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Indledning

Jeg har fået til opgave at skrive en rapport om kulinarisk sensorik. Jeg vil diskuterer emner som

sensorik, smagens betydning, børns og voksnes smagsoplevelse, analyse af sensorikken, farvernes

indflydelse på maden. Til sidst vil jeg beskrive et alternativ til millionbøf og fløderand og besvare

spørgsmål 7.

 Sensorik

Sensorik er en metode man bruger, når man vurdere råvarens kvalitet, en ret eller et forarbejdet

fødevareprodukt. Man benytter flere forskellige parametre inkl. selve smagsoplevelsen. Sensorikken

bruges fx til at bedømme hvilke retter, der skal indgå i en menu eller udvikling af et fødevareprodukt.

Det kunne være i en restaurant, plejehjem, i en virksomhed eller fx i sygehusets kantine. Man kan

også bruge sensorikken derhjemme. Smagsbedømmelsen kan ske ved en mere systematiseret

bedømmelse til at være enkelte teknikker som bruges alt efter projektets størrelse og hvem som

udfører bedømmelsen. Sensorik hjælper os med at finde frem til hvilken type mennesker produktet,

retten eller råvaren henvender sig til, om det vil påvirke dem positivt eller negativt, om den adskiller

sig fra andre varer eller retter og evt hvorfor den gør det.

Sensorik for forbruger og producenter
Som forbruger bruger vi sensorikken dagligt, når vi vælger, hvad vi skal spise til aften eller når

maden smages til. Man kan faktisk træne sig til at blive bedre til at smage retten til, og derved opnå

en forbedring i tilberedning og tilsmagning af retter hjemme. Dette er med til at gøre forbrugeren

mindre afhængig af opskrifter og dermed mere kreativ i køkkenet og brug af råvarer. Herved opnås

også færre ”uheldige” smagssammensætninger. Producenterne bruger sensorik til at skabe nye

produkter og vurdere disse.  Det gælder både virksomheder og restauranter. Dette udføres med

henblik på at fremme salget og øge deres konkurrenceevne. Det kan også være, at producenten

ønsker at skabe et produkt, som henvender sig til en bestemt målgruppe. Det kunne fx være et

produkt, som skal fange den unge forbrugers opmærksomhed. Her vil man typisk anvende et

testpanel, som består af den udvalgte målgruppe, hvis opgave er at vurdere og kommentere

produktet. Denne information bruges bagefter til videreudvikling af produktet. Det kan også være at

producenten ønsker at skabe en billigere efterligning af en allerede populær fødevarer. Sidst bruges

smagsbedømmelsen også til at checke om allerede eksisterende produkter har bevaret sin gode smag.

Det skulle gerne være sådan, at bestiller man den samme ret, som var så fantastisk sidst man besøgte

restauranten, skal man helst få samme smagsoplevelse igen ved næste besøg og ved samme ret. Dette
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kender vi selv fra fx de traditionelle julemiddage. Forestil jer et ramaskrig der ville være, hvis man

pludselig erstattede den traditionelle and med brunede,- og hvide kartofler og andesovs med sprængt

andebryst med appelsinsalat. Et lækkert alternativ, bare ikke juleaften. Da folk allerede har en

forventning om at få serveret den traditionelle and eller flæskesteg.

 

 Børn og voksnes smagsoplevelser

Smagsoplevelsen hos børn, unge, voksne og gamle variere. Det kan forklares således:

Børn foretrækker ofte mad som er sødt og fedt. Dette skyldes smagen fra modermælken mener man.

Børn har flere smagsceller end voksne og især ældre. Allerede fra fødslen kan spædbarnet smage de

5 grundsmage: sødt, surt salt, bitter og umami. Børn bør få modermælk indtil de er 6 måneder gamle.

Herefter er det tid til at præsentere dem for andre smagsvarianter.

