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Fig 1.1. Model for fødevarekædens aktører, de overordnede rammer og 
påvirkningsfaktorer, som har betydning for opfattelsen af fødevarekvalitet.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Kunstgødning

Produktion af 
afgrøder

Emballage Emballage

Mælk

Slagtning Industriel 
forarbejdning Engroshandel Detailhandel

Affaldsbehandling

Catering

Tilberedning 
af madProduktion af dyr

Produktion af 
mejeriprodukter Emballage

Pesticider

EmballageEmballage

FoderGødning Foder

Fig. 2.1. Centrale processer og materialestrømme i fødevareproduktionen. 
Figuren illustrerer mængden af aktører og kompleksiteten i 
fødevareproduktionskæden. Modifi ceret efter Fonnesbech og Hansen, 2005. 
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Teknologi og den historiske udvikling
I Den Store Danske Encyklopædi kan man læse, at teknologi er “læren 
om og studiet af fremgangsmåder og hjælpemidler til at bearbejde og 
udnytte råstoffer til færdige produkter”.
 Ud fra ovenstående kan fødevareteknologi defi neres dels som læren om 
fødevareråvarer og deres udnyttelse og bearbejdning, og dels som læren 
om de fremgangsmåder og hjælpemidler, der anvendes i forbindelse med 
forarbejdningen, konservering og opbevaring.
 Fra de tidligste tider har fødevareforarbejdning primært drejet sig om 
at fi nde opbevarings- og konserveringsmetoder, så fødevarerne kunne 
gemmes fra tider med overskud til tider med knaphed. Efter en jagt skulle 
man fi nde hensigtsmæssige måder at behandle kødet på, og ligeledes 
skulle vegetabilier kunne gemmes fra høsttidspunktet til andre tider 
på året. De ældste måder at løse problemet på omfattede metoder som 
soltørring, røgning, saltning og fermentering. Frysning har også været 
anvendt i de dele af verden, hvor klimaet tillod det. Ofte blev der ikke 
taget hensyn til hverken sensorisk eller ernæringsmæssig kvalitet. Det 
var udelukkende et spørgsmål om at få tingene til at holde sig.
 I forbindelse med den industrielle revolution i 1800-tallet og van-
dringen fra land til by måtte tidligere tiders selvforsyning med fødevarer 
erstattes af en form for masseproduktion. Det betød, at de oprindelige 
metoder til fødevarekonservering udviklede sig fra husholdningsmetoder 
til industrielle forarbejdningsmetoder. I 1812 opstod således den første 

Defi nition

Industrialisering
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Rang Firma Omsætning 
mio. kr.

Antal ansatte

1 Carlsberg 59.944,0 45.505
2 Arla Foods Amba 49.469,0 15.927
3 Danish Crown 46.972,0 26.652
4 DLG* 37.589,2 5.071
5 Danisco 12.991,0 8.986
6 Novozymes 8.146,0 4.993
7 Royal Greenland 5.135,9 2.213
8 Royal Unibrew 4.178,7 2.755
9 Tican 4.103,0 2.051
10 Chr. Hansen Gruppen 3.555,0 2.367
*Petfood og foderstofvirksomheder betragtes som fødevareindustri.

Tabel 2.1. Top 10 danske fødevareindustrier med størst omsætning i 2008. 
KILDE: LEVNEDSMIDDELBLADET (9) 2009, S. 14. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Som det fremgår af tabellen, har også ingrediensindustrien stor betyd-
ning repræsenteret med Danisco, Novozymes og Chr. Hansen Gruppen 
blandt de største.
 Udviklingen er præget af globalisering. Fra primært at afsætte bacon og 
smør til England, blev fx ost i saltlage (feta) til Mellemøsten og tørmælk 
til Latinamerika samt svinekød til Japan og USA vigtige eksportvarer. Se-
nest har globaliseringen også omfattet fl ytning af de danske virksomheder 
til lande med billigere arbejdskraft og med stort markedspotentiale. Fx 
har Danisco etableret virksomheder i Indien og Kina, mens Arla Foods 
har fl yttet nogle arbejdskraftkrævende pakkeopgaver til Polen5.

Fødevarer og  holdbarhed
Oprindelig var det som nævnt ønsket om at undgå fordærv af fødevarer 
og ikke så meget ønsket om velsmagende ernæringsrigtig mad, der var 
baggrunden for konservering af fødevarer. Et eksempel herpå er tidligere 
tiders  saltning af kød og fi sk, der resulterede i meget salte og ofte også 
harske produkter, da salt katalyserer virkningen af oxidaser. Saltning 
var dog meget almindeligt, indtil man sidst i 1800-tallet begyndte at 
anvende køle- og frostteknologi under transport og lagring. Derved gik 
anvendelsen af saltning stærkt tilbage.
 Princippet i både salt- og sukkerkonservering er at hindre vækst af 
mikroorganismer ved sænkning af vandaktiviteten. Dette kan også opnås 
ved  tørring. Man ved, at allerede for 2.000 år siden tørrede indianerne i 

5 Asnæs, 2005.
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1. Bedre ressourceudnyttelse og øget værditilvækst som midler til at ned-
bringe miljøbelastning og ressourceforbrug samt forbedre konkurren-
ceevnen.

2. Bedre fødevaresikkerhed gennem sporbarhed, forebyggelse og oplysning 
som følge af større fokus på fødevarerisici og “fødevaresager”.

3. Bedre folkesundhed gennem produktudvikling og oplysning som følge 
af fødevarernes betydning af folkesygdomme, herunder specielt fedme, 
hjertekarsygdomme og diabetes.

4. Forøget kvalitet i industrielt forarbejdede fødevarer som følge af ten-
denser til et øget salg af convenienceprodukter og -halvfabrikata, samt 
øget udespisning i restauranter, kantiner m.m.

Fig. 2.2. Strategipunkter for udvikling af fødevaresektoren ifølge Ingeniørforeningen. 
KILDE: FONNESBECH OG HANSEN, 2005. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Bæredygtig produktion er blevet et centralt begreb, og når der tales om 
 bæredygtighed, omfatter det afhængig af situationen bl.a. områder som 
belastning af det ydre miljø, sociale aspekter vedrørende produktion fx 
børnearbejde og arbejdsforhold generelt samt sundhedsmæssig og etisk 
bæredygtighed. Der tales om økologisk og biodynamisk fødevareproduk-
tion, bl.a. når belastning af det ydre miljø og dyrevelfærd er i centrum (se 
afsnittet om økologi). Anvendelse af genmodifi cerede fødevarer diskuteres 
ligeledes ud fra en miljømæssig betragtning med argumenter både for og 
imod, og indgår også i diskussionen om mere ernæringsrigtige produkter. 
Ønsker man at belaste miljøet mindst muligt i sit valg af fødevarer, viser 
en rapport fra Institut for Miljøvurdering7, at man ved at øge indtaget 
af kornprodukter og frugt og grønt samt ved at mindske indtaget af 
fødevarer som kød (især oksekød), slik, te, kaffe og alkohol, kan opnå 
større effekt på 6 ud af 8 udvalgte miljøpåvirkninger end ved at nedsætte 
privatforbruget af el, varme og benzin med 10 %.
 Den stigende forekomst af overvægt betragtes som et samfundsmæs-
sigt problem, ikke bare her i landet, men i hele den vestlige verden. Indu-
strien har fokus på området, og bl.a. initiativer som udvikling af sundere 
versioner af kendte produkter, udvikling af helt nye produkter og udvi-
dede ernæringsoplysninger på produkterne kan nævnes som eksempler 
på, hvordan produktudvalget ændres som følge af fedmedebatten. Funk-
tionelle fødevarer og berigede produkter er desuden noget, vi ikke kan 
komme uden om, når vi snakker folkesundhed (se afsnittet om Novel 
foods).
 Nye metoder til forarbejdning og konservering af fødevarer udvikles 
hele tiden fx ud fra ønsket om at fi nde mere skånsomme metoder, der 
bevarer aroma og næringsstoffer bedre eller ud fra ønsket om mindre 
anvendelse af tilsætningsstoffer, eller fordi man ønsker at fremstille pro-

7 Saxe et al., 2006.

Bæredygtighed

Folkesundhed

40

Fødevareteknologi og -produktion



 Teknologien kan således på mange måder anvendes til at ændre på 
fødevarers egenskaber, men ændrer man på en parameter, påvirker det 
uvægerligt andre egenskaber.

Novel foods eller nye fødevarer
Nye, berigede eller  funktionelle fødevarer

Fig. 2.3. Berigede, funktionelle og nye fødevarer kan i nogle tilfælde 
betragtes som 3 forskellige grupper af fødevarer, mens samme 
produkt i andre tilfælde falder ind under alle 3 betegnelser.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Vore fødevarer kan være nye, funktionelle eller berigede, eller de kan 
være det hele. Som det fremgår af fi gur 2.3, kan det være svært at skille 
begreberne. En række fødevarer tilsat phytosteroler er fx godkendt efter 
novel food forordningen. Disse fødevarer er også funktionelle, idet phy-
tosterolerne er tilsat for at opnå en fødevare med en kolesterolsænkende 
effekt. Ligeledes vil fødevarer tilsat vitaminer og mineraler kunne beteg-
nes som funktionelle, da næringsstofferne er tilsat med ønsket om en 
sundhedsfremmende effekt. Og er næringsstofferne udvundet ved en ny 
teknologi, er produktet både beriget, nyt og funktionelt.

Novel food forordningen
Udvikling af nye fødevarer og nye måder at producere de gammelkendte 
på kan have konsekvenser for folkesundheden, og det kan hindre varers 
frie bevægelighed over grænser og skabe ulige konkurrencevilkår, da nogle 
lande ikke nødvendigvis vil være interesserede i at importere “ukendte” 

Funktionelle fødevarer

Berigede fødevarer Nye fødevarer
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Føde-
varer 

med doku-
menterede 

sundhedsfrem-
mende egenskaber

Produkter tilsat
probiotika 

eller prebiotika

Almindelige fødevarer, der er blevet 
tilsat vitaminer eller mineraler, 

fx jodberiget salt

Ernæringsmodificerede fødevarer; almindelige 
fødevarer, der er gjort sundere ved at fjerne noget eller 

lade noget blive, som man normalt fjerner:
skummetmælk, fuldkornsmælk

Fig. 2.4. De funktionelle fødevarers hierarki. Ved probiotika forstås levende 
bakteriekulturer, der påvirker tarmvæg eller -fl ora, når produkterne indtages, mens 
prebiotika er næringsstoffer, der er gunstige for tarmfl oraen, fx vandopløselige kostfi bre. 
KILDE: PEETZ-SCHOU, 2004. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Vigtige grupper af FF samt eksempler på deres sundhedseffekt fremgår 
af tabel 2.2. 

Funktionelle eller berigede fødevarer?
Historisk set har man herhjemme beriget fødevarer med vitaminer og 
mineraler siden første halvdel af det 20ende århundrede, hvor mangel-
sygdomme var udbredt i befolkningen. Den danske lovgivning har været 
meget restriktiv med hensyn til tilsætning af vitaminer og mineraler til 
fødevarer. Det skulle være bevist, at der var et reelt behov i befolkningen, 
som fx i tilfældet jodberigelse af salt, hvor en undersøgelse viste, at be-
folkningen reelt manglede jod. Dog var det tilladt at tilsætte vitaminer og 
mineraler op til det oprindelige niveau, når de var gået tabt i forbindelse 
med produktionen. 
 Denne praksis blev ændret pga. en EU-dom i 2003. Her blev det fast-
slået, at Danmark skal tillade berigede fødevarer, medmindre tilsætningen 
efter en konkret vurdering fi ndes at være sundhedsmæssigt uforsvarlig. 
Dommen fl yttede således fokus fra at sikre et tilstrækkeligt indtag af 
næringsstoffer og til at undgå et for højt indtag af næringsstoffer. 

Restriktiv 
lovgivning
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Aktiv 
ingrediens

Eksempler Eksempler på mulige 
sundhedseffekter

Eksempler på 
ingredienser 
indeholdt i 
fødevarer

 Probiotika Mælkesyrebakterier, 
bifi dobakterier

Forbedret tarmfl ora og 
-funktion, reduceret indhold 
af patogene organismer i 
tyktarmen og dermed mindre 
risiko for cancer 

Gaio

 Prebiotika Oligosakkarider, 
resistent stivelse, 
pektin
β-glucaner

Føde for bakterierne i tyktarmen 
og dermed styrkelse af 
tarmfl oraen

Vitaminer Folsyre, Nedsætter risikoen for at føde 
børn med rygmarvsbrok

Cerealier

D-vitamin Beskytter mod osteoporose Margarine
Mineraler Calcium,

jern
Nedsat risiko for osteoporose
Hindrer anæmi

Cerealier

Fytokemikalier carotenoider Reducerer risikoen for oxidative 
skader, nedsætter hastigheden 
af aldringsprocesser

Phytosteroler Reducerer serum-kolesterol Becel pro aktiv
Proteiner, 
peptider

Tri-peptider fra mælk Virker nedsættende på 
blodtrykket

Fedtsyrer Omega-3-fedtsyrer Nedsat risiko for hjerte-
karsygdomme

Ω-3 brød

Tabel 2.2. De vigtigste grupper af funktionelle fødevareingredienser.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Markedsføring af berigede fødevarer, der er tilsat vitaminer og mineraler, 
kræver en særlig tilladelse. Berigelse af fødevarer skal derfor anmeldes 
til Fødevarestyrelsen, som skal forhåndsgodkende berigelsen, inden den 
pågældende fødevare må markedsføres. Herudover skal tilsætningen af 
vitaminer og mineraler, herunder de anvendte kilder, være i overensstem-
melse med berigelsesforordningen (EF) Nr. 1925/2006.
 Tilladelse til berigelse af fødevarer kan enten være generel eller indivi-
duel. Positivlisten indeholder en fortegnelse over de generelle tilladelser. 
Heri er det angivet, hvilke næringsstoffer der uden videre må tilsættes 
bestemte fødevarer. I de generelle tilladelser er det også bestemt, i hvilke 
mængder de angivne vitaminer og mineraler må tilsættes. Hvis en generel 
tilladelse udnyttes, skal tilsætningen dog anmeldes til Fødevarestyrelsen, 

46

Fødevareteknologi og -produktion



For fødevarer, der er godkendt under Novel Food forordningen, er der 
meget klare retningslinjer for, hvordan de må omtales. Af en Novel Food 
godkendelse fremgår det nemlig klart, hvad producenten skal skrive om 
fødevaren i markedsføringen. Fx kan det kræves, at der skrives, at fødeva-
ren er specielt egnet til personer, der ønsker at sænke deres blodtryk.

Hovedkategori Anprisningstype Eksempel
Ernæringsmæssige 
anprisninger

Næringsstof-
anprisninger

Calciumkilde, højt
fi berindhold

Sammenlignende
anprisninger

Reduceret fedtindhold,
højt fi berindhold, lavt 
sukkerindhold

Sundheds-
anprisninger

Funktionelle
anprisninger af
næringsstof

Calcium styrker knoglerne. 
Dette produkt har et højt 
calciumindhold

Andre funktionelle 
anprisninger

Bifi dobakterier stabiliserer 
tarmfl oraen og holder maven i 
orden. Dette produkt indeholder 
aktive bifi dobakterier

Anbefalinger
vedrørende reduktion
af risikoen for
udvikling af sygdom

Phytosteroler reducerer 
serumkolesterol og risikoen 
for hjertekar-sygdomme. Dette 
produkt har højt indhold af 
phytosteroler

Tabel 2.3. Eksempler på anprisninger inddelt efter kategori. 
KILDE: CODEX ALIMENTARIUS 2004. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Fødevareproduktion og miljø
Klima, bæredygtighed og fødevarer
Bæredygtighed, økologi, miljø, grønne regnskaber og ikke mindst klimaet 
... det hænger sammen det hele, og det kan relateres til vores fødevarer.
Lige nu sætter klimaændringerne sine spor over hele kloden. Udledningen 
af drivhusgasser er for alvor kommet i centrum i diskussionen om vores 
miljø, og udledningen relateres til vores livsstil herunder produktion 
og forbrug af fødevarer. Bæredygtighedsbegrebet er dog ikke af ny dato.  
Det har altid haft betydning for menneskeheden, men fi k sin egen selv-
stændige betydning, efter at Brundtland-kommissionen i 1987 lancerede 
rapporten, Vor Fælles Fremtid, der handler om miljø og udvikling. I rap-
porten defi neres bæredygtighed på følgende måde: 

Brundtland
rapporten
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Agenda 21
Noget af det, der blev vedtaget på Verdenstopmødet i Rio Janeiro, var 
Agenda 21, der er en handlingsplan om bæredygtig udvikling i det 21. 
århundrede. Agenda 21 indeholder bl.a. et kapitel, der omhandler de 
lokale myndigheders initiativer til støtte for Agenda 21. 
 Baggrunden for de lokale myndigheders rolle i forhold til Agenda 21 
er, at mange af de problemer og løsninger i forhold til en bæredygtig ud-
vikling, som tages op i Agenda 21, har deres rødder i lokale aktiviteter og 
handlinger. De lokale myndigheders deltagelse og samarbejde i forhold til 
Agenda 21 vil derfor være en afgørende faktor for at nå målsætningerne. 
Arbejdet foregår ved, at de enkelte kommuner udarbejder strategier for, 
hvordan de kan bidrage til en bæredygtig udvikling. Arbejdet er dels 
planlægningsopgaver, dels konkrete miljøprojekter og -initiativer. Lokal 
Agenda 21 er et fortløbende arbejde, hvor strategierne ændres og justeres, 
efterhånden som bæredygtighedsbegrebet indarbejdes og udbredes.11

 Tilskud til grønne indkøb og anvendelse af økologiske fødevarer i 
statslige og kommunale institutioner er initiativer, der er udsprunget af 
Agenda 21. 

Life Cycle Assessment 
Når forskellige produkters miljøbelastning skal vurderes kan man bruge 
Life Cycle Assessment (LCA) som korrekt oversat betyder livscyklusvurde-
ring. En LCA er en vurdering af et produkts eller en services påvirkninger 
på miljøet gennem hele dets levetid, fra vugge til grav. I vurderingen 
indgår alle betydningsfulde processer i livscyklussen. En LCA kan for 
eksempel bruges til at beregne, hvor meget drivhusgas der udledes ved 
produktionen af en liter mælk. En simpel livscyklus for mælk kan ses i 
fi gur 2.5. I hver af de viste faser er der et input af forskellige produkter 
og materialer og udledning af emissioner såsom drivhusgasser, toksiske 
substanser og næringssalte.

 

Produktion 
af sojamel

Produktion 
af kunstgødning

Olie raffi naderi

Mejeri

Supermarked

Forbruger

Fig. 2.5. Forsimplet livscyklus for vurdering for mælk. 
KILDE: LCAFOOD DATABASE. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

11 Miljø, Københavns Kommune.
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Øget salg

Øget 
produktimage

Øget indtjening

Tilfredsstille 
myndigheder, 
investorer og 

ansatte

Effektivisering, 
omkostnings-
reduktion mv.

Grøn 
markedsføring 

af produkt

Produktdesign/
produktudvikling/

produktvalg

Øget 
virksomhedsimage

LCA

Undgå kritik

Fig. 2.6.  Eksempler på, hvordan en LCA gavne virksomhedens indtjening. 
KILDE: DANSK VIDENCENTER FOR LIVCYKLUSVURDERINGER. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Forskellige fødevarers miljøbelastning
Som ovenfor nævnt, er drivhuseffekten og herved klimabelastningen 
en af de faktorer, man vurderer på, ved udarbejdelse af en LCA. Ma-
dens klimabelastning kan reduceres ved, at vi spiser mindre kød og fl ere 
grøntsager, idet udledningen af drivhusgasser er større ved produktion 
af animalske fødevarer end ved produktion af vegetabilske fødevarer. Kød 
er den gruppe af fødevarer, der giver anledning til den største klimaef-
fekt, med oksekød som den største synder med en klimabelastning, der 
er 4-8 gange højere end for svine- og kyllingekød. Mælk er det animalske 
produkt, der har den laveste klimabelastning. For vilde fi sk kommer det 
største bidrag til klimaeffekten fra fi skeprocessen, der er meget brænd-
stofkrævende. Klimaeffekten af 1 kg vildtorsk er dog lavere end effekten 
fra 1 kg kylling. Andre faktorer som frysning øger klimabelastningen 
væsentligt. Frilandsgrønsager og kartofl er er de fødevarer, der har den 
laveste klimaeffekt pr. kg produkt. Se fi gur 2.7.
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Animalske fødevarer Vegetabilske fødevarer

Kylling, hel fersk 3,1 Hvedemel 1,130

Kylling, hel frossen 3,7 Havregryn 0,790

Svinekød, kg slagtekrop 3,6 Rugmel 1,000

Oksekød, kg slagtekrop, tyrekalve 12,6 Franskbrød, frisk 0,840

Oksekød, kg slagtekrop, ammekvæg 25,6 Franskbrød, frossen 1,200

Rugbrød, frisk 0,790

Mejeriprodukter og æg Rundstykker, frisk 0,930

Letmælk 1,2 Rundstykker, frossen 1,260

Gul ost 11,3 Sukker 0,960

Æg (20 stk.) 2,0 Vegetabilsk olie 3,630

Kartofl er 0,21

Fisk Løg 0,382

Vildtorsk, hel fersk 1,2 Gulerødder 0,122

Fladfi sk, fersk 3,3
Gulerødder, økologiske

0,155-
0,234Rejer, friske 3,0

Rejer, pillede og frosne 10,5 Drivhustomater 3,450

Muslinger 0,09 Drivhustomater, økologiske 4,960

Hummer 20,2 Drivhusagurker 4,370

Fig. 2.7. Klimabelastningen udtrykt som kg CO2-ækvivalenter 
pr. kg produkt fra produktion af 1 kg produkt inkl. alle led i 
værdikæden, indtil varen ligger i supermarkedet. 
KILDE: FØDEVARESTYRELSEN. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Økologi og  biodynamisk produktion
Økologi forbindes ofte med en for miljøet fornuftig måde at producere 
fødevarer på. Ordet økologi kommer af det græske oikos, der betyder 
at holde hus. At holde hus med ressourcerne er netop, hvad økologisk 
landbrug går ud på, og det økologiske landbrug repræsenterer et alterna-
tiv til det konventionelle ud fra den tankegang, at i økologisk landbrug 
arbejder man i lukkede systemer, der ikke behøver tilførsel ude fra i form 
af fx kunstgødning og som ikke producerer affaldsstoffer, der belaster 
miljøet som fx gylleproblematikken i konventionelt landbrug.
 Økologisk produktion har sine rødder i forsøg udført af britiske for-
skere i begyndelsen af 1900-tallet. De undersøgte organisk og uorganisk 
(NPK) gødnings effekt på planters evne til at modstå sygdomsangreb. For-
søgene havde paralleller til ernæringsforskningen, hvor man undersøgte 
forskellige næringsstoffers betydning for menneskers og dyrs evne til at 

Økologisk 
produktion
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 At der fra statens side lægges vægt på anvendelse af økologiske føde-
varer fremgår af Cirkulære om personalekantiner. 15 Cirkulærets formål 
er bl.a. at sikre et væsentligt udbud af økologiske fødevarer i persona-
lekantiner. Dette gøres ved at stille krav om en væsentlig andel af øko-
logiske fødevarer særligt inden for de varegrupper, hvor den økologiske 
produktion er betydelig.

Forbrug af økologiske varer
Som det fremgår af fi gur 2.8 og tabel 2.4 udgør mælk, ost og æg langt 
størstedelen af det samlede økologiske salg i de danske butikker, både 
når det gøres op i kroner, og når det gøres op i mængder.
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0
Mælk, 

ost, æg

2004 2007

Frugt Ris, brød, mel
gryn m.m.

Kød Fedtstoffer

Fig. 2.8. Detailomsætningen af økologiske varer 2004 og 2007. 
KILDE: DANMARKS STATISTIK. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Det største salg af økologiske fødevarer har hidtil været i form af relativt 
uforarbejdede varer såsom gulerødder, kartofl er, mælk og gryn. Som det 
fremgår af tabel 2.5, omsættes der dog også fl ere forarbejdede økologiske 
varer, og markedet er stigende.

For at kunne kaldes økologiske, må fødevarer, der er sammensat af fl ere 
ingredienser, maksimalt indeholde 5 % ikke-økologiske ingredienser. For 
fødevarer, der indeholder 5-30 % ikke-økologiske ingredienser, må der i 
ingredienslisten henvises til de økologiske ingredienser, mens fødevarer, 
der indeholder mere end 30 % ikke-økologiske ingredienser, ikke på nogen 

15 CIR 9020 af 2008.

Økologiske og 
ikke-økologiske 
ingredienser

59

Fødevareproduktion og miljø

2 
· F

ød
ev

ar
et

ek
no

lo
gi

 o
g 

-p
ro

du
kt

io
n



måde må anprises for deres indhold af økologiske ingredienser16. Med 
hensyn til teknologier er der ingen særlige regler, bortset fra at bestråling 
og anvendelse af GMO ikke er tilladt. Dog vælges der i mange tilfælde 
skånsomme metoder, fx er økologisk mælk tit uhomogeniseret, selv om 
det er tilladt at homogenisere det.

Mængde i tons 2004 2007
Ris, brød, pasta, mel, gryn, kager 
i alt

14 609 21 218

Kød, pålæg og indmad i alt 2 002 3 330
Fisk, skaldyr i alt 0 6
Mælk, ost, æg i alt 109 155 136 931
Frugt i alt 3 658 8 807
Grøntsager i alt 18 043 26 414

Tabel 2.4. Detailomsætningen af økologiske fødevarer efter enhed og varer i 2004 og 2007. 
KILDE: DANMARKS STATISTIK. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Mængde i tons 2004 2007
Pålæg af kød og fjerkræ 442 956
Syltetøj, marmelade o.l., 344 454
Babymad (konserves) 449 694

Tabel 2.5. Detailomsætningen af økologiske fødevarer efter enhed, varer og tid. 
KILDE: DANMARKS STATISTIK. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Brugen af tilsætningsstoffer er meget begrænset i økologiske produkter 
i forhold til konventionelt fremstillede produkter og reguleres af Kom-
missionens Forordning Nr. 780/2006 og Nr. 123/2008. Heraf fremgår 
det, at der slet ikke må anvendes farvestoffer, sødestoffer og aromastoffer 
med undtagelse af anatto til særlige osteprodukter. Brugen af konser-
veringsstoffer er begrænset til svovldioxid til vin, cider og most, samt 
nitrit og nitrat til kødprodukter. Benzoesyre og sorbinsyre er ikke tilladt 
overhovedet. Skønt nitrit kan bruges i økologiske produkter, anvendes 
det ikke i Danmark.  

16 EU-forordning EØF 1437/2000.
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16 EU-forordning EØF 1437/2000.
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Konserveringsmiddel Bakterier Gær Skimmel
Nitrit ++ - -
Sulfi t ++ + +
Myresyre + ++ ++
Propionsyre + ++ ++
Sorbinsyre + +++ +++
Benzoesyre ++ +++ +++
p-hydroxybenzoesyreester ++ +++ +++

Tabel 2.6. Nogle konserveringsmidlers virkning på forskellige typer af mikroorganismer. 
Tegnforklaring: – uden virkning, + svag, ++ middelstærk, +++ stærk virkning. 
KILDE: BØGH-SØRENSEN OG ZEUTHEN, 2002. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

En lang række af de fødevarer, vi indtager, er tilsat farvestoffer. Vi har 
vænnet os til, at sodavand og slik er farvestrålende, samt at sauce skal være 
brun, og vi undrer os ikke over, at der tilsættes farve. I andre produkter 
ville man måske ikke forvente at fi nde tilsat farve. Dette gælder et produkt 
som ost i saltlage (feta), der tilsættes chlorophyl, der er komplementær-
farve til den gule egenfarve og derved gør osten hvidere.
 Der anvendes både naturlige, naturidentiske og syntetiske farvestoffer. 
Af naturlige farvestoffer kan nævnes rødbedefarve samt anthocyaniner, 
der fx kan udvindes af drueskind, der er et biprodukt ved vinproduktion. 
Af syntetiske farvestoffer er der bl.a. gruppen af  azofarvestoffer, der er 
meget udbredt både til farvning af fødevarer og til farvning af andre ting 
fx tekstiler. Azofarvestoffernes eventuelle skadelige virkninger har været 
diskuteret meget, men i dag er en lang række af dem erklæret sikre og 
optaget på Positivlisten. Mange farvestoffer, uanset om de er naturlige 
eller syntetiske, er pH følsomme. Et eksempel er anthocyaniner, der er 
ansvarlig for rødkåls farve. Ved lave pH værdier er farven rød, ved højere, 
6-8, bliver den blåviolet, og ved pH-værdier over 10 bliver den grøn. Derfor 
er det en god ide at holde pH lav ved fremstilling af rødkålsretter fx ved 
tilsætning af sure æbler eller citronsaft.
 I Danmark har der siden 1973 været tradition for, at basisfødevarer og 
mad, der især er beregnet til børn, ikke indeholder farvestoffer. I 1995 blev 
reglerne for tilsætningsstoffer fælles for alle EU-lande, hvilket betyder, 
at Danmark ikke kan friholde visse fødevarer fra farvestoffer. De fælles 
regler betyder fx, at det er tilladt at bruge farve til yoghurt på samme 
måde som til is. Yoghurt er nemlig defi neret som dessert, og desserter 
må gerne indeholde farvestoffer. Men her indgik Mejeriforeningen i Dan-
mark i 1995 en frivillig aftale med regeringen om ikke at bruge farve i 
frugtyoghurt til det danske marked.

  Farve stoffer
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Sakkarin har udtalt bitter eftersmag, hvilket begrænser dets anvendel-
sesmuligheder i fx slik og læskedrikke. Tabel 2.7 viser nogle almindelige 
produkter med sødemidler og deres indholdsstoffer og stabilitet i forhold 
til varme og kulde.
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Acesulfam K x x x

Sakkarin x x x x x x x

Isomalt x

Cyklamat x x x x x x x

Laktose x

Aspartam x x x x

Maltodextrin x x

Oligofruktose x x x x

Fruktose x

Inulin x x x

Polydextrose x x

v. opl. K. fi bre x

Varm x x x x x x x (x) x x

Kold x x x x x x x x x x x x x

Tabel 2.7. Nogle almindeligt tilgængelige sødemiddelprodukter, deres indholdsstoffer 
og stabilitet i forhold til varme og kulde (aug. 2007). Tabellen opdateres 
jævnligt. Opdateringen kan ses på Diabetesforeningens hjemmeside.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Positivlistens diversegruppe
Konsistens er en vigtig parameter i forhold til den sensoriske oplevelse af 
en fødevare, og derfor har konsistensregulerende midler stor betydning 
for vores oplevelse af den enkelte fødevare.
  Konsistensregulerende midler omfatter fx emulgatorer, fortyknings-
midler, konsistensmidler og stabilisatorer. Mange stoffer kan have mere 

Konsistens-
regulerende 
midler
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end én af de ovennævnte funktioner, og det er så op til producenten at 
afgøre, under hvilken gruppe stoffet skal placeres i forhold til en given 
fødevare. Tabel 2.8 viser et eksempel på opdeling af konsistensmidler 
efter funktion, og heraf fremgår det, at samme stof kan have forskellige 
funktioner.

Funktion Eksempler på stof Produkteksempel
Fortykkelse Galactomannaner, 

carrageenan, alginater, 
xanthangummi

Is, frosne desserter

Geldannelse Pektin, carrageenan, 
gelatine

Marmelade

Stabilisering Carrageenan, alginater, 
xanthangummi, 
modifi ceret stivelse

Kakaomælk

Emulgering Mono- og diglycerider, 
lecithiner

Margarine

Vandbinding Carrageenan, fosfater Kødprodukter

Tabel 2.8. Konsistensmidler, deres funktion og eksempler på anvendelse i fødevarer.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Som vist i tabellen hører emulgatorer også til de konsistensregulerende 
stoffer. Emulgatorernes funktion er at få 2 ikke-blandbare faser til at 
“hænge sammen”. Var der ikke emulgatorer i fx dressinger og mayon-
naise, ville produkterne lynhurtigt skille i en vandfase og en oliefase (se 
i øvrigt afsnittet om margarine).

 Hydrokolloider
En stor gruppe af konsistensregulerende stoffer går under betegnelsen 
hydrokolloider. Dette navn har sin oprindelse i det græske sprog, idet 
hydro betyder vand, kolla betyder lim og eidos betyder lignende, dvs. hydro-
kolloid kan oversættes til noget limlignende i vandig opløsning. I vandige 
opløsninger danner de geler, der er meget tyktfl ydende suspensioner eller 
opløsninger med lavt tørstofi ndhold. De fl este hydrokolloider er polysak-
karider, men gelatine, der er et proteinstof, er også inkluderet i gruppen, 
fordi det med hensyn til egenskaber minder om de polysakkaridbaserede 
hydrokolloider. Hydrokolloiderne kan fx være udvundet af planter eller 
være syntetisk fremstillede. Dette er der givet eksempler på i tabel 2.9.
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Oprindelse Navn E-nummer
Frø Guargummi,

johannesbrød kerner 
E 412
E 410

Rødder Konjacgummi E 425
Saft Arabisk gummi E 414
Alger Agar,

carrageenan
E 406
E 407

Planteekstrakt Pectin E 440

Animalsk Gelatine Intet E-nr. 
Mikrobiel Xanthangummi E 415
Cellulose derivater Methylcellulose, 

hydroxypropylcellulose
E 461
E 463

Modifi cerede stivelser Distivelsesphosphat E 1412

Tabel 2.9. Hydrokolloider og deres oprindelse samt E-numre.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Hydrokolloider anvendes primært til fortykning, gelering, stabilisering og 
vandbinding, men kan også anvendes som emulgatorer, klaringsmiddel 
og beskyttelsesmiddel. Med et fortykningsmiddel øges viskositeten af en 
forarbejdet eller sammensat fødevarer, idet vand bindes og fastholdes. Det 
samme sker ved brug af geldannere, men ud over at binde og fastholde 
vand dannes et tredimensionelt netværk, som kan fastholde bestemte 
partikler, eventuelt også emulgere bestemte partikler. En stabilisator er 
ofte enten baseret på et fortykningsmiddel eller et geleringsmiddel, og 
anvendt i mindre mængder påvirker stabilisatorer andre egenskaber ud 
over viskositeten. Fx kan de hindre partikler i at fælde ud, som i kakao-
mælk, hvor carrageenan anvendes for at få kakaopartiklerne til at holde 
sig “svævende”.

På fi gur 2.9 er vist, hvordan et hydrokolloid, når det kommer i væske, 
går fra tørre korn over opsvulmning til fuldstændig opløsning. Herefter 
kan det virke som fortykningsmiddel, når molekylerne ligger hver for 
sig, eller som  geleringsmiddel i de tilfælde, hvor det ved hjælp af tvær-
bindinger danner et tredimensionelt netværk, i hvilket vand indesluttes 
så der dannes en fast gel. Ved  geldannelse er det tiltrækninger mellem 
opløste kæder af hydrokolloiderne, der danner knudepunkter eller bin-
dingszoner, som netop forårsager dannelse af netværket. Rent kemisk 
dannes knudepunkterne på mange forskellige måder. Først og fremmest 
kan kæderne orientere sig forskelligt. De kan sno sig om hinanden for 
på denne måde at danne en helix. Flere helixer kan også danne et knude-

Anvendelse
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punkt. De kemiske bindinger, som stabiliserer disse knudepunkter, kan 
være H-bindinger fx alkoholgrupper eller ikke dissocierede carboxylsy-
regrupper. Knudepunkterne kan også dannes gennem ionbindinger og 
metalbroer, eksempelvis mellem calciumioner og dissocierede carboxyl-
syrer. Sidst, men ikke mindst kan hydrofobe tiltrækninger eksempelvis 
mellem methylgrupper være udgangspunkt for dannelse af knudepunkter 
og på denne måde virke som geldannere.
  Stivelse er et væsentlig fortyknings- og geleringsmiddel, idet stivelsen 
kan forklistre (se faktaside om forklistring). Forklistringen kræver dog 
opvarmning, og forklistret stivelse er ikke særlig stabil ved fx kraftig 
mekanisk behandling, frysning, pH-ændringer osv. Derfor anvendes i 
stor udstrækning modifi cerede stivelsestyper. Som eksempel kan nævnes 
kagecreme, hvori der er tilsat E 1442, hydroxypropyldistivelsesphosphat. 
Dette er årsagen til, at kagecremen kan danne gel uden opvarmning.
 Hvilket hydrokolloid, der anvendes, beror på en vurdering af kolloidets 
funktionelle egenskaber, herunder stabilitet mod varme, følsomhed over 
for pH, tørstofi ndhold, kolloidets konsistensegenskaber og ikke mindst 
pris.

Stivelse

Opsvulmning

Gelering

Tørre korn

Fuldstændig opløsning

Fortykning

Fig. 2.9. Hydrokolloiders virkning som hhv. fortyknings- og geleringsmiddel. 
KILDE: ANDERSEN, 1998. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Risikoanalyser defi neres i forordningen som en proces, der består af tre 
indbyrdes forbundne komponenter: risikovurdering, risikostyring og 
risikokommunikation, se fi gur 3.1.

Risikovurdering Risikostyring

Risikokommunikation

Fig. 3.1. Risikoanalysen er udgangspunktet for fødevaresikkerhedspolitikken. 
EUs fødevarelovgivning baseres i dag på risikoanalysens tre elementer, nemlig 
 risikovurdering (videnskabelig rådgivning og analyse af informationer),  risikostyring 
(regulering og kontrol) og  kommunikation om risici. Risikoanalysen skal sikre, at 
man via lovgivningen opnår et højt folkesundheds- og forbrugerbeskyttelsesniveau.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Kommissionen giver i forordningen hjemmel til nedsættelse af den euro-
pæiske fødevaresikkerhedsautoritet  EFSA, der har kompetence til at udar-
bejde videnskabelige risikovurderinger. I praksis betyder det, at EFSA i dag 
yder videnskabelig og teknisk bistand i forbindelse med EUs lovgivning 
og politikker på alle områder, som har direkte eller indirekte indfl ydelse 
på fødevare- og fodersikkerheden. EFSA er således et uafhængigt viden-
skabeligt centrum for risikovurdering og fungerer som en videnskabelig 
rådgivnings- og informationskilde. Risikovurderingerne kan fx omhandle 
sundheds- og sikkerhedsmæssige vurderinger af tilsætningsstoffer, aro-
maer, allergener, GMO fødevarer og berigelse af fødevarer.
 Når EFSA har afgivet en ekspertudtalelse i forbindelse med en risiko-
vurdering, er det EUs andre institutioner – Kommissionen, Rådet og Par-
lamentet, der i samarbejde med medlemslandene skal træffe beslutninger 
angående den risikostyring, der er nødvendig for at sikre fødevare- og fo-
dersikkerheden. Det er Kommissionen, der har ansvaret for formidlingen 
af afgørelser vedrørende risikostyring. Risikoanalysens komponenter – ri-
sikovurdering, risikostyring og risikokommunikation – er således adskilt 
og udføres af henholdsvis uafhængige videnskabelige eksperter i EFSA 
(risikovurdering og -information) og af EUs institutioner (risikostyring 
og -information), men det præciseres i forordningen, at det er vigtigt at 
fremme sammenhængen mellem risikoanalysens tre komponenter.

EFSA
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 Detailenhed
Detailenheden defi neres som den enhed, forbrugerne tager i butikken, 
og dermed også den enhed, der registreres ved udgangskassen. Detailen-
heden er i almindelighed det samme som en enkelt forbrugerenhed, men 
kan også være en multipak, 2 styks pakning mv. Ved salg af fx 6 fl asker 
vin i bakke med krympefolie kan der være sammenfald med salgskolli.

 Salgskolli
En salgskolli defi neres som den enhed, butikkerne bestiller varer i, og 
som samtidig er den leveringsenhed, der anvendes hos grossisterne og 
hos kæderne. Mange leverandører sælger kun sine varer i salgskolli. Når 
et antal salgskolli pakkes i en stor forsendelsesenhed, benævnes den et 
grossistkolli. Normalt leveres grossistkolli fra fabrikant til grossist, mens 
grossisten lukker denne op og leverer salgskolli til butikkerne.

 Forsendelsesenheder
Forsendelsesenheden defi neres som den enhed, der typisk anvendes mel-
lem leverandøren, grossisten og kæden. Det kan fx være en helpalle med 
salgskolli på eller et grossistkolli.
 Her fokuseres på detailenheden. Denne detailemballage kan igen være 
opbygget i fl ere lag.
 Den inderste emballage, der er i direkte kontakt med produktet, kaldes 
den primære emballage, og de efterfølgende lag kaldes så sekundær og 
tertiær emballage.

Emballagematerialer
Stort set alle kendte emballagematerialer bliver brugt til fødevareembal-
lering, men de mest almindelige er nævnt i tabel 4.1.

 Emballagemateriale Markedsandel i 2005 1995-2005
 Plastik 40 % Vækst 30-40 %
 Papir og  pap 30 % Vækst 0-3 %
Metal 20 % Fald 50-60 %
 Glas 10 % Fald 70-80 %

Tabel 4.1. Almindelige emballagematerialer. 
KILDE: EU-PROJEKT – SUSTAINPACK 2005. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Der er også en klar geografi sk fordeling, idet Europa bruger 31 %, Asien 
og Stillehavsområdet 31 %, Nordamerika 28 %, Latinamerika 5 % og de øv-
rige lande 5 %. Brugen af emballage stiger tydeligt eksplosivt med graden 
af industrialisering. Effekten er, at i de industrialiserede lande kasseres 
“kun” 1-5 % af alle fødevarer, der produceres, mens udviklingslandene 

107

Indledning

4 
· F

ød
ev

ar
ee

m
ba

lla
ge



ofte må kassere 30-70 %. Paradokset er, at de industrialiserede lande ser 
emballage som et miljøproblem, mens udviklingslandene ser den mang-
lende emballage som et stort miljøproblem.
 Emballage er derfor en nødvendighed, som også kan misbruges. Em-
ballagen kan både bruges til at øge holdbarheden og/eller til at opretholde 
en given fødevarekvalitet.

Emballagesystemets 
interaktioner med fødevarer
Alle primære emballager med fødevarer består af følgende overordnede 
komponenter:

CO2 CO2 CO2

O2

H2O
Fødevare 1

Headspace Ydre klima

Fødevare 2

H2O

O2 O2

Fig. 4.1. Interaktion mellem fødevarer, headspeace, emballage og 
ydre klima. De to fødevarer, der her er emballeret sammen, påvirker 
hinanden indbyrdes og udveksler fx vand, salte og luftarter. 
KILDE: SØREN ØSTERGAARD. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Komponenterne i et fødevare emballagesystem
Der vil altid være en større eller mindre transmission af forskellige stoffer 
ind og ud af fødevarer. Denne transmission kan skyldes følgende:

At fødevarer respirerer, fx frugt og grønt. ●

At mange fødevarer indeholder mikroorganismer. ●

At forskellige luftarter opløses eller udskilles fra  ●

fødevarernes vandfase. Det gælder ikke mindst CO2 ved 
fugtige produkter og vanddamp ved tørrede fødevarer.

Fødevarer
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Aseptisk pakning
Ved aseptisk pakning forstås et pakkesystem, hvor fødevarer konserveres 
i forbindelse med pakning. Konservesdåser og glas er gode eksempler, 
det samme gælder tetrabrik. Mikroorganismer inde i den fuldstændigt 
lukkede emballage inaktiveres ved fx varmebehandling, bestråling eller 
trykbehandling. Fødevarer kan også pakkes ved høj temperatur, således 
at de er så godt som sterile i pakkeøjeblikket. Aseptisk pakning opnås 
ved, at emballagen forsegles umiddelbart efter, at den varme fødevare er 
kommet i emballagen.

%

CO2

Tiden

20 %
O2

Fig. 4.2. Lukket emballage med en lille respiration fra fx mikroorganismer.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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%

CO2

Tiden

20 %
O2

Fig. 4.3. Lukket emballage med en stor respiration fra fx frugt og grønt.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Skriveskåret 
pålæg

Emballage 
Plastlaminat

Emballage 
Glas

Emballage 
Metaldåse

Marmelade
Syltede rødbeder
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Flåede tomater

Pakning

Forsegling
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Opvarmning

Pakning

Forsegling

Distribution

Pakning

Forsegling

Opvarmning

Distribution

Pakning uden 
opvarmning Varmfyldning Autoklavering

Fig. 4.4. Forskelle på pakkesystemerne, eksempler.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Fig. 4.3. Lukket emballage med en stor respiration fra fx frugt og grønt.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Fig. 4.4. Forskelle på pakkesystemerne, eksempler.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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 Modifi ceret Atmosfære Pakning
MAP bruges som betegnelse for pakkemetoder, hvor headspace i pak-
keprocessen udskiftes med en anden luftart end atmosfærisk luft (21 % 
O2 og 79 % N2). Pakningen fyldes med en pakkegas under emballeringen. 
Dette sker ofte med et spyd, hvor en færdigblandet gas blæses ind helt 
i bunden. Den indblæste luft kan have et højt indhold af N2 og CO2, 
men et lavt O2-indhold. Metoden bruges ofte til produkter, der ikke selv 
respirerer under lagring. Andre gange bruges en luftsammensætning 
med et højt O2-indhold, fx til rødt kød for både at beskytte og fremme 
den røde farve.

%

CO2

Tiden

20 %

O2

Fig. 4.5. Udvikling af headspacesammensætning i emballage 
pakket ved hjælp af MAP til ikke-respirerende fødevarer.

© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Filmens permeabilitet får luften til langsomt at trænge gennem fi l-
men – også selv om man vælger meget tætte fi lm. Desuden vil det lave 
O2-indhold i headspace betyde, at den ilt, der fi ndes opløst i fødevaren, 
vil udskilles i headspace. Kødpakninger, der er MAP-pakkede, placeres 
ofte nogen tid i et mørkt kølerum, mens mikroorganismer forbruger den 
ilt, der udskilles fra varen selv.

Følgende luftarter bruges: O2, N2, CO, CO2, SO2, EtOH og Ar. Blandings-
forholdet justeres efter det specifi kke produkt. Nogle typiske pakkegas-
blandinger er listet i tabel 4.2.

MAP
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Luftart i headspace Eksempel på anvendelse
N2 Inaktiv fyldgas til pakning samt dækning 

af fl ydende varer.

CO2 Tilsættes fx øl, læskedrikke, kaffe, ost og 
brød.

O2 Anvendes til pakning af frugt og 
grøntsager samt rødt kød.

80 % N2 + 20 % CO2 Anvendes til pakning af udskåret pålæg, 
pølser, fed eller røget fed fi sk, revet ost og 
icebergsalat.

70 % N2 + 30 % CO2 Anvendes til pakning af udskåret pålæg, 
pølser, pizza, fl ødeost, fed eller røget fed 
fi sk samt færdige middagsretter.

60 % N2 + 40 % CO2 Færdige middagsretter, leverpostej og 
osteprodukter.

50 % N2 + 50 % CO2 Fersk fi sk, leverpostej, fi sk, pasta og 
osteprodukter.

40 % CO2 + 60 % O2 Udskåret eller hakket rødt okse- og 
svinekød, fjerkræ, mixed salat og diverse 
grøntsager.

20 % CO2 + 80 % O2 Udskåret eller hakket rødt okse- og 
svinekød, fjerkræ, mixed salat og diverse 
grøntsager.

Tabel 4.2. Typiske pakkegasblandinger.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Kontrolleret Atmosfære Pakning
 CAP er en pakkemetode, hvor barrierefi lmen, headspace og produkt-
respirationen beregnes, således at pakningen selv opnår optimale lag-
ringsbetingelser. Denne pakkemetode bruges ofte til frugt og grønt, der 
har en betydelig respiration. Ideen er, at produktets egenrespiration bru-
ges til at etablere en kontrolleret headspace, der giver forøget holdbarhed. 
Der tilstræbes en situation med 2-5 % ilt og også 2-5 % CO2. Dette kan 
være svært ved mange eksisterende emballagefi lm, fordi dette kræver en 
permeabilitet for CO2, der er 6 gange større end ilt. Det er der få plast-
materialer, der kan opfylde.

Et andet problem er, at langt de fl este frugter og grøntsager har en så 
hurtig respiration, at fi lmen skal være meget tynd, så den ikke kan be-
skytte varen mekanisk. Her bruger man i de seneste fi lm perforering. Men 
ved huller er hastigheden for ilt og CO2 den samme, så man har svært 

 CA eller CAP
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ved at opnå den ideelle headspace. Kombinationsmaterialer af plast og 
papir kan løse problemet. Også bioplast kan være en god løsning, fordi 
forholdet her er mellem 1:10 til 1:20. Væsker er endnu bedre.

%

CO2

Tiden

20 %

O2

Fig. 4.6. Afstemmes produkternes respiration med emballagefi lmens permeabilitet, 
kan headspace efter nogen tid få den optimale balance mellem O2 og CO2.

© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Aktiv emballering
Ved aktiv emballering skal emballagen virke aktivt i distributionsforløbet. 
De aktive emballager, der er på markedet i dag, indeholder små sensorer, 
der fortæller noget om kvaliteten af produktet:

TTI (Time-Temperatur-Indikatorer) fortæller, om kølekæden har  ●

været brudt kritisk.
Modenhedsindikatorer fortæller, om fødevaren er klar til brug. ●

Fugtsensorer fortæller, om brødet er sprødt. ●

Bio-sensorer informerer om, hvorvidt kyllingen indeholder  ● Salmo-
nella.
Iltindikatorer. ●

 Vakuumpakning
Vakuumpakning sker ved, at headspace fjernes, således at der er tæt 
kontakt mellem emballagemateriale og produkt. Herved reduceres iltind-
holdet til et minimum, og omfanget af iltkrævende processer reduceres. 
Vakuumpakning kræver specielt pakkeudstyr, men en lignende effekt 
kan opnås på anden måde. Påføres ydersiden af fi lmen et ydre tryk, vil 
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luften omkring produktet blive presset ud, så man igen ikke har nogen 
headspace direkte på produktet. Det kan ske neddykket i væske. Det 
nyeste er de frugtposer, man kan købe i butikkerne, som har 4 lag plast. 
Udskåren frugt, der er meget iltfølsom, placeres i midten med to lag 
på begge sider. Herefter puster man luft i lagene rundt om, således at 
headspace omkring frugten er minimal. En bieffekt er, at luftposerne 
samtidig beskytter produktet mod tryk og stød.

 Skinpakning og andre metoder, hvor fi lmen rører produktet
Skinpakning kender vi alle fra fx skiveskåren laks o.l. Produktet placeres 
på et papark med foliebelægning. En plastfi lm placeres ovenpå og varmes 
tæt ned over produktet. Herved minimeres headspace, hvilket giver en 
virkning lidt som vakuumpakning. Da man ikke har trykpåvirkningen i 
samme grad, kan ilt være gemt i luftlommer inde i produktet.

I alle disse pakningssystemer kan der optræde “snog down” eller op-
blæsning af emballagen. Disse volumenændring kan skyldes forskellige 
effekter. Det kan være vanddamp, der kondenserer, eller andre luftarter, 
som enten opløses eller udskilles i headspace.

Avancerede komponenter i et fødevareemballagesystem
En række nye teknologier er under løbende implementering i industrien. 
Foreløbig er disse systemer ikke så almindelige endnu, men mange embal-
lageproducenter arbejder på at udvikle anvendelige teknologier i disse år.

CO2 CO2 CO2

O2

Fødevare 1

Absorber

Fødevare 2

Controled release

O2 O2

Fig. 4.7. Emballagesystemet med absorber, release og lys.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Måling og forsøg

Fig. 4.8. Udstyr til måling af respiration, permeabilitet og headspace.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Hovedparten af disse forhold kan man selv måle sig frem til med må-
leudstyr, der måler ilt og CO2 indholdet i pakningers headspace og et 
fuldstændigt lukket kammer, samt et termometer og et hygrometer. 

Myndighedskrav til emballage
Alle EU-lande har indført lovgivning, der kræver, at alle, der bringer en 
emballage på markedet, skal sikre:

At emballagen er minimeret, så den kun lige netop opfylder sin  ●

funktion.
At tungmetalindholdet er under 100 ppm. ●

At indholdet af en række naturskadelige stoffer er minimeret. ●

At emballagematerialer kan genvindes på en eller fl ere af følgende  ●

måder:
  – Materialegenvinding.
  – Forbrænding med energigenanvendelse.
  – Biologisk nedbrydning.

En række lande kræver også, at producenten på forhånd har betalt for 
at fjerne emballagen fra markedet igen. Snart er Danmark det eneste 
land, der ikke bruger følgende lille grønne mærke for, at denne afgift 
er betalt.

 Emballage-
lovgivning
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Normalt beder man emballageleverandøren levere dokumentation for 
alt dette.

Hygiejne
EU kræver egenkontrol efter HACCP-principperne i alle virksomheder 
i fødevarekæden. Dette gælder også emballageproducenter, vognmænd, 
supermarkedskæder osv. I Danmark gennemføres kontrollen af føde-
vareregionerne. Store supermarkedskæder i fx England gennemfører 
desuden egne kontrolbesøg.

Samspil mellem fødevare og emballage
Enhver emballage skal opfylde en lang række krav, og ethvert embal-
lagevalg bør ske ud fra en grundig analyse af de krav, der stilles til den 
pågældende emballage.
 Kravene til emballageløsningerne stilles i hele kæden fra producenten 
af emballagematerialet, over fødevareproducenten, til forbrugeren og 
videre til affaldshåndteringen. En optimal emballageløsning kræver en 
grundig funktionsanalyseanalyse af kravene. Samarbejdet med en em-
ballageproducent giver de bedste resultater, når fødevareproducenten 
er i stand til at formulere så god en funktionsanalyse som muligt. Sagt 
på en anden måde: Emballageproducenten kan kun levere gode embal-
lageløsninger, når kravene til emballagen er formuleret af dem, der skal 
anvende emballagen.
 Hovedformålet med emballering er at beskytte en fødevare mod udefra-
kommende påvirkning på dens vej fra producent til forbruger. Påvirknin-
ger, der har det tilfælles, at de kan være med til at forringe fødevarernes 
kvalitet eller forringe deres holdbarhed. Det er både et krav formuleret 
af forbruger, fødevareproducent og detailled. Således vil der være et sam-
menfald, mens der i andre tilfælde er tale om specifi kke krav. Til eksempel 
er det et forbrugerkrav, at emballager skal være nemme at åbne og ofte 
med mulighed for genluk. 
 Emballagen bidrager til bevarelse af fødevarekvaliteten og dermed at 
sikre holdbarheden, men det er vigtigt at holde fast i, at en fødevares 
kvalitet aldrig vil være bedre end i pakkeøjeblikket, og at emballagen 
fungerer som middel til at fastholde denne kvalitet.

Krav til fødevareemballage

Forbruger Fødevare

Fødevareproducent

Emballageproducent

MiljøLovgivning

Detailled

Distribution

Lager

Fig. 4.12. Krav til fødevareemballage.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Funktionsanalyse

Fødevarekvalitet
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Ud fra denne betragtning er der i de følgende eksempler lagt vægt på at 
give et bud på en mulig emballageløsning ud fra en funktionsanalyse af 
fødevarerne.

