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Resumé 
 
Projektet er et tværfagligt og praksisnært forskningsprojekt, på tværs af de tekniske og merkantile 
uddannelser med projektdeltagere fra procesteknolog-, markedsførings- og Digital-Konceptudvik-
ler uddannelserne. 
Erhvervsakademi MidtVest (EAMV) og Teknologisk Institut (TI) samarbejder om at tilvejebringe vi-
denskabeligt baserede indsigter omkring, hvad der skal til, for at forbrugernes aversioner mod in-
sekter i fødevarer vendes til accept og hvad der skal til, for at accelerere forbruget af insektbase-
rede fødevarer. 

Projektet består af to overordnede dele. I den første del udarbejdes et smagshjul med udvalgte 
insekter og de funktionelle egenskaber ved insektpulver undersøges. Her vil undervisere og stude-
rende på Procesteknologuddannelsen med sparring fra forskere på TI udvikle fødevarer med in-
sektpulver. I den anden del identificeres udvalgte forbrugergruppers behov i forhold til køb af pro-
dukter indeholdende insekter.  Undervisere og studerende fra ’Markedsføringsøkonomuddannel-
sen’ og ’Professionsbachelor-uddannelsen i Digital Konceptudvikling’ på EAMV undersøger og ana-
lyserer identificerede forbrugerbehov med henblik på at give input til relevante virksomheders 
fremtidige produktudvikling. Dette arbejde sker  med sparring fra forskere på TI. 

EAMVs undervisere har i samarbejde med forskere på TI sammensat et udviklings- og forsknings-

forløb, Samtidigt er det målet at projektet kan bidrage projektet InVALUABLE, et projekt, som er 

støttet af Innovationsfonden og har til formål at gøre Danmark til foregangsland for bæredygtig 

produktion af insekter til fødevare og TI er partner i. Vores bidrag er at skabe øget accept af insekt-

baserede fødevarer og accelerere forbruget af disse fødevarer. 

Gennem projektet er der blevet arbejdet på tværs af uddannelserne med at generere ny viden 

om insekter som fødevarer. Der er blevet arbejdet med: 

- Funktionelle egenskaber og karakteristika af insekter som fødevare 

- Produktudvikling med insekter i fødevarer og hvilke produkter de egner sig til 

- Forbrugernes holdninger til insekter på middagsbordet 

- Markedsføring 
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Forord 
Dette projekt om ”Insekter på Middagsbordet” udspringer fra Forskningens Døgn afholdt på Er-

hvervsakademi MidtVest i foråret 2017. Temaet denne dag var ”Kryb og kravl på middagsbordet – 

fokus på bæredygtighed”. I løbet af dagen blev der holdt forskellige faglige oplæg med udgangs-

punkt i vidt forskellige faglige discipliner. Mødet imellem forskere fra de forskellige faglige discipli-

ner viste sig at være et rigtig godt match, og interessen for at arbejde sammen om at blive klogere 

på insekter som fødevarer opstod.  

Nye folk kom til og andre måtte desværre trække sig, og projektet endte med at blive et samar-

bejde imellem Teknologisk Institut i Aarhus og Erhvervsakademi MidtVest. 

Projektet indgår i Erhvervsakademi MidtVests portefølje af evidensprojekter, som gennemføres 

inden for rammerne af Frascati, og projektet er således gennemført vha. Frascati-midler. Projektet 

er på samme tid et lille indspark til det store internationale inValuable-projekt, som er støttet af 

Innovationsfonden og har Lars-Henrik Lau Heckmann fra Teknologisk Institut som faglig projektle-

der.    

Der skal lyde en stor tak til: 

• Alle involverede medarbejdere fra Teknologisk Institut – særligt til Lars-Henrik Lau Heck-

mann 

• Alle deltagende studerende fra Erhvervsakademi MidtVest, som har gjort en stor indsats 

i gennemførslen af dette projekt  

• Andreas Lieberoth (Aarhus Universitet) for sparring i den indledende fase 

• Pernille Videbæk (Aarhus Universitet) og Mike Erikstrup (Din Insektbutik) for gode input 

og oplæg 

• Jiminis (Paris) for at åbne dørene for vores studerende, så vi kunne se en fødevarepro-

duktion, der arbejder med insekter 

• Alle respondenter i fokusgrupperne 

• Medarbejdere på Erhvervsakademi MidtVest der på den ene eller anden måde har været 

involveret i projektet eller har været påvirket af at kollegaer har arbejdet med projektet 

 

Projektet kørte i perioden oktober 2017 til juni 2019. 
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Baggrund og overordnet formål 
Jordens befolkningstal vokser og vokser og det betyder flere munde at mætte (United Nations, 

Department of Economic and Social Affairs, population Division, 2017). Samtidig oplever vi klima-

forandringer og globalopvarmning og rundt i verden er der steder, hvor fødevareressourcerne al-

lerede er påvirket i negativ retning som konsekvens af klimaforandringerne (Allen, et al., 2018 (In 

Press)). 

Hvis der ses bort fra klimaforandringer og innovation i landbruget, anslås det at ca. 2,5 mia. men-

nesker i 2050 vil være i risiko for underernæring. Tages klimaforandringerne med i betragtningen 

anslås det at yderligere 1,7 mia. mennesker vil være i risiko for underernæring (Dawson, Perryman, 

& Osborne, 2016). Hertil kan yderligere lægges at allerede i 2025 estimeres 1,8 mia. mennesker at 

leve i lande/regioner med absolut vandmangel (van Huis, et al., 2013). 

Fødevareproduktion er en af de kilder, der bidrager væsentligt til udledning af drivhusgasser og 

specielt produktion af oksekød og andre animalske proteinkilder som svinekød og mælk kan være 

store syndere. På samme måde er der et stort vandforbrug ved produktion af okse- og svinekød 

(van Huis, et al., 2013). Vi er derfor nødt til at nytænke, hvis vi skal have mad nok til alle i fremtiden 

og uden at belaste klimaet yderligere.  Insekter kan være en del af løsningen, da insektproduktion 

menes at være mere klimavenlig idet udledningen af drivhusgasser ser ud til at være mindre, der 

er et formodet lavere vandforbrug og samtidig er insektproduktion langt mindre pladskrævende 

end produktion af f.eks. kvæg og svin (van Huis, et al., 2013).  

En af de store udfordringer ved insekter er til gengæld, at vi i vores kultur ikke er vant til at betragte 

insekter som noget vi spiser, og mange oplever direkte en aversion mod at spise insekter. Flere 

studier har dog vist, at nogle forbrugere er villige til at spise insekter – specielt hvis insekterne er 

forarbejdede og skjulte i produkter, der minder om noget forbrugerne kender i forvejen 

(Wilkinson, et al., 2018; Videbæk & Grunert, 2017). 

Der findes i dag insektprodukter på markedet, men disse har primært karakter af snack-produkter. 

Hvis insekter som fødevarer skal være med til at gøre en forskel, skal brugen af insekter op i en 

meget større skala.  