Det er særligt vigtigt, at de lærer at ikke alt smager sødt. Børns lyst til mad afhænger også af

oplevelser, og hvad kammeraterne kan lide. Hvis ens bedste ven i børnehaveklassen pludselig

udbryder ”Adder, der er løg i!” kan det give en helt kædereaktion hos de andre børn, som pludselig

heller ikke kan lide løg. Oplevelser som disse kan også forklare, hvorfor ens barn lige pludselig ikke

kan lide fx fisk eller andre råvarer. Det kan være en udsendelse i fjernsynet eller andet, som har givet

et minde om, at fisk er ulækre, selvom smagen er den samme. Det kan være en fordel at lade børnene

hjælpe med maden, da de ofte vil synes, at det er sjovt at arbejde med køkkenredskaberne, og

bagefter så at spise det, de har stået og lavet i køkkenet. Hvis man sørger for at barnet spiser varieret

og får mange forskellige smagsindtryk allerede fra de er 6 måneder, kan dette afhjælpe den ”kræsne”

periode, som ofte opstår, når de når 2 års alderen. Jo ældre vi bliver jo ringere bliver vores smagssans

også. Vores smagsløg kan blive forstyrret af sygdom, medicin, kaffe, rygning osv. Nogle forstyrrelser

vil vi kunne rette op på ved at fjerne det forstyrrende element, men er det alderdommen, som

forårsager en svækkelse i smagssansen, er der ikke så meget at gøre ved det. Den svækkede

smagssans kan mindske spiselysten hos ældre, og derfor anbefales kosten til ældre på plejehjem at

være rig på protein og fedt, fordi ældre har brug for koncentreret næring og energi.

 Sensoriske analyser

Alt efter bedømmelsens omfang bruges i dag menneskets sanser. Der kan dog også være tale om en

bedømmelse ved brug af moderne højteknologi. Som før nævnt kan man træne sig i at blive en bedre

3



Lailas Workhop MTM 2011 Kulinarisk sensorik

”smagsdommer”. Vi er alle forskellige, og derfor er vi heller ikke lige gode til at huske vores

smagsindtryk eller lige gode til at forklare, hvordan maden smager. Det kan også være forskelligt,

hvordan vi oplever smagen og forskelligt, hvordan maden smager for den enkelte. Smagsforskellen

kan opstå ved, at vi har spist tidligere på dagen, da andre smagsstoffer stadig vil florere i vores mund

og tanker. Derfor vil vores smagsindtryk også være bedre om morgenen end om aftenen. Det er en

god ide at lade flere smage på maden, da der kan være flere faktorer, som nedsætter vores evne til at

smage. Det kan fx være:

● Rygning

● Kaffe & te

● Stærk krydret mad

● Sult eller mæthed

● Sygdom, forkølelse eller allergi

● Medicin

● Hormonændringer fx ved menstruation eller graviditet

● Alder

 Om at smage

Når vi smager på maden, sker der en kombination af flere ting. Veltilberedt mad er en oplevelse for

alle vores sanser. Inden maden puttes i munden strømmer duften ind gennem vores næsebor. Derfor

,hvis man i første omgang ser bort fra den visuelle oplevelse, sker vores første bedømmelse via

lugtesansen, når vi smager på noget. Hvis man prøver at lægge mærke til det, så smager de produkter

som dufter af meget, som regel ikke af særligt meget. Tag fx kanel og kardemomme. Sikke en herlig

duft, men hvis vi så kommer dem på tungen, så smager de ikke af noget. Dette er gældende for

mange krydderier. Derfor siger man, at de parfumere vores ret i stedet for at give smag til retten.

Derfor oplever vi også, når vi er forkølede, at maden ikke smager af noget særligt. Dette er

simpelthen fordi, at vores lugtesans er stærkt forvrænget pga tilstopning i næsen. Mennesket kan

registrerer op til 10.000 forskellige dufte. Det er forskelligt i hvor stor dosis, duften skal være til

stede inden, at vi registrerer den. Desværre er det sådan, at jo ældre vi bliver, jo sværere for vi ved at

registrere dufte. Vores tyggeevne forringes også og derfor går vi glip af yderligere aromaer, som

netop opstår, når vi tygger.