Husholdningsplastposer
I private husholdninger anvendes et stort antal plastposer til opbevaring 
af fødevarer.
 Funktionskrav til disse plastposer kunne beskrives som:

Beskytte indholdet mod udtørring/vandoptagelse;  ●

dvs. lav vanddamppermeabilitet. 
Beskytte indholdet mod frysebrænding ved opbevaring i fryser. ●

Beskytte indholdet mod krydskontaminering fra andre fødevarer. ●

Beskytte omgivelserne mod ”forurening”. ●

Plastposen skal kunne fungere som samleemballage,  ●

dvs. holde sammen på enkeltdele.
Plastmaterialet skal være godkendt til fødevarer  ●

(hvilket fx affaldsposer ikke nødvendigvis er). 
Plastmaterialet skal kunne tåle temperaturer ned til ca. -30 °C. ●

Plastposerne til husholdningsbrug er typisk fremstillet af PE, enten HDPE 
eller LDPE i forskellige tykkelser afhængig af, om det er frostposer eller 
ej. PE eller polyethylen er karakteriseret ved en lav permeabilitet over for 
vanddamp, men en høj permeabilitet over for luftarter. Se tabel 4.5. 
 HDPE kendes ved at være knitrende i modsætning til LDPE.
Forskellen mellem LD- og HDPE ligger væsentligst i, at HDPE er stær-
kere og har bedre barriereegenskaber sammenlignet med LDPE. Derfor 
kan man anvende HDPE i tyndere kvaliteter end LDPE og alligevel have 
tilsvarende styrke og barriere over for vanddamp.

Eksempler på hus-
holdningsposer

Plastmateriale Tykkelse Maks.
temperatur

Min.
temperatur

Plastposer til op-
bevaring i køleskab

LDPE; Low 
density poly-
ethylen

0,020 
mm

70 °C -30 °C

Dybfrostposer LDPE; Low 
density poly-
ethylen

0,038 
mm

70 °C -30 °C

Fryse-/kogeposer
Velegnet til mikro-
bølgeovn

HDPE; High 
density poly-
ethylen

0,020 
mm

100 °C -30 °C

Tabel 4.3. Forskellige husholdningsposers egenskaber.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Funktionskrav

Emballageløsning
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Lag nr. Funktion
Polyester 12 μ 1 Styrke
Trykfarve 2 Sælge
Metallisering 3 Barriere
Bindemiddel 4
PE 5 Svejsning
Produkt (grønne ærter)

Fig. 4.13. Principskitse til opbygning af laminat til 
dybfrosne grønne ærter. Se endvidere tabel 4.5.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Ved at opbevare frosne grøntsager i poser af lamineret plastfolie som 
skitseret i fi gur 4.13 opnås en permeabilitet over for vanddamp og O2, der 
ligger tæt på 0. Samtidig sikres en tæt svejsning, hvilket ofte er den be-
grænsende faktor for holdbarheden af ærter opbevaret i frossen stand.
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Typiske krav til emballagen

Brød Tørret 
pasta

Kager Biskuit Chips Chokolade

Vanddamps-
permeabilitet 
WVTR
g/m2/dag ved 25 
μ fi lm, 28 C̊ og 
90 %rf

3,5 3,5 5,0 5,2 0,2 4,8

Iltpermeabilitet 
OTR
cc/m2/dag/atm

- - - - 25 -

Trækstyrker i mN/
m2

140-290 140-290 140-290 100-155 140-290 115-170

Friktions-
koeffi cient

0,25 0,25 0,25 0,25-0,3 0,25 0,25-0,3

Transparent ja ja ja nej nej nej
Beskyttelse mod 
fedtstoffer

ja nej ja ja ja ja

Kvalitet af påtryk vigtig vigtig vigtig vigtig vigtig vigtig
Typisk 
holdbarhed i dage

8-10 100-200 100-200 100-200 30-100

Typisk 
materialevalg

PE eller 
OPP på 
30-40 μ

Laminater 
OPP/PP 
eller OPP

Laminater 
OPP/PP 
eller OPP/
Alu eller 
PET/alu/
PE

Laminater
OPP/
Alu eller 
tilsva-
r ende

Laminater
OPP/
Alu eller 
tilsva-
r ende på 
ca. 30 μ

30-35μ 
OPP

Tabel 4.4. Typiske krav til emballagen. PE = Polyethylen. OPP 
= Orienteret polypropylen. PP = Polypropylen (uorienteret 
eller biaksialt polymere kæder). PET = Polyesther.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Fig. 4.14. Sammenligning mellem termoplast og hærdeplast.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG 

Termoplast:
Bliver bløde ved opvarmning  ●

og hårde ved afkøling. 
Det beholder altså de 
termoplastiske egenskaber.
Det består af lange kæder,  ●

som kun har svage bindinger 
mellem kæderne.
Bindingerne mellem kæderne  ●

er så svage, at de kan brydes, 
når plasten opvarmes.
De svage bindinger  ●

gendannes, når 
plasten afkøles, og det 
termoplastiske materiale 
bevarer sin nye form.

eks.: Polyethylen, polypropylen, 
polystyren.

Hærdeplast:
Når det først er dannet,  ●

bliver det aldrig blødt igen. 
Det ændrer ikke form, når 
det først er støbt og hærdet.
Det består af lange kæder  ●

med mange stærke bindinger 
mellem kæderne.
Bindingerne mellem  ●

kæderne er så stærke, at de 
ikke brydes ved opvarmning.
De stærke bindinger  ●

betyder, at hærdeplasten 
altid bevarer sin form

eks.:  Polyester, polyamid.
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Specifi kationer på emballagematerialer
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Styrkematerialer

Cellulose >500 100 500-1000 30-50 150 -20

PA 6 og PA 66 Polyamid - Nylon >500 8-40 150-400 90-140 -40

PVC blødgjort Polyvinylchlorid 200-600 500-7500 500-12000 100-500 55 -10

PC Polycarbonat 75-150 3200-4700 12000-16500 600-800 130 -75

PS orienteret Polystyren 100-150 5500 14000 80

PETP Polyester 10-30 40-100 200-500 5-20 150 -40

PP uorienteret Polypropylen 4-12 1300-6400 5000-21000 300-700 121 0

PP biaksialt 4-8 2000-2500 6000-10000 400-1000 120-140 -50

Svejsbare materialer

LDPE Polyethylen -LD 10-20 6000-8500 30000-40000 2000-2800 65-95 -50

HDPE Polyethylen -HD 5-10 1600-2100 4500-10000 550-800 100-120 -45

EVA Ethylenvinylacetat 25-45 7000-14000 20000 6200 60-80

Barrierematerialer

Alu-folie 0 0 0 0 250-290

Alu-metallisering 0 1-10 1-10 1-5 250-290

PVdC Polyvinylidenchlorid 0,5 -5 5-26 40-150 90 -20

EVOH Ethylenvinylalkohol 16-18 3-5 0 0

1 Vanddamp: g/m2/døgn ved 25 μ og 90 %rf.
2 Luftarter: ml/m2/døgn/atm ved 25 μ.

Tabel 4.5. Nogle typiske specifi kationer på emballagematerialer. LDPE = Low 
Density Polyethylen. HDPE = High Density Polyethylen. EVA = Ethylenvinylacetat. 
PC = Polycarbonat. PVC = Polyvinylchlorid. PS = Polystyren. 
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Tabel 4.5 indeholder nogle typiske materialespecifi kationer. Nye materia-
levarianter, herunder tilsætningsstoffer, kan give store variationer. Også 
perforering af disse fi lm ændrer meget ved egenskaberne. Effekterne er 
lineære, så når fi lmtykkelsen fordobles, halveres gennemtrængeligheden. 
Bemærk i øvrigt, at selv et meget tyndt lag aluminium metalliseret på en 
plastfi lm gør, at fi lmen næsten bliver helt tæt.
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 Metalemballage er især kendt som konserves, hvor fødevaren auto-
klaveres i emballagen. Det giver meget lang holdbarhed for fødevarer 
gennem tæthed og styrke mod mekaniske påvirkninger. Dåser anvendes 
også til ikke konserverede produkter fx med genlukkeligt låg til kager, 
kaffe osv.
 Dåser fremstilles af enten 2 eller 3 stykker metal. 2-stk. dåser dybtræk-
kes og er mest kendte fra drikkevaredåser og fl ade fi skekonservesdåser. 
3-stk. dåser er normalt de velkendte cylindriske konservesdåser og kage-
dåser.
 Skønt metaldåser er særdeles effektive til at beskytte fødevarer og giver 
lange holdbarheder, har dette emballagemateriale været stærkt på retur. 
Det skyldes ønsket om transparente emballager og hurtige omstillinger 
til nye faconer og små produktionsserier.
 Aluminiumsfolie er ofte anvendt til emballage. Det sker enten som 
omvikling af et produkt – ligesom papir – eller presset op til bakker, fx 
til leverpostej og kager.

Glas
Glas anvendes især på to måder til fødevarer. Det er fl asker til fl ydende 
fødevarer og konservesglas.

Glastype SiO2 Al2O3 Na2O K2O MgO CaO
Emballageglas 72 % 2 % 14 % - - 10 %
Glasfl asker 72 % 1,5 % 13,5 % - 3,5 % 8,5 %
Blyglas 60 % 8 % 2,5 % 12 % - -

Tabel 4.5. Glastyper.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Glas fremstilles af kvartssand, soda og kalk, der smeltes i en ovn (menge) 
ved ca. 1.100 C̊. En tyktfl ydende klump klippes af og falder ned i en 
form, der formgiver emballagen/fl askens øverste del (åbningen med luk-
kemekanisme), samt en tyk bunddel med en tom inderpart. Dette præ-
formgivne varme glas fl yttes hurtigt over i en anden form, der indvendigt 
er formgivet til glassets kommende yderside. Mundstykket fastholdes, 
mens glasset med trykluft presses ud mod formens sider.
 Når glasset således er færdigt, men stadigt meget varmt, fl yttes glasset 
over på et metalbånd, der langsomt bevæger glasset ind i en køletunnel. 
Her køles glasset langsomt ned, så der ikke opstår varme spændinger. 
Det færdige glas efterbehandles med et tyndt lag plast for at beskytte 
glassets overfl ade.
 Denne proces anvendes også i en tilpasset form til at fremstille blæste 
plastikfl asker, som man kender fra sodavand, saftevand, ketchup, sovse 

Alu-folie
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Kødproduktion i Danmark
Tabel 5.1 viser udviklingen inden for produktion af kød i Danmark fra 
1991 frem til 2008. Produktionen af svin udgør langt den største andel 
af den totale danske kødproduktion, og denne andel er steget støt de 
seneste år fra 78 % i 1991 og til knap 85 % i 2008. I samme periode er pro-
duktionen af fjerkræ også steget, mens produktionen af kvæg er faldet. 
Således er der i 2008 blevet produceret mere fjerkrækød end oksekød i 
forhold til produktionen i 1991. De angivne mængder for 2008 kom-
mer fra henholdsvis 27 millioner svin, 100 millioner fjerkræ og 511.000 
stykker kvæg.

Ud over svinekød, fjerkrækød og oksekød bliver der også produceret en 
mindre mængde fåre- og lammekød. Langt størstedelen af den samlede 
kødproduktion bliver eksporteret, og Danmark er blandt verdens største 
eksportører af svinekød.

1991 1995 1999 2003 2008

Svin 1326 1582 1781 1898 1985

Fjerkræ 142 184 205 205 205

Kvæg 231 200 173 161 138

Tabel 5.1. Den danske kødproduktion fra 1991 til 2008, angivet i mio. kg
KILDE: DANMARKS STATISTIK 2008. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Svinekød
Grise bliver i Danmark avlet med det ene formål at producere kød. Svi-
nekød bliver produceret ud fra krydsninger mellem fi re forskellige rene 
racer.

Svinekødsracer i Danmark

Landrace. ●

Yorkshire. ●

Hampshire. ●

Duroc. ●

Fordelen ved at anvende krydsninger i produktionen af kød frem for 
rene racer er, at de gode egenskaber fra de enkelte racer kan kombineres 
ved at krydse racerne.
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Kategori Alder ved slagtning
 % af produktionen 

2008 tal
Kalve 8–12 mdr. 7 %
Ungtyre 1–2 år 37 %
Tyre > 2 år 11 %
Stude 1,5–2,5 år 1 %
Kvier 1–2,5 år 8 %
Køer > 2,5 år 36 %

Tabel 5.2. Kategorier af oksekød, alder ved slagtning og 
andel af kvægproduktionen i Danmark i 2008. 
KILDE: DANMARKS STATISTIK, 2008. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Den danske malkekvægsbestand består primært af tre racer
Sortbroget dansk malkerace. ●

Rød dansk malkerace. ●

Jersey. ●

Sortbroget dansk malkerace udgør den største andel. Herudover fi ndes 
der også en række krydsninger. For at opretholde en høj mælkepro-
duktion skal malkekøer jævnligt have en kalv. Dette giver blandt andet 
anledning til den relativt store produktion af ungtyre.

Egentligt kødkvæg udgør kun en mindre del af den samlede kvægbestand 
i Danmark, og bestanden udgøres af mange forskellige racer.

Dansk kødkvæg (de kendteste racer)

Hereford. ●

Simmentaler. ●

Charolais. ●

Aberdeen Angus. ●

Limousine. ●

Skotsk Højland. ●

I forhold til de andre kødproducerende dyr bliver der produceret meget 
begrænset mængder af lammekød i Danmark. Størstedelen af dansker-

Oksekød

Lam
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De spiselige organer omfatter: hjerte, lever, nyre og tunge, og de ikke-spise-
lige dele er bl.a. skind, hår, hove og kønsorganer. Tarmene beregnes som så-
dan ikke som spiselige, men de bruges i stor udstrækning ved produktion 
af pølser. Slagtekroppen består af muskulatur, fedtdepoter og knogler.

Tabel 5.3 viser et eksempel på sammensætningen af en slagtet stud.

Kategori Vægt (kg)
Procent af

levende vægt
Slagtekrop 265 53
Tarm/mave indhold 64 13
Skind 49 10
Tarme/maver 41 8
Hoved, lunger, mellemgulv 31 6
Blod 20 4
Lever og nyre 11 2
Tarm, fedt 8 2
Andet 11 2

Tabel 5.3. Sammensætningen af en slagtet stud med en levende vægt på 500 kg.
KILDE: WARRIS, 2000. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Slagteprocenten
Den procentmæssige del af det slagtede dyr, som slagtekroppen udgør, 
benævnes slagteprocenten. Slagteprocenten afhænger af bl.a. art, race, 
køn, alder og ernæringstilstand. Kvæg har typisk slagteprocenter på 50 
til 60, svin omkring 75 og kyllinger lidt lavere.

Muskulaturen på en slagtekrop fra kvæg og svin udgøres af omkring 300 
muskler og for fjerkræ omkring 160 muskler. De enkelte muskler har 
hver deres funktion ved enten bevægelse af lemmerne eller stabilisering af 
kroppen i bestemte stillinger. Ved opskæring af en slagtekrop til enkelte 
udskæringer opdeles kroppen mindre dele. Opdelingen er afhængig af, 
hvad udskæringen skal bruges til. I fi gur 5.1 er vist, hvorledes en gris 
kunne opdeles, hvis målet er at sælge fersk svinekød i et supermarked. Ved 
fremstilling af fx bacon eller Parmaskinke vil opdelingen være anderledes 
og tilpasset de to produkter.1

1 Yderligere oplysninger om udskæring af kvæg, lam og fjerkræ kan fi ndes i Borg, 
2010.
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Forende

Bov

Bovsteaks Nakkefilet Slag Kogestykke Stegestykke Svinekam Skinkeschnitzel Skinkeculotte

SkinkestegKam u/sværRevelsbenRibsteaksRullestegNakkekotelet

Snitte, stegeben & skank Koteletter Nøgleben & skank

Nakkekam Brystflæsk Kam Inderlår & klump Yderlår

Midterstykke

Slagterkrop fra en gris

Skinke

Fig.5.1. Eksempel på opskæring af en gris til detailsalg.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Musklens mikrostruktur
Den tværstribede muskulatur er opbygget af individuelle celler, der be-
nævnes muskelfi bre. Muskelfi bre er samlet i muskelfi berbundter, som 
igen er samlet til hele muskler. Figur 5.2 viser den hierarkiske opbyg-
ning af en muskel. Hele musklen, muskelfi berbundterne og de enkelte 
muskelfi bre er omsluttet af bindevævshinder rige på proteinet kollagen. 
Disse benævnes henholdsvis epi-, peri- og endomysium. Muskelfi brenes 
cellemembram (Sarkolemma) er placeret under endomysiet. Muskelfi -
brene indeholder et varierende antal myofi briller, der er opbygget af to 
slags proteiner samlet i myofi lamenter, henholdsvis myosinfi lamenter 
og aktinfi lamenter. Myosinfi lamenter og aktinfi lamenter benævnes også 
tykke og tynde fi lamenter.

{

{

Muskel

Bindevæv Perimysium
Epimysium

Fiberbundt

Endomysium

Celle-
membran

Myofibril

Muskelfiber

Myofilamenter

Myosin

Z-skive

Aktin

Fig.5.2. Musklens strukturelle opbygning.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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deles disse i to hovedgrupper: Type I fi bre, som er røde, langsomt kontra-
herende fi bre, primært med oxidativ metabolisme, og Type II fi bre, der er 
hvide, hurtigt kontraherende fi bre, primært med glycolytisk metabolisme. 
I udvoksede dyr inddeles type II fi bre yderligere i Type IIa og Type IIb, 
hvor Type IIa har en større oxidativ metabolisme end Type IIb fi bre.

Hele muskler inddeles normalt i to typer, henholdsvis røde og hvide 
muskler. Røde muskler indeholder en stor andel af Type I fi bre, og hvide 
muskler indeholder en stor andel Type II fi bre. Næsten alle muskler vil 
indeholde alle tre muskelfi bertyper, men i forskelligt forhold. Tabel 5.4 
angiver nogle af de vigtigste forskelle, der er observeret mellem de tre 
muskelfi bertyper.

Karakteristika for muskelfi bertyper

Type I Type IIa Type IIb
Myoglobinindhold Højt Mellem Lavt
Antal mithochondrier Mange Nogle Få
Oxidativ kapacitet Stor Mellem Lille
Glycolytisk kapacitet Lille Mellem Stor
Glycogenindhold Lavt Mellem Højt
Kontraktionshastighed Langsom Hurtig Hurtig

Tabel 5.4. Karakteristika for muskelfi bertyper.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Bindevæv
Som navnet antyder, holder bindevævet sammen på kroppens organer og 
indgår som nævnt i muskelstrukturen, hvor det overfører kraftpåvirknin-
gen fra muskler til skelettet under bevægelse. Brusk, sener og knoglevæv 
regnes også som bindevæv, og fedtvævet har også et stort indhold af bin-
devæv. Bindevæv er opbygget af en grundsubstans, nogle bindevævspro-
ducerende celler (fi broblaster) og fi bre. Størstedelen af bindevævsfi brene 
består af proteinet kollagen og er i rå tilstand mekanisk meget stærke. 
Der fi ndes også en lille mængde bindevævsfi bre, som består af proteinet 
elastin, der som navnet antyder, er meget elastiske.

Det er primært kollagenfi brenes sammensætning, struktur og mængde, 
der har betydning for kødets spisekvalitet og i særdeleshed kødets mør-
hed. Fibrene er opbygget af et meget stort antal kollagen-molekyler, der 
er et langstrakt molekyle af ca. 300 nm længde. De enkelte kollagen-
molekyler i fi brene er forbundet med kovalente krydsbindinger, der giver 
fi brene den høje mekaniske styrke. Disse kovalente krydsbindinger kan 

Røde og hvide 
muskler
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nedbrydes ved varmebehandling, men stabiliteten over for varme er af-
hængigt af dyrets alder. Jo ældre dyret er, jo mere stabile er bindingerne, 
og dette er en væsentlig forklaring på, at kød fra ældre dyr er mindre 
mørt end kød fra unge dyr, og at kød fra ældre dyr skal varmebehandles 
i længere tid for at give en tilfredsstillende mørhed.

Der er en stor forskel i bindevævsindhold mellem forskellige muskler, 
og som tabel 5.5 viser, hænger kødets sejhed til dels sammen med ind-
holdet af bindevæv i musklen. Jo højere indhold af bindevæv, jo mere 
sejt er kødet.

Sammenhæng mellem sejhed og 
kollagenindhold i fem muskler fra okse

Muskel:
Sejhed

(N)
Kollagen indhold

(%)
Mørbrad 34 0,50
Filet 38 0,62
Inderlår 62 0,92
Lårtunge 81 1,15
Yderlår 88 1,17

Tabel 5.5. Den maksimale kraft, der skal til for at skære 
en kødblok over med dimensionen 1x1x5 cm. 
KILDE: PEARSON & DUTSON, 1994. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Fordeling og sammensætning af fedt
Ud over muskler, sener og knogler består en slagtekrop af en væsentlig 
del fedtvæv. Fedtvævet kan inddeles i fi re depoter: fedtet omkring indvol-
dene (fl ommefedt), fedtet der ligger lige under huden (subkutant), fedtet 
imellem enkelte muskler (intermuskulært) og fedtet inden i de enkelte 
muskler (intramuskulært).

Den biologiske funktion af fedt er dels at virke som energidepot, dels at 
isolere mod kulde. Desuden virker fedtdepoterne som “stødpuder” både 
under huden og omkring de indre organer. Endvidere er cellemembra-
nerne opbygget af fosfolipider, og i fedtet er opløst en del vitaminer og 
andre essentielle komponenter. Fedtdepoterne består primært af triglyce-
rider, hvor fedtsyrerne hovedsageligt har 14 til 18 kulstofatomer i kæden 
og 0 til 3 dobbeltbindinger. Derudover består en lille andel af fedtet af 
fosfolipider, specielt i det intramuskulære fedt.

Kødets spisekvalitet er stærkt afhængigt af mængden af intramuskulært 
fedt, der også benævnes fedtmarmorering. Ved fremstilling af kødpro-

Fedtmarmorering
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dukter er det specielt kvaliteten af det subkutane og intermuskulære 
fedt, der er af betydning. Det er ønskeligt, at dette fedt ikke er for blødt, 
hvilket afhænger af fedtets smeltepunkt, der igen afhænger af fedtsyre-
sammensætningen og forholdet mellem mættet og umættet fedt. Jo mere 
umættet fedtet er, jo blødere er fedtet.

Subkutant fedt

Intermuskulært fedt

Intramuskulært fedt

Fig. 5.3. Fedt i kød. 
KILDE: KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Slagtekroppens indhold af fedtsyre stammer dels fra dyrets foder og 
dels fra dyrets egen syntese af fedtsyre. Når deponeringen af fedt sker på 
grundlag af dyrets egen syntese, bliver indholdet af mættede fedtsyre re-
lativt højt og indholdet af polyumættede fedtsyre relativt lavt. Derudover 
er der forskel i optagelsen af fedtsyre fra foderet mellem en-mavede dyr 
(gris, fjerkræ) og fl er-mavede dyr (drøvtyggere: kreaturer, lam). Mikroorga-
nismerne i drøvtyggeres vom hydrogeniserer foderets umættede fedtsyre 
til mættet fedtsyre, således at fedtdepoterne får et højere indhold af mæt-
tet fedtsyre end hos en-mavede dyr. Indholdet af transfedtsyre i fedtet 
fra lam og okse skyldes også aktiviteten af vommens mikroorganismer. 
Forskellen på drøvtyggeres og en-mavede dyrs fedtsammensætning og 
fordeling er vist i tabel 5.6.

Forskellen imellem en-mavede og fl er-mavede dyr bevirker, at fedtet i ok-
sekød er meget lidt påvirkeligt under produktion af dyrene, mens fedtet 
i grise og fjerkræ i høj grad afspejler foderets fedtsyresammensætning. 
Dette kan bl.a. udnyttes til at ændre den funktionelle kvalitet af svinefedt 
ved fx at fodre med meget mættet fedt, hvis målet er mere hårdt fedt, 
eller at fodre med meget umættet fedt, hvis målet er et højere indhold 
af polyumættet fedtsyre.
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Lam1 Okse2 Svin2 Kalkun3 Kylling3

Total fedt (g/100 g) 5,5 2,5 2,1 2,2 5,7
Mættet fedt (g/100 g) 2,7 1,1 0,8 0,6 1,0
Monomættet (g/100 g) 2,0 1,2 0,9 0,7 1,9
Polyumættet (g/100 g) 0,3 0,1 0,2 0,7 1,5
Transfedtsyre (g/100 g)  0,35 0,07 0,01 0 0

Mættet fedt ( %) 53 % 45 % 40 % 30 % 22 %
Monomættet ( %) 40 % 50 % 46 % 34 % 43 %
Polyumættet ( %) 5 % 4 % 12 % 33 % 34 %

Tabel 5.6. Fedtindhold og sammensætning af fedt i afpudset kød fra sammenlignelige 
udskæringer. 1=Lammekølle, 2=Inderlår, 3=Udefi neret, råt kød.
KILDE: FØDEVAREDATABANKEN, 2005. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Musklens funktion 
og energiomsætning
Dette afsnit handler ikke direkte om fødevaren kød, men om de grundlæg-
gende fysiologiske processer, der dels producerer energi i den levende mu-
skel, dels får muskler til at trække sig sammen og derved gør bevægelse mu-
ligt. De beskrevne processer er grundlæggende for at kunne forstå de senere 
afsnit omkring rigor-processerne og modningsprocesserne. Afsnittet er 
således nødvendigt for at kunne forstå de ændringer, der sker i musklerne, 
når dyret bliver slagtet, og hvordan disse ændringer påvirker kvaliteten 
af kødet.

Kontraktionsprocessen
Muskelkontraktionsprocessen i den levende muskel initieres, når et nerve-
signal når frem til enden af et motorneuron. Dette starter en række trin-
vise processer i cellemembranen og internt i muskelcellen og resulterer i 
en frigivelse af Ca2+ fra det sarcoplasmatiske reticulum. Ca2+ starter kon-
traktionen ved at binde til troponin-C, der er en del af troponinkomplek-
set på aktinfi lamenterne. I den hvilende muskel afskærmer tropomyosin 
bindingsstederne for myosinhovederne på aktin. Ved binding af Ca2+ til 
troponin-C induceres en strukturændring, der bevirker, at tropomyosin 
forskydes og blotlægger bindingsstederne for myosinhovederne. Myosin 
kan herefter bindes til aktinfi lamenterne.
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Fig. 5.4. En enkelt kontraktionscyklus.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Efter Ca2+ har bundet til troponin-C, vil muskelcellen kontrahere som 
vist i fi gur 5.4. (1) ATP er bundet til myosinhovedet. Ved spaltning af ATP 
til ADP og fosfat binder myosinhovedet til de blotlagte bindingssteder 
på aktinfi lamenterne (2). Dette medfører en strukturændring af myosin-
molekylet, således at hovedet “bøjes” og derved trækker aktinfi lamentet 
hen over myosinfi lamentet. Denne bevægelse medfører, at ADP og fosfat 
frigøres (3), og et nyt ATP molekyle kan bindes (4). Bindingen af ATP 
frigør samtidig myosinhovedet fra aktinfi lamentet, og myosinhovedet 
“rettes ud” igen. En ny cyklus kan herefter begynde.

Så længe der er Ca2+ og ATP til stede omkring myofi lamenterne, vil kon-
traktionen køre som angivet i fi gur 5.4 og først ophøre, når nervesignalet 
ophører, og Ca2+ pumpes tilbage i det sarcoplasmatiske reticulum ved 
hjælp af calciumpumper. Derved afskærmes myosinhovedernes bindings-
steder på aktin, og kontraktionscyklussen afbrydes. Energien, som kræves 
for at pumpe Ca2+ tilbage i det sarcoplasmatiske reticulum, kommer også 
fra ATP. ATP er derfor nødvendig både for kontraktionsprocessen og for, 
at musklen kan komme tilbage til hviletilstanden og igen være parat til 
en ny kontraktion.

Kontrak-
tionscyklus
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Fig.5.5. Sammenfatning af de vigtigste rigor-processer. KP: kreatinphoshat, 
ATP: Adenosintriphosphat. 
KILDE I FORHOLD TIL VÆRDIERNE: WISMER-PEDERSEN, 1989. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Hastigheden af rigor-processerne og tiden, før rigor mortis er indtruf-
fet, afhænger af en række faktorer. Processerne løber hurtigere ved høje 
temperaturer, hvorfor de inderste muskler i en slagtekrop vil nå til rigor 
mortis før de yderste muskler, der hurtigt bliver afkølet som følge af 
slagtekroppens nedkøling. Muskelfi bersammensætning har også stor 
betydning. Som vist i tabel 5.4 har muskler med et højt indhold af type IIb 
fi bre et stort glykolytisk potentiale og et højt glykogenindhold i sammen-
ligning med muskler med et højt indhold af type I fi bre. Dette betyder, at 
hvide muskler er meget gode til at producere ATP anaerobt og forklarer 
også, hvorfor pH-faldet i hvide muskler er hurtigere end i røde muskler. 
Endvidere kan stress før slagtning accelerere pH-faldets hastighed, hvilket 
kan være et problem specielt ved slagtning af grise.

Der er også forskel mellem arter. Rigor-processerne løber hurtigst i fjer-
kræ, hvor rigor mortis er indtruffet mellem 0,5 og 6 timer efter slagtning. 
I grise kører rigor-processerne lidt langsommere, og rigor mortis er typisk 
indtruffet 12 timer efter slagtning. I kreaturer kan der gå op til 30 timer, 
før rigor mortis er indtruffet. Forskellen mellem arter hænger sammen 
med forskellen i muskelfi bertyperne mellem arterne. Kreaturer har et højt 
indhold af type I fi bre og et lavt indhold af type II fi bre. Det omvendte 
gør sig gældende i fjerkræ.

Hastighed
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Funktionelle kvaliteter
Funktionel kvalitet handler om kødets egenskaber som en råvare til vi-
dere anvendelse, enten i form af ferske udskæringer eller til fremstilling 
af forarbejdede kødprodukter.

Proteinopløselighed
De funktionelle egenskaber af kød er meget tæt forbundet med opløse-
ligheden af muskelproteinerne. Størstedelen af proteinerne i kød indgår 
i den myofi brillære struktur, hvor de interagerer med andre proteiner via 
ionbindinger, hydrogenbindinger, kovalente bindinger og hydrofobe in-
teraktioner. For at få proteinerne i opløsning skal deres interaktion med 
andre proteiner og komponenter i kødet brydes, hvilket typisk sker ved 
at hæve ionstyrken i kødet ved at tilsætte forskellige salte som fx NaCl 
og/eller fosfater eller ved at ændre på pH.

Proteinerne i kød inddeles oftest i tre grupper efter deres opløselighed i 
forskellige opløsninger:

1. Vandopløselige proteiner.
2. Saltopløselige proteiner.
3. Uopløselige proteiner.

Vandopløselige proteiner
Omkring 25-30 % af proteinerne i kød er opløselige i vand. Det er hydro-
fi le globulære proteiner, der allerede er i opløsning i den levende muskel 
og i kød. De betegnes også sarcoplasmatiske proteiner, fordi de er opløst 

Tid efter slagtning
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jh

ed

Ikke-strakt muskel

Strakt muskel

Rigor mortis

Baggrundssejhed

Fig. 5.6. Udvikling i kødets sejhed efter slagtning i en ikke-strakt og en strakt muskel.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Denaturering af proteiner kan induceres på forskellige måder. Ved at 
ændre pH, både op og ned, kan proteiner denaturere. Ved at hæve tem-
peraturen under varmebehandling vil myosin begynde at denaturere 
omkring 40 °C, aktin omkring 80 °C og kollagen omkring 50 °C. Ef-
fekten af dette ses meget tydeligt ved kogning af et stykke kød. En tredje 
måde at denaturere proteiner på er ved mekanisk påvirkning, eksempelvis 
ved emulgering af fedt under fremstilling af kogepølser eller leverpostej. 
Betydning af proteindenaturering behandles senere i kapitlet.

Vandbindingsevne
Vandbindingsevnen og kødets indhold af vand er vigtige af to grunde. For 
det første sælges kød sædvanligvis efter vægten, så faktorer, der påvirker 
ændringer i kødets vandindhold, har stor økonomisk betydning. For det 
andet har kødets vandindhold og vandbindingsevne betydning for kødets 
saftighed og anvendelighed til produktion af forarbejdede produkter.

Vandbindingsevnen kan defi neres som kødets evne til at holde på sit eget 
vand, fx når kødudskæringer ligger i en supermarkedskølemontre, og som 
kødets evne til at holde på vand, der bliver tilsat under processering, fx 
ved sprøjtesaltning af kogeskinker.

Muskler indeholder omkring 75 % vand umiddelbart efter slagtning. 
Vandet er bundet mere eller mindre løst i kødets struktur som angivet 
i tabel 5.7. Størstedelen af vandet er bundet imellem myofi brillerne ved 
hjælp af kapillærkræfter, og det er også ændringer i myofi brillerne, der 
giver anledning til de største ændringer i kødets vandbindingsevne og 
vandindhold.

Ekstracellulært vand 5-10 % Imellem enkelte muskelfi bre 
og muskel fi brebundter.

Intracellulært vand Ca. 5 % Imellem myofi briller.
80-85 % Imellem myofi lamenter.

4-10 % Bundet til proteiner.

Tabel 5.7. Fordeling af vand i en muskel lige efter slagtning.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Umiddelbart efter slagtning er vandbindingsevnen af kød meget høj, 
men den aftager som følge af rigor-processerne og er væsentligt nedsat 
efter rigor mortis. Faldet i vandbindingsevnen efter slagtning skyldes 
tre effekter (fi gur 5.7). For det første vil sarcomerlængden blive kortere 
som en følge af rigorkontraktionen. For det andet bliver diameteren af 
myofi brillerne mindre som en følge af faldet i pH. For det tredje vil dan-

Dryptab
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nelsen af rigor-bindinger også formindske diameteren. Disse tre effekter 
medfører, at der presses vand ud af myofi brillerne, fordi deres volumen 
bliver mindre. Vandet, som presses ud af myofi brillerne, samles i det 
ekstracellulære rum imellem muskelfi brene og muskelfi berbundterne, 
hvorfra det kan afl edes til overfl aden af kødet og fx tabes som det, der 
kaldes dryptab.

Myofibril ved slagtning 

Myofibril ved rigor mortis

Rigor-kontraktion pH-fald
Rigor-binding

Fig.5.7. Ændring i myofi brillens volumen efter slagtning.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Fig. 5.8. Den ioniske frastødningsteori. Ændring i myofi brillernes volumen ved ændring i pH. 
pI = iso-elektrisk pH for myofi lamenterne, ca. pH 5,0.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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pI = iso-elektrisk pH for myofi lamenterne, ca. pH 5,0.
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Grunden til, at diameteren og derved volumen falder, når pH falder, er, 
at pH nærmer sig myosin og aktins iso-elektriske pH (fi gur 5.8). Denne 
teori kaldes for den ioniske frastødningsteori, fordi ændringer i volu-
men skyldes frastødning af ioner med samme ladning, enten plus eller 
minus ladninger. Ved det iso-elektriske pH (pI) er nettoladningen på de 
to proteiner næsten nul, dvs. der er lige mange positive og negative lad-
ninger, og der er derfor næsten ingen frastødning mellem proteinerne, 
og fi lamenterne ligger tæt på hinanden. Hvis pH er højere end pI, er der 
fl ere negative ladninger end positive ladninger. Filamenterne frastøder 
hinanden, og volumen stiger. Hvis pH er under pI, er der fl ere positive 
ladninger, hvilket også får volumen til at stige. Da myofi brillernes vo-
lumen påvirker kødets vandbindingsevne, vil denne være lavest ved et 
pH omkring 5,0. Hvis pH bliver enten lavere eller højere end 5, stiger 
vandbindingsevne (fi gur 5.9).
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Fig. 5.9. Køds relative vandbindingsevnes afhængighed af pH og NaCl.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Ved at tilsætte NaCl til kød er det muligt at forbedre vandbindingsevne 
(fi gur 5.9). Grunden til, at NaCl forøger kødets vandbindingsevne, er 
ikke helt klarlagt, og der er forskellige teorier, der kan forklare det. Den 
hyppigst nævnte teori er, at chloridionerne i NaCl binder til de positive 
ladninger på myofi lamenterne, hvilket sænker pI og således forøger fra-
stødningen af fi lamenterne. Ved et normalt pH i kød omkring 5,5 vil 
dette have en kraftig effekt på vandbindingsevnen (fi gur 5.9). 
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processer i muskelcellen. Oxygenet kan kun bindes til jernatomet, når 
dette er på Fe(II) formen.

Fe (II)
Deoxymyoglobin  

Fe (II)O2

Oxymyoglobin

Fe (III)
Metmyoglobin  

O2

O2
 + e-

NADH

NAD+

E

Oxymyoglobin

Metmyoglobin

Deoxymyoglobin

O2

O2

Fig. 5.10. Myoglobins oxidative cyklus. 
E: Enzymet metmyoglobin reductase.

Fig. 5.11. Myoglobins oxidative former og farve 
i et stykke kød, der kun kan udveksle oxygen 
med omgivelserne via den øverste kant.

Myoglobinet i kød antager typisk en af tre forskellige former, der alle 
bidrager til kødets farve i mere eller mindre grad (fi gur 5.10). Deoxymyo-
globin, der har en blårød farve, oxymyoglobin, der har en kirsebærrød 
farve, og metmyoglobin, der er gråbrun i farven. Figur 5.10 viser myoglo-
bins oxidative cyklus i et stykke frisk kød. Deoxymyoglobin kan binde 
et oxygenmolekyle og antager formen oxymyoglobin. Dette kan afgive 
oxygenmolekylet samtidig med, at jernatomet oxideres til jern III, og 
metmyoglobin er dannet. Dette reduceres til deoxymyoglobin ved hjælp 
af enzymet metmyoglobin reductase.

Figur 5.11 viser, hvilken form myoglobin antager i et stykke kød. Det 
yderste lag af kødet, der har kontakt med luftens oxygen, er mættet med 
oxygen, hvilket giver kødet den fl otte røde farve, som foretrækkes af 
forbrugerne. Dette udnyttes ved pakning i modifi ceret atmosfære, hvor 
ca. 80 % af atmosfæren består af oxygen, hvilket sikrer et tykt lag af oxy-
moglobin. I det indre af kødet er der oxygen frit, og alt myoglobinet er 
på deoxyformen. Farven af deoxymyoglobin kendes også fra vakuumpak-
ket kød, hvor alt oxygen er fjernet fra kødet. Imellem laget af deoxy- og 
oxymyoglobin fi ndes et tyndt lag af metmyoglobin. I frisk kød er dette 
lag meget tyndt og ikke synligt, men det tiltager i tykkelse, når kødet 
bliver gammelt. Som fi gur 5.10 viser, er der et enzymsystem involveret i 
reduktionen af metmyoglobin til deoxymyoglobin. Denne proces funge-
rer godt i frisk kød, men effektiviteten aftager, jo ældre kødet bliver, og 
i teorien vil alt myoglobinet efter tilstrækkeligt lang tid være omdannet 
til metmyoglobin.

Myoglobinformernes betydning for farven af kødet er også afhængig af 
pH. Ved højt pH er der en masse energiforbrugende processer i kødet, der 
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Figur 5.11 viser, hvilken form myoglobin antager i et stykke kød. Det 
yderste lag af kødet, der har kontakt med luftens oxygen, er mættet med 
oxygen, hvilket giver kødet den fl otte røde farve, som foretrækkes af 
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ca. 80 % af atmosfæren består af oxygen, hvilket sikrer et tykt lag af oxy-
moglobin. I det indre af kødet er der oxygen frit, og alt myoglobinet er 
på deoxyformen. Farven af deoxymyoglobin kendes også fra vakuumpak-
ket kød, hvor alt oxygen er fjernet fra kødet. Imellem laget af deoxy- og 
oxymyoglobin fi ndes et tyndt lag af metmyoglobin. I frisk kød er dette 
lag meget tyndt og ikke synligt, men det tiltager i tykkelse, når kødet 
bliver gammelt. Som fi gur 5.10 viser, er der et enzymsystem involveret i 
reduktionen af metmyoglobin til deoxymyoglobin. Denne proces funge-
rer godt i frisk kød, men effektiviteten aftager, jo ældre kødet bliver, og 
i teorien vil alt myoglobinet efter tilstrækkeligt lang tid være omdannet 
til metmyoglobin.

Myoglobinformernes betydning for farven af kødet er også afhængig af 
pH. Ved højt pH er der en masse energiforbrugende processer i kødet, der 
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grund af det begrænsede pH-fald i kyllinger kan der opstå problemer, 
der minder om DFD kød i kyllinger.

 DFD Normal PSE

Fig. 5.12. Tre udbenede skinker af henholdsvis DFD-kvalitet, normal 
kvalitet og PSE-kvalitet. Væske i måleglassene er opsamlet dryp. 
KILDE: DANSK KØD, 1995. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Ornelugt forekommer i et par procent af slagtesvin og næsten udeluk-
kende i hangrise, der ikke er kastreret. Ornelugt kan næsten ikke erkendes 
ved råt kød, men udvikles under opvarmning. Lugten er meget ubehagelig 
og kan sammenlignes med lugten af urin eller gødning. Ornelugt skyldes 
blandt andet stoffet skatol, der dannes ved fordøjelsen af aminosyren 
tryptophan. Skatol optages i blodet og afl ejres derefter i fedtvævet. Alle 
grise producerer skatol, men ukastreret hangrise optager det meget lettere 
i blodbanen end hungrise og kastreret hangrise. Da ornelugt er uaccepta-
belt for forbrugerne, og det ikke er muligt at frasortere de hangrise, der 
vil udvikle ornelugt, kastreres næsten alle hangrise inden for de første 
2-7 levedage. En række andre stoffer end skatol er medvirkende til at give 
ornelugt, blandt andet hormonet androstenon.

Ornelugt
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Indhold pr. 100 g Enhed Svinekød Oksekød Kylling
Energi kJ 445 472 551
Protein g 21,6 22,3 20,0
Fedt g 2,1 2,5 5,7
Kulhydrat g 0 0 0
Vand g 75,2 74,2 74,0
Kolesterol mg 60 62 70
A-vitamin μg 0 0 16
D-vitamin μg 0,48 0,40 0,20
E-vitamin mg 0,10 0,12 0,29
B1-vitamin mg 0,81 0,055 0,096
B2-vitamin mg 0,21 0,18 0,158
Niacin mg 7,3 10 12
B6-vitamin mg 0,31 0,5 0,39
Pantothensyre mg 0,60 0,9 1,1
Biotin μg 2,6 0 2,0
Folat μg 2 7 21
B12-vitamin μg 0,70 1,4 0,4
C-vitamin mg 0 0 2,3
Natrium mg 66 60 76
Kalium mg 280 350 281
Calcium mg 6,0 4 11
Magnesium mg 18 22 24
Fosfor mg 175 202 173
Jern mg 0,66 2,4 0,58
Kobber mg 0,10 0,09 0,04
Zink mg 3,6 4,7 0,97

Tabel 5.8. Næringsindhold i svinekød og oksekød samt kyllingekød for sammenlignelige 
udskæringer (Svine- og oksekød er inderlår. Kylling er udefi neret råt kød).
KILDE: FØDEVAREDATABANKEN, 2005. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Indhold pr. 100 g Enhed Hamburgerryg Kogeskinke Spegepølse Frankfurterpølse
Energi kJ 508 467 1905 1135
Protein g 18,4 15,7 16,3 13,4
Fedt g 4,9 5,4 44,0 23,2
Kulhydrat g 0,8 0 0 3,0
Vand g 71,5 74,7 34,6 57,1
Kolesterol mg 61 61 74 67
A-vitamin μg 0 0 9 0
D-vitamin μg 0,52 0,53 1,05 0,77
E-vitamin mg 0,14 0,08 0,63 0,10
B1-vitamin mg 0,87 0,52 0,38 0,14
B2-vitamin mg 0,11 0,25 0,17 0,20
Niacin mg 8,93 6,73 6,70 4,30
B6-vitamin mg 0,33 0,27 0,21 0,15
Pantothensyre mg 0,60 0,44 0,92 0,68
Biotin μg 2,5 2,60 7,00 3,70
Folat μg 2,0 2 6 4
B12-vitamin μg 0,4 0 1,7 1,1
C-vitamin mg 40 0 17 0
Natrium mg 1540 1310 1915 1160
Kalium mg 317 281 241 157
Calcium mg 5 3 33 15
Magnesium mg 22 19 16 21
Fosfor mg 301 200 149 211
Jern mg 0,52 0,87 1,31 1,30
Kobber mg 0,05 0,07 0,07 0,07
Zink mg 1,39 1,90 2,40 1,40
Jod μg 1,40 1,00 4,10 14,0

Tabel 5.9. Næringsindhold i spiseklar hamburgerryg, 
kogeskinke, spegepølse og frankfurterpølse. 
KILDE: FØDEVAREDATABANKEN, 2005. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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varmebehandling. Ved nedkøling af produktet vil kollagen danne en gel, 
som også bidrager til produktets struktur.

Emulgering af fedt er vigtig for stabiliteten af fi nthakkede kødprodukter, 
som typisk indeholder store mængder fedt. Saltopløselige proteiner har 
både polære hydrofi le områder og nonpolære hydrofobe områder. Under 
fremstillingsprocessen bliver kødet og de øvrige ingredienser udsat for 
en kraftig fysisk påvirkning. Dette vil denaturere de opløste proteiner, 
hvorefter de kan emulgere fedtet. Ved emulgeringen lægger proteinet sig 
med de hydrofobe områder mod fedtet og de hydrofi le områder mod det 
omgivende vand. Fedtet bliver således holdt i opløsning i det, der kaldes 
en olie-i-vand (OiV) emulsion, som fi gur 5.13 skematisk viser.

Vand

Fedt

Proteiner

Fig. 5.13. Fedt emulgeret af denaturerede proteiner i 
vandig opløsning, olie-i-vand emulsion.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Under varmebehandlingen vil proteinerne på overfl aden af fedtet indgå i 
det gelnetværk, der bliver dannet af de proteiner, der ikke emulgerer fedt. 
Det emulgerede fedt bliver således fi kseret i strukturen og gør produktet 
meget stabilt over for fedtudskillelse.

Kollagen virker også som en emulgator, men i modsætning til de saltop-
løselige myofi brillære proteiner danner kollagen vand i olie emulsioner. 
Der opstår herved to modsatrettede effekter, der ved store mængder 
bindevæv i produktet kan føre til fedtudskillelse.

Fosfater
For at øge og sikre en tilstrækkelig proteinopløselighed og vandbindings-
evne af kød ved fremstilling af forarbejdede produkter tilsættes oftest 
fosfater sammen med NaCl, men i stadigt mindre omfang.

Emulgering
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NaNO2 + H+ → Na+ + HNO2

HNO2 + AH2 → NO + H2O + AH
NO + Mb → MbNO

Fig.5.14. Farvedannelsen i nitritsaltede kødprodukter.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Nitrit er giftigt, fordi det dannede nitrogenoxid binder meget stærk til 
myoglobin og hemoglobin, og derved forhindrer bindingen af luftens 
oxygen. Dette er begrundelsen for, at der ikke anvendes rent nitrit i pro-
duktionen, men en blanding af NaCl og nitrit (0,6 %). Nitrit kan indgå 
i en lang række andre reaktioner i kød end farvedannelsen. Den i medi-
erne meget omtalte dannelse af nitrosaminer skyldes reaktionen mellem 
nitrit og visse aminosyrer. Nitrosaminer kan virke kræftfremkaldende, 
men med de mængder af nitritsaltede kød, befolkningen indtager, er der 
ingen sundhedsmæssig fare ved det.

Røgning
Røgning af kødprodukter har oprindeligt primært været brugt som en 
konserveringsform, hvor den ændrede fl avour og farve, der også opnås ved 
røgning, var af sekundær betydning. Ved nutidig produktionsformer har 
en forbedret hygiejne, kølekonservering, pakningsformer og en hurtigere 
omsætning af produkterne, gjort røgens ændring af farven og fl avouren 
den primære begrundelse for røgning. Til frembringelse af røgen anven-
des savsmuld fra forskellige træsorter, der ved afbrænding producerer 
mange hundrede forskellige kemiske forbindelser. Disse trænger ind i 
produktet og giver den ønskede virkning på fl avouren og farven. Ud over 
traditionel røgning kan kødprodukter også tilsættes fl ydende røg, der er 
kondenseret røg på fl ydende form.

Ud over de positive sider ved røgning produceres der også giftige og 
kræftfremkaldende stoffer ved processen. Den sundhedsmæssige risiko 
ved dette er dog ikke stor nok til, at røgning af kød og andre fødevarer 
er blevet forbudt.

Eksempler på fremstilling af kødprodukter
I det følgende er beskrevet et eksempel på fremstilling af de fi re tidligere 
omtalte typer af kødprodukter. De forskellige trin i processerne er for-
klaret ud fra teorien beskrevet i kapitlet indtil nu.
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Indledning
Fisk er den største gruppe af hvirveldyr med over 20.000 forskellige arter. 
Fisk er karakteriseret ved, at de optager ilt fra vandet gennem gæller, og 
ved, at de er udstyret med fi nner. Ved systematisk klassifi cering af fi sk er 
det kun bruskfi sk (hajer, rokker m.fl .) og benfi sk (torsk, sild rødspætte 
m.fl .), der har betydning. Benfi skene kan igen opdeles i pelagiske og 
demersale fi sk (tabel 6.1).

Gruppering Karakteristika Eksempel
 Pelagiske fi sk Hovedsageligt fed fi sk med 

depotfedt i musklen (op til 
35 %). Stor andel af mørk muskel 
med højt indhold af myoglobin. 
Svømmer uafbrudt og fi nder føde 
i vandet. 

Sild, Clupea harengus
Makrel, Scomber scombrus
Hellefi sk, Reinhardtius hippoglossoides
Laks, Salmo salar
Ansjos, Engraulis encrasicholus
Hestemakrel, Scomber japonicus
Havørred, Salmo trutta
Tun, Thunnus spp.
Hellefl ynder, Hippoglossus hippoglossus
Rødfi sk, Sebastes spp.

 Demersale fi sk Hovedsageligt mager fi sk med 
depotfedt i leveren (under 
2 % i musklen). Lille andel af 
mørk muskel. Bevæger sig kun i 
perioder.

Torsk, Gadus morhua
Sej, Pollachius virens
Kuller, Melanogrammus aeglefi nus
Hvilling, Merlangius merlangus
Kulmule, Merluccius merluccius
Alaska pollack, Theragra chalcogramma
Hoki, Macruronus novaezelandiae
Rødspætte, Pleuronectes platessa

Tabel 6.1. Gruppering af  benfi sk.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Fiskens indhold af ben, fedt og mørk muskel har betydning har betyd-
ning for de teknologiske egenskaber, holdbarhed og den kommercielle 
værdi.

Det er vanskeligt ud fra det tilgængelige statistiske materiale at se, hvilke 
fi skearter der er de mest populære som fødevarer i Danmark. Fødevaresty-
relsen har dog på baggrund af undersøgelser af befolkningens kostvaner 
2000-2001 fundet, at rødspætte (skrubbe), skaldyr, laks og torsk er de 
mest populære som ferske, røgede og frosne produkter, mens rækkefølgen 
for konserves er marinerede sild, tun, makrel og torskerogn.
 Der er en meget skæv fordeling af  fi skeindtaget i den danske befolk-
ning: 25 % spiser stort set ikke fi sk, 15 % spiser mere end 30 g/dag, og 
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det er knap 8 %, der spiser over 40 g/dag. Dette skal ses i forhold til det 
anbefalede indtag på 200-300 g om ugen. En anden undersøgelse lavet på 
basis af interview med detailfi skehandlere i 2002 giver et lidt andet billede. 
Her er laks langt den meste solgte fi sk efterfulgt af rødspætte og torsk, 
men det afspejler sandsynligvis, at laks i netop denne periode ændrede 
sig fra at være en luksusfi sk til at være en hverdagsfi sk. Undersøgelsen 
viser følgende rækkefølge: laks, rødspætte, torsk, sild, mørksej, havtaske, 
makrel, lyssej, hornfi sk, ørred, rødtunge, ål, havkat, pighvar, slethvar og 
skærising. Blev undersøgelsen udført i 2006, ville importerede arter som 
Victoria bars, tilapia og smørfi sk sikkert vise en betydelig stigning.

 Forekomst og  arter
I FAOs årlige oversigt “The state of the world fi sheries and aquaculture” 
vises de nyeste tilgængelige tal (2003), at der udnyttes 132 millioner tons 
fi sk, hvoraf 103 millioner tons anvendes til konsumvarer, og 29 millioner 
tons til såkaldt non-food brug. Fangsten af marine arter og ferskvandsfi sk 
er faldet svagt de senere år, idet mange arter er overfi skede – udnyttelsen 
er derfor naturligt nok stagneret eller svagt faldende og er nu på ca. 90 
millioner tons, hvorimod akvakultur produktionen er stigende og nu 
udgør ca. 42 millioner tons.

Fangst 1998 2001 2003 2003
uden Kina

Marine farvande 79,6 84,2 81,3 67,0
Ferskvand 8,1 8,7 9,0 6,5

I alt 87,7 92,9 90,3 73,5
Akvakultur

Marine farvande 12,0 15,2 16,7 5,5
Ferskvand 18,5 22,5 25,2 7,5

I alt 30,5 37,7 41,9
Konsum 93,6 99,5 103,0 66,8
Non-food 24,6 31,1 29,2 19,7

Tabel 6.2. Produktion og udnyttelse på verdensplan i millioner tons. 
KILDE: FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION). © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Kina er den absolut største fi skerination og bliver derfor ofte taget ud af 
statistikkerne (tabel 6.2).
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Fangst Kina, Peru, USA, Indonesien, Japan, Chile, Indien, 
Rusland, Thailand, Norge

Akvakultur Kina, Indien, Indonesien, Japan, Bangladesh, 
Thailand, Norge, Chile, Vietnam, USA

Tabel 6.3. Top ti – baseret på mængder – over fi skerinationer 
faldende fra venstre mod højre (FAO). 
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Det kan virke uinteressant, hvilke fi skerinationer der er størst (tabel 6.3), 
men det er det ikke, fordi fi skerierhvervet er globalt. Der handles globalt 
både med fi skerikvoter, men også med fi sk og produkter fra både fangst 
og akvakultur. Hollænderne kan fx fange blåhvilling i Atlanterhavet på 
store frysetrawlere. Fisken bliver derefter transporteret til Kina, hvor den 
tøs op og fi leteres. Fileterne fryses igen i blok – sendes tilbage til Europa, 
hvor den skæres ud i portioner. Portionerne paneres eller anvendes i fær-
dige middagsretter, der så sælges frosne på det globale marked.
 Globalt betragtet stagnerer det marine fi skeri, og det skyldes i høj 
grad overfi skning. FAO angiver, at 10 % af alle arter er nedfi sket, 18 % er 
overfi sket, 47 % er fuldt udnyttet, og kun 25 % er underudnyttet. Behovet 
for fi sk til konsum erstattes derfor mere og mere af opdrættet fi sk. De 
arter, der betyder mest i global og dansk sammenhæng, ses i tabel 6.4.

