
Viden og dialog…… 

• Hvad siger frugt/grønt-erhvervet er egne udviklings- 

og teknologibehov? 

 

• Hvad ved forskere og konsulenter allerede? Hvad 

der perspektiverne? Hvad ved vi i morgen? 

 

• Innovationsmodel – hvordan kan vi sætte turbo på 

udvikling og nytænkning? 

 

• Hvad siger forbrugerne? Hvordan når vi forbrugerne 

bedre? 



Udviklings- og teknologibehov hos 

producenter samt forarbejdende 

virksomheder af frugt og grønt 

Præsentation af resultater  

 
Julie Lykke Jacobsen, L&F januar 2014 

 



Tilgang 

• 2012: primærproducenter – 32 interviews  

 (bær, salat, æbler, løg, gulerødder og kartofler) 

 

• 2013: forarbejdningsvirksomheder – 14 interviews  

 (bær, æbler, grønt og survarer) 

 

• Egne oplevelser af udviklings- og teknologibehov 

med udgangspunkt i egen virksomhed 

 



Ressourceeffektivitet og -

besparelse 
• Genanvendelse, optimering og effektivisering 

 

• Løsninger, der betyder reducerede mængder 

anvendt af vand, varme, energi, kemi, gødning osv.  

 

• Bedre udnyttelse af råvaren og anvendelse af 

restprodukter 

 

• Genanvendeligt emballage / biologisk nedbrydeligt 

 

• I primærproduktionen: GPS hvor alle aktiviteter 

registreres og benchmarkes 

 



Køling, lagring og holdbarhed 

• Udvikling omkring decentral køling – hurtigt og 

effektivt, undgå unødigt kvalitetstab 

 

• Fortsat udvikling omkring lagring – køl, 

kontrollerede forhold både for råvaren og det 

forarbejdede produkt 

 

• Alternativ til pasteurisering 

 

• Vedvarende energi 



Kvalitet og funktionelle 

elementer  
• Råvarekvaliteten - optimalt høsttidspunkt ift. 

modenhed, størrelse etc. 

 

• Fastholde kvalitet vha. skånsom behandling. 

 

• Udvikling af avanceret kvalitetssortering fx på 

sukker, farve etc. - ”on the spot”-test 

 

• Funktionelle elementer i emballagen – forlænge 

holdbarhed, udseende, friskhed 

 

• Genanvendeligt emballage / biologisk nedbrydeligt 

 



Forbrugertrends og samspil 

med detail 
 

• Forbrugertrends og –adfærd 

 

• Innovation i produkter meget gerne i forpligtende 

samspil med detailhandlen 

 



 

 

  

 

  Nogle spørgsmål? 



Viden og perspektiver 

 

• Behovsafdækningen er løbende præsenteret for og 

drøftet med ressourcepersoner  

 

• En del af de udækkede behov i erhvervet findes der 

allerede konkrete svar eller delsvar på 

 



Eksperiment:  

Videndeling ekspres 
• Korte indlæg - 3½ minut pr. indlæg 

• 1-2 slides  

• Præsenter kun resultater og perspektiverne herpå! 

• Spørgsmål – ja tak! Men I får kun korte svar. 

 

• Formål: mulighed for at præsentere den 

mangfoldighed af viden og ressourcer, der findes 

hos universiteter / GTS-institutter – så erhvervet kan 

få efterspurgte svar og dialog. 

• Brug efterfølgende chancen for at følge op, spørger ind 

og få detaljerne – og blive en del af det næste netværks- 

og/eller forskningsprojekt! 