Det overordnede formål med dette projekt er derfor at bidrage til at komme et skridt videre på 

vejen fra insekter som snacks til at blive en del af et decideret måltid. Undervejs i projektet vil der 

bl.a. blive fokuseret på insekter som råvare samt indhentning af indsigter omkring forbrugergrup-

pers behov ift. køb af insektbaserede fødevarer. 
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Overordnet metode 
Projektet er kørt som et tværfagligt projekt med forskellige fokusområder. For at tydeliggøre pro-

jektets forskellige fokusområder og faser, er projektet inddelt i seks forskellige workpackages, som 

samlet set alle bidrager til opfyldelse af projektets overordnede formål. For illustration se Figur 1. 

 

 

Figur 1. Oversigt over projektets workpackages 

 

Tidsmæssigt overlapper nogle af de seks workpackages hinanden og den erhvervede viden fra 

nogle workpackages benyttes i det videre arbejde i andre workpackages.  

I de følgende kapitler gennemgås de enkelte workpackages en ad gangen med en beskrivelse af de 

specifikke formål, metoder og resultater. Denne rapport afsluttes med nogle samlede konklusioner 

og perspektiveringer. 
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Undersøgelsesdesign 
Formål 
Formålet med denne workpackage var at få præciseret hvilken viden, der skulle indsamles med 

hensyn til målgrupper og disses holdninger til insektbaserede fødevarer samt fastlæggelse af bag-

grundsvariable for dannelsen af fokusgrupper til undersøgelsen. Denne workpackage var med an-

dre ord en form for en forundersøgelse til workpackage 4. 

 

Metode 
Denne workpackage gennemførtes vha. møder/workshops med deltagelse af projektdeltagere fra 

EAMV, TI og delvist Aarhus Universitet.  

 

Resultater 
I denne workpackage kom der ikke nogen egentlige resultater, men derimod en rigtig god diskus-

sion af i hvilken retning fokusgruppeundersøgelsen skulle gå, for at få mest mulig brugbar viden ud 

af den i forhold til det overordnede formål for projektet. 

Der var en rigtig god diskussion af fordele og ulemper ved brugen af forskellige segmentinddelinger 

til fokusgruppeundersøgelsen, hvilke parametre der skulle undersøges samt hvilken aldersgruppe 

der ville være den mest interessante at inddrage i denne sammenhæng. 

”Resultatet” blev:  

• At det ville være mere interessant at inddele segmenter efter f.eks. deres holdninger og 

adfærd fremfor f.eks. deres status som børnefamilie/ikke børnefamilie  

• At det kunne være interessant f.eks. at vide noget om hvad forbrugerne er villige til at 

betale og i hvilke produktkategorier de kan forestille sig at insekter kan indgå 

• At en aldersgruppe omkring 18-35 år ville være den mest interessante, da de formentlig 

er dem, der er nemmest at rykke i forhold til deres holdninger og adfærd. Der blev set helt 

bort fra børn til denne undersøgelse 
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Insekter som råvare 
Formål 
Formålet var her at få et øget kendskab til insekter som råvare – herunder hvad de smager af og 

om de har nogle specielle funktionelle egenskaber, der kan udnyttes i udviklingen af fødevare-

produkter med insekter i. Dette krævede forskellige undersøgelser, og den følgende metode- og 

resultatbeskrivelse til denne workpackage er derfor inddelt i to, undersøgelser. 

Smagsbeskrivelse af insekter 
Dette afsnit omhandler undersøgelsen i forhold til smagsbeskrivelsen af insekter. 

Metode 
For at kunne få beskrevet smagen af forskellige insekter, blev der anvendt et trænet dommerpanel. 

Dommerne fik først en grundtræning i at være dommere og blev efterfølgende trænet til specifikt 

at smage på insektpulver. 

Træning og analyser er tilrettelagt under hensyntagen til anbefalinger i  (ISO 6658, 2017). 

Beskrivende test 

Der blev gennemført en ”Sensory Profile analysis as a Quantitative Descriptive profile” efter ISO 

13299 (ISO 13299, 2016). 

Panelet blev brugt til at udvikle et ordsæt (develop the terminology jvf. ISO 13299 metode 2 (ISO 

13299, 2016)), hvor de på baggrund af en række forskellige prøver med insektpulver beskrev 79 

egenskaber (attributes).  

De 79 beskrevne egenskaber tydede på, at insektpulver har en særlig smag og lugt, som et stykke 

hen ad vejen kan korreleres til protein/kødegenskaber (kollagen, flæskesvær, umami mm); men 

også brødord bruges til at beskrive pulveret (malt, ristet korn, buggles, knækbrød, mask, hø). Der 

blev ligeledes brugt ord som normalt hænger sammen med harske produkter (harsk, gammel, fi-

skefoder, Zoolugt, fordærvet). Af udseende har insektpulver forskellige nuancer af brun, og efter-

som det suger lidt vand, kommer det til at ligne brun farin eller allehånde. 

De 79 beskrivende ord, som panelet fandt frem til, blev derefter af panelet reduceret til 10 rele-

vante egenskaber (Bilag 2). Samtidig med ordudviklingen blev der også udarbejdet en fælles liste 

for beskrivelse af de 10 egenskaber (common list of attributes). Herefter deltog panelet i en ses-

sion, hvor skalaen for hver egenskab (scale for each attribute) blev fastsat og beskrevet (bilag 3).  

Fælleslisten for de 10 egenskaber og bedømmelsesskalaen blev justeret undervejs i løbet af tre 

efterfølgende træningssessioner. 

Til sidst gennemførte panelet en testbedømmelse med evaluering af pulver af fårekyllinger, buffa-

lolarver og sorte soldaterfluelarver. Efter beregning med tosidet variansanalyse på resultaterne af 

denne bedømmelse, blev der foretaget få justeringer i egenskabslisten, bedømmelsesskalaen, og 

skalaen blev diskuteret igen. 

Bedømmelserne 

• Der deltog 10 udvalgte dommere (selected assessors jvf. ISO6658 (ISO 6658, 2017)) 

• Alle prøver blev bedømt fire gange 

• Prøverne blev serveret enkeltvis i randomiseret rækkefølge på små plastbægre kodet 

med tilfældige trecifrede tal 

• Prøverne havde stuetemperatur ved serveringen 

• Prøverne blev bedømt på en 15 cm ustruktureret linjeskala (bilag 4) 
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Følgende typer insektpulver blev bedømt: 

• Buffalo Larve 

• Fårekylling (House cricket) 

• Melorm 

 

Databehandling 

Talmaterialet blev undersøgt med en tosidet variansanalyse, som beskrevet i ISO 13299-2016 Ap-

pendix H (ISO 13299, 2016). 

 

Resultater og konklusioner 
 

Tabel 1: De samlede resultater. Produkter som er markeret med samme bogstav (a, b) er ikke signifikant for-
skellige P=0,05 (vi kan ikke afvise, at de er ens). 

