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Flavourhjul 
Lærervejledning 

I denne øvelse skal eleverne smage på forskellige olivenolier og vurdere deres sensoriske 
egenskaber ved hjælp af flavourhjul. Øvelsen kan laves med forskellige produkter. I denne øvelse 
lægger vi op til at bruge olivenolie, men ønsker du at dine elever vurderer produkter indenfor en 
anden produktkategori, kan du selv finde flavourhjul for de produkter. Tip til at finde flavourhjul: 
Søg på Flavourwheel eller Smagshjul.  Fremgangsmåden er den samme, hvad end det er olivenolie, 
fisk eller æbler, man smager på.  
 
Øvelsen laves med 3-5 forskellige produkter fra samme produktkategori. Det kan være 
olivenolier i forskellige prisklasser, årgange eller olier lavet på forskellige olivensorter.  

Materialer: 

• Snapseglas, 3-5 stk per elev (et glas til hver smagsprøve) 
• Vandglas til hver elev 
• Kopi af 3-5 flavourhjul per elev 
• Kander til olivenolie (så eleverne ikke kan se, hvilken olie det er) 
• Sprittusch til at markere glas med 

Ingredienser: 

• 3-5 forskellige olivenolier - gerne samme producent og forskellige olivensorter eller en dyr 
og en billig, nogle der er ekstra jomfruolivenolie, og nogen der ikke er 

• Toastbrød 1-2 skiver til hver elev (skal bruges til at rense munden med) 
• Danskvand eller vand (danskvand er godt til at rense munden med pga. kulsyren) 

Forberedelse  

Forberedelserne til smagningen kan med fordel laves i klassen med hjælp fra eleverne, men 
inden da skal du gøre følgende: 
 

1) Print flavourhjulene, så hver elev har et hjul per smagsprøve 
2) Markér på olieflasken, hvilken prøve det er: A, B, C osv. Hvis smagsprøverne gøres klar i 

klassen, skal olierne hældes over i en anden beholder for at eleverne ikke ser hvilke olier 
det er. Markér både beholder og olieflaske, og gem flasken, så du senere kan vise 
eleverne hvilke olier, de har smagt på.  

 
Følgende kan eleverne hjælpe med:  
 

3) Markér A, B, C osv. på snapseglassene (der skal være et snapseglas til hver elev med 
hver olie – hhv. olie A, B, C osv.).  

4) Hæld olie op i snapseglassene.  
5) Del et af hvert snapseglas (A, B, C osv.), vand, brød, vejledning og flavourhjul ud til hver 

elev. 