 



27 indlæg – 90 minutter  

• Køling – lagring 

   

KAFFEPAUSE 

 

• Anvendelse af restprodukter 

• Emballage 

• Proces og forarbejdning 

• Most og frugtvin 

• Sidste led i kæden - forbrugeren 

 



Køling - lagring 

• Løg + gulerødder 



 
 
 
 
 

Betydning af sortsvalg for udbytte og kvalitet 
 
 
 
 

23.01.2014: Gitte Kjeldsen Bjørn 



De største grønsags frilandskulturer 
er Gulerødder og Løg  



Udbytter i gulerødder og løg 

Gulerødder (efterårs)1) Løg (gule)2) 

 
Bruttoudbytte ton/ha: 
54 – 132 

 
Bruttoudbytte ton/ha: 
56 - 88  

 
Brugbart udbytte efter lagring ton/ha: 
34 - 108 

 
Brugbart udbytte efter lagring ton/ha: 
25 - 77 

 
1) De sidste 3 års sortsforsøg med 
gulerødder 

 
 2) De sidste 5 års sortsforsøg med løg 



Årsager til de store udbytteforskelle: 

• Angreb af skadedyr og svampe i marken 

• Ukrudt 

• Manglende mulighed for at kunne vande 

• Ukrudt 

• Tab og skader i forbindelse med optagningen (f.eks. svag 
gulerodstop, understørrelser af løg)  

• Lagersygdomme 

• Holdbarhed efter endt lagring 

 

           Derfor betyder valg af sort rigtig meget 



 

 

 

 

 

 



 
 

INSTITUT FOR FØDEVARER 
AARHUS 
UNIVERSITET 

Tørringstemperaturer til løg 

Netværksarrangement: Frugt og Grønt 
Årslev den 23. februar 2014 

Jørn Nygaard Sørensen, AU-Årslev 
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UNIVERSITET 

Tørringstemperatur til løg  

Baggrund: I produktionen af spiseløg tabes der ofte 20-50 % under opbevaring, 

primært på grund af udvikling af råd. Det største tab finder sted i økologisk produktion. 

2012 2013 

Frasortering efter tørring ved 20, 25 og 30/35 ℃ til T-sum på 210, 420 og 630 dag℃ 

og opbevaring ved 1 ℃ i 3.8/4.6 mdr. af Summit dyrket økologisk.  
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Valg af kølemetode har betydning 
for kvaliteten af spiseløg   

Merete Edelenbos AU-FOOD   
Anne Darre-Østergaard og Bastian Junker, AgroTech 

Foto: Jens Michael Madsen AU-FOOD 
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Pulskøling giver flere rodspirede og bløde løg 

Kølemetode 

Rodspirede  

løg1 

Topspirede 

 løg2 

Bløde 

løg1 

Rådne 

 løg2 

Kontrol3 9,2b 18,3a 12,9b 12,9a 

Almindelig køl 19,0b 12,2b 13,8b 11,6a 

Pulskøling  65,6a 19,3a 19,3a 12,6a 

1Bedømt den 10. april efter 42 dages køleopbevaring ved AU-Food.  

2Bedømt efter yderligere 23 dages hyldeliv ved 22 °C.  

3Opbevaret hos producenten frem til 10. april.  

Kølemetode 
Alm 

køl 
Puls 

Gennemsnitstemperatur, °C 0,22 2,97 

Energiforbrug 256% 100% 

Edelenbos et al. 2013. Alternative metoder til køling af løg 
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Kvaliteten af løg efter lagring afhænger af 
kvaliteten ved indlagring 

Råvarer 
  

Topspirede 
 løg* 

Bløde 
Løg* 

Rådne 
 løg* 

Økol. planteløg, sort 2, beg. sept   30.8a 11.5b 10.2b 

Økol. planteløg, sort 2, beg. okt   8.5b 8.4b 4.4b 

Økol. såløg, sort 2, beg. okt   7.9b 33.8a 21.8a 

Konv. såløg, sort 1, slut sept   0.84c 4.8c 1.1c 

*Bedømt i maj 2013 efter 7-8 mdr køleopbevaring ved 1-2 °C efterfulgt af 1 måneds hyldeliv ved 22 °C 

Edelenbos et al. 2013. Alternative metoder til køling af løg 

 

Merete Edelenbos AU-FOOD  

Foto: Jens Michael Madsen AU-FOOD 



DEPARTMENT OF FOOD SCIENCE 
AARHUS 
UNIVERSITY 

 
 

107 

161,0 

209,0 

0 

20 

40 

60 

80 

Air 
Thyme Ozone CA 

In
ci

d
e
n

ce
 (

%
) 

Storage conditions 

Post harvest storage 

Alternative metoder til lagring af rodfrugter  

kan nedbringe lagersvind i gulerod 

Merete Edelenbos AU-FOOD  

Edelenbos 2010. 