 Buffalo Larve House cricket Melorm 

Zoo (L) *** 6,6a 9,7b 6,2a 

Umami (S) NS 5,6a 5,1a 4,8a 

Sød (S) * 2,0a 1,6a 3,4b 

Ristet Rugbrødsskorpe (S) NS 6,8a 6,3a 6,1a 

Bitter (S) * 5,2b 3,7a 2,4a 

Gammel (S)  * 8,9b 8,4b 5,2a 

Kollagen (S) NS 6,8a 6,3a 6,7a 

Fiskefoder (S) NS 4,7a 4,6a 3,1a 

Knasende (K)  *** 3,2a 6,1b 3,4a 

Metallisk (ES) * 6,1b 5,0b 3,5a 
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Det kan ses i tabel 1 og figur 1 at House Cricket adskiller sig meget tydeligt fra Buffalo Larve og 

Melorm ved at have en kraftig lugt af Z00 og være mere knasende. Sammen med Buffalo Larve har 

House Cricket en mere gammel smag end melorm og Buffalo larve er mere bitter end de to andre. 

Melorm er mere sød og er i det hele taget mere mild i egenskaberne end de to øvrige produkter. 

Alle tre produkter har en rimelig tydelig smag af ristet rugbrødsskorpe og kollagen, men de kan 

dog ikke adskilles fra hinanden. Umami-smagen og fiskefoder-smagen er ikke så tydelig i produk-

terne, og disse egenskaber kan heller ikke adskilles i de tre slags insektmel. 

 

 

Funktionelle egenskaber 
I det følgende er en metode- og resultatbeskrivelse af de undersøgelser der blev udført i forhold 

til at opnå større viden omkring udvalgte insektpulvere. 

Først blev der lavet analyser af forskellige karakteristika af insektpulverne og efterfølgende blev 

der lavet undersøgelser i forhold til funktionelle egenskaber. Disse blev testet i modelprodukter. 

 

Metode 
Der blev lavet analyser af pulver af fem insektvarianter: 

- Buffalolarve 

- Fårekylling (house cricket) 

- Sorte soldaterfluelarver (black soldier fly) 

- Melorme fra Teknologisk Institut 

- Melorme fra Frankrig 

Der blev lavet følgende analyser: 

- Farvemåling vha. en farvemåler 

- Hygroskopiske egenskaber ved at tørre insektpulveret helt og derefter lade det stå i at-

mosfærisk luft for at se hvor meget vand insektpulveret optager 

- Opløselighed ved at opløse insektpulverne i helholdsvis koldt vand, varmt vand, varmt 

vand med salt og varmt vand med sukker 

Figur 1: Sammenligning af Buffalo Larve, House cricket og Melorm. P<0,05: *; P<0,01:**; 
P<0,001:***, P>0,05:NS. 
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- Næringsstofindhold vha. NIR 

- Hæve-/bageevne i gærbrød ved at bage boller hvor henholdsvis 0%, 10%, 20%, 30% og 

40% af hvedemelet er udskiftet med pulver af melorme 

- Bageevne i kager ved at bage muffins hvor henholdsvis 0%, 10%, 30% og 60% af hvede-

melet er udskiftet med pulver af melorme 

- Emulgerende egenskaber ved at lave mayonnaiser hvor der er tilsat henholdsvis 0%, 1%, 

2% og 3% pulver af melorme som erstatning for æggeblomme og olie 

- Funktion i kødfars ved at lave to forsøgsrækker med bindefars, hvor 1) kød udskiftes 

med pulver af melorme og 2) kød erstattes af pulver af melorme + vand i blandingsfor-

holdet 1:1 

 

Resultater og konklusioner 
Ikke helt overraskende så lå farven på de fem insektpulvere i det mørkebrune område, hvor buf-

falolarven lå som den lyseste af dem alle. Insektpulveret af melorme, der blev købt hjem fra 

Frankrig, er lidt mørkere og lidt mindre gul end de andre (se Figur ).  

 

 

Figur 2 Resultater fra farvemåling af insektpulver 

 

Når der ses på de hygroskopiske egenskaber af de fem insektpulvere, kan det konkluderes at de 

alle optog vand, når de kom i forbindelse med atmosfærisk luft ( se Tabel 2 for illustration). Det 

kan derfor anbefales at pakke absorbere ved pakkerne, så pulveret ikke optager for meget vand 

ved henstand. 

Resultaterne kan ligge i underkanten, da prøverne muligvis ikke har stået længe nok i ”åben luft” 

til at give et helt retvisende billede. 
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Tabel 2 Vandoptag i fem insektpulvere ved kontakt med atmosfærisk luft 

 

Ingen af de fem insektpulvere kunne opløses helt i vand, men hvis vi sammenligner dem, ser det 

ud til at være melorme, der havde den bedste opløselighed – både i koldt og varmt vand og i 

vand med henholdsvis sukker og salt. Fårekyllingerne (House Cricket) havde den dårligste opløse-

lighed (for illustration se Figur 3). 

 

Figur 3 Opløselighed af fem forskellige insektpulvere i henholdsvis koldt vand, varmt vand, varmt vand med 
salt og varmt vand med sukker 
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I forhold til næringsstofindholdet var der et par interessante forskelle på de fem insektpulvere, 

der blev analyseret. Proteinindholdet svingede helt fra 41,5% i sorte soldaterfluer til 62,6% i fåre-

kyllinger. Samtidig lå fiberindholdet lavest i sorte soldaterfluer (2,5%) og højest i fårekyllingerne 

(7,6%). Melormene fra Frankrig (og delvist fra Teknologisk institut) adskilte sig dog ikke væsent-

ligt fra fårekyllingerne idet de havde et proteinindhold på 59,2% (54,6%) og et fiberindhold på 

7,5% (6,2%). For illustration se Tabel 3 og Figur . 

 

Tabel 3 Næringsstofindhold i fem forskellige insektpulvere 

 

 

 

 

 

Figur 4 Næringsstoffordeling i fem forskellige insektpulvere 

 

Som ventet blev det fundet, at insektpulver af melorme ikke var en god erstatning for hvedemel i 

gærbrød. Ved erstatning af 30% og 40% af hvedemelet med melormepulver, blev bollerne signifi-

kant hårdere end ved erstatninger på 0%, 10% og 20%. Samtidig blev bollerne både mørkere og 

mindre jo større andele af hvedemelet, der blev erstattet af melormepulver. Insektpulver af mel-

orme havde med andre ord ikke en gunstig effekt i forhold til hævning og bageevne i gærbrød 

(for illustration se Figur ).  
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Figur 5 Boller bagt hvor henholdsvis 0%, 10%, 20%, 30% og 40% af hvedemelet er erstattet af pulver af mel-
orme 

Meget af det samme gjorde sig gældende når hvedemel blev erstattet med melormepulver i muf-

fins. Her blev kagerne også mørkere og mindre og mindre svampede jo mere mel der blev erstat-

tet. For illustrationer se Figur , Figur  og Figur .  

 

Figur 6 Resultater af farvemålinger på muffins hvor henholdsvis 10%, 30% og 60% af hvedemelet er erstattet 
med pulver af melorme 

 

 

Figur 7 Resultater af "springiness" på muffins, hvor henholdsvis 0%, 10%, 30% og 60% af hvedemelet er er-
stattet med pulver af melorme 
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Figur 8 Volumen på muffins hvor henholdsvis 0%, 10%, 30% og 60% af hvedemelet er erstattet af pulver af 
melorme 

 

I forhold til en emulgerende effekt, blev der heller ikke umiddelbart set en gunstig effekt ved bru-

gen af insektpulver baseret på melorme. Når dele af æggeblommen (6,25%) i mayonnaise erstat-

tedes med melormepulver (2 % tilsat) skilte mayonnaisen og blev tynd. Hvis det i stedet var olie 

der blev erstattet med melormepulver, skilte mayonnaisen ikke og blev bare en anelse tyndere. 

