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Erfaringer med tomater viser, at jo større
og mangeartet udbuddet er, jo større er
forbruget. Derfor er det oplagt at øge ud-
buddet af farvede rodfrugter for at få dan-
skerne til at spise flere grønsager. Men det
er ikke uvæsentligt, hvordan nye råvarer
introduceres, og hvilken information for-
brugerne får om dem. Resultater fra forsk-
ningsprojektet ’Gourmetroots’ viser, at
rodfrugters kvalitet og karakter varierer
med sort og tilberedningsform. I Frugt &
Grønt nr. 1 2011 skrev vi om spisekvalite-
ten af rødbeder og jordskokker før og efter
tilberedning. I denne artikel har vi fokus på
de farvede gulerødder. 

Nye oplevelser med farvede gulerødder 
Gulerødder kan være hvide, gule, orange,
røde og lilla. De gule, orange og røde farver
skyldes karotenoider, mens den lilla farve
skyldes anthocyaniner. Karotenoider fin-
des i de fleste frugter og grønsager. For ek-
sempel skyldes den orange farve i gulerød-
der, at roden har et højt indhold af α- og
β-karoten. α- og β-karoten er også årsag
til den orange gulerods høje provitamin A-
indhold, da disse karotener omdannes til
A-vitamin i kroppen. Et andet eksempel er
den røde gulerod, der indeholder lycopen,
som også er et karotenoid. Lycopen findes
naturligt i tomat i store mængder, hvor
karotenoidet er årsag til tomatens røde

farve. Nogle få grønsager indeholder ingen
karotenoider som for eksempel hvide gu-
lerødder. 

Forbrugerne skal vide mere
Karotenoider er meget stabile farvestoffer,
og de ændrer ikke farve, selvom grønsa-

gerne bliver kogt, bagt eller stegt. Faktisk
bliver karotenoid-farven mere intens ved
kogning og lynstegning, fordi luften imel-
lem cellevæggene drives ud under op-
varmningen. Det er meget vigtigt at oply-
se forbrugerne om, at de gule, hvide og 
røde farver i gulerødder skyldes naturlige

Nye spiseoplevelser 
med farvede gulerødder
Skal efterspørgslen på 
farvede rodfrugter øges,
kræver det, at forbrugerne
oplyses om, hvordan disse
produkter kan anvendes i
køkkenet. I denne artikel
fortæller vi om spisekvali-
teten af gulerødder, og
hvad forbrugerne især skal
være opmærksomme på i
forbindelse med anvendel-
se af farvede gulerødder.

FARVEDE GULERØDDER – Fra venstre: Gul: Mello Yello; rød: Nutri Red (dyrkes ikke 
kommercielt i Danmark); hvid: White Satin; orange: Bolero. Foto: Gitte Kjeldsen Bjørn.
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farvestoffer og ikke tilsætningsstoffer. Det
er også vigtigt at oplyse forbrugerne om,
hvordan farvede gulerødder skal tilbere-
des, så rødderne ikke mister farven under-
vejs. Det kan nemt ske, hvis for eksempel
lilla-orange gulerødder koges. Disse gule-
rødder indeholder blåviolette og lilla an-
thocyaniner, som udludes og går i stykker
ved kogning, fordi anthocyaniner er vand-
opløselige og ustabile i almindeligt poste-
vand. Derfor bør der tilsættes citron eller
eddike til kogevandet for at beskytte far-
ven, når blåviolette og lilla gulerødder ko-
ges. Det bedste er imidlertid at anvende
lilla-orange eller lilla gulerødder rå eller
kun koge eller lynstege dem kortvarigt for
at bevare farven. 

Hvad siger de gastronomstuderende?
For at få et større kendskab til spisekvali-
teten af farvede gulerødder igangsatte vi i
februar 2011 en undersøgelse af fem sor-
ters egnethed i to tilberedninger på Lev-
nedsmiddelskolen i Svendborg. I under-
søgelsen indgik tre orange sorter: Bolero,
Nipomo og Brest; en gul: Mello Yello; og en
hvid: White Satin. Gulerødderne blev be-
dømt af 29 ernæringsassistent- og gastro-
nomstuderende. Eleverne fik udleveret
råvarer, tilberedningsvejledning samt be-
dømmelsesskemaer. Forud for undersøgel-
sen fik de en times introduktion til selve
undersøgelsen. Undersøgelsen var delt i to.
Første del, hvor cirka en tredjedel af ele-
verne tilberedte prøver til to andre elever
på holdet og en anden del, hvor prøverne
blev bedømt. Alle gulerødder blev skrællet
og udskåret i ½ centimeter tykke skiver og

FARVEDE SKIVER – Fra venstre: Lilla-orange:
Purple Haze; gul: Mello Yello; orange:  Nipo-
mo;  hvid:  White  Satin. 
Foto: Jens Michael Madsen. 

Figur 1. Sensorisk bedømmelse af rå og kogt gulerod. Gulerødderne blev bedømt ved stue-
temperatur på en skala fra 1 til 9, hvor 1 er mindst og 9 er mest. 
* Statistisk sikker forskel mellem sorterne. 
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serveret rå eller kogte i kodede bægre.
Prøverne blev vurderet for intensitet og
egnethed ved stuetemperatur på en skala
fra 1 til 9, hvor 1 er mindst og 9 er mest. 