De 5 vigtigste  marine fi skearter De 5 vigtigste 
 akvakulturarter

De 5 vigtigste arter i 
Danmark

Ansjos, Engraulis encrasicholus Karper, Cyprinidae 
arter

Industrifi sk (bl.a. tobis, 
brisling, sperling, grå 
knurhane, hestemakrel)

Alaska Pollock, Theragra chalcogramma Østers, Ostrea edulis Sild, Clupea harengus
Bonito (Skipjack Tuna) Euthynnus 
pelamis
Bonito tilhører oftest Sarda sarda eller 
sarda spp.
Udtrykket “Skipjack tuna” anvendes 
normalt for Katsuwonus pelamis

Forskellige skaldyr 
bl.a. kammusling, 
Pecten maximum

Torsk, Gadus morhua og 
torskefi sk (sej, hvilling, 
kuller, mørksej)

Lodde, Mallotus villosus Laks, Salmo salar Makrel, Scomber scombrus
Sild, Clupea harengus Tilapia, Oreochromis 

niloticus
Rødspætte, Pleuronectes 
platessa

Tabel 6.4. De 5 mængdemæssigt vigtigste arter, i henholdsvis de globale marine fi skeri, 
inden for global akvakultur og endelig i Danmark, baseret på fangststatistikker.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Fangst Kina, Peru, USA, Indonesien, Japan, Chile, Indien, 
Rusland, Thailand, Norge

Akvakultur Kina, Indien, Indonesien, Japan, Bangladesh, 
Thailand, Norge, Chile, Vietnam, USA

Tabel 6.3. Top ti – baseret på mængder – over fi skerinationer 
faldende fra venstre mod højre (FAO). 
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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og akvakultur. Hollænderne kan fx fange blåhvilling i Atlanterhavet på 
store frysetrawlere. Fisken bliver derefter transporteret til Kina, hvor den 
tøs op og fi leteres. Fileterne fryses igen i blok – sendes tilbage til Europa, 
hvor den skæres ud i portioner. Portionerne paneres eller anvendes i fær-
dige middagsretter, der så sælges frosne på det globale marked.
 Globalt betragtet stagnerer det marine fi skeri, og det skyldes i høj 
grad overfi skning. FAO angiver, at 10 % af alle arter er nedfi sket, 18 % er 
overfi sket, 47 % er fuldt udnyttet, og kun 25 % er underudnyttet. Behovet 
for fi sk til konsum erstattes derfor mere og mere af opdrættet fi sk. De 
arter, der betyder mest i global og dansk sammenhæng, ses i tabel 6.4.
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Bonito (Skipjack Tuna) Euthynnus 
pelamis
Bonito tilhører oftest Sarda sarda eller 
sarda spp.
Udtrykket “Skipjack tuna” anvendes 
normalt for Katsuwonus pelamis

Forskellige skaldyr 
bl.a. kammusling, 
Pecten maximum

Torsk, Gadus morhua og 
torskefi sk (sej, hvilling, 
kuller, mørksej)

Lodde, Mallotus villosus Laks, Salmo salar Makrel, Scomber scombrus
Sild, Clupea harengus Tilapia, Oreochromis 

niloticus
Rødspætte, Pleuronectes 
platessa

Tabel 6.4. De 5 mængdemæssigt vigtigste arter, i henholdsvis de globale marine fi skeri, 
inden for global akvakultur og endelig i Danmark, baseret på fangststatistikker.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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I Danmark er industrifi skeriet mængdemæssigt det største, mens det 
økonomisk har samme betydning som torsk og andre torskefi sk (ca. 
775 millioner kr./år ud af total 3,6 milliarder kr./år i 2005). Industrifi sk 
anvendes til fi skemel og -olie, der har stor betydning for fi skeopdræt. 
Opdaterede tal kan ses på Fiskeridirektoratets hjemmeside.
 På grund af denne globale tilgang er det meget vigtigt, at alle, der 
behandler, forarbejder og transporterer fi sken, er opmærksomme på fi -
skens kvalitet, og hvordan den bevares. Sporbarhed er ligeledes et vigtigt 
værktøj i denne sammenhæng.

Fiskens sammensætning
 Skelet,  anatomi og funktion
Fisk er et hvirveldyr med en hvirvelsøjle (rygrad) og et kranium, der 
dækker hjernen. Hvirvelsøjlen går fra hovedet til halefi nnen og består 
af ryghvirvler og halehvirvler. Ribbenene er brusk eller bendannelser i 
bindevævshinderne mellem muskelsegmenterne. Generelt vil der også 
være et tilsvarende antal biribben, der går mere eller mindre direkte ind 
i muskelvævet. Det er disse ben, der sidder tilbage i fi leten, når fi sken 
er fi leteret og er skyld i, at fi sken skal trimmes med det såkaldte V-snit 
(fi gur 6.1). Den øverste del af fi leten kaldes rygmusklen (eller  loin) og 
den nederste del  bugmusklen.

V-snit

Bug

Loin

Fig. 6.1. V-snit i fi let.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Myocommata

Myotom
Muskelblok

Hvid muskel

Rød muskel
Bindevæv

Fig. 6.2. Fisk og tværsnit med myotomer, myocommata, hvid og rød muskel. 
KILDE: MATFORSK AS. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Myocommata danner et skråt, w formet mønster vinkelret på fi skens 
længderetning fra skind til rygsøjle. Anatomien er ideelt tilpasset de 
elastiske muskelbevægelser, der er nødvendige, for at fi sken kan bevæge 
sig gennem vandet.
 Den største del af muskelvævet hos fi sk har en lys artsspecifi k farve 
(hvid for torsk, rød for laks og grålig for sild og makrel), men de fl este 
fi sk har også en større eller mindre mængde mørk muskel med en brunlig 
eller rødlig farve. Den mørke muskel ligger lige under skindet langs med 
sidelinjen af kroppen. Den mørke muskel har et højere indhold af fedt 
og myoglobin end den lyse muskel. På grund af det høje fedtindhold 
i den mørke muskel harsker den hurtigere end den lyse muskel. Fisk 
kan indeholde naturlige antioxidanter som tocopherol og astaxanthin, 
der ud over at beskytte mod harskning også farver arter som laks røde. 
Astaxanthins naturlige funktion er ikke fuldt afklaret, men det udnyttes 
af fi sken ved gydning. Æggene farves røde, samtidig med at musklen hos 
hunfi sken bliver blegere.
 Variationen i fi skens sammensætning af protein og fedt (fi gur 6.3) er 
afhængig af fødeoptagelse, vandringer og gydeperioden. Fiskens faste-
perioder kan være naturlige (fx gydeperiode eller vandringer), eller den 
kan skyldes ydre omstændigheder som mangel på føde (sult). Fiskens 
energidepoter til fasteperioderne består af fedtstoffer. Arter, der vandrer 
langt, før de når til gydepladserne, kan dog også bruge protein som ener-
gikilde.
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Fig. 6.3. Årstidsvariation i protein og fedt i sildefi let (a) og makrelfi let (b).
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Post mortelle processer i fi sk
Når fi sken dør, startes en kæde af vigtige biokemiske reaktioner. Hastig-
heden og omfanget af disse reaktioner er afhængig af fi skeart, fi skens til-
stand og temperatur, men også af fangstmetode og fangstbehandling.
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Fig. 6.4. Sammenhæng mellem udvikling i laktat og 
fald i pH og glykogen afhængig af tid i is. 
KILDE: FRASER ET AL., 1967. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Når blodcirkulationen stopper, efter fi sken er død, tilføres der ikke mere 
ilt til muskelvævet, og det tilbageværende ilt opbruges hurtigt, hvorved 
den aerobe gendannelse af ATP (energi) ophører. Musklens ATP niveau 
opretholdes imidlertid i en periode herefter, først gennem dannelse fra 
kreatinfosfat og senere ved anaerob glykolyse fra det glykogen, der er til 
stede i musklen. Som konsekvens af glykogennedbrydningen dannes 
mælkesyre, der resulterer i en pH-sænkning i musklen. Energiproduk-
tionen fortsætter, indtil alle glykogenlagre er tømte. Når ATP niveauet 
er tilstrækkelig lavt (omkring 1,25 mmol/g muskel), bliver musklen stiv, 
fordi de tykke og tynde myofi lamenter krydsbinder, og fi sken går i  rigor 
mortis. Hastigheden for rigors indtræden og ophør er afhængig af art, 
størrelse, fysiske kondition, fangstmetoder og -behandling. Hastigheden 
af rigor har betydning for fi skens tekstur. Hvis fi sken går meget hurtigt i 
rigor, er der øget risiko for gaping. Det har været almindelig accepteret, 
at høj temperatur efter afl ivning forårsager en tidlig og kraftig indtræ-
den i rigor. Nyere forskning viser imidlertid, at det kun gælder fi sk fra 
de tempererede farvande og ikke tropiske fi sk. Rigor forløbet accelereres 
for tropiske fi sk ved 0 °C. Det kan derfor antages, at det er temperatur-
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bunden med den underste kant. I drivgarnet fanges fi sken ved, at den 
stikker hovedet ind i nettet, hvorimod sættegarnet ofte er forsynet med 
en pose, hvor fi sken svømmer ind og derved er fanget. Langs de danske 
kyster ses også  bundgarn, hvor garnet står fra overfl aden til bunden og 
er holdt fast af pæle. Dette garn anses også for meget skånsomt og er 
forsynet med en ruse, hvor fi sken stadig kan svømme levende rundt (ål, 
sild, hornfi sk, torskefi sk, stenbider, makrel og fl adfi sk).

En  tejne (hummer, taskekrabber, jomfruhummer, ål) er en fælde fx i form 
af en kasse, der er forsynet med lokkemad. Den er udstyret med en eller 
fl ere tragtformede indgange, der hindrer fangsten i at komme ud.

Flydende redskaber Faststående redskaber
Trawlfi skeri Bundgarn Tejne
Snurrevod Garnfi skeri (sættegarn) Langline
Not Kroge

Bundgarnsfi skeri

Kroge
Langline

Fig. 6.5. Fangstredskaber til fi skeri.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Notfi skeri Snurrevod

Sættegarn Tejne

I Danmark anvendes fl ere former for bevægelige redskaber som snur-
revod,  trawl og not. Fælles for disse redskaber er, at de er kostbare og 
kræver avanceret udstyr ombord.
  Snurrevod er en dansk opfi ndelse, hvor et fi skefartøj fastgør et vod-
tov til et anker. Kutteren sejler væk fra ankeret, idet den ligger tovet på 
bunden. Efter ca. 2 km lægges selve voddet ud på bunden, og kutteren 
returnerer til ankeret og begynder derefter at hale voddet ind. Metoden 
kan således kun anvendes til fi sk, der lever på bunden fx torskefi skene 
og anses for at være skånsom.
 I trawlfi skeriet fanges fi sken i en stor netpose, der slæbes igennem 
vandet. Fiskeriet anvendes enten af et enkelt fartøj eller ved, at to fartø-
jer slæber trawlet imellem sig. Der kan både anvendes et bundtrawl, der 

Snurrevod

Trawl

© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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slæbes langs havbunden og fanger de bundlevende fi sk (torsk, rødspætte), 
eller et fl ydetrawl, der svæver oppe i vandet (pelagiske fi sk som sild, ma-
krel). Alt afhængigt af slæbetiden og fangstens størrelse kan fi skeriet være 
mere eller mindre skånsomt mod fangsten.
 Fiskeriet med  not er en meget gammel fi skemetode, der oprindeligt 
var meget arbejdskrævende, men udviklingen af moderne hjælpemidler 
til indhaling eller indpumpning af fi sken har lettet arbejdet betydeligt. 
Notredskabet anvendes ved fangst af stimefi sk, der svømmer oppe i van-
det, og består af et kæmpemæssigt “gardin”, der i en cirkel sejles rundt 
om en fi skestime. Noten lukkes i bunden, og fi sken kan hales ind eller 
pumpes op i fartøjet. Noten er meget stort redskab, der kan dække et areal 
på op til 120.000 m2. Noten anvendes til fangst af sild, makrel, brisling 
og lodde, men kan også bruges i tunfi skeriet.

Fangstbehandling
Når fi sken er ombord efter endt fi skeri, afhænger behandlingstiden af 
fangstens størrelse. Det er ikke unormalt, at fi sken venter op til 2 ti-
mer, før den for torskefi skenes vedkommende bliver renset og afblødt, 
og derefter skal den sorteres og ises i kasser eller lignende. De mindre 
pelagiske fi skearter bliver normalt opbevaret urenset blandet med is 
eller i store tanke kølet med havvand. Dette skyldes dels, at der fanges 
et stort antal fi sk på en gang, der hurtigt skal køles, og dels at fi sken er 
fed og derfor vil oxidere (harske og blive gule) i de åbne snitfl ader, der 
dannes ved rensning. Det er også vigtigt, at fi sken afblødes ordentligt 
efter slagtning, fordi blodet giver misfarvning i en hvid fi let, der først 
bliver lys rød og senere brunlig. Derudover indeholder blodet stoffer, der 
fremmer harskning.

Fangst Slagtning Rensning Afblødning Køling

Fig. 6.6. Fangstbehandling af torsk.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Ved  fangstbehandling, hvad enten det er vild fanget fi sk eller akvakultur 
fi sk, er hurtig nedkøling den parameter, der har størst betydning for 
fi skens holdbarhed som produkt.

Der er 3 metoder, der normalt bruges til at køle fi sk, nemlig isning, CSW 
og RSW (tabel 6.5):
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Kølemetode Funktion Anvendelse
Isning Is blandet med fi sken i kasser 

eller på hylder
Billig, men pladskrævende metode. 
Anvendes hovedsageligt til større fi -
skearter som torskefi sk, store fl adfi sk 
(pighvar), men ses også til sild og 
makrel på mindre både. Hvis fi sken 
er sorteret før isning (søpakning), 
ompakkes den ikke før salg.

CSW (chilled 
seawater)

Fisken køles i container om-
bord i en blanding af is og 
vand

Kan anvendes til alle fi skearter. Bil-
lig metode at installere og giver en 
køletemperatur på 0 til -1 °C (fryse-
punktssænkningen skyldes, at der an-
vendes saltvand). CSW kræver tilsyn 
for at sikre en ensartet fordeling af 
fi sk, is og vand med en deraf følgende 
ens temperatur. I forarbejdningsindu-
strien anvendes ligeledes kølecontai-
nere, men her ses oftere en blanding 
af is og ferskvand. 

RSW 
(refrigerated 
seawater)

Fisken køles i havvand i store 
fastinstallerede tanke ombord. 
Havvandet køles og recirkule-
ret med anvendelse af mekani-
ske køleanlæg, og vandet bliver 
konstant pumpet rundt for at 
sikre en ensartet afkøling. 

RSW er dyrt at installere, men giver 
en effektiv afkøling og anvendes 
derfor hovedsageligt på store not-
både, der fi sker efter sild og makrel. 
Der anvendes ligeledes saltvand ved 
RSW, således at køletemperatur er på 
0 til -1 °C.

Tabel 6.5. Kølemetoder til fi sk.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Ideelt skal isen have afrundede kanter således, at den ikke skader fi skens 
skind og gør det muligt for bakterierne at trænge ind i fi skekødet. Den 
skal pakke tæt omkring fi sken og være placeret ved en temperatur, der 
gør, at den langsomt smelter og derved køler fi sken, fx 2 °C.
 Fisken losses, når fartøjet kommer i land. Hvis fi sken er opbevaret 
i tanke, bliver den enten pakket om i kasser eller leveres direkte til fa-
brikken enten i specielle containere, eller den kan pumpes direkte ind. 
Hvis fi sken ikke er sorteret og pakket i kasser ombord, sorteres den ved 
landing efter art, størrelse og kvalitet og pakkes i nye kasser, der kan gå 
på auktion eller direkte til aftageren. Fisken udsættes således for megen 
mekanisk behandling, før den oparbejdes eller handles.
 En stor del af den landede fi sk bliver ikke oparbejdet i Danmark, men 
transporteres i lastbil til Central- og Sydeuropa ved hjælp af et veludvik-
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let logistisk system, standardisering af kassesystemet, paller, løfteudstyr 
m.m. Lastbilerne er kølede og skal holde en temperatur mellem 1-2 °C. 

Trawler, rensning og køling

Filetering, trimning og 

pakning

Detailhandel, Catering

Lagring og 

transport

Frysning

Landing og 

auktion

Forbruger

Frysekæden

Forarbejdning og 

frysning ombord

Optøning

 

Fig. 6.7. Ferskfi skekæden og frysekæden.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Det sidste led i  ferskfi skekæden (fi gur 6.7), før forbrugeren kan købe 
varen, er detailhandlen, der er vidt forskellig i de forskellige lande, men 
dog er ved at nærme sig hinanden på grund af de verdensomspændende 
detailkæder. Trenden går imod at sælge fi sk via supermarkeder i stedet 
for specialforretninger, men lige meget hvor den sælges, er det vigtigt, at 
kølekæden er ubrudt også hjemme hos forbrugeren. Fisk skal i Danmark 
opbevares under + 2 °C. Spisekvaliteten af fersk iset fi sk er relativ høj frem 
til otte dage efter fangst, undtagen for de små fede fi sk, hvor grænsen er 
to dage. Derefter mindskes kvaliteten hurtigt, og fi sken må typisk kas-
seres omkring 14 dage efter fangst (tabel 6.6). De anførte tidsintervaller 
forudsætter opbevaring ved 0 °C. Ved blot 5 °C halveres holdbarheden. 
Hvis man forudsætter (og kontrollerer), at temperaturen er 0 °C under 
al transport og lagring, kan fi skens lagringstid anvendes som et mål for 
dens kvalitet. En simpel og praktisk måde at håndtere spisekvaliteten på 
i en kæde fra fi sker til detailled er at mærke produktet med fangstdatoen. 
Men stadigvæk – forudsætningen for, at en sporbar fangstdato kan an-
vendes som mål for spisekvaliteten, er en ubrudt kølekæde.

Afhængig af fi skeart kan en fi sk opbevaret ved 0 °C have en holdbarhed 
på 1-3 uger, før den er kassabel. Den ubrudte kølekæde kræver megen 
information, kontrol i hele kæden og ikke mindst sporbarhed. 

Art Estimeret holdbarhed i 
is, før fi sken er kassabel

Kuller, Melanogrammus aeglefi nus 15 dage
Opdræts laks, Salmo salar 20 dage
Pighvar, Scophtalmus maximus 15 dage
Rødfi sk, Sebastes mentella/marinus 18 dage
Rødspætte, Pleuronectes platessa 13 dage
Sej, Mørksej, Pollachius virens 18 dage
Sild, Clupea harengus 8 dage
Slethvar, Rhombus laevis 14 dage
Torsk, Gadus morhua 15 dage
Tunge, Solea vulgaris 15 dage

Tabel 6.6. Estimeret holdbarhed i is. Jo federe fi sken er, jo kortere er dens holdbarhed. 
KILDE: HUSS, 1995. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Området er reguleret efter Fiskeriloven1 og Fødevareloven2.

1 LBK nr. 372 af 26/04/2006
2 Lov nr. 526 af 24/06/2005
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Der er teoretisk set ingen forskel på sammensætning, kvalitet og holdbar-
hed af opdrættet fi sk sammenlignet med vilde fi sk under forudsætning 
af, at de får samme foder og samme fysiske aktivitet. Men det kan være 
et problem at skaffe nok naturlig føde til det voksende opdræt. Fisken 
fodres traditionelt med fi skemel og -olie, men da der især på verdens-
plan er mangel på fi skeolie, forsøger man at erstatte fi skefoderet med 
et billigere vegetabilsk foder. Den yderste konsekvens af dette er, at de 
opdrættede fi sk kan komme til at indeholde en overvægt af planteolier 
i stedet for de naturlige n-3 fi skeolier. Forsøg viser dog, at blot der skif-
tes til fi skeolie i en periode før slagtning, kan dette ændres igen. Det er 
selvsagt nemmere at behandle opdrættet fi sk skånsomt ved indfangning, 
slagtning og rensning end vildfanget fi sk, og der er derfor mulighed for 
at få en høj kvalitet frem til forbrugeren.

Slagtning af fi sk
Den typiske slagtemetode er forskellig i fi skeri og akvakultur. I mange 
tilfælde i trawl og netfi skeri er slagtning ofte overfl ødig, fordi fi sken 
især ved store fangster er død ved landing. Ombord afl ives store fi sk og 
fl adfi sk ved strubeskæring med efterfølgende rensning. Små pelagiske 
fi sk landes urensede og dør af kvælning. Skaldyr som rejer, hummer og 
muslinger slagtes ikke før tilberedningen.

Opdrætsbure

Levende lagring
 i RSW

Bedøvning 
med CO2

Gælle-
skæring

Afblødning i RSW

RensningVaskSorteringPakning i is
Markedsklar fisk

Vakuum-
pumpe

Fig. 6.8. Slagtelinje for laks. Efter Erikson et al., 2006.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Ved akvakultur kan fangst og slagtning tilrettelægges optimalt både med 
hensyn til dyrets velfærd, men også med hensyn til den efterfølgende 
sensoriske kvalitet og produktmuligheder. Effektiv slagtning uden for-

Metode

Bedøvelse
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Fedtindholdet i de pelagiske fi sk har en stor betydning i produktsam-
menhæng, men svinger meget over året afhængigt af gydetidspunkt. Det 
er en af årsagerne til, at det kun er visse typer specielt store og fede sild, 
der kan anvendes til fx gammeldags modnede sild. Indholdet af fedt i 
sild kan variere mellem 3 og 30 %. På den anden side giver variationerne 
mulighed for et bredt produktsortiment. 

Fiskens smag er også afhængig af fedtindholdet. Et højt fedtindhold giver 
megen smag, de karakteristiske smage fi ndes ligesom for kød i høj grad 
i fedtfraktionen. Fedtet, som har et højt indhold af umættede fedtsyrer, 
harskner let, og dette skal der tages højde for ved processering, hvor fi sken 
i videst muligt omgang skal beskyttes mod oxidation.

Farven i fi sk er ligeledes en væsentlig produktegenskab. Laks farves natur-
ligt af astaxanthin fra føden eller ved tilsætning til foderet. Laks naturlige 
føde består af skaldyr, der indeholder astaxanthin. På mange markeder er 
farven den vigtigste parameter i en salgssituation, og forskellige marke-
der har præferencer for forskellige farvenuancer – det japanske marked 
foretrækker en stærk rød farve, hvorimod det italienske marked skal have 
en mere orange tone. Omvendt skal røgning og varme

Konserveringsmetode Eksempel på produkttyper
Saltning evt. i 
kombination med 
sukker og krydderier

Halvfabrikata til sildeindustrien, gravad 
fi sk, matjes sild, kaviar, sardeller/
middelhavsansjoser. Benfri sild/
skandinaviske ansjoser/rensede ansjoser 
fremstillet af brisling er også saltede i 
kombination med sukker og krydderier

Saltning i kombination 
med eddikesyre

Hurtigmodnede silderåvarer

Tørring Saltfi sk, tørfi sk, stokfi sk, bakskuld, krydrede 
sydøstasiatiske produkter (fede fi sk, 
søpølser, vandmænd, blæksprutter), tørrede 
fi skefi bre

Røgning Koldrøget laks, ørred og hellefi sk, varmrøget 
laks, ørred, sild, makrel, rogn, ål, muslinger, 
torskelever

Marinering* Marineret sild, kryddersild, ceviche, ansjoser
Konserves Torskerogn, makrel i tomat, tun

Tabel 6.7. Produkteksempler. Eksempel på produkter, der fremstilles 
ved saltning, tørring, røgning, marinering og varmebehandling.

* Både marineret sild, kryddersild og skandinaviske ansjoser 
fremstilles af en råvare, der allerede er modnet gennem saltning 
eller eddikebehandling. Ikke af ferske sild eller brisling.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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 Saltning anvendes i reglen sammen med tørring, røgning eller marine-
ring. Til saltning af fi sk anvendes 3 metoder tørsaltning, lagesaltning 
og stiksaltning eller kombinationer af disse. Optaget af salt og vandtab/
-optag er stærkt afhængigt af både fedtindhold, temperatur, tid og salt-
koncentratigttab med stigende lagekoncentration.
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0    10        20            30
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AVægtændring i gram
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fiskekød

Gram salt

pr. 100 g

fersk

fiskekød

B

18 %
25,4 %

Dage

0    10        20            30 Dage

Fig. 6.9.  Lagesaltning af optøet sildefi let med 10 % fedt ved forskellige 
lagekoncentrationer – 9 %, 18 % og 25,4 %. Forsøg udført ved 0 ºC med en saltningstid 
på 30 dage. A: Vægtændring og B: Saltoptag. Modifi ceret efter Reay, 1935.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Nyere forsøg (fi gur 6.10) udført på optøet sild med 16 % fedt viser lige-
ledes et stigende saltindhold i fi sken med stigende lagekoncentration 
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og en konstant stigende vægt i løbet af 7 dage – også ved høje lagekon-
centrationer, hvis temperaturen holdes lav (3,5 ºC). Derimod giver la-
gesaltning ved en højere temperatur (17,5 ºC) ingen vægtændring efter 
det første døgn.

0  2  4  6  8

16,5 %

25.5 %

10,0 %

16,5 %

25.5 %

10,0 %

Vægtændring %

A (3,5˚C)

B (17,5˚C)

Dage

40

30

20

10

0

0  2  4  6  8

Vægtændring %

Dage

40

30

20

10

0

Fig. 6.10. Vægtændring af optøede sildefi leter ved lagesaltning i forskellige 
lagekoncentrationer ved 3,5 ºC (A) og 17,5 ºC (B). Den endelige saltkoncentration 
efter 7 dages saltning ved 3,5 ºC var 4,9 %, 7,0 % og 10,6 % salt med 
stigende lagekoncentration. Modifi ceret efter Birkeland et al., 2005.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Ved  tørsaltning taber fi sken først vand, og der dannes en lage, der del-
vist optages igen. Ved stiksaltning ses et salt- og vandoptag. I moderne 
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fi sk som sild og makrel røges hele. Der fi ndes dog traditionelle produkter 
som kippers, hvor de mindre fi sk splittes i to sammenhængende fi leter 
(butterfl y fi let).

Hel renset fisk

Filet

Saltning

Tørring

Røgning

Fig. 6.11. Røgning af fi sk. Der anvendes både koldrøgning (6-24 timer ved en temperatur 
< 30 ºC) og varmrøgning (2-5 timer ved en temperatur på 50-80 ºC) alt efter fi skeart.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Røgningen kan foregå i automatovne eller ved den såkaldte gammeldags 
ovne, hvor røgen genereres i direkte kontakt med fi sken ved at antænde 
træfl is eller -smuld i bunden af ovnen. Røgning kan ske med fortørring 
eller i en samlet proces, der kombinere tørring med røgning.
 Røget fi sk har en god næringsværdi, en delikat smag og en god kon-
sistens (bløde og næsten smørbar ved varmrøgning og mør og saftig ved 
koldrøgning). Røgkomponenterne kan have en antioxidativ effekt, der 
hæmmer harskning.

Fremstilling af  saltede og  marinerede sild
Fede fi sk som saltet og kryddersaltet sild er ligeledes et traditionelt pro-
dukt, der modnes i 6-18 måneder på tønde (gammeldags modnede sild) 
ved 0-5 ºC, og som i vor tid mest anvendes til marinerede produkter, men 
oprindelig blev de spist efter en simpel udvanding. De traditionelt gam-
meldags modnede sild bliver fremstillet af store islandske eller norske sild, 
der gyder om foråret. Fedtprocenten skal være høj, mindst 18 %, hvilket 
opnås i løbet af sommermånederne, hvorfor silden fanges om efteråret.

Markedet for marineret sild bliver dog mere og mere overtaget af sild, der 
er korttidsmodnet ved hjælp af syre og salt, før de marineres i forbrugerem-
ballage (glas, dåser, spande). Silden har en middel fedtprocent (8-15 %). 
Disse sild forsaltes i en lage, der indeholder 8-15 % salt i op til et døgn, 
hvorefter de lagres i en lage med 7 % eddikesyre og 16 % salt med et pH på 

Marinering

206

Fisk



Gammeldags 
modning

Filetmodning/
ferskskårne 
krydderfi leter

Eddikemodning/
hurtigmodning

Råvarer Hele sild, ferske Fileter, ferske Fileter, ferske, 
evt. frosne 

Modning Enzymer fra 
maveindhold og 
fi skekød

Enzymer fra 
fi skekød

Denaturering pga. 
pH  

Sensoriske
Kvaliteter 

I det færdige 
produkt er det et 
kvalitetskendetegn, 
at sildefi leten 
er stor, har fl ot 
sølvfarve og er 
fl ot skåret uden 
fl ossede kanter eller 
skindrester.
Farven skal være 
naturligt kødfarvet. 
Konsistensen er på 
én gang blød og 
smidig – og alligevel 
med ”bid”. Smagen 
er afrundet og 
fyldig.

Farven skal være 
naturligt kødfarvet. 
Konsistensen skal 
være fast, men ikke 
tør. Smagen skal 
være god – af både 
sild og krydderier, 
selvom smagen er 
knap så intens og 
fuldkommen som 
en gammeldags 
modnet fi let.

Farven skal være 
lys, men ikke 
bleg eller gullig. 
Konsistensen 
skal være fast. 
Syrligheden skal 
være afbalanceret, 
så der er harmoni 
mellem smagen af 
eddike, sukker og 
krydderier.

Tabel 6.8. Tre typer af modnede sild. 
KILDE: LYKKEBERG.COM. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Fiskehelkonserves
Makrel i tomat og torskerogn som helkonserves er nogle af de mest po-
pulære fi skeprodukter i Danmark. Derudover fremstilles hermetik af tun, 
fi skeboller, torskelever og enkelte pålægsprodukter baseret på fi skefars.  
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Lagefremstilling

Autoklavering 

Etikette og emballage 

Kogning

Filetering

Lagetilsætning

Nobbing

Ludbehandling

Neutralisering 

Råvaremodtagelse

Fig. 6.12. Flowdiagram Makrel i tomat (efter Amanda Seafoods).
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Fremgangsmåde ved produktion af makrelfi let i tomat
Til fremstillingen anvendes enten frosne eller ferske hele makrel. Makrel, 
der skal anvendes til helkonserves, vurderes sensorisk og kontrolleres for 
histamin og parasitter/nematoder (en rundorm).

Nobbing 
Hoved og indvolde fjernes.

Ludbehandling
Fiskene ludbehandles i 30-40 sekunder i 90 °C varmt natriumhydroxid 
(NaOH, pH = 14) for at fjerne skind.
 De ludbehandlede fi sk neutraliseres ved spuling med saltsyre (HCl, 
pH = 2-4) og vand.
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Kogning
Fiskene koges, ca. 35 min. 70-80 °C i en 10 % saltlage. 

Filetering
Fiskene transporteres til fi leteringsstationer, hvor ben og eventuelle rester 
af skind fjernes. Desuden fjernes eventuelle synlige nematoder.

Lagefremstillingen 
Der fremstilles en lage, der kan bestå af tomatpure, kartoffelmel, salt og 
evt. krydderier.  
 Fileten lægges i dåse, og lagen tilsættes.  

Autoklavering 
Autoklaveringen foregår ved temperaturen 112-116 °C (afhængig af då-
sestørrelsen) til en F-værdi på minimum 5. Der føres løbende kontrol 
med varmebehandlingen.
 Færdigvare kontrolleres sensorisk, og der udføres en holdbarhedstest, 
desuden kontrolleres for histamin og evt. også for tungmetaller. 

Fremgangsmåde ved fremstilling af rogn på dåse

Opblandende tørstof 

Stivelser - Salt - Vand 

Olie, vand og tomat 

Dåsefyldning og lukning

Mærkning 

Vask og autoklavering

Optøning af råvare 

Fjernelse af hinder 

Blanding af rognmasse 

Råvaremodtagelse

Fig. 6.13. Flowdiagram rognproduktion (efter Amanda Seafoods). 
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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bakterievækst, mens harskning og autolyse (selvfordøjelse ved hjælp af 
fi skens egne enzymer) stadig kan foregå. Det går dog langsommere under 
frysepunktet. Desuden ødelægges kvaliteten i frossen fi sk, fordi struktu-
ren af fi skens proteiner forandres (proteindenaturering).

Frossen fi sk er let at lagre og distribuere. Under ideelle omstændigheder 
(lav og konstant frostlagringstemperatur) kan enkelte fi skearter holde 
en rimelig spisekvalitet i over et år.

Holdbarheden kan vurderes ved enten den praktiske lagringstid (PSL – 
Practical Storage Life) eller lagringstiden med høj kvalitet (HQL – High 
Quality Life). PSL er defi neret som den tid, produktet kan ligge på frost-
lager, før det mister sine karakteristiske egenskaber og bliver uacceptabelt 
som fødevare. PSL fastsættes oftest imellem handelspartnere, og der er 
ingen lovgivningsmæssige regler på området. HQL er et mål for, hvor længe 
produktet kan frostlagres, inden smagsdommere kan skelne en tydelig 
forskel fra den oprindelige kvalitet. HQL er i reglen 2-3 gange kortere end 
PSL (tabel 6.9), og det er PSL, der angives på produkterne.

Holdbarhed ved frostlagring er afhængig af tid, temperatur og fi skeart. I 
en mager fi sk som torsk leder proteindenaturering ved frysning til hård 
og tør konsistens samt tab i vandbindingsevne. Den begrænsende faktor 
for en fed fi sk er derimod oxidation af fedtet, der har den største betyd-
ning, da det medfører harsk smag. Laks, der er en fed fi sk, har med den 
rette emballering en forbavsende lang PSL, og der kan gå mere end et år, 
før den harske smag viser sig. Dette skyldes formentlig et højt indhold 
af naturlige antioxidanter. Det er således vanskeligt at give generelle 
retningslinjer for holdbarhed ved frysning.

Holdbarhed i måneder
- 20 ºC - 30 ºC
PSL HQL PSL HQL

Mager fi sk 7 2 12 3
Stor fed fi sk 7 2 18 3
Lille fed fi sk 5 1 10 2

Tabel 6.9. Den praktiske lagringstid PSL (Practical Storage Life) og lagringstiden med 
høj kvalitet HQL (High Quality Life) i måneder for mager, stor fed og lille fed fi sk. 
KILDE: JESSEN OG NIELSEN, 2002. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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meget blød og melet. I modsætning hertil er teksturen hård, men ikke tør, 
når fi sken koges i rigor. Post-rigor vil kødet være fast, saftig og elastisk. 
Fiskens rigor mortis forløb har også en stor teknologisk betydning. Hvis 
fi sken fi leteres, før rigor indtræder, er den ikke udspændt af benstruk-
turen og vil krympe ved køling i en delvis irreversibel proces. Dette kan 
både være positivt og negativt alt afhængig af fi skeart. Fx bliver en fl ad 
fi let højere og får måske en bedre spisekvalitet, men det kan også ændre 
konsistensen. I rigor er fi sken helt stiv og vanskelig at fi letere, hvilket 
giver et lavere udbytte, og en hård behandling her vil svække bindevævet 
og få fi sken til at gape (fi gur 6.14) og i værste fald falde fra hinanden. 
Mørk muskel skrumper op til 52 % og hvid muskel op til 15 % af den 
oprindelige længde.

Fig. 6.14.  Gaping er sprækker i muskelfi leten. De fl este sprækker opstår i sammenføjningerne 
mellem muskelsegmenter. 
FOTO: JETTE NIELSEN. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

De sensoriske friskhedsparametre for fi sk er vist i beskrivelsen af de fi re 
faser. De smage og lugte, der udvikles ved fordærv, ses i fi gur 6.15 og 
6.16. De fl este bedømmelsesmetoder er baseret på de karakteristiske 
forandringer af fi sken under islagring. Det er dog vigtigt at huske, at 
disse forandringer varierer afhængig af lagringsbetingelserne. Hvis fi sken 
lagres kølet, men uden is, ændrer udseendet sig ikke så meget som for 
iset fi sk, men fi sken fordærves hurtigere, og en smagsbedømmelse af den 
kogte fi sk vil være nødvendig i den sensoriske bedømmelse af fi sken. En 
viden omkring fi skens tid/temperatur-forløb efter fangst er derfor es-
sentiel ved landingen.
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Fig. 6.15. De fi re faser, fi sken gennemløber ved opbevaring på is. 
KILDE: HUSS, 1995. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

For den kogte fi sk, der har været islagret, sker der nogle karakteristiske 
ændringer i smag, lugt og konsistens, der kan beskrives som følger (fi gur 
6.15):

Fase 1: Fisken er frisk og har en sødlig, tangagtig og delikat smag. Sma-
gen kan være en anelse metallisk. I torsk, kuller, hvilling og rødspætte 
er den søde smag maksimal 2-3 dage efter fangst.
Fase 2: Der er sket et tab i karakteristisk lugt og smag. Kødet er neutralt 
og uden bismag. Teksturen er stadig god.
Fase 3: Der er bismag og bilugt og begyndende tegn på fordærv, idet der 
produceres fl ygtige ildelugtende komponenter afhængig af fi skearten og 
typen af fordærv (aerobt eller anaerobt). En af de fl ygtige komponenter 
kan være trimethylamin. TMA har en karakteristisk “fi sket” lugt. I be-
gyndelsen af fase 3 kan bismagen være svag syrlig, frugtagtig og en anelse 
bitter eller begyndende harsk, især i fed fi sk.
Fase 4: Bilugt og bismag udvikles yderligere og bliver kvalmende sødlig, 
kålagtig, ammoniakalsk, svovlagtig og harsk. Teksturen bliver enten blød 
og vandig eller hård og tør. Fisken karakteriseres som værende fordærvet 
og rådden.
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Frisk fi skelugt Mikrobielt fordærv Oxiderede lugte
Agurk, champignon, 
tang, planteagtig

Sød, frugtagtig, 
fi sket, ammoniak, 
svovl

Harsk, maling,
våd hund, 
frysehussmag

C6 – C9 alkoholer og 
carbonylforbindelser

Ethanol, 
ammoniak, TMA, 
acetat og andre 
organisk syrer, 
svovlforbindelser

Ketoner, aldehyder,
proteinoxidations-
produkt

Fig. 6.16. Typiske lugtstoffer i frisk fi sk og fra stoffer, der dannes, når fi sken lagres.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Den objektive sensoriske bedømmelse af hel fi sk blev udviklet meget 
tidligt som en beskrivende test. Bedømmelserne er baseret på, at hver 
parameter (øjne, gæller, skind) i bedømmelsen er uafhængig af hinanden. 
Den offi cielle EU metode opdeler fi sken i E (ekstra), A og B, hvor E er 
den bedste kvalitet, mens fi sk, der graderes lavere end B, er kassabel. Der 
fi ndes skemaer for hvidfi sk, fede fi sk, haj/rokke, blæksprutte og krebsdyr. 
Men inden for de enkelte grupperinger er der ikke taget hensyn til artsfor-
skelle. Siden 1990 har forskningsinstitutter og industri i de nordiske og 
europæiske lande arbejdet sammen om at udvikle en alternativ metode, 
kvalitetsindeksmetoden (QIM), der tager hensyn til artsforskellene og nu 
udbredes til resten af verdenen. QIM er velegnet til internet auktioner og 
anvendes som sådan i Holland, Belgien, Skotland og Danmark.

QIM er baseret på at en række betydningsfulde sensoriske parametre. For 
hver af parametrene gives der point. Dette sker ved hjælp af et pointsy-
stem, som typisk går fra 0 og op til 3 point for hver parameter. Pointvær-
dien for alle parameterne summeres, hvorved der fremkommer en samlet 
pointværdi, som betegnes kvalitetsindeks (QI – quality index). Meget 
friske fi sk har en QI på nul, hvorefter QI stiger med faldende sensorisk 
kvalitet. QIM kan anvendes til at forudsige restholdbarhed som vist i fi gur 
18, der viser et parti laks, som opnår et QI på 10 point, hvilket svarer til 
12 dages lagring i is og en rest holdbarhed på 8 dage i is.

EU metode
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Kvalitetsparametre Point
Skind Farve/udseende 0-2

Slim 0-2
Lugt 0-3
Tekstur 0-2

Øjne Pupiller 0-2
Form 0-2

Gæller1 Farve/ Udseende 0-2
Slim 0-2
Lugt 0-3

Bughule Blod i bughule 0-1
Lugt 0-2

Quality index 0-23

1 Bedømt på den side, hvor gællen ikke er gennemskåret
Tabel 6.10. Eksempel på kvalitetsindeksmetoden ( QIM) for laks. 
KILDE: SVEINSDOTTIR ET AL., 2002. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Fiskearternes hygiejniske kvaliteter
Bakterielt fordærv og patogene bakterier
Som tidligere nævnt har tid og temperatur stor betydning for fi skens 
holdbarhed. Bakterievækst er den væsentligste årsag til fordærv, og da 
bakterievækst er meget følsom for temperatur, opnås den længste hold-
barhed ved at sætte temperaturen så lavt som muligt. Væksten af fordær-
velsesbakterier vil fx være 4 gange hurtigere ved 10 °C end ved 0 °C og 
ca. dobbelt så hurtigt ved 5 °C. Længe inden der er tale om fordærv og 
kassation af fi sken, kan der dog fi nde en lang række autolytiske processer 
sted, der ligeledes er delvis temperaturafhængige – se foregående afsnit.

Bakterier fi ndes på levende og nyfangede fi sk på de ydre overfl ader (skind 
og gæller) og i tarmkanalen. Det totale antal organismer varierer i om-
rådet 102-107 cfu (kolonidannende enheder)/cm2 på skindoverfl aden. 
Gællerne og tarmkanalen kan indeholde mellem 103 og 109 cfu/g.
  Bakteriefl oraen er afhængig af, hvor fi sken er fanget. I koldt og rent 
vand er antallet oftest lavere end på fi sk fanget i varmere vand. Der kan 
være mange forskellige bakterier på fi skens overfl ade. Bakterierne på fi sk 
fra tempererede farvande kan klassifi ceres efter deres temperaturtolerance 
som enten psykrotrofe (kuldetolerante – kan vokse ved 0 °C, men har 
optimum ved over 20 °C) eller psykrofi le (kuldeelskende, vokser ikke over 
ca. 20 °C med optimum ved 15 °C). I tempererede farvande domineres 

Bakteriefl ora
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Fig. 6.17. Udvikling af totalkim (TVC), specifi kke 
fordærvelsesbakterier (SFO) afhængig af tid. 
KILDE: DALGAARD 2000 OG 2006. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Fiskens  ernæringsmæssige kvaliteter
Fisk indgår i de offi cielle kostråd, hvor der står, at man ofte skal spise 
fi sk og fi skepålæg og vælge mellem forskellige slags. Det anbefales, at 
man spiser 200-300 g fi sk om ugen, men det er stadig de færreste, der 
kommer op på den mængde. Selv fede fi sk er relativ fedtfattig kost og 
indeholder desuden særlige typer fl erumættede fedtsyrer (n-3 fedtsyrer), 
som næsten udelukkende fi ndes i fi sk og anden føde fra havet.
 Flerumættede  n-3 fedtsyrer består af lange kæder, som er opbygget af 
20-22 kulstofatomer, der er bundet sammen med 5-6 dobbeltbindinger. 
Den første dobbeltbinding fra den ende af kæden, der indeholder en 

n-3 fedtsyrer
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methylgruppe, sidder mellem det 3. og 4. kulstofatom og deraf navnet. 
De mest kendte n-3 fedtsyrer i fi sk er de essentielle eikosapentaensyre 
(EPA) og dokodahexaensyre (DHA).
 Indholdet af EPA og DHA er størst i fede fi sk som sild, makrel og laks, 
der typisk indeholder 2-3 g pr. 100 g, mens mere magre fi sk som torsk 
indeholder ca. 0,2 g pr. 100 g. I de fl este vestlige lande ligger den gen-
nemsnitlige indtagelse af marine n-3 polyumættede fedtsyrer på under 
0,3 g pr. døgn. Effekterne nævnt nedenunder kræver i reglen indtag af 
1-2 g pr. døgn.

Ud over fedtsyrerne indeholder fi sk protein med høj næringsværdig, 
meget D-vitamin, vitamin B12 og mineralerne jod og selen (tabel 6.11).

Næringsværdi/100 g Torsk Sild Rødspætte Laks Ørred
Energi kJ 349 785 393 769 569
Protein g 19 19 19 18 18
Kulhydrat g 0 0 0 0 0
Fedt g <1 3-30 1,8 10-20 7
Mættede 
fedtsyrer g 0,2 3,0 0,34 2,3 1,5
Enkelt
umættede
fedtsyrer

g 0,4 6,3 0,3 3,3 2,4

Flerumættede g 0,5 2,5 0,55 3,3 2,0
Heraf n-3 g 0,2 2,3 0,54 3,0 1,8
D-vitamin μg 0 11 3 30 13
Jod μg 60 30 40 30 5
Selen μg 26 32 30 19 26

Tabel 6.11. Næringsværdi pr. 100 g i de mest almindelige danske fi skearter.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Indledning

Samtlige pattedyrs hunner udskiller mælk, som har den vigtige funktion 
at dække alle næringsbehov hos en nyfødt. Der er over 4.000 arter patte-
dyr, men primært mælk fra køer, bøfl er, geder og får anvendes industrielt 
(tabel 7.1). Der er dog også en meget begrænset anvendelse af mælk fra 
kameler, rensdyr og hopper. 

Millioner tons  %
 Bøfl er 86,6 12,7
 Kameler 1,6 0,2
 Køer 566,9 83,5
 Geder 15,1 2,2
 Får 9,0 1,3

Verden i alt 679,2 100

Tabel 7.1. Mælkeproduktion i verden i 2007 fordelt på dyreart. 
KILDE: FAO. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Forbruget i Danmark af mejeriprodukter i perioden 1995 til 2008 er vist 
i tabel 7.2. Det ses bl.a., at der er øget forbrug af skummetmælk (inkl. 
minimælk) på bekostning af sødmælken. Der er også en klar tendens til 
øget forbrug af syrnede produkter, kakaomælk og andre mælkebaserede 
drikkevarer. Danmark har generelt, lige som resten af Skandinavien og 
det øvrige nordvestlige Europa, et ret højt forbrug af mejeriprodukter 
sammenlignet med resten af verden, og desuden en tradition for at drikke 
kold mælk, betinget af en veludviklet kølekæde.

Forbrug
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Mængde (1.000 tons) 19951 2000 2008
Sødmælk 141,4 116,4 61,6
Letmælk 295,7 286,9 158,8
Skummetmælk2 62,3 116,0 276,7
Konsummælk i alt 499,4 519,3 497,1

Kærnemælk 29,3 22,8 19,4
Fløde 39,5 38,1 35,2
Cremefraiche 10,0 11,6 14,5
Syrnede produkter 76,7 86,3 104,3
Kakaomælk 32,4 39,9 47,0
Mælkebaserede drikkevarer 6,1 8,3 15,6
Andre friske produkter 18,2 17,3 10,8
Konsummælksprodukter 
i alt

711,6 743,6 744,0

Smør3 11,2 8,7 10,6
Ost4 77,6 77,4 -
1  Til og med 1998 er de importerede mængder af konsummælks-

produkter og smør ikke medregnet i forbruget, da importen var uden 
betydning.

2 Inkl. mælk med maks. 0,5 % fedt, fx minimælk.
3 Detailpakket.
4 Inkl. importeret ost og ekskl. ostepulver.

Tabel 7.2. Samlet  forbrug af mejeriprodukter i Danmark fra 1995 til 2008.
KILDE: MEJERIFORENINGEN. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Den rå mælk
Dannelse af mælk i yveret
Mælkens indholdsstoffer bliver hos alle pattedyr dannet i særlige celler 
(mammocyter). Disse celler fi ndes samlede omkring et centralt hulrum 
i mere eller mindre runde eller pæreformede enheder (alveoler).
 Den udskilte mælk opsamles i et udførselssystem bestående af mælke-
gange og større hulrum (cisterner) for til sidst at ende i en pattekanal.

Blodgennemstrømningen gennem en kos yver er omkring 90.000 liter/
dag – og der skal bruges 8-900 liter blod for at lave en enkelt liter mælk. 
Udskillelse af mælk sker normalt, lige inden kalven fødes, så den kan 
begynde at die straks efter fødslen. Koen fortsætter derefter med at give 

Laktations periode
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mælk i en periode på ca. 300 dage –  laktationsperioden. Mælkemængden 
falder hen over laktationen, så koen ved slutningen yder 15-25 % mindre 
end i begyndelsen. Den allerførste mælk, koen giver, colostrum eller 
råmælk, har en meget afvigende sammensætning, idet den indeholder 
en række antistoffer, som er meget vigtige for den nyfødte kalv. En ko 
er normalt produktiv i fem år, og ydelsen er ofte noget mindre i den 
første  laktation. 

Mælkens indholdsstoffer
Mælk indeholder  fedt,  protein og  laktose (mælkesukker) i varierende 
mængde. Hertil kommer mineraler og vitaminer. Mængden af de enkelte 
indholdsstoffer afhænger i høj grad af dyreart (tabel 7.3) og race.
 Der kan ses en sammenhæng mellem mælkens indholdsstoffer og den 
enkelte dyrearts adfærd i forhold til diegivning. Pattedyr, der dier efter 
behov, har typisk mælk med lavere indhold af næringsstoffer end mælk 
fra dyr, der dier mindre ofte.

Dyreart Vand Fedt Mælkeprotein Laktose Aske
Kasein Valleprotein

Menneske 87,1 4,6 0,4 0,7 6,8 0,2
Ko 87,3 4,4 2,8 0,6 4,6 0,7
Bøffel 82,2 7,8 3,2 0,6 4,9 0,8
Ged 86,7 4,5 2,6 0,6 4,4 0,8
Får 82,0 7,6 3,9 0,7 4,8 0,9
Hest 88,8 1,6 1,3 1,2 6,2 0,4
Rensdyr 66,7 18,0 8,6 1,5 2,8 1,5
Kamel 86,5 4,0 2,7 0,9 5,4 0,7

Tabel 7.3. Mælks indholdsstoffer i % fra en række udvalgte arter.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Variation i mælkens sammensætning
Mælk er en særdeles variabel råvare, og sammensætningen er afhængig 
af en række faktorer, hvoraf kun de væsentligste kort omtales i det føl-
gende.
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 % af køer
i Danmark

Gns. mælke-
ydelse

( kg/år)

 % fedt
i mælken

 % 
protein

i mælken
Rød dansk 
malkerace (RDM)

8,5 8119 4,25 3,55

Sortbroget dansk 
malkerace (SDM)

71,9 8900 4,12 3,38

Jersey 11,9 6185 5,95 4,09
Dansk rødbroget 
kvæg

1,0 7820 4,37 3,49

Andre racer 
(krydsninger mv.)

6,7 8013 4,39 3,52

I alt/gennemsnit 100,0 8442 4,31 3,46

Tabel 7.4. Mælkeydelse og mælkens sammensætning fra danske køer 
af forskellig race. Tallene er gennemsnit for mejeriåret 2003/4. 
KILDE: MEJERIFORENINGEN. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Genetiske forhold
Mælken i Danmark stammer primært fra køer tilhørende Sortbroget 
Dansk Malkerace (SDM), Jersey eller Rød Dansk Malkerace (RDM). Den 
procentvise fordeling mellem racerne og gennemsnitlige sammensætning 
for mælk fra de forskellige racer er vist i tabel 7.4. Det ses, at der ikke er 
den store forskel i sammensætningen mellem de såkaldte tunge racer 
(SDM og RDM), men at Jersey skiller sig ud ved at producere mælk med 
højere indhold af såvel fedt som protein.
 Jerseymælk bliver markedsført specielt, fordi den har en anden sam-
mensætning og kan pga. det højere indhold af tørstof give en forbedret 
konsistens i syrnede mejeriprodukter.

Laktationsperiode
Forandringerne i mælkens sammensætning afspejler den voksende kalvs 
behov. Som anført ovenfor er råmælken,  colostrum, meget afvigende i sin 
sammensætning, men mælken forandrer sig gennem hele laktationen. 
Ydelsen topper nogle uger inde i laktationen, og falder så gradvist hen til 
slutningen. Fedt- og proteinindholdet er størst i starten af  laktationen, 
mindst i perioden fra ca. 10-20 uge, og stiger så mod slutningen (fi gur 
7.1).
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Fig. 7.1. Ændring i mælkeydelse og mælkens indhold af protein, fedt og laktose under lak-
tationen.
KILDE: OSTERSEN ET AL., 1997. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Fodring og sygdom
Det er vigtigt at forstå, at det egentlig ikke er koen, der fodres! Der er de 
bakterier, koen har i vommen, og som blandt andet nedbryder cellulose 
i foderet, som i høj grad påvirker mælkens sammensætning. Hvis man fx 
opnår et højt forhold mellem acetat og propionat i vommen, vil resultatet 
være et højt fedtindhold i mælken, hvorimod utilstrækkeligt fi berindhold 
(lavt grovfoder) kan give lavt fedtindhold i mælken.
 Foderets struktur er afgørende: Lange fi bre stimulerer drøvtygning og 
spytsekretion, der igen sørger for et konstant pH (buffer) og højt indhold 
af acetat.
 Foderets proteinindhold har kun ringe betydning for fedtprocenten 
i mælken – men kan dog forbedre fermenteringen i vommen og dermed 
hæve fedtprocenten noget. Meget protein i foderet kan dog også give 
højere ydelse, men fedtindholdet i mælken falder, fordi der sker en for-
tynding.
 Mættet fedt i foderet vil forøge fedtprocenten i mælken, umættet 
fedt vil få fedtprocenten til at falde, idet umættet fedt har en negativ 
indfl ydelse på bakteriefl oraen i vommen. Man kan dog beskytte umættet 
foderfedt ved at indkapsle det.

Vombakterier

Foder
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 Sygdom hos køer har indfl ydelse på mælkens sammensætning og 
kvalitet, og yverbetændelse (mastitis) er den hyppigste årsag til ændrin-
ger i mælken. Som reaktion på infektion i yveret stiger mængden af en 
række enzymer dramatisk, mens ydelsen og indholdet af laktose falder, 
og saltkoncentrationen stiger. Ledningsevnen stiger tilsvarende, og dette 
kan anvendes som en in-line måling til kontrol med mastitis. Den øgede 
anvendelse af automatiske malkesystemer forøger mulighederne for så-
danne direkte in-line målinger af mælkens indholdsstoffer, og mælken 
kan således blive et diagnostisk redskab for mælkeproducenten, hvorved 
man hurtigt kan se, om en ko er syg eller på vej til at blive det.
 Uregelmæssigheder i koens stofskifte afspejles også i mælken. For 
eksempel kan under- eller overskud af protein ses ud fra mængden af 
urinstof i mælken.

Andre faktorer
Alderen har betydning: Desto ældre en ko bliver, desto mindre fedt og 
samlet tørstof vil der være i dens mælk. Klimaet er også væsentligt. Således 
giver køer mere fedt, men mindre protein og laktose, hvis temperaturen 
er over 30 °C. Er temperaturen under 0 °C, stiger såvel fedt- som protein-
procenten.

Den rå mælks kvaliteter
Komælk består i hovedsagen af vand (ca. 87 %, jf. tabel 7.3), og tørstoffet 
i mælken er enten opløst eller fi ndes som kolloid suspension, dvs. som 
partikler, der er mere eller mindre stabile. Tabel 7.5 giver en oversigt over 
de forskellige tilstande mælkens bestanddele befi nder sig på.

Størrelse Partikel Tilstand Antal/ml
Fedt  1-10 μm Fedtkugle Emulsion 1011

Kasein  50-300 nm  Kaseinmicel 
indeholdende 
calciumfosfat

Kolloid 
suspension

1014

Valleprotein  5-50 nm Proteinmolekyle Kolloid 
opløsning

1017

Laktose og salte  < 1 nm Molekyler Opløsning -

Tabel 7.5. Mælkens tørstof og de enkelte bestanddeles tilstand i mælken.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Mastitis

Stofskifte
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Klima
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Mælkens fedt
Fedtkugler og fedtkuglemembranen

Fosfolipider

Proteiner

Lipoteiner

Glycerider

Cerebrosider

Enzymer

mv.

