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MaVE
En kødfyldt udskæring med mange 
muligheder for både gryde- og ovnretter. 
Kan også udskæres yderligere til schnitzler.

Vægt mlm. 5 og 8 g

oVErlår
Kødet er ikke særlig mørt og kan derfor kun 
bruges i tynde skiver til f.eks. bankekød, 
benløse fugle eller sammenkogte retter.

Vægt mlm. 3 og 7 g

snack
En lille lækkerbisken, som fungerer
rigtig godt som forret til f.eks. nakkesteg.

Vægt mlm. 1 og 4 g

kæbE
Kan anvendes til suppekogning 
eller i mindre stykker til simreretter. 

Vægt mlm. 2 og 6 g

hoVEd
Perfekt til suppekogning 
og tatar.

Vægt mlm. 5 og 6 g

nakkE
Steges hel eller indbagt. Også velegnet til bøffer. 
Anvendes til tournedos, chateaubriand og 
stroganoff. Særdeles velegnet til grill.

Vægt mlm. 4 og 5 g

undErlår
Anvendes mest i skiver til 
osso buco eller til suppe.

Vægt mlm. 7 og 9 g

skuldEr
Anvendes til hakkekød eller 
pålæg. Er meget velegnet til 
langtidsstegning.

Vægt mlm. 3 og 6 g

ProGraM

25. aPril kl. 13-1725. aPril kl. 13-17

au.dk/fd
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Fremtidens forhistoriske kost – Palaeodiet revisited

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

MSG, the third spice – tasty but dangerous?

Kartoffelprotein – en ny proteinkilde og fødevareingrediens
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Skal vi erstatte kartoflerne med grøntsager?
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Bonderøve og kogekoner. 
Historiebrug i senmoderne madkultur

Tang – Seafood & Superfood 

Om bacon, biler og bytteforhold: 
Findes der en opskrift på eksportsucces?

Er fremtidens økologiforbruger en fodformet hippie?

Der er mere i mælk – om forskning i mælkens proteiner
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  TidsPunkT lokalE

bliV kloGErE På food in ThE fuTurE!
oplev nogle af danmarks dygtigste forskere, og få 
den seneste viden om food in ThE fuTurE serveret i 
øjenhøjde. Vælg frit mellem emner som køn mad, bacon, 
biler og bytteforhold, bonderøve og kogekoner, seafood og 
superfood, økologi, stenalderkost og meget mere.

cafÉ food in ThE fuTurE
besøg den hyggelige café 
i foyerområdet og nyd et 
let måltid, en øl eller en kop 
kaffe og et stykke kage til 
meget rimelige priser. 

og få dig måske en lille 
overraskelse …
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VElkoMMEn Til forskninGEns dØGn 
På aarhus uniVErsiTET! 

VElkoMMEn Til forskninGEns dØGn 
På aarhus uniVErsiTET! 

aarhus universitet inviterer igen i år indenfor til fremragende forskningsformidling under temaet food 
in ThE fuTurE. Vi har sammensat programmet i aarhus, så man frit kan vælge mellem de mange 
interessante speedforedrag i auditorierne, mens man i foyerområderne kan opleve eksperimenter, 
workshops og udstillinger. alt under samme tag i s-bygningen på fuglesangs allé 4. 

forskningens døgn er et landsdækkende arrangement, som laves i samarbejde med 
Videnskabsministeriet og afholdes i dagene 24.-26. april 2014. aarhus universitet afholder også 
forskningens døgn-arrangementer i eksempelvis roskilde, årslev og foulum. 

Jeg glæder mig til at invitere indenfor på universitetet. Tag venner og familie med, og bliv klogere på 
food in ThE fuTurE! 

brian bech nielsen 
rektor, aarhus universitet

Læs mere om aktiviteterne på side 4, 5, 6 og 7. 
Auditorieaktiviteterne starter på de angivne klokkeslæt.
Aktiviteter i foyerområdet (nedre multirum) kan besøges i hele det angivne tidsrum. Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

koncEPT oG layouT: ASTRiD REiTzEL, AU KOMMUNiKATiON, foTos: LARS KRUSE, AU KOMMUNiKATiON

Svaret er både ja og nej. Den moderne økologiske 
forbruger er stadig lidt en hippie – et forstående og 
tolerant menneske, som ønsker at passe på naturen. 
Men økologiske forbrugere vil også forkæles, og 
nydelse spiller kraftigt ind, når der vælges økologisk.