Sagt med andre ord havde insektpulver baseret på hele melorme ikke en emulgerende effekt (for 

illustration se Figur , Figur  og Figur 2). 

 

Figur 9 Mayonnaise med henholdsvis 0%, 1%, 2% og 3% tilsat pulver af melorme 
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Figur 10 Hårdhed i mayonnaise med henholdsvis 0%, 1%, 2% og 3% insektpulver (melorm) i recepten 

 

 

Figur 2 Hårdhed i mayonnaise med henholdsvis 0%, 1%, 2% og 3% insektpulver (melorm) i recepten 

 

Ud fra de to forsøgsrækker med bindefars blev det fundet at farsen blev signifikant mørkere for 

hver 10% melormepulver der blev tilsat til bindefarsen.  

Hvis melormepulveret erstattede kødet (1:1) steg fastheden, jo mere melorm der blev tilsat, tør-

stofindholdet steg, og svindet blev mindre, hvilket også gjorde sig gældende hvis kødet blev er-

stattet af en blanding af melormepulver og vand. Hvor vidt melormepulveret hæmmede fedtud-

skillelsen under tilberedning, var ikke muligt at påvise i dette forsøg. For illustration se Figur 3 og 

Figur 4. 
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Figur 3 Fastheden (g force) af fars ved stigende tilsætning af insektpulver (melorm) til bindefarsen. 

 

 

Figur 4 Svindprocent målt ved stigende tilsætning af insektpulver (melorm) 
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Udvikling af produkter med insekter 
 

Formål 
Formålet med denne workpackage var at få omsat konkret viden opnået i workpackage 2 og 4 til 

konkrete fødevareprodukter, som virksomhederne kan bruge – enten som produkterne er (evt. 

med lidt ekstra udvikling) eller som de erfaringer, der kom ud fra det praktiske arbejde med in-

sekter i forskellige fødevaregenrer.  

Udviklingsforløbet blev gennemført af studerende fra procesteknologuddannelsen.  

 

Metode 
Metoden var et udviklingsforløb hele vejen fra idégenerering til færdigt produkt med dertilhø-

rende koncept og emballage (materialevalg og oplysninger på emballagen). De studerende der 

indgik i denne workpackage blev i starten af forløbet præsenteret for resultaterne fra 

workpackage 4, så der kunne tages højde for disse i produktudviklingen. 

Der blev undervejs i forløbet udarbejdet forsøgsplaner, hvor der blev gået systematisk til værks 

ift. udviklingen af prototyper. 

 

Resultater 
Der blev genereret en pulje af ideer til produkter, hvori insekter kunne tænkes at indgå. Fra 

denne pulje blev der udvalgt fire produktideer, der blev arbejdet videre med. 

De fire produktideer der blev arbejdet videre med, havde alle det til fælles, at det var velkendte 

produkter, hvori kødet blev erstattet af insekter: 

• Forårsruller 

• ”Kød”-boller 

• Paté 

• Chili con carne lavet som et instant-produkt 

 Ja, de ligger her: ..\09 Workpackages\03 Produktudvikling\Billeder 

Nogle af de erfaringer, der kom ud af arbejdet med insekterne, var f.eks. at insektpulveret (her 

fra melorme) var svært at skjule i nogle produkter, da insektdelene knaser når man tygger på det. 

Det kan derfor være en fordel, hvis der er andre lidt grove eller knasende ingredienser i produk-

terne til at maskere dette. 

En anden erfaring der blev gjort var, at insektpulveret smagsmæssigt passede godt sammen med 

de lidt ”tungere”/”mørkere” krydderier, som f.eks. anvendt i chili con carne. Her behøvede in-

sektsmagen ikke på samme måde at blive maskeret/overdøvet, men kunne indgå i et smagsmæs-

sigt samspil med krydderierne.  

En tredje, men vigtig læring, var, at der var stor forskel på forskellige partier af insektpulver. Pro-

dukterne er ikke så standardiserede endnu, at man helt kan regne med at kunne bruge insektpul-

ver fra forskellige partier uden at kunne blive nødt til at justere i recepten. Det er nødvendigt 

f.eks. at være meget opmærksom på hvordan pulveret opbevares, hvis der arbejdes med produk-

ter, der er følsomme over for vandindholdet og hvor meget vand insekterne skal kunne binde fra 

de ingredienser.  

 

file:///C:/Users/kennethdahl/Shares/Drev5/Intranet/Kvalitet/C%20videncentre%20EAMV/Fælles%20projekter/01%20Evidensprojekter/Insekter%20og%20adfærd/09%20Workpackages/03%20Produktudvikling/Billeder/
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Forbrugernes holdninger 
 

Formål 
Formålet var at undersøge, hvordan producenter og udbydere af fødevarer tilsat insekter, kan 

benytte udvalgte handlingsparametre til at gøre insektprodukter mere ”appetitlige” for forbru-

gerne. Undersøgelsen blev udarbejdet af studerende fra Markedsføringsøkonom uddannelsen og 

studerende fra Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling.  

 

Metode 
En empirisk analyse af, hvordan producenter og sælgere af fødevarer tilsat insekter og larver, 

igennem handlingsparametrene information, emballage, produktudvikling og pris kan påvirke un-

ges holdninger til køb og anvendelse af disse fødevarer? 

 

 

De enkelte data er indsamlet igennem en kvalitativ undersøgelse byggende på fokusgrupper. Der 
blev indsamlet data fra 14 fokusgrupper á 8 personer, i alt 112 personer. Deltagerne i fokusgrup-
perne var segmentet unge mellem 18-35 år, alle fra postnummer 7400-området. Denne alders-
gruppe blev bevidst udvalgt ud fra den hypotese, at aldersgruppens holdninger til indtagelse af 
insekter er mere påvirkelige end andre aldersgrupper.  

Alle fokusgruppedeltagere havde som start en neutral indstilling til det at spise insektprodukter. 
Som navnet siger, var deltagerne hverken positive eller negative over for det at spise insekter. De 
står lidt i midten, uden rigtig at have taget stilling til det endnu. 

 
Spørgerammen for fokusgrupperne tog udgangspunkt i idéer til/behov for: 

• Information om insektprodukter 

• Udformning af den emballage som insektprodukter bliver pakket i. 

• Produkternes forarbejdningsgrad samt 

• Prisniveauet for insektprodukter.  
 

Spørgerammen tjente det formål at få indsigt i, hvordan insektprodukter kan gøres mere ”appetit-

lige” for forbrugerne, specielt forbrugere i aldersgruppen 18-35 år. Samtlige undersøgte faktorer 

har producenter af insektprodukter kontrol over og kan ændre på. 
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Alle fokusgrupper fik fremvist varierende eksempler på nuværende insektprodukter købt i ”Din 
Insekt Butik” og fik mulighed for at smage insektchips og hele larvesnacks. 95% af deltagerne 
smagte både insektchips og hele larve snacks. 

