  

Lav 
intensitet 

        Høj 
intensitet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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intensitet 

        Høj 
intensitet 
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Smagsprøve C: SMAG  
 
Slyng mælkedrikken i glasset rundt, så vanilje- og kanel-partiklerne bliver ligeligt fordelt i glasset. 
Tag en slurk og bedøm intensiteten af vanilje og kanel på en skala fra 1-10, hvor 1 er lav 
intensitet og 10 er høj intensitet. Sæt et kryds på begge skalaer: 
 
Vanilje  

 
Kanel 

 
Hold en pause, hvor du skyller munden med vand, inden du fortsætter til næste smagsprøve. 
 
  

Lav 
intensitet 

        Høj 
intensitet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Lav 
intensitet 

        Høj 
intensitet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Smagsprøve C:  SNIF og SMAG  
 
Tag duftglasset med vanilje, og lugt til vaniljen. Snif gerne 2-3 indåndinger, så du rigtigt kommer 
til at dufte vaniljen. 
Slyng mælkedrikken i glasset rundt, så partiklerne bliver ligeligt fordelt i glasset. Tag en slurk og 
bedøm intensiteten af vanilje og kanel på en skala fra 1-10, hvor 1 er lav intensitet og 10 er høj 
intensitet. Sæt et kryds på begge skalaer: 
 
Vanilje  

 
Kanel 

 
Hold en pause, hvor du skyller munden med vand, inden du fortsætter til næste smagsprøve. 
 
  

Lav 
intensitet 

        Høj 
intensitet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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intensitet 

        Høj 
intensitet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Smagsprøve C:  SNIF og SMAG  
 
Tag duftglasset med kanel og lugt til kanelen. Snif gerne 2-3 indåndinger, så du rigtigt kommer til 
at dufte kanelen. 
 
Slyng mælkedrikken i glasset rundt, så partiklerne bliver ligeligt fordelt i glasset. Tag en slurk og 
bedøm intensiteten af vanilje og kanel på en skala fra 1-10, hvor 1 er lav intensitet og 10 er høj 
intensitet. Sæt et kryds på begge skalaer: 
 
Vanilje  

 
Kanel 

 
Hold en pause, hvor du skyller munden med vand, inden du fortsætter til næste smagsprøve. 
 
 
 
Diskussion 

• Hvor intens oplevede du smagen af kanel i mælkedrik (A) efter, at du sniffede til glasset 
med ren kanel? 
 

• Hvor intens oplevede du smagen af vanilje i mælkedrik (B) efter, at du sniffede til glasset 
med ren vanilje?  

 
• Hvor intens oplevede du smagen af kanel og vanilje i mælkedrik (C) efter, at du sniffede til 

glasset med ren vanilje? Og efter, at du sniffede til glasset med ren kanel? 
 

• Hvor intens oplevede du smagen af kanel og vanilje i den blandede mælkedrik (C) i forhold 
til den de to mælkedrikke med kun vanilje eller kanel (A og B)?  
 

Lav 
intensitet 

        Høj 
intensitet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Lav 
intensitet 

        Høj 
intensitet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          