Triglycerider

Diglycerider

Fedtsyrer

Steroler

Carotenoider

Vitaminer

A, D, E, K}
Fig. 7.2. Fedtkugle i mælk – skematisk. 
KILDE: DAIRY PROCESSING HANDBOOK, 1995. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Mælk og fl øde er olie-i-vand (OiV) emulsioner, og mælkefedtet fi ndes som 
dråber eller kugler i mælkens serum (skummetmælk). Fedtkuglerne har 
en diameter mellem 0,1 og 10 μm med en gennemsnitsdiameter på mel-
lem 3 og 4 μm. De er omgivet af en kompleks membran (fedtkuglemem-
branen), der stammer fra den cellemembran, der dækker fedtdråberne, når 
de passerer ud gennem cellevæggen på de mælkeproducerende celler.
Membranen er 5-10 nm tyk og stabiliserer fedtkuglerne.
 Fedtet inde i fedtkuglerne består overvejende af triglycerider, men 
der er også diglycerider, frie fedtsyrer, steroler, carotenoider (der  giver 
mælkefedt den gule farve) og en række fedtopløselige vitaminer: 
(A, D, E, K).
 En fedtkugle er vist skematisk i fi gur 7.2. Fedtkuglemembranen består 
af fl ere lag. Inderst beskyttes mælkefedtet af et enkelt lag fosfolipider, 
som er overfl adeaktive stoffer, idet de har såvel en lipofi l som en hydrofi l 
del. Yderst er fedtkuglerne dækket af et dobbelt lag af fosfolipid, hvor 
der desuden er tilknyttet en række proteiner. En del enzymer er også for-
bundet med fedtkuglemembranen, særligt xanthinoxidase, der befi nder 
sig mellem det indre og ydre lag. Fedtkuglemembranens struktur er dog 
langt fra fuldt klarlagt, og det er en dynamisk struktur, idet der hele tiden 
sker udveksling af stoffer med den omliggende serumfase.

230

Mælk og mejeri produkter



 Flødeafsætning
Fedtkuglerne er ikke kun de største partikler i mælk – de er også de let-
teste (densiteten ved 15,5 °C er 0,93 g/cm3). Ved henstand vil de derfor 
stige mod overfl aden. Hastigheden for fl ødeafsætning forøges ved, at et 
kompleks af proteiner (agglutinin) får fedtkuglerne til at klumpe sam-
men, og disse store aggregater stiger hurtigere op til overfl aden.

Mælkens protein
Hovedparten af mælkens protein (ca. 80 %) udgøres af kasein, resten 
er valleprotein (fi gur 7.3). Kaseinet fi ndes i de såkaldte miceller, der er 
komplekser af kaseinmolekyler og calciumfosfat (se fi gur 7.4).

β-lactoglobulin

α-lactalbumin

Kaseiner

Andre
valleproteiner

10,1 %

80,5 %

3,8 %

5,6 %

Valleproteiner
19,5 %

Fig. 7.3. Opdeling af mælkens protein.

 Kasein
Kaseinmiceller er meget mindre end fedtkuglerne i mælken. De er typisk 
mellem 50 og 300 nm i diameter – med en gennemsnitlig diameter på om-
kring 150 nm. Kaseinmicellerne er stabile i mælk ved normal henstand, 
hvis der ikke sker ændringer i pH mv. Næsten al kasein (95 %) i mælk 
fi ndes i miceller, der desuden indeholder 6 % kolloidalt calciumfosfat og 
2-4 g vand/g protein.

Fig. 7.3. Opdeling af mælkens protein.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

231

Den rå mælks kvaliteter

7 
· M

æ
lk

 o
g 

m
ej

er
i p

ro
du

kt
er



Fig. 7.4. Skematisk struktur af en kaseinmicel. De sorte prikker 
angiver kolloidt calciumfosfat. Efter Holt, 1998.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Der er fi re forskellige typer af kaseinmolekyler i mælkens kaseinfraktion: 
(α) alfas1, (α) alfas2, (ß) beta og (κ) kappa. Alle kaseinerne har lav opløselig-
hed ved pH 4,6, og de indeholder fosfatgrupper, bundet til serinenheder. 
Desuden har de et højt indhold af aminosyren prolin, hvilket gør, at de 
er fl eksible proteiner uden megen strukturering. De enkelte kaseiner er 
forskellige, hvilket har betydning for, hvordan micellerne er opbygget og 
hvordan de reagerer i forskellige processer, se fi gur 7.5.

αs1-kasein indeholder to hydrofobe områder med et polært område imel-
lem, hvor syv ud af otte fosfatgrupper er placeret. Binder calcium, hvilket 
medvirker til at holde sammen på micellen.
 αs2-kasein har en negativ og en positiv ladet ende, og binder også cal-
cium.
 ß-kasein har en meget ladet del i den ene ende, hvorimod den anden 
del af molekylet er hydrofobt. Molekylet er således overfl adeaktivt og 
virker på samme måde som emulgatorer. Ikke særligt stærkt bundet til 
calcium.
 κ-kasein er meget stabilt over for calcium og stabiliserer micellen, men 
når der tilsættes løbeenzym i forbindelse med fremstilling af ost, spaltes 
en ladet, hydrofi l del fra, hvorved stabiliseringen forsvinder.

Kasein molekyler
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B B

A

α   kaseinS1

B B

A
A

α   kaseinS2

B

A

ß-kasein

B

C

κ-kasein

Fig. 7.5. Skematisk struktur af de enkelte typer af kasein. 
KILDE: HORNE, 1998. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

En række modeller har været fremført for, hvorledes kaseinmicellen er 
opbygget, og der er stadig en del diskussion om detaljerne. Der er dog 
stort set enighed om, at κ-kaseinet befi nder sig på overfl aden af micel-
len og danner et ca. 5 nm tykt lag af negativt ladede enheder (“hår”), der 
udgår fra micellens overfl ade. Dette lag dækker ikke micellen fuldstæn-
digt, men skal ses som totter på overfl aden, der frastøder hinanden og 
forhindrer micellerne i at klumpe sammen.
 En meget central del af al fremstilling af mejeriprodukter er at stabi-
lisere eller destabilisere micellerne ved at påvirke det lag af κ-kasein, der 
stabiliserer dem. Grundlaget for fremstilling af ost, for eksempel, er, at 
laget fjernes ved hjælp af løbeenzym, hvorved micellerne klumper sam-
men og danner et koagel (se kapitlet om ost). Tilsvarende sker der en 
afl adning af det negativt ladede κ-kasein ved syrning, hvorved kaseinet 
også danner et koagel. Alkohol kan også få κ-kasein laget til at kollapse, 
hvorved kaseinet fælder ud.

 Valleprotein
Den del af mælkens protein, der ikke er kasein, benævnes valleprotein, 
idet det primært er protein, der ikke indgår i ost og dermed fjernes med 
vallen. Valleproteinet udgør samlet ca. 20 % af mælkens protein, men 
indeholder en række meget forskellige proteiner (fi gur 7.3). I det følgende 
beskrives kun de tre mest forekommende valleproteiner samt immuno-
globuliner.
 I modsætning til kasein fi ndes valleproteinet i mælk ikke som miceller, 
men er i kolloid opløsning som enkelte molekyler eller som ganske få 
molekyler koblet sammen. De er ofte globulære (kugleformede) eller el-
lipsoide (ellipseformede) og har en størrelse på 5 til 50 nm i diameter.
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 Nogle mennesker lider af laktoseintolerans (også kaldet laktosemal-
absorption). De mangler, eller har kun lidt, laktase i tarmen og kan så-
ledes ikke nedbryde laktose. Der fi ndes dog produkter på markedet med 
lidt eller slet ingen laktose. Laktose kan fx fjernes ved hydrolyse med 
laktase i selve emballagen.
 Krystallisation af laktose sker ofte i form af tomahawkformede krystal-
ler, hvilket giver anledning til sandet tekstur i produkter som iscreme.
 Ren laktose, der udvindes fra vallen fra ostefremstilling, kan anvendes 
som fyldstof i tabletter, som tilsætning til modermælkserstatninger eller 
i andre fødevarer eller danne grundlag for produktion af andre ingredi-
enser, herunder tagatose, der er et sødemiddel.
 Mælk indeholder ud over laktose også små mængder af andre kulhy-
drater såsom glucose og galaktose.

 Salte

Mineral Indhold (pr. liter)
Natrium 250-640 mg
Kalium 1.100-1.500 mg
Klorid 800-1.200 mg
Kalcium 1.100-1.300 mg
Magnesium 70-140 mg
Fosfor 800-1.000 mg
Jern 100-700 μg
Zink 2.500-7.000 μg
Kobber 100-350 μg
Mangan 10-50 μg
Jod 50-600 μg
Fluor 20-80 μg
Selen 20-40 μg
Kobolt 0,5-1,3 μg
Krom  0,5-20 μg
Molybdæn 20-100 μg
Nikkel 0-50 μg
Arsen 20-60 μg
Aluminium 50-1.600 μg
Bly spor-20 μg

Tabel 7.6. Mælkens indhold af mineraler. 
KILDE: WWW.FOODSCI.UOGELPH.CA/DAIRYEDU (09.04.2010). © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Tabel 7.6 viser mælks indhold af mineraler, og særligt calciumindholdet 
er højt. Calcium i mælken er i høj grad knyttet til kaseinmicellerne, der 
indeholder ca. 80 % af mælkens calcium (som kolloidalt calciumfos-
fat). Resten forekommer på opløst form. Der er reelt så meget calcium i 
mælken, at hvis man tog en ren opløsning af calciumfosfat med samme 
koncentration af calcium som i mælk, ville den fælde ud. En væsentlig 
grund til, at mælk indeholder kasein i miceller, er således at sikre en 
tilstrækkelig mængde tilgængeligt calcium til det voksende individ.
 Saltene i mælken har en række afgørende virkninger i forbindelse med 
fremstilling af mejeriprodukter. For eksempel er en tilstrækkelig mængde 
calcium nødvendigt for at fremstille ost, og calcium spiller også en rolle 
i forbindelse med udfældning af såkaldt mælkesten, dvs. belægninger, 
der dannes på udstyr i forbindelse med varmebehandling.
 Mælks bufferkapacitet er desuden i høj grad baseret på balancen mel-
lem kolloidalt og opløst calcium.
 Saltene giver også smag til mælk, og desuden er en række salte vigtige 
for vækst af mikroorganismer, således at mælkens indhold af forskellige 
salte kan påvirke vækst af fx de mælkesyrebakterier, der anvendes til 
syrnede produkter.

 Ernæringsmæssige kvaliteter
Mælk yder et væsentligt bidrag til indholdet af calcium i en normal dansk 
kost. Det er faktisk vanskeligt at få den anbefalede mængde calcium gen-
nem kosten uden mælk og mejeriprodukter, og ost er den fødevare, der 
indeholder mest calcium.

Vitamin Indhold (pr. liter)
 
A 400 μg
D 40 IU
E 1000 μg
K 50 μg
B1 450 μg
B2 1750 μg
Niacin (B3) 900 μg
B6 500 μg
Pantothensyre (B5) 3500 μg
Biotin (B8) 35 μg
Folinsyre 55 μg
B12 4.5 μg
C 20 mg

Tabel 7.7. Mælkens indhold af vitaminer.
 KILDE: WWW.FOODSCI.UOGELPH.CA/DAIRYEDU (09.04.2010). © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Når det gælder jod og selen, er indtaget generelt for lavt i Danmark, som 
er et jodfattigt område. Vestdanmark har moderat jodmangel, mens 
Østdanmark har let jodmangel. Mælk er en væsentlig kilde til jod, men 
indholdet kan variere meget. En større grad af rapsfodring frem for 
sojafodring har dog i de senere år forøget indholdet af jod i mælken. 
Raps indeholder et strumafremkaldende stof og for at modvirke dette, 
er jodindholdet i mineralblandingerne til kvæg blevet øget. Derfor er 
jodindholdet i mælken også steget.
 Desuden er mælk også en god kilde til fosfor og zink.
 Ud over at være en væsentlig kilde til calcium og andre mineraler, 
indeholder mælk også en række vitaminer (tabel 7.7). Mælk indeholder 
tilskud af de fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) og er desuden en 
væsentlig kilde til vandopløselige vitaminer af B-vitamin gruppen, sær-
ligt B2 (ribofl avin) og B12 (cyanocobalamin). Derimod er mængden af 
C-vitamin meget lille og ødelægges desuden ved pasteurisering.

Fedtsyre g fedtsyre/100 g mælkefedt
C 4:0 3,4
C 6:0 2,2
C 8:0 1,4
C 10:0 3,1
C 12:0 3,9
C 14:0 11,0
C 16:0 29,6
C 18:0 10,1
C 14:1 1,4
C 16:1 2,2
C 18:1 22,2
C 18:2 2,1
C 18:3 0,8
C 20:1 1,2

Tabel 7.8. Gennemsnitligt indhold af fedtsyrer i komælk.
KILDE: DANMARKS FØDEVAREFORSKNING. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Den gennemsnitlige fordeling af fedtsyrer i mælkefedt er vist i tabel 7.8. 
Det skal dog understreges, at der er stor variation i fedtsyresammen-
sætningen, der påvirkes meget af koens fodring. Komælk har et relativt 
højt indhold af kortkædede fedtsyrer, hvilket bl.a. medvirker til smagen 
i en del oste. Ellers er mælkefedt relativt mættet, med et stort indhold 

Fedtsyrer
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Opbevaring på mejeri (< 4 ºC)

Opvarmning (45-55 ºC)

Varmebehandling

(Pasteurisering)

Afkøling

Tapning og emballering

Fløde (35 % fedt)Overskudsfløde

Fløde (10 % fedt)

Homogenisering

Skummetmælk

Standardisering af 

fedtindhold og rensning

(Centrifugering)

Standardiseret mælk 

fx sødmælk

med 3,5 % fedt

Fig. 7.7. Flowskema for fremstilling af konsummælk.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Tallerkenindsats

Fløde

Skummetmælk

Mælk

Åbning, igennem 
hvilken centrifugeslam

fjernes med mellemrum

Fig. 7.8. Princippet i en selvrensende tallerkencentrifuge. Mælken kommer nedefra, 
presses op gennem hullerne i tallerkenindsatsen, og da fedtkuglerne har lavest densitet, 
vil de bevæge sig indad, hvorimod proteinet sammen med bakterier og partikler af 
snavs og skidt vil bevæge sig udad. Med jævne mellemrum adskilles centrifugekuglens 
øverste og nederste del, og snavs og bakterier (slam) vil skydes ud fra centrifugen. 

KILDE: DAIRY PROCESSING HANDBOOK, 1995. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Homogeniseret
produkt

Homogeniseret
produkt

Uhomogeniseret
produkt

Knusehoved

≈ 0,1 mm

Ventilsæde

Fig. 7.9. Princippet i homogenisering. 
KILDE: DAIRY PROCESSING HANDBOOK, 1995. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Tallerkenindsats

Fløde

Skummetmælk

Mælk

Åbning, igennem 
hvilken centrifugeslam

fjernes med mellemrum

Fig. 7.8. Princippet i en selvrensende tallerkencentrifuge. Mælken kommer nedefra, 
presses op gennem hullerne i tallerkenindsatsen, og da fedtkuglerne har lavest densitet, 
vil de bevæge sig indad, hvorimod proteinet sammen med bakterier og partikler af 
snavs og skidt vil bevæge sig udad. Med jævne mellemrum adskilles centrifugekuglens 
øverste og nederste del, og snavs og bakterier (slam) vil skydes ud fra centrifugen. 

KILDE: DAIRY PROCESSING HANDBOOK, 1995. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Homogeniseret
produkt

Homogeniseret
produkt

Uhomogeniseret
produkt

Knusehoved

≈ 0,1 mm

Ventilsæde

Fig. 7.9. Princippet i homogenisering. 
KILDE: DAIRY PROCESSING HANDBOOK, 1995. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Organisme Vækst < 6 °C Overlever
pasteurisering a

 
Staphylococcus aureus Nej Nej
Campylobacter jejuni Nej Nej
Clostridium spp. (Nej)b Ja (sporer)
Salmonella spp. Nej Nej
Escherichia coli ? Nej
Yersinia enterocolitica Ja Nej
Bacillus cereus Ja c Ja (sporer)
Listeria monocytogenes Ja Nej
a Varmebehandling ved 72 °C i 15 sek.
b Nogle ikke-proteolytiske spp vokser < 6 °C.
c Kun nogle stammer.

Tabel 7.9. Vækst og overlevelse af patogene bakterier i mælk.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Pasteurisering  72-75 °C 15-20 sek Drikkemælk, mælk til 
ostefremstilling

 Højpasteurisering > 80 °C 1-5 sek Fløde
 UHT behandling 125-138 °C 2-4 sek UHT produkter 

inkl. kaffefl øde og 
kakaomælk

 Sterilisation i 
beholder (fx fl aske)

115-120 °C 20-30 
min

Kaffefl øde

Tabel 7.10. Tid-temperatur kombinationer, der almindeligt anvendes 
til varmebehandling af konsummælk. Der er givet eksempler på 
produkter, hvortil de enkelte typer af varmebehandling anvendes.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Anvendelse
Tank med omrøring 
(dobbelt kappe)

Små batch størrelser

Pladevarmeveksler Flydende produkter, kan anvendes til UHT
Rørvarmeveksler Flydende produkter, også mere viskøse, kan 

anvendes til UHT 
Skrabevarmeveksler Produkter med partikler, højviskøse 

produkter
Autoklave Sterilisering i emballagen (fl asker, dåser)

Tabel 7.11. Almindeligt anvendt udstyr til varmebehandling i mejeriindustrien.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Organisme Vækst < 6 °C Overlever
pasteurisering a

 
Staphylococcus aureus Nej Nej
Campylobacter jejuni Nej Nej
Clostridium spp. (Nej)b Ja (sporer)
Salmonella spp. Nej Nej
Escherichia coli ? Nej
Yersinia enterocolitica Ja Nej
Bacillus cereus Ja c Ja (sporer)
Listeria monocytogenes Ja Nej
a Varmebehandling ved 72 °C i 15 sek.
b Nogle ikke-proteolytiske spp vokser < 6 °C.
c Kun nogle stammer.

Tabel 7.9. Vækst og overlevelse af patogene bakterier i mælk.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Pasteurisering  72-75 °C 15-20 sek Drikkemælk, mælk til 
ostefremstilling

 Højpasteurisering > 80 °C 1-5 sek Fløde
 UHT behandling 125-138 °C 2-4 sek UHT produkter 

inkl. kaffefl øde og 
kakaomælk

 Sterilisation i 
beholder (fx fl aske)

115-120 °C 20-30 
min

Kaffefl øde

Tabel 7.10. Tid-temperatur kombinationer, der almindeligt anvendes 
til varmebehandling af konsummælk. Der er givet eksempler på 
produkter, hvortil de enkelte typer af varmebehandling anvendes.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Anvendelse
Tank med omrøring 
(dobbelt kappe)

Små batch størrelser

Pladevarmeveksler Flydende produkter, kan anvendes til UHT
Rørvarmeveksler Flydende produkter, også mere viskøse, kan 

anvendes til UHT 
Skrabevarmeveksler Produkter med partikler, højviskøse 

produkter
Autoklave Sterilisering i emballagen (fl asker, dåser)

Tabel 7.11. Almindeligt anvendt udstyr til varmebehandling i mejeriindustrien.
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Organisme Vækst < 6 °C Overlever
pasteurisering a
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Salmonella spp. Nej Nej
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Yersinia enterocolitica Ja Nej
Bacillus cereus Ja c Ja (sporer)
Listeria monocytogenes Ja Nej
a Varmebehandling ved 72 °C i 15 sek.
b Nogle ikke-proteolytiske spp vokser < 6 °C.
c Kun nogle stammer.

Tabel 7.9. Vækst og overlevelse af patogene bakterier i mælk.
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kakaomælk
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beholder (fx fl aske)

115-120 °C 20-30 
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Tabel 7.10. Tid-temperatur kombinationer, der almindeligt anvendes 
til varmebehandling af konsummælk. Der er givet eksempler på 
produkter, hvortil de enkelte typer af varmebehandling anvendes.
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Anvendelse
Tank med omrøring 
(dobbelt kappe)

Små batch størrelser

Pladevarmeveksler Flydende produkter, kan anvendes til UHT
Rørvarmeveksler Flydende produkter, også mere viskøse, kan 

anvendes til UHT 
Skrabevarmeveksler Produkter med partikler, højviskøse 

produkter
Autoklave Sterilisering i emballagen (fl asker, dåser)

Tabel 7.11. Almindeligt anvendt udstyr til varmebehandling i mejeriindustrien.
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 Fedtkuglerne i mælken indgår, efter homogenisering, i det netværk 
af udfældet protein (koagel), der giver konsistens i et syrnet mælkepro-
dukt.

Standardiseret mælk

Homogenisering

Syrning

Afkøling (22-24 ºC)

Tapning og emballering

Omrøring (koaglet røres blankt)

Tilsætning af bakteriekultur

(syrevækker)

Kraftig

pasteurisering 

(85-95 ºC, 2-10 min.)

Evt. koncentrering 

(ultrafiltering, inddampning, 

tilsætning af pulver)

Fig. 7.10. Flowskema for fremstilling af syrnede, omrørte mejeriprodukter.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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 Membranfi ltering

I mejeriindustrien anvendes en række former for membranfi ltrering:

Omvendt osmose (RO): Koncentrering  ●

af tørstof ved at fjerne vand.
 Nanofi ltrering (NF): Koncentrering af de organiske  ●

komponenter ved at fjerne salte (såsom natrium og klorid).
Ultrafi ltrering (UF): Koncentrering af store molekyler (protein). ●

 Mikrofi ltrering (MF): Fjernelse af bakterier, separation  ●

af molekyler (koncentrering af kasein).

Alle disse teknikker er eksempler på såkaldt crossfl ow fi ltrering (se fi gur 
7.11), hvor fødestrømmen presses igennem en membran under tryk. 
Membranernes porestørrelse varierer, hvorfor der er forskel på, hvad der 
presses igennem. Ved omvendt osmose er det kun vand, der passerer 
membranen, ved UF er det alle opløste molekyler (laktose og salte), der 
kommer ud med permeatet, og ved MF kan valleproteinerne også passere 
over membranen.
 UF er meget anvendt i mejerindustrien til opkoncentrering af protein, 
mens MF bruges i forbindelse med ostefremstilling til at fjerne bakterier 
og bakteriesporer.

Membran Koncentrations-
polarisering

Permeat
(filtrat)

Produkt ind Koncentrat ud 
(retentat)

Fig. 7.11. Princippet for crossfl ow fi ltrering. Under processen opbygges der et lag af 
koncentreret materiale på membranen, hvorfor effektiviteten falder med driftstiden.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Koncentrering
For at give en forbedret konsistens og minimere synerese er det alminde-
ligt, særligt ved fremstilling af yoghurt, at koncentrere mælken. Specielt 
i lavfedtprodukter er dette nødvendigt for at opnå en rimelig kvalitet. 
Mælkens tørstofprocent forøges typisk med et par procent, og dette kan 
ske ved inddampning, hvilket ikke er almindeligt mere, ved ultrafi ltrering 
eller ved tilsætning af ekstra tørstof i form af pulver. I det sidste tilfælde 
anvendes ofte skummetmælkspulver, men der er også en hel række spe-
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 En del bakterier er i stand til at danne komplekse kulhydrater – de 
såkaldte exoploysaccharider, EPS. Dette udnyttes ofte i lavfedtprodukter, 
idet EPS binder vand og kan bibringe syrnede produkter en mere cremet 
konsistens.

Bakterier Egenskaber Typiske produkter
Lactococcus lactis ssp 
lactis 

Mesofi l
Producerer primært 
mælkesyre

Syrning af ostemælk

Lactococcus lactis ssp 
cremoris

Mesofi l
Producerer primært 
mælkesyre

Syrning af ostemælk

Streptococcus lactis ssp 
lactis var diacetylactis

Mesofi l
Aromadanner 
(diacetyl, CO2)

Kærnemælk, tykmælk, 
syrnet smør, ymer

Leuconostoc 
mesenteroides ssp 
mesenteroides

Mesofi l
Aromadanner 
(diacetyl, 
acetaldehyd, 
eddikesyre, CO2 mv.)

Kærnemælk, tykmælk, 
syrnet smør, ymer

Streptococcus salivaricus 
ssp thermophilus

Thermofi l (42-44 °C)
Producerer primært 
syre

Yoghurt

Lactobacillus delbrueckii 
ssp bulgaricus

Thermofi l (42-44 °C)
Aromadanner 
(acetaldehyd mv.)

Yoghurt

Lactobacillus acidophilus Thermofi l (37-38 °C)
Probiotisk

A38

Tabel 7.12. Eksempler på mælkesyrebakterier og deres anvendelse. Mesofi l angiver en 
syrningstemperatur på 20-25 °C. Thermofi l angiver en syrningstemperatur på 37-45 °C.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Syrning
De tilsatte bakterier producerer syre (mest mælkesyre), og derved fal-
der pH, proteinerne afl ades, således at de kan knyttes sammen, og der 
fremkommer et koagel. Dette sker ved en pH værdi på 5,4-5,6 i varme-
behandlet mælk. Syrning sker i tanke ved den optimale temperatur for 
den anvendte bakteriekultur.

Omrøring og afkøling
Når pH har nået en værdi på omkring 4,6, omrøres koaglet – i al fald til 
produkter som røre-yoghurt. Dette sker for at skabe et ensartet produkt 
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Fløde (38-40 % fedt)

Udkærning

Kærnemælk

Æltning

Æltning
Evt. tilsætning af

vegetabilske olie

Evt. tilsætning af

koncentreret syrevækker

Emballering

Temperaturbehandlig 

og evt. syrning

Adskillelse af 

smørkorn og kærnemælk

Indstilling af

vand- og saltindhold

Højpasteurisering

(>85 °C i 15 sek.)

Fig. 7.12. Flowskema for fremstilling af smør.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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1

6 5

5

4

3 2

Fig. 7.13. Princippet i en kontinuerlig smørmaskine. 1. 
Kærneafdeling. 2. Separationsafdeling. 3. Reguleringsspjæld. 4. 
Vakuumkammer. 5. Ælteafdeling. 6. Smørpumpe.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Udkærning
Når fl øde behandles mekanisk, enten i en roterende kærne eller ved at 
piskes, som det sker i udkærningsafdelingen i en kontinuerlig smørma-
skine, klumper fedtkuglerne i fl øden sammen. Dette sker blandt andet 
som følge af, at der presses fl ydende fedt ud fra fedtkuglerne og således 
gør dem klistrede og tilbøjelige til at klumpe. Når disse klumper af fedt 
er store nok, danner de såkaldte smørkorn på nogle centimeters diame-
ter. Kærnemælken kan nu skilles fra, idet den dræner fra smørkornene 
igennem en si.

 Æltning og emballering
Efter kærnemælken er drænet fra, har yderligere mekanisk påvirkning 
af smørkorn (æltning) til formål at fordele vand og evt. tilsat salt og 
syrevækker samt skabe grundlag for smørrets endelige konsistens. Der 
kan også iblandes vegetabilsk olie på dette trin, som det sker ved frem-
stilling af spreads såsom Kærgården. Æltningen kan ske i en roterende 
kærne eller ved hjælp af en snegl som i en kontinuerlig smørmaskine. 
Vandindholdet i det færdige smør skal være maks. 16 % og saltindholdet 
er typisk 1 %. På et kontinuert anlæg sker måling og indstilling af vand 
og salt % automatisk. Når smørret har den ønskede sammensætning, 
bliver det emballeret.
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Standardiseret,

pasteuriseret mælk

Inddampning

Forstøvning

Tørring (tørretårn)Opvarmet luft Fines

Recirkulering af fines

Emballering

Sluttørring og

afkøling (fluidbed)

 

Fig. 7.14. Flowskema for fremstilling af mælkepulver.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Mælkepulver
For at forlænge holdbarheden og gøre mælk tilgængelig i områder, hvor 
der ikke er forsyning af frisk mælk, bliver en del mælk tørret til pulver.
Mælkepulver bliver desuden sammen med en række andre typer af pulver 
(fx kaseinat, valleprotein, laktose) med mælkeoprindelse anvendt som 
ingrediens i mange forskellige, sammensatte fødevarer. I det følgende 
gennemgås kort fremstilling af mælkepulver med udgangspunkt i fl ow-
skemaet i fi gur 7.14.

Inddampning
Inden mælk bliver tørret til pulver, bliver den pasteuriseret og standardi-
seret til det ønskede fedtindhold. Normalt laves der enten sødmælkspul-
ver eller skummetmælkspulver. Mælken bliver derefter inddampet ved 
hjælp af en vakuuminddamper til et tørstofi ndhold på omkring 50 %. 
Der anvendes normalt faldstrømsinddampere, hvor mælken løber ned 
gennem lange opvarmede rør under vakuum. Inddampning er en relativ 
billig måde at fjerne vand på, bl.a. fordi en hel del af den tilførte energi 
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kan genanvendes. Der kan dog ikke opnås tørstofi ndhold meget højere 
end 45-55 %, idet viskositeten så bliver for høj.

 Forstøvning
Langt det meste pulver tørres ved spraytørring, hvilket indebærer, at 
koncentratet efter inddampning pumpes til forstøvning. En lille mængde 
pulver til brug for chokoladefremstilling tørres dog stadigvæk på såkaldte 
tromletørringsanlæg, hvor den koncentrerede mælk tørres på roterende, 
opvarmede tromler. Et tørretårn, dvs. et anlæg til spraytørring er vist 
skematisk i fi gur 7.15. Sådanne anlæg er ret store (som en 5-6 etagers byg-
ning), og det er almindeligt, at der er en elevator installeret. Koncentratet 
pumpes øverst op i tårnet, hvor det forstøves enten ved hjælp af dyser 
eller et hurtigt roterende hjul. Resultatet er, at der øverst i tørretårnet vil 
være en sky af fi nt fordelte dråber af koncentrat.

Tørring
Dråberne af koncentreret mælk møder en strøm af luft, der er blevet op-
varmet til omkring 200 °C. Herved fordamper det meste af det resterende 
vand i mælkekoncentratet, og det pulver, der er resultatet, vil falde mod 
bunden af tårnet og yderligere tørre undervejs. Da fordampning kræver 
energi, vil den enkelte pulverpartikel ikke blive varmere end 70-75 °C.
 Mindre pulverpartikler, de såkaldte fi nes, vil blive revet med af den 
luft, der forlader tårnet, men udskilles i de såkaldte cykloner. Fines bliver 
recirkuleret enten til den våde zone øverst i tårnet, eller til en fl uid-bed 
(se næste afsnit).

Forstøver

Koncentrat

Luft

Cyklon
Tørretårn

Varmeveksler

Fig. 7.15. Principskitse af et anlæg til spraytørring af mælkepulver.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Sluttørring og afkøling
I mange tilfælde tages pulveret direkte fra tørretårnet med et vandindhold 
på 3-5 %, men især hvis der ønskes et letopløseligt (“instant”) pulver, 
kan pulveret tørres endeligt færdigt og køles i en såkaldt fl uid-bed (fi gur 
7.16). En  fl uid-bed indeholder en vibrerende, perforeret plade, hvorigen-
nem luft kan passere og på denne måde fl uidisere pulveret, dvs. få det 
til at opføre sig som en væske og derved fl yde igennem fl uid-bed’en. Der 
er som oftest forskellige sektioner. Ved fremstilling af instant pulver er 
det ønskeligt med relativt store pulveraggregater, idet disse nemmere vil 
optage vand og opløses. Sådanne aggregater kan dannes ved at recirku-
lere fi nes i en fl uid-bed og så tilføre damp for at få pulveret fra tårnet til 
at klæbe en smule sammen. Derefter færdigtørres og køles pulveres ved 
hjælp af luft i de næste sektioner. Der kan desuden tilsættes lecitin (fra 
sojabønner), idet dette yderligere vil hjælpe med optag af vand, særligt 
i fedtholdige pulvere. 

Emballering
Mælkepulver opbevares ofte under meget ugunstige forhold såsom høj 
luftfugtighed og temperatur. Emballagen skal derfor være uigennem-
trængelig for vand, idet selv ganske små forøgelser af vandindholdet kan 
få pulveret til at ødelægges, idet fx bruningsreaktioner så har mulighed 
for at forløbe. Mælkepulver til konsum emballeres typisk direkte i dåser 
og ofte anvendes en inaktiv luftart (eksempelvis nitrogen) for at beskytte 
fedtholdige pulvere mod oxidation.

Damp Varm luft Kold luft

Færdigtørret pulver

Pulver fra tørretårn

Fig. 7.16. Principskitse af en fl uid-bed til færdigtørring af mælkepulver.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Temperatur (oC)
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d 

(s
)
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10.000

100

 10

60    65        70            75 80    85        90 

Termofile micrococcer

Tuberkulose
       bakterier

E. Coli

Drabskurver for udvalgte bakterier. Kurverne angiver 
kombinationer af tid og temperatur, der giver den 
samme reduktion i antallet af mikroorganismer.

Mikroorganismers varmedrab – D og z-værdier
En vigtig parameter for at angive en mikroorganismes varme-
tolerance er D-værdien, som angiver den tid, det tager ved en 
given temperatur for at opnå en decimering af antallet af mikro-
organismer svarende til et fald i log(antal) på 1 – en reduktion 
på 90 %. Colibakterier (E. coli) har en  D-værdi ved 60 °C på 
omkring 1,5 min. D-værdien angiver en tidsafhængighed, men 
varmedrabet afhænger naturligvis også af temperaturen, og 
derfor har man indført z-værdien, der beskriver, hvordan D-
værdien afhænger af temperaturen. Kendes disse to værdier, 
D og z, og kendes antallet af bakterier inden varmebehand-
lingen, kan man i princippet udregne, hvor mange bakterier 
der er tilbage ved en hvilken som helst kombination af tid og 
temperatur. Det skal dog understreges, at mediet (fødevarens 
sammensætning) spiller en meget væsentlig rolle, samt at den 
anførte antagelse om logaritmisk reduktion ved varmebehand-
ling ikke altid er gyldig.
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Varmedrab for E.coli ved 60 °C i forskellig tid. Antallet af bakterier 
reduceres logaritmisk med tiden, og den tid, det tager for en logaritmisk 
reduktion, benævnes D-værdien. Det er vist på fi guren for en 
reduktion fra 10.000 til 1.000 og ses at være omtrent 1,5 min.

Temperatur (oC)

z-værdi (~5,8 oC )D
-v

æ
rd

i (
s)

100

1000

10

 1

 0,1

60    62        64            66 68    70 

D-værdiens afhængighed af temperaturen for E.coli ved forskellig 
temperatur. Den forskel i temperatur, det tager for en logaritmisk reduktion 
(en decimering) af D-værdien, kaldes z-værdien og er vist på fi guren for en 
reduktion fra 100 s til 10 s og ses at være omtrent 5,8 °C i dette tilfælde.

© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

260

Varmekonservering

6-7_billeder.indd   2606-7_billeder.indd   260 15-06-2010   14:38:4815-06-2010   14:38:48



Tid (min)

A
nt

al
 o

ve
rle

ve
nd

e 
ba

kt
er

ie
r

D-værdi 

100

1000

10

100000

1000000

10000

 1

 0,1

0    2        4            6 8    10 

Varmedrab for E.coli ved 60 °C i forskellig tid. Antallet af bakterier 
reduceres logaritmisk med tiden, og den tid, det tager for en logaritmisk 
reduktion, benævnes D-værdien. Det er vist på fi guren for en 
reduktion fra 10.000 til 1.000 og ses at være omtrent 1,5 min.

Temperatur (oC)

z-værdi (~5,8 oC )D
-v

æ
rd

i (
s)

100

1000

10

 1

 0,1

60    62        64            66 68    70 

D-værdiens afhængighed af temperaturen for E.coli ved forskellig 
temperatur. Den forskel i temperatur, det tager for en logaritmisk reduktion 
(en decimering) af D-værdien, kaldes z-værdien og er vist på fi guren for en 
reduktion fra 100 s til 10 s og ses at være omtrent 5,8 °C i dette tilfælde.
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Varmekonserveringens indfl ydelse på fødevarers kemiske 
bestanddele
Ud fra de samme principper som for bakteries varmedrab kan 
der angives D- og z-værdier for de kemiske reaktioner, der også 
sker som følge af opvarmning. Eksempler på dette ses i tabel-
len:

z-værdi (°C) D121-værdi (min)
Bakterier 
(varmedrab)

5-10 1-5

Enzymer 
(inaktivering)

30-40 1-5

Vitaminer 
(nedbrydning)

20-25 150-200

Farvestoffer 
(nedbrydning)

40-70 15-50

Omtrentlige intervaller for D- og z-værdierne for bakteries varmedrab og 
samt en række kemiske ændringer. D-værdierne er angivet ved 121 °C.

Det ses, at z-værdierne er meget højere for kemiske forandrin-
ger end for bakterielt varmedrab, hvilket i praksis betyder, at 
kombinationer af høj temperatur i kort tid er effektive over for 
bakterier – men giver relativt mindre påvirkning af de kemiske 
bestanddele. Dette er blandt andet grundlaget for anvendelse 
af UHT (Ultra High Temperature) og HTST (High Temperature 
Short Time).
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   90                    100     110 

Ødelæggelse

Patogen bakterie (z værdi=10)

Skematisk illustration af, hvorledes tid-temperatur kombinationer 
påvirker henholdsvis bakteriers varmedrab og vitamintab. 
Det grønne område viser, hvordan høj temperatur i kort tid 
er effektiv mod bakterier, men skånsomt for vitaminer.
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Fremstilling af modnede løbeoste
En ost kan være hård eller blød, stærk eller mild, men den bliver fremstil-
let på stort set samme måde – disse forholdsvis store forskelle i konsistens 
og smag skyldes ret små justeringer undervejs i produktionen. Der er 
fl ere forskellige måder at inddele oste på, fx efter fremstillingsmetode, 
oprindelsesland, hvilke dyr mælken kommer fra eller – som den oftest 
anvendte metode – efter hårdhed.
 En enkelt ostetype fi ndes med varierende mængde fedt (i forhold til 
tørstof) og på forskellige modningsstadier, fx mager/mild, mager/stærk, 
fuldfed/mild eller fuldfed/stærk.

Betegnelse Vand i fedtfri 
ostemasse 

Eksempel

Ekstra hård < 51 % Parmesan
Hård 49-56 % Emmentaler, cheddar
Fast 54-69 % Danbo, samsø, fynbo, 

maribo, svenbo, 
havarti, esrom, st. 
paulin, fontina, 
dansk mozzarella, 
danablu

Blød > 67 % Brie, camembert, 
munster

Umoden, frisk Flødeost
Spisekvark
Rygeost
Hytteost

Tabel 8.1. Betegnelser for ost efter vandindhold. 
KILDE: BEKENDTGØRELSE NR. 335/2004 OM MÆLKEPRODUKTER MV. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

267

Fremstilling af modnede løbeoste

8 
· O

st
 o

g 
os

te
fr

em
st

ill
in

g



Blanding af ingredienser 
Miksning

Mælk

Standardisering

Syrning

Skæring

Koagulering
dannelse af ostekorn

Eftervarme

En del af vallen aftappes

Omrøring

Ostekornene fiskes

Ostekornene æltes

Vallen drypper af 

Formene vendes evt.
presning

Modning

Vallen aftappes

Ostemassen skæres 
i blokke, som vendes

Blokkene vendes

Ostemassen skæres i 
strimler og æltes

Blokkene stables

Modning

Presning

Varmebehandling
temperatur (72 °C i 15 sek.)

Tilsætning af starterkultur,
Kalciumklorid og evt. nitrat

Tilsætning
af løbeenzym

Tilsætning
af vand

30-32 °C bløde oste
30-35 °C halv faste oste

38-40 °C hårde oste

Hældes i forme

Ostekornene presses

Lægges i forme

Modning

Opstukket ost
fx Danbo, Edam og Gouda

Æltet ost fx Maribo

Cheddar-
ostefremstilling

Fisket ost fx
Havarti, Brie og

Camembert

Aftapning af valle

Fig. 8.1. Det er meget små ændringer i produktionen, der afgør, om det færdige 
produkt bliver en hård parmesan eller en cremet camembert. Hvert trin vil være 
afgørende for, hvor meget valle der løber fra. Modifi ceret efter Erner Andersen, 2003.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Camembert

Roquefort

Emmentaler

Gouda

Cheddar

 
 
 

 

pH

1 t 5 t 1 dag 1 uge 1 mdr 2 mdr 1 år 2 år0

Fig. 8.2. Starterkulturen vil sænke pH i mælken og i den friske ost. Efter en 
uge vil pH igen begynde at stige på grund af nedbrydning af proteinerne. 
Kraftigst er pH-stigningen i de oste, som er behandlet med skimmelkultur. 
KILDE: WALSTRA ET AL., 1999. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Typer af starterkulturer

Der fi ndes to typer    starterkultur:
Mesofi l. ●

Termofi l. ●

De mesofi le kulturer har temperaturoptimum omkring 26 ºC, de termo-
fi le omkring 42 ºC. De mesofi le typer bruges mest i Nordeuropa, mens 
de termofi le traditionelt benyttes i Sydeuropa.

 Mesofi le starterkulturer
De mesofi le starterkulturer består af forskellige Lactococcus spp. og Leu-
conostoc spp. De forskellige bakterier benyttes, alt efter hvilke egenskaber 
der ønskes i ostene. De fl este mesofi le starterkulturer indeholder en 
O-kultur, som også kaldes en syrevækker. Denne kultur har udeluk-
kende det formål at omdanne laktosen til laktat (mælkesyre) og derved 
sænke pH i ostemassen. Den består af 5-10 % Lactococcus lactis ssp. lactis og 
90-95 % Lactococcus lactis ssp. cremoris. Denne kultur danner ikke aroma 
eller huller i ostene.
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Mælkesyre, diacetyl

Mælkesyre.lipolyse 

proteolyse

Mælkesyre, proteolyse

Mælkesyre, CO2, 

lipolyse, proteolyse

Mælkesyre, CO2, 

diacetyl, proteolyse

Mælkesyre, proteolyse

Mælkesyre, CO2, pro-

teolyse, propionsyre

Mælkesyre, acetone, 

diacetyl

Mælkesyre, diacetyl, 

acetaldehyde, acetone 

Tabel 8.2. De forskellige syrningsbakterier. 
KILDE: COGAN OG ACCOLAS (EDS.), 2001. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Submiceller med κ-kasein

Submiceller med lidt eller intet κ-kasein

Fig. 8.3. Koagulering af kasein. Kasein-micellerne består af en masse submiceller 
opbygget af αs-, β-kasein og κ-kasein. Disse submiceller kan deles i to grupper; dem med 
κ-kasein og dem med lidt eller intet κ-kasein. Hvert κ-kasein indeholder en hydrofi l 
ende: Glyko-makro-peptid (GMP), som vil stikke ud af kasein-miceller som hår. 
KILDE: WALSTRA ET AL., 1999. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Glyko-makro-peptid (GMP)

Fig. 8.4. Koageldannelse. Når der tilsættes løbe til mælk, vil løben fraspalte GMP enden 
af κ-kaseinet. Det, der er tilbage, kaldes for para-κ-kasein. Normalt vil kaseinmicellerne 
have en negativ ladning ved mælks naturlige pH (6,6-6,7), hvilket gør, at micellerne 
frastøder hinanden. Men når GMP forlader micellerne, har para-κ-kasein kun en svagt 
negativ overskudsladning, og derfor kan micellerne ved hjælp af Ca2+ aggregere og danne 
et 3D netværk. Den valle, der tappes fra ostemassen, vil indeholde GMP stykkerne. 
KILDE: WALSTRA ET AL., 1999. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

274

Ost



Submiceller med κ-kasein

Submiceller med lidt eller intet κ-kasein

Fig. 8.3. Koagulering af kasein. Kasein-micellerne består af en masse submiceller 
opbygget af αs-, β-kasein og κ-kasein. Disse submiceller kan deles i to grupper; dem med 
κ-kasein og dem med lidt eller intet κ-kasein. Hvert κ-kasein indeholder en hydrofi l 
ende: Glyko-makro-peptid (GMP), som vil stikke ud af kasein-miceller som hår. 
KILDE: WALSTRA ET AL., 1999. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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have en negativ ladning ved mælks naturlige pH (6,6-6,7), hvilket gør, at micellerne 
frastøder hinanden. Men når GMP forlader micellerne, har para-κ-kasein kun en svagt 
negativ overskudsladning, og derfor kan micellerne ved hjælp af Ca2+ aggregere og danne 
et 3D netværk. Den valle, der tappes fra ostemassen, vil indeholde GMP stykkerne. 
KILDE: WALSTRA ET AL., 1999. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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fra dage op til fl ere måneder, alt efter hvilke stammer af bakterier der er 
blevet brugt i starterkulturen.

 Proteiner
Proteinerne i osten kan deles i fi re grupper:

Kasein. ●

Lange peptider. ●

Korte peptider. ●

Aminosyrer. ●

Kaseinet og de lange peptider har ingen påvirkning på ostens smag og 
aroma. De korte peptider giver en bitter smag, især hydrofobe sekvenser 
fra ß-kaseinet. Høj pasteuriseringstemperatur vil give øget bitter smag 
i osten. De frie aminosyrer og kortkædede peptidstykker vil øge ostens 
sødme, bitterhed og umami – se tabel 8.3. Fx er glutamatindholdet i 
parmesan oste 1.200-1.800 mg/100 g. Derfor ses små hvide krystaller af 
glutamat på parmesan ost.
 Der synes ikke at være stor forskel på indholdet af de forskellige ami-
nosyrer i forskellige slags oste, dog med undtagelse af en række skim-
meloste samt emmentaler, som indeholder en del prolin. Prolin giver en 
sød smag, hvilket er karakteristisk for emmentaler. Årsagen tilskrives 
propionsyrebakterierne, som også danner propionat.
 Nogle af aminosyrerne vil blive omdannet til aminer (ved decarboxy-
lering), som bidrager til ostenes smag. I mindre koncentrationer vil de 
medvirke til en ønsket kit-smag, i høje koncentrationer vil det give en 
uren smag.

Glycin
Alanin
Prolin
Serin
Threonin

Sød smag

Leucin
Fenylalanin
Tryptofan
Lysin

Bitter smag

Valin Arginin
Histidin
Methionin

Bitter/sød smag

Asparaginsyre Bitter/bouillon
Glutaminsyre Umami – Bouillon
Cystein Gummilignende
Tyrosin Uden smag

Tabel 8.3. Proteinernes smag.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Ægproduktion i Danmark
Der har været holdt høns i Danmark i over 2.000 år. Oprindeligt levede 
hønsene frit på gårdene og i landsbyerne, hvor de gik rundt i mindre 
fl okke, passede stort set sig selv og levede af, hvad de kunne fi nde i haver, 
på marker og på møddinger. Høns og æg var dog stadig et vigtigt element 
i bøndernes husholdning.
 Først i starten af 1970erne blev burhøner den dominerende form for 
ægproduktion i Danmark. Ca. 60 % af ægproduktionen stammer fra bur-
høner, mens økologiske, fritgående og skrabehøner og andre alternative 
produktionsformer tegner sig for de resterende 40 %.
 Tidligere blev æggene opkøbt af lokale æggrossister, der sørgede for 
distributionen til bybefolkningen. I dag foretages langt den største ind-
samling og distribution af autoriserede ægpakkerier, som tillige benyt-
ter en del af ægproduktionen i såkaldte ægprodukter som eksempelvis 
ægpulver og pasta.

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Forbrug i alt
(mio. kg)

        

Æg i alt 73,8 77,4 82,6 81,9 94,3 91,8 91,9 92,4
Æg (ekskl. 
producentforbrug)

57,8 61,4 66,6 65,9 78,3 75,8 75,9 76,4

Økologiske æg 5,9 7,0 7,3 7,5 7,3 7,4 7,3 7,8 8,2

Tabel 9.1. Fødevareforbrug efter enhed, type og tid. 
KILDE: WWW.STATISTIKBANKEN.DK/STATBANK5A/DEFAULT.
ASP?W=1024 (2010). © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Den mest udbredte form for ægproduktion foregår i æglægningsbure, 
hvor hønerne går i små grupper. Hver høne skal have 600 cm2, og der 
må maksimalt være seks høner i et bur. Der er ikke krav om strøelse, 
reder eller siddepinde. Derudover behøver der ikke at være vinduer i 
stalden, og hønerne kommer ikke ud i en hønsegård, men lever i bure. 
Hønerne må næbtrimmes, hvis det sker, inden de er 10 dage gamle. 
Derudover fi ndes berigede bure. I de berigede bure skal der være en rede 
samt en siddepind, og hønsene får mulighed for at sandbade i en del 
af buret.
Fra den 1. januar 2012 forbydes alt produktion af æg i de konventionelle 
bure, men der må gerne benyttes berigede bure.

Buræg

Skrabeæg produceres af høns i fl okke på 3.000 til 10.000 stk. Hønerne 
lever indendørs i stalde, hvor der højst må være 9 høner pr. m2. En del 
af produktionen har dog kun 7 høner pr. m2.
I staldene skal der ikke være vinduer. Til gengæld er der krav om reder 
og siddepinde til hønerne samtidig med, at mindst 1/3 af gulvarealet 
skal dækkes med strå, høvlspåner, sand eller tørv. Hønerne må være 
næbtrimmet, hvis det sker, inden de er 10 dage gamle.

Skrabeæg

Frilandsæg produceres af fritgående høner. Husene er indrettet på 
samme måde som til høner, der lægger skrabeæg. Forskellen er, at 
fritgående høner har adgang til fri luft på et udeareal.
De fritgående høner lever i fl okke af 3.000 til 10.000 stk., hvor de 
har adgang til både stald og hønsegård. I stalden er der krav om, at 
der højst må være 9 høner pr. m2. Derudover skal der være reder og 
siddepinde samt strøelse i mindst 1/3 af gulvarealet i form af enten 
strå, høvlspåner, sand eller tørv. Der er ikke krav om vinduer i stalden. 
I hønsegården, som hønerne har adgang til om dagen, skal der være 
minimum 4 m2 jord pr. høne, og jorden skal overvejende være dækket 
af vegetation. De fritgående høner må næbtrimmes, hvis det sker, inden 
de er 10 dage gamle.

Frilandsæg

Økologiske æg produceres på mange måder ligesom æg fra fritgående 
høner, hvor nogle af de væsentligste forskelle er, at hønerne får økologisk 
foder og desuden ikke må ikke næbtrimmes. I staldene skal hønerne ud 
over dagslys have reder og siddepinde, og der må maksimalt være 6 
høner pr. m2. Derudover skal mindst 1/3 af gulvarealet være dækket 
med enten strå, høvlspåner, sand eller tørv.
Hønsegårdens størrelse skal minimum svare til 4 m2 pr. høne, hvor 
jorden overvejende skal være dækket af græs. Derudover skal der være 
mere end én hønsegård, således at de enkelte hønsegårde kan være fri 
for høner mindst ét år ad gangen.

Økologiske æg

Tabel 9.2 Æg fra forskellige produktionsformer. 
KILDE: WWW.DANISHMEAT.DK/HUSDYRPRODUKTION/VIDEN_OM/PRODUKTION%20AF%20
AEG/HVAD_ER_ET_AE.ASPX  (2010). © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Vægtklasser Vægt Betegnelse
XL > 73 g Meget store
L 63-73 g Store
M 53-63 g Mellemstore
S 45-53 g Små

Tabel 9.3. Vægtklasserne for æg.
 KILDE: DANISH MEAT ASSOCIATION (2010). © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Æggets opbygning

Gul blomme

Hvid blomme

Blommehinde Kim

Æggeskal
Hinde

Skalhinder

Luftlomme

Kalazastreng

PoreTyk hvide
Tynd hvide

Kalazastreng

Fig. 9.1. Æggets opbygning.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Et æg består af tre dele: en skal, en hvide og en blomme.
 Forholdet mellem æggehvide og æggeblomme er cirka 2:1, men i større 
æg er der relativt mere hvide end blomme og skal.
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siden til 9,7. Hvor hurtigt pH-værdien stiger, er dog afhængig af opbeva-
ringsforholdene: Jo højere temperatur, jo hurtigere stiger pH.
 Omkring 40 forskellige æggehvideproteiner er beskrevet i litteraturen. 
De fl este forekommer i dog i meget små koncentrationer.

Protein Andel Funktion
Ovalbumin Over 50 % Et phosphoglycoprotein, der 

sammen med ovoglobulinerne er 
ansvarlig for den skumdannende 
egenskab. 

Ovoglobuliner 8 % Medvirker også ved 
skumdannelsen og giver et større 
volumen, men til gengæld et 
mindre stabilt skum.

Ovotransferin 12 % Kaldes også coalbumin og er 
et glycoprotein, komplexbinder 
med jern.

Ovomucin 15 % Et glucoprotein, der fi ndes i 
den tynde del af hviden og er 
ansvarlig for stabiliteten og 
elasticiteten af skummet. 

Ovomucoid, 
ovoinhibitor og 
fi cininhibitor

11 %
1,5 %
0,5 %

Tre proteinaseinhibitorer. 

Lysozym 3,4 % Et basisk protein med 
baktericideffekt.

Ovofl avoprotein
Avidin

0,8 %
0,5 %

To vitaminbindende proteiner.

Tabel 9.4. Proteiner i æggehviden. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Æggeblommen
Æggeblommen er én eneste celle. Cellekernen kaldes kimpletten og kan 
ses som en lille hvid plet udvendig på blommen, når ægget slås ud. Blom-
men holdes på plads af de to skrueformede æggehvidestrenge – kalaza-
strengene.
 Kalazastrengene er mest tydelige i friske æg, men kan dog også skimtes 
i et kogt æg. Blommen er omgivet af en beskyttende hinde, vitellinmem-
branen. Vitellinmembranen bliver svagere med alderen.
 Blommen har et væsentligt lavere vandindhold end hviden, knap 50 %. 
Af tørstoffet er ca. ⅔   fedt og ⅓   protein. Fedtindholdet udgøres primært 

Proteiner
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af triglycerider, kolesterol og fosfolipidet lecithin. Mængden af fedt og 
kolesterol samt sammensætningen af fedtet er afhængig af foderet.

Funktionelle kvaliteter
Ægget er nærmest uundværlig i madlavningen på grund af dets mange 
funktionelle egenskaber. Disse hænger i høj grad sammen med æggets 
indhold af proteiner, der kan denaturere og koagulere, når ægget udsættes 
for piskning og/eller opvarmning. Æggeblommens indhold af lecithin 
er ansvarlig for den emulgerende egenskab.

Æg som hævemiddel Æg, især æggehviden, kan binde luft ved piskning eller røring. Ved 
opvarmning udvides luften og fastholdes bl.a. af de koagulerede 
proteiner. Ægs luftbindende egenskaber udnyttes i fx fromage og 
piskede deje som sukkerbrødsdej og marengs. Den piskede hvide 
bliver mere holdbar, hvis man tilsætter l spsk. sukker (til desserter) 
eller l tsk. salt eller maizena (til gratiner, souffl eer mv.).

Æg som 
bindemiddel

Pga. proteinernes koagulering ved opvarmning er æg i stand til at 
binde væske, hvorved retten stivner. Et æg kan binde op til ½ dl væske 
eller lige så meget, som det selv fylder.
Æggets evne til at binde forskellige ingredienser sammen udnyttes 
bl.a. i pandekagedej og fars.

Æg som binde- og 
hævemiddel

En kombination af æggets evne til at holde en rets forskellige 
ingredienser sammen og til at binde luft, som hæver retten, kendes fx 
fra gratindej og rørte kagedeje.

Æg som 
jævnemiddel

Ægs geldannende egenskaber udnyttes i cremer, buddinger, is og 
andre desserter. En æggeblomme jævner som 5 g mel eller 1 blad 
husblas. Jævning med æggeblomme kaldes også en legering.

Æg som 
emulgeringsmiddel

En æggeblomme kan binde 7-8 gange sin egen vægt af olie (1-1½ 
dl) til en holdbar emulsion: mayonnaise. Når det drejer sig om ægte 
sovs, udnyttes kombinationen af blommens evne til at emulgere med 
fedtstof og proteinernes koagulation ved opvarmning.

Æggehvider som 
klaringsmiddel

Æggehvide kan klare en væske, idet proteinerne under opvarmning 
og piskning koagulerer og omslutter væskens urenheder, som derefter 
sies fra. Det udnyttes ved fremstilling af saft, suppe og vin.