CA: 18 % ilt + 3 % kuldioxid  



Raw carrots 

Industriel forarbejdet 

Karborundumskrællet 

Skåret 

Centrifugeret 

Vasket i vand 

’Nipomo’ carrots 

Knivskællet 

Skåret 

’Nipomo’ gulerod 

Fire behandlinger: 
•Kontrol  

•Skåret  

•Skåret+cent 

•Skåret+vask+cent 

Hjemmegjort 

(kontrol) 

Skånsomhed i produktionen giver bedre 

spisekvalitet 

Edelenbos et al. 2010 

Merete Edelenbos AU-FOOD  
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Cut Cut+spin Cut+wash+spin 

 monoterpener      sesquiterpener      totale terpener            tørstof  

Tørstof og aromastoffer 

Edelenbos et al. 2010 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
Flavor intensity(*) 

Carrot flavor(**) 

Sweetness(*) 

Juiciness(***) 

Crispness(ns) 

Wetness(**) 

Control-cut Cut Cut+spin Cut+wash+spin 

Aroma- og 

smagsstoffer 

udludes i 

vaskeprocessen  

Sensorisk kvalitet 



Køling - lagring 

• Æbler / kernefrugt, frugt og bær mm. 
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Holdbarhed af frisk frugt og grønt 
- effekt af tid og temperatur 

Merete Edelenbos AU-FOOD 
merete.edelenbos@agrsci.dk 

Foto: Jens Michael Madsen AU-
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Foto: Jens Michael Madsen AU-Edelenbos et al. 2010. Udredning af hvordan kvalitet og 
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              1             4             7                          16                      22                     

29 dage  

5°C 

20°C 

Betydning af holdetid og temperatur 

Foto: Jens Michael Madsen AU-

FOOD 
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Høj temperatur = høj respirationshastighed = lav holdbarhed                    

Lang opbevaringstid = høj respirationssum = lav holdbarhed 

Holdbarhed 



 

dato og ”Enhedens 

Department of Food Science 

Dias 31 

Birthe Møller Jespersen 
 

KU-SCIENCE 

Department of Food Science 

Rolighedsvej 30 

DK-1958 Frederiksberg C 

Email: bm@food.ku.dk 

 

mailto:bm@life.ku.dk


Effekt af ethylen inhibering af Ildrød Pigeon 

Department of Food Science 

Årslev 23.01.2014 

Dias 32 

Formål: Undersøge muligheden for at optimere dyrkningen for at 
opnå højere kvalitet efter lagring 
 
Samarbejde med Pometet 
 

Metode  
Lyseksponering, høsttid, 1-MCP (SmartFresh®) 
Farve; Tekstur, Smag og Aroma 
 
Konklusion 
Modning udskudt for ugødede træer 
Ethylenproduktion faldt med højere afgrøde belastning 
Udtynding medvirkede til stigende frugtstørrelse 
Kommercielt høstede æbler havde ikke virkning af 1-MCP. Høst skal ske 
tidligere. 
Farvedannelse og aroma blev hæmmet med tidlig 1-MCP  
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Fjernelse af ethylen under lagring 
kan forlænge holdbarheden af 
klimakteriefrugter 

Merete Edelenbos AU-FOOD, 

Foto: Jens Michael Madsen AU-FOOD 

Edelenbos 2012. Impact of ethylene removal  during storage of bananas on ripening and shelf-life  
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Edelenbos 2012 
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Bær opbevaret ved lav ilt og høj  
kuldioxid holder længere 

Atm luft (21% ilt)    CA (5% ilt + 15% kuldioxid) 