Hvorfor køber vi økologisk? Tidligere handlede det 
i høj grad om, at den økologiske forbruger ville 
beskytte naturen og dyrene. Økologi var ofte et 
politisk statement. Det tegner dog ikke det fulde 
billede af nutidens økologiske forbruger.

”Kerneværdier hos nutidens økologiske forbrugere 
er bredere,” fortæller forsker Trine Mørk fra MAPP 
– Centre for research on customer relations in the 
food sector ved Aarhus Universitet.

MAPP har via deres myndighedsbetjening for Min-
isteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kortlagt 
økologiske forbrugeres værdier i forbindelse med en 
ny undersøgelse om økologi i offentlige køkkener.
ifølge undersøgelsens resultater spiller omverdenen, 
naturen og dyrevelfærden stadig en vigtig rolle for 
økologiske forbrugere, men økologi vælges i dag 
lige så meget, fordi de ønsker at forkæle sig selv og 
sætte nydelsen i centrum. 

”Økologi er i dag mere en luksus, som man bruger til at 
forkæle sig selv med,” siger Trine Mørk.

rEGErinGEn saTsEr På ØkoloGi
Det er regeringens målsætning, at 60 procent af målti-
derne i det offentlige rum skal være økologiske i 2020. 
Der serveres i dag cirka en halv million måltider hver 
dag i offentligt regi, og da den danske forbrugers in-
teresse for økologi og bæredygtighed er stigende, er 
det naturligt at forsøge at øge andelen af økologiske 
fødevarer i det offentlige måltid.  MAPP har undersøgt, 
hvad forbrugerne mener om den udvikling.

Resultater viser, at danske forbrugere er positive overfor 
at fremme økologi i det offentlige køkken (børnehaver, 
hospitaler, plejehjem og offentlige arbejdspladser).

Det er typisk kvinder, byboere, unge og folk med pæne 
indkomster og længere uddannelser, der kan tilslutte 
sig idéen om mere økologi i offentlige køkkener,” slutter 
Trine Mørk.

MØd TrinE MØrk, 
NåR HUN På FORSKNiNGENS DØGN FORTæLLER OM 
FREMTiDENS ØKOLOGiSKE FORBRUGER 
i AUDiTORiUM U1 KL. 14.40.

Er frEmtidEns økologiskE forbrugEr 
En fodforMET hiPPiE?
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frEMTidEns forhisToriskE kosT 
– PalaEodiEt rEvisitEd
VidEnskabEliG assisTEnT MariE kansTruP 
oG Ph.d.-sTudErEndE bEnTE PhiliPPsEn, 
arkæoloGi oG fysik
Kl.13.00-17.00 • Nedre MultiruM
Der eksisterer mange romantiske forestillinger om, 
hvordan vores forfædre ernærede sig – og at deres 
kost også er god for moderne mennesker. Vi vil vise, 
hvad vi egentlig ved om kosten i forhistorien, og 
hvordan spisevanerne har ændret sig siden istiden. 
Desuden forklarer vi, hvordan man kommer frem til 
al den ny viden.

1

aarhus univErsity library 
– din GEnVEJ Til VidEn
au library V. JannE lyTofT siMonsEn 
oG bEnTE ØsTErGaard
Kl.13.00-17.00 • Nedre MultiruM
Kom og hør om, hvordan Aarhus University Library 
kan hjælpe dig med at finde resultaterne af 
forskningen på Aarhus Universitet.

5

fysikshow aarhus
fysiksTudErEndE fra fysikshow aarhus
Kl.13.00-16.00 • Nedre MultiruM
Vi vil vise, hvordan man i fremtiden kan bruge 
flydende luft med en temperatur på minus 196 
grader (ti gange koldere end en almindelig fryser) 
til at fryse madvarer og lave lækker is af – og 
lige det, man vil. Vi vil også se på, hvilke andre 
egenskaber denne forunderlige væske har og 
forklare, hvor vi bruger den i vores dagligdag på 
institut for Fysik og Astronomi.

