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Svarark: sensorisk vurdering af brød 

 

Navn: _______________________________  Dato:______________________________ 

 

Formål: At vurdere aromaerne i forskellige typer brød sensorisk, og lære hvordan et flavourhjul 

bruges. 

 

Materialer: 

❏ Post-its 

❏ Franskbrød 

❏ Hvidt toastbrød 

❏ Glutenfrit brød 

❏ Surdejsbrød  

❏ Blyant/kuglepen 

 

Fremgangsmåde: 

Del I – fri vurdering af brødenes aroma 

1. Skriv henholdsvis A, B, C og D på 4 forskellige post-its. Placér post-its´ene ved siden af 

de typer brød, der er angivet herunder:  

A. Franskbrød 

B. Hvidt toastbrød 

C. Glutenfrit brød 

D. Surdejsbrød 

2. Lugt til franskbrødet (A), og skriv de ord, du synes beskriver brødet i skemaet herunder. 

3. Lugt til toastbrødet (B), og skriv de ord, du synes beskriver brødet i skemaet herunder. 

4. Lugt til glutenfrie brød (C), og skriv de ord, du synes beskriver brødet i skemaet 

herunder. 

5. Lugt til surdejsbrødet (D), og skriv de ord, du synes beskriver brødet i skemaet 

herunder. 

 

Skema 1 

 Brødtype Aroma - hvad lugter brødet af? 

A Franskbrød  

B Hvidt toastbrød  

C Glutenfrit brød  

D Surdejsbrød  

 

Vent til du bliver sat i gang med den næste opgave af underviseren. 
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Del II - vurdering af brødenes aroma ved hjælp af et Flavourhjul 

Herunder finder du et flavourhjul. Det er en række ord der kan bruges til at beskrive en 

sensorisk oplevelse – altså noget vi oplever med sanserne. Overkategorierne af ord til at 

beskrive produktet (i dette tilfælde brød) findes i den inderste cirkel. Når man bevæger sig 

fra overkategorien videre ud til underkategorien, som er den yderste cirkel, findes mere 

detaljerede ord. Man kan både bruge de overordnede- og underordnede kategorier til at 

beskrive et produkt. 

 

 
6. Lugt igen til franskbrødet (A), og brug nu flavourhjulets ord til at beskrive lugten. Skriv 

de ord, du synes beskriver brødet, i skema 2 herunder. Brødet lugter ikke nødvendigvis 

af aromaer fra alle overkategorier på flavourhjulet. 

7. Lugt igen til toastbrødet (B), og brug flavourhjulets ord til at beskrive lugten. Skriv de 

ord, du synes beskriver brødet, i skema 2 herunder. 

8. Lugt igen til det glutenfrie brød (C), og brug flavourhjulets ord til at beskrive lugten. 

Skriv de ord, du synes beskriver brødet, i skema 2 herunder. 

9. Lugt igen til surdejsbrødet (D), og brug flavourhjulets ord til at beskrive lugten. Skriv de 

ord, du synes beskriver brødet, i skema 2 herunder. 
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Skema 2 

 

 Brødtype Aroma - hvad lugter brødet af? 

A Franskbrød  

B Hvidt toastbrød  

C Glutenfrit brød  

D Surdejsbrød  

 

 

Refleksionsspørgsmål: 

 Var der forskel på, hvordan de 4 brød lugtede? 

 Hvad var de mest tydelige forskelle? 

 Lagde du mærke til nye aromaer, som brødene lugtede af, da du brugte flavourhjulet i 

forhold til, da du selv skulle finde ord, der beskrev brødene? 

 Var det nemmere at sætte ord på, hvilke aromaer du kunne lugte, da du brugte 

flavourhjulet som hjælp? 

 Har du nogensinde været ved bageren eller selv bagt brød, og oplevet at der lugtede 

dejligt af nybagt brød? Har du tænkt over hvad det lugtede af, eller hvordan du skulle 

beskrive lugten? 

 Hvad tror du, at man kan bruge beskrivelsen af lugten af f.eks. brød til? 

 

 

 

 