Når maden puttes i munden vækker vi vores næste sans, nemlig smagssansen. Smagssansen styres af

smagsløgene på vores tunge. Hvert smagsløg registrerer kun en grundsmag, og de sidder forskelligt
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placeret på tungen. I mange år har man sagt at på den forreste del af tungen, sidder de smagsløg, som

registrerer søde og derefter de salte smagsstoffer, og bagerst på tungen sidder smagsløgene som

registrerer sur og til sidst bitter. Når vi tygger maden, sker der en kombination af smagen på tungen

og aromastoffernes passering fra mundhulen til næsehulen. Når det så er sagt, kan man gå i dybden

med vores andre sanser. Med synssansen vurderer vi allerede på afstand, om det er en ret, vi kan lide,

om det ser lækkert ud osv. Det vil også bringe minder frem, hvis vi har fået retten før fx ved

traditionelle retter. Dertil skal nævnes, at vi opnår mange følelser, når vi spiser. Det er også derfor, at

man har utroligt svært ved at spise mad, som man ikke kan lide eller har haft en dårligt oplevelse

med. Vi kender allesammen fornemmelsen af, at maden vokser i munden på os, og vi har svært ved

at synke maden, hvis vi ikke bryder os om den. Dette skyldes at vi sender besked til hjernen om, at

denne slags mad bryder vi os ikke om, og derved danner vi ikke mundvand, som netop er med til at

opløse maden, når vi tygger den. Derfor virker det også som en ulidelig kamp af få spist den første

mundfuld, hvor end man gerne ville – især med svigermors skarpe blik i baggrunden.

Madens konsistens er også vigtig. Vi vurderer hurtigt om maden fx har en svampet, klistret, støvet,

tør, fast eller flydende konsistens. Fx vil en sovs ofte være mere skarp i smagen, hvis den er tynd og

jo tykkere sauce jo længere tid lægger den på smagsløgene og derved giver en mere rund smag. Her

skabes en sammenhæng mellem konsistens og smagsvariationer. Derefter kan man tale om

eftersmagen af retten. Denne er med til at skabe en helt ny fornemmelse efter produktet er spist. Alle

disse sanser og følelser er alle sammen med det at give os en fuldendt smagsoplevelse.

Mundfølelse
Man kan spekulere over, hvordan et krydderi som chili skal kategoriseres. Da chili umiddelbart

smager stærkt, når vi kommer det i munden. Selve chili smager umiddelbart ikke af noget, eller det

vil sige at smagen overgås af den stærke ”smag”, som egentlig ikke er en smag, men mere en følelse

vi før i munden pga. at af vores nerver påvirkes af stoffet capsaicin som bla. findes i chili, stærk

karry eller paprika. Smagen mildnes ved opvarmning. Den brændende fornemmelse kan man fjerne

ved at drikke et glas sødmælk eller spise en avokado. Dette skyldes, at stoffet er fedtopløseligt. Når

vi putter maden i munden, kan vi mærke om maden er kold, lunken eller varm. Det er ubehageligt at

spise noget, som er for varmt. Det vil sige, så varmt at vi brænder os. Vi smager heller ikke madens

fulde smag og aroma, hvis vi spiser meget varmt mad. Vent hellere lidt tid til maden er kølet lidt af

inden den spises. Spiser vi noget som er meget koldt, kan det isne i tænderne eller skabe hovedpine.

Derfor er det vigtigt for smagsoplevelsen at finde en passende temperatur. Det kan i flere tilfælde

være en fordel at kombinere kolde og varme retter, som er med til at booste smagsoplevelsen. Tænk
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fx på lune pandekager med is, eller et lun stykke tærte med kold vanillecreme.

Fedtindholdets betydning
Fedtindholdet i mad er med til at bevare smagen i længere tid. Det giver retten en rundere smag og

fremhæver smagsnuancerne i en ret. Dette skyldes, at rettens smagsstoffer ligger inde i de bittesmå

fedtkuglerne og dette er med til at smagen frigives langsomt i munden. Derfor kan fedtfattige retter

virke knap så smagsfulde, som retter med fx tilsat fløde. Dette kan man kompensere for ved at

tilsætte fibre, stabilisatorer, emulgatorer og protein i en ret eller produkt. Der findes nogle regler

herom, som kan følge for at stadig bevare smagen i fedtfattige retter:

● Brug sukker, sirup, tørret frugt eller andet til at runde smagen af i stedet for fløde

● Smag maden til med både salt, peber, surt og sødt. Her kan fx bruges citronsaft, eddike,

surmælk, vin osv.

● Tilføj gerne bitter smag i retten som fx chokolade, kaffe, krydderier, krydderurter, øl osv.

● Brug høj aroma kilder som krydderier, sennep, ketchup, pickles osv.