Elsanta efter 14 dages opbevaring ved 5 °C    
Andersen & Edelenbos 2013 

Foto: Jens Michael Madsen AU-FOOD 



Lillie Andersen, AU FOOD: Varmtvandsbehandling af æbler 
baseret på resultater af Peter Maxin Improving apple quality 
by hot water treatment, PhD-afhandling 2012   

36 
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Neofabraea alba 

Hot water dipping 

3 min 50°C 3 min 54°C 

5.8 % bc 3.8% c 

84% 90% 

Hot water rinsing 

25 s 55°C 20 s 65°C 

6.8% bc 11.1% b 

82% 70% 

Control 

     37% a 

38a 



Neofabraea perennans ('Pinova') 

Hot water dipping 

3 min 50°C 3 min 54°C 

8.5% bc 1.0% c 

65% 96% 

Hot water rinsing 

25 s 55°C 20 s 65°C 

10.0% b 6.5% bc 

59% 74% 

Control 

24.5% a 

38b 



Køling - lagring 

• Rucola + salat 
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Temperaturstyring ved opbevaring 
af rucola har betydning for 
holdbarheden 
Merete Edelenbos AU-FOOD   
Anne Darre-Østergaard og Bastian Junker, AgroTech 

Darre-Østergaard  et al. 2013. Alternative metoder til køling af rucola 

 
Foto: Jens Michael Madsen AU-FOOD 
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sås også for bedømmelserne af farveensartethed (figur 4).  

                     Almindelig køl                     Pulskøling 

 

  

Figur 5. Kvalitet af pakket rucolasalat efter 23 dages opbevaring ved almindelig køl og pulskøling.  

 

Økologisk 

Konventionel Konventionel 

rucola med 

9.5% tørstof 

 

Økologisk 

rucola med 

11% tørstof 

 

Alm køl 23 d ved 2.9°C   Pulskøling 23 d ved 

4.1°C  

Fugtige blade 

Energiforbrug: 100% 

Tørre blade 

Energiforbrug: 110%  

 Foto: Jens Michael Madsen AU-FOOD 
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Antal dage på køl 

T
e
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e
ra
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r 

°C
  
 

Pulskøling giver 

mere kondens på 

bladene 



Snittet salat – holdbarhed  

Department of Food Science 

Årslev 23.01.2014 

Dias 44 

Formål: Undersøge vigtige faktorers indflydelse på holdbarheden 
af snittet iceberg salat. Ny metode til bestemmelse af 
brunfarvning i salat. 
 
Samarbejde med GASA Odense, Rijk Zwaan, Mogens og Ulla 
Mogensen, Bladgrønt 
 

Metode til bestemmelse af brunfarvning 
Scanner; Snittet salat 5°C i op til 6 dage + 1 dag ved stuetemperatur 

 
 



Snittet salat – holdbarhed  

Department of Food Science 

Årslev 23.01.2014 

Dias 45 

Faktorer 
•Snitteretning (tværs/langs) 
Lagringstemperatur  
•(6 +10°C i op til 5 dage)  

 
 
Konklusion: 
•Respirationsrate steg med 
stigende temperatur. 
•Aromadannelse påvirket af 
lagringstemperatur 
•Tværsnit medførte mere 
brunfarvning end længdesnit 

Faktorer 
 
Sort, sæson, pakning og lagringstid har 
indflydelse på aroma, brunfarvning… 
 
Sorter: Platinas, Diamantinas og Morinas 
Høsttid: Juni til September 2009 
Pakning: MAP F1 (OPALEN 
65 AF) og F2 (OPP/PE-L 2040 AF), Alm. luft 
Temp: 5C 
Lagring: Op til 11 dage 

 
Konklusion: 
Sæson og lagringstid påvirker fastheden og 
de opløselige sukre mere end sorten. 
Brunfarvning blev bedst kontrolleret i passiv 
MAP pga lav O2 og høj CO2  Tværskåret 10C 

Længdeskåret 10C 
Tværskåret 6C 
Længdeskåret 6C 



Køling - lagring 

• Perspektivering 
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Teknologiske muligheder 

 

Adjunkt Hanne Løje 

DTU Fødevareinstituttet (DTU Food) 

halo@food.dtu.dk 

Frugt og grønt – Frisk og forarbejdet  

23. januar 2014 

mailto:halo@food.dtu.dk


17.04.2008 Præsentationens navn 48 DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet 

• Udnyttelse af fordampnings og konvektionskøling. 

