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»YDUN - most af danske æblesorter« er et forskningsprojekt med deltagere fra Københavns Universitet og 
NordGen. Mere end 200 lokale æblesorter er blevet karakteriseret i forhold til deres anvendelse som æblemost 
med særlige smagsegenskaber. På æblemost temadagen vil resultaterne af projektet blive præsenteret om 
formiddagen, og om eftermiddagen vil der være indlæg af andre interessenter.

Program
10.00  »Danske æblesorter og deres potentiale for fremstilling af most med unik og individuel karakter« 
 ved lektor Torben Toldam-Andersen, Institut for Planter og Miljøvidenskab, KU
10.25 »Sensorisk karakterisering af sortsrene æblemost« ved lektor Camilla Varming, 
 Institut for Fødevarevidenskab, KU 
10.50 Æblemostsmagning af sortsrene most fra projektet
11.10   »Karakterisering af most af forskellige æblesorter ud fra aromaanalyser« ved lektor Mikael Agerlin Petersen, 
 Institut for Fødevarevidenskab, KU
11.35  »Prediction of juice quality from fruit analysis« ved Phd studerende Mabel V.M. Vega, Institut for Planter og 

Miljøvidenskab, KU
12.00  »Formidling af sortsspecifik information (historie, sorts- og mostkvaliteter) på internet og via mobil 
 Tags/QR koder«, ved dokumentation og IT manager Jonas Nordling, NordGen, Sverige
12.30 Frokost med æblemostmenu
13.30 »Produktion af sortsrene æblemost« ved frugtavler og mostproducent Jes Henrik Jensen, Guldborgsund frugt
13.55 »Produktudvikling af æblemost« 
 ved produktchef i Danske Frugtavlere Laurits Balle. Æblemosteriet
14:20 Kaffe/most pause
14.35 »Specialmost på hylderne« ved varechef Leif Larsen, Irma.
15.00  »Gamla äpplesorter får nytt jobb« ved projektleder og forsker Kimmo Rumpunen, 
 Centrum för innovativa drycker, SLU, Sverige.
15.30 Opsamling og debat
16.00 Slut

Deltagelse er gratis og alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig, 
senest 15. oktober til sekretær Jeannette Venla Hansen jvh@life.ku.dk. 
Faglige spørgsmål til projektet eller temadagen 
kan rettes til Torben Toldam-Andersen på 
tbta@life.ku.dk eller mobil 30664693.

Invitation til
æblemost temadag
Onsdag 14. november 2012 kl. 10-16 på Højbakkegård Alle 8, 2630 Tåstrup