6

7 skal vi ErsTaTTE karToflErnE 
mEd grøntsagEr?
Ph.d.-sTudErEndE i folkEsundhEd/
EPidEMioloGi METTE daMborG hansEn
Kl.13.15 Og 14.30 (10 MiN.) • M2
Den kost, vi spiser, spiller en væsentlig rolle i 
forhold til forebyggelse af hjertesygdom. ifølge 
de danske kostanbefalinger bør danskerne 
spise flere grøntsager! det skal dog ske på 
bekostning af andre fødevarer, som er mindre 
gavnlige for helbredet. Men hvilke fødevarer skal 
grøntsagerne erstatte? et godt bud er kartoflerne, 
som ofte spises ved det varme måltid sammen 
med kød og grøntsager.

unGdoMMEns 
naTurVidEnskabEliGE 
forEninG
unf aarhus
Kl. 13.00-17.00 • Nedre MultiruM
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening 
beskæftiger sig med formidling af et bredt spektrum 
af naturvidenskabelige emner gennem foredrag, 
studieture og workshops. Aktiviteterne er som 
udgangspunkt henvendt til gymnasieniveau, men 
alle er velkomne. UNF Aarhus har gennem de sidste 
år fokuseret mere på aktiviteter for folkeskoleelever, 
som kan komme gratis til vores foredrag. 
Se mere på aarhus.unf.dk

2

msg, thE third sPicE 
– TasTy buT danGErous!?
Ph.d.-sTudErEndE i klinisk oral fysioloGi 
akiko shiMada
Kl. 13.00-17.00 • Nedre MultiruM
Monosodium glutamate (MSG) is a food additive 
to enhance taste, mostly used for Chinese food. 
Unfortunately, some people have experienced 
various side effects, such as nausea, muscle 
tenderness, or headache, due to MSG intake. 
During our experiment, you will learn if you are 
sensitive to MSG.

3

uk

4
karToffElProTEin 
– En ny ProtEinkildE og 
fødEvarEingrEdiEns
Ph.d.-sTudErEndE i fØdEVarEkEMi oG 
-TEknoloGi JEsPEr M. schMidT
Kl.13.00-17.00 • Nedre MultiruM
Præsentation af nyt forskningsprojekt mellem 
Aarhus Universitet og de to virksomheder 
KMC og AKV Langholt. Projektet omhandler 
oprensning af kartoffelprotein. eksempler på 
fødevarer med kartoffelprotein vil blive vist.
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9 bondErØVE oG koGEkonEr.
historiEbrug i sEnmodErnE 
madkultur
cand.MaG. i hisToriEbruG 
Maria kudsk borGhus
Kl.13.55 Og 15.45 (20 MiN.) • M2
DR’s programserier om ”Bonderøven” og Camilla 
Plums diverse madprogrammer har opnået 
stor popularitet de seneste seks år. De handler 
nemlig om ”det enkle liv” eller rettere ”det gode 
liv”. Bonderøven, alias Frank Ladegaard Erichsen, 
og Camilla Plum er to eksempler på samtidens 
historiebrugere. i form af deres gen(op)findelse 
af tradition og kulturarv formår de begge at tilføre 
autenticitet til hverdagen – ikke kun for sig selv, 
men også for seerne. 

10 tang – sEafood & suPErfood
Ph.d.-sTudErEndE i bioloGi/dyrkninG af TanG 
Til EnErGi oG fodEr METTE MØllEr niElsEn
Kl. 14.00 (20 MiN.) • u1
Tang har i årtusinder stået på menuen – især i Østen 
– og de senere år er brugen af tang i det danske 
køkken også kommet mere og mere i fokus. Men 
hvad er tang egentlig? Hvorfor skal vi spise det? 
Spiser vi det måske allerede uden at være klar over 
det? Og hvordan får man fat på det?

om bacon, bilEr oG 
byTTEforhold: findEs dEr En 
oPskrift På EksPorTsuccEs?
ProfEssor i ØkonoMi PhiliPP schrödEr
Kl. 14.10 Og 15.20 (15 MiN.) • M1
Danmark er en lille og åben økonomi. En 
handelsnation, som skaber sin velstand ved at 
bytte sine varer og tjenester med omverdenen. 
især fødevaresektoren har været et af de helt 
store eksporthits for Danmark, men der er ingen 
garanti for, at Danmarks eksportsucces fortsætter i 
fremtiden. Forskerne ved Tuborg Research Centre 
for Globalisation and Firms ved Aarhus Universitet 
har undersøgt, hvad der kendetegner succesfulde 
eksportvirksomheder. Og hvad der sikrer den 
livsvigtige opkobling af Danmarks økonomi til den 
globale markedsplads.