● Bevar de naturlige aromaer ved at undgå at koge i for meget vand

● Kræs om konsistensen ved udskæringen, blend til blød eller grov konsistens osv.

 Kulinariske succesfaktorer

Succesfaktorerne skal bruges som rettesnor, når man producerer en ret, hvad enten man er forbruger

eller producent:

● Navn og beskrivelse svarer til forventningerne. Fx må man aldrig servere brændende

kærlighed med ris, da vi har en forventning om at den serveres med kartoffelmos. Rettens

navn er som regel tæt forbundet med dens smag.

● Appetitvækkende duft, som svarer til maden. Dårlig lugt vil få os til at rynke på næsen, og

retten vil inden den puttes i munden give os en forestilling om, at denne ret smager dårligt.

● God balance i smagskomponenterne

● tilstedeværelse af umami

● kombination af faste og bløde teksturer

● højt niveau af smagsfylde
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 De fem smagskilder

Der findes 5 forskellige grundsmage: Salt, sur, sød, bitter og umami.

Salt
Om man bruger havsalt, bordsalt, fint salt eller groft salt har de alle den lighed, at de smager af

natriumchlorid, hvilket er det, som giver den saltede smag. Der kan være en forskel i teksturen i

salten, og derfor bruges fx salt i flager eller havsalt ofte i retter, hvor salten er synlig, og hvor vi får

en oplevelse af dens tekstur, når vi tygger maden.

Saltets køkkentekniske egenskaber:

● Salt bruges til konservering som fx til fisk og skinke

● Salt kan forbedre smagen i kød som fx ved gourmetsaltning, som er en mild saltning.

Gourmetsaltning giver et lavere stegesvind og gør kødet mere mørt og saftigt.

● Salt bruges i lage til sprængning af kød og fjerkræ.

Sur
Den sure smag finder vi fx i frugter, syrnede produkter eller eddike. Disse fødevarer er sure, fordi de

indeholder en del syre. I frugter er syren noget af det sidste, som bliver dannet, når den modnes. Det

samme gælder for sødme i frugter. Syrlighed er god i lidt tunge retter, og give en god smag til en del

stivelsesrig kost, som fx pastaretter eller retter med bønner.

Sød
Sødme findes  i forskellige former for sukker. Det kan være frugtens naturlige indhold af sukker,

eller typer som honning og sirup. Sødme giver en ret en mere rund smag. Bliver en ret for sød, kan

den nemt forbedres med en sjat syre. Ud over at søde retten har sukkeret nogle køkkentekniske

egenskaber.

● Jo mere sukker man kommer i hjemmelavet is, jo blødere bliver den, da sukkeret sænker

frysepunktet.

● Sukker øger viskositeten dvs trægheden i fx grød

● Sukker er smags-fremhævende i frugt i fx marmelade og det er med til at bevare farven

● Sukker får gærdej til at hæve hurtigere, da gær lever af sukkeret og danner alkohol og

kuldioxid, som et slags affaldsprodukt

● Sukker fremhæver de andre grundsmage i en ret
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● Sukker kan bruges til farvning, som fx i madkulør, eller til bruning af kartofler og nødder

Bitter
Den bitre smag finder vi i mange fødevarer. Smagen er med til at skærpe vores appetit og vi

producerer mere spyt. Dette er medvirkende til en bedre fordøjelse, da spyttet netop er med til at

nedbryde næringsstofferne i maden og give en bedre fordøjelse. En let bitter smag kan sammen med

andre smagsstoffer være med til at ”kvikke” en ellers lidt kedelig sovs op. Ønsker man at mildne

bitterheden er en blanding af sød og bitter ofte løsningen. Tag fx kaffe med sukker eller mørk

chokolade.

Umami
Umami er den 5. og sidste grundsmag. Umami er ikke en smag i sig selv som sådan, men mere en

smag vi oplever som en eftersmag som er dyb og fyldig. Den bliver også kaldt kødsmag, selvom den

findes i andre produkter en kød. Umami smager som glutamat, som er en aminosyrer. Glutamat

findes i proteinholdige fødevarer. Flere frugter og grøntsager indeholder også glutamat. Dog er

indholdet højest, når de er modne. Dette skyldes at glutaman frigøres, når proteinerne nedbrydes,

som ved fx gæring, lagring, modning eller varme tilberedning. Umami er også med til at fremme

vores sansning for de andre grundsmage.