Fig. 9.2. Ægs funktioner i madlavningen. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Fig. 9.3. Salmonella i konsumægsproduktionen fordelt på produktionstype, 2001-2009. 
KILDE: DTU FØDEVAREINSTITUTTET (2010). © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Æg er den betydeligste kilde til Salmonella Enteritidis. Derfor er der gjort 
en intensiv indsats for at eliminere denne bakterie i ægproduktionen, 
og antallet af salmonellainfektioner er reduceret markant.3

 Indsatsen mod Salmonella i fjerkræ og æg omfatter bl.a. overvågning i 
alle led af fjerkræproduktion i slagtekyllingesektoren og i konsumægs-
sektoren.4

 Det indebærer bl.a., at opdrætsfl okke slås ned, hvis der konstateres 
Salmonella i dem. Flokke, der producerer konsumæg, og som enten er 
konstateret smittet eller mistænkes for at være smittet med Salmonella, 
slås ikke ned, men æggene bliver sendt til varmebehandling på en æg-
produktvirksomhed. Varmebehandlingen slår Salmonella ihjel.
 En undersøgelse fra 1995 viste, at ca. 1 promille af æg var kontami-
neret med Salmonella. 9 ud af 10 kontaminerede æg var udelukkende 
kontamineret på skallen, mens 1 ud af 10 var kontamineret indeni.
 I 2002 blev kun påvist Salmonella Enteritidis. Endvidere fandtes der et 
skal/indholds isolationsratio på 10:1 i 1995, mens forholdet i 2002 var 
3:1 i danske æg og 2,3:1 i udenlandske æg. Forskellen i skal/indholdsratio 
kan dels skyldes den hyppigere isolation af Salmonella Enteritidis, der er 
kendetegnet ved i højere grad end andre serotyper at være associeret med 
indholdsinfektion.5

 Æg kan forurenes med alle salmonellatyper, men ved kontamination 
af ægindhold anses S. enteritidis for at være den vigtigste. Hos fjerkræ har 

3 Danish Meat Association (2006).
4 Se også om salmonellahandlingsplanen på www.danishmeat.dk og hos Danmarks 

Fødevareforskning, www.food.dtu.dk.
5 Kortlægningsundersøgelse af forekomst af Salmonella i danske og udenlandske 

konsum æg, 2005.
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S. enteritidis en speciel evne til at kunne infi cere de æglæggende høners 
æggeledere og derved “pode” ægget, inden skallen dannes. Forekomst af S. 
enteritidis i blomme og hvide menes at være årsag til langt de fl este salmo-
nellosetilfælde hos mennesker, der skyldes denne salmonellatype. Siden 
justeringen af handlingsplanen for æg i 1998 er der sket et drastisk fald 
i antal salmonellosetilfælde hos mennesker forårsaget af S. enteritidis.
 Den øgede bevidsthed om anvendelse af æg hos forbrugeren er en 
anden medvirkende årsag til faldet. Hvor stor en risiko et salmonellakon-
tamineret æg udgør, afhænger af, hvordan ægget er blevet opbevaret, og 
hvordan det håndteres og tilberedes i køkkenet.6

Holdbarhedsmæssige kvaliteter

Fig. 9.4. Ægs friskhed. Ændringer i blommen og æggehviden i henholdsvis friskt æg 
(øverst) og æg, der er “gammelt”/opbevaret ved for høj temperatur (nederst).
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Et frisk æg har:
Høj og buet æggeblomme. ●

En hvide, der er delt i to lag: En tyk hvide, der ligger tæt  ●

om blommen, og en tynd hvide, der ligger yderst.
Har en lille luftblære mellem skal og æggehvide. ●

Synker til bunds i vand. ●

Kan være svært at pille, når det er kogt. ●

6 Fakta om Fødevarehygiejne, Fødevarestyrelsen.
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Æg er fra naturens hånd særdeles godt emballeret, så ved korrekt opbe-
varing kan et æg opbevares i mange uger uden væsentlige kvalitetsfor-
ringelser. I ægbranchen regnes et æg for “gammelt”, når det er mere end 
28 dage.
 Æg skal opbevares køligt, de skal beskyttes mod udtørring og stærkt 
lugtende stoffer. På grund af den porøse skal optager æg nemlig let smag 
og lugt fra andre madvarer.
 For at forhindre udtørring bør de opbevares i køleskab i den embal-
lage, de er købt i. Emballagen kan desuden forhindre, at æggene tørrer 
ud. Papemballage består i dag af 100 % genbrugspapir, men der fi ndes 
også æggebakker af PVC-frit plast, som kræver et lavere energiforbrug at 
fremstille end pap.

Ændringer under lagringen
Fordampning Ægget bliver lettere, og luftblæren øges.
Ændringer i 
æggehvidens 
struktur

pH i hviden stiger, fordi CO2 efterhånden diffunderer ud gennem 
skalporerne. Den høje pH-værdi resulterer i nedbrydningen af 
ovomycinet i denne tykke æggehvide. Kulhydratdelen i ovomucinet 
spaltes fra, hvorved bundet vand frigøres, og hviden bliver mere 
tyndtfl ydende.

pH stigning Æggehviden er et af de få basiske fødevarer, som fi ndes. pH-værdien 
er 7,6 i et frisklagt æg, men stiger i løbet af de første 1-2 døgn til 8,6 
og siden til 9,7. Hvor hurtigt pH-værdien stiger, er dog afhængig af 
opbevaringsforholdene: Jo højere temperatur, jo hurtigere stiger pH.

Ændring i 
æggeblommens 
struktur

Blommen er omgivet af en beskyttende hinde, vitellinmembranen. 
Vitellinmembranen svækkes, og blommen bliver mere udfl ydende.

Smags- og 
lugtændringer

Frisk æg har en behagelig mild duft og smag, mens et gammelt æg 
smager forkert og gammelt. Hvornår det sker, afhænger af, hvilken 
temperatur ægget opbevares ved.

Fig. 9.5. Forandringer i æg ved opbevaring. Alle ændringer er temperaturafhængige 
og sker hurtigt, når opbevaringstemperaturen overstiger 12 °C.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Temperaturens indfl ydelse
Temperaturen er den parameter, der har størst indfl ydelse på æggets 
kvalitetsudvikling. I Danmark har man valgt at fastholde kravet om en 
opbevaringstemperatur på maks. 12 °C, mens grænsen er 20 °C i alle 
andre EU-lande.
 Et ægs kvalitet forringes meget langsomt ved temperaturer under 
12 °C, mens der sker en meget hurtig forringelse ved 25 °C.
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Enhed Hele æg Blomme Hvide 
Energi kJ 594 1312 205
Protein, total g 12,6 15,9 10,9
Fedt, total g 9,9 26,5 1,7
Mættede fedtsyrer g 2,6 7,1 0,2
Monoumætt. fedtsyrer g 3,8 10,2 0,0
Polyumætt. fedtsyrer g 1,8 4,7 0,0
Kulhydrat, total g 0,8 3,6 0,0
K-vitamin μg 0,3 0,7

Tabel 9.5. Næringsindhold pr. 100 g æg. 
KILDE FØDEVAREDATABANKEN (2010). © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Distribution af æg og 
fremstilling af ægprodukter
Kvalitetskontrol af æg
Alle led af produktionen har en omfattende salmonellakontrol, og kun 
æg fra salmonellakontrollerede besætninger leveres til pakkerierne og 
videre til detailhandlen.
 Producenten efterser og forsorterer de nylagte æg. Æggene køres der-
efter i termobiler til ægpakkerierne, hvor de gennemlyses. Knækæg, æg 
med store protein- og blodpletter og æg med store luftblærer sorteres 
fra, i alt ca. 10 %.
 Æggene sorteres efter kvalitet og vægt. Kun klasse Ekstra A og klasse 
A må sælges i detailhandlen.
 Ægbakkerne forsynes med pakkedato, sidste salgsdato og mindste 
holdbarhedsdato.

Eksempler på ægprodukter
Pasteuriserede æg: frost og køl; fl asker, kartoner og bægre. ●

Caterhelæg. ●

Caterblommer (tilsat salt og sukker). ●

Caterhvider. ●

Spraytørret æggepulver, “langæg”, kogte og pillede æg. ●

Færdigretter (omelet, pandekager, vafl er). ●
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Kvalitetsklasser
Ekstra klasse A/
ekstra friske

Æggene må højst være én uge gamle. 
Pakken og æggene skal være forsynet 
med læggedato

Klasse A 1. Klasse A-æg skal mindst have følgende 
kendetegn:
Skal og kutikula:
Normal, ren, ubeskadiget

Luftblære: 
Højde ikke over 6 mm, ubevægelig; i æg, der skal 
markedsføres med betegnelsen “Ekstra”, må den 
dog højst være 4 mm

Æggehvide: 
Klar, gennemsigtig, geleagtig konsistens, fri for 
fremmedlegemer af enhver art

Blomme: 
Ved gennemlysning kun synlig som en skygge 
uden tydeligt omrids, ved drejning af ægget ikke 
væsentligt afvigende fra det centrale leje, fri for 
fremmedlegemer af enhver art

Kimplet: 
Ikke synligt udviklet

Lugt: 
Fri for fremmed lugt

Klasse A-æg må hverken vaskes eller på anden 
måde rengøres før og efter sorteringen. De må ikke 
konserveres eller køles ned under 5 °C 

Klasse B Æg, som ikke opfylder kendetegnene 
for Klasse A. Må ikke sælges i 
detailhandlen.

Kilde: Kommissionens forordning (EF) Nr. 2295/2003 
med senere ændringer. 

   

Fig. 9.6. Kvalitetsklasser. 
KILDE: DANISH MEAT ASSOCIATION (2010). © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Introduktion til kornarterne

Forbrug af korn og kornprodukter
Korn og kornprodukter omfatter korn, mel, gryn, morgenmadsprodukter, 
mel, pasta, kager og andre produkter, hvor rugbrød og hvedebrød udgør 
hovedparten af denne fødevaregruppe.
 Det totale forbrug af kornprodukter er steget væsentligt i Danmark 
siden 1990, og denne stigning skyldes først og fremmest et øget forbrug 
af hvedemel, hvor det gennemsnitlige forbrug pr. indbygger pr. år er 
steget fra 44,8 kg i 1990 til 57,3 kg i 2007. Det gennemsnitlige forbrug 
af ris, pasta og havregryn er også steget betydeligt i samme periode fra 
3,6 til 6,5 kg ris, fra 2,8 til 5,9 kg durummel og pasta, og fra 1,4 til 4,7 kg 
havregryn (2007). Derimod spiser vi mindre mængde rugbrød, idet det 
gennemsnitlige forbrug af rugmel faldet fra 18,4 kg i 1990 til 15,4 kg i 
2007.  
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  Fig. 10.1. Forbrug af korn, gryn og mel i Danmark. 
KILDE: STATISTIKBANKEN, 2010. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Korn og kornprodukter er den vigtigste kilde til kostens indhold af 
komplekse kulhydrater som kostfi bre og stivelse. Vi får således 53 % af 
kostfi brene fra korngruppen. Imidlertid får vi i dag færre kostfi bre end 
anbefalet, idet vi i gennemsnit indtager ca. 21 g kostfi bre pr. dag, hvori-
mod den anbefalede mængde på 25-30 g pr. dag. 
 Korngruppen har desuden betydning som proteinkilde, foruden at 
den bidrager med B-vitaminer, E-vitamin og mineraler. Ifølge den sene-
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ste kostundersøgelse (2003-2008) bidrager korngruppen med følgende 
næringsstoffer ud af den samlede indtagelse: Protein 22 %, B1-vitamin 
31 %, folat 21 %, B6-vitamin 16 %, E-vitamin 14 %, jern 31 %, magnesium 
27 %, zink 22 % og selen 16 %. Ud over disse indholdsstoffer indeholder 
korn også forskellige vigtige antioxidanter.  
 Det anbefales, at brød og gryn sammen med ris, pasta og kartofl er ud-
gør en væsentlig del af den daglige kost. For større børn og voksne foreslås 
vejledende i alt ca. 500 g fordelt ligeligt på brød/gryn og kartofl er/ris/
pasta. Danskerne spiser i gennemsnit ca. 200 g korn og kornprodukter, 
og da der spises ca. 100 g kartofl er pr. dag, indtages der således væsentligt 
mindre af korn og kornprodukter end anbefalet og ønskeligt.

Gennemsnitligt 
indtag g/dag

Drenge 4-9 år 211
Drenge 10-17 år 238
Mænd 18-75 år 245
Piger 4-9 år 186
Piger 10-17 år 190
Kvinder 18-75 år 187
Børn 4-9 år 199
Børn 10-17 år 212
Voksne 18-75 år 214

Tabel 10.1. Indtag af brød og andre kornprodukter i gennemsnit pr. dag (Danmark). 
KILDE: DANSKERNE KOSTVANER 2003-2008. HOVEDRESULTATER. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Der er påvist en positiv sammenhæng mellem indtagelse af fuldkorns-
produkter og nedsat risiko for hjerte-karsygdomme, slagtilfælde, type II 
diabetes og tyktarmskræft. Det ser ud til, at det er en kombination af 
fl ere indholdsstoffer i fuldkornsprodukter, der har denne positive effekt. 
Derfor anbefales det, at man får mindst 75 g fuldkorn om dagen, og dette 
er langt over den gennemsnitlige indtagelse på 30 g pr. dag. 

Korn som basisfødevare
Korn er frøene af dyrkede planter, der hører til græsfamilien. Kornarter 
var blandt de første planter, der blev dyrket, da nomader blev bofaste, 
og de dannede således grundlag for udvikling af agerbrugskulturen. 
Udvælgelse og dyrkning af kornarter har været en forudsætning for den 
menneskelige civilisationens overlevelse og udvikling. Kornarterne udgør 
også i dag verdens vigtigste fødeplanter, og sammen med stivelsesholdige 
rødder og jordknolde danner de basismaden for hele verdens befolkning, 
bortset fra de polare områder. 
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 Cerealier er fællesbetegnelsen for kornarterne, og dette ord stammer fra 
Ceres, den romerske gudinde for agerdyrkning og frugtbarhed. Demeter 
er den tilsvarende græske gudinde. Korn som symbolsk betydning for 
frugtbarhed oplever vi, når der kastes ris efter nygifte brudepar. Brød har 
symbolsk betydning for mad, og det indgår i mange kulturelle og religiøse 
ceremonier. I den kristne bøn ”Fadervor” beder vi ”giv os i dag vort daglige 
brød”. I Østen derimod er ordet for kogt ris det samme ord som måltid. 
I Romerriget sørgede kejserne for ”brød og skuespil” til befolkningen for 
at undgå oprør. Modsat er de store revolutioner i Frankrig og Rusland 
opstået på tidspunkter, hvor der var mangel på korn og brød. 
 Kornarterne udgør også de vigtigste planter til foder. Korn kan også 
anvendes til fremstilling af bioethanol, og der er kraftigt stigende efter-
spørgsel efter korn til tekniske formål, hvilket har fået kornpriserne til 
at stige betydeligt.

Kornarter
Græsfamilien, som kornarterne hører under, kendes på deres runde og 
hule strå, som er delt i led (knæ). Bladene er lange og smalle, og de udgår 
fra knæene, hvor de omslutter strået.
 De enkelte græsblomster er samlet i småaks, som ved modenhed kan 
indeholde 2-3 kerner. Hos aksgræsserne som hvede, rug, byg og majs er 
småaksene samlet i en tæt blomsterstand øverst på strået til et fælles aks. 
Hos topgræsserne som havre, ris og sorghum sidder småaksene på lange 
tynde grene i toppen af strået. 

Aks

Småaks

kerner

avner

Småaks

Fig. 10.2. Aks og småaks. Kernerne sidder i småaks, og småaksene sidder på selve akset.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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 Kornarterne omfatter hvede, rug, byg havre, ris, majs, hirse og sorghum. 
De kan inddeles efter klimatiske dyrkningsbetingelser. 

Koldt tempererede egne: Brødhvede, rug, byg, havre og triticale.
Varmt tempererede egne: Brødhvede, pastahvede, majs. 
Subtropisk/tropisk klima: Ris, hirse, sorghum, majs.

Produktion af korn
På verdensplan er majs, ris og hvede de vigtigste kornafgrøder domine-
ret af majs. Byg er den fjerde vigtigste kornart efterfulgt af sorghum, 
hvorimod der kun produceres lidt rug, havre og hirse set i global sam-
menhæng.
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Fig. 10.3. Forbrug af korn på verdensplan i 1997 og 2007. 
KILDE: FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION). © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Hvede
Hvede er verdens næstvigtigste fødeplante efter ris. Hvedeslægten består 
af fl ere hvedearter, hvoraf brødhvede eller almindelig hvede Triticum (Tr.) 
aestivum er den vigtigste. 

Hvede stammer fra Mesopotamien i Vestasien (Irak), hvor de tidlige 
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arter blev dyrket ca. 7.000 f. Kr., og herfra er de blevet udbredt i takt 
med de tidlige folkevandringer. Hvede er i dag en universel plante og 
dyrkes i alle kontinenter, bortset fra de polare områder. 

Hvede vokser bedst i mildt og fugtigt vejr med varmt og tørt vejr i mod-
ningsperioden. Hvede fi ndes både som vinterhvede, der sås om efteråret, 
og vårhvede, der sås om foråret. Vinterhvede dyrkes i egne med milde 
vintre, da de unge planter dør ved længere tids stærk kulde. I Danmark 
dyrkes mest vinterhvede. Vårhvede kræver meget varme, da den har kort 
vækstsæson.  Vårhvede giver mindre udbytte, men den har generel bedre 
bagekvalitet.  

Durumhvede, Tr. durum, der også kaldes for pastahvede, er en meget hård 
hvede (durum = hård), og den anvendes primært til fremstilling af pasta, 
bulgur og couscous. Den er en vårhvede, der vokser bedst i områder med 
meget milde vintre og lange varme somre, og den dyrkes især omkring 
Middelhavet, i Nord- og Sydamerika og i Rusland.  

Fig. 10.4. Hvede.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Oprindelige hvedearter
De oprindelige hvedearter, ”urhvederne”, udgør nogle af de først dyrkede 
hvedearter, og de er beslægtet med brødhvede og pastahvede. De mest 
udbredte arter omfatter enkorn, emmer og spelt 
 Der er kommet stigende interesse for de oprindelige hvedearter på 
grund af deres gode smag. De oprindelige hvedearter er velegnede som 
erstatning for kogte ris, og de kan også indgå i brød. De har generelt hø-
jere indhold af protein sammenlignet med brødhvede, og har lidt højere 
indhold af visse mineraler. Udbyttet af dem er lavt, og derfor dyrkes de 
ikke i større omfang.

Vinterhvede

Vårhvede

Durumhvede

Urhveder
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Fig. 10.5. De oprindelige hvedearter: Enkorn, emmer og spelt. 
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Enkorn (Tr. monococcum) er den mest primitive hvedeart, og den blev 
dyrket i Irak ca. 7000 f. Kr. Enkorn blev dyrket i Danmark i Yngre 
Stenalder. Enkorn har små bløde kerner med meget aromatisk smag.

Emmer (Tr. Dicoccum) ital. Faro, er tæt beslægtet med durumhvede og 
derfor er kernerne meget hårde. Emmer var Oldtidens vigtigste kornart, 
og den blev udbredt fra Irak til omliggende lande. Emmer er fundet i de 
ægyptiske kongegrave (mumiehvede). Emmer var den vigtigste kornart i 
Danmark i Yngre Stenalder og var også meget udbredt under Romerriget. 
Emmer dyrkes stadig en del i Rusland, hvor man traditionelt koger de 
hele kerner til en meget aromatisk grød. 

Spelt, (Tr. Spelta).  ty. Dinkel, er tættest beslægtet med almindelig hvede, 
og den kan vokse under køligere klima end emmer og durumhvede. Spelt 
har traditionelt været dyrket i bjergene i Sydtyskland, Schweiz og Østrig 
i højder, hvor brødhvede ikke kan vokse. Grünkern er speltkerner, der er 
høstet, mens de endnu er umodne og tørret over ild, hvorved de får en 
røget smag. De anvendes til suppe. 
 Der fi ndes mange forskellige sorter af spelt med mere eller mindre 
god bagekvalitet. Oberkulmer Rotkorn er udbredt i økologisk dyrkning. 
Spelt har meget god forklistringsevne, og en dej til speltbrød skal derfor 
tilsættes meget vand for, at brødene ikke bliver tørre. 

Enkorn

Emmer

Spelt
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Rug
Rug (Secale cereale) menes opstået fra vildtvoksende bjergrug, der stam-
mer fra Kaukasus og Lilleasien. Den har optrådt som ukrudt i emmer og 
bygmarker, og i køligere områder har rug helt domineret markerne. Rug 
kom til Danmark i 1. århundrede e. Kr. og blev almindelig i Vikingeti-
den. Fra Middelalderen og op til forrige århundrede var rug Danmarks 
vigtigste brødkorn.

I modsætning til hvede og byg har rug ret begrænset udbredelse, og den 
dyrkes mest i de Central- Øst- og Nordeuropæiske lande, hvor den kan 
vokse på mere næringsfattige marker end hvede. Rug er en vintersæd, 
der sås om efteråret. Rugen kan tåle hårdere vintre end hvede, og den er 
mere modstandsdygtig over for en række sygdomme. Derfor er rug let-
tere at dyrke økologisk end hvede. Rug anvendes først og fremmest til 
fremstilling af rugbrød.

Fig. 10.6. Rug.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Triticale
Triticale er en ny kornart, der er opstået ved, at forædlere har krydset 
hvede (Triticum) med rug (Secale). Formålet med krydsningen var at kom-
binere rugens hårdførhed over for vinterkulde og større modstandsdyg-
tighed mod en række sygdomme med hvedens gode bageegenskaber. 
Imidlertid har det meste triticale, der dyrkes, ringe bageegenskaber; men 
der er stigende interesse for at fi nde frem til sorter, som kan anvendes 
til brødbagning.

Havre
Havre (Avena sativa) er en vårsæd, der vokser bedst i køligt regnfuldt klima, 
og den kan som rug dyrkes på næringsfattige jorder. I modsætning til 

Vintersæd

Vårsæd
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hvede og byg har man ikke dyrket havre i Vestasien i forhistorisk tid; 
men der er fundet rester af havre i Mellemeuropa tilbage til 1.000 f. Kr., 
og havregrød har således været spist i Europa gennem de sidste 3.000 
år. Indtil 2. Verdenskrig var havre den vigtigste kornart i Danmark; men 
det meste havre blev anvendt til hestefoder. Havre anvendes primært til 
havregryn og havremel (Storbritannien). De senere års forskning har øget 
opmærksomheden på havres sundhedsmæssige egenskaber, idet havre har 
kolesterolsænkende effekt på grund af højt indhold af β-glucaner.  

Fig. 10.7. Havre.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Byg
Byg (Hordeum vulgare) er den kornart, der har den største geografi ske 
udbredelse, da den kan tåle kulde, fugtig jordbund, tør varme og lettere 
saltholdige jorder. Byg er således den kornart, der dyrkes højest oppe i 
bjergområder, og den danner nordgrænse for korndyrkningen i Europa. 
Byg kræver dog relativt næringsrig jordbund ligesom hvede, og det meste 
byg dyrkes i tempererede områder med lang og kølig modningstid. 
 Byg stammer som hvede fra Mesopotamien i Vestasien, og herfra er 
den udbredt til både Europa og Asien. I oldtidens Grækenland var byg 
den almindeligste kornart, og i Danmark har byggrød været en næsten 
daglig ret gennem mange århundreder. 
 I Danmark er byg den anden mest udbredte kornart efter hvede. Ho-
vedparten af byg anvendes til foder og til fremstilling af malt, og Dan-
mark er en stor eksportør af maltbyg. Der er dog kommet stigende fokus 
på byg til mad på grund af byggens høje indhold af β-glucaner, som har 
kolesterolsænkende effekt.  Byg oparbejdes til byggryn og perlebyg, der 
er afskallet byg.
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Fig. 10.8. Byg. 
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Ris
Ris (Oryza sativa) er verdens vigtigste fødemiddel, idet den udgør hoved-
næringsmidlet for mere end halvdelen af jordens befolkning. Desuden 
er ris den eneste kornart, der næsten udelukkende anvendes til menne-
skeføde. Ris anvendes primært som kogte kerner.

Risplanten stammer fra Sydøstasien, hvor den er blevet dyrket siden 
5.000-3.500 f. Kr., og herfra er den udbredt til resten af tropisk Asien. Den 
kom til Spanien med maurerne ca. 700 e. Kr. og blev udbredt i Amerika 
via Columbus og hans efterfølgere. I Asien dyrkes og konsumeres ca. 92 
% af verdens risproduktion. Forbruget af ris er over 200 kg/person/år i 
fl ere lande i Sydøstasien og ca. 80 kg/person/år i Indien og Japan.
 Risplanten kræver varme og fugtighed i vækstsæsonen (min. 21 ºC) 
og dyrkes derfor i troperne og dele af subtroperne. Nogle rissorter skal 
stå under vand i vækstsæsonen (vådris); mens andre kan dyrkes uden 
overrisling (tørris).

Vilde ris
Vilde ris (Zizania aquatica) er en græsart, men den hører til en anden slægt 
end ris. I modsætning til risplanten stammer den fra Amerika. Planten 
vokser vildt i lavvandede områder, og kornene indsamles fra både, hvor 
indianere har haft eneret på at indsamle den. Nu er man begyndt at 
dyrke den ”vilde” ris, og herefter er prisen faldet betydeligt. Vilde ris er 
væsentligt længere og tyndere end almindelige ris, og de spiselige skaldele 
er næsten sorte. De har en kraftig aromatisk smag.  

Oprindelse
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fra skaldelene, og den kan være gemmested for mikroorganismer og 
insekter. Majs, ris, hirse og sorghum har ingen bugfure. 
 Kernen kan groft set inddeles i skaldele, der skal beskytte kernen, 
frøhvide, der indeholder kornets lager af næringsstoffer, og kimen (2-3 
%) med anlæg til den nye plante.

Hår
Pericarp = Frugtskal

Epidermis

Hypodermis

Tværceller

Langceller

Seed coat = Frøskal
Testa

Aleuronlag

Hyaline celler

Endosperm

Embryo - kim

Fig. 10.9. Skematisk tegning af hvedekornets opbygning. Tegnet 
efter oplæg fra Kampfmeyer Food Innovation GmbH.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Skaldele
Kornets skaldele skal beskytte kornet. Under skaldelene ligger aleuronla-
get, som fjernes sammen med skaldelene ved formaling af korn, og tilsam-
men udgør de ca. 15 % af kornet. Skaldelene er sammensat af frugtskal Frugtskal
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(pericarp) og frøskal. Frugtskallen består af fl ere lag celler med forskellig 
facon, som ligger på langs og på tværs af hinanden. Når kornet er modent, 
er cellerne døde, og der fi ndes ikke længere enzymaktivitet i dem. 

Frøskallen består af de yderste lag af det egentlige frø. Den består af 3 
forskellige cellelag, og et af disse kaldet testa indeholder de pigmenter, 
som giver kornarterne deres karakteristiske farve: hvede – rødbrun; rug 
- blågrøn. Almindelig hvede kaldes ”rød” hvede i modsætning til hvid 
hvede, der mangler farvepigmenter i frøskallen. En del af kornets anti-
oxidative effekt er knyttet til disse pigmenter.
 Frøskallen er med til at regulere kornets vandoptagelse. Hele kerner 
har begrænset vandoptagelse; men hvis frøskallen beskadiges ved at blive 
klemt, kan kornet opsuge meget mere vand, og dette udnyttes ved frem-
stilling af rugbrød med kerner, så man undgår hårde kerner i brødet. 
Skaldelene udgør den væsentligste del af klidfraktionen ved formaling 
af korn til mel, og de består hovedsageligt af kostfi brene cellulose og 
pentosaner.   

Avner Skaldele
+ aleuron

Frøhvide Kim

Hvede
Rug
Byg, hele
- afskal.
Havre, hele
- afskal.
Ris, hele
- afskal.
Majs
Sorghum
Hirse

-
-

13
-

25
-

20
-
-
-

16

14-16
15
8
9
9

12
5
6
8
8
9

81-83
80-83

76
88
63
84
73
91

76-80
82
70

2-3
2-3
2-3
3

2-3
4
2
3

12
10
5

Tabel 10.2. Sammensætning af korn (angivet i vægtprocent).
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Aleuronlaget 
Aleuronlaget består af store celler, der ligger under skaldelene og omgi-
ver frøhviden og kimen. Aleuronlaget fungerer som lager for mineraler, 
B-vitaminer og fedt. Aleuronlaget indeholder ikke stivelse. Fedtet fi n-
des i små lipiddråber. Mineraler fi ndes i aleuronkorn bundet til fytin, 
som udgør ca. 90 % af kornets phosphorreserve. Desuden indeholder 
aleuronlaget en stor del af kornets B-vitaminer, heraf 80 % af kornets 
niacinindhold. Under fremstilling af hvedemel adskilles aleuronlaget 

Frøskal
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sammen med skaldelene fra frøhviden, og derved fjernes størstedelen af 
kornets B-vitaminer, mineraler, antioxidanter og kostfi bre. 

1, 2, 3 Frugtskal

1

2

3
4
5

6

7

4, 5 Frøskal

6 Aleuron

7 Endosperm

Fig. 10.10. Frugtskal, frøskal, aleuron og endosperm i hvede.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Frøhvide
Frøhviden (endosperm) indeholder kornets energilager i form af stivelse 
og protein. Den består af celler, hvori stivelsen fi ndes som stivelseskorn, 
og proteinet fi ndes mellem stivelseskornene. Cellerne er omgivet af cel-
levægge.

Lagerproteinerne udgør 50-85 % af kornets proteiner, og de er bl.a. ka-
rakteriserede ved at være uopløselige i vand og saltvand, men opløselige 
i alkohol og syre. I hvede kaldes lagerproteinerne for glutenproteiner og 
de har afgørende betydning for bagekvaliteten af hvede.

Stivelseskornenes størrelse og facon er forskellige i de forskellige kornar-
ter, og nogle af kornarterne kan adskilles fra hinanden ud fra stivelses-
kornenes facon og størrelse. De fl este kornarter har enkelte stivelseskorn; 
men i ris og havre er disse sammensat af mange små delkorn. Hvede, rug 
og byg har både små og store stivelseskorn. De store stivelseskorn er 25-25 
μm, hvorimod de små er 2-15 μm. I hvede udgør de store stivelseskorn 
kun 10 % i antal; men de fylder ca. 75 % i volumen. Majs har relativt 
små kantede stivelseskorn. Stivelseskornene er bundet til proteinerne, 

Endosperm

Lagerproteiner

Stivelseskorn
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Generelle krav til korn
Generelt skal korn til fødevarer være:

Uden fremmedlegemer ●

Uden fremmed lugt ●

Uden misfarvning ●

Uden forureninger ●

Desuden stilles der følgende krav til kernerne:
Store og veludviklede ●

Levende (have vitalitet) ●

Høj rumvægt ●

Lav enzymaktivitet ●

Maksimalt 14,5 % vand ●

Tabel 10.3. Generelle krav til korn.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Store og veludviklede kerner
Kravet om store og veludviklede kerner skyldes, at disse kerner indeholder 
mere frøhvide i forhold til skaldele sammenlignet med små kerner. Ved 
fremstilling af brød eller øl er det primært frøhvidens indholdsstoffer, 
der har betydning for produkternes kvalitet. 
 Kernernes størrelse kan vurderes via kernestørrelse og rumvægt. Kerne-
størrelsen kan måles direkte ved at måle længde og bredde af et vist antal 
kerner, og denne metode benyttes til karakterisering af ris. 1.000-korns 
vægten er vægten af 1.000 kerner. De forskellige kornarter varierer i stør-
relse fra 6 g/1.000 korn af hirse til 325 g/1.000 korn af majs. De øvrige 
kornarter vejer mellem 20 og 45 g pr. 1.000 korn. Sort og dyrkningsbe-
tingelser har stor indfl ydelse på størrelsen. Store kerner foretrækkes, når 
kerner skal formales til mel, da de giver større udbytte. 

Rumvægt
Rumvægten af kerner er vægten af et bestemt rummål kerner (fx liter). 
Rumvægten angives i kg pr. hektoliter (kg/hl) i Europa og Canada og 
i pounds pr. bushel (lb/bu) i USA. Hollandsk vægt er et ældre mål for 
rumvægt.
 Rumvægten er afhængig af kernernes størrelse, renhed og vandind-
hold. Store og ensartede kerner vil lettere kunne pakkes tæt, hvorved 
rumvægten bliver større end for små kerners vedkommende. Urenheder 
i form af ukrudtsfrø m.m. medfører lavere rumvægt. Rumvægten stiger 
med lavere vandindhold. 
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majs og hirse kan frøhviden indeholde både hårde og bløde partier i det 
enkelte korn. 
 Hvedekerners hårdhed kan variere meget, og generelt foretrækkes 
sorter med hårde kerner til brødbagning, hvorimod kerner med blød 
endosperm kan anvendes til fremstilling af kager og kiks.

Melet/glasset
Frøhviden kan også betegnes som melet eller glasset, hvilket kan ses 
ved gennemlysning af kernerne. Ved tætpakkede celler bliver lyset ikke 
spredt, og kernerne vil fremtræde gennemskinnelige. Glassede kerner er 
ofte hårde kerner, og ved durumhvede er der krav om, at kernerne skal 
være glassede. I brødhvede betragtes glassede kerner som et kvalitetstegn 
sammenlignet med melede kerner. Melet frøhvide fremkommer, når der 
kommer luft mellem cellerne ved tørring af korn, og dette ses oftest i 
bløde hvedetyper. 

Møllernes anbefalinger og kvalitetskrav
Kvalitetskrav til hvede og rug

Hvede Rug
Rumvægt kg/hl Min. 78 Min. 74
Maks. vand % 14,5 % 14 %
Spireevne Min. 90 % Min. 90 %
Faldtal i sekunder Min. 275 Min. 140
Sedimentationstest > 30 -
Knækkede kerner Maks. 5 % Maks. 5 %
Meldrøje Maks. 0,05 % Maks. 0,05 %

Tabel 10.4. Kvalitetskrav til hvede og rug. Udarbejdet af 
foreningen af danske handelsmøller (2009).
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Hvedemel
I Danmark bages der brød af ca. 2/3 af den hvede, der anvendes til fø-
devarer. Den sidste 1/3 anvendes til kager og kiks, fortykkelsesmiddel i 
sovse, bindemiddel i fi ske- og kødprodukter, visse typer lakrids og vin-
gummi mv. Derfor må kvalitetskrav til hvede ses i relation til, hvilket 
formål hveden skal anvendes til. Herunder beskrives først og fremmest 
de kvalitetskriterier, der har betydning for kvalitet af hvede til fremstil-
ling af brød.
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Sigtning

Formaling (glatte valser)

Grynopløsning (glatte valser)

RensningHvede

Ikke

adskilte

partikler

Befugtning ( 16 % vand)

Skråning (riflede valser)

Sigtning

Hvedeklid

Hvedekim

Hvedemel

Fig. 10.11. Princip ved formaling af hvede på en valsemølle.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Udmalingsgrad
Ved udmalingsgraden eller udmalingsprocenten af et mel forstås, hvor 
stor en procentdel af kernen der er tilbage i melet, se fi gur 10.12.
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Udmalingsgrad

Grahamsmel, groft rugmel

Halvsigtemel (rug)

Hvedemel

Sigtemel (rug), specielt hvedemel

0   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   %

Fig. 10.12. Udmalingsgrad af forskellige meltyper.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Meludbytte
Meludbyttet er den melandel, der fås ved formaling af kornet. Meludbyt-
tet fås ved vejning af melet efter prøveformaling af korn i en laboratorie-
mølle, der efterligner mølleriprocessen. Meludbyttet er under optimale 
omstændigheder lig med udmalingsgraden.

Hvedemøllens produkter 
Hovedparten af hvede formales til almindeligt hvedemel. Desuden frem-
stilles mindre mængde grahamsmel og fuldkornsmel.

Hvedemel har en udmalingsgrad på 72-75 %. I engelsksproget litteratur 
fi ndes betegnelserne: Straight grade fl our, hvilket svarer til udmalingsgrad 
som dansk hvedemel, og et fi nere hvedemel Patent fl our fremstillet af det 
inderste af kornet med en udmalingsgrad på ca. 60 %. Sigtet mel er en 
ældre dansk betegnelse for hvedemel. 

Grahamsmel er betegnelsen for et fuldkornhvedemel med en udmalings-
grad på 99 %. Melet kan være formalet til grovere eller fi nere partikler. Det 
produkt, der fra fl ere møllerier betegnes som fuldkornsmel er egentligt 
ikke noget melprodukt, men groft formalede hvedekerner, og der sker 
ikke nogen fi nere formaling af produktet som ved grahamsmel.

Hvedeklid er hvedens skaldele, og derfor er indholdet af kostfi bre meget 
højt.

Hvedemel

Fuldkornsmel/
grahamsmel

Hvedeklid
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Hvedekim er kornets kim isoleret ved formaling, og det indeholder nor-
malt lidt rester af frøhviden og skaldele. Hvedekim har meget højt ind-
hold af E-vitamin. Det kan kun købes i specialbutikker og bør opbevares 
på køl, da det har begrænset holdbarhed på grund af højt olieindhold.   

Kvalitet af hvedemel
Det meste hvedemel anvendes til brødfremstilling, og det skal have en 
god glutenmængde og -kvalitet samt lille aktivitet af stivelsesnedbry-
dende enzymer. Desuden bruges hvedemel til fremstilling af kager, kiks 
og lakrids, samt til jævning og panering. Til disse formål er der ikke krav 
om god glutenkvalitet; derimod stilles der krav om god stivelseskvalitet i 
form af høj forklistringsevne, lavt indhold af beskadiget stivelse og ringe 
aktivitet af stivelsesnedbrydende enzymer. 

Generelle  kvalitetskrav til  hvedemel
Gærbrød God glutenkvalitet og 

højt proteinindhold

14 % protein meget højt (importeret)
13-14 % protein højt
11-12 % protein middel
10 % protein lavt

Kager Slap glutenkvalitet
God stivelseskvalitet
Lav enzymaktivitet

Kiks, småkager Slap glutenkvalitet
Lav vandoptagelse

Tabel 10.5. Generelle kvalitetskrav til hvedemel. Kravene afhænger af, hvad melet skal 
anvendes til.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Protein 
Hvedemel indeholder 10-15 % protein. Hvedens proteiner har traditionelt 
været inddelt efter deres opløselighed i følgende fraktioner: 

Albuminer (14 %) - opløselige i vand. ●

Globuliner (6 %) - opløselige i fortyndede saltopløsninger  ●

  - uopløselige i vand.
Gliadiner (35 %) - opløselige i 70 % alkohol  ●

  - uopløselige i vand og saltvand.
Gluteniner (45 %) - opløselige i fortyndede syrer og baser  ●

  - uopløselige i alkohol, og vand.

Hvedekim  
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kan karakteriseres ved elektroforese af reducerede gluteniner, og gode og 
dårlige hvedesorter kan adskilles ud fra indholdet af disse gluteniner.

Gliadinerne er meget mindre molekyler, som også har indfl ydelse på ba-
gekvaliteten af hvede. De danner svovlbroer inde i det samme molekyle, 
hvorved det får en sammenrullet struktur. I modsætning til gluteninerne 
er gliadinerne strækbare, men har lav elasticitet. Ca. 50 gliadiner er iden-
tifi ceret, og der fi ndes mange i hver sort. Gliadinerne danner komplekser 
med gluteniner, og tilsammen har de afgørende indfl ydelse på bagekva-
liteten. Glutenkomplekset består af ca. 70 % vand, 26 % protein, 2,5 % 
fedt og 2 % stivelse. Fedtstofferne fi ndes i lille mængde, men de har også 
betydning for bageegenskaberne af hvedemel, da glutenet mister sin 
styrke, hvis der ikke er fedtstof til stede. 

LMW

HMW

LMW

LMW

LMW

LMW LMW

HMW

HMW
LMW

= Høj molekylevægt glutenin Svovlbro mellem 2 molekyler
= Lav molekylevægt glutenin

Gliadin

Gliadin Gliadin

Gliadin

HMW subunit
N-terminal
domain

B-spiral
domain

C-spiral
domain

LMW LMW subunit

Fig. 10.13. Strukturmodel for opbygning af hvedegluten, hvor højmolekylære 
(HMW) glutenin-enheder udgør en rygrad bundet sammen med disulfi d-
bindinger. Lavmolekylære (LMW) gluteniner er også tilknyttet via 
disulfi d-bindinger. Der er interaktioner mellem HWM og gliadiner. 
KILDE: SHEWRY ET AL., 2001. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Brintbindinger holder gliadinerne sammen med gluteninerne. Hvede-
mel, der har en god glutenkvalitet i stor mængde, betegnes også som 
”stærkt” hvedemel i modsætning til ”svagt” hvedemel, der har dårlig 
glutenkvalitet.

Stivelse
Stivelsen i hvedemel er vigtig for hvedebrøds struktur, da stivelsen op-
suger vand og forklistrer under bageprocessen; dog er forskellen i sti-
velseskvalitet mellem sorter ubetydelig i sammenligning med forskelle 
i glutenkvaliteten. Klimaet stor betydning for opbygningen af stivelse i 

Gliadiner
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Kvalitetskrav til brødhvedemel
Glutenudvask (% vådgluten) Vandoptagelse
Under 24 Uegnet 55-57 % Lav
24-27 Lavt 58-62 % Middel
27-30 Middel 62-66 % Høj
30 og derover Højt/Godt
Sedimentationstest (i ml) Dejtest bestået
Under 30 Uegnet Dejene må ikke være klæbrige
30-39 Middel
40 og derover Højt/Godt
Faldtal i sekunder
< 200 Uegnet
220-300 Egnet
> 300 Egnet, men enzymtilsætning er tilrådeligt

Tabel 10.6. Kvalitetskrav til hvedemel til brødbagning.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Proteinindhold
Indholdet af protein i hvedemel er vigtigt, da der er sammenhæng mel-
lem proteinindhold og glutenmængde. Proteinindholdet kan bestemmes 
med NIT (Nær Infrarød Transmittans) som hurtigmetode, men den skal 
justeres i forhold til referencemetoden, som er Kjeldahl, hvor mængden 
af kvælstof bestemmes efter destruktion. 

Glutamin, som er den hyppigste aminosyre i gluten, består af amidbundet 
glutaminsyre, og derfor indeholder den 2 kvælstofgrupper pr. molekyle. 
Omregningsfaktoren, der anvendes ved beregning af proteinmængde ud 
fra indholdet af kvælstof er derfor kun 5,7 i hvede i modsætning til 6,25, 
der normalt anvendes til andet end kornprodukter. 
 Til brødbagning foretrækkes proteinindhold på minimum 12 %, men 
samtidig skal glutenkvaliteten være i orden. En proteinbestemmelse kan 
ikke afsløre, hvis glutenkvaliteten er dårlig.  

Glutenproteiner er ikke opløselige i vand, og derfor kan de isoleres, og 
glutenkvaliteten kan vurderes. Dette foregår ved glutenudvask, hvor 
glutenmængde og glutenkvalitet (glutenindeks) kan bestemmes efter 
isolering af glutenet fra en dej ved at skylle den med saltvand, hvorved 
de vand- og saltopløselige proteiner fjernes. Samtidigt fjernes stivelse, 
kostfi bre mv. med skyllevandet.

Sedimentationstesten (Zeleni) er en simpel metode til måling af glu-
tenkvaliteten. Den måler glutenproteinernes evne til at kvælde op i en 

Omregningsfaktor 
5,7

Glutenudvask

Sedimentationstest

330

Cerealier

10_billeder.indd   33010_billeder.indd   330 15-06-2010   13:01:0415-06-2010   13:01:04



fortyndet opløsning af alkohol og syre. Efter henstand vil de kvældede 
glutenproteiner bundfælde (sedimentere), og bundfaldets volumen kan 
afl æses – jo højere værdi – jo bedre kvalitet.

Ved en farinograftest måles, hvor meget vand en hvededej kan optage for 
at opnå den rigtige konsistens. Samtidigt måles dejens stabilitet under 
æltning (æltestabilitet), som er en bestemmelse af, hvor lang tid dejen 
kan æltes, uden at den bliver klistret og blød. 
 Dejstabiliteten bør være så lang som muligt (min. 4-8 minutter). Ame-
rikansk hvedemel har meget lang dejstabilitet (12-20 minutter). En fa-
rinograftest anvendes også til måling af dejudviklingstiden, dvs. den tid 
det tager at blande ingredienserne sammen, før dejen er ensartet.  

0            5        10               15         20 Minutter

0  

500

Konsistens 
FE

Æltestabilitet

FE = farinografenheder

Æltetolerance = blødgøring
(5 min efter topmål)

Blødgøring 
(12 min efter topmål)

Dej-
udviklingstid

Vandoptagelse  55-57 % lav
  58-62 % middel
  62-66 % høj

Fig. 10.14. Farinogram af hvedemel. FE = farinografenheder. 
Modifi ceret efter Bloksma & Bushuk, 1988.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

En extensograftest anvendes til måling af dejstyrke og elasticitet. Hvede-
mel til brødbagning skal have stor styrke og elasticitet, hvorimod kiksmel 
skal have meget lille styrke og stor strækbarhed. Extensografen kan også 
anvendes til beregning af, hvor meget ascorbinsyre, der optimalt skal 
tilsættes til en dej, da man kan måle hvordan ascorbinsyres påvirker 
dejstyrken.  

Dejtesten anvendes til måling af dejes klæbrighed. Dette kan foretages 
manuelt ved en standardiseret bagetest, eller det kan måles med et Texture 
Analyser instrument. Det er meget vigtigt i moderne produktionsanlæg, 
at dejene ikke er klæbrige.

Stivelsens egenskaber vurderes med en amylograftest. Her opvarmes 
hvedemel i vand, og samtidigt registreres det, hvor tyk (viskøs) blandin-

Farinograftest

Extensograftest

Dejtest

Amylograftest
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Konserveringsmidler
Konserveringsmidler kan tilsættes til fabriksfremstillet brød, for at det 
skal kunne holde sig i mange dage fra produktion til forbrug. Konser-
veringsmidler tilsættes for at hindre angreb af mug (skimmelsvampe). 
Desuden hindrer de dannelse af trådtræk (se holdbarhed af brød). Eddike 
anvendes også for at hindre trådtræk.
 Konserveringsmidler har bismag og forringer brødets aroma. Der er 
tendens til, at fabriksfremstillet brød fremstilles uden brug af konserve-
ringsmidler; men det stiller store krav til hygiejnen i bageriet. 
 Af konserveringsmidler må der til hvedebrød kun anvendes sorbinsyre 
og sorbater (E 200, 202-203), samt propionsyre og propionater (E 280-
283). Sorbinsyre og sorbater må tilsættes i op til 2 g/kg til delvist bagte 
produkter og energireduceret brød til detailsalg samt færdigpakket brød. 
Propionsyre og propionater E 280-283 må maksimalt tilsættes 1 g/kg til 
færdigpakket brød, 2 g/kg til energireduceret brød, færdigpakket, delvist 
bagt brød og færdigpakkede pølsebrød, boller og danske fl utes, samt 3 
g/kg til færdigpakket, skiveskåret brød. 
 Konserveringsmidlerne er mest effektive ved lavt pH, og derfor har de 
begrænset effekt i hvedebrød med pH omkring 5,5.   

Dejprocesser og brødbagning
Dejprocesser består af blanding af ingredienser, æltning af dej, hævning, 
formning, og raskning (hævning ved høj temperatur og luftfugtighed). 
I Danmark anvendes hovedsageligt et-trins proces til brødfremstilling i 
brødindustrien, og her blandes alle ingredienserne sammen på en gang. 
Ved to-trins processer (fordej, surdej) blandes en del af ingredienserne, 
som hæver, indtil fordejen/surdejen blandes med resten af ingredien-
serne. 

ET-TRIN DEJE     

Alle ingredienser blandes

Dejen æltes
 1. hævning
 30. minutter
Luften æltes ud af dejen og den afvejes.
 2. hævning
 40-60 minutter
Dejen æltes og formes.
 Raskes (85 % rf., 35 °C)
 45 minutter
Bagning

TO-TRINS DEJE

50-70 % af melet er blandet med
gær og vand (sponge)
 Fermenterer 3-5 timer

Dejen æltes med resten af ingredienserne
 Fermenterer 20 minutter

Dejen æltes afvejes og formes
 Raskes (85 % rf., 35 °C) 
 45 minutter
Bagning

Fig. 10.15. Et- og to-trins dejprocesser.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Æltning Liggetid

Dejformer DejdelerHviletidBrødformning

Raskning Ovn Køling Pakning

Co Co

Fig. 10.16. Skematisk fremstilling af dejprocesser i bageriet.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Bake-off
Bake-off er betegnelsen for den proces, hvor slutbagningen af bageripro-
dukter foregår et andet sted end der, hvor dejene er produceret. Bake-off 
kan foretages på kølede eller frosne gærdeje eller delvist bagte brød. Selve 
slutbagningen foregår lige inden brug af brødet i butikker med bageraf-
deling, på tankstationer og i storkøkkener. 
 Fordelene ved bake-off produktion er for bageriet, at dejene/brødene 
kan produceres løbende, og at der ikke er spidsbelastning afhængigt af 
afsætningen. For butikkerne er fordelene, at man kan bage produkterne i 
takt med forbruget, og at man har brødlugten i butikken/tankstationen 
uden at skulle have en bageriafdeling. Produktionsmetoden for bake-off 
deje kaldes også for ”gærstop”. Forbagte brød er den mest udbredte form 
for bake-off.

Delvist færdigbagte brød stiller ikke særlige krav til råvarer og proces, 
hvorimod der stilles større krav ved produktion af kølede og især frosne 
produkter. Dette skyldes især frysningens påvirkning af gæraktiviteten, 
hvor gæren belastes mindre hårdt ved køling. Kølede deje har den fordel, 
at de ikke først skal tøs op inden brug. Til gengæld har de meget begræn-
set holdbarhed, og derfor er køling ikke så fl eksibel som frysning. Fedtfat-
tige deje (franskbrød, rundstykker) kan lagres i op til 24 timer, hvorimod 
fedtholdige deje (wienerbrød) kan kølelagres i op til 72 timer.

Krav til råvarer
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hvorimod smagen af gær dominerer i brød hævet med stor gærmængde 
i kort tid. 

Holdbarhed af brød
Bagere sælger brød få timer efter, at det er bagt, hvorimod hvedebrød 
i supermarkederne kan være op til fl ere dage gammelt, når det sælges. 
Brødkvaliteten forringes, når brød opbevares i fl ere dage. Denne forrin-
gelse kan dels skyldes, at brødet bliver hårdt, og smags- og aromastoffer 
forsvinder, hvilket betegnes staling, dels kan brødene blive fordærvede 
på grund af vækst af skimmelsvampe eller bakterier.  

Krystallisk amylopektin

Forklistret amylopektin

Gluten

Amorf amylose

Retrograderet amylose

Polar lipid

Amylose komplex  

Dej

Ældning

Genopvarmning Stalet brødNybagt brød

Fig. 10.17. Staling af brød. Model af stalingprocesserne illustreret ved ændringer 
i stivelsen, fra dej over nybagt brød til stalet (retrograderet) brød. 
KILDE: ZOBEL OG KULP, 1996. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Staling
Ved staling ændres brødets skorpe fra sprød til blød og gummiagtig, og 
brødets krumme fra blød til hård. Samtidigt forringes brødets smag. 
Disse ændringer skyldes, at der sker krystaldannelse i stivelsens amylo-
pektin, hvilket betegnes retrogradering (Se faktaside om stivelse).
 Stalingprocesserne går langsommere ved stuetemperatur end ved køle-
skabstemperatur, og derfor bør hvedebrød opbevares ved rumtemperatur 
for at bevare friskholdelsen længst muligt.  
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Sammenhæng mellem faldtal og bagekvalitet af groft rugmel
Faldtal Bagekvalitet
60 - 90 uegnet
90 - 110 mindre egnet
120 - 180 god bagekvalitet
> 180 forbedres ved opblanding med enzymholdigt mel

Tabel 10.7. Sammenhæng mellem faldtal og bagekvalitet af rugmel.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Rugbrød
Rugbrød udgør en væsentlig bestanddel af madkulturen i de fl este nord-, 
central- og østeuropæiske lande, hvor de klimatiske forhold er ideelle til 
dyrkning af rug. Rugbrød har været det vigtigste brød i Danmark siden 
Vikingetiden og indtil ca.1960. I dag spiser vi væsentligt mere hvedebrød 
end rugbrød. 
 Fremstilling af rugbrød har været et hårdt arbejde, fordi en rugdej 
tidligere var hård og tung. Der skulle ikke tilsættes mere vand end højst 
nødvendigt, for ellers mugnede brødene, inden de blev spist. På gårdene 
bagte man ca. en gang om måneden om vinteren og lidt oftere om som-
meren, hvor der blev spist mere brød. 
 Rugbrødsfremstillingen blev industrialiseret i slutningen af 1800 tal-
let, hvor nye mekaniske æltemaskiner kunne foretage det tunge arbejde 
med æltning af brød.  Rugbrød fremstilles i dag i store automatiserede 
bagerier, og den mængde rugbrød, der bages hos håndværksbagere, er 
ubetydelig.

Ingredienser til fremstilling af rugbrød
Rugbrød kan fremstilles ud fra relativt få ingredienser som rugmel, vand 
og salt. Noget af melmængden kan erstattes af andre meltyper som halv-
sigtemel, rugsigtemel eller hvedemel. En del af melmængden skal syrnes 
i form af surdej, der blandt andet anvendes som hævemiddel. Hvis hæve-
evnen i surdejen ikke er tilstrækkelig, må der tilsættes bagegær. Endelig 
kan rugbrød tilsættes rugkerner, hørfrø og solsikkekerner eller andre 
smagsgivende ingredienser. I dag produceres det meste rugbrød uden 
konserveringsmiddel. 

Rugkerner
Rugkerner kan anvendes som hele, skårne eller valsede kerner, men de 
skal behandles på en eller anden måde, for at de kan opsuge vand. Nogle 
kerner lægges i blød i vand (sættes i støb), inden de tilsættes brøddejen, 
og andre koges for at blødgøre dem. 
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Surdej
Traditionen med anvendelse af surdej ved fremstilling af rugbrød er 
udbredt i de nordeuropæiske lande. Surdej har helt afgørende betydning 
for kvaliteten af det færdige brød, og surdejen er først og fremmest blevet 
tilsat for at hæmme høj aktivitet af stivelsesnedbrydende enzymer. Dette 
har stor betydning for brødets struktur, men desuden er surdejen vigtig 
for brødets smag og aroma. 
 Surdejen har også betydning for brødets holdbarhed, da de dannede 
syrer har konserverende effekt. Endeligt medfører surdejens lange pro-
cestider, at rugens mineraler bliver bio-tilgængelige på grund af aktivitet 
af rugens fytaseenzym. 

Mel +

Ikke fermenteret

surdej

20-30 ºC, 16-24 timer

Moden surdej

vand

Fig. 10.18. Fremstilling af surdej.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Surdej er en blanding af mel og vand, hvor mælkesyrebakterier har for-
årsaget en mælkesyrefermentering, dvs. omdannet melets sukkerarter 
til mælkesyre og mindre mængde eddikesyre. Mælkesyrebakterierne kan 
enten være tilsat dejen i form af:

“Moden” surdej (podesur) – en klump dej fra den  ●

foregående surdej. I surdejen er der sket en opformering af 
de naturligt forekommende mælkesyrebakterier i melet.
Tørret kommerciel surdej. ●

Starterkultur, der er en veldefi neret kultur med kendt  ●

indhold og aktivitet af mælkesyrebakterier. 