I undersøgelsen blev der gjort brug af metoden ’brugerdreven innovation til produktudviklingen. I 
foråret 2019 arbejdede studerende på Erhvervsakademi MidtVest videre med resultaterne fra un-
dersøgelsen og udarbejdede en konkret markedsføringsplan for en insektproducent. HTX i områ-
det blev inviteret til en inspirationsdag på Erhvervsakademi MidtVest, hvor resultaterne af projek-
tet blev præsenteret af markedsføringsøkonomstuderedne der var lavet plancher og ligeledes var 
der mulighed for dialog med projektdeltagerne. 

 

Resultater 
Segmentets holdninger til information 

Information om produktet skal forstås bredt, så det kan både være information om ernæringsmæs-
sige forhold i produktet, information omkring produktionen og tilberedningen samt information 
om de fordele produktet giver, både til individet men også til samfundet. 
 
Da respondenterne blev spurgt ind til informationer i forhold til insektprodukter, var der en bred 
enighed om, at de tre væsentligste emner var: anvendelse, sundhed/ernæring og miljø. Prioriteret 
i den nævnte rækkefølge. 

Generelt giver segmentet udtryk for en meget lille viden om insektprodukter og heraf et stort be-
hov for mere generel information om insektprodukter. Blandt deltagerne var der primært et stort 
ønske om mere information og vejledning omkring anvendelse og tilberedning af insekter i mad-
lavningen. Dette kunne f.eks. være igennem adgang til opskrifter på emballagen eller på producen-
tens hjemmeside. Flere nævnte ligeledes, at denne information også kunne gives direkte ude i de 
enkelte butikker i form af små opskriftshæfter, der hang ved produkterne. Derudover blev der også 
nævnt QR-koder, som kunne være til stede på det enkelte produkt, der derefter sendte opskrif-
ter/informationer videre til kundens mobiltelefon. 

 
Flere ønskede informationer om, hvad de enkelte insektprodukter kunne erstatte af de traditio-
nelle produkter samt, hvilke individuelle fordele anvendelsen af insektprodukter havde. Det høje 
protein- og vitaminindhold blev nævnt af flere som et væsentligt argument for tiltrækningen af 
potentielle kunder. 

De samfundsmæssige fordele, som bæredygtighed og miljømæssige fordele, havde en sekundær 
rolle for segmentet. Dog fremhævede flere, at det var et plus for produkterne - et plus som produ-
centerne godt kunne fremhæve tydeligere på fx emballagen. 

Segmentets holdninger til emballagen 

Størstedelen af respondenterne gav udtryk for, at et naturtro billede af et insekt på emballagen 
virkede lidt ”afskrækkende”, hvorimod en tegning af et insekt eller larve havde en mindre afskræk-
kende virkning. Der var ingen negative holdninger til, at ordet insekt eller larve indgik i produkt-
navnet. Dog blev ordet insekt foretrukket frem for ordet larve. Flere udtrykte et ønske om, at pro-
ducenterne gerne måtte anvende de specifikke navne såsom buffalolarver på de enkelte produkter 
og ikke massebetegnelsen insekter og larver. 

Derudover fremhævede respondenterne, at man kunne benytte andre sprog til at udforme pro-
duktnavnet, da dette ville give en mere ”frisk” klang, fx ’bug’ i stedet for insekt. Ligeledes blev det 
fremhævet, at produktnavnet ”Insnack” lød bedre end produktnavnet ”Insektchips”. 

Deltagerne efterlyste, at de ernæringsmæssige fordele ved at spise insektprodukter skulle frem-
hæves meget tydeligere på emballagen, end det var tilfældet på de viste produkter. 

Flere fremhævede, at der skulle være en sammenhæng mellem produktets miljømæssige fordele 
og emballagen. Emballagen skulle således også være miljø- og klimavenlig. Mange undrede sig 
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over, at flere produkter var pakket ind i plastikspande eller glaskrukker, som de ikke anså som 
miljøvenlige. Det blev fremhævet, at der ikke var harmoni mellem indhold og indpakning. 

Endelig opfattede flere deltagere enkelte emballageformer (indpakningen af specielt chokoladen) 
som værende eksklusive og dermed var med til at signalere, at produktet var dyrt. Dette var nok 
til, at de mente, at de ikke ville tage produkterne med i indkøbskurven i et rent impulskøb. Hold-
ningen var generelt, at emballagen gerne måtte være mere farverig og knap så kedelig at se på. 

Segmentets holdninger til produkterne 

Generelt opfattede respondenterne de fremviste insektprodukter som luksusvarer og opfattede 
sortimentet som meget smalt. De manglede eksempler på dagligvarer og ikke kun mellemmåltider 
som chips, chokoladeknækbrød, mel, energibarer mv.  Alle var enige om, at der manglede daglig-
varer, der direkte kunne erstatte eksisterende produkter i hovedmåltider, fx insektfars i stedet for 
kødfars. Flere forslag gik på, at insekterne skulle kombineres med allerede genkendelige produkter. 

Der var en bred enighed om, at en høj forarbejdningsgrad var at foretrække. Der var stort set ingen, 
der var særligt begejstrede for at begynde at bruge hele insekter i deres madlavning. En del ud-
trykte, som tidligere nævnt, at de havde svært ved at se, hvad produkterne skulle erstatte i den 
daglige madlavning. 

I en indkøbssituation var knækbrød, chips, mel og energibarer altså letgenkendelige produkter og 
de produkter man først ville placere i indkøbskurven. Hvorimod de hele larver i forskellige smags-
varianter kun var til en ”sjov” aften. 

I forhold til købsmuligheder skulle insektprodukterne være lettilgængelige i alle detailbutikker. Her 
menes discountbutikker som Netto, Fakta og lignende. Produkterne skulle findes i de butikker, som 
man normalt handlede i. Enkelte respondenter udtrykte dog, at såfremt de skulle købe mere spe-
cielle insektprodukter, ville de købe dem i en specialbutik, da de derved kunne modtage grundig 
vejledning om anvendelse og tilberedning. Dette ville skabe en form for tryghed for dem. 

Flere af deltagerne kom med ideer til produkter, hvor de sagtens kunne se insekter indgå. Herunder 
blev rugbrød og kødfars tilsat insekter nævnt flere gange. Der blev også nævnt insekter som kryd-
derier, proteinpulver og vitaminpiller. Endelig var der flere, der nævnte, at insektmel kunne indgå 
i alle de produkter, hvor almindeligt mel indgår. 

Deltagerne var ikke skræmte af tanken om, at insekter kunne blive det bærende i et måltid. De 
havde blot svært ved at forestille sig, hvordan et lille insekt skulle erstatte kød. På nuværende 
tidspunkt kunne de kun forestille sig insekter som et supplement til et måltid. 

Da deltagerne smagte på insektchips og larvesnacks mente de, at smagen var intetsigende og 
”svag”. Der var enighed om, at smagen var skuffende og, at det ikke var smagen, der kunne få dem 
til at købe produkterne. 
 
Segmentets holdninger til prisniveauet 

Respondenterne blev bedt om at vælge et af de indkøbte insektprodukter og nedskrive den pris, 
de ville give for produktet. Da salgspriserne på de forskellige insektprodukter blev oplyst, var der 
bred enighed om, at prisniveauet var alt for højt. Deltagernes nedskrevne priser lå typisk 30% til 
50% under den aktuelle salgspris. 