De fem smagskilder:

Eksempler på fødevarer

Sød
Sukker, honning, sirup, moden frugt, bagte rodfrugter, søde vine, majs, vanilje,

gele, relish, tørrede frugter, tilberedte løg, kogte grøntsager, lage

Sur
Citron, eddike, yoghurt, vin, syrlige bær, vin, rabarber, granatæbler, kærnemælk,

gastrik, æbler, ananas

Salt
Salt, kapers, ansjoser, parmesan, sojasauce, fish sauce, bacon, oliven, saltede

nødder, fond, kaviar, ristede løg, soltørrede tomater

Bitter
Kål, valnødder, kaffe, julesalat, savoy salat, øl, mørk chokolade, oliven, peber,

peberrod, krydderier

Umami
Tomater, svampe, asparges, ost, kød, fisk, kartofler, grønne ærter, krabbe, kylling,

det 3. krydderi, mælk, kiwi, emmentaler, fishsauce, majs
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Stærk
Sennep, wasabi, løg, radise, peberrod, tabasco, chili, peber, karry, chutney,

rucolasalat

Sprødt
Sprødstegt bacon, brød med skorpe, kaviar, frugt, nødder, panering, salat, tvebak,

rå grøntsager

Blød/saftig Creme fraiche, dressing, farsbrød, fisk, flødeskum, fromage, frugt, grød, rødkål

Grundsmagenes påvirkning på hinanden.

Der findes nogle konkrete eksempler på, hvordan grundsmagene påvirker hinanden:

● Bitterhed mildnes med sukker.

● Salt dæmper bitterheden.

● Salt dæmper sødme (salt lakrids)

● Sur smag forstærker bitterhed

● Sød smag dæmper sur smag

● Umami forstærker salt

● Umami reducerer syrlig- og bitterhed

Et veltilberedt måltid bør indeholder alle 5 grund-sanser, ellers vil ikke alle vores smagsløg blive

tilfredsstillet. Vi kender alle sammen følelsen af velbehag efter et godt måltid og det er dette vi skal

stile efter. Derfor kan en råvarer også erstatte en anden. Det kan være en god ide at lave smagninger

efter sæsonen. Fx køb 5-6 forskellige æblesorter og sammenlign smagen. Det er meget nemmere at

vurdere, når man har flere at sammenligne med og man har så indsamlet sig viden til resten af året.

 Min egen smag

Jeg har, så længe jeg kan huske været vild med den salte smag i mad. Jeg elsker fx bacon, da det er

meget saltet, men også den kombination af det sprøde, umami fra kødet, det salte i røgningen og så

den fede eftersmag fra fedtet i kødet. Denne kombination er suveræn. Min livret har lige fra barn af

været flæskesteg med hele molevitten. I dag forstår jeg bedre hvorfor, da vi jo netop her er igennem

hele repertoiret af grundsmage. Det sure fra rødkålen, det søde fra de brunede kartofler, det salte fra

sværene, det bitre fra kålen og de brunede kartofler, og umami fra kødet og sovsen. Udover dette den

dejlige eftersmag fra fedtet i retten og det sprøde fra sværene.

Jeg elsker også at spise varmt til koldt. Det vil sige at få en lun frikadelle til en gang kold

kartoffelsalat eller et stykke rugbrød. Eller den kolde is til en lun pandekage. Eller et stykke varmt
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æbletærte med kold creme fraiche. Den oplevelse man får af at putte noget varmt i munden efterfulgt

af et lille chok af det kolde. Uhm... Som barn var jeg noget kræsen. Men heldigvis er det vendt efter

jeg er blevet voksen. I dag er det utroligt spændende at prøve at smage nye ting, som man ikke turde

røre som barn, fordi det ikke lignede røde pølser eller en leverpostejmad. Som barn var det meget det

visuelle for mit vedkommende, som talte. Fik vi en sammenkogt ret, var jeg noget skeptisk, for jeg

kunne jo ikke, se hvad der var i. Jeg husker, at jeg ikke kunne lide frikadeller med løg. Ikke så meget

pga smagen, men den der mærkelige knaselyd det gav, når tænderne ramte et stykke løg. Dette

gjorde så, at retter med løg blev totalt afvist. Dette problem blev dog hurtigt løst, da min mor meget

snedigt begyndte at blende løgene i maden ☺ Jeg tror at det er meget typisk for børn og unge, at de

bedømmer på det visuelle. Som voksen er vi blevet den erfaring klogere, at en ret kan indeholde den

mest vidunderlige smagsoplevelse, uanset om den er skjult af et tærte-låg efter gemt en sammenkogt

ret.