11

12 Er frEmtidEns 
økologiforbrugEr En 
fodforMET hiPPiE?
VidEnskabEliG assisTEnT i forbruGEradfærd 
i fØdEVarEbranchEn TrinE MØrk
Kl. 14.40 (20 MiN.) • u1
Aarhus Universitet laver myndighedsbetjening for 
Fødevareministeriet. Et af disse forskningsbaserede 
projekter var en måling af danskernes holdning 
til mere økologi i de offentlige køkkener. Samtidig 
målte vi forbrugerens normer og værdier. Kom og 
hør om, hvem fremtidens økologiske forbrugere er, 
og hvordan de mener, økologien skal prioriteres i de 
forskellige køkkener.

8 hEalthy, hEalThy barlEy
lEkTor i alTErnaTiVE fØdEVarEkildEr 
EVa VinczE
Kl.13.30 (20 MiN.) • M1
Barley is one of the healthiest food sources among 
cereals. Eating barley could decrease fat and 
cholesterol absorption and have a positive effect 
on gut microflora. Barley is a common staple food 
in some countries, but the flour of modern barley 
cultivars lacks the appropriate gluten content that 
confer good bread-making qualities. The project is 
looking for cultivars with better physical properties 
which support the preferred breadcrumb structure 
and taste.

uk

dEr Er mErE i mælk 
– om forskning i 
MælkEns ProTEinEr
lEkTor i MolEkylærbioloGi 
EsbEn skiPPEr sØrEnsEn
Kl. 14.45 (20 MiN.) • M1
Få en smag på den nyeste forskning i mælkens 
muligheder, og hør om mælkeproteiner, 
der kan bruges i udviklingen af nye mejeri- 
og fødevareprodukter til behandling af fx 
livsstilssygdomme og infektioner eller i nye 
modermælkserstatninger.

13
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Tidspunkter for åbent skib:
Fredag 25/4 kl. 15-18
Lørdag 26/4 kl. 11-14
Søndag 27/4 kl. 11-14
 
sted:
AURORA ligger ved kajplads 10, Revalgade, 8000 Aarhus C

Kom ombord på Aarhus Universitets topmoderne forskningsskib AURORA. 
Skibet er helt nybygget og netop kommet fra værftet. 

Se de mange former for fleksibelt forskningsudstyr, og hør om de 
spændende muligheder, som skibet giver havforskningen i Danmark.
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undErvisning i mad og 
måltidsPædagogik mEd 
dM i hJEMkundskab soM 
forskninGsfElT
Ph.d.-sTudErEndE i uddannElsE oG 
PædaGoGik Jacob chrisTEnsEn
Kl. 15.10 Og 16.25 (20 MiN.) • M2
Madkamp – DM i Hjemkundskab er etableret med 
målsætningen om, at børn skal blive bedre til 
køkkenhåndværket, og at hjemkundskabsfagets 
position i Danmark skal styrkes. Madkamp består 
af innovative lærerkurser, undervisningsforløb 
og en konkurrence i madens univers, hvor 
skoleelever kæmper om at blive Danmarks 
bedste hjemkundskabshold. Aarhus Universitet har 
tilknyttet et forskningsprojekt, som har til formål at 
fremskrive viden omkring, hvilket læringsudbytte 
skoleeleverne opnår af dette spændende projekt.

14

kØn Mad?
Ph.d.-sTudErEndE i inforMaTionsVidEnskab 
kasPEr osTrowski oG adJunkT i 
koMMunikaTion sTinnE GundEr sTrØM 
kroGaGEr
Kl. 16.00 Og 16.35 (20 MiN.) • M1
Vores forbrug af madvarer er stærkt knyttet 
til diskussioner af køn. Via billedanalyser 
demonstrerer to unge forskere i dette foredrag, 
hvordan kønsdebatter udspiller sig i moderne 
medier. Foredraget vil om muligt inddrage 
publikum som aktive deltagere.

16

15 food shoPPEr of thE futurE
lEkTor i MarkETinG oG forbruGEradfærd 
PolyMEros chrysochou
Kl. 15.15 (20 MiN.) • u1
How may shopping for food look like in the future? 
it is a fact that shoppers will be challenged from 
developments in food consumption, innovative 
packaging and labelling of food products, and 
technological innovations. This presentation will 
discuss how such emerging trends will shape the 
food retail environment of the future.

uk

åbEnT skib 
På aurora
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sErvErEs som snack

ingredienser
25-50 levende fårekyllinger – eller så mange, som du har 
lyst til at tilberede

Salt eller andet foretrukket krydderi, som kan drysses over 
fårekyllingerne efter stegning.

fremgangsmåde
Varm ovnen op til 200 grader. Arranger fårekyllingerne, 
så de ikke ligger oven på hinanden. Bag dem ved lav 
temperatur i ca. 60 minutter, eller indtil fårekyllingerne er 
helt tørre – eller tørre nok til din smag. 

