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Dato: 11. maj 2016 

Kl. 14.30-17.00 
Sted: Gartneriet 

Østervang Sjælland, 
Hårlev 

Så er det forår og de danske 
produkter myldrer frem. Kom til 

temadag onsdag d. 11. maj om 
Sjællandsk frugt og grønt for 

køkkenfaglige personer hos Østervang 

Sjælland. På dagen vil du få en 
bredere viden om dyrkningen af dansk 

frugt og grønt og masser af inspiration 

og input til brug i dit køkken. 

Østervang Sjælland, Hunsballe Grønt 

og Gasa Odense står klar med et væld 

af friske Sjællandsk dyrkede frugt og 
grønt produkter. 
 

På dagen får du: 

 Mulighed for at møde sjællandske frugt og 

grønt producenter 

 Rundvisning i en tomatproduktion 

 Mulighed for at se, røre, smage og spørge ind 

til produkterne 

 Lektioner i sensorisk smagning af produkterne 

og anvisninger på brug. 

 Mulighed for at stille ønsker til nye produkter, 

emballage eller levering 

 

Program: 

14.30: Velkomst  

14.35: ”Hvad gør dansk gartneri produktion unik og 

hvilken oplevelse skaber det hos de spisende kunder” v. 

Anker Kuehn, Teknologisk Institut 

14:45: Rundvisning i de varme tomatrækker v. Peter 

Krage, Østervang Sjælland 

15:10: Produktpræsentationer – se, smag, føl og hør 

mere om forskellige produkter og sorter  

15.45: Bagom grøntsagerne – Køkkenfaglig viden om 

råvarerne 

 Tomatsmagning: Giver den syre? Eller måske 

Umami? Smag forskellige tomatsorter og få 

viden om hvilke type tomater der bedst i hvilke 

retter? 

 Løg: Hvad er det unikke ved bl.a. bananløg, 

skalotteløg, salatløg, hvorfor reagerer de 

forskelligt i mine retter? 

 Jordbær: Grundfacts om jordbær - et 

enestående bær i både det søde og salte 

køkken  

16.30: Diskussion: Specielle ønsker til: sorter, 

emballage, levering eller noget helt andet? 

17.00: Tak for i dag 

 

Tilmelding - deltagelse er gratis men det kræver tilmelding 

elss@teknologisk.dk eller på tlf. 72 20 32 68 

Tilmeldingsfrist: 2. maj 2016 

Temadag: Sjællandsk frugt og grønt i køkkenets gryder 



 

 

 

 

 

 

Kørselsvejledning 
Adresse: Østervang Sjælland, Myrekærvej 3, Varpelev, 4652 Hårlev 

Transport bil: 1 times kørsel fra København, Slagelse og Nykøbing Falster 
Offentlig transport: Tog til Varpelev St. – gåafstand til gartneri ca. 20. minutter 

 

 