I rugbrødsindustrien har man tidligere fremstillet surdejen ved opblan-
ding af noget af den modne surdej med mel og vand. Imidlertid kan der 
ind imellem opstå problemer med surdejen, fordi forkerte mælkesyre-
bakterier bliver dominerende.  Derfor er det blevet mere udbredt at købe 
kontrollerede surdeje eller surdejskulturer, som opblandes med mel og 
vand ved fremstilling af surdeje. 
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Blanding af ingredienser 

Miksning
8-10 min.

0-60 min.

60 min. v/38 ºC

85% rel. fugtighed

2−2½ time v/180−240 ºC

Hviletid

Formning

Raskning

Afkøling

Evt. skiveskæring og pakning

Bagning

Fig. 10.19. Procestrin for fremstilling af rugbrød.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Efter æltningen hviler dejen i varierende tidsrum (0-60 minutter) afhæn-
gig af dejtype, melkvalitet og fremstillingssystem. Ved fremstilling af 
rugbrød ud fra rugmel med lavt enzymindhold bliver dejen fastere i løbet 
af hviletiden, da melet kan opsuge mere vand. Hvis rugmelet derimod 
har høj enzymaktivitet, bliver dejen blødere ved henstand på grund af 
aktivitet af pentosanaser.

Tidligere blev alle rugbrød fra bagerier bagt uden form. Dejen var relativt 
stiv, og de formede dejstykker blev stillet på ovnens hærd (bund) så tæt 
ved siden af hinanden, at de støttede hinanden, hvorved brødene fi k en 
fi rkantet facon. Dejstykkernes overfl ade blev smurt med et fedtstof, for 
at de ikke skulle bage sammen.
 I dag bages det meste rugbrød i forme. Bageformene er tefl onbelagte 
metalforme, der smøres med et specielt voksholdigt fedtstof. Ved bagning 

Hviletid

Dejformning
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meltype og evt. tilsætning af ristet malt. Rugbrød skal have en frisk aroma 
og smag, og dette kan variere meget afhængigt af, hvilken surdej, der er 
anvendt til brødet. Brødhøjde varierer ikke så meget som hvedebrød og 
spiller derfor ikke den store rolle, hvis brødet er hævet normalt. 

Fig. 10.20. Klægt brød på grund af for høj enzymaktivitet.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Holdbarhed af rugbrød
Vandindholdet i rugbrødskrummen er 45-48 %, og pH er 4,5-4,8. Rugbrød 
har en holdbarhed på 1 til 2 uger fra produktionstidspunktet. Hold-
barhed af rugbrød er dels begrænset af mikrobiologisk angreb af skim-
melsvampe, dels af kemiske ændringer, der medfører, at brødet bliver 
hårdt (staling). 

Vækst af skimmelsvampe hæmmes ved opbevaring i kølerumstemperatur, 
men her går stalingprocessen hurtigere sammenlignet med rumtempera-
tur. Rugbrød uden konserveringsmiddel angribes let af skimmelsvampe, 
hvorfor opbevaring så koldt som muligt må foretrækkes på bekostning 
af brødets friskhed.  
 Rugbrød angribes af meget færre skimmelsvampe end hvedebrød, dels 
fordi pH er lavere, dels fordi rugbrød indeholder lidt eddikesyre produ-
ceret i surdejen. De skimmelsvampe, der angriber rugbrød, er næsten 
udelukkende stammer af Penicillium. Endelig kan visse gærstammer, der 
går under fællesbetegnelsen kridtskimmel, danne hvide hurtigtvoksende 
kolonier på rugbrød.

Skimmelvækst
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Risenes facon kan måles ved at dividere længden af 15 kerner på langs 
med længden af 15 kerner på tværs. Hver gruppe har forskellige kogeegen-
skaber afhængig af risstivelsens sammensætning. Indholdet af amylose 
er den faktor, der har størst indfl ydelse på kogeegenskaberne af ris. Jo 
højere indhold af amylose (lange ris) – jo mere “løskogte” er risene. Når 
indholdet af amylose er lavere, vil indholdet af amylopektin være højere, 
og dette medfører mere klistrede ris (sushi ris og grødris).

Karakteristik
 Kernekarakteristik Lange Mellem Korte
Facon Tynde Ovale Ovale-runde
Længde/bredde > 3 2-3 < 2
Længde i mm > 6 5-6 < 5,2

Amylose indhold 
(%) 23-27 15-20 15-21
Amylopektin (%) 73-77 80-85 79-85
Forklistringstemp. 
(oC)

71-74 65-68 65-67

Vandoptagelse
ml/100 g v. 77 oC 140-200 300-340 310-360
Kogte ris Løse, faste Sammenhængende Klistrede
Anvendelse Løse ris Risotto

Paella
Sushi

Risengrød
Desserter

Tabel 10.8. Karakteristik af ris.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Langkornede ris kender vi som “løse ris”. Forholdet mellem længde og 
bredde er > 3 af de afskallede ris. De har et relativt højt indhold af amy-
lose, og risene er lette at adskille efter kogning.  

Mellemkornede ris er relativt nye i Danmark, og de sælges i forskellige 
kvaliteter blandt andet til tilberedning af sushi og risotto. Forholdet mel-
lem længde og bredde er 2-3. Amyloseindholdet er relativt lavt, og derfor 
klæber risene sammen efter kogning uden at være klistrede. Ris til risotto 
skal kunne opsuge en stor mængde væske uden at blive klistrede. Den 
bedste kvalitet ris til risotto er Riso superfi no. Mindre mellemkornede 
italienske ris betegnes Riso fi no og Riso semifi no, og de er velegnede til 
minestrone.

Løse ris

Sushi- og 
risottoris
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Havre har et højere fedtindhold sammenlignet med andre kornarter, og 
derfor er der større risiko for forringelse af fedtstofferne i forarbejdede 
kerner. Efter afskalningen ristes havrekernerne, og denne ristning har 
stor betydning for havregrynenes nøddeagtige smag, som kan variere fra 
produkt til produkt afhængigt af proces. Inden havrekernerne kan valses 
fl ade, skal de dampbehandles for anden gang for at gøre dem seje, så de 
ikke går i stykker under valsningen. 
 Grove havregryn fremstilles ud fra hele kerner, der er valsede, hvorimod 
kernerne til almindelige havregyn skæres i tre dele inden valsningen. 
Dampbehandlingens længde og grynenes tykkelse har stor betydning for, 
hvor lang tid havregrynene skal koges. Danske havregryn behøver kun 
meget kort kogetid, og de kan endda spises ”rå” uden yderligere behand-
ling ud over tilsætning af mælk. Havregryn er et fuldkornprodukt. 

Størrelsessortering

Dampbehandling til inaktivering 
af lipaser og lipoxygenaser 

2-3 minutter

Afskalning

Dampbehandling
og valsning

Ristning

Evt. overskæring

Dampbehandling
og valsning

Tørring (10 % vand)

Pakning

Fig. 10.21. Procestrin til fremstilling af havregryn.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Andre gryn 
Boghvedegryn fremstilles ud fra boghvede, der både kan være knækkede 
og valsede. De er velegnede til personer, der ikke kan tåle hvede, da bog-
hvede ikke indeholder gluten. 

Boghvede

357

Korn, gryn og morgenmadsprodukter

10
 · 

C
er

ea
lie

r

10_billeder.indd   35710_billeder.indd   357 15-06-2010   13:01:0915-06-2010   13:01:09



stes. Puffede produkter fremstilles ud fra ris og hvedekerner, som puffes 
op, når kerner med højt vandindhold udsættes for stærk varme. 

AfskalningMajs

Dampbehandling
og valsning

Formaling

Sortering

Majskim

Majsklid

Trykkogning af grove majsgryn
tilsætning af sukker, malt og salt (33 % vand)

Tørring (20 % vand)

Udligning af fugtighed

Valsning

Ristning (3 % vand)

Køling og pakning Cornflakes

Fig. 10.22. Procestrin for fremstilling af cornfl akes.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Kvalitet af morgenmadsprodukter
Morgenmadsprodukter vurderes på udseende ud fra struktur og farve, 
og på sensorisk kvalitet ud fra lugt, sprødhed og smag. I mysli skal struk-
turen af de enkelte råvarer kunne genkendes. Flakes og ekstruderede 
produkter skal være hele og sprøde. Produkternes udseende, lugt og 
smag skal være som standarden for de enkelte produkter. Produkternes 
ernæringsmæssige kvalitet er nævnt i afsnittet: “Ernæringsmæssig kvalitet 
af korn og kornprodukter.” 
 Kvalitetsproblemer med morgenmadsprodukter kan skyldes dårlige 
råvarer, fremmedlegemer, fejlproduktion, mekanisk beskadigelse, forkerte 
opbevaringsforhold eller angreb af insekter.
 Dårlig kvalitet af råvarer kan vise sig som dårlig smag og lugt i pro-
dukterne eller misfarvning på grund af anvendelse af uegnede råvarer. 
Muggen smag kan forekomme, hvis partier af korn har været opbevaret 
for fugtigt, hvorved de kan være lettere angrebet af skimmelsvampe. I 
havregryn kan der forekomme sorte gryn, som skyldes, at kernerne er 
angrebet af marksvampe. Normalt sorteres misfarvede kerner fra. Nødder 
og frø kan være harske på grund af beskadigelse af kernerne.

359

Korn, gryn og morgenmadsprodukter

10
 · 

C
er

ea
lie

r

10_billeder.indd   35910_billeder.indd   359 15-06-2010   13:01:0915-06-2010   13:01:09



(glasnudler). I modsætning til pasta er nudler som regel fremstillet med 
salt. Nudler er altid varmebehandlet på en eller anden måde for at in-
aktivere enzymerne. Forbruget af nudler er højt i store dele af Østasien 
inklusive Kina og Japan.

Råvarer til fremstilling af pasta 
Pasta produceres fortrinsvis på basis af semolina, hvor skaldele og kim er 
sigtet fra, samt vand. Dog ses der en stigende interesse for fuldkornspasta, 
som indeholder alle durumhvedens bestanddele. Pastaen kan også tilsæt-
tes æg, som giver en fyldigere smag og en dej, der er lettere at bearbejde. 
Endelig kan der tilsættes forskellige farve- og smagsgivende ingredienser 
som spinat, tomatpuré eller blæk fra blæksprutter (sort pasta). Nudler 
er som regel tilsat salt. Desuden tilsættes nudler også ofte emulgatorer 
for at opnå bedre dej- og kogeegenskaber.

Kvalitet af durumhvede
Durumhvede, der skal anvendes til fremstilling af pasta, skal have store 
kerner, høj rumvægt, og kernerne skal være glassede. Proteinindholdet 
skal mindst være 14 %, hvilket er meget højt, og den formalede semolina 
skal indeholde mindst 35 % vådgluten. Lavt proteinindhold i durumhve-
den resulterer i dårlige kogeegenskaber af pastaen i form af slimet kogt 
pasta med stort kogetab (udludningstab). Desuden skal kernerne have 
en gullig farve på grund af lutein, som er et karotenoid-farvestof. Ved 
høj aktivitet af lipoxygenaser vil der ske afblegning af den gule farve. 
Aktiviteten af enzymer skal være lav, hvilket kontrolleres via faldtallet. 
Aktiviteten af andre enzymer vil også være høj, hvis aktiviteten af amyla-
ser er høj. Forøget aktivitet af amylaser øger risikoen for, at den tørrede 
pasta slår revner og knækker.

Durumhvede
-kvalitetskriterier til korn til formaling til semolina

• Store kerner Rumvægt > 78 kg/hl
• Glassede kerner Gennemskinnelige kerner
• Højt proteinindhold min. 14 %
• Gul farve Højt indhold af lutein
• Lav enzymaktivitet faldtal> 350 sek.

For høj enzymaktivitet giver følgende problemer:

amylaser revnedannelse i tørret pasta

lipoxygenaser afblegning af gule farve

polyfenoloxidaser mørkfarvning af pasta

Tabel 10.9. Kvalitetskrav til durumkerner.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Da durumhvede er meget hård sammenlignet med brødhvede, kræves et 
specialbygget mølleri for at kunne formale hveden til den ønskede semo-
lina. Inden den hårde durumhvede kan formales, tilsættes den vand, så 
vandindholdet når op på 16,5 %. Dette bevirker, at kernerne bliver blødere 
at formale, og at skaldelene lettere adskilles fra melet.

Det formalede produkt semolina er grovkornet i sammenligning med 
brødmel. Ved fremstilling af pasta er det meget vigtigt, at semolinaen 
har en meget ensartet partikelstørrelse, for at sikre en god vandoptagelse 
af dejen. Den ønskede partikelstørrelse skal ligge mellem ca. 200 og 350 
μm. Hvis partiklerne er for store, kan de ikke nå at opsuge vandet under 
æltningen, hvorimod for fi ne partikler vil opsuge vandet for hurtigt. Både 
for store og for små partikler giver problemer med at få fordelt vandet 
jævnt, og begge dele vil kunne resultere i pastaprodukter med uklare 
tørre partier med nedsat brudstyrke.

Durummel er formalet durumhvede, hvor partikelstørrelsen er mindre 
end semolina (< 200 μm). Det er et sekundært produkt fra fremstillingen 
af semolina, og det anvendes til brødbagning.

Semolina (200-350 μm) - pastafremstilling
Udbytte 60-64 %
Partikelstørrelse < 250 μm Maks. 25 % 
Askeindhold Maks.  0,9 %
Glutenindhold (spec. metode) Min.  35 %

Durummel (< 200 μm) - brød
Udbytte 8-12 %
Durummel har større vandoptagelse end hvedemel
Durummel har dårligere æltestabilitet end hvedemel

Tabel 10.10. Kvalitetskrav til semolina og durummel.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Øvrige ingredienser
Vandet skal være rent og drikkeligt (desværre ikke en selvfølge i alle lande) 
og overholde reglerne for maksimalt indhold af organiske forbindelser 
og mikroorganismer. Da pasta traditionelt produceres under pasteurise-
ringstemperatur, er der en direkte sammenhæng mellem bakterieindhold 
i vandet og indholdet i det færdige produkt.

Pasta kan tilsættes æg for at forbedre smagen og konsistensen og for-
stærke den gule farve. Ægpasta tilsættes ca. 3 æg pr. kg mel. Normalt 

Semolina

Durummel

Vand

Æg
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en holdbarhed på få uger. Sammensætning af pakkeatmosfæren på pak-
ketidspunktet kan variere fra 30/70 % CO2/N2 til 70/30 % CO2/N2.
Fugtige produkter som frisk pasta har en tendens til at absorbere CO2, 
hvorfor niveauet af CO2 i pakkeluften kan falde under lagring. For højt 
indhold af CO2 kan forårsage blæredannelse i produktet.

Kvalitetsvurdering af pasta
Pastaprodukter af god kvalitet skal have stor mekanisk styrke og i en vis 
udstrækning være elastisk. Udseendet skal være glasset uden ujævnheder 
eller uklare partier. Farven skal være gul uden mørke pletter. Produkterne 
skal have lave kimtal.
 Kvalitetsfejl ved tørret pasta kan være revnet eller ujævn overfl ade, ikke 
glasset udseende, brune pletter (enzymatisk brunfarvning), sorte nister 
(skimmelvækst).
 Ved kogning af pasta opsuger den en vandmængde svarende til vægten 
af den tørrede pasta, og rumfanget forøges 3-4 gange. 
 Kogt pasta vurderes på udseende, stabilitet ved varierende kogetider, 
slimethed, klæbrighed, “bid” og smag. Udseendet af kogt pasta skal være 
jævnt og glat og ikke slimet. Fastheden af pasta vurderes ved tryk mel-
lem fi ngrene og ved tygning. Klæbrighed er pastaens evne til at klistre 
sammen ved henstand efter kogning, og det undersøges visuelt.
 “Biddet” skal være “al dente” (til tanden) - hverken for hårdt eller for 
blødt. Udludningstabet, der fortrinsvis består af stivelse, undersøges via 
kogevandets uklarhed.

Kvalitetsvurdering af pasta
Tørret pasta Vandindhold 12 %

Glasset udseende
Stor styrke (må ikke let gå i stykker)

Frisk pasta Vandindhold 30-35 %
God styrke og strækbarhed 

Frisk og tørret pasta Gul farve
Ingen sorte pletter

Kogt pasta Fast konsistens – al dente
Må ikke være klæbrig
God kogestabilitet – må ikke koge ud ved 
varierende kogetider
Lavt kogetab (ringe udludning til kogevandet)
God smag

Tabel 10.11. Kvalitetsvurdering af pasta.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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g/100 g Protein Fedt Stivelse Kostfi bre
Hvede 10-13 2 61 11
Rug 9-10 2,3 55 15
Havre 10-15 7 55 11
Byg (perlebyg) 10 1,2 62 16
Ris (brune) 9 3 69 2,4
Majs 10 4-5 67 7
Hirse 10 3 70 3,3

Tabel 10.12. Energigivende indholdsstoffer og kostfi bre i korn.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Vitaminer i korn
Af vitaminer indeholder korn især B-vitaminer og E-vitamin. B-vitaminer 
anvendes ved metabolisme af kulhydrater - både i planten, og når vi 
skal omsætte kulhydrater. Ud af kostens samlede bidrag af nærings-
stoffer, bidrager korngruppen med 31 % B1 vitamin, 21 % folat og 16 % 
B6-vitamin. 
 Det meste af B-vitaminerne fi ndes i skjoldbladet ved kimen og i a-
leuronlaget. Derfor er indholdet af B-vitaminer væsentligt lavere i af-
skallede kerner. Dette har stor betydning for millioner af mennesker i 
Asien, hvor poleret ris udgør en væsentlig del af deres daglige mad. Her 
ses forekomst af beri-beri, der skyldes mangel på B1-vitamin.  
 I majskerner er 80 % af niacinet bundet i en ufordøjelig kemisk for-
bindelse, men behandling af majsmel med kalkvand frigør niacinet og 
modvirker dermed sygdommen pellagra, der opstår ved niacinmangel.
 Korngruppen er en væsentlig kilde til E-vitamin, idet den bidrager 
med 14 % af indtagelsen. E-vitamin består af tokoferoler og tokotrieno-
ler, hvoraf α-tokoferol er det mest kendte. Tokoferolerne fi ndes i størst 
koncentration i kornets kim, hvorimod tokotrienolerne er mere jævnt 
fordelt i kornet med højeste koncentration i skaldelene. Af korn har 
bulgur, hvede- og rugkerner det højeste indhold af E-vitamin, hvorimod 
indholdet er meget lavt i hirse og parboiled og polerede ris. 

Mineraler i korn
Korn har et væsentligt indhold af mineraler, og korngruppen bidrager 
med 32 % jern, 27 % magnesium, 26 % fosfor, 22 % zink og 16 % selen 
ud af vores daglige indtagelse. Mineralerne fi ndes i kornets aleuronlag. 
Imidlertid er hovedparten af mineralerne bundet til fytin, og i denne 
form er de ufordøjelige. Korn indeholder dog enzymet fytase, som kan 
frigøre mineralerne, når de rette betingelser er til stede, så de kan opta-
ges i organismen. Mineralerne kan frigøres, hvis kernerne ligger i blød 
i vand eller spires.  
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Indholdet af mineralet selen varierer meget afhængigt af dyrkningssted, 
og det er generelt lavt i dansk dyrket korn og højt i korn importeret fra 
visse områder af USA og Canada. Indholdet af selen varierer fra 0-14,8 
μg/100 g i parboiled ris til 0-46,7 μg/100 g i hele hvedekerner.
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Bulgur 0.30 4,2 0.36 21 1,40 116 4,7 0,32 2,80 4,1
Hirse 0,73 2,3 0,75 30 0,05 100 4,8 0,49 0,05 16
Hvedekerner 0,35 5,6 0,36 21 1,40 116 3,5 0,32 1,40 4,1 
Ris, brune 0,48 4,7 0,50 53 0,68 119 1,3 0,18 0,68 2,2
Ris, parboiled 0,61 5,0 0,40 18 0,05 35 1,2 0,20 0,05 7,7
Ris, polerede 0,07 1,4 0,11 31 0,05 35 1,2 0,20 0,05 10,8
Rugkerner 0,37 1,7 0,28 56 1,15 98 4,0 0,32 1,15 1,5

Tabel 10.13. Indhold af B-vitaminerne B1, B6, niacin og folat, samt 
mineralerne magnesium, jern, kobber og selen i visse korn.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Andre sundhedsfremmende stoffer
Korn indeholder en lang række andre stoffer med sundhedsfremmende 
effekt i form af antioxidativ virkning eller kræfthæmmende effekt. Det 
drejer især sig om alkylresorcinoler, fenoliske syrer, fytosteroler (cho-
lesterolsænkende effekt) og lignaner (fytoøstrogener). Fælles for disse 
stoffer er, at de fi ndes i tilknytning til kornets skaldele. En del af fuld-
kornprodukters sundhedsmæssige effekt skyldes sandsynligvis indholdet 
af disse stoffer.

Ernæringsmæssig kvalitet af mel
Fuldkornsmel som grahamsmel og groft rugmel indeholder næsten alle 
kornets indholdsstoffer, idet der sker ringe tab under formalingsproces-
sen. Når klid og kim fjernes fra kornet, fjernes også mange næringsstof-
fer. Jo lavere udmalingsgrad melet har, jo større tab sker der af kostfi bre, 
vitaminer og mineraler. Hvedemel med en udmalingsgrad på 72-75 % 
har således mistet ca. 75 % af kostfi brene, 60-85 % af B-vitaminerne og 
50-85 % af mineralerne.  
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Fig. 10.23. Ændringer i indholdsstoffer i mel afhængig af udmalingsgrad. 
KILDE: KENT & EVERS, 1994. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Ernæringsmæssige kvalitet af brød 
Rug- og hvedebrød er de kornprodukter, som vi spiser mest af, og derfor 
har deres sammensætning stor indfl ydelse på vores indtagelse af nærings-
stoffer. 
 Rugbrød er et fuldkornsprodukt, og derfor indeholder det alle kornets 
næringsstoffer. Rug har høj aktivitet af fytase, og i kombination med de 
lange procestider ved fremstilling af rugbrød, bliver rugens mineraler 
gjort biotilgængelige, så de kan optages i kroppen ved spisning af brø-
det.  
 Den ernæringsmæssige kvalitet af hvedebrød afhængig af, om brødet 
er fremstillet af fuldkornsmel, hvedemel, eller om der er tilsat kerner eller 
frø. Fremstillingsmetoden har også her betydning for, om mineralerne 
kan optages, idet lange procestider medfører større frigivelse af minera-
ler.   

Ernæringsmæssig kvalitet af morgenmadsprodukter
Morgenmadsprodukterne er basis for det første måltid for mange per-
soner, og derfor er det vigtigt, at de har en optimal ernæringsmæssig 
sammensætning. De fl este morgenmadsprodukter spises sammen med 
et mælkeprodukt, og det sammensatte måltid bør have et højt indhold 
af protein og langsomt fordøjelige kulhydrater, som kan give energi og 
lang mæthedsfølelse i lang tid. 

Havregryn
Havregryn er et fuldkornsprodukt, da alle kernens bestanddele fi ndes i 
havregryn. Det er ernæringsmæssigt set et særdeles godt produkt, idet 
det har et højt indhold af kostfi bre og langsomt fordøjeligt stivelse, samt 
B-vitaminer. Kostfi brene har et højt indhold af β-glucaner, som har kole-
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Pr. 100 g
Energi 

KJ
Protein 

g
Fedt 

g
Tilgængeligt 

kulhydrat 
g

Kostfi bre 
g

Sukker-
arter 

g 
Gryn
Boghvedegryn 1507 7 1,4 78 2 3,4
Byggryn 1467 9 2,4 67 10 0
Havregryn 1533 13 6,5 58 10 1,0
Mannagryn 
(hvedegryn)

1497 9 1,2 75 2,7 -

Risengryn 1528 6,5 1,3 80 0,5 0
Mysli
Urtekram 
Økologisk Mysli 1549 - 3,6 - 9 8
FDB Davre Mysli 1560 10 14 40 12 15
Belsø Deluxe 
Mysli 1650 - 13 - 8 18
Belsø Havre Mysli 1590 - 5,5 - 7 20
Quaker Crüsli m. 
chokolade 1920 7,5 18 61 6 32
Cornfl akes mv.
Cornfl akes alm. 1503 11 2,3 69 8 0,5
Cornfl akes frosted 1607 5,6 0,9 86 2 30
Havrefras 1510 11 7 52 11 13
Choko Pop 1600 5 2,5 83 2 40
Guldkorn 1600 6,5 1,0 83 3 49

Tabel 10.14. Indhold af energigivende næringsstoffer og 
kostfi bre i udvalgte morgenmadsprodukter.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Ernæringsmæssig kvalitet af pasta
Pasta er ernæringsmæssigt set et godt produkt, idet det har et højt ind-
hold af langsomt fordøjelige kulhydrater. Stivelsen fordøjes langsom-
mere fra pastaprodukter sammenlignet med brød. Dette giver en lang 
mæthedsfornemmelse, og langsom og jævn stigning i blodsukkeret efter 
spisning af pasta. Pasta har et højt indhold af protein sammenlignet 
med andre kornprodukter. Desuden kan pasta være en god kilde til selen 
afhængigt af dyrkningssted. Pastamel fra Canada indeholder væsentligt 
mere selen end pastamel fra Italien.
 Pasta skal indeholde mindst 50 % fuldkorn for at det må betegnes som 
et fuldkornsprodukt. 
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 I BRØDKORN (Foreningen af danske Handelsmøller) er angivet de 
grænseværdier for DON, ZEA og OTA, som korn skal overholde, for at 
kunne blive accepteret i et dansk mølleri.   

Meldrøje er frugtlegemerne (sklerotier) af meldrøjesvampen, der med-
fører, at der dannes et langt sort sklerotie i stedet for kerne i et kornaks. 
Meldrøje angriber især rug, men det ses også ind imellem i hvedemar-
ker. Angreb af meldrøje varierer meget fra år til år. De sorte sklerotier 
kan sorteres fra kornet. Korn må maksimalt indeholde 0,05 % meldrøje-
sklerotier.

Figur 10.24. Meldrøjesklerotie i rug.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Organiske forureninger
Organiske forureninger omfatter blandt andet polycykliske aromatiske 
hydrocarboner (PAH), der stammer fra ufuldstændig forbrænding af kul, 
olie, træ m.m., og de fi ndes derfor i vort miljø med højeste koncentra-
tioner i industriområder. De har kræftfremkaldende virkning. Indholdet 
i korn varierer med dyrkningssted, men der sker tilsyneladende ingen 
optagelse af PAH fra jorden til kornet, medmindre det er stærkt forure-
net jord. Inden for korn og babymad er der kun fastsat grænseværdi for 
benzopyren (1 μg/kg).

Meldrøje
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Ernæringsmæssige kvaliteter

Energi 165 kJ B6 vitamin mg 0,04
Protein g 0,3 Folacin g 2,6
Kulhydrat g 2,7 Natrium mg 6,0
Fedt g 0,0 Kalium mg 30
Alkohol g 3,7 Selen μg 0,11
Ribofl avin mg 0,03

Tabel 10.15 Indhold af energi og næringsstoffer i 100 g pilsnerøl, 4,6 % vol. alkohol.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Råvarer
Øl brygges primært af råvarerne malt, korn, vand, humle og gær. Der-
udover kan nogle øl tilsættes andre kulhydratkilder, og øl kan ligeledes 
tilsættes særlige aromagivende ingredienser som forskellige krydderier, 
chokolade og frugtsafter.

 Malt
 Malt er korn, som er spiret og derefter tørret/ristet. Malt, der bruges 
til ølbrygning, fremstilles normalt af byg, men kan også fremstilles ud 
fra andre kornsorter som hvede, rug, havre og sorghum. Ofte anvendes 
betegnelsen “maltbyg” om den byg, der anvendes til maltfremstilling. 
Maltbyg udvælges blandt særlige velegnede bygsorter, og det er indhol-
det af stivelse, protein samt kernernes størrelse, der afgør, om kornet er 
egnet til maltfremstilling.
 Under  maltningsprocessen renses og sorteres kernerne og gennemgår 
en kontrolleret spiringsproces, som forårsager dannelsen af en række 
enzymer. Enzymerne er i stand til at omdanne bl.a. kornets stivelse til 
fermenterbart sukker og sikrer endvidere en tilstrækkelig tilførsel af 
aminosyrer og andre næringsstoffer til gæren senere i brygprocessen.
 Danmark er en af verdens bedste maltbygproducenter, fordi klimaet 
og jordbunden herhjemme er tæt på at være optimal til at dyrke byg. Der 
dyrkes omkring 4 millioner ton byg om året i Danmark, hvoraf ca. en 
tredjedel, dvs. omkring 1,3 mio. ton, anvendes til maltfremstilling. De 
danske bryggerier anvender omkring 120.000 ton malt om året.

Øvrige kulhydratkilder
Betegnelsen  råfrugt er en gammel fællesbetegnelse for de råvarer i øl – ud 
over malt, der kan tilsættes nogle øl for at tilføre ekstra stivelse eller suk-
ker. Eksempler på råfrugt er majs og ris samt sukker og glucosesirup.
  Anvendelsen af stivelsesbaseret råfrugt sker som oftest for at påvirke 
øllets smag og fylde i en ønsket retning. Fx vil anvendelsen af majs i øl 

Maltbyg

Råfrugt
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og ß-bittersyre fra lupulon, hvor α-bittersyrerne udgør langt størstedelen 
af humlens bitterhed. Bitterstofferne har også en konserverende effekt, 
idet stofferne er bakteriehæmmende.
 Humlens indhold af essentielle  humleolier tilfører øllet en parfumeret 
aroma. Olierne er meget fl ygtige, og de fl este forsvinder under urtkognin-
gen. Ønsker man et højt indhold af humlearoma, kan humlen tilsættes 
sent under urtkogningen, eller man kan tilsætte ren humleolie senere i 
processen.
 Man kan også tilsætte humle under lagningen af øllet – såkaldt  “tør-
humling”, hvilket givet øllet en udtalt humlearoma.

Fig. 10.25. Humle tilsættes i brygprocessen enten i form af tørrede humlekopper, 
humlepellets eller humleekstrakt. Pellets er tørret, fi ndelt og presset humle. 
Humleekstrakt er fl ydende udtræk af humleharpikser og humleolier. Der tilsættes 
kun ganske små mængder. Til 10 liter øl bruges fx omkring 10 gram humlepellets. 
KILDE: BRYGGERIFORENINGEN. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Indholdet af humleharpikser og humleolier varierer fra humlesort til 
humlesort. Der dyrkes mere end 50 forskellige humlesorter i verden, og 
disse opdeles overordnet i aromahumle og bitterhumle.
  Aromahumle er humle, der har et højt indhold af humleolier og et 
mindre indhold af α-bittersyre, mens  bitterhumle har et højt indhold af 
α-bittersyre og et mindre indhold af humleolier. Typiske aromahumler 
er Hallertau Mittelfrüh, Saaz og Cascade, og typiske bitterhumler er 
Hallertauer Magnum, Nugget og Brewers Gold.

Humleolier

Tørhumling

Aromahumle
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Maltningsprocessen

Varmeveksler

Blæser

Aflæsning

Bygsilo

Bygrensning

Støbekar

Afsugning

Maltpudseri

Maltsilo

Udlevering

Vand

Luft

Spirekasse
Luft

Blæser

Køler/vandspray
Kølle

Fig. 10.26. Maltningsprocessen. 
KILDE: BRYGGERIFORENINGEN. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Maltning
Under maltningsprocessen omdannes korn til malt. Maltningsprocessen 
opdeles i følgende 3 forarbejdningstrin:

Støbning. ●

Spiring. ●

Kølning. ●

Trin 1:  Støbning
Første trin i maltningsprocessen kaldes støbning. Under støbningen sæt-
tes kornet under vand i store åbne støbekar, hvorefter kornet gradvist ab-
sorberer vand i kernerne. Under støbningen luftes kernerne for at fremme 
vandoptagelsen. Støbetiden afhænger bl.a. af vandets temperatur samt 
graden af luftningen og varer typisk 1-2 døgn. Kernernes naturlige spi-
ringsproces begynder, når fugtindholdet i kernerne er steget til omkring 
42-46 %. Når kernerne har optaget den ønskede mængde vand, overføres 
kornet til særlige spirekasser, hvor kernerne ligger i et metertykt lag på 
en perforeret bund, hvor der blæses kold luft op igennem.

Trin 2:  Spiring
Andet trin i maltningsprocessen er selve spiringen, der tager mellem 4 og 
7 dage. Under spiringen gror rodspirerne frem, mens bladspiren forbliver 
skjult under skallen.
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Fig. 10.27. Spiring. 
KILDE: BRYGGERIFORENINGEN. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

For at undgå, at maltkernerne vokser sammen og for at få en god tempe-
raturfordeling, vendes kornlaget jævnligt, ca. 2-3 gange i døgnet.
 Formålet med spiringen er at stimulere kernerne til syntese af en lang 
række af  enzymer, der efterfølgende oplagres i maltkernerne.
 Under spiringen dannes følgende vigtige enzymer: cytolytiske enzymer, 
stivelsesnedbrydende enzymer, proteolytiske enzymer samt phosphatase 
og phytase.
 De cytolytiske enzymer eller cellevægs-opløsende enzymer udgøres pri-
mært af ß-glucanaser og hemicellulaser. Disse bevirker en delvis nedbryd-
ning af cellevæggene i endospermen, idet hemicellulose i cellevæggene 
og ß-glucan, der udgør hovedbestanddelen af hemicellulose, nedbrydes. 
Den delvise nedbrydning af endospermcellevæggene hjælper til med, 
at stivelseskornene i endospermcellerne frigøres. Processen, der kaldes 
“opløsning” (modifi cation) resulterer i, at stivelseskornene bliver mere 
tilgængelige for de senere brygprocesser.
 De stivelsesnedbrydende enzymer er de vigtigste enzymer i malt og 
udgøres primært af α- og ß-amylaser. Indholdet af α- og ß-amylaser stiger 
kraftigt i løbet af 2.-4. dagen under spiringen. α- og ß-amylaserne indgår i 
nedbrydningen og omdannelsen af stivelse til fermenterbart sukker. Selve 
nedbrydningen sker imidlertid hovedsageligt først i løbet af mæskningen 
under selve brygprocessen (se afsnittet om mæskning).

Formål

Cytolytiske 
enzymer

Stivelsesned bry-
dende enzymer
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Malttype Tørring/
ristningsgrad

Farve Aroma/smag Øltyper

 Pilsnermalt Tørring ved lav 
temp. 80-85 °C

Lys Korn- og 
maltaroma

Pilsner, stærk 
pilsner

 Münchener-
malt

Tørring/ristning 
ved 85-105 °C

Lidt mørkere
end pilsnermalt

Aromatisk, 
nøddeagtig

Lagerøl, 
sæsonøl

 Karamelmalt Tørring/ristning
ved 120-180 °C

Mørkgylden Sød 
karamelagtig

Classic 
(wienerøl) og 
aromatiske 
specialøl

 Farvemalt/
 chokolade-
malt

Tørring/ristning 
ved 160-220 °C

Mørk brun –
Sort

Brændt, 
grænsende til 
besk

Porter, stout og 
andre mørke 
øl-typer

 Hvedemalt Tørring/ristning 
ved 80-110 °C

Afhænger af 
tørrings/
ristnings-
temperaturen

Korn og 
maltaroma

Hvedeøl

Tabel 10.16.  Udvalgte malttyper.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Efter tørringen og ristningen poleres maltkernerne, hvorved de sprøde 
rodspirer slås af. Rodspirerne frasorteres og anvendes som foder.

 Brygning

Maltmølle

Maltsilo

Mæskekedel

Sikar

Urtkedel

Filter Tryktank

Lagertank

Vand
Whirlpool

Urtkøler
Gær

CO2

Gæringstank

CO2

Vand

Humle

Aftapning af øl

Aftapning af øl

Mask

Fig. 10.28.  Brygprocessen, fermentering, lagring og tapning. 
KILDE: BRYGGERIFORENINGEN. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Malttype Tørring/
ristningsgrad

Farve Aroma/smag Øltyper

 Pilsnermalt Tørring ved lav 
temp. 80-85 °C

Lys Korn- og 
maltaroma

Pilsner, stærk 
pilsner

 Münchener-
malt

Tørring/ristning 
ved 85-105 °C

Lidt mørkere
end pilsnermalt

Aromatisk, 
nøddeagtig

Lagerøl, 
sæsonøl

 Karamelmalt Tørring/ristning
ved 120-180 °C

Mørkgylden Sød 
karamelagtig

Classic 
(wienerøl) og 
aromatiske 
specialøl

 Farvemalt/
 chokolade-
malt

Tørring/ristning 
ved 160-220 °C

Mørk brun –
Sort

Brændt, 
grænsende til 
besk

Porter, stout og 
andre mørke 
øl-typer

 Hvedemalt Tørring/ristning 
ved 80-110 °C

Afhænger af 
tørrings/
ristnings-
temperaturen

Korn og 
maltaroma

Hvedeøl

Tabel 10.16.  Udvalgte malttyper.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Efter tørringen og ristningen poleres maltkernerne, hvorved de sprøde 
rodspirer slås af. Rodspirerne frasorteres og anvendes som foder.

 Brygning

Maltmølle

Maltsilo

Mæskekedel

Sikar

Urtkedel

Filter Tryktank

Lagertank

Vand
Whirlpool

Urtkøler
Gær

CO2

Gæringstank

CO2
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Fig. 10.28.  Brygprocessen, fermentering, lagring og tapning. 
KILDE: BRYGGERIFORENINGEN. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Typiske øltyper på det danske marked

Undergærede øl Skum Farve Aroma Smag
 Pilsner Hvidt, tæt 

skum
Strågul til 
gylden

Korn og malt 
dominerer. Humle, 
blomster, frugt anes

Let syrlig
Let maltkarakter
Let
humlebitterhed

 Stærk pilsner Hvidt til 
fl øde/
cremefarvet 
skum

Strågul til 
kobberrød

Korn, malt og humle 
dominerer.
Indslag af blomster og 
frugt

Let syrlig 
Maltkarakter
Tør til let sødlig 
Middel humle- 
bitterhed

 Classic
( Wienerøl)

Hvidt til café 
au lait- farvet 
skum

Gylden til 
kobberrød

Malt, ristet brød 
og karamel samt 
maltbolcher 
Endvidere humle, 
frugt og blomster

Tør
Let sødme
Middelbitter

 Lager
( Münchnerøl)

Flødefarvet 
til café au 
lait-farvet 
skum

Kobberrød 
til 
nøddebrun

Malt, ristet brød 
og karamel samt 
maltbolcher. 
Endvidere humle, 
frugt og chokolade

Let sødme
Middelbitter

 Bock
( Münchnerøl)

Hvidt til 
cremefarvet 
skum

Strågul til 
ravgylden

Malt, karamel 
og tørret frugt. 
Undertiden lidt humle

Let sødme
Middelbitter

 Porter/ Stout
(Porter/Stout 
kan også være 
overgærede- 
engelsk porter 
er oprindeligt 
overgæret)

Flødefarvet til 
nøddebrunt 
skum

Kaffesort til 
kulsort

Ristet brød, tjære og 
kaffe.
Vanilje, anis og 
nødder. Chokolade.
Solbær, blomme, 
sveske og rosin

Sød
Bitter

© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Overgærede øl Skum Farve Aroma Smag
 Hvedeøl
( Witbier efter 
belgisk tradition.
 Weizenbier efter 
tysk tradition)

Hvidt til 
cremefarvet 
skum

Hvidgul til 
kobberrød

Blomster, grønt græs 
og halm.
Nellike, ingefær og 
koriander.
Frugt

Syrlig
Krydret med en
kort/sød 
eftersmag
Lav 
humlebitterhed

 Ales
(Ales inddeles ofte 
i ales efter belgisk 
tradition og ales 
efter engelsk 
tradition)

Hvidt til café 
au lait-farvet 
skum

Strågul til 
kastanje-
brun

Korn og malt, rugbrød 
og ristet brød.
Humle, hyldeblomst.
Karamel, maltbolcher. 
Vanilje, kanel, nelliker, 
muskatnød.
Honning, nødder og 
frugt

Generelt sødlig
Fyldigt
Frugtig
Bitterhed fra
let til kraftig

Tabel 10.17.  Øltyper på det danske marked. 
KILDE: BRYGGERIFORENINGEN. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Øls sensoriske kvalitet
Øl indeholder fl ere hundrede forskellige aromastoffer, der stammer fra 
malt, humle og gær. Derudover har selve brygprocessen og specielt den 
temperatur, øllet udsættes for under brygning og fermenteringen, også 
stor indfl ydelse på aromadannelsen. En sensorisk bedømmelse af øl om-
fatter en bedømmelse af øllets udseende, øllets aroma, der opfattes både 
gennem næsen og munden samt øllets smag og endelig mundoplevelsen. 
Større bryggerier anvender professionelle eksperthold til at bedømme 
ølkvaliteter og til fejlfi nding.
 Ved professionel bedømmelse af øls kvalitet kan anvendes en fælles 
terminologi i form af en såkaldt “Beer fl avour profi l” eller en “Beer off-
fl avour profi le”. Flavour profi ler anvendes til at beskrive øllets smag og 
aroma, mens off fl avour profi ler bruges til at beskrive off-fl avours, dvs. 
fejl i øllets smag og aroma.   Øl-fl avour terminologier kan bestå af mere 
end 100 ord, opdelt i grupper, og den enkelte øl beskrives ud fra termi-
nologien, både kvalitativt og kvantitativt.

Bryggeriforeningen har i samarbejde med bl.a. Institut for Fødevarevi-
denskab ved Københavns Universitet (tidl. Kgl. Veterinær- og Landbohøj-
skole) udviklet et dansk “ølsprog”, der ligeledes kan anvendes ved smags-
bedømmelse af øl og vurdering af forskellige øltyper (se fi g. 10.29).

“Beer fl avour 
profi l”

Ølsprog
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UDSEENDE

MUNDOPLEVELSE

AROMA (DUFT VIA NÆSE OG MUND)

Nødder Alkohol Træ & jord SvovlKrydderierKorn & maltHumle & blomster

Klarhed SkumFarve

Smag Fornemmelse

Hvidgul
Strågul
Gylden
Rødgylden
Kobberrød
Rubinrød
Nøddebrun
Kastaniebrun
Kaffesort
Kulsort

Humle
Rose
Geranium
Hyldeblomst
Lyng

Korn og malt
Grønt græs
Halm
Brød (nybagt)
Rugbrød
Ristet brød
Karamel
Frisk smør
Maltbolcher
Røget tjære
Kaffe
Chokolade
Lakrids

Vanilje
Kanel
Nelliker
Allehånde
Kardemomme
Ingefær
Koriander
Anis
Porse
Enebær
Pebermynte
Honning
Muskatnød
Timian
Peber
Kakao

Hasselnød
Mandler
Valnød
Kokos

Kirsebær
Jordbær
Hindbær
Solbær
Æble
Pære
Banan
Melon
Ananas
Fersken
Abrikos
Blomme
Sveske
Rosin
Appelsin
Citron
Grape
Lime

Portvin
Sherry
Likør
Vinøs
Grappa
Eddike

Fyrrenåle
Tømmer
Harpiks
Kælder
Jord

Sur
Sød
Salt (sjælden)
Bitter

Eftersmag 
- kort bitterhed
- lang bitterhed
- kort sødme
- lang sødme

Fylde
Boblende

Kølende
Varmende
Snerpende
Udtørrende
Metallisk
Munddækkende
(coatende)

Nystrøgne 
tændstikker
Kogte majs el. kål
Selleri
Løg
Læder
Gummi

Klar
Uklar 
- bundfald 
- svæv

Farve
Hvidt
Fløde/cremet
Café au Lait
Nøddebrun

Konsistens
Luftigt
Tæt
Cremet

Holdbarhed
Kort
Lang
- blonder

Rolig
Perlende 
- små bobler
- middelstore 

bobler
- store bobler

1

2

3

Livlighed

Frugt & bær

Fig. 10.29. “Det danske ølsprog”. 
KILDE: DET DANSKE ØLAKADEMI, BRYGGERIFORENINGEN. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Stivelse – forklistring og nedbrydning
Af Åse Solvej Hansen

I kornarter, kartofl er og en del rødder udgør   stivelse (Latin: 
amylum) den største energireserve. I kornet fi ndes stivelsen i 
frøhviden. Stivelsen er opbygget, så energien lagres på en meget 
kompakt måde, indtil den skal frigøres, når planterne har brug 
for energi til spiring og vækst. Stivelsen fi ndes altid i   stivelses-
korn, hvis størrelse og facon er specifi k for hver enkelt plante-
art. Mikroskopi af stivelser kan anvendes til karakterisering af, 
hvilken plante stivelsen kommer fra. Kartofl er indeholder de 
største stivelseskorn, der er fundet i naturen med en størrelse 
på op til 100 μm. Stivelseskorn er uopløselige i koldt vand.
 Stivelse, der ikke er opvarmet (nativ), har krystallignende 
struktur, og dette bevirker, at der kan ses et malteserkors, 
fordi lyset brydes dobbelt, når man ser på stivelseskorn i et 
polarisationsmikroskop. Dette kan blandt andet benyttes til 
at undersøge, i hvor høj grad stivelsesholdige produkter har 
været opvarmet, da dobbeltbrydningen forsvinder, når stivelsen 
er forklistret.
 Stivelse udgør kostens vigtigste energikilde.  Stivelse er et 
 kulhydrat, og det er opbygget af lange kæder af glucosemole-
kyler. Kæderne kan være lige eller forgrenede. Lige kæder danner 
  amylose og forgrenede kæder danner   amylopektin. 

Kartoffelstivelse set i normalt mikroskop (tv.) og i 
polarisationsmikroskop (th). Fotos: Maja Bolko. 
KILDE: AKTUEL NATURVIDENSKAB 3/1999. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Opbygning af amylopektin og amylose. 
KILDE: AKTUEL NATURVIDENSKAB 3/1999. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Amylopektin
Amylopektin er et forgrenet stivelsesmolekyle, og forgreninger 
opstår på grund af α-1,6 bindinger, der forekommer mellem 
20-25 α-1,4-bindinger. Amylopektin kan være meget store mo-
lekyler med op til 16.000 glucoseenheder. Stivelseskornene 
vokser i vækstringe, der dannes ud fra amylopektins forgre-
ningspunkter.
 Forholdet mellem amylose og amylopektin er genetisk be-
stemt, og i kornstivelser er det ca. 25:75. Rodknolde og kar-
tofl er har lidt højere indhold af amylopektin (ca. 80 %). Der 
fi ndes mutanter af ris og majs, hvor 85-95 % af stivelsen består 
af enten amylose (amylo) eller amylopektin (waxy).

 Amylose
Amylose består af lige kæder af glucosemolekyler bundet sam-
men med hinanden i α-1,4 bindinger. Amylose indeholder dog 
også ca. 1 % α-1,6 bindinger. I hvede er ca. 1.300 glucosemole-
kyler bundet sammen i et amylosemolekyle, hvorimod kartoffel-
amylose kan indeholde op til 5.000 glucosemolekyler. Kæderne 
danner en spiral med 6 glucosemolekyler i hver vinding. 

 Stivelsesforklistring
Ved opvarmning af stivelse i vand vil stivelseskornene efterhån-
den opsuge vand og svulme op. Samtidigt vil den krystallinske 
form forsvinde, og amylose og amylopektin vil ændres fra se-
mikrystallinsk til amorf form. Amylose vil sive ud af stivelses-
kornene og sammenbinde de enkelte stivelseskorn, og herved 
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vil opløsningens viskositet stige kraftigt. Dette benævnes forkli-
string og udtrykkes ved den maksimale viskositet. Opvarmede 
stivelser karakteriseres efter, hvor stabile de er efter opvarmning 
og omrøring. Sovser, der bruges i autoklaverede produkter, skal 
have god stabilitet ved opvarmning og omrøring.

60

V
is

ko
si

te
t

Temperatur (OC)

Maksimal
Viskositet

Forklistrings-
temperatur

Fuldstændig 
opløsning af 
stivelseskorn

100

Viskositet af stivelse som funktion af temperatur (amylograftest). Med 
stigende temperatur kvælder stivelseskornene op. Efter maksimal 
viskositet går de i stykker, hvilket medfører fald i viskositeten.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Retrogradering
Forklistret stivelse vil efter et stykke tid vende tilbage til den 
krystallinske form. Dette kaldes retrogradering. Det er dog en 
anden krystalstruktur end i den naturlige stivelse (nativ), og der 
fremkommer ikke et malteserkors ved mikroskopi i polariseret 
lys. Amylose retrograderer hurtigt, hvorimod amylopektin re-
trograderer langsommere på grund af den rumlige struktur. 

 Stivelsesgeler
Afkølede stivelser danner geler efter afkøling. Stivelsesgeler er 
mere eller mindre klare. Kornstivelse indeholder lidt fedtstof, 
som medfører, at gelerne (majs- og hvedestivelse) er uklare, 
hvorimod tapioka og kartoffelstivelse giver klare geler.
 Når stivelsesgeler retrograderer, mister de deres egenskaber. 
Stivelser karakteriseres efter, hvor hurtigt forklistret stivelse re-
trograderer, og efter, hvor stabile de er efter gentagne frysninger 
og optøning. (Fryse-tø cyklus).
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Indledning
  Frugter og   grøntsager kan grundlæggende defi neres som spiselige plante-
dele, men hvad der præcist er frugter, og hvad der præcist er grøntsager, 
kan diskuteres. Ud fra en botanisk synsvinkel er der ingen tvivl om, hvad 
der er en frugt. Men i daglig tale omtales fl ere “botaniske” frugter som 
grøntsager, og nogle grøntsager opfattes som frugter alt afhængig af, 
hvorledes de anvendes i praksis. Det diskuteres tillige, om kartofl er er en 
grøntsag eller en stivelsesrig fødevare. De danske fødevaremyndigheder 
har traditionelt set betragtet kartofl er som stivelsesrige fødevarer og 
dermed ikke som grøntsager. Som det ses af tabel 11.1 er forbruget af 
både grønt og frugt steget fra 1995 til 2006. Sammenlagt er det daglige 
forbrug steget med ca. 100 gram pr. dag til 398 gram pr. dag. Som det 
endvidere ses af tabel 11.2 er det primært forbruget af fi ne grøntsager 
som tomat og salat, som er steget.

Årstal 19952 2000-2002 2003-2006
Alder 4-10 år 11-75 år 4-10 år 11-75 år 4-10 år 11-75 år
Antal personer 649 2080 570 3558 213 1517
Grøntsager, g/dag 93 116 125 159 122 155
Frugt, g/dag 117 114 188 188 182 201
Juice, g/dag 70 49 47 40 49 42
I alt “6 om 
dagen”, g/dag*

280 279 360 387 353 398

Tabel 11.1. Gennemsnitlig daglig indtag af frugter, grøntsager og juice (g/
dag) for personer i alderen 4-10 år og 11-75 år. *1 Indtaget af juice er i 
2000-2006 justeret, så data for juice er beregnet til højst 100 g for deltagere, 
der har et juiceindtag over 100 g. *2 Fagt et al., Udvikling i danskernes 
kost 1985-2001. Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning 2004. 
KILDE FAGT ET AL., DANSKERNES KOSTVANER 1995-2006. 1. UDGAVE, FØDEVAREINSTITUTTET 
DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET, 2008. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Planters     opbygning og struktur
Der fi ndes en mangfoldighed af forskellige grøntsager og frugter. Det 
er muligt at danne sig et overblik over alle frugter og grøntsager ved at 
tage udgangspunkt i frugter og grøntsagers familiære tilhørsforhold. 
Eksempelvis hører kål og broccoli til  Korsblomstfamilien (Brassicacaae), 
hindbær og jordbær til  Rosenfamilien (Rosaceae), og tomater og kartofl er 
hører til  Natskyggefamilien (Solanaceae). Selv om der er mange ligheds-
punkter inden for hver familie, kan egenskaber også være vidt forskellige. 

Defi nitioner

Familier
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Det er tomater og kartofl er et godt eksempel på. Forskellen kan henføres 
til de forskellige dele af planten, som grøntsager og frugter stammer fra. 
Derfor kan opdeling af frugt og grønt ud fra, hvilken del af planten de 
stammer fra, give et rimeligt overblik over de kvaliteter, de besidder.

 2000 2002 2004 2006
  Forbrug kg/pers./år    
Tomater 24,5 28,8 31,7 30,7
Agurker 6,8 7,5 7,8 8,6
Salat 7,2 5,9 6,5 8,5
Kål (i alt) 10,9 10,7 11,3 12,3
Porre 2,2 2,2 2,1 2,3
Rødbeder 1,4 1,4 1,9 1,7
Knoldselleri 0,8 0,7 0,8 0,8
Gulerødder 11,4 12,1 12,9 13,9
Løg 7,4 6,9 9,0 10,6
Æbler - 26,8 51,3 49,1
Pærer - 4,2 6,6 6,9

Tabel 11.2. Årligt forbrug af en række frugt- og grøntprodukter. 
KILDE: DANMARKS STATISTIK, 2008. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

En plante kan overordnet inddeles i rod, stængel, blad og blomst. Af 
blomsten kommer frugten, og i frugten dannes frø. Rod, stængel og blade 
benævnes som den  vegetative  struktur, hvis funktion overordnet er at 
sørge for næring og vand til de formeringsmæssige strukturer, som består 
af blomst, frugt og frø. Da frugter både kan opfattes som grøntsager og 
frugter, deles frugter traditionelt op i frugtgrøntsager og frugter.

Figur 11.1 og tabel 11.3 viser et udpluk af de væsentligste inddelinger 
af frugt og grønt ud fra deres spiselige strukturer. Inddeling i samlebe-
tegnelser er dog meget forenklet. Eksempelvis er porre og løg ikke kun 
bladgrøntsager, men indeholder også dele af stænglen. Derfor ses løg og 
porrer også defi neret som stængelgrøntsager.

Inddeling
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J

K

L

M

A

Fig. 11.1. Skitse over, hvilken struktur enkelte grøntsager og frugter stammer fra.
 A) Blomsterskud, artiskok. 
 B) Stængelskud, asparges. 
 C) Småaks, majs. 
 D) Bladstilk, bladselleri. 
 E) Underjordisk stængel, løg. 
 F) Stængelknold, kartofl er. 
 G) Opsvulmet rod, gulerod. 
 H) Opsvulmet rod og stængel, majroe. 
 I) Opsvulmet bladskeer, porre. 
 J) Blade, spinat. 
 K) Frugt, græskar. 
 L) Blomsterknop, broccoli. 
 M) Rosetblade samlet i hoved, hovedsalat.
KILDE: WILLS ET AL., 1989. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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 Rodfrugt  Stængel-
grøntsag

 Blad-
grøntsag

 Blomster-
grøntsag

 Frugt-
grøntsag

 Frø grøntsager

Gulerod Fennikel Spinat Artiskok Tomat Kikærter
Rødbede Asparges Salat Blomkål Agurk Bønner
Pastinak Jordskokker Løg** Broccoli Græskar Ærter
Selleri Kartofl er* Porre** Rød peber Linser
Majroe Løg** Rosenkål Auberginer Græskarkerner
Peberrod Porre** Kål Squash Birkes

Tabel 11.3. Eksempler på   inddeling af  grøntsager. * Kartofl er er opsvulmede 
stængelknolde. ** Løg og porre betegnes både som bladgrøntsag og stængelgrøntsag.
KILDE: YAMAGUCHI, 1983. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Udviklingstrinnet af den plantedel, som høstes, har stor indfl ydelse på 
holdbarheden og på, hvorledes de høstede grøntsager og frugter hånd-
teres. Rodfrugter er eksempelvis karakteriseret ved at gå i dvale. En til-
stand, hvor den fysiologiske aktivitet er lav, og hvor roden ikke vokser. 
Efter dvalen øges den fysiologiske aktivitet, og væksten kan fortsætte. 
Alle plantestrukturer gennemgår til sidst en ældningsproces. Ældning 
er karakteriseret ved nedbrydning af plantevæv, hvilket både er genetisk 
bestemt og mikrobielt forårsaget. Den fysiologiske aktivitet er ved dette 
trin er ofte højt.
 Den fysiologiske aktivitet er også høj ved plantedele, som høstes under 
vækst. Frugter indgår i et modningsforløb. De frugter, som modner ved 
høj fysiologisk aktivitet, kaldes for  klimakteriefrugter og de andre for 
 non-klimakteriefrugter.