Det kom bag på mange, at priserne var så høje for så lidt. Flere udtrykte, at prisniveauet direkte 
var en årsag til, at man slet ikke ville overveje at tage insektprodukter ned i indkøbskurven.  Især 
var man meget uforstående overfor, at 100 g melormemel skulle koste 125 kr. Ingen ville overveje 
at købe dette produkt til denne pris. Priserne blev af deltagerne sammenlignet med priserne på 
plantebaserede produkter og der var enighed om, at man fik mere for pengene ved køb af plante-
baserede produkter. 
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Priserne gav anledning til en diskussion af, at der måtte være en stor fortjeneste på disse produkter 
samt, at priserne skulle ned på et helt andet niveau, for at produkterne kom i indkøbskurven. 

Diskussion 

I de nuværende studier over forbrugernes villighed til at spise insekter, undervurderes ofte effek-
ten af producenternes muligheder for at påvirke forbrugernes holdninger og ikke mindst handlin-
ger - (der kan være langt fra holdning til handling). Producenter af insektprodukter har generelt 
tænkt meget lidt markedsføring og rigtig meget ideologi. Mange producenter har været af den 
opfattelse, at produkterne ”var pakket ind i” så mange etiske og miljømæssige fordele, at de solgte 
sig selv. Udviklingen de kommende år vil vise, om de mere etiske og miljømæssige aspekter får reel 
betydning i form af adfærdsændringer blandt den brede befolkning, eller om den nære hverdag 
vejer tungest. Insektprodukter er i hård konkurrence med mange andre substituerende produkter 
med de samme etiske og miljømæssige fordele. 

Denne undersøgelse har taget udgangspunkt i de parametre som insektproducenterne selv kan 
ændre på for at påvirke kundernes holdninger og handlinger – nemlig virksomhedens marketing-
mix. Det har været tankevækkende, at mange respondenter har udtalt, at bare få ændringer i mar-
ketingmixet sagtens kunne få dem til at overveje at købe insektprodukter. 

Producenterne skal informere mere om produkternes praktiske anvendelighed end om de etiske 
og miljømæssige aspekter af anvendelsen. Etik, miljø og ansvarlighed er for mange lidt fjernt og for 
svært at forholde sig til. Forbrugerne i det analyserede segment havde generelt et alt for lavt kend-
skab til insektprodukter og deres anvendelse.  Derfor vil det være en god idé, at kendskabsniveauet 
hæves markant gennem markedsføring. 

Produktbeskrivelsen vil som oftest være den sidste information kunden får inden et salg. Derfor er 
det vigtigt, at produktbeskrivelsen er værd at læse for kunden og, at den indeholder relevant in-
formation om fordele, brug osv., der overbeviser læseren om, at han eller hun skal købe produktet. 
En bedre produktbeskrivelse på insektprodukterne er derfor ønskelig og kan være en faktor, der 
kan påvirke dette segments holdninger til køb af insektprodukter. 

Man må ikke undervurdere emballagens betydning for salg og markedsføring. For de fleste daglig-
varer træffes kundens endelige valg i selve butikken. Emballagen har stor betydning, når forbru-
gerne skal vælge, hvilke produkter de vil købe og, hvilke de bestemt ikke vil købe. Emballagen skal 
underbygge salg og markedsføring især i supermarkederne, hvor emballagen er en af de vigtigste 
salgsparametre. Emballagen har en stor betydning for de unge mellem 18 år og 35 år og der skal 
være harmoni mellem indpakning og indhold. 

De insektprodukter, der i dag er på markedet, er meget ”snack-baserede” produkter og ikke egent-
lige fødevarer, forbrugerne kan bruge til hovedmåltider. Skal segmentet fremover spise insekter, 
skal udbuddet af insektprodukter være meget større og skal kunne bruges som et hovedmåltid. 
”Snack- baserede” produkter er noget, der bliver købt lejlighedsvis og i små mængder. Insektpro-
dukter skal både findes som morgenmad, frokostmad og aftensmad på lige fod med plantebase-
rede produkter. 

Mange analyser af forbrugeradfærd viser, at smagen er og længe har været, det mest afgørende 
for folks valg i det daglige. Insektprodukter skal ikke udelukkende smage af det krydderi, der er 
tilsat (karry, chili mv.). Insektprodukter skal smage godt og ikke mindst smage af noget. Heri ligger 
der en stor udfordring for producenterne. Et samarbejde med større etablerede fødevarevirksom-
heder kunne måske være vejen frem. 

Lige nu er insekter dyrere end oksekød. Spørgsmålet er bare, om det er oksekød eller plantebase-
rede produkter, grøntsager og frugt, de unge sammenligner priserne med? 

Prisniveauet på insektprodukter er ifølge undersøgelsen den største barriere for unge mennesker 
for at købe insektprodukter. Derfor bør producenterne overveje en ny prisstrategi og nye metoder 
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ved prisfastsættelsen af produkterne. Skal det være en omkostningsorienteret-, konkurrenceori-
enteret-, værdibaseret- eller marketingorienteret prisfastsættelse? 

Begrænsninger i undersøgelsen og fremtidige undersøgelser 

Undersøgelsen har taget udgangspunkt i unge mennesker mellem 18-35 år, der som udgangspunkt 
havde en neutral holdning til det at spise og anvende insekter i madlavningen. Respondenterne 
blev primært udvalgt fra postnummer 7400-området (Herning og opland). Det geografiske område 
kan spille ind på respondenternes holdninger til de 4 faktorer (information, emballage, produkt og 
pris). Derfor kunne en undersøgelse, hvor respondenterne kommer fra flere forskellige landsdele, 
være ønskelig for producenterne i deres markedsføring. 

Endvidere bygger undersøgelsen udelukkende på respondenter, der har en neutral holdning til an-
vendelsen af insektprodukter. En komparativ analyse med respondenter, der enten havde en ne-
gativ eller positiv holdning til indtagelse af insekter, kunne ligeledes give producenterne en større 
viden om forskellige målgruppers behov og ønsker. 
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Markedsføring 
Formål 
Formålet var at frembringe ideer til optimering af kommunikation og promotion samt til optime-

ring af webshop og online markedsføring af insektprodukter. Uddannelsen Digital Konceptudvik-

ling beskæftigede sig med optimering af webshoppen med tilhørende digital marketingtiltag for 

Din insektbutik. 

 

Optimering af webshop med tilhørende digital marketing 
I denne workpackage arbejdede uddannelsen sammen med webshoppen DinInsektbutik.dk.  

Formålet med samarbejdet var, at de studerende i grupper skulle udvikle løsninger i henhold til 

at optimere webshoppens konverteringer samt tilhørende digital marketing.  

De studerende anvendte indsigt i målgruppen oparbejdet fra fokusgrupperne i forrige 

workpackage til at skabe de optimerede løsninger for virksomheden. 

 

Projektet begyndte med et kick-off møde med virksomheden der kom ind på akademiet og gav et 

oplæg omkring virksomhedens eksisterende og potentielle målgruppe, nuværende markedsfø-

ringstiltag, produkterne etc.  