• ”Gratis køling” forud for typiske køle/fryserprocesser. 

• Spar penge – ved at bruge køling med luft fra omgivelsernes 
temperatur imellem en opvarmnings- og en fryseproces. 

 

 
Køling - forarbejdning   
 
Spar energi med ambient køling inden indfrysning 
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• Udfordring med varme æbleskiver i fryseren, da det medførte 
rimdannelse i fryseren. 

• Projektet viste, at der var mindskning af afdampning (dermed rim) ved 
først at køle produktet. 

• Blæstkøling før frysning kunne mindske vanddamp, men også køling 
ved stuetemperatur i 9 min kunne mindske fordampning før frysning. 

• Besparelse på 28% af den totale energibelastning på indfrysning af en 
æbleskive – effekten bestemmes vha. modellering.   

 
Køling - forarbejdning – et eksempel   
 
Implementering af ny kølemetode og ressource 
optimering 



Madspild i frugt og grønt værdikæden 
 

23.01.2014 R&D Specialist Brian Christensen 



Madspild i frugt og grønt værdikæden 

Samlet spild 368.000 tons årligt 

 

Et langt lastvognstog på motorvejen 

fra Aalborg til den tyske grænse 

 

Spild samlet værdi 1,4 mia.  

Primær sektor Detail/ 
storkøkkener 



Spildet i frugt og grønt værdikæden 

Forarbejdning Storkøkkener 

Detail Engros/ 
transport 

Primær sektor 

293.000 t 

30.000 t 9.000 t 

22.000 t 
34.000 t 

579 mio. 

120 mio. 

176 mio. 

 113 mio. 

 428 mio. 
75% 

2% 8% 

6% 9% 



Primær sektor 

 

 

 

Dårlig råvarekvalitet 

- Sorter 

- Dyrkningssystemer 

Høstskader 

- Høstteknologi 

 

Lagringskader 

- Køleteknologi  

- Forbehandlings-

teknologi 

- Monitorering 

 

Dyrkning Høst Lagring 



Engros, forarbejdning og detail 

Forarbejdning Detail Engros/ 
transport 

Lav udnyttelse 

• Bedre udnyttelsegrader 

• Udnyttelse af 

sidestrømme  

 

 

• Opbevaring 

• Emballering  

• Kvalitetskontrol 

 

 

Ukorrekt håndtering 

• Opbevaring 

• Håndtering 

 



 

 

  

 

  Nogle spørgsmål? 



Kaffepause 

Efter pausen hører vi mere om resultater på 

hhv. 
 

Anvendelse af restprodukter 

Emballage og funktionelle elementer 

Proces og forarbejdning 

Varmebehandling 

mm 



Anvendelse af restprodukter 
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Anvendelse af restprodukt - forarbejdning 
 
 

• Udnyttelse af spildprodukt/restprodukt til fremstilling af nye 
produkter. 

• Anvendelse af tørringsteknik til at lave et lagringsstabilt 
produkt/ingrediens. 

• Produktudviklingsopgaver, som kan anvendes til studenterprojekter 
(som en start) til at afprøve om ideen holder. Som f.eks. brug af 
broccolistok 
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Anvendelse af restprodukt - forarbejdning 
 
Eksempel blomkålskiks 

• Rest (stok og blade) fra blomkål blev vasket, tørret og anvendt som 
ingrediens i kiks. 

• De studerende deltog i en produktudviklingskonkurrence og fik 
positiv feedback på anvendelse af deres idé. 