Du kan teste det ved at banke fårekyllingen på et af de 
hårde steder eller ved at trykke på den med fingrene. 
Fårekyllingen skal gå i stykker, når du trykker på den – hvis 
ikke, så giv dem lidt mere i ovnen, til de er sprøde.

Når fårekyllingerne er stegt og afkølet, så læg 5-6 fårekyl-
linger imellem dine håndflader og gnid dem forsigtigt 
mod hinanden. På denne måde knækker du benene og 
følehornene af, så du undgår at sætte tænderne i dem. 

Krydr dem med salt, havsalt, røget salt eller andet 
foretrukket krydderi. De er meget gode og sunde at spise 
som stegt snack.

Spis dem med det samme, eller læg dem bagerst i 
fryseren til senere brug.

hVEr GanG du TilbErEdEr fårEkyllinGEr
Det er vigtigt at bemærke, at fårekyllinger (og 
andre insekter som fx græshopper og melorme) 
kun skal købes hos pålidelige forhandlere som 
eksempelvis dyrehandlere. På denne måde sikrer 
man, at insekterne er opdrættede og ikke har spist 
giftige planter. Man skal derfor ikke eksperimentere 
med at fange græshopper i haven for dernæst at 
tilberede dem på grillen. 

Fårekyllinger skal behandles meget på samme 
måde som eksempelvis fisk og skaldyr. det vil sige, at 
fårekyllingerne skal være så friske som muligt. 
Før du tilbereder dine fårekyllinger til et måltid, skal 
du lægge dem i en plastikboks eller -pose og op-
bevare dem i køleskabet i mindst en time, eller indtil 
de skal anvendes. Dette slår ikke fårekyllingerne ihjel, 
men sænker deres stofskifte og fremkalder en ned-
kølingstilstand, således at de ikke bevæger sig, når 
du tager dem ud af emballagen. Mange foretrækker 
dog at lægge fårekyllingerne i fryseren i 1-2 timer 
inden brug, fordi det slår fårekyllingerne ihjel.

Når du har taget dem ud af køleskabet eller 
fryseren, skal de lægges i en gryde kogende vand. 
Tilsæt et par drys salt, og kog dem i ca. 2 minutter. 
På denne måde sikrer du renlighed.

Når fårekyllingerne er kogt, tager du dem op af 
vandet og lader dem afkøle. Herefter kan du 
lægge fårekyllingerne i en plasticpose og putte 
dem i fryseren – eller bruge dem med det samme. 
Alle fårekyllinger skal tilberedes på denne måde 
inden anvendelse.

fårEkyllinGEr
tørristEdE 
fårEkyllinGEr

snack
En lille lækkerbisken, som fungerer
rigtig godt som forret til f.eks. nakkesteg.

Vægt mlm. 1 og 4 g

MaVE
En kødfyldt udskæring med mange 
muligheder for både gryde- og ovnretter. 
Kan også udskæres yderligere til schnitzler.

Vægt mlm. 5 og 8 g

kæbE
Kan anvendes til suppekogning 
eller i mindre stykker til simreretter. 

Vægt mlm. 2 og 6 g

oVErlår
Kødet er ikke særlig mørt og kan derfor kun 
bruges i tynde skiver til f.eks. bankekød, 
benløse fugle eller sammenkogte retter.

Vægt mlm. 3 og 7 g

hoVEd
Perfekt til suppekogning 
og tatar.

Vægt mlm. 5 og 6 g

nakkE
Steges hel eller indbagt. Også velegnet til bøffer. 
Anvendes til tournedos, chateaubriand og 
stroganoff. Særdeles velegnet til grill.

Vægt mlm. 4 og 5 g

undErlår
Anvendes mest i skiver til 
osso buco eller til suppe.

Vægt mlm. 7 og 9 g

skuldEr
Anvendes til hakkekød eller 
pålæg. Er meget velegnet til 
langtidsstegning.

Vægt mlm. 3 og 6 g

anVisninGEr oG oPskrifT Er hEnTET fra hJEMMEsidEn insEcTsarEfood.coM
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