Rodfrugter
Det er karakteristisk, at rodfrugter stammer fra fl erårige planter, hvor 
roden ud over at optage vand og næringsstoffer fra jorden også fungerer 
som ammeorgan. Et ammeorgan har den funktion at oplagre energi ofte 
i form af kulhydrater. Efter en given dvaleperiode benyttes den oplagrede 
energi til det efterfølgende års blomstring og frøsætning. Rødder forank-
rer desuden planten til jorden og er oftest meget fast i teksturen. Rødder 
høstes sædvanligvis i slutningen af første vækstperiode, eksempelvis som-
mergulerødder, eller i dvaleperioden, eksempelvis vintergulerødder.

 Stængelgrøntsager
Stængler afstiver og former planten, så plantens blade og blomst kan 
vokse op mod lyset. Herudover forsyner stænglen blomst og blade med 
væske og transporterer næringsstoffer til og fra roden og til plantens 
andre strukturer. Dette sker gennem en række karsystemer i stænglen. 

Udviklingstrin
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Trykket i karsystemerne er ligeledes med til at afstive stænglen. Nogle 
planter er i stand til at udvikle ammeorganer som underjordiske stængler, 
der efter en dvaleperiode kan spire. Kartofl er og jordskokker er eksempler 
på opsvulmede underjordiske stængler.
 Noget af det mest karakteristiske ved plantecellen er, at cellen er omgi-
vet af en cellevæg, og at der i planten fi ndes et stort saftrum, som kaldes 
for  vakuolen. Vakuolen er et afgrænset rum, der benyttes til oplagring 
af sukkerstoffer, organiske syrer, aminosyrer og salte. Vakuolen er væ-
skefyldt, men i døde celler er de ofte luftfyldte. Plantecellens cellevægge 
er en tyk, strukturgivende væg, som fastholder cellen i en bestemt form, 
og som herved afstiver plantevævet.  Cellevæggen består primært af pek-
tiner, hemicellulose og cellulose. Cellulosefi bre er fl ettet ind i en matrix 
af pektiner. Pektiner er blandt andet fastholdt ved hjælp af bindinger til 
calciumioner.  Hemicellulose er en heterogen gruppe af polysaccharider, 
som er sammensat af mange forskellige hexoser og pentoser. Det mest 
almindelige er xylose og aribinose. I plantecellen fi ndes desuden en række 
såkaldte  plastider. Grønkorn og stivelseskorn er plastider.

a

Vakuole

b

Cellulosemikrofibril

Pektinkæder

Hemicellulose

Figur 11.2. Illustration af henholdsvis plantecelle og dens 
organeller (a) samt tværsnit af plantecelles cellevæg (b) . 
KILDER: A) WILLS ET AL., 1989. B) HANSEN OG POLL, 1998. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Bladgrøntsager
Bladgrøntsager er overvejende kendetegnet ved den grønne farve. Den 
grønne farve stammer fra store mængder af klorofyl, som fi ndes i plan-
tecellens grønkorn. Fotosyntesen foregår i grønkornene.

Vakuole
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Stenfrugt Bærfrugt Citrusfrugt Kernefrugt Nødder
Kirsebær Solbær Appelsin Æble Hasselnødder
Blommer Ribs Citron Pærer Valnødder
Abrikoser Boysenbær Klementiner Agern
Nektariner Banan Grape
Fersken Hyldebær Lime

Tabel 11.4. Udsnit af frugter efter deres inddeling.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Produktion af   frugter og   grønt
Frugt og grønt kan produceres konventionelt, økologisk, biodynamisk 
eller ved integreret produktion (IP). Det, der adskiller disse produktions-
former, er blandt andet brugen af organisk gødning eller kunstgødning 
og anvendelsen af biologiske eller kemiske bekæmpelsesmidler.
 Gødning indeholder nitrogen, som er væsentlig for planters udvikling 
og vækst. Tilført nitrogen i given mængde kan dog påvirke de sensoriske 
kvaliteter, hvilket er illustreret i fi gur 11.3.

Sorter udvælges ud fra produktionsmetode og foretrukne egenskaber. De 
væsentligste egenskaber for producenterne er: Udbytte, sygdomsresistens, 
størrelse, tekstur, farve, holdbarhed og anvendelse. Et godt eksempel på 
sidstnævnte er produktion af ærter, idet der fi ndes sorter, som egner sig 
bedst til frost, og andre egner sig bedst til konserves. Vejret og årsvariation 
er også parametre, som påvirker produktionen af frugt og grønt. Eksem-
pelvis er der fundet en variation af C-vitaminindhold på fl ere hundrede 
procent i blomkål produceret i forskellige år.

Produktions-
former

Foretrukne 
egenskaber
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* De fi re N-niveauer svarer hhv. til ca. 4, 8, 10-12 og 16 meq N/L.
* Kvælstofniveauerne er angivet i enheden meq N/L.

Figur 11.3. Kvælstofs betydning for sensoriske egenskaber ved produktion af æbler. 
Kvælstof er opgivet som milliækvivalent (meq) Nitrogen pr. liter gødning (N/L). 
KILDE: SØGAARD, 1997. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

    Høst og     modning
Mange grøntsager og frugter høstes og plukkes efterhånden mekanisk. 
Skrøbelige frugter som hindbær, jordbær og æbler høstes dog ofte ma-
nuelt. Når frugt og grønt er klar til høst, siges de at være høstmodne eller 
plukkemodne, hvilket er det tidspunkt, hvor en vis størrelse er nået, hvor 
det er muligt at fastholde eller udvikle sensoriske egenskaber, eller det 
tidspunkt, hvor den efterfølgende holdbarhed er størst.
 For frugter kan det være det tidspunkt, hvor frugten siges at være 
moden. Frugt, der er modnet, er kendetegnet ved at have ændret farve, 
tekstur, smag og aroma. Disse ændringer er forårsaget af en række bio-
kemiske processer, som initieres af gassen  ethylen. 
 Ethylen dannes i frugten lige før modningsforløbet og initierer pro-
duktion af en række enzymer. Ved frugtmodning ses blandt andet, at 
stivelse og organiske syrer nedbrydes og omdannes til en række mono- 
og disaccharider. Produktion af en lang række aromastoffer øges, og der 
dannes og frigøres en række pektinspaltende enzymer (pektinaser), som 
blødgør vævet ved delvis at nedbryde pektiner. Disse ændringer medfø-
rer, at modnet frugt ofte bliver blødere, sødere og mere smagsfulde. På 

Modenhed

Ethylen
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dette stadie siges frugten også at være fysiologisk moden. Ved   fysiologisk 
 modenhed menes det tidspunkt i frugtens udviklingsforløb, hvor frugten 
ikke længere vokser og syntetiserer næringsstoffer. I stedet for begrebet 
fysiologisk modenhed anvendes ofte begrebet spisemoden.

Nogle frugter kan ikke høstes ved fysiologisk modenhed, idet de modnes 
hurtigt, og holdbarheden af disse er for kort til en krævende transport og 
opbevaring. Mange af disse frugter hører til den gruppe af frugter, som 
kaldes for  klimakteriefrugter. Disse frugter kan høstes før den fysiologi-
ske modenhed og kan færdigmodne uafhængig af moderplanten. Som 
det ses af fi gur 11.4, er klimakteriefrugter kendetegnet ved høj fysiologisk 
aktivitet under modning. Det giver sig udslag i øget respiration lige før og 
under modningen samt øget ethylenudskillelse under modningen. Den 
øgede fysiologiske aktivitet har stor betydning for holdbarheden af disse 
frugter. Ved høst af frugt før den fysiologiske modenhed kan modning 
efterfølgende foregå på kontrollerede modningslagre.
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Fig. 11.4. Respiration og ethylenproduktion efter høst og ved modning af frugt. 
KILDE: HUI ET AL., 2004. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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 Respiration

Respiration er den biokemiske forbrænding af kulhydrat under dannelse 
af ATP, H2O og CO2. Bruttoformlen ser således ud.

 C6H12O6 + 6O2       6 CO2 + 6 H2O + Q
 Bruttoformel for forbrænding af kulhydrat

I forbindelse med respiration i grønt og frugt anvendes ofte ånding syno-
nymt med respiration. Respirationen kan måles ved at registrere mængden 
af udskilt CO2 pr. time i et kilo (CO2/h x kg).

Præ-klimakterie

Gasser
(arbitrære enheder)

Transpiration
(arbitrære enheder)

Frugtkød
(vægt %)

Farve
(mg/Kg)

Internal O2

Internal CO2

Tørstof

Transpiration

Stivelse

Hemicelluose

Klorofyl

Carotener og 
xanthofyler

Sukkerarter

Respiration (CO2)

Klimakterie Post-klimakterie

3 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

30 

22 

10 

0 

100 

50 

0

Fig. 11.5. Biokemiske ændringer under modning af bananer. Med 
Internal menes målte mængde af CO2 er O2 i plantevævet. 
KILDE: WILLS ET AL., 1989. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Fig. 11.6. Skematisk tegning af metabolske forandringer ved vævsbeskadigelser i frugt 
og grønt samt reaktionsskema for enzymatisk brunfarvning. PPO = polyphenoloxidase. 
PAL = Phenylalanine Ammonia-Lyase. Enzym væsentlig for dannelse af phenoler.  
KILDER: EDELENBOS, 2006 OG MARSHALL ET AL., 2000. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Ikke alle frugt og grøntsager indeholder polyphenoloxidase, hvorved disse 
frugter og grøntsager ikke brunfarves ved vævsbeskadigelser. Avokado, 
champignoner, kartofl er og mange æble- og pæresorter brunfarves hurtigt 
ved vævsbeskadigelser.
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 Postharvest – holdbarhed og lagring
Nogle af de meste karakteristiske ændringer i frugt og grønt efter høst 
er tab af spændstighed, saftighed, farve og smag. Årsagen til dette er 
blandt andet en række fysiologiske processer, som samlet kaldes for 
Postharvestprocesser, hvoraf respiration og transpiration er nogle af 
de væsentligste. Disse processer har stor indfl ydelse på holdbarhed og 
lagring af frugt og grønt.

Efter høst fortsætter respirationen, hvorved kulhydrat nedbrydes oxi-
dativt. Da tilførslen af næringsstoffer samtidig standses, idet planten 
fjernes fra næringsstofkilden, medfører dette sammenlagt en begyndende 
nedbrydning af plantevævet og en begyndende ældningsproces.
 Den hastighed, hvormed respirationen foregår, varierer, alt afhængig 
af hvilke plantestrukturer og hvor i vækstfasen plantedelene befi nder sig. 
Se tabel 11.5. Ved høst øges respirationshastigheden, idet den efterføl-
gende sårhelingsproces er energikrævende. Det samme er gældende for 
plantevæv, der er angrebet mikrobielt.

 Frugter  Respirationshastighed
15 °C (mL CO2kg-1h-1)*

Grøntsager  Respirationshastighed
15 °C (mL CO2kg-1h-1)*

Appelsin 20 Bønne 250
Banan - grøn 45 Gulerod 45
Banan - 
moden

200 Kartoffel 8

Citron 20 Kål 32
Fersken 50 Salat 200
Grapefrugt 16 Ærter 260
Jordbær 75
Pære 70 10-20
Æble 25 >60
‘ Milliliter CO2 per kilo per time.

Tabel 11.5. Oversigt over respirationshastigheder for udvalgte frugter og grøntsager. 
KILDE: WILLS ET. AL.,1989.  © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Transpiration
Da tilgængeligheden af væske efter høst minimeres, vil der alt afhængig 
af lys og varme og den omgivende atmosfæres luftfugtighed ske en fysisk 
fordampning af vand fra planterne. Denne proces kaldes for transpiration. 
I de fl este grøntsager og frugter er vanddamptrykket højere inde i planten 
end i den omgivende luft. Derfor foregår der en diffusion af vanddamp 

 Respirations-
hastighed
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fra vævet og til den omgivende luft. Resultatet er, at vandindholdet i frugt 
og grønt falder. Det osmotiske tryk i vakuolen reduceres, og spændstighe-
den tabes. Dette er illustreret i fi gur 11.7. Grøntsager med stor overfl ade 
som en række bladgrøntsager, herunder spinat, er kendetegnet ved en høj 
transpiration, hvorimod rodfrugter er kendetegnet ved lav transpiration. 
Mange sten- og bærfugter er ligeledes kendetegnet ved høj transpiration. 
Transpiration i citrusfrugter er derimod karakteriseret som lav.

Turgortryk Turgortryk

Fig. 11.7. Tab af osmotisk tryk som konsekvens af transpiration.  
KILDE: HANSEN OG POLL, 1994. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Vakuolens semipermeable membran er selektiv over for en række oplø-
selige forbindelser som organiske syrer, simple kulhydrater, phenoler og 
fl avanoider. Mængden og ladningen af disse forårsager et højt osmotisk 
tryk rettet mod cellevæggen (turgortryk). Cellevæggens sammensætning 
udøver et modtryk, hvilket bidrager til grønt og frugts karakteristiske 
spændstighed. Ved tab af væske reduceres det hydrostatiske tryk med tab 
af spændstighed som følge.

 Vokslag

En række frugter herunder æbler som Gråsten, Jonagold og Granny Smith 
udvikler et beskyttende vokslag bestående af fedtsyreestre og paraffi ner, 
som kan beskytte mod transpiration. Det er tilladt at vokse æbler med 
henholdsvis bivoks (E 901) og shellak (E 904) for at minimere transpira-
tionen, men der er ikke tradition for at vokse danske æbler.

Respirationen kan indirekte påvirke transpirationen, idet der udvikles 
varme under respiration, hvilket øger vandfordampningen. Hvor meget 
vand der transpireres, er afhængig af sort, overfl adeareal, temperatur og 
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omgivelsernes relative fugtighed. For frugters vedkommende kan tekstur-
ændringer også være forårsaget af høj pektinaseaktivitet, som konsekvens 
af, at modningen i sidste fase er en ældningsproces. For nogle æbler og 
pæresorter opleves en melet konsistens. Årsagen hertil kendes ikke præ-
cist, men cellerne i melede frugter er mere separerede, og vandmængden 
mellem cellerne er mindre i forhold til ikke melede frugter.

Farve og  vandtab
Overstiger vandtabet ca. 10 % af vandindholdet, kan transpirationen også 
påvirke andre sensoriske egenskaber. Eksempelvis kan klorofyl nedbrydes 
og omdannes til forbindelsen pheophytin, som i farve er olivengrøn.

 Klorofyl

Klorofyls grundstruktur består af en porphyrinring bundet samme med en 
phytolkæde. Phytolkæden er bundet til lipidmembranen i grønkornene. 
Det er porphyrindelen, der er ansvarlig for binding af solenergien.

 Klorofyl                        Phæophytin (olivengrøn)
 (Bladgrøn)

Klorofyl er et forholdsvis ustabilt molekyle. Hvis vandindholdet reduceres, 
fraspaltes Mg+ i porphrineringen og erstattes med et H+. Det omdanner 
klorofyl til det olivenbrune phæophytin. Denne proces ses ved varmebehand-
ling af grønne grøntsager og frugter. I basisk miljø fraspaltes den såkaldte 
phytolkæde, hvilket omdanner klorofyl til det stærktgrønne klorophyllide.

H2C     CH
CH3

CH3

H

O
H

H

N N

Mg

N N

CH3H3C

H3C

CH2

CH2

CO

CO

O

CH3

H2C CH2 CH2CH C

O

CH2

CH2 CH2 CH2 CH2

CH3 CH3 CH3

CH3

CH2 CH2 CH2 CHCHCH

Fig. 11.8. Kemisk struktur af klorofyl a. Øverst ses 
porphyrinringen. Nederst ses den lange phytolkæde.
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    Lagring
Under lagring er det væsentligt at fastholde udgangskvaliteten. Dette kan 
opnås gennem regulering af respirationen og transpirationsprocesserne. 
Da disse processer er temperaturafhængige, er temperaturregulering en 
væsentlig holdbarhedsregulerende faktor. Derudover er luftfugtigheden, 
O2, CO2 og ethylen væsentlige holdbarhedsregulerende faktorer.

Som det ses af fi gur 11.9, øges respirationshastighed i grøntsager som 
funktion af øget lagringstemperatur. Temperaturpåvirkningen er dog 
meget afhængig af grøntsagernes udviklingstrin. Umodne frø som ær-
ter og unge skud som asparges er langt mere følsom over for en øget 
lagringstemperatur i forhold til eksempelvis rodfrugter. Mange grønne 
bladgrøntsager, blomst- og stængelgrøntsager er ethylenfølsomme, hvil-
ket medfører øget respirationshastighed ved lagring med frugter, som 
udskiller ethylen. Tilsættes ethylen til non-klimakteriefrugter, øges respi-
rationshastigheden generelt også. Klimakteriefrugter er derimod ikke så 
følsomme over for ethylen, bortset fra tidspunktet lige før klimakteriet, 
hvor respirationshastigheden stiger markant.
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Fig. 11.9.  Respirationshastighed som funktion af opbevaringstemperaturer. 
KILDE: HUI ET AL., 2004. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Hvilken lagrings- og   opbevaringstemperatur, der er optimalt, varierer fra 
grøntsag til grøntsag og fra frugt til frugt. I tabel 11.6 samt tabel 11.7 
ses nogle eksempler på optimumopbevaringstemperaturer for udvalgte 
frugt og grøntsager.
 Det er karakteristisk, at rodfrugter og andre grøntsager, som går i 
dvale, har lange holdbarhedstider, netop på grund af lave respirations-
hastigheder, hvorimod grøntsager med høj respirationshastighed ofte 
har kort holdbarhed.
 Da transpirationen er afhængig af den omgivne luftfugtighed, vil en 
øget relativ luftfugtighed nedsætte vandfordampningen fra grøntsager 
og frugter. Derfor reguleres luftfugtigheden under lagring, og i mange 
detailbutikker fi ndes der dyser, der sprayer vanddamp ud over grøntsa-
ger og frugter. Den ideelle luftfugtighed ligger på ca. 95-99 %. En højere 
luftfugtighed vil medføre dannelse af kondensvand, hvilket kan øge den 
mikrobielle vækst. Hvis frugt og grønt udsættes for temperatursvingnin-
ger, kan der meget hurtigt dannes kondensvand på overfl aden.

 Klimakteriefrugter Temperatur °C RH % Tid
Banan (umoden) 13-15 85-90 10-30 dage
Banan (moden) 13-16 85-90 5-10 dage
Mango 5,5-14 90 2-7 uger
Melon 4-15 85-90 1-3 uger
Æbler 1-4** 90-95 1-8 mdr.
Pærer -1-0 90-95 1-6 mdr.
 Non- klimakterie  frugter ºC RH % Tid
Citron 10-14 90 2-6 mdr.
Ananas 6-12
Appelsiner 2-7 90 1-4 mdr.
Kirsebær -1-4
Jordbær 5-9 1-2 uger

Tabel 11.6 Holdbarhed, optimal luftfugtighed (RH) og opbevaringstemperatur 
for udvalgt frugt. Frugt i kursiv er kølefølsomme frugter.
KILDER: JONGEN, 2002; WILLS ET AL., 2004; HUI ET AL., 2004 OG 
ESKIN, 1990. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Temperatur °C RH % Tid mdr.
Rodfrugter
Gulerødder 0-1 95-100 4-6 uger
Selleri 0-1 95-100 1-3 mdr.
Rødbede 0-1

Stængelgrøntsager
Porre 0-1 95-100 1-3 mdr.
Asparges 0,5-4
Kartofl er (moden) 4-5 90-95 3-8 uger
Kartofl er (umoden) 4-5 90-95 4-9 mdr.

Bladgrøntsager
Salat-hovedsalat
Kål -2-0 95-100 6-7 mdr
Spinat 0-1 95-100 1-2 uger
Bladsalat -2-0 95-100 1-4 uger

Blomstergrøntsager
Blomkål 0-1 95-100 2-4 uger
Artiskok 

Frø- og frugtgrøntsager
Bønner 7-8 95-100 1-2 uger
Ærter 0-1 95-100 1-3 uger
Tomater (moden) 8-10 90 1 uge
Agurker 8-11 90-95 1-2 uger
Avokado (umoden) 5-12 85-90 2-5 uger

Tabel 11.7. Holdbarhed, optimal luftfugtighed (RH) og opbevaringstemperatur 
for udvalgte grøntsager. Grøntsager i kursiv er kølefølsomme frugter. 
KILDER: JONGEN, 2002 OG HUI ET AL., 2004. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Nogle frugtgrøntsager og frugters optimale     opbevaringstemperaturer 
ligger over kølerumstemperatur. Det er ofte frugter og frugtgrøntsager af 
tropisk og subtropisk oprindelse, som udvikler  køleskader, hvis de udsæt-
tes for kølerumstemperaturer. Køleskaderne kan resultere i brunfarvning 
af væv, som det ses ved bananer og avokado. I tomater ses en nedsat evne 
til at færdigmodne og udvikle aromastoffer. Hvad der præcis er årsagen 
til udvikling af køleskader, er ikke klarlagt, men menes at kunne forklares 
ud fra fysiske ændringer i cellemembraner, idet membranlipider ændres. 

Køleskader
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    Ernæringsmæssige kvaliteter

 Næringsindhold i  frugt og grønt
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  Rodfrugter Rødbeder 231 86 11,4 9,1 2,3 8 1
Gulerødder 162 89 9,3 6,6 2,7 5,3 28

  Stængel grøntsager Kartofl er 342 81 18,3 16,9 1,4 26 1

  Blad grøntsager Hovedsalat 93 95 4 2,1 1,3 9 120
Hvidkål 126 91 7,0 4,7 2,7 46 3
Løg 191 88 10 8,1 1,9 8 3
Grønkål 245 82 40,4 4,2 6,2 169 421

  Frugt grøntsager Tomat 107 94 5,7 4,3 1,4 18,8 83
Avokado 765 68 11,7 6,5 5,2 15 8

  Frø grøntsager Linser 1468 9,7 59,3 50,6 8,7 0 5
Ærter 292 80 12,9 7,0 5,9 43 18

  Frugter Banan 342 77 19 17,4 1,6 14,3 4
Æble 192 88 11,5 9,3 2,2 7,7 2
Appelsin 215 87 11,5 9,5 2 61,2 4
Solbær 319 79 17,5 11,7 5,8 181 11

  Nødder Hasselnødder 2502 4,1 29,3 21,1 8,2 1 1

Tabel 11.8. Næringsindhold pr. 100 g i udvalgte grøntsager og frugter. 
KILDE: FØDEVAREDATABANKEN, 2010. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

420

Frugter og  grøntsager

11_billeder.indd   42011_billeder.indd   420 15-06-2010   13:33:0815-06-2010   13:33:08



  Ernæringsmæssige kvaliteter
Tørstofi ndholdet i kartofl er er på ca. 20 %, heraf er hovedparten stivelse. 
Indholdet af kostfi bre er ca. 1,5 %. Kartofl en var tidligere en vigtig kilde 
til C-vitamin, idet kartoffelforbruget har været stort. C-vitaminindholdet 
i kartofl er ligger på ca. 20 mg pr. 100 gram, men som det ses af tabel 11.9, 
er variationen stor. Ved tilberedning og eventuel efterfølgende varm-
holdning falder C-vitaminindholdet, både på grund af udludning og 
oxidation.

Tørstofi ndhold
gram/100 
gram

Kulhydrat
gram/100 
gram

Kostfi bre
gram/100 
gram

C-vitamin
mg/100 gram

Nye kartofl er
(maj-september)

20,1 17,2 1,3 22

Efterårskartofl er
(oktober-januar)

21,9 19,6 1,4 19

Gamle kartofl er
(februar-juni)

21,7 18,2 1,4 9

Tabel 11.9. Næringsindholdet pr. 100 g kartofl er. 
KILDE: FØDEVAREDATABANKEN, 2006. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

  Sensoriske kvaliteter
Ved varmebehandling af kartofl er sker en ønskelig mørning. Denne 
mørning sker primært, fordi pektiner fra cellevæggene opløses. Herved 
løsrives cellerne, og teksturen løsnes.
 Rå skrællede kartofl er er kendetegnet ved hurtigt at brunfarves. Denne 
brunfarvning kan henføres til enzymatisk brunfarvning og er en del af 
planters sårhelingsproces. Varmebehandlede kartofl er kan mørkfarves, 
hvilket skyldes en reaktion mellem chlorogensyre og jern. Både den sid-
stenævnte brunfarvning samt den enzymatiske brunfarvning kan hindres 
ved tilsætning af eksempelvis citronsyre.
 Varmebehandlede og afkølede kartofl er kan hurtigt få en meget ka-
rakteristisk bismag. Dette skyldes oxidation af cellemembranernes fos-
forlipider. Bismagen er også bedre kendt som WOF smag (warmed over 
fl avour), og reduceres ved pakning i iltfri emballage.

   Hygiejniske kvaliteter
Kartofl ers mikrobielle fl ora stammer primært fra jord. Derfor vil både 
en række sporedannende og human patogene bakterier samt en række 
fordærvelsesbakterier, skimmel og gær, være en del af den naturlige fl ora. 
Kartofl er angribes ofte af blødråd forårsaget af Erwinia arter. Erwinia 
danner pektinspaltende enzymer, som netop blødgør vævet.

426

Frugter og  grøntsager

11_billeder.indd   42611_billeder.indd   426 15-06-2010   13:33:0915-06-2010   13:33:09



 Det er primært de tørrede frø, som anvendes. En undtagelse herfra er 
slikærter og grønne bønner, hvor bælgen også anvendes. Frøene består 
af to kimblade omgivet af en tyk frøskal, som udgør det meste af frøet. 
Nogle tørrede frø, som linser, fl ækkes i to dele. Under fl ækningen fjernes 
det yderste skallag, som kaldes husk. Husk indeholder store mængder 
af ufordøjelige kulhydrater, hvilket er årsagen til, at mange bælgfrugter 
kræver forudgående opblødning og lang tids varmebehandling for at 
blødgøres. Flækkende linser kræver derimod ingen forudgående opblød-
ning, men kan koges direkte.

Fedt-

rige

Fedt-

fattige

Soja-

bønner

(Glycine 

max.)

Kidney-

bønner

(Phaseolus 

vulgaris)

Mung

bønner

(Phaseolus 

aaureus)

Lima 

bønner

(Phaseolus 

lunatus)

Kikærter

(Cicer 

arietinum)

Linser

(Lens 

cilinaris)

Grønne

ærter

(Pisum 

sativum)

Gule 

ærter 

(Pisum 

sativum)

Grønne

bønner

(Phaseolus 

vulgaris)

Kulhydrat*** 34 63.4 62,2 64 61,6 59,3 12,9 63,9 5,7

Fedt*** 18,4 2,0 1,2 2 6,9 2,5 0,7 2,1 0,2

Protein*** 35,8 18,9 23,9 20 20,4 26,2 5,9 22,0 1,9

Kostfi ber***

16,6 17,8 15,0 – ------ 12,2 8,7 5,9 7,4 3,0

Lektin ja ja Mindre 

mængder

Mindre 

mængder

Mindre 

mængder

Mindre

mængder

nej nej Mindre 

mængder**

Kræver 

iblødsætning

ja ja ja ja ja nej nej nej nej

Tabel 11.10. ** Ødelægges ved varmebehandling i få minutter. *** Gram pr. 100 gram.
KILDE: FØDEVAREDATABANKEN, FØDEVARESTYRELSEN 2006. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

  Ernæringsmæssige kvaliteter
I og med at de fl este bælgfrugter er tørrede, er tørstofi ndholdet tilsvarende 
højt. Generelt opdeles bælgfrugter i de olieholdige bælgfrugter, som 
sojabønnen tilhører, og de oliefattige, som de fl este andre bælgfrugter 
tilhører. For de oliefattige bælgfrugter er kulhydratindholdet og indhol-
det af ufordøjelige kulhydrater forholdsvis højt.
 Friske bælgfrugter som ærter og grønne bønner og spirede bønner 
indeholder C-vitamin, men for tørrede bælgfrugter er C-vitaminindholdet 
nedbrudt under tørringsprocessen. 

 Funktionelle kvaliteter
Bælgfrugter indeholder en del ufordøjelige oligosaccharider som raffi -
nose, stachyose og verbascose. Disse nedbrydes af tyktarmens bakterier 
under dannelse af CO2 og H2, hvilket kan give anledning til fl atulens. 
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fl ora. Det sker for eksempelvis for hvidkål, kinakål og kartofl er, men 
det har vist sig, at gulerødder danner off-fl avour, hvis de vaskes efter 
snitningen.

  Køling
Som konsekvens af en stor grad af vævsbeskadigelse er respirations-
hastigheden øget i snitgrønt. Det samme gør sig gældende for lipidoxida-
tion, med efterfølgende dannelse af off-fl avours. I skåret frugtgrøntsager 
medfører beskadigelsen en øget ethylenproduktion, med efterfølgende 
pektinaseaktivitet og blødgøring af væv som resultat. Derfor skal snittede 
produkter pakkes straks og nedkøles indtil pakketidspunktet. 
 Ved snitning af gulerødder har det vist sig, at der under den efterføl-
gende sårheling dannes lignin, hvilket får de snittede gulerødder til at 
få et hvidt udseende.
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Fig. 11.10. Udvikling af luftsammensætning i snittede gulerødder som 
funktion af lagringstid i folier med to forskellige perforeringsgrader. 
KILDE: EDELENBOS, 2006. OPLÆG PÅ ØRESUND FOOD NETWORK: WORKSHOP ON 
FOOD WITH SHORT SHELFLIFE, 2006. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Pakning af  snitgrønt
Pakning ved hjælp af  MAP ( Modifi ceret Atmosfære Pakning) kan både ske 
aktivt eller passivt gennem produktets egen respiration under forudsæt-
ning af, at emballagen er gennemtrængelig for CO2 og O2. Der tilstræbes 
et headspace indhold af CO2 på mellem 2,5-5 % og O2 på 2,5-5 %. Hermed 
er oxygenniveauet så lavt, at vækst af aerobe fordærvelsesmikroorganis-
mer reduceres. Hastigheden af den enzymatiske brunfarvning og den 
oxidative respiration reduceres ligeledes. Omvendt er O2 niveauet så stort, 

MAP
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Dybfrossen 
C-vitamin mg/100 g

Rå
C-vitamin mg/100 g

Blomkål 49 79
Grønne bønner 24 15
Grønkål 21 169
Gulerødder 4 7
Rosenkål 81 119
Hakket spinat 19 54
Grønne ærter 19 43
Jordbær 41 68

Tabel. 11.11. C-vitaminindhold pr. 100 g i hhv. frossen og rå frugter og grøntsager.
KILDE: FØDEVAREDATABASEN, FØDEVARESTYRELSEN 2006. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Tørring
Tørrede frugter og grøntsager indgår i hverdagen både som tørrede kryd-
derier, rosiner, dadler og som ingredienser i tørrede saucer og supper.
 Inden tørringsprocessen udvælges råvarer. De kvalitetskriterier, som 
er væsentlige ved udvælgelse af råvarer, er: Fast væv, klare farver og ens-
artethed i form og størrelse. Frugter skal generelt være spisemodne, men 
ikke for modne, da bløde og saftige frugter med et blødt væv har ten-
dens til at skrumpe kraftigt under tørringsprocessen. For at undgå for 
store variationer i vandaktivitet er ens størrelse og form også vigtige 
udgangskvaliteter. Den mikrobielle kvalitet er ligeledes væsentlig, idet 
drabseffekten ved tørring ikke nødvendigvis er høj.

Inden tørringen vaskes, trimmes og eventuelt snittes frugt og grønt i 
mange forskellige former og størrelser, oftest i små tern eller skiver. En 
række frugter som abrikoser fl ås eller udstenes også som en del af trim-
ningen. For at opnå hurtigere tørringstider, samt for at forlænge den 
sensoriske holdbarhed blancheres de fl este grøntsager. Af samme grund 
er det tilladt at benytte en række tilsætningsstoffer. Se tabel 11.12.

Valg af 
råvarer

Forbehandling
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Behandling Effekt
Sulfi t (gælder ikke 
alle tørrede frugter og 
grøntsager – se Positivlisten)

Antimikrobiel
Antioxidant

Ascorbinsyre Antioxidant
Farvebevarelse

CaCO3 Ændrer vokslaget på overfl aden, så 
vandtransporten øges
Øget tørringshastighed

NaHCO3

Natriumhydrogencarbonat
Øger pH – reducerer 
klorofylnedbrydning

Blanchering Blødgør vævet
Øger tørringshastigheden

Emulgatorer og 
stabilisatorer

Øger tørringshastigheden
Blødgør overfl adevævet
Øger vandfordampning
Øger rehydreringsevne

CaCl2 Stabiliserer cellevægge og 
minimerer cellekollaps ved højere 
tørringstemperaturer 

Tabel 11.12. Mulige forbehandlinger ved tørring af frugt og grønt.
KILDER: RAHMAN ET AL., 1999 OG FØDEVARESTYRELSEN: POSITIVLISTEN – FORTEGNELSE 
OVER TILSÆTNINGSSTOFFER TIL FØDEVARER, 2005. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Ved valg af tørringsmetode tages hensyn til pris, tilgængeligt udstyr, 
mængden der skal tørres samt ønsket slutkvalitet, holdbarhedsmæssigt 
som sensorisk. Da frugter som rosiner, abrikoser og fi gner ofte spises 
uden yderligere behandling, tørres disse ikke så kraftigt, hvorimod mange 
tørrede grøntsager anvendes i sammenhænge, som kræver en genop-
varmning inden anvendelse. De kan derfor tørres kraftigere og ned til 
en lavere vandaktivitet.
 De metoder, som oftest anvendes til tørring, er både soltørring, skabs-
tørring og tunneltørring, som er billige metoder. Tunneltørring er ofte 
anvendt, idet der kan tørres store mængder ad gangen. Soltørring anven-
des stadig, men ofte kun i forbindelse med første del af tørringsproces-
sen. Fluid bed og vakuumtørring anvendes også, men er noget dyrere i 
drift. Frysetørring er en langt dyrere metode, men anvendes til mange 
grøntsager og frugter, som indgår i tørvarer og morgenmadscerealier, 
som ikke skal varmebehandles yderligere.
 Ved tunneltørring tørres frugter og grøntsager typisk ved en start-
temperatur højere end 60 °C indtil andet tørringstrin i processen. Nogle 
grøntsager tåler en noget højere starttemperatur på ca. 80-95 °C, andre 
grøntsager, som er varmelabile, egner sig bedst til tørringsmetoder med 

    Tørrings metoder
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lave tørringstemperaturer som ved vakuumtørring eller ved frysetør-
ring.

Tabel 11.13 viser vandindhold og tilsvarende vandaktivitet af udvalgte 
tørrede frugter, grøntsager og kartoffelprodukter.

Vandindhold i % i 
tørrede produkter

aw (temperatur °C)

Kartoffel 101 0,12 (36)1

Kartoffel 151 0,47 (36)1

Dadler 153 0,6 (20)2

Figner 223

Franske kartofl er 13

Peber 113

Rosiner 153

Tomater 201 0,61 (27)1

Tomater 301 0,69 (27)1

Ærter 0,25-0,45 (20)2

Æbler 2,53 0,7 (20)2

Abrikoser 293 0,65 (20)2

Tabel 11.13. Udvalgte tørrede frugter og grøntsagers vandindhold 
og vandaktivitet. Værdierne er hentet fra forskellige kilder, og 
sammenligning skal derfor tages med forbehold.
KILDER: 1) HUI ET AL., 2004. 2) RAHMAN ET AL., 1999. 3) FØDEVAREDATABANKEN, 
FØDEVARESTYRELSEN 2006. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

    Ernæringsmæssige kvaliteter
Ved tørring er det vigtigt at fjerne så meget vand som muligt, idet C-vita-
mintabet ved kemisk nedbrydning herved kan reduceres. C-vitamintabet 
kan ligeledes reduceres ved at fjerne O2 både under tørringsprocessen og 
ved efterfølgende lagring. Forbehandlingsmetoder som blanchering og 
sulfi tbehandling beskytter ligeledes mod tab af C-vitamin.
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Tab % Tørret
C-vitamin mg/100 g

Rå
C-vitamin
mg/100 g

Ærter - lufttørring 301 432

Ærter
Frysetørring

51 432

Abrikos 22 102

Æbler 102 92

Tabel 11.14. Tab af C-vitaminer ved tørring af frugt og grønt. 
KILDER: 1) BØGH-SØRENSEN OG ZEUTHEN, 2002. 2) FØDEVAREDATABANKEN, 
FØDEVARESTYRELSEN 2006. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

    Sensoriske kvaliteter
Under tørring opkoncentreres smagsstoffer. Frugter og grøntsager med 
høje koncentrationer af mono- og disaccharider kan derfor opnå sødere 
smag. Desuden kan aromastoffer enten fordampe eller nedbrydes under 
tørringsprocessen, hvilket kan medføre, at tørret frugt og grønt kan få 
en lidt fl ad smag eller en anden smagsprofi l. Ved tørringsmetoder med 
høje tørringstemperaturer som eksempelvis tromletørring af kartoffel-
mospure, kan der opstå off-fl avors stammende fra Maillardreaktioner 
eller som resultat af oxidation af lipider. På trods af, at hastigheden af 
enzymaktiviteten reduceres med faldende vandaktivitet, kan en række en-
zymer som lipoxidaser, peroxidaser og polyphenoloxidaser forårsage dan-
nelse af en række bismage. Ved en forudgående blanchering af grøntsager 
samt sulfi tbehandling af en række frugter kan disse reaktioner undgås. 
Frysetørring er den bedste metode til bevarelse af oprindelige smag.
 Under tørring reduceres volumen markant. Det sker, idet vandfor-
dampningen medfører reduktion af saftspændingen i plantecellen, hvil-
ket bevirker, at den karakteristiske saftighed og spændstighed tabes, 
cellerne kollapser, og produkterne skrumper. Den valgte tørringsmetode 
har stor indfl ydelse på den endelige skrumpningsgrad. Ved langsom 
tørring opnås en ensartet og høj skrumpningsgrad, hvorimod en høj 
tørringshastighed medfører en uensartet skrumpning.
 Tørringshastigheden har indfl ydelse på tekstur og rehydreringsevne. 
Ved at vælge tørringsmetoder, hvor tørringshastigheden er høj, opnås en 
høj rehydreringsevne. En høj tørringshastighed kan opnås ved enten at 
tørre ved høje tørringstemperaturer, ved tørring i vakuum og eller ved 
at reducere luftfugtigheden.
 Høje tørringshastigheder medfører, at hastigheden af vanddamp fra 
fødevarens indre til overfl aden er høj, og at overfl aden hurtigt udtørrer. 
Herved øges koncentrationen af eksempelvis proteiner og polysaccharider 
og andre opløste forbindelser. Den øgede koncentration af disse forbin-
delser medfører, at proteiner denaturerer og koagulerer. Samtidig med at 
der dannes en skal på overfl aden, opstår der lufthuller. Dette medfører 

Smag

Reduktion af 
volumen
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Behandling med     svovldioxid og     sulfi t

En lang række af skrællede, revne, frosne og tørrede frugter og grøntsa-
ger behandles med svovldioxid, E-nummer 220 og sulfi tter, E-nummer 
221-228. Svovldioxid og sulfi tter anvendes, idet disse stoffer både er 
antimikrobielle og kan reducere den enzymatiske brunfarvning i frugt og 
grønt. I praksis svovles fødevarer i et svovlkammer, hvor svovl afbrændes, 
hvorved svovldioxid dannes. En anden mulighed er at behandle med 
opløsninger af sulfi tter.
 SO2 er en gas, og gasses frugt eller grønt med SO2, opløses gassen i 
plantevævets væskefase. Herved omdannes SO2 til henholdsvis svovlsyrling 
H2SO3, som igen og hurtigt omdannes til hydrogensulfi t HSO3

- og sulfi t  
SO3

2-. Da svovlsyrling er en divalent syre, er pH afgørende for, hvilken 
forbindelse er dominerende. Ved pH 4 er HSO3

- dominerende, ved lavere 
pH er SO2 dominerende. Se fi gur 11.11.
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Figur 11.11. Svovlsyrlings opløselighed afhængig af pH. 
KILDE: MARSHALL ET AL., 2000. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

    En lang række  grøntsager og frugter    sulfi tbehandles med det formål at 
reducere den   enzymatiske brunfarvning, som opstår ved behandling af 
frugt og grønt. Hvorledes sulfi t påvirker den enzymatiske brunfarvning, er 
ikke fuldt ud forstået, men det er foreslået, at HSO3

- virker ved at inaktivere 
polyphenoloxidaseenzymet (PPO). Den inhiberende effekt er størst ved pH 
< 5. Sulfi t kan desuden bindes til en række farvestoffer som anthocyaniner 
og fl avonoider. Herved reduceres en eventuel oxidation.
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Fig. 11.12. Tegning af enzymatisk brunfarvningsreaktion, 
og sulfi ts indvirkning på reaktionen.
KILDE: MARSHALL ET AL., 2000. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Som antioxidant virker sulfi tter beskyttende mod oxidation af ascorbinsyre 
og ß-carotener. Derimod nedbryder sulfi tter tiamin (B1 vitamin).

  Det er ikke helt forstået, hvordan sulfi t virker konserverende, men det er 
veldokumenteret, at sulfi ts konserverende egenskaber er pH afhængig, 
idet den konserverende virkning er størst ved pH mindre end 4, hvor 
HSO3

- er dominerende. Derfor tilskrives den antimikrobielle virkning den 
udissocierede syre på samme måde som mange andre konserveringsstof-
fer af syreoprindelse. Se også faktaboks om benzoesyre. Sulfi tter virker 
primært over for bakterier og skimmel. Det er blandt andet derfor, at 
sulfi tter anvendes ved vinfremstilling, idet gærstammer som eksempelvis 
Saccharomyces cerevisiae kan overleve en sulfi tbehandling. Sulfi tter er des-
uden mere virksomme over for gram negative bakterier som E. coli end 
gram positive bakterier, herunder mælkesyrebakterier.

Sulfi tter og sundhed
Sulfi tter er problematiske som tilsætningsstof, idet det hos følsomme 
personer kan udløse astmaanfald ved indtagelse af sulfi tbehandlet frugt 
og grønt. ADI-værdien for sulfi tter udtrykt som svovldioxid ligger på 0-0,7 
mg pr. kg legemsvægt. Denne ADI værdi kan dog hurtigt overskrides spe-
cielt for børn.
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 Marmelade og  syltetøj

I forbindelse med varmebehandling og sukkerkonservering af frugt fi ndes 
en række varebetegnelser, der fastlægger betegnelser for marmelade og 
syltetøj samt krav til indhold.

Varebetegnelser*** Marmelade/
syltetøj: 
mængde pr. kg

Opløseligt 
tørstof inklusive 
tilsat sukker**

Defi nition på varebetegnelser

Marmelade Min. 350 gram* Min. 25 % Geleagtig konsistens af sukker, 
pulp eller pure og vand.

Marmelade ekstra Min. 450 gram* Min. 25 % Geleagtig konsistens af sukker, 
ikke koncentreret pulp og vand.
Ikke sulfi tbehandlet frugt.

Syltetøj Min. 450 gram* Min. 25 % Tyktfl ydende konsistens af 
sukker og pulp.
Indeholder hele frugter, stykker 
af frugter og/eller frugtdele.

Gele Min. 350 gram* Min. 45 % Geleagtig konsistens af sukker, 
saft og vand.

Gele – ekstra Min. 450 gram* Min. 45 % Ikke tilsat sulfi tbehandlet frugt.
Geleagtig konsistens af sukker, 
saft og vand.

Tabel 11.15. Uddrag fra Marmeladebekendtgørelsen nr. 838, 2003.*I 
almindelighed (andre niveauer for fx ribs, solbær og hyben med fl ere). ** 
Gælder ikke, når sukker erstattes med sødestof. *** Bekendtgørelsen omfatter 
ikke produkter, som anvendes ved fremstilling af kager og andet bagværk.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Råvarer til marmelade- og syltetøjsproduktion
Den optimale udgangskvalitet for frugter, som skal anvendes til fremstil-
ling, er sorter med et højt aromaindhold og sødme, og hvis evne til at 
fastholde form efter eventuel frysning og varmebehandling er høj. Det 
er også sorter, som modner ens og inden for samme tidsperiode og som 
derfor kan høstes maskinelt. Hverken overmodne eller umodne frugter 
kan anvendes, idet overmodne frugters struktur let falder sammen un-
der varmebehandlingen, og i umodne frugter er smagen ikke udviklet 
optimalt. I princippet kan både friske, tørrede, frosne eller frysetørrede 
frugter anvendes til fremstilling af marmelade og syltetøj, men ofte benyt-
tes frosne IQF (Individual Quick Frozen) produkter. I forhold til tørrede IQF produkter
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Fig. 11.13. Tegning af de forskellige grundenheder af pektin a)
galacturonsyre, b)methyleret galacruronan, c)amideret galacturonan. 
KILDE: CP KELCO, 2003. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Fig. 11.14. Tegning af lineære pektinkæde bundet sammen af 1-4 D galacturonankæde 
delvis forestret med methylgrupper. KILDE: CP KELCO, 2003. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Som det ses af fi gur 11.13 og fi gur 11.14 er pektiner opbygget af α –D 
galacturonsyreenheder bundet sammen i kæder med α-(1-4) glucosidi-
ske bindinger. Kæderne kan indeholde fra hundrede og op til to tusinde 
enheder af galacturonsyre, der er forgrenet med neutrale sukkerarter, 
eksempelvis rhamnose. Galacturonsyren er et derivat af galaktose, hvor 
hydroxylgruppen på kulstofatom nummer 6 er erstattet med en carbo-
xylsyregruppe.

De fl este carboxylsyregrupper i pektinkæderne er fra naturens side forestret 
med metylgrupper. Se fi gur 11.13b.
 Da forestringsgraden har indfl ydelse på pektinernes egenskaber, kate-
goriseres pektiner i hhv. højesterpektin (HM) og lavesterpektin (LM). I 
højesterpektin er forestringsgraden større end 50 % – typisk 60-75 % og 
for lavesterpektin, er forestringsgraden mindre end 50 % – typisk 25-50 %. 
“HM” er en forkortelse for: “Høj Methyleret” og “LM” er en forkortelse af 
“Lav Methyleret”. Til tider anvendes også betegnelserne: “HE” for højester-
pektin og “LE” for lavesterpektin. Forkortelsen “DE” benyttes ofte og står 
for: Degree of Esterifi cation, som er den procentdel af galacturonsyren, 
der er forestret med methyl.
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Fig. 11.13. Tegning af de forskellige grundenheder af pektin a)
galacturonsyre, b)methyleret galacruronan, c)amideret galacturonan. 
KILDE: CP KELCO, 2003. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Fig. 11.14. Tegning af lineære pektinkæde bundet sammen af 1-4 D galacturonankæde 
delvis forestret med methylgrupper. KILDE: CP KELCO, 2003. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Som det ses af fi gur 11.13 og fi gur 11.14 er pektiner opbygget af α –D 
galacturonsyreenheder bundet sammen i kæder med α-(1-4) glucosidi-
ske bindinger. Kæderne kan indeholde fra hundrede og op til to tusinde 
enheder af galacturonsyre, der er forgrenet med neutrale sukkerarter, 
eksempelvis rhamnose. Galacturonsyren er et derivat af galaktose, hvor 
hydroxylgruppen på kulstofatom nummer 6 er erstattet med en carbo-
xylsyregruppe.

De fl este carboxylsyregrupper i pektinkæderne er fra naturens side forestret 
med metylgrupper. Se fi gur 11.13b.
 Da forestringsgraden har indfl ydelse på pektinernes egenskaber, kate-
goriseres pektiner i hhv. højesterpektin (HM) og lavesterpektin (LM). I 
højesterpektin er forestringsgraden større end 50 % – typisk 60-75 % og 
for lavesterpektin, er forestringsgraden mindre end 50 % – typisk 25-50 %. 
“HM” er en forkortelse for: “Høj Methyleret” og “LM” er en forkortelse af 
“Lav Methyleret”. Til tider anvendes også betegnelserne: “HE” for højester-
pektin og “LE” for lavesterpektin. Forkortelsen “DE” benyttes ofte og står 
for: Degree of Esterifi cation, som er den procentdel af galacturonsyren, 
der er forestret med methyl.
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HM: Højesterpektin
> 50 % forestret

LM Lavesterpektin
< 50 % forestret*

Anvendelse Marmelade og 
syltetøj med højt 
tørstofi ndhold

Marmelader
Frugtyoghurt
Marmelade- light

Geleringsmekanisme - Hydrofobe 
tiltrækninger
– Hydrogenbindinger

- Kompleksbinding 
med Ca2+ 

pH – 
geldannelsesområde

≤ 3,5 (3,0-3,5) >3,0 (typisk 3,0 – 
4,5) 

Tørstofi ndhold 
påkrævet

≥ 55 % (55-80) > 10 %

Calciumioner Mindre betydning Nødvendigt for 
geldannelsen

Termoreversibel Ikke termoreversibel Termoreversibel 
*Gælder også for LMA pektiner (Lav Methyleret Amideret)

Tabel 11.16. Oversigt over HM og LM pektiners egenskaber og anvendelse. 
KILDE: CP KELCO, 2001.© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Dannelse af  pektingeler
Under opvarmning opløses pektinkæderne, og ved efterfølende nedkøling 
dannes gelen, idet der skabes et tredimensionelt netværk. Netværket består 
af sammenfi ltrede pektinkæder, der holdes sammen af bindingszoner. 
Disse bindingszoner dannes primært af paralleltliggende pektinkæder og 
bindes sammen ved hjælp af hydrogenbindinger, hydrofobe tiltræknin-
ger og kompleksbindinger med eksempelvis Ca2+. Hvilke bindinger, der 
dominerer, er afhængig af pektinkædernes forestringsgrad og dermed 
pektintype. Geleringsgraden er afhængig af faktorer som pH, temperatur, 
tørstofi ndhold samt tilstedeværelse af calciumioner.
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 Geldannelse med LM:  Lavesterpektin

  LM pektins pH- og  tørstofafhængighed  
Da geldannelsen primært dannes ud fra kompleksbindinger med Ca2+, 
kræves ikke den samme mængde af tørstof for at kunne danne gel af LM 
pektiner. LM pektiner kan gelere med et tørstofi ndhold over 10 %. På 
samme måde er LM pektiner mindre pH afhængige. Således kan LM pekti-
ner gelere inden for et pH området på 3-4,5. Til gengæld kræves divalente 
ioner i form af Ca2+ i opløsningen for at kunne gelere. Selve geldannelsen 
sker ved, at Ca2+ danner kompleksbindinger mellem pektinkæderne med 
de negative ladninger fra carboxylsyregrupperne.
 Uden tilsætning af calcium ioner er geldannelsen oftest svag, hvilket 
betyder at LM pektiner kan anvendes i marmelader – eks. rouladefyld og 
andre bagerimarmelader, hvor mekanisk bearbejdning forekommer, efter 
at produktet er geleret.
 Geler fremstillet med LM pektin kan ofte gendannes ved opvarmning 
og er dermed reversible.
 Princippet, som er vist i fi gur 11.15, kaldes også for “æggebakkemodel-
len”.
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Fig. 11.15. Æggebakkemodellen. 
KILDE: CP KELCO, 2003. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

LMA pektiner
En modifi ceret udgave af LM pektiner er “ Amideret  Lavesterpektin” be-
nævnt som LMA (Lav Methyleret Amideret). Ved at behandle LM pektin 
med ammoniak omdannes nogle af methylesterne til et amid. Se fi gur 
11.13. Det betyder, at pektinerne nu bliver mere polære, og geleringen 
sker ved hjælp af både hydrogenbindinger og kompleksbinding til Ca2+. 
LMA pektin kræver derfor ikke samme mængde calciumioner som LM 
pektiner, hvilket betyder, at den i frugten naturligt forekommende calcium 
oftest er tilstrækkelig til geldannelsen. LMA pektiner er termoreversible og 
kan genopvarmes og efterfølgende gelere igen. Ligeledes er LMA pektiner 
uafhængige af tørstofi ndholdet og kan derved anvendes til marmelader, 
der kun er sødet med sødemiddel.
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  Ernæringsmæssige kvaliteter
Pektiner er komplekse kulhydrater, der ikke nedbrydes af tarmens fordø-
jelsesenzymer og derfor karakteriseres som kostfi bre. Da pektiner binder 
meget vand, hører pektiner til den del af kostfi brene, som benævnes de 
vandopløselige kostfi bre.
 Pektin forekommer naturligt i mange fødevarer, og der er ikke fastsat 
nogen ADI værdi.

 Benzoesyre 
OH

C = O

Benzoesyre Natriumbenzoat

O - Na

C = O

Fig. 11.16. Strukturformel for benzoesyre og natriumbenzoat. Benzosyrens 
pKa værdi = 4,20 og dermed er benzoesyre en svag syre. Ved pH 4 er ca. 
60 % af syren udissocieret. Ved pH 6 er kun 1,5 % udissocieret.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Et af de mest benyttede konserveringsstoffer til fødevarer i Danmark er den 
svage syre benzoesyre (E 210) og dets salte, som natriumbenzoat (E 211) 
og (E 212) kaliumbenzoat. Natriumbenzoat er måske også bedre kendt 
som Atamon og anvendes til hjemmesyltning i private husholdninger. 
Benzoesyre fremstilles kemisk, men nogle frugter som blåbær, tyttebær 
og tranebær har et naturligt indhold af benzoesyre.

