
Sundhed, naturvidenskab og teknologi  

REGIONAL DAG 17. februar 2022 
 
 
TID OG STED: Torsdag d. 17 februar kl. 9.00-15:00 

EUC Nord, Atriumgården (Indgang overfor politigården) 
M. P. Koefoeds Vej 10 
9800 Hjørring 
 

KONTAKT: Anders Dannevig -  tlf: 30707454, adj@eucnord.dk  
Sven Lange tlf: 72246279, sla@eucnord.dk  

 

TEMA: Verdensmål 14: Livet i havet med fokus på at sikre bæredygtig brug af verdens 
have og deres ressourcer.  

  
Vi har valgt, ikke at arbejde vider med problemstillingerne fra d. 4/10 2021 på 
Nordsø centeret. I stedet vil vi arbejde med produktudvikling inden for 
verdensmål 14, ved at I skal udvikle en fiskefrikadelle baseret på nordiske fisk. I 
vil arbejde med kvantitativ måling af smagsprøver, sensorisk, Laboratorie 
bestemmelse af protein. Samtidig skal i systematisk udvikle en helt fantastisk 
fiskefrikadelle. Spiser I ikke fisk, vil det være muligt at udvikle en vegetardelle.  

 

PROGRAM: 
 

09.00 - 09.30 Kaffe og rundstykke, Alle elever placeres i grupper på tværs af deres skoler. 

09.30 - 10.00 Velkomst til dagen, Anders Dannevig 
Kort oplæg om fisk i fødevarer, produktudvikling + case, Anders Dannevig .  
Kort oplæg om krav til en varedeklaration, sla eller cpo   

10.00-10.30 Case om udvikling af fødevarer. Der arbejdes i grupperne, brainstorm om valg af retning, 
her vil det være muligt at smage og dufte til forskellige krydderurter mm.  

10.45-11.00 Arbejde med case og fastlæggelse af forsøgs række. 

11.00-12.00 Forsøg 1-2 i køkken 4 (undervisning i kvantitative undersøgelser for fødevarer)  + 
fremstilling af hjemmelavet remulade. 

12.00-12.30 Frokost 

12.30-13.30 Forsøg 3 + laboratorie undersøgelse af protein og mindre kvantitativ undersøgelse af ens 
fiskefrikadelle.   

13.30-14.00 Oprydning + Arbejde med Jeres pitch, introduktion til usp mm, samt hvad er et godt pitch. 

14.00-14.30 Pitch af produkt. 

14.30-15.00 Evaluering, Kaffe, kage og farvel. 

Der er ingen forberedelse til dagen 

BEMÆRK! HTX-Hjørring sørger for rundstykker, frokost (Den laver I næsten selv) og kage om 
eftermiddagen til alle deltagere på akademiet. 