 
 



Roselle (Hibiscus sabdariffa) 

Department of Food Science 

Årslev 23.01.2014 

Dias 60 

• Plante fra Malaysia 
• Mange uudnyttede planter 
• En af disse er Roselle som er næringsrig 
• Meget lidt viden om denne plante 

 
• Aroma og sensorik i fødevareprodukter og 

fysisk-kemisk effekt af tilsætning 
• Frø og skal er restprodukt og kan tilsættes 

brød 



Plantepigment projektet 

Department of Food Science 

Årslev 23.01.2014 

Dias 61 

Formål: Udvikling af afgrødesorter med høj koncentration af 
pigmenter til produktion af naturlige farvestoffer 
(anthocyaniner og karotener) 
 
Samarbejder med Chr. Hansen, SLU-Alnarp, Pometet/PLEN og 
Landbrugets kartoffelfond Vandel 
 
Metode 
Ved forædling øges pigmentdannelsen i Gulerødder, Kartofler, 
Frugt og Bær  
 



 

 

  

 

  Nogle spørgsmål? 



Blandede bolsjer 

Emballage – funktionelle elementer 

Proces og forarbejdning 

Most og frugtvin  

mm 
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Knivskarphed ved skæring af 
icebergsalat har ingen betydning 
for produktkvalitet 

Merete Edelenbos AU-FOOD 

kvalitetsforskel mellem vasket og ikke vasket salat pakket i hullede poser dag 4 og 7 (tabel 2; figur 6). Vasket  

 

Ny kniv 

Brugt kniv 

Ny kniv 
Brugt kniv 

Paldan 2013 

Foto: Jens Michael Madsen AU-FOOD 
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Ikke vasket, utæt 

folie 

Ikke vasket, tæt folie 

  

Vasket, tæt folie Vasket, utæt folie 

Brugt kniv 

Ny kniv 

Figur 6. Betydning af knivens skarphed samt vaske- og pakkemetode på udseendet 

af skåret icebergsalat – efter 7 dages opbevaring  ved 5 °C.  

Edelenbos 2013 Skæring og forarbejdning af icebergsalat  



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 

23. JANUAR 2014  

Sorter

0

1

2

3

4

5

6

Postevand

Ascorbinsyre

Calcium ascorbat (NatureSeal)

R
ed D

elic
io

us

R
oya

l G
ala

Pin
k 

Lad
y Fuiji

G
ra

nn
y 

Sm
id

t

G
re

en
 S

ta
r

Jo
na

go
ld

Els
ta

r

B
ru

n
fa

rv
n

in
g
 f
ra

 i
n
g
e

n
 (

0
) 

ti
l 
m

e
g
e

t 
(5

) 

Æblesorter 

Enzymatisk brunfarvning i skårne æbler 

afhænger af sort (modenhed) og 

forarbejdningsmetode 

Merete Edelenbos AU-FOOD  

Edelenbos 2009 Forbehandling og pakning af skårne .. 
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Oplysning om pakkedato kan give længere  
holdbarhed til forbrugeren 

Merete Edelenbos AU-

FOOD 

Pakkedag          Dag 94 (4. april)                   Dag 98 (8. april) 

  

Dag 1 

efter køb 

 

 

Dag 3  

efter køb 

 

 

 

Dag 6 

efter køb 

  

 

L: 094 L-937 L:098 L-021 

Foto: Jens Michael Madsen AU-FOOD 

Råde 

spinat- 

blade 

Konklusion
:  
Færre dage 
fra pakning 
til køb kan 
give 
længere 
holdbarhed  
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EMBALLAGER TIL PAKNING  
AF FRISK FRUGT OG GRØNT 

Traditionelle emballager   
• Baseret på ikke-fornybare ressourcer 

     fx olie (PA/PE, OPP, LDPE)  

• ± Biologisk nedbrydelig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioemballager 
• Baseret på fornybare ressourcer fx 

      fx stivelse (PAL), cellulose, chitosan 

• ± Biologisk nedbrydelig 

 

 

 

 

Nylon (PA)+ 

Polyethylen 

(PE) 

