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JESPERS TIPS 

•  Begræns dine målsætninger for projektet, så de 
bliver tydelige og målbare for alle involverede i 
projektet

•  Få evt hjælp med at skære projektet ind til benet. 
Vi fik hjælp af Smag for Livet

•  Styr på logistikken. Hos os har det været en 
udfordring, da selve undervisningsprojektet 
“Grisen” samtidig er en del af det større projekt 
med selvforsyningstanken på Kold College

DET SIGER ELEVERNE
Den faglige diskussion kom frem i lyset på en anden 
måde, end den plejer i kraft af, at de forskellige 
faggrupper har hver deres indgangsvinkel til gris - 
produktion kontra smag.
Vores oplevelse var, at virkeligheden rykkede tættere 
på eleverne. Ugen inden vi skulle have de første 
grise i køkkenet, satte jeg billeder af grisene op på 
storskærm, for at vise kokkeeleverne, at det var de 
grise, vi skulle arbejde med. Det med at se dyret 
før slagtningen, var en stor mundfuld for flere af 
dem. Eleverne udviste efterfølgende stor respekt og 
forståelse for det stykke kød, der skulle tilberedes, 
når de kendte hele rejsen, og de tog stilling til flere 
elementer i begrebet kødkvalitet.

MERE VIDEN
Projektet Smagen af gris er 
udviklet i samarbejde med 
Smag for Livet

BÆREDYGTIG UNDERVISNING 

Ideen kom ud af vores interesse for kødet 
og dets modningsproces. Vi er nysgerrige 
på at undersøge, hvilke faktorer der gør 
sig gældende for den færdige smag – 
hvilken betydning har foder, opdræt, 
modningsproces, racer mm? Kold College 
er i en proces, hvor vores mål er at blive 
så selvforsynende som muligt. De fleste 
mejeriprodukter kommer fra vores eget 
mejeri og kød fra vores jordbrugsafdeling. 
Urtehaven passes af kokkeeleverne.

Vi måtte anskaffe 2 hold grise: 

Ét der gik på friland og fik økologisk foder. 
Èt der gik i stalden og fik en konventionel 
opvækst. 

Desuden indkøbte vi to modningsska-
be, da vi ønskede at undersøge modnings-
processen.

Selve projektet er opdelt i flere works-
hops. Den samlede længde for hele projek-
tet har varet otte måneder og fortsætter 
løbende med nye hovedforløb. De enkelte 
workshops afholdes på en dag á otte ti-
mer, og er er opdelt i forskellige delemner. 
For eksempel “Det gode køkkenforsøg”. 
Her skal eleverne systematisk opstille 
sensorisk smagsforsøg på gris, som vist på 
billederne og i figurerne.

BESKRIVELSE AF  
AKTIVITETEN

Jesper Michael Hansen, Kold College Odense, og hans kollegaer har sammen 
med Smag for Livet, udviklet et tværfagligt undervisningsprojektet med fokus 
på selvforsyning af råvarer og forskel i smag og kvalitet af kød fra henholdsvis 
økologisk gris og konventionel gris. 

SAMARBEJDE PÅ  
TVÆRS AF UDDANNELSER

1. En relevant problemstilling
Vi vil gerne kunne udvælge de bedste kvalitets kødstykker

5. Konklusion
Hvad viser de 
sensoriske profiler

En evt. løst 
problemstilling

2. Undersøgelses
spørgsmål

Hvilken effekt har kost 
og race på smagen af 

svinekødet

3. Undersøgelse/
tilberedning

Tilbered kødstykker fra 
forskellige svin på samme måde

4. Analyse/smagning
Lav en sensorisk profil på prøverne

• Smagen af gris fra jord til bord
•  Hvilken betydning har grisens opvækst og race 

for kødets udvikling af smag?
•  Hvilken betydning har modningsprocessen 

for kødets udvikling af smag for de forskellige 
testgrise?

FAGLIGE MÅL

ELEVGRUPPE Hovedforløb gastronom, jordbrug og landbrug  | TID 8 måneder  | VERDENSMÅL Bæredygtige byer 
og lokalsamfund + Stop sult 

HVAD GØR VI I FORLØBET?

SÅDAN 
GØR 

LÆREREN


