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Her foreligger en lille fortælling om projektet Lakrids+. Projektet er 
gennemført af Center for Food Science, Design & Experience på Aal
borg Universitet i sam arbejde med Silkeborg Tekniske Skole og virk
somheden Johan Bülow. Projektet er finansieret af innovationslovsmid
ler fra Fødevareministeriet, og gennemført i pe rio den 2009 til 2011.
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Lakrids+ beskæftiger sig med tværfaglig og tværproduktlig udvikling og innova
tion. Projektet kunne ikke have fundet sted uden parternes villighed til nyskabelse 
og lyst til at gå nye veje. Hovedproduktet, en lakridsmælk, har helt sikkert yder
ligere udviklingspotentiale og forventes på sigt at have gode markedsmuligheder. 
De andre testede produkter som marmelade, brød og surmælk med lakrids har 
også potentiale, men skal sandsynligvis gennemgå yderligere udvikling og tests. 

Når man arbejder med innovation er der langt fra idé, over grundudvikling til det 
færdige produkt. De udviklede produkter i projektet er først og fremmest testet af 
kompetente kokke, men også i mindre omfang af kantinegæster og børnehave
børn. Lakridsmælkens modtagelse var pæn og vi vil gerne udtrykke stor tak til alle 
deltagere og håber at produkterne får deres eget liv i fremtiden.

Lakrids+
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Projektet har haft to hovedudviklingsforløb, hvor de på forhånd skitserede produk
ter blev fremstillet i varierende sammensætninger, med vekslende indhold af la
krids. Udviklingsdagene stillede deltagerne udfordringer omkring samarbej de, 
sen  sorisk evaluering, vurdering af sensorisk kvalitet, potentiale og gangbarhed. I 
praksis foregik udviklingen ved en fagligt begrundet opstilling af forventede virk
somme blandingsforhold på en række fødevaretyper, som kunne forventes at give 
brugbare resultater med iblanding af lakrids. 
Kok og konsulent Thorsten Schmidt havde valgt følgende produkter til den første 
workshop: gelé, ymer, minimælk, solbærmarmelade samt rapsolie. 
Hvert produkt blev iblandet lakrids i fem forskellige koncentrationer. Enkelte 
pro   duk ter som marmeladen og ymeren blev også fremstillet i versioner med 
an   ven delse af både lakrids i pulverform, som granulat og som sirup. Samt  lige 
blan dingsforhold blev herefter testet af de fem tilstedeværende, to kokke, to pro
jekt   koordinatorer, som begge er gastronomer samt Johan Bülow selv. Her efter 
blev der grov  sor te ret og gensmagt og efterfølgende drøftet om der kunne opnås 
kon  sensus okring de virksomme produkter. Rapsolien havde specielt æstetiske 
van s ke ligheder idet lakridssiruppen udfældede, mens alle andre produkter blev 
vur deret gangbare. Med fokus på marked og modtagelse blev det vurderet at 
mælken med lakrids ville have det største potentiale.

Udviklingsdagene
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Næste udviklingsforløb handlede om brødtyper med anvendelse af lakrids. Her 
blev der for enkelhedens skyld valgt et lyst groft hvedemelsbaseret brød samt et 
mørkt maltet rugmelsbaseret brød. Brødene blev fremstillet med varierende la
krids indhold og det lyse brød blev oven i købet fremstillet i lakridsvandspenslede 
udgaver – penslet med varierende lakridskoncentrationer. Lakridskoncentrationen 
blev forhåndsvurderet af en fagkok og efterfølgende tilrettet i tilfælde hvor kon
centrationen var henholdsvis for svag eller for kraftig.

Begge produkter, lakridsmælk og to brødtyper blev herefter testet i personale og 
gæstekantinen på Sygehus Vendsyssel samt i børnehaven Troldehaven i Skørping. 
Testpersonerne blev bedt om at udfylde vurderingsskema, dog blev børnehave
børnene assisteret af projektkoordinator samt pædagoger. Der kom 12 skriftlige 

1. Balanceret rugbrød, sødme og lakrids fint i spænd.
2. Bittert rugbrød - ikke så godt.
3. [Det lyse brød] er godt, men må gerne smage mere af lakrids.
4. Giver ingen mening.

“
“
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svar fra personale og kantinegæster og 25 svar fra børn. Det kan diskuteres om 
børnenes vurderinger er velovervejede, men reaktionen var overvejende negativ 
blandt dis se. Vurderingen blandt de voksne testede, var noget mere broget, med ret 
store spænd i svarenes positivitet og negativitet. Igen er vurderingen overvejende 
negativ for alle tre produkter, men projektgruppen vurderer alligevel at der er et 
mar ked for la krids mælken, mens brødene er mere tvivlsomme. De testede fremkom 
med sigende udtalelser som at mælken ikke smagte nok af lakrids, mælken var sært 
usammenhængende, smagsbestanddelene ikke fuldt integreret. Brødene blev for 
de lyse brøds vedkommende vurderet som smagssvage, mens det mørke rugbrød 
smagte relativt kraftigt af lakrids, men til gengæld mistede lakridsens sødme idet 
brødet i sig selv er ganske sødt.