Nylon + 

polyethylen 

Lav Densitet  

PolyEthylen  

(LDPE) 

Orienteret  

PolyPropylen 

(OPP) 

Polylaktat (PAL)  

 bioemballage 

 biologisk nedbrydelig 

Mater-Bi®  

 baseret på olie +planter 

 biologisk nedbrydelig  

 

Foto: Jens Michael Madsen AU-FOOD 

Styrke og gastransmissions-

egenskaber varierer 

 

Merete Edelenbos AU-FOOD  
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EMBALLAGENS EGENSKABER HAR BETYDNING 
FOR PRODUKTETS HOLDBARHED 

O2 CO2

O2

CO2

H2O 

H2O 

Respiration 

i pakken 

Transmission af gasser 

ud 
 

Makro huller 

 
 

8-10 mm huller Huller på  

<  2 mm  

Merete Edelenbos, AU FOOD  

Emballagens barrierer-egenskaber, produktets respiration og vægt samt 

pakkens overflade bestemmer hvor meget atmosfæren modificeres 

 

Mikro huller 
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EKSEMPLER PÅ GAS MODIFICERING (MAP)  

Tæt folie
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Sur aroma 

Gulerodssmag 

Sødhed 

Fermenteret smag 

Saftighed 

Dag 0 Dag 8 meget tæt folie  Dag 8 tæt folie  

Antal dage ved 5˚C 
Edelenbos et al. 2010                            

      Meget tæt folie                    Tæt folie  

Et hul på 1 mm  



YDUN projektet 

Department of Food Science 

Årslev 23.01.2014 

Dias 71 

220 æblesorter dyrket på Pometet  
og blev presset til JUICE 
 
Samarbejder med NordGen og Pometet 
 
Metoder 
•Sensorik 
•Aroma 
•Ascorbinsyre (0-27 mg/100ml), sukre og organiske syrer 

 
Konklusion 
•42 sorter blev karakteriseret som meget interessante 
•(sort specifik aromatisk juice med god sukker/syre balance og farve 
•51 sorter syrlige 
•9 søde 
•3 bitre 
•47 sorter uinteressante til juiceproduktion 

 
Gamle sene sorter blandt de mest interessante 

   http://www.nordgen.org/ydun/index.html 

 
 



Udvikling af naturnært frugtvin og 
frugtvinskultur  

Department of Food Science 

Årslev 23.01.2014 

Dias 72 

Formål: optimere dyrkningsmetoderne og målrette høstkvalitet 
til fremstilling af frugtvin 
 
Samarbejder med Pometet, RUC og 3 frugtvinsproducenter 
 
Metoder 
•Smag 
•Aroma 
•Naturlig mikroflora 
•Kulturhistorie 



JANUARY 23, 2013 

AARHUS 
UNIVERSITY 

GENTLE HEAT TREATMENT OF FRUIT 
JUICES/DRINKS 

MARIANNE HAMMERSHØJ AND ULLA KIDMOSE AU-FOOD 
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INDIRECT HEAT TREATMENT   
 
 

74 

Principle 

› Contact of cold milk during flow with hot steel 

tube or steel plate by counterflow of hot water.  

› Cooling by same principle 

 

Conditions range: 

…….from High-Temperature-Short-Time 

(HTST), where milk is heated to at least 71.8 C 

for 15 s  

……..to Ultra-High-Temperature (UHT) process 

with heating to at least 135 C for ~1-4 s  

 

(Dairy Processing Handbook,  

Tetra Pak Processing Systems AB, 

1995) 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=milk+pasteurization&source=images&cd=&cad=rja&docid=4Eg8FM3bBUcVwM&tbnid=lqjPWhJRr1zl_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.awakeandliving.com/awake-living/2010/09/what-pasterization-does-to-your-food.html&ei=j7GcUY3pH4akO6P0gOAM&bvm=bv.46751780,d.ZWU&psig=AFQjCNE2bCrEQ2r5xkagMINw_TGJPwIGAQ&ust=1369309887314460
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Principle of steam infusion  

Direct heat transfer from 

relative large volume of 

steam to small volume of 

product.  