 Farvernes indflydelse på maden og lysten til at spise

Som det er diskuteret før i denne rapport vurderer vi maden med alle vores sanser. Derfor er det

vigtigt, at maden både smager, dufter og ser godt ud. Når man planlægger en menu, er  det vigtigt at

man har madens farver i tankerne. Man bør forestille sig, hvordan maden tager sig ud på tallerkenen,

når den bliver øset op. Retningslinjerne siger, at hvis de tre farver: rød, gul og grøn findes på

tallerken, er der farver nok. Det betyder dog ikke, at de altid skal være tilstede, men være

opmærksom på de menuer, som ikke har forskellige farver, og vurderer om de evt kan eller skal

forbedres. Når vi ser en anretning med flotte farver, vækker det vores nysgerrighed og det vores øjne

ser, gør at vores hjerne sender besked til vores smagsløg om, at her er noget lækkert, og vi danner

mundvand og får appetit. De fleste kender følelsen, når vi ser en bakke frisk plukkede danske

jordbær. Vores appetit vækkes og vi fristes til at købe en bakke med hjem. Man vil opleve at retter

med et flot farvespil, vil have tendens til at få den bedste vurdering hos forbrugerne.

 

 Forslag til at peppe en salat lidt op

Hvor ofte har man ikke lavet salat eller fået salat bestående af de 3 hoved ingredienser, iceberg,

agurk og tomat? Nå ja,  og så står der lige en flaske thousand island på bordet. Den er den mest

simple og gængse salat der findes,... og nok også den mest kedelige. Valget af grøntsager er som

sådan fint, men jeg tror de fleste glemmer de mange andre kombinationsmuligheder der findes, da vi
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har adgang til en helt buffet af grøntsager, når vi går rundt i supermarkederne. Det behøves ikke blive

dyrere, fordi vi vælger nogle andre råvarer. Hvis man har årstiden i tankerne, når man vil lave en god

salat, så er der ofte penge at spare, da årstidens grøntsager ofte har en god pris. En salat behøves ikke

at bestå af 10 forskellige produkter, for at være lækker. Tværtimod, da det kan give

”smagsforvirring” som kokkene så fint udtaler det. Det vil sige at vi får for mange smagsindtryk. Lad

det hellere være enkelt. Sådan er reglen for mange gode retter og så have de 5 grundsmage i tankerne

– og farverne glem endelig ikke dem.

Salater og kål
Vi er vant til at bruge tomater og agurker på rugbrødsmaden, og måske er det derfor, at vi har vænnet

os til at bruge disse i salaten ud over at prisen er lav, og så kan man da lige tilføje lidt Icebergsalat,

for så at kunne kalde det en salat. En salat består ofte af en base med salatblade. Iceberg er et ret

billigt salathoved og det er også en af grundene til, at vi lokkes til at købe det. Der findes dog utroligt

mange andre typer salat. Man bør have årstiden med i sine tanker, når man vil lave en salat. Nu er det

fx sæson for kål, så hvorfor ikke bruge kål som base? Kål indeholder en masse gode næringsstoffer

og fibre. Man kan lave en fin coleslaw som består af  3 hovedingredienser:

Hvidkål, gulerødder og en krydderurt, som fx bredbladet persille. Magien ligger i dressingen. Bland

lidt mayonnaise, græsk yoghurt, lidt presset hvidløg, citronskal, spidskommen, honning og smag til

med salt og peber. Hele denne kombination af smagsindtryk giver tilsammen en lækker salat, som

passer til årstiden. Den er god til retter med hakket kød, som fx lammefrikadeller eller bøf. Man kan

fint tilføje rødkål for at give lidt farvespil.