Med baggrund i dette påbegyndte hver enkelt projektgruppe kvalitative brugerundersøgelser 

med målgruppen ud fra et ønske om at skaffe sig yderligere indblik i målgruppen. Herefter gen-

nem gik projektgrupperne den eksisterende webshop og udarbejdede forslag til elementer der 

kunne optimeres ud fra et ønske om at forbedre salget.  

Derefter udarbejdede de studerende ligeledes forslag til digitale marketing-forbedringer. Det 

være sig både inden for eksisterende kanaler samt nye tiltag i forhold til virksomhedens eksiste-

rende set-up. 

Slutteligt præsenterede grupperne deres løsninger for virksomheden i et pitch-format med efter-

følgende mulighed for virksomheden til at få uddybet eventuelle spørgsmål eller afklaringer. 

 

Gruppernes løsninger tog mange forskellige retninger men havde dog nogle fællestræk. Blandt 

disse bør nævnes forbedrede Søgemaskine-tiltag i form af organisk søgemaskineoptimering af 

den mere tekniske karakter, således virksomheden ville opnå større eksponering på Google når 

der blev foretaget relevante søgninger af målgruppen. Også betalt annoncering på udvalgte rele-

vante søgeord blev udarbejdet og forelagt virksomheden. Herudover blev der arbejdet med virk-

somhedens landingssider i forhold til organisk søgning, idet dette ikke hidtil var noget virksomhe-

den havde beskæftiget sig meget med.  

Af relevante digitale marketingtiltag bør nævnes annoncering på de sociale medier, fortrinsvis Fa-

cebook og Instagram, samt indførsel af nyhedsbreve. Konkret modtog virksomheden 7 forslag til 

færdiggjorte nyhedsbreve ud fra forskellige design-forslag.  
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Temadag og formidling 
Formål 
Formålet med temadagen var at formidle resultaterne fra projektet til alle de der måtte have in-

teresse i at høre om det. Dette være sig både kollegaer, samarbejdspartnere, virksomheder, stu-

derende og andre interessenter. 

 

Metode 
Der skulle inviteres til en temadag på Erhvervsakademi MidtVest, hvor der skulle holdes forskel-

lige oplæg og evt. serveres smagsprøver fra de udviklede fødevareprodukter. 

 

Resultater 
Temadagen blev af tidsmæssige årsager ikke gennemført som oprindelig planlagt. I stedet for 

blev der i forbindelse med afslutningen af arbejdspakke 6 afholdt en dag, hvor de studerende 

præsenterede deres resultater, og her var der inviteret en klasse fra en lokal ungdomsuddan-

nelse ind for at høre med. 

Herudover er resultaterne fra projektet blevet præsenteret for bl.a. knap 200 HF-elever fra Hol-

stebro gymnasium samt holdt oplæg for ansatte på IBA i Kolding, og ansatte på Erhvervsakademi 

MidtVest.  

Konklusioner og perspektiveringer 
Igennem dette projekt er der blevet arbejdet bredt med at generere ny viden om insekter som 

fødevarer. Der er blevet arbejdet med: 

- Funktionelle egenskaber og karakteristika af insekter som fødevare 

- Produktudvikling med insekter i fødevarer og hvilke produkter de egner sig til 

- Forbrugernes holdninger til insekter på middagsbordet 

- Markedsføring 

 

I forhold til de funktionelle egenskaber kan der bl.a. konkluderes følgende: 

- Tørret insekt har en unik smag, som varierer imellem de forskellige arter 

- Insekt har en mørkebrun farve 

- Insektmel er svært opløseligt i vand 

- Insektmel (af hele insekter) har ingen funktionelle egenskaber (emulgering, vandbinding, 

stabilisering, gelering) 

- Da insektmel hæver tørstofindholdet, vil produkter blive mere faste, smuldrende og 

tørre jo mere insektmel der tilsættes 

- Insektmel kan bruges til at berige produkter med protein og til at hæve tørstofindholdet. 

Hvis smag og farve kan maskeres i produktet 

Det kunne være interessant at arbejde med at fraktionere det tørrede insektmel for at se om 

det vil kunne: 

- Øge opløseligheden 
- Give mere neutrale smagsvarianter 
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- Gøre farven lysere 
- Lavet ingredienser som mere målrettet kan bruges til at berige produkter med 

 
 
I forhold til produktudvikling er de vigtigste konklusioner følgende: 

- Insekter er nemmest at maskere hvis de er formalede 
- Insektmel knaser så der skal gerne være andre ingredienser i produkterne, der kan være 

med til at maskere dette 
- Insektsmagen passer godt sammen med mere ”tunge/mørke” krydderier/fødevarer, 

hvor insektsmagen supplerer krydderierne og ikke på samme måde skal prøve at maske-
res 

- Der kan være meget stor forskel på forskellige batch af insektmel, hvilket kan være afgø-
rende hvis man ”gør brug af” insekterne vandbindende egenskab 

 

I forhold til forbrugernes holdninger blev der i fokusgrupperne overordnet fundet at unge i alde-

ren 18-35 år, fra Herning-området, med en forudgående neutral holdning til insekter udtrykte føl-

gende: 

- Ernæringsmæssige fordele ved at spise insektprodukter skal fremhæves meget tydeli-

gere på emballagen 

- Foretrækker ordet insekter fremfor ordet larver 

- Mere miljørigtig emballage så det sender et mere bæredygtigt signal 

- Der mangler dagligvarer, der direkte kan erstatte eksisterende produkter i hovedmålti-

der, fx insektfars i stedet for kødfars. 

- Forslag om at insekterne skal kombineres med allerede genkendelige produkter – lever-

postej – rugbrød – krydderi – proteinpulver 

- Produkterne skal være lettilgængelige i alle butikker 

- Det kom bag på mange, at priserne var så høje for så lidt 

- Prisniveauet er en årsag til, at man ikke overvejer at købe insektprodukterne  
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Bilag 1: Plan for dommertræning og ud-

vælgelse 
Beskrivelse  

Der er 5 træningsgange med 30 dommere og 5 gange med 20 andre dommer 

Der trænes på de fem grundsmage: Surt, sødt, salt, bittert & umami som er fremstille ud fra den 

Geometriske fortyndingsrække (bilag) 

Gang 1:    

• Teoretisk intro til sanserne og dommerrollen 

• Der smages på produkter: Soyasauce, Chokolade, salt, sukker, skyr 

• Der smages på 1 X Grundsmage i G4 

Gang 2: 

• Genkendelsestest med 10 glas i fortyndingerne G4 og G5 

• Fortyndingsmetoden med 7 rækker med fortyndinger fra G6 og ned  

Gang 3: 

• Gentagelsestest med 10 glas i fortyndingerne i G3-G4 (blandet) 

• Fortyndingsmetode med 7 rækker med fortyndinger fra  

Gang 4 (bedømmelse 4+5): 

• Gentagelsestest med 10 glas i fortyndingerne i G3-G4 (blandet) 