 

Heat conditions range:  

Time <1 s  

combined with T up to 140-

150°C  

© APV|SPX 

(Dairy Processing Handbook,  

Tetra Pak Processing Systems AB, 1995) 

DIRECT HEAT TREATMENT   
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Quality of the fruit juice/drink as 
affected by heat treatment 

 
- Microbiological status 

 
- Sensory evaluation (taste, aroma) 

 
- Pigment content (colour)  



17.04.2008 Præsentationens navn 77 DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet 

Processoptimering - varmebehandling 

• Gennemgang af processer med henblik på optimering 

• Udføre forsøg i laboratoriet og laver beregninger af procesparametre 

• Opstille guidelines for produktion 

• Eksempler: 

– Gennemgang af juiceproduktion hos en mindre virksomhed 

– Kogning af kartofler 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=q3ZudZ6-nwXFuM&tbnid=gI74uJmo2-g7dM:&ved=0CAUQjRw&url=http://samvirke.dk/mad/artikler/kartofler-knoldhamrende-gode.html&ei=3qvfUu7eFse2yAO0moHgBA&bvm=bv.59568121,d.bGQ&psig=AFQjCNFbfDo3D8iAzCDCvMwPQMMCYU5Nbw&ust=1390476591265928
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Udvikling og forbrugertest 

Kort præsentation af Dorte Pedersen  
 

+ lidt senere i programmet har Line Damsgaard et 

spændende indlæg med bl.a. præsentation af nye 

resultater på forbrugertrends på frugt og grønt området. 



Måltids- og fødevareudvikling  
Foodture Lab 

22.10.2013: Anne Hørby Bendtsen 



Måltids- &  
fødevareudvikling 

Kompetencer: 

• Gastronomi 

• Industriel Gastronomisk Innovation  

• Konceptudvikling og markedsmodning 

• Ernæringsberegninger  

• Naturlig funktionalitet i fødevarer  

 



Industriel Gastronomisk Innovation  

• Hvad er IGI? 

En innovationstilgang, der kobler 

gastronomiske kompetencer, viden om 

innovationsprocesser og krav fra 

industrien. 

Et individuelt tilpasset udviklingsforløb. 

• Konceptet! 

- Udgangspunkt i industriens behov 

for opskalering og dokumentation 

- Forsknings- og evidensbaseret 

viden: innovationsmetoder og processer 

- Gastronomiske kompetencer: smag, 

råvarekendskab, tilberedning og trends.  



FoodtureLab : Designet til innovation 

• 230 m2 

- Mulighed for opdeling/møderum 

• Mobilt og fleksibelt udstyr 

• Ramme for innovationsprocesser 

- Produkt-, opskrifts- og måltidsudvikling 

• State-of-the-art udstyr 

- Udskiftes løbende 

• Videoobservation 

- Live streaming/dokumentation 

• Stort netværk af kokke og andre 

eksperter 



Tebstrup Gedeosteri Produktudvikling for fuld rulle 

• To nyskabende gedefriskoste  

• Udviklet i Foodture Lab og testet på Food 

Festival 2013 

• Lanceres februar 2014 

 



Snack Group Produktudvikling sammen med 

Gastronomisk Institut fra Norge 

• Udvikling af dipvarianter, bl.a. ”Real Beef 

and Onion”. 

• Et intensivt brugerdrevent udviklingsforløb. 

• Test på Food Festival. 

• Lanceres i Danmark i 2014. 

 



Læs mere på agrotech.dk eller kontakt: 

AgroTech A/S 

Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation 

Institute for Agri Technology and Food Innovation 

Agro Food Park 15 . DK-8200 Aarhus N 

Tel. +45 8743 8400 . Fax +45 8743 8410 

www.agrotech.dk . info@agrotech.dk 

Mobil 

Email 

Anne Hørby Bendtsen 

Innovationskonsulent 

3091 1184 

ahb@agrotech.dk 
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