Nu hvor vi nærmer os jul, kan man fint lave en salat med hvidkål som passer til anden. Den kunne

bestå af: hvidkål, ristede valnødder, lidt figner skåret i kvarte, kernerne fra et granatæble og lidt

hakket persille. Som i enhver god salat er det også her vigtigt at lave en dressing. Lav den af lidt olie,

eddike og fignerne. Blend det hele sammen og smag til med salt, peber og lidt sukker. Olie og

mayonnaise er fede produkter, men man skal ikke lade sig skræmme, for dressingen udgår så lidt i en

salat, at fedtenergiprocenten stadig bliver under de 30%. Man skal ikke overdrive med dressingen

ligesom man ser folk gøre med thousand island. Nogle ender med at spise op til en hel deciliter

dressing på denne måde, hvis de tager to gange. Ofte skal der ikke særligt meget til, og så er det en

fordel, at man selv hælder dressingen i salaten inden den serveres. Vend det hele rundt så alle

ingredienser blandes og bliver smurt ind i dressingen og server. For meget dressing bliver for

vammelt og ødelægger de andre smagsindtryk i salaten, ofte 1 spsk. dressing eller 2 er nok til hele
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portionen.

Hjemme hos mig spiser vi salat til næsten hvert måltid. Hvis vi ikke får salat får vi grøntsagsstave

eller råkost. En salat som har overrasket mig meget med dens enkelthed er tomatsalaten. Den er

utrolig god til fx lasagne. Den består af:

Tomater, skåret i kvarte. Her bruger jeg gerne cocktailtomater eller cherry, og gerne mange, da det er

hovedingrediensen i denne salat. Løg, gerne skalotteløg eller salatløg skåret i fine tynde skiver.

Fetaost eller salattern, som det hedder i dag. Hakket bredbladet persille. Det hele blandes og tilføjes

lidt olie/eddike dressing, som hovedregel altid består af 3 dele olie og 1 del syre, som fx citron eller

eddike, smag til med salt, peber og evt en smule sukker. Denne salat er utrolig velsmagende til

lasagne og så med flutes til. ☺

 Millionbøf – en ny version

En klassisk millionbøf består typisk af hakket oksekød, løg, oksebouillon og krydderier. På billedet

ses denne ret. Kaldø’s Sygehuse brugte så godt nok også  asier som tilbehør. For det første er der

ikke meget y-tallerken over retten. Y-tallerkenen består af 1/5 kød, 2/5 grønt og 2/5 stivelse. Skulle

asierne udgøre 2/5, vil de blive for dominerende. Derfor skal vi have noget grønt med i retten. Da

retten er ret ”flydende” i konsistensen vil jeg foreslå at man serverer salat ved siden af i en lille skål.

Man kan fint tilføje nogle rodfrugter i mosen. Det giver også lidt farvespil, hvis man fx bruger

gulerod. Rodfrugterne indeholder også vigtige næringsstoffer til vores krop. Selve kødsaucen kan

sagtens tilføjes nogle grøntsager uden at det går ud over den dejlig oksekødssmag, som er

kendetegnende ved millionbøf. Det vil også give en lidt anden konsistens og os lidt mere at tygge i.

Farverne skal gøre os nysgerrige og få ”tænderne til at løbe i vand”. I retten arbejder vi med både de

grønne, røde, gule, violette og brune farvenuancer. Se blot på billedet.
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Millionbøf med grøntsager

6 dl vand

1 stk. oksebouillon terning

2 spsk. sojasovs eller engelsk sovs

2 spsk. flydende fedtstof

300 g hakket oksekød (max. 12 g fedt pr. 100 g)

2 stk. gulerødder i tern

1 stk. persillerod eller pastinak

1,5 stk. løg i tern

1,5 dl koldt vand (til meljævning)

4 spsk. hvedemel (til meljævning)

kulør

0,5 tsk. peber

1 tsk. salt

Mos af rodfrugter

300 g kartofler

250 g pastinak

250 g gulerod

1,5 dl minimælk

3 tsk. olivenolie

salt og peber

Millionbøf med grøntsager
1. Vand, oksebouillon og sojasovs hældes i en gryde og koges op
2. Oksekødet ristes på en slip let-pande i fedtstof
3. Det ristede oksekød tilsættes skyen, og retten bringes i kog
4. Grøntsagerne ristes på slip let-panden i fedtstof og tilsættes efterhånden
5. Retten koger videre i ca. 15 min. Der tilsættes evt. mere vand
6. Millionbøffen jævnes med meljævning og koges godt igennem
7. Smages til med salt, peber og der tilsættes evt. lidt kulør
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Mos af rodfrugter
1. Skræl kartofler, gulerødder og pastinak (andre rodfrugter kan anvendes).
2. Kog grøntsagerne helt møre i vand 30-45 min.
3. Varm mælk og olivenolie op.
4. Hæld vandet fra kartofler og grøntsager.
5. Pisk mosen med en el-pisker, gerne 5 min. så den er helt fin og luftig.
6. Vend den varme mælk og olivenolie i mosen og smag til med salt og peber.