• Fortyndingsmetode med 7 rækker med fortyndinger fra  

• Triangeltests omkring ankerpunkter 

• Rangordenstests 

Stamopløsning 

Smag Reagens Koncentration g/l 

Surt Citronsyre krystalliseret (monohydrat) M = 210,1 
 
Vinsyre Krystalliseret DL M = 151,1 

1 
 

2 

Bittert Quinine Hydroclorid (dihydrat) M = 196,9 
 
Coffein krystalliseret (monohydrat) M = 212,12 

0,020 
 

2,0 

Salt Natriumclorid Krystalliseret M = 58,46 6 

Sødt Saccarose M = 342,3 32 

Umami Mono Natrium glutamat 1,2 

 

Den Geometriske fortyndingsrække (G) 

Opløsning   Den færdige koncentration i testopløsning i g/l  

Stamopl vand Surt Bittert Salt Sødt Umami 

ml ml Vin-
syre 

Citron-
syre 

Quinin 
hydroclorid 

Coffein NaCl Saccarose MSG 

G6 500 Fyldes 
op til 
1000 ml 

1 0,5 0,01 1,0 3 16 0,6 

G5 250 0,5 0,25 0,005 0,5 1,5 8 0,3 

G4 125 0,25 0,125 0,0025 0,25 0,75 4 0,15 

G3 62 0,12 0,062 0,0012 0,125 0,37 2 0,075 

G2 31 0,06 0,030 0,0006 0,06 0,18 1 0,0375 

G1 16 0,03 0,015 0,0003 0,03 0,09 0,5 0,0188 

Kilde: delvist fra Bioteknologisk Institut, Kolding 1996 

Detaljeret bedømmeslesplan for træningssessionerne forefindes på EAMV 
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Bilag 2: Ordudvikling 
Udseende Smag Lugt Konsistens Eftersmag 

Brun farin 
Kardemomme 
Savsmuld 
Fugtig kanel 
Øllebrødspulver 
Uens 
Sandjord 
Krydderi 
Klumpet 
Allehånde 
Muskat 

Korn 
Fisk  
Stald 
Bitter 
Mask 
Gammel 
Kødprotein 
Sur  
Rug  
Rugbrød 
Cacao med salt 
Kartoffel 
Fordærvet 
Harsk 
Salt 
Sødt 
Træ 
Umami 
Bark 
Fiskefoder 
Hø 
Kaffe 
Harsk Havre-
gryn 
Fisketarm 
Knækbrød 

Hundemad 
Chokolade 
Bitter 
Zoo/Krybdyr/in-
sekt 
Rugbrød 
Brødkrummer 
Nødder 
Sød 
Våd savsmuld 
Dyrehandel 
Fiskefoder 
Flæskesvær 
Tørt 
Korn  
Buggles 
Jord 
Våd træ 
Mug 
Svejsning 
Brændt 
Brændt hår 
 

Grynet 
Tør 
Knasende 
Melet 
Fint/grov 
Tør/fugtig 
Kaffegrums 
Uopløseligt 
 

Umami 
Salt 
Sur 
Bitter 
Bidsk 
Metallisk 
Sød 
Korn 
Chips 
Græs 
Fedtet (i mun-
den) 
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Efter fælles evaluering i panelet blev følgende egenskaber udvalgt til at være beskrivende og 

dækkende: 

 

Udseende 

1. Rødbrun – Grønbrun  - Udgik fra endelig bedømmelse fordi den blev målt med arvemå-

ler 

2. Tør – Fugtig (Klumpet/brun farin/kardemomme) – Udgik fordi den blev analyseret fysisk 

Smag 

1. Ristet korn – blev senere til ristet Rugbrødsskorpe 

2. Kødprotein (flæskesvær) – Blev senere til kollagen 

3. Mørk Chokolade – Blev senere til Bitter 

4. Harsk – Blev senere til gammel 

5. Sødt  

6. Umami 

7. Fiskefoder 

Lugt 

8. Zoo/krybdyr 

Konsistens 

9. Knasende 

10. Fedtet - udgik 

 

Eftersmag 

1. Umami – udgik fordi den var med i smag 

2. Bitter – udgik fordi den var med i smag 

3. Metallisk 

 

 

Efter produkttræning, skalatræning og produkttest blev den de endelige egenskaber til at indgå i 

bedømmelsen følgende: 

Lugt Smag Konsistens Eftersmag 

Zoo Umami 

Sød 

Ristet Rugbrødsskorpe 

Bitter 

Gammel 

Kollagen 

Fiskefoder 

Knasende Metallisk 
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Bilag 3: Beskrivelse af egenskaber 
 

  

  
Beskrivende ord 

 

 
Laveste ankerpunkt 

 
Højeste ankerpunkt 

 

Lugt Snif med næsen ned i prøven 

Zoo/Krybdyr  Snif til prøven og se hvor meget 
den lugter af ZOO/krybdyr/dyre-
handel 

Ingen Krybdyrslugt Meget lugt af terrarie 

Smag Tage en skefuld  prøve i munden og  få det rundt i hele munden, suppler evt med lidt vand til 
at opløse den med 

Umami Soya, bouillon, Stærk ost, stegt kød Ingen Umami smag Bouillon:vand (1:12) 

Sød Melon, sukker, druesukker Ingen sød smag Honningmelon 

Ristet Rugbrød Rug, Brødkrummer, Buggles, knæk-
brød, hø, mask 

Ingen Ristet rugbrøds-
smag 

Brændt rugbrøds skorpe 
 

Bitter   Ingen chokolade smag Mørk chokolade 

Gammel Gammel Havregryn, harsk, Hen-
gemt, muggent brød, gammel fi-
skeolie 

Ingen harsk smag Gamle hvedekærner 

Kollagen Flæskesvær, kollagenpulver Ingen Flæskesvær 

Fiskefoder Smagen af fiskefoder Ingen Fiskefoder 

Konsistens Tag en mundfuld af prøven og  føl hvordan prøven føles på tungen, i ganen og på tænderne 

Kansende Hvis prøven føles helt homogen og 
ens i munden er den lidt knasende. 
Hvis den knaser og er mere grov-
kornet i munden er den knasende 

Ensartet i munden 
(Flour melis) 

Knaser 
(Brun farin) 

Etersmag Bedøm eftersmagen lidt efter du har slugt prøven 

Metallisk Metallisk smages lidt som at slikke 
på sølvpapir, eller den smag man 
har i munden hvis man har løbet 
for stærkt 

Ingen metallisk efter-
smag 

Blod 
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Bilag 4: Bedømmelsesskema - Beskri-

vende test – Insektpulver 
 

Dommer navn:_________________       Dommer nr:_________   Dato:__________  

Runde:____________ 

 

Prøve nr: _________ 

LUGT 

Zoo/ 

dyrehandel 

SMAG 

Umami 

 

Sød 

 

Ristet Rug-

brøds 

skorpe 

 

Bitter  

 

Gammel 

 

Kollagen  

 

 

Fiskefoder 

 

Konsistens 

Knasende 

 

Ingen 
Meget 

Ingen 
Meget 

Ingen 
Meget 

Ingen 
Meget 

Ingen 
Meget 

Ingen 
Meget 

Ingen 
Meget 

Ingen 
Meget 

Ingen 
Meget 
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Eftersmag 

Metallisk 

 
 

Ingen 
Meget 