Gulerødder er delt i to lejre
I figur 1 ses karaktererne for rå og kogte
gulerødder. Der var statistisk sikker forskel
mellem sorterne med hensyn til orange
farve, gulerodssmag og sødhed for både rå
og kogte gulerødder. Som ventet blev de
orange sorter Bolero, Nipomo og Brest
vurderet højest for orange farve i forhold
til hvid White Satin og gul Mello Yello 
(figur 1). De orange sorter blev generelt
vurderet højest for gulerodssmag og
sødhed, dog ikke sorten Brest, der blev vur-
deret lavere som rå for sødhed, men på
samme niveau som Bolero og Nipomo ef-
ter kogning. Det var især overraskende, at
sorten White Satin blev bedømt lavere for
gulerodssmag og sødhed end de orange
sorter, da White Satin tidligere er blevet
bedømt på linje med Bolero og andre 
orange gulerodssorter i gulerodssmag og
sødhed. Det var også overraskende, at

White Satin efter kogning blev bedømt
mest bitter af alle sorter (figur 1 nederst). 
Ud fra elevernes brug af karakterskalaen
kunne vi se, at de udnyttede hele skalaen i
deres bedømmelser af orange farve, gule-
rodssmag, sødhed og sprødhed. Det resul-
tat kan tyde på, at eleverne er vant til at
bruge disse egenskaber, når de selv skal
vurdere gulerodskvalitet. Producenter kan
derfor med fordel bruge disse egenskaber
til at vurdere og formidle kvalitet af gule-
rødder til de danske forbrugere. 

Hvad egner farvede gulerødder sig til?
Generelt blev de orange gulerødder be-
dømt mere egnet rå og kogt end gul og
hvid gulerod, og de rå gulerødder blev be-
dømt mere egnet end de kogte, idet de fik
højere karakterer i egnethedsundersøgel-
sen (figur 2). Undersøgelsen var tilrette-
lagt således, at eleverne bedømte de rå
prøver, dernæst de kogte. Det er med det-
te forbehold, at vi har set på resultaterne
på tværs af tilberedningerne. Undersøgel-
sen viste, at der især var stor forskel på
bedømmelserne af sorten White Satin rå
og kogt. White Satin fik rå karakteren 5,3,
og kogt karakteren 3,9. Det omvendte re-
sultat blev fundet i Mello Yello, der rå fik
karakteren 4,7 og kogt 5,0. Med hensyn til
de enkelte egenskaber, som gik igennem
både i de rå og kogte prøver, blev alle rå,
orange gulerødder bedømt højere i gule-
rodssmag og sødhed end de tilsvarende
kogte prøver (figur 1). De rå prøver blev
også bedømt højere i egnethed end de
kogte prøver (figur 2). Disse resultater kan
forklares ved, at en del af aromaen for-
svinder under kogningen med dampen, og
at aroma- og sukkerstoffer udludes til ko-
gevandet. Det omvendte resultat blev fun-

det for egenskaben orange farve. Her blev
de orange gulerødder vurderet lavere for
orange farve før som efter kogning. Dette
resultat kan forklares ved, at den orange
farve tiltager i intensitet under opvarm-
ning, fordi luften mellem cellerne forsvin-
der under kogning. 

Forbrugerinformation er vigtig
Elevernes bedømmelser kan sammenlig-
nes med en kritisk forbrugers vurdering,
idet eleverne har en særlig viden indenfor
fødevareområdet i kraft af deres uddan-
nelse. Selvom prøverne var kodet, var det
muligt for eleverne at identificere nogle af
gulerødderne alene ud fra produktfarven.
Det ville være interessant at undersøge,
om vi fik samme svar, hvis eleverne ikke
kunne skelne mellem gulerodsprøverne 
alene ud fra produktfarven. 
Vores resultater viser, at der er forskel i eg-
netheden af farvede gulerødder i køkke-
net. Derfor er der et behov for en specifik
information til forbrugerne om, hvordan
farvede gulerødder kan anvendes i hus-
holdningen. Det kan være information om,
at hvide gulerødder med fordel kan anven-
des rå, og at gule gulerødder egner sig til
tilberedning. Selvom lilla-orange gulerød-
der ikke indgik i undersøgelsen, ved vi fra
tidligere, at lilla gulerødder især egner sig
til at blive anvendt rå på grund af rødder-
nes indhold af anthocyaniner. Formålet
med information til forbrugerne er at af-
stemme forbrugernes forventninger. De-
tailhandlen har meldt ud, at de gerne vil
lancere nye varianter af rodfrugter. Her må
producenter og detailhandel gå foran med
den nødvendige information, så forbruger-
ne får de bedste forudsætninger for at
bruge de nye råvarer i køkkenet. l

Gourmetroots
Forskningsprojektet Gourmetroots
er støttet af Ministeriet for Fødeva-
rer, Landbrug og Fiskeri,
Litteraturliste kan fås ved forfatter-
ne.
Læs mere om projektet på: 
www.gourmetroots.dk.
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Figur 2. Egnethed af fem sorter af gulerod tilberedt rå og kogt. Egnethed er bedømt af 29 ernæringsassistent- og gastronomstuderende 
på en skala fra 1 til 9, hvor 1 er mindst og 9 er mest.
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