Serveres drysset med lidt frisk hakket krydderurt, lidt syltet rødbede og salat

Grundsmag: Ingredienser:
Sødt De kogte grøntsager og rodfrugter
Surt Syltede rødbeder
Salt Sojasauce, salt, bouillon

Bitter Salat, peber, krydderurt
Umami Oksekød, kartofler, mælk
Sprødt Salat,
Stærk Peber,

Blød/saftig Mos, sauce
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 Fløderand

Personligt ville jeg nok ændre desserten til en slags fromage baseret på yoghurt og bær og ikke vælge

en dessert med fløde. Men da retten ikke må ændres på menukortet vil jeg vælge at supplere

desserten med syltet eller frisk frugt i tern eller som på billedet melonkugler og måske lidt sirupsauce

af appelsinsaft eller rødsaft kogt ind med lidt sukker, tilføjet lidt skal af appelsin.

● 13 blade husblas
● 7 dl  Piskefløde 38%
● ½ liter sødmælk
● ½ liter Cremefraiche 18%
● 100 g sukker (ca. 1¼ dl)
● 3 spsk vaniljesukker
● 300 g blandet melon i kugler

10 pers.

Ingredienser

Læg husblas i blød i koldt vand i ca. 10 min. Kom fløde, mælk, creme fraiche, sukker og

vaniljesukker i en skål og rør det godt sammen. Træk husblassen op af vandet med et vand der

hænger ved. Smelt den i en skål i vandbad. Afkøl husblassen med ca. 2 dl af fløde-blandingen og rør

det i resten. Hæld fromage-blandingen i en randform og stil den tildækket i køleskabet i mindst 3

timer - eller til den er stivnet.

Ved serveringen: Vend fløderanden ud på et fad og fyld den med melonkugler eller anden frugt.
Tip: Man kan også pynte med flødeskum. Kilde: Karolines Køkken
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 Spørgsmål 7 - besvarelse

Personer over 10 år bør, hvis de er

sunde og raske følge de nordiske

næringsstofanbefalinger hvorefter de 8

kostråd er dannet. Derfor er svaret til

spørgsmål 7, at personer over 10 år bør

spise 600 g frugt og grønt hver dag.

Halvdelen dvs 300 g skal være

grøntsager og de yderligere 300 g skal

være frugt.
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 Konklusion

Sikke en spændende rapport! Det er nok den rapport, som har vækket størst interesse, selvom vi har

skrevet om mange spændende emner i løbet af grundforløbet. Den har givet en god basis viden om

sensorik, som jeg er sikker på, at jeg kommer til at bruge fremover både hjemme og på

arbejdspladsen. Jeg syntes allerede at jeg er begyndt at tænke lidt anderledes, når jeg står i køkkenet,

både mht farvesammensætning og smagsindtryk. Der går helt sport i at opnå alle 5 grundsmage inkl

sprødt, saftigt, lidt stærk osv. Det føltes lidt som om, at nogle ting er blevet sat på plads. Noget man

vidste var der, men ikke helt kunne sætte ord på. Vi har flere gange fået at vide, at vi skulle tænke i

farver, og endelig har jeg fået svar på hvilke farver er vigtige og hvorfor. Det fede er, at man kan se

det for sig. Man kan sagtens se forskellen ved at lægge en dusk persille ved. Det gør egentlig utroligt

meget ved rettens udseendet, og det ligner jo en af de retter, man ser i madmagasinerne. Utroligt nok

at så enkelt en råvare, kan gøre så meget, og når jeg ser tilbage på de første billeder fra

skolekøkkenet, tænker man bare, oh suk, hvordan kunne jeg dog sætte de ting sammen. Men sådan er

det jo. Det er altid nemt, når man ved hvordan det skal gøres.
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