1. Den giver i høj grad mening, men må gerne smage mere af lakrids.
2. Smager godt, men lakridsen kommer til sidst.
3. Mælk skal være mælk og ikke have tilsætning.“

“
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Om Lakridsens væsen...
Få elsker lakrids som danskerne. Sammenblandingen med salt, sukker eller sal
miak giver spiseren en skarp, sødmefuld, prikkende og skærpende fornemmelse. 
Det kan vi godt li’. Ren lakridsrod har en ”mørk”, krydret aroma og let sødmefuld 
smag, men anvendelsesmulighederne har hidtil ikke været specielt godt udnyttet 
herhjemme. Aromaen er nært forbundet med anis, stjerneanis og fennikel, som 
også har aromastoffet anethol blandt sine bestanddele, men de tre vækster er som 
sådan ikke i familie med lakridsen. Rodens sødme kommer fra glycyrrhizin, et 
sukkerstof, som er mere end 30 gange så sødt som almindelig sukrose fra roesuk
ker. Derfor er udvundet lakridsekstrakt altid sødt, uanset om det tilsættes salt, 
frygt   syre eller salmiak og mentol.



7

Lakridsroden er lige, men tvistet og med fiberrigt træagtig udseende og tekstur. 
Rødderne vokser vandret under jorden, er brune på ydersiden og gullige indeni.
Planten vokser vildt i Mellemøsten og Centralasien, men dyrkes nu også i Mid
delhavsområdet, hvor udbreddelsen har medført talrige specielle lokale anven
delser og traditioner. Kommerciel dyrkning i storskala foregår dog især i Rusland, 
Indien og Iran. Glycyrrhiza glabra er den latinske betegnelse, og blandt spanierne 
og italienerne er roden i sin naturlige form ret populær som simpelt middel til 
mundopfriskning, men der findes ligeledes likører, ekstraktdrikke, læskedrikke og 
tabletter fremstillet af lakridsens inddampede saft i Syrien og Egypten. 
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Lakrids har så længe planten har været kendt, været anvendt som lægemiddel 
mod alt lige fra forkølelse til leverbetændelse. I Kina kender man den fra 3000 
f.kr. og der er blandt andet fundet lakrids i Tutankamons grav. Indenfor moderne 
medicin findes der en del vidnesbyrd for rodens effekter overfor sygdom, men 
også en del velbeskrevne bivirkninger, som også har gjort roden noget berygtet. 
Derfor blev roden også kun forhandlet gennem apoteker indtil omkring 1900.

Hard core medicin har indtil videre velbeskrevne gavnlige virkninger overfor ma
ve sår, betændte sår, eksem, kronisk ubehag i den øvre del af maven og lette in
fektioner i de øvre luftveje og senest er der amerikanske undersøgelser, som tyder 
på gavnlig effekt i forbindelse med fedmebehandling. Bivirkninger eller rettere 
direkte negative effekter ved lakrids er derimod bedre beskrevne. Hovedpine, for
højet blodtryk og deraf følgende hjerteproblemer. Folk med svage nyrer får nem
mere disse effekter ved overdreven indtagelse af lakrids.
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Vi kender i dag bedst lakrids i forarbejdet form, som resultat af kogning af rødderne 
og inddampning af væsken til koncentrat eller som tørret koncentrat. Lakridsen 
kommer i en hård og en blød udgave hvor den hårde fremstilles med 50% gummi 
arabicum, 35% sukker, 10% glukose, 5% rålakrids samt smagsstoffer. Den støbes 
i forme og anvendes til bl.a. pastiller. Den bløde lakrids består af 30% hvedemel, 
45% sirup, 20% sukker, 5% rålakrids samt smagsstoffer. Den udtrækkes på sær
lige maskiner og benyttes til fx lakridsbånd og lakridskonfekt. 
Flere danske industrielle lakridsfabrikanter begyndte for få år siden at udvide rum
met for smagsvariationer, Gajol og Läkerol lancerede varianter af deres kendte 
lakridspastiller med solbær, granatæble, kaktus og den japanske citrusfrugt yuzo. 
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Lakridsen har dog hidtil optrådt på egen solofacon, altså som intet andet end 
la  krids til lindring, mundfrisker eller hygge, men for to år siden grundlagde den 
bornholmske kok og innovator det fremadstræbende firma Johan Bülowlakrids, 
hvor han dels søgte de bedst mulige kvaliteter på rålakrids og udviklede helt nye 
og banebrydende smagsvarianter med habanero chili og tranebær. Det var imid
lertid hans fokus på høj aromakvalitet i pulver, essenser og sirup som fik størst 
ind flydelse på det danske marked. Specielt de danske toprestauranter tog lakrids 
til sig som krydderi i både det salte og søde køkken. Der indgik lakridslementer 
i flere af de nominerede retter ved Årets Gerickeuddeling i 2010 og vinderdes
serten indeholdt revet lakrids. 
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I et land med stor kærlighed til lakrids, men med begrænset kendskab til dens an
vendelsesmuligheder, har én ihærdig virksomhed således flyttet hegnspæle i det 
danske kulinariske billede.
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