 Virkning
 Benzoesyre har vist sig at virke hæmmende på væksten af især skimmel-
svampe og gær, men kun delvis virksomme over for bakterier. Da ben-
zoesyre virker bedst ved forholdsvis lave pH-værdier, og da det primært 
er skimmel og gær, som begrænser den mikrobielle holdbarhed af forar-
bejdede frugter og grøntsager i surt miljø, er benzoesyre som konserve-
ringsmiddel et godt valg. Ofte anvendes benzoesyrens salte, idet saltene 
lettere opløses i vand i forhold til syren.
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Varmebehand-
lingsmetode*

Andre
konserverings-
metoder

Andre 
tilsætninger

Anslået 
holdbarhed 
før åbning*

pH > 
4,5

Majs Hård autoklavering Salt 1½ år

Asparges Mild autoklavering Salt,
surheds-
regulerende 
middel (E330)

4 år

Kidneybønner 
i tomatsauce

Mild autoklavering Tomatsauce 
med lavt pH

Sukker, 
tomatpure, 
modifi ceret 
stivelse

1 år

pH < 
4,5

Ananas i 
skiver

Autoklavering Sukker-
konservering

Ananassaft 4 år

Rødbeder Varmpåfyldning/
mild 
autoklavering/
pasteurisering

Syre-
konservering 
med eddike

Sukker
konserverings-
middel 
(E 211)

3 år

Rødkål Varmpåfyldning /
mild 
autoklavering/
pasteurisering

Syre-
konservering 
med 43 % 
eddike i lage

40 % sukker i 
lage, 2 % salt

2 år

Flåede 
tomater

Mild autoklavering NaCl, CaCl2 
citronsyre
tomatjuice 
(E 211)

2 år

Agurker Varmpåfyldning/
pasteurisering

Syre-
konservering 
med eddike

1 år

Tabel 11.17. Forskellige frugt- og grøntkonserves tilgængeligt på markedet. Valg af 
varmebehandlingsmetoder, i kombination med andre konserveringsmetoder og tilsætninger. 
* Oplysningerne stammer fra udvalgte produkter på markedet i sommeren, 2006.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Konserves
C-vitamin mg

Rå
C-vitamin mg

Tilsat sukker 
gram

Grøntsager
Champignon 2 2
Grønne bønner 4 15
Gulerod 3 7
Majs 5 12
Rødbeder 3 8 3,4
Tomater 11 19
Ærter 8 43
Frugt
Ananas 12 25 2,5
Fersken 4 7 7,6

Tabel 11.18. C-vitaminindholdet pr. 100 g i frugt- og 
grøntkonserves sammenholdt med tilsvarende råvarer. 
KILDE: FØDEVAREDATABANK. FØDEVARESTYRELSEN, 2006. TALLENE ER FOR C-VITAMINS 
VEDKOMMENDE AFRUNDET TIL HELE TAL. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

    Hygiejniske kvaliteter
Det primære formål med varmebehandlingen er at inaktivere patogene 
og fødevareødelæggende mikroorganismer. I praksis er det som før nævnt 
ikke muligt at sterilisere fuldstændigt, og derfor kan der forekomme 
vækst af bakterier og skimmel i konservesprodukter.
 Den primære årsag til vækst af mikroorganismer i frugt- og grøntkon-
serves er enten utilstrækkelig varmebehandling eller fejl under produk-
tionen.
 For grøntsager, hvor pH ofte er højere end 4,5, er det primært varme-
resistente bakteriesporer, som vil kunne overleve varmebehandlingen. 
Mest kendt er Bacillus stearothermophilus, idet denne bakterie nedbryder 
stivelse og sukker under dannelse af mælkesyre, hvilket er årsag til såkaldt 
“fl at sour” ødelæggelse i konserves. Andre sporedannende bakterier som 
Clostridium sporogenes er også fundet i konserves og er årsag til mikrobiel 
“bombage”, idet der dannes både H2 og CO2, som medfører dannelse af 
overtryk i emballagen.
 I konserves, hvor pH er lavere end 4,5, er det primært varmeresistente 
gær- og skimmelsvampe samt syretolerante bakterier som Lactobacillus og 
Leuconostoc, som ville kunne overleve varmebehandlingen og vokse ved 
det lave pH.
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 Fremstilling af  fl åede tomater

1)
Valg af råvarer
pH <4,5
og
Valg af emballage

2)
Skrælning af 
tomater

4)
Påfyldning og 
exhaustering

5)
Lukning af dåse
(forsegling)

6)
Varmebehandling
Temp: ca. 100 oC
Tid: 30-40 minutter
Temp. = 88 oC

7)
Afkøling
temp 30-40 oC

3)
Tilsætning af 
tomatjuice
pH < 4,5 og evt.
andre tilsætninger
som salt

Fig. 11.17. Flowdiagram ved fremstilling af fl åede tomater.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

I fi gur 11.17 er fremstilling af fl åede tomater skitseret. Ved gennemgang 
af produktionen er der taget udgangspunkt i den europæiske forordning 
om minimums kvalitetskrav for produkter, der er fremstillet på basis af 
tomater. Flowet kan i princippet overføres til fremstilling af grønt- og 
frugtkonserves generelt.

1)   Råvarevalg
Sort, modenhed og størrelse er vigtige kvalitetsparametre. Derfor vælges 
sorter, som kan fastholde en bestemt tekstur under varmebehandlingen. 
Lovgivningsmæssigt er der krav om modne tomater, hvor pH skal være 
mindre end 4,5. Farven og smagen skal være karakteristisk for valgte 
sort. Samme størrelse er afgørende for produktion af samme kvalitet. 
Sorteringen af tomater sker typisk fotoelektrisk, så alle grønne tomater 
kan frasorteres. Da indholdet har et lavt pH, er det vigtigt, at dåsen er 
lakeret. 

Dåser, som ikke er lakerede, kan reagere med syren i produktet, hvorved 
der blandt andet produceres H2, som danner overtryk i emballagen. Dette 
kaldes også for  kemisk  “bombage”. Tin fra dåsen kan danne off-fl avors 
ved eksempelvis at reducere aldehyder og ketoner til primære og sekun-
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kroorganismer ved pH 4,5. Nedsættes pH yderligere, kan det tillige føre 
til mikrobiel drab. 
 De mest traditionelle syrekonserverede grøntsager er produkter som 
syltede rødbeder, rødkål og asier.  I de seneste år er også andre former for 
pickles og relish (grøntsager tilberedt med eddike, sukker og krydderier) 
kommet ind på det danske detailmarked.  
 De fl este syrekonserverede grøntsagsprodukter sælges som helkonser-
ves og er derfor holdbare i mere end et år ved 20 °C. For at opnå denne 
holdbarhed er det nødvendigt, at der tilknyttes andre holdbarhedsfor-
længende metoder til syrekonserveringen.  De mest anvendte metoder er 
pasteurisering i hermetisk tæt beholder, nedsættelse af vandaktiviteten 
ved tilsætning af salt eller sukker eller tilsætning af konserveringsstof-
fer. 

Fremstilling af syltede rødbeder
Syltede rødbeder er sammen med rødkål de mest solgte syrekonserverede 
produkter i Danmark.  Syltede rødbeder fremstilles ved at hælde en varm 
eddikelage over kogte skiveskårne rødbeder for herefter at pasteurisere 
disse i en hermetisk lukket beholder. 

1)
Råvarer

Nedkøles og lagres

2)
Varmebehandling

3)
Vask, skrælning 
og rensning

5)
Fyldes på glas 
Dampinjektion 
og lukning
pH < 4

6)
Pasteuriseres ved 80-
90 oC til centrum-
temperatur på 
70-80 oC

4)
Eddikelager ca. 70 oC
Salt, sukker,krydde-
rier og konserverings-
stoffer

Fig. 11.18. Skematisk fl owdiagram over fremstilling af syltede rødbeder.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Frugtsaft 
andel. Mindste 
indhold af saft/
juice i % 

Sukkertilsætning Andre tilsætninger

Juice
Appelsin
Ananas
Grape

100 % Det er tilladt at søde 
juice med op til 150 g/L 
sukker, men det skal 
deklareres, og det 
tilsættes stort set ikke 
i DK.

Koncentrat: Må 
smagskorrigeres med maks. 3 
gram citronsaft pr. L 

Æblemost /
Pæremost
Æble
Pære

100 % Nej Som juice

Frugtsaft
Sødet
Sur saft*

58-100 % Ja
Min. 200 gram/L

I stedet for sukker kan kunstige 
sødestoffer anvendes. Må 
smagskorrigeres med citronsaft. 
Konserveringsstoffer må 
tilsættes

Frugtsaft
koncentreret

Min. 50 %
både ved salg 
som koncentrat 
og i detail

Som rekonstrueret saft. 
Må smagskorrigeres 
med sukker 15 g/L.
Hvis sødet, maks. 150 
gram sukker pr. L i alt.

Må smagskorrigeres med 
maks. 3 gram citronsaft pr. 
L. I stedet for sukker kan 
kunstige sødestoffer anvendes. 
Konserveringsstoffer må 
tilsættes

Nektar 25-50 % 
frugtsaft/pure

Ja
Maks. 20 % af samlet 
vægt. Honning kan 
også tilsættes

Vand
I stedet for sukker kan kunstige 
sødestoffer anvendes. Må 
smagskorrigeres med citronsaft. 
Konserveringsstoffer må 
tilsættes. Farvestoffer – andre 
tilsætningsstoffer ifølge 
positivlisten.

Drik og 
læskedrikke, 
herunder 
sodavand**

Kan indeholde 
saft, men det er 
ikke et krav

Ja Vand, sødestoffer, 
aroma, ekstrakter CO2. 

Tilsætningsstoffer (se 
Positivlisten gruppe 14.1.4).

Tabel 11.19. Forskellige former for saft baseret på frugt. * Solbær, kirsebær, 
røde ribs, hvide ribs, hindbær, jordbær eller hyldebær, som ikke er tilsat 
sukker, betegnes: “Sur saft” suppleret med angivelse af den anvendte frugt. 
** Er ikke omfattet af saftbekendtgørelsen. Læskedrikke/sodavand er af 
bryggeribranchen defi neret som indeholdende vand, sukker (naturlig/kunstig), 
kulsyre og tilsætningsstoffer. Kilde: Uddrag fra saftbekendtgørelsen, 2003.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Fig. 11.19. Princippet ved presning af appelsinjuice. Presningen foregår i tre trin: 
trin 1: Appelsinen placeres mellem øvre og nedre skål. Fra hver skål skæres et hul i 
appelsinen. Trin 2. Øvre og nedre skål presser appelsinen sammen. Skrællen sorteres fra 
og råsaften opsamles i et samlerør.  Trin 3. Råsaften løber herefter videre til manifold 
og derefter til fordelingsrør. Frø og æteriske olier separeres samtidig fra råsaften. 
KILDE LANZA C.M.2003. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Øvre skærer

Øvre skål

Nedre skål

Nedre skærer

Samlerør

Manifold

Fordelerrør

Trin 1 Trin 2 Trin 3
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Appelsiner

Ekstraktion

Skræl, frø, væv

Pulp

Distribution

KoncentratDrikkeklar juice

Pakning

Pulp juice

Separation af 
juice og pulp

Olie fra skræl

Foder

Pulp Pulp vask 

Essens

Fig. 11.20. Flowdiagram for fremstilling af koncentreret appelsinjuice.  
TEGNET UD FRA LANZA C.M.2003. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Sukker og  sukkerfremstilling
I Danmark fremstilles sukker ud fra sukkerroen (Beta Vulgaris). Ud-
vinding af sukker fra sukkerroen startede i begyndelsen af det nittende 
århundrede. Forinden blev rørsukker fragtet til Danmark fra danske 
kolonier i St. Croix. I Danmark anvendes primært sukker fra sukkerroen, 
hvorimod hovedparten af sukkerproduktionen på verdensplan stammer 
fra sukkerrør.

Sukker kan defi neres som lavmolekylære kulhydrater, der er opløselige i 
vand og med mere eller mindre udtalt sød smag. I den rene kemiske form 
kendes sukker som saccharose eller sucrose, et disaccharid bestående af 
glucose og fructose.
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Sukkerprodukter Sammensætning
 Råsukker Rørsukker, som ikke er raffi neret, men kun udvasket og indkogt. 

Mørk i farven og kraftig i smagen.
 Melis Sukker: Raffi neret fi ndelt sukker, med krystaller på ca. 0,5-1 mm 

størrelse. I ren form saccharose/sucrose.
 Perlesukker Særlig rent melis, som har kogt længere end almindelig melis. 

Krystalstørrelse 1,3-1,5 mm.
 Styksukker Firkantede stykker af sammenpresset melis. Melis fugtes med vand, 

presses og tørres i varierende størrelser og opløsningsevne.
 Flormelis Fint formalet melis. Evt. tilsat stivelse for at hindre 

sammenklumpning.
 Brun Farin Melis ca. 90, % tilsat roe- eller rørsukkermelasse. Mørk farin er tilsat 

mere melasse end lys farin. (Melasse, se sukkerfremstilling)
 Sirup Melasse fra første centrifugering fra sukkerrørsproduktion samt 

sukkerroeproduktion.
 Demerarasukker Brunt sukker farvet med sirup. Oprindelig stammende fra sukkerrør 

ved Demerarafl oden i Guyana.
 Kandis Store brune, gyldne uregelmæssige sukkerkrystaller.
 Muscovado  sukker Uraffi neret rørsukker tilsat rørsukkermelasse. Stammer fra Barbados.
 Glucosesirup Hydrolyseret stivelse. En opløsning af maltose, glucose og eventuelt 

andre tri- og oligosaccharider. Udvundet enzymatisk af stivelser fra 
majs, hvede eller byg. Billigere end sucrose.

 Invertsukker Blanding af lige dele glucose og fructose. Ved hydrolyse af sucrose 
dannes glucose og fructose.

Tabel 11.20. Sukkerprodukter på markedet, og deres oprindelse. 
KILDE: DANISCO. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Sukkers egenskaber
Funktionelle kvaliteter Væsentlig for geldannelse Væsentlig for geldannelse af HM 

pektiner (se pektinafsnit)
Fermenteringssubstrat Substrat for mikroorganismer

Sensoriske kvaliteter Smagsgivende Virker sødende
Konsistensgivende Øger viskositeten
Farvedannende Karamellisering

Maillarddannelse
Smagskorrigerende Nedsætter bitter smag

Nedsætter stærk smag

Mikrobielle kvaliteter Konserveringsmiddel Nedsætter vandaktiviteten

Ernæringsmæssige 
kvaliteter

Energigivende 17 kJ/g

Mineraler og vitaminer Der er ingen vitaminer i sukker. I brun 
sukker fi ndes en række mineraler, 
men indholdet er ubetydeligt i 
ernæringsmæssig sammenhæng

Tabel 11.21. Sukkers funktionelle, mikrobielle, 
ernæringsmæssige og sensoriske egenskaber.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Rørsukkerplanten (Saccharum offi cinarum) er en græsart, hvis marv inde-
holder mellem 14 og 17 % sukker. Sukkerroen (Beta Vulgaris) er derimod 
en opsvulmet rod, som gennem forædling har opnået et sukkerindhold på 
15-20 %. Sukkerroen høstes i løbet af oktober og november. Udvindingen 
af sukkeret sker gennem en raffi nering og de måneder, hvor de foregår, 
kaldes i Danmark for “Kampagnen”.

Princippet ved  fremstilling af  sukker
Fremstilling af sukker sker ved udvaskning af sukkersaft fra snittede 
roer eller sukkerrør. Ved en efterfølgende inddampning af sukkersaften 
udkrystalliserer sukker som sukkerkrystaller.
 Det, som adskiller fremstilling af raffi neret sukker fra ikke raffi ne-
ret sukker, er primært en rensningsproces, men ellers er princippet det 
samme. Rensningen er nødvendigt, idet råsukker fra sukkerroen ellers 
bliver bitter i smagen. Under raffi neringsprocessen sker der en diffusion 
efterfulgt af en rensning, en inddampning, en krystaldannelsesproces og 
en centrifugering.
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Vands fasediagram. Ved  O ˚C og et tryk på 4,6 mm Hg er der 
ligevægt mellem is-, væske- og gasfasen. Dette punkt benævnes 
som: Trippelpunktet. Hvis der tilføres varme til is, og trykket 
er over 4,6 mm Hg, vil isen smelte. Hvis der derimod tilføres 
varme til is, og trykket er under 4,6 mm Hg, vil isen sublimere 
og overgå direkte til dampform. Det er dette princip, der be-
nyttes ved frysetørring.
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Appelsiner

Ekstraktion

Skræl, frø, væv

Pulp

Distribution

KoncentratDrikkeklar juice

Pakning

Pulp juice

Seperation af 
juice og pulp

Olie fra skræl

Foder

Pulp Pulp vask 

Essens

Fig. 11.18. Flowdiagram for fremstilling af koncentreret appelsinjuice.  
TEGNET UD FRA LANZA C.M.2003. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Sukker og  sukkerfremstilling
I Danmark fremstilles sukker ud fra sukkerroen (Beta Vulgaris). Ud-
vinding af sukker fra sukkerroen startede i begyndelsen af det nittende 
århundrede. Forinden blev rørsukker fragtet til Danmark fra danske 
kolonier i St. Croix. I Danmark anvendes primært sukker fra sukkerroen, 
hvorimod hovedparten af sukkerproduktionen på verdensplan stammer 
fra sukkerrør.

Sukker kan defi neres som lavmolekylære kulhydrater, der er opløselige i 
vand og med mere eller mindre udtalt sød smag. I den rene kemiske form 
kendes sukker som saccharose eller sucrose, et disaccharid bestående af 
glucose og fructose.
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Sukkerprodukter Sammensætning
 Råsukker Rørsukker, som ikke er raffi neret, men kun udvasket og indkogt. 

Mørk i farven og kraftig i smagen.
 Melis Sukker: Raffi neret fi ndelt sukker, med krystaller på ca. 0,5-1 mm 

størrelse. I ren form saccharose/sucrose.
 Perlesukker Særlig rent melis, som har kogt længere end almindelig melis. 

Krystalstørrelse 1,3-1,5 mm.
 Styksukker Firkantede stykker af sammenpresset melis. Melis fugtes med vand, 

presses og tørres i varierende størrelser og opløsningsevne.
 Flormelis Fint formalet melis. Evt. tilsat stivelse for at hindre 

sammenklumpning.
 Brun Farin Melis ca. 90, % tilsat roe- eller rørsukkermelasse. Mørk farin er tilsat 

mere melasse end lys farin. (Melasse, se sukkerfremstilling)
 Sirup Melasse fra første centrifugering fra sukkerrørsproduktion samt 

sukkerroeproduktion.
 Demerarasukker Brunt sukker farvet med sirup. Oprindelig stammende fra sukkerrør 

ved Demerarafl oden i Guyana.
 Kandis Store brune, gyldne uregelmæssige sukkerkrystaller.
 Muscovado  sukker Uraffi neret rørsukker tilsat rørsukkermelasse. Stammer fra Barbados.
 Glucosesirup Hydrolyseret stivelse. En opløsning af maltose, glucose og eventuelt 

andre tri- og oligosaccharider. Udvundet enzymatisk af stivelser fra 
majs, hvede eller byg. Billigere end sucrose.

 Invertsukker Blanding af lige dele glucose og fructose. Ved hydrolyse af sucrose 
dannes glucose og fructose.

Tabel 11.20. Sukkerprodukter på markedet, og deres oprindelse. 
KILDE: DANISCO. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Sukkers egenskaber
Funktionelle kvaliteter Væsentlig for geldannelse Væsentlig for geldannelse af HM 

pektiner (se pektinafsnit)
Fermenteringssubstrat Substrat for mikroorganismer

Sensoriske kvaliteter Smagsgivende Virker sødende
Konsistensgivende Øger viskositeten
Farvedannende Karamellisering

Maillarddannelse
Smagskorrigerende Nedsætter bitter smag

Nedsætter stærk smag
Mikrobielle kvaliteter Konserveringsmiddel Nedsætter vandaktiviteten
Ernæringsmæssige 
kvaliteter

Energigivende 17 kJ/g

Mineraler og vitaminer Der er ingen vitaminer i sukker. I brun 
sukker fi ndes en række mineraler, 
men indholdet er ubetydeligt i 
ernæringsmæssig sammenhæng

Tabel 11.21. Sukkers funktionelle, mikrobielle, ernæringsmæssige og sensoriske egenskaber.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Rørsukkerplanten (Saccharum offi cinarum) er en græsart, hvis marv inde-
holder mellem 14 og 17 % sukker. Sukkerroen (Beta Vulgaris) er derimod 
en opsvulmet rod, som gennem forædling har opnået et sukkerindhold på 
15-20 %. Sukkerroen høstes i løbet af oktober og november. Udvindingen 
af sukkeret sker gennem en raffi nering og de måneder, hvor de foregår, 
kaldes i Danmark for “Kampagnen”.

Princippet ved  fremstilling af  sukker
Fremstilling af sukker sker ved udvaskning af sukkersaft fra snittede 
roer eller sukkerrør. Ved en efterfølgende inddampning af sukkersaften 
udkrystalliserer sukker som sukkerkrystaller.
 Det, som adskiller fremstilling af raffi neret sukker fra ikke raffi ne-
ret sukker, er primært en rensningsproces, men ellers er princippet det 
samme. Rensningen er nødvendigt, idet råsukker fra sukkerroen ellers 
bliver bitter i smagen. Under raffi neringsprocessen sker der en diffusion 
efterfulgt af en rensning, en inddampning, en krystaldannelsesproces og 
en centrifugering.
 Inden snitning og udvaskning vaskes roerne, og der udtages prøver 
for at måle sukker- og proteinindholdet samt smudsprocent, idet disse 
er faktorer, der har indfl ydelse på afregningen til producenten. Udvask-
ningen foregår i et diffusionsapparat ved 70-75 °C i varmt vandbad, idet 
cellevæggene herved lettere opløses, og sukkeret lettere vaskes ud. Efter 
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Vands fasediagram. Ved  O ˚C og et tryk på 4,6 mm Hg er der 
ligevægt mellem is-, væske- og gasfasen. Dette punkt benævnes 
som: Trippelpunktet. Hvis der tilføres varme til is, og trykket 
er over 4,6 mm Hg, vil isen smelte. Hvis der derimod tilføres 
varme til is, og trykket er under 4,6 mm Hg, vil isen sublimere 
og overgå direkte til dampform. Det er dette princip, der be-
nyttes ved frysetørring.

© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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 Den kemiske sammensætning af fedtstoffer fi k man styr på i begyn-
delsen af det 19. årh. (1813-25) ved arbejder af M. E. Chevreul2. De før-
ste margarinefabrikker er fra ca. 1870, og det satte gang i den tekniske 
udvikling inden for fedtstofforarbejdningen.
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Tabel 12.1. Verdensproduktion af vegetabilsk olie. 
KILDE: BI-WEEKLY BULLETIN, VOL 18 NO 11, JUNE 10, 2005. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Som det fremgår af tabel 12.1, er soja og palmeolie de absolut domine-
rende på verdensplan i dag.

Opbygning af fedtstoffer
 Triglycerider
Triglycerider er estre af glycerol med tre fedtsyrer påsat. Der kan være va-
riabel længde af de enkelte fedtsyrer i et triglycerid, ligesom der kan være 
både mættede og umættede fedtsyrer. Positionen af de enkelte fedtsyrer 
i triglyceridet har betydning for hårdhed, elasticitet og smelteegenska-
ber for de fedtstoffer, som indeholder triglyceriderne, og disse fysiske 
parametre er kontrollerende i forhold til tekstur og mundfornemmelse 
i fødevarer, hvor de indgår som væsentlige komponenter. Derfor angi-
ves fedtsyrernes position i triglyceridet ved numrene 1, 2 og 3, hvor 2 er 
midterpositionen.

2 Jart, 1990.
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Fig. 12.1. Eksempel på et triglycerid.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Rene fedtsyrer
Fedtsyrer er monocarboxylsyrer, som typisk indeholder en kulbrintekæde 
af variabel længde, dog oftest bestående af 12-22 C i alt. For naturligt 
forekommende fedtsyrer gælder der, at de oftest består af et lige antal C og 
ikke er forgrenede. Fedtsyrer, som udelukkende indeholder enkeltbindin-
ger, kaldes mættede fedtsyrer, mens de, som indeholder én eller fl ere dob-
beltbindinger, kaldes umættede. Da en dobbeltbinding er en stiv struktur 
uden fri drejelighed omkring, vil der opstå 2 isomere former omkring 
en  dobbeltbinding, cis og trans. I en  cis-isomer sidder to ens grupper på 
samme side af dobbeltbindingen, mens de to ens grupper sidder på hver 
sin side af dobbeltbindingen i en  trans-isomer. Dette får betydning for 
fedtsyrens tredimensionelle struktur, idet en cis-konfi guration giver et 
knæk i fedtsyrekæden, mens trans-konfi gurationen er meget lig den mæt-
tede fedtsyres konfi guration. Grundet den tredimensionelle struktur af 
den umættede cis-fedtsyre, kan disse ikke pakkes så tæt sammen som den 
mættede fedtsyre, og derfor får den umættede cis-fedtsyre lavere smelte- 
og kogepunkt end den tilsvarende mættede fedtsyre. Dette påvirker de 
fedtstoffer, som fedtsyrerne indgår i, således at fedtstoffer med en stor 
del umættede fedtsyrer i triglyceriderne har lavere smelte- og kogepunkt 
end fedtstoffer med fl est mættede fedtsyrer i triglyceriderne.

 Dobbeltbinding
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Systematisk navn Trivialnavn Formel Smelte-
punkt (°C)

Dodecansyre Laurinsyre C11H23COOH, C12:0 44,2
Tetradecansyre Myristinsyre C13H27COOH, C14:0 54,4
Hexadecansyre Palmitinsyre C15H31COOH, C16:0 62,9
Octadecansyre Stearinsyre C17H35COOH, C18:0 69,8

Eicosansyre Arachinsyre C19H37COOH, C20:0 75
Docosansyre Behensyre C21H43COOH, C22:0 80

9-hexadecensyre Palmitolsyre C16:1 (cis)
6-octadecensyre Petroselinsyre C18:1(cis)

9-octadecensyre,cis Oliesyre C18:1(cis) 16,3
9-octadecensyre,trans Eliadinsyre C18:1(trans) 43,7
9,12-octadecadiensyre Linolsyre C18:2 (cis) -6,5

9,12,15-octadecatriensyre Linolensyre C18:3(cis) -12,8
5,8,11,14-eicosatetraensyre Arachidonsyre C20:4(cis)

Tabel 12.2. Navne og smeltepunkter på udvalgte fedtsyrer.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Nomenklatur af fedtsyrer
Carboxylsyrerne navngives ved at tilføje endelsen –syre til carbonhydridets 
systematiske navn. Ved de umættede fedtsyrer anvendes 2 systemer til at 
oplyse om dobbeltbindingens placering. Ved den systematiske navngiv-
ning, som benævnes delta-nomenklatur, tælles der frem til dobbeltbin-
dingen fra syre-enden, og det C, som indgår i syregruppen, er nr. 1. Når 
man når til dobbeltbindingen, får denne det nr., som det første C, der 
indgår i dobbeltbindingen, har. Hvis dobbeltbindingen fx ligger mellem 
C9 og C10, indgår tallet 9 i det systematiske navn. Det andet system, 
omega-nomenklatur, som er det primært anvendte i ernæringslitteratu-
ren, tæller bagfra, dvs. fra CH3-enden, og hvis første dobbeltbinding, man 
kommer til, ligger mellem C6 og C7, er der tale om en omega-6 fedtsyre 
eller en n-6 fedtsyre.

479

Opbygning af fedtstoffer

12
 · 

Ve
ge

ta
bi

ls
ke

 f
ed

ts
to

ff
er



H H H H H H

C C C C C C

H H H H H H H  

H H H

C 18:2 n-6 cis-cis (Omega-nomenklatur)

H H H H H H

H
13

H

C

H

14

H

C

H

15

H

C

H

16

H

C

H

17C18 12 11 10 9 8 C C7 6 C C3 2C C5 4 C1

HO

O

H
H H H H H H

C C C C C C

H H H H H H H

H H H

Cis 9, cis 12 C 18:2 (Delta-nomenklatur)

H H HH H H

C 1 2 3 4 5 6 7 C C8 9 C C12 13C C10 11 C14

H

H

C15

H

H

C16

H

H

C17

H

H

C18

== =

= =

O

O

H

Fig. 12.2. Nomenklatur af fedtsyrer.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

H

A

B H

H

H

COOH

COOH

CH3

CH3

Fig. 12.3. Eksempler på cis- og transfedtsyrer: A=Oliesyre, 
C18: 1 n-9 cis; B=Elaidin syre, C18: 1 n-9 trans.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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De vegetabilske og animalske fedtstoffer indeholder hovedsageligt syrer 
med op til 3 dobbeltbindinger, mens de marine olier indeholder op til 
6 dobbeltbindinger.
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 Phospholipider
I de fl este rå olier fi ndes fedtstoffer, hvor glycerolets ene OH-gruppe er 
forestret med en phosphatgruppe, således at triglyceridet kun indeholder 
2 fedtsyrer. Disse benævnes phospholipider. Eksempler herpå er phospha-
tidylcholiner (lecithiner) og phosphatidylethanolaminer (cephaliner).
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 Fedtalkoholer
I vegetabilsk fedt fi ndes der fedtalkoholer i små mængder (0,1-0,2 %), 
dvs. monoalkoholer esterifi ceret med fedtsyrer. De optræder som voks-
arter og kan give anledning til bundfald i olien, hvorfor de fjernes ved 
en fraktioneringsproces.

Andre lipider
 Cholesterol indgår generelt i cellemembraner, og derfor kan det også være 
til stede i vegetabilske olier, men er det ikke nødvendigvis. Derfor kan 
man fx på nogle olivenolieetiketter se, at der står “fri for cholesterol”.
 Naturlige fedtstoffer indeholder vitamin A, D, E og K samt provita-
miner til disse. Vitaminerne bevares bedst i pressede olier, og da nogle af 
vitaminerne er antioxidanter, kan de bevirke, at olien får længere hold-
barhed. Det kan fremgå af etiketten, hvilke vitaminer der er i olien.
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Pesticidrester
Vegetabilske råolier kan indeholde rester af sprøjtemidler fra produktio-
nen. Disse er fjernet effektivt i deodoriserede olier, men kan optræde i 
fedtstoffer, som anvendes uden særlig forarbejdning. Derfor er det nød-
vendigt at vide, hvordan en olie er dyrket, hvis den skal anvendes rå.

Fedtsyre g/100g SFA MUFA PUFA n6 C18:2 n3 C18:3
Jordnøddeolie 
Majsolie
Olivenolie
Palmekerneolie
Palmeolie
Rapsolie (erucasyrefri)
Saffl owerolie (højt 
linolsyreindhold)
Saffl owerolie (højt 
oliesyreindhold)
Sesamolie
Sojaolie
Solsikkeolie
Vindruekerneolie

17,4
11,3
12,3
81,5
49,3
6,8

6,8

6,2
14,2
13,7
10,2
9,6

45,6
27,5
74,6
11,4
37,0
55,5

14,3

75,0
39,7
21,4
22,0
18,2

32,1
56,2
8,8
1,60
9,30
33,3

74,4

14,4
41,7
60,5
63,0
67,9

31,7
55,2
8,2
1,6
9,1
22,1

74,5

14,4
41,3
53,3
63,0
67,2

0,333*
1,00
0,6

0,2
11,1

0,3
6,87

0,499

*0,19 C18:3 og 0,143 C22:6

Tabel 12.3. SFA = mættede fedtsyrer. MUFA = monoumættede fedtsyrer. 
PUFA = polyumættede fedtsyrer. Fedtsyresammensætning i udvalgte olier. 
KILDE: WWW.FOODCOMP.DK (2009). © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Råvaretyper
De vegetabilske olier udvindes primært fra olierige frø og olierige frugter. 
Mange af frøolierne kommer fra ét-årige planter, mens frugtkødolierne 
er fra træer3. Dette betyder, at de sidste ikke skal plantes hvert år, men 
til gengæld giver de først frugt nogle år efter plantning.

Frugtkødolier
De vigtigste olier fra frugtkød er olivenolie og palmeolie.

Olivenolie anvendes hovedsageligt til madlavning. Da den indeholder 
mange enkeltumættede fedtsyrer, og dermed har en god modstand mod 
harskning, er den velegnet til stegning. Alt efter voksested og kvalitet af 
olien fi ndes der mange duft- og smagsvarianter. Det er kendetegnende, 

3 Hamm, 2003.

Olivenolie
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kammer, som snævrer ind langs med sneglen, hvorved trykket på massen 
vokser, og olien drænes ud af denne. Perforeringer i kammeret dræner 
olien ud af kammeret undervejs. Der kan opstå meget høje tryk i kam-
meret undervejs, 2-3000 bar, hvilket medfører temperaturstigninger til 
over 100 °C, og derfor køles med vand undervejs. Olien indeholder nu 
nogle urenheder, som skal fjernes inden raffi nering, fx phospholipider. 
Rensningen foregår ved sedimentation, centrifugering eller fi ltrering 
inden raffi neringen.

Fast råmateriale Presning
Ekstraktion

Rå olie

Fedtsyrer

Færdig olie

Afslimning Lecithin

Pakning

Parti levering

Flydende råmateriale

Pressekage

Raffinering

Neutralisering
Blegning

Filtrering

DeodoriseringHydrogenerering

Interesterification

Fraktionering

Blanding

Modifikation

Fig. 12.6. Oversigt over udvinding af vegetabilske olier.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Ekstraktion
For oliefrø med et højt olieindhold ses det ofte, at der foregår en presning 
først, hvorefter pressekagen ekstraheres.
 Oliefrø, som ikke har gennemgået en presning før ekstraktionen, for-
behandles på nogenlunde samme måde som oliefrø før presning. Der 
foretages oftest en rensning, afskalning og fi ndeling samt konditione-
ring.
 Til ekstraktionen anvendes oftest hexan som opløsningsmiddel, selv 
om det ikke opfylder alle kravene til det ideelle middel. Hexan er meget 
brandbart, og det er forbundet med eksplosionsfare at anvende det. Der-
for kræver det et højt niveau af sikkerhedsforanstaltninger at anvende 
det.  Hexan er dog fortsat det bedste bud med hensyn til ekstraktionsse-

Hexan
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lektivitet, ringe/ingen korrosion af udstyr, giftighed og pris. Der forskes 
dog i alternativer som fx superkritisk carbondioxid10.
 Ekstraktionen foregår oftest i et kontinuerligt anlæg efter modstrøms-
princippet, hvor der foregår fi ltrering af opløsningsmiddel gennem råva-
ren. Herved dannes en micella bestående af opløsningsmiddel og ca. 30 % 
olie. Herefter skal micellaen renses for urenheder, og opløsningsmidlet 
skal dampes fra olien. Dette foregår ofte i fl ere trin, hvor det sidste er 
stripning med damp under vakuum. Opløsningsmidlet kan herefter 
genanvendes, og olien er klar til videre oprensning og oparbejdning.

 Raffi nering
Nogle få olier kan anvendes direkte til konsum. Dette er jomfruolierne, 
som bedst kendes fra oliven, og koldpresset rapskimolie, mens koldpres-
set rapsolie undergår en skånsom raffi nering. Langt de fl este olier skal 
have fjernet urenheder, før de kan anvendes til konsum, idet disse uren-
heder kan påvirke både den sundhedsmæssige og spisemæssige kvalitet 
og den funktionelle kvalitet som fx holdbarhed. Raffi nering omfatter 
afslimning, afsyring, blegning og deodorisering.

Rå olie* *Phosphatidrige olier er normalt 
vandafslimet forud for raffinering

Phospholipid/
metalfjernelse
(afslimning)

Damp-stripning
deodoriseringDeodorisering

Blegning

Til vakuumsystem*

Anvendt 
blegejord

Neutralisering

Sæbefod

Damp

Afslimning

Slim

Damp

Blege jord

Base

Afslimningsmiddel

Kemisk raffinering

Raffineret, bleget og deodoriseret olie*

Fysik raffinering

 Til vakuumsystem*

Blegejord

Afslimningsmiddel

Fig. 12.7. Kemisk og fysisk raffi nering.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

10 Hamm, 2003.
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Raffi neringens formål:
At producere en klar, stabil olie, fri for uønskede komponenter. ●

 ● At sikre, at den raffi nerede olie har en god holdbarhed.
Så vidt muligt at bevare ønskede bestanddele såsom tocopheroler. ●

At undgå strukturel skade på olien som  ●

fx dannelse af transfedtsyrer.

Der fi ndes 2 hovedprocesser anvendt til raffi nering, kemisk og fysisk.
 Den   kemiske raffi nering eller den våde raffi nering, som den også kal-
des, bygger på en reaktion mellem de frie fedtsyrer i olien og et basisk 
opløsningsmiddel, oftest natriumhydroxid, med formålet at reducere 
indholdet af frie fedtsyrer i olien til et acceptabelt niveau.
   Fysisk raffi nering anvender damp og absorbenter, hvor den relative 
fl ygtighed af de frie fedtsyrer anvendes til at separere dem fra triglyceri-
derne ved stripning (dampgennemblæsning) udført ved høj temperatur 
og lavt tryk.
 Der er fordele og ulemper ved begge dele, og specielt den fysiske me-
tode kan ikke anvendes til alle olietyper.

Fordele – Kemisk raffi nering Ulemper – Kemisk raffi nering
1.  Fleksibilitet (evne til at forarbejde små 

enheder, mørke olier)
1. Tabet ved raffi neringen kan være højt

2. Moderate temperaturer til deodorisering 2.  Relativt højt niveau af 
spildevandsdannelse

3.  Bedre bevarelse af værdifulde mindre 
komponenter efter deodorisering

Fordele – Fysisk raffi nering Ulemper – Fysisk raffi nering
1. Mindre tab 1.  Højere temperatur til stripping/

deodorisering kræves
2. Reduceret spildevandsdannelse 2.  Mere sensitiv over for tilbageværende 

rester af phospholipider og metaller
3. Mindre arbejdsintensiv 3. Øget forbrug af blegejord

4. Uegnede til mørke olier

Tabel 12.4. Fordele og ulemper ved kemisk og fysisk raffi nering.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Afslimning
Afslimningen består i at fjerne en række uønskede stoffer fra olien og 
kaldes også degumming. Disse kan være proteiner, kulhydrater og phos-

Formål

Kemisk raffi nering

Fysisk raffi nering

Degumming

490

Vegetabilske fedtstoffer



at designe fedtstoffer med helt bestemte egenskaber som fx et skarpt 
smeltepunkt eller et større temperaturinterval med en ensartet blødhed. 
Dette kan anvendes ved produktion af smørbare produkter, hvor pro-
duktet skal være blødt uden at smelte i et ret stort temperaturinterval, 
eller det kunne være chokolade, som skal smelte i munden, men ikke ved 
stuetemperatur eller i hånden.
 Reaktionen kræver tilstedeværelse af en katalysator, og oftest anvendes 
en alkalisk type som fx natriummethylat eller en natrium-kalium legering. 
Olie, som skal omesterifi ceres, skal være af en høj kvalitet, dvs. meget lavt 
indhold af frie fedtsyrer, vand og peroxider for at reducere tabet af olie 
under processen.

Katalysator

Blanding af mættede

og umættede triglycerider
Tilfældig blanding

+ andet

C18:2

C16:0

C18:1

C16:0

C12:0

C12:0

C12:0

C12:0

C12:0

C18:1

C12:0

C18:2

Fig. 12.8. Kemisk modifi kation af triglyceridet (omesterifi cering).
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Fraktionering
Fraktionering er en separation af mere faste og mere fl ydende faser af 
olien og er baseret på reduktion af opløseligheden af de mere umættede 
triglycerider i de mere mættede triglycerider ved faldende temperaturer. 
Køling af olien fører til en fremadskridende krystallisation af – først 
trimættede triglycerider og derefter di-mættede triglycerider. Processen 
er rent fysisk, og der ændres ikke kemisk på fedtstofferne undervejs.
 Under krystallisationsprocessen skal betingelserne kontrolleres såle-
des, at indkapsling af små væskedråber i den krystalliserede dels undgås. 
Dette gøres ret simpelt ved at sørge for langsom nedkøling af olien. Efter 
udkrystallisation separeres det faste materiale oftest fra den fl ydende fase 

Krystallisation
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ved simpel fi ltrering. At fjerne voksarter fra fx solsikkeolie er også en 
fraktioneringsproces, selv om formålet er at fjerne mindre mængder voks 
fra olien, for at disse ikke skal udkrystallisere på et uønsket tidspunkt 
og gøre olien uklar. Denne proces kaldes også for vinterisering, fordi 
formålet er at opnå en olie, som ikke danner bundfald ved opbevaring 
i køleskab.

 Krystalformer
Triglyceriderne i fedtstofferne kan være faste eller fl ydende ved stuetem-
peratur. Det afhænger af, hvilke fedtsyrer der indgår. og hvordan de er 
placeret i 1- og 2-stillingerne. Jo fl ere mættede fedtsyrer der indgår, jo 
mere fast bliver fedtstoffet. For de vegetabilske fedtstoffer er det bl.a. fra 
oliepalmen, kokospalmen og kakaobønnen, der fås fast fedtstof. Krystal-
lerne i det faste fedtstof er oftest 0,1-5 μ, men kan blive så store som 
50-100 μ, hvor fedtstoffet så vil føles sandet eller grynet.
 De mest almindelige krystalformer betegnes alfa=α, beta’= β’ og beta=β. 
α-formen har det laveste smeltepunkt og er ustabil. β’-formen dannes 
ved henstand af α-formen, men denne er også ustabil, og der kan dan-
nes fl ere varianter af denne. β-formen er den stabile form, og den dannes 
ved lang tids henstand. Hver krystalform har sin betydning for hårdhed, 
plasticitet, mundfølelse osv., ligesom størrelsen af krystallerne også er af 
betydning herfor. Fx kan store krystaller i chokoladefyld få dette til at 
virke grynet16.

Sfærisk α Nåleformede β β-plader
,

Fig. 12.9. De tre mest almindelige krystalformer.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

16 Hammond, 2003.
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beltbindinger fedtstoffet indeholder, jo kortere bliver rancimattiden og 
jo mere ustabilt er fedtstoffet17.
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Fig. 12.10. Sammenhæng mellem rancimatværdi, 
smeltepunkt og andel af umættede fedtsyrer. 
KILDE: HAMMOND, 2003. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Harskningssmag
Videre nedbrydning af de primære harskningsprodukter, hydroperoxi-
derne, giver forbindelser som kan ændre smagen af olien. Disse forbindel-
ser er bl.a. kulbrinter, epoxyforbindelser, mættede/umættede aldehyder 
og ketoner og carboxylsyrer, og her er det specielt de fl ygtige carbonyl-
forbindelser, som har stor indfl ydelse på smagen.

Carbonyl-forbindelse Smagskvalitet
3-cis-hexenal Grønne bønner
3-trans-hexenal Fyrreagtig
6-trans-nonenal Hærdesmag – melonagtig
1-buten-3-on Metallisk
1-penten-3-on Metallisk
1-octen-3-ol Terpenagtig, svampeagtig
6-cis-nonenal Hærdesmag
2-cis-hexenal Grønt græs
2,4-trans-cis-heptadienal Rådne æbler
2,4-trans-trans-heptadienal Harske hasselnødder
2,6-trans-cis-nonadienal Agurker

Tabel 12.5. Smagskvalitet af udvalgte carbonylforbindelser.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Forebyggelse af harskning:
Undgå direkte sollys for at mindske radikaldannelsen. ●

Undgå iltning. ●

Undgå høje temperaturer. ●

Undgå prooxidanter som fx overgangsmetaller. ●

Tilsæt evt. antioxidanter. ●

Sollys er fremmende for radikaldannelsen, grundet UV-strålerne. Iltato-
mer indgår i de dannede radikaler, så jo mere ilt der er til stede, jo større 
er risikoen for radikaldannelse. En højere temperatur sætter gang i re-
aktionsprocessen, ligesom overgangsmetaller også er med til at fremme 
reaktionshastigheden. Naturligt forekommende antioxidanter i olien 
beskytter den mod oxidation, men ved raffi nering af olien vil mange 
af disse gå tabt, og derfor kan man efterfølgende tilsætte disse for at 
beskytte mod harskning.

Anvendelse af olie til  stegning

Friturestegning
Fritering er en tilberedningsmetode, hvor fødevaren sænkes ned i en varm 
spiseolie og steges, hvorefter den tages op og afdryppes, før den spises. 
Olien har typisk en temperatur på 160-190 °C.

Fødevarer Frituretemperatur
Pommes frites Blanchering 165 °C

Fritering 185 °C
Chips 175 °C
Doughnuts 185 °C
Kylling Små stykker 175 °C
Kylling Store stykker 165 °C

Tabel 12.6. Anbefalede frituretemperaturer for udvalgte fødevarer.
 KILDE: MCSAVAGE, TREVISAN, 2001. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

For at gøre processen rentabel skal den olie, som anvendes i en fritu-
regryde, kunne tåle langvarig og gentagen opvarmning. Den kraftige 
varmebehandling af fritureolien vil nedbryde denne og forringe dens 
egenskaber. Dette ses ved, at olien efterhånden lugter og smager dårligt. 
Den bliver mere mørkfarvet, og den begynder at skumme. Desuden be-
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gynder den at polymerisere, således at viskositeten stiger. Herved kan 
der dannes gummiagtige belægninger på varmelegemer, friturekurve og 
fritøsens sider, hvorved fritøsens egenskaber forringes18.

Luft og lys Absorption

Opløsning

Farvestoffer
fedt fra fødevare

Fødevare

Damp
Røg

Antioxidanter

Oxidation

Spaltning

Alkoholer
Aldehyder

Dimere
Trimere
Epoxider
Alkoholer

Cykliske forb.

Ketoner

Syrer Kulbrinter

Hydroperoxider

Dehydrering

Varme

Polymerisation

Frie radikaler

Hydrolyse

Monoglycerider
Diglycerider
Frie fedtsyrer

Glycerin

Fordampning

Fig. 12.11. Processerne i en frituregryde. Efter Larsen, 1993a.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Oliens kemiske stabilitet er afgørende for, hvor længe den kan anvendes, 
før den er kassabel. Den kemiske stabilitet afgøres af to irreversible pro-
cesser, nemlig hydrolytisk harskning og oxidativ harskning.
 Den hydrolytiske harskning opstår, når vanddråber fra fødeemnet 
kommer i kontakt med triglyceriderne i den varme olie. Vanddampen 
reagerer med triglyceriderne og der sker en hydrolytisk spaltning af disse, 
dvs. esterbindingerne brydes, og der dannes frie fedtsyrer, mono- og digly-

18 Larsen, 1993a.
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cerider samt glycerol. De frie fedtsyrer har lavere kogepunkt end triglyce-
riderne, og derfor falder både oliens rygepunkt og fl ammepunkt19.

Fedtsyreindhold % Rygepunkt °C Flammepunkt °C
0.04 218 327
0.06 210
0.08 205
0.10 200 313
0.20 190
0.40 177
0.60 171
0.80 165
1.00 160 307

Tabel 12.7. Effekt af indholdet af frie fedtsyrer på ryge- og fl ammepunkt i fritureolie. 
KILDE: MCSAVAGE & TREVISAN, 2001. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Flere frie fedtsyrer øger oliens syretal, som er et mål for, hvor nedbrudt 
olien er. Den øgede mængde mono- og diglycerider, som opstår undervejs 
fra triglycerid til frie fedtsyrer, sænker oliens overfl adespænding, og dette 
medfører en øget skumdannelse på oliens overfl ade20.

Den hydrolytiske harskning kan mindskes ved, at fødevaren tørres af for 
vanddråber inden nedsænkningen i olien og ved at hindre kondens i at 
dryppe ned i olien, mens opbevaring af olien og valg af olien relateres 
til den oxidative harskning. Der kræves ilt for at starte den oxidative 
harskning, og lys fremmer processen, hvorfor olien bør opbevares mørkt. 
Oliens overfl ade bør være så lille som muligt, dvs. undgå lufttilførsel til 
olien. Varme fremmer ligesom lys den oxidative proces, så jo varmere olien 
er, jo større er muligheden for, at ilt reagerer med dobbeltbindingerne i 
fedtsyrerne. For at varme olien så skånsomt op som muligt, bør fritøsens 
varmeelementer have en stor overfl ade samtidig med, at den uopvarmede 
olie er fl ydende. Dette anbefales for, at varmen frit kan diffundere ud i 
olien, så den varmes jævnt op, og overophedning af olien nærmest var-
melegemerne undgås21.

Den olie, der vælges til fritøsen, skal være oxidativt stabil, samtidig med, 
at den skal være fl ydende ved stuetemperatur. Derfor anbefales olier med 

19 McSavage & Trevisan, 2001.
20 Larsen, 1993b.
21 Larsen, 1993c.
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100
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4,6

1

÷ 40 0 100

Tryk mm Hg

Frysetørring

Trippelpunkt

Temperatur oC

Frysning
Smeltning

Varmlufttørring

Normal vakuumtørring
IS VAND

VANDDAMP

Fig. 12.12. Vands fasediagram. Ved  0 ˚C og et tryk på 4,6 mm Hg er der ligevægt 
mellem is-, væske- og gasfasen. Dette punkt benævnes som: Trippelpunktet. Hvis 
der tilføres varme til is, og trykket er over 4,6 mm Hg, vil isen smelte. Hvis der 
derimod tilføres varme til is, og trykket er under 4,6 mm Hg, vil isen sublimere og 
overgå direkte til dampform. Det er dette princip, der benyttes ved frysetørring. 
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Oxidation af fedt
Af Jane Binau Mønster

Autooxidation
Denne er en reaktion med atmosfærisk ilt og foregår som en fri 
radikal kædeproces, der indeholder 3 overordnede led: 

1) Start (initiering)
2) Vedligeholdelse (propagering)
3) Afbrydelse af kæden
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Margarine
 Margarine blev opfundet i 1867 og patenteret i 1869 af franskmanden 
Mège-Mouriès på baggrund af en konkurrence udskrevet af Napoleon 
d. III om fremstilling af et billigt alternativ til smør til den franske hær. 
Den første margarine bestod af oksetalg og skummetmælk. Produk-
tionen var i begyndelsen begrænset af udbudet af oksetalg, men dette 
problem blev løst, da tyskeren Wilhelm Normann i 1902 patenterede en 
proces, hvorved han kunne fremstille hårdt fedtstof ved hydrogenering 
af vegetabilske olier.
 Margarine blev kaldt den fattige mands smør, og siden margarinens 
opfi ndelse har lovgivningen haft til formål at beskytte smør mod for-
falskning. De første margariner måtte ikke farves og skulle tilsættes et 
røbestof, nemlig sesamolie, så de var let genkendelige. I dag er margarine 
dog ikke blot en smørerstatning, men et selvstændigt fedtstof eller snarere 
en serie af produkter ofte skræddersyet til særlige formål. Da det kan 
fremstilles med netop den ønskede fedtsyreprofi l, kan det betegnes som 
en funktionel fødevare. Bl.a. at det er muligt at fremstille en margarine, 
der er billigere end smør, og at margarine kan fremstilles med en ønsket 
fedtsyresammensætning og konsistens har ført til, at forbruget af mar-
garine i dag er væsentligt større end forbruget af smør (tabel 13.1). En 
anden væsentlig årsag er den store industrielle anvendelse bl.a. inden for 
kage- og kiksindustrien.

Fødevareforbrug efter enhed, type og tid
 1990 1994 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Forbrug i alt 
(mio. kilo)

        

Smør 29,8 12,2 8,8 8,7 9,0 10,5 9,9 10,3
Margarine 76,7 62,3 52,5 50,9 47,9 49,5 45,4 41,9

Tabel 13.1. Margarine- og smørforbrug i Danmark. 
KILDE: DANMARKS STATISTIK. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Margarine er omfattet af forordningen om handelsnormer for visse smør-
bare fedtstoffer1, hvilket betyder, at fedtindholdet skal være mindst 80 % 
og højst 90 %. Margarinetyper med lavere fedtindhold betegnes med 
talværdien for fedtindholdet i vægt %, fx margarine 60, når fedtindholdet 
er mellem 60 og 62 %. Betegnelsen minarine må anvendes for smørbare 
produkter indeholdende fra 39-41 % fedt.

1 (EF) nr. 2991/94.

Historie

Produktion

Handelsnormer
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 For at et produkt kan kaldes margarine, skal der ydermere være tale om 
en  vand -i-olie  emulsion (W/O) i modsætning til fx mayonnaise, der er en 
 olie-i-vand  emulsion (O/W), skønt fedtindholdet kan være det samme.

Mayonnaise / sauce / dressing

Olie-i-vand emulsion

Olie

Vand

Emulgator

Margarine

Vand-i-olie emulsion

Fig. 13.1. Mayonnaise og margarineemulsioner.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Margarinetyper og smørbare fedtstofprodukter
Der fi ndes en lang række forskellige margarinetyper fremstillet med vidt 
forskellige egenskaber på baggrund af, hvad man ønsker at anvende dem 
til (tabel 13.2).
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Konsistens Funktionalitet Emulgatornavn 
og E-nr. 

Anvendelse

 Bordmargarine Blød Smørbar E 471: Mono- og 
diglycerider af 
fedtsyrer
E 322: Lecithiner

Husholdning

 Flydende 
margarine

Flydende Antisprøjt/
bagning

E 471/E 322/
E 472: 
Citronsyreestere 
af mono- og 
diglycerider af 
fedtsyrer

Stegning m.m. 

 Stegemargarine Fast Antisprøjt/
bagning

E 471/E 322/E 
472c

Stegning m.m.

 Rullemargarine Plastisk Dejlaminering E 471/ E 322
E 475: 
Polyglycerolestere 
af fedtsyrer

Wienerbrød, 
butterdej

 Røremargarine Fast til blød Opcremning E 471/E 475/E 322 Kager

Tabel 13.2. Forskellige margarinetypers konsistens, funktionalitet, 
almindelige emulgatorer og anvendelse.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Husholdningstyper
Bordmargariner er bløde produkter beregnet til at smøre på brødet, og 
fedtindholdet kan svinge fra ca. 20 til 80 %. I de højfedtholdige produkter 
vil fedtkrystaller og deres netværk og smelteforløb have stor betydning 
for mundfornemmelsen og konsistensen. Når fedtkrystallerne smelter, vil 
emulsionen blive ustabil og brydes og dermed gå fra en W/O emulsion 
til O/W emulsion. Hermed sker en aroma- og saltfrigørelse, der bety-
der, at smagsindtrykkene forstærkes. Med øget vandindhold reduceres 
fedtkrystallernes betydning for mundfornemmelsen, og det er især sam-
mensætningen af emulgatorer og hydrokolloider, der er afgørende for 
smagsindtrykket af de meget lavfedtholdige fedtstofprodukter.

Der er fl ere årsager til at bruge margarine på brødet: Det modvirker, at 
fugt fra pålæg og grøntsager blødgør brødkrummen – samtidig påvirker 
det mundfornemmelsen af, hvad man spiser, bl.a. ved at få tørre brødtyper 
som fx knækbrød til at virke mindre tørre.
 Til den endelige forbruger vil funktionelle og sensoriske egenskaber 
som stabilitet, konsistens, farve, smag og saltindhold have stor betydning. 
De funktionelle egenskaber for bordmargarine er smørbarhed direkte fra 
køleskab, og oftest også at de kan anvendes til stegning uden at sprøjte 

 Bordmargarine

Formål
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 En blød, homogen og cremet røremargarine er nemmere at indarbejde 
i dejen, og emulgatorerne sørger for god fordeling af fedtstofferne samt 
bedre indarbejdning af luft i dejen.
 Under dejfremstillingen vil fedtkrystallerne blive coatet med emulgator 
og proteiner og placere sig i grænselaget imellem dej og luftbobler. Under 
bageprocessen vil luftboblerne udvides, samtidig med at fedtkrystallerne 
smelter og omslutter luftblærerne med et fedt- og emulgatorlag. Luft-
boblerne bliver større under bagning pga. damptrykket, hvorved kagen 
vil få et større volumen.
 Dette er årsagen til, at man får bedre bageresultater ved at anvende 
margarine med emulgator og fedtkrystaller i forhold til, hvis man an-
vender olie. 
 Bløde røremargariner anvendes også til opcremning, altså sammen-
piskning af sukker og margarine, hvorved der opnås et stort volumen 
pga. indpiskning af luft. Denne smørcreme kan anvendes til dekorations-
formål og fyld i kager mv. Også her har de anvendte fedtstofsammensæt-
ninger og emulgatorsystemer stor betydning for opcremningseffekten. 
Fx har emulgatoren polyglycerolester traditionelt været anvendt til at 
få en god opcremning i margarine, men det er også vigtigt, at fedtsam-
mensætningen og emulgatorerne er balanceret således, at systemet kan 
indarbejde luft uden at kollapse. Den rigtige fedt- og emulgatorsam-
mensætning sørger for at stabilisere luftblærerne efter luftindpiskning.
 Forskellen mellem de forskellige bagerimargariner forklares bedst ved 
at sammenligne hhv. en opcremet pundkage og butterdej fremstillet af 
en rullemargarine, en røremargarine og en bage/stegemargarine.

gr/l

1200

1000

800

600

400

200

0

RullemargarineBage/stegemargarineRøremargarine 

Densitet af kagedej Røre-
margarine

Bage/stege-
margarine

Rulle-
margarine

Fig. 13.2. Effekten af forskellige margariner i pundkage. 
KILDE: PALSGAARD A/S. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Som det fremgår af fi gur 13.2, er det vanskeligt at få den plastiske rul-
lemargarine til at optage luft under indpiskning. Det betyder, at pund-
kagen fremstillet på rullemargarine virker meget kompakt og slet