
 

   

I et samarbejde mellem og 

Juicy naturvidenskab 

 

På Rynkeby vil I møde eksperter i juice, der vil fortælle om deres valg af karriere. De vil også 

fortælle om, hvorfor og hvordan de fik job på Rynkeby. Kvinderne arbejder primært i 

kvalitetsafdelingen, udviklingsafdelingen eller på laboratoriet. Deres uddannelsesmæssige 

baggrunde er mange: diplomingeniører, kemikere (cand.scient.), procesteknologer, 

professionsbachelor og laboranter. 

I vil også selv skulle lave forsøg med juice herunder smagstests, C-vitamin måleringer i laboratoriet 

og arbejde med hvordan man sikre at juicen kan holde sig. 

 

Forberedelse 

• Det er en god ide at have arbejdet med følgende emner forud for besøget: 
- Fortyndinger 
- Tørstof begrebet 

 

• I kan desuden med fordel have besøgt Rynkebys hjemmeside forud for dagen 

Praktisk information 

• Tid: 12.september kl. 09.00-14.00 

• Sted: Rynkeby Foods, Vestergade 30, 5750 ringe 

• Kontaktoplysninger hos Rynkeby: Rikke B. Henriksen, rbh@rynkeby.dk, tlf. 2490 0501 

• Skolen skal ringe på dagen, hvis I bliver forsinket 

• Beklædning: praktisk tøj, der kan tåle at blive beskidt. 

  

http://www.rynkeby.dk/
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I et samarbejde mellem og 

Program 
Tidspunkt Aktiviteter 

09.00-09.15 Velkomst v. Rikke Bekker Henriksen 
Præsentation af Rynkeby Foods A/S  og dagens program. 

09.15-09.45 Præsentation af kvinder indenfor naturvidenskab hos Rynkeby 
De forskellige virksomhedsprofiler vil kort præsentere sig selv, og fortælle hvad de 
laver i det daglige arbejde.  

09.45-10.15 Juiceskole v. Leslie og Linea (R&D) 
Leslie og Linea giver et indblik i, hvad juice er for en størrelse, hvilke typer juice 
Rynkeby arbejder med og mange andre ting, man ikke lige ved om juice.  

10.15-11.00 Juiceskole I, II, III og IV 

11.00-11.45 Juiceskole I, II, III og IV 

11.45-12.15 Frokost  

12.15-13.00 Juiceskole I, II, III og IV 

13.00-13.45 Juiceskole I, II, III og IV 

13.45-14.00 Afslutning på dagen med evaluering 

 

I, II, III og IV : Eleverne deles I 4 hold à ca. 10 elever. Hver ”Juiceskole” tager ca. 30-45 min. at 
gennemføre. Alle eleverne kommer igennem de 4 skoler.   

Juiceskole I Her skal I igennem en smagstest. Dvs. at I skal teste egne smagsløg og finde 
ud af, om de er gode smagsdommere – eller om der er smage, I har svært ved 
at ”fange”.  
Eleverne bliver præsenteret for salt, surt, sødt og bittert. 
Derudover skal I prøve en triangeltest, dvs. man bliver præsenteret for 3 
prøver, hvor man skal finde den prøve, som er forskellige fra de to andre. 
Øvelserne sluttes af med ”Tip en 12’er”, hvor I præsenteres for 12 juicer i 
neutrale glas. Her skal I smage jer frem og vælge, hvilken juice de tror, der er i 
glassene. Der er en lille præmie til den, der får flest rigtige ud af de 12 juicer.  

Juiceskole II Her får I et lidt dybere kendskab til C-vitamin og refraktometisk tørstof – og 
hvad vi bruger disse parametre til. I får selv lov til at måle C-vitamin indholdet i 
en appelsinjuice og i en æblejuice. Her vil I hurtigt kunne se, at appelsinjuice 
indeholder langt mere C-vitamin end æblejuice. Vi beskriver også tørstof i en 
juice, og hvordan vi ”fortynder” juice ud fra tørstofindholdet. I får selv lov at 
måle på nogle koncentrater og juicer, samt blande koncentrat med vand, så 
juicen bliver lovlig.  

Juiceskole III Her skal I arbejde med mikrobiologi. I prøver at tælle kolonier af f.eks. 
bakterier, gær og skimmel, samt se forskellen på en pasteuriseret og 
upasteuriseret juice, evt. også sammenligne med andre fødevarer.  
Hvis tiden tillader det, kan vi kigge i mikroskop og se forskellige organismer. 
Vi skal også støbe agar-plader til test af overflade på f.eks. bordplade eller 
mobiltelefon.  

Juiceskole IV Rundvisning på virksomheden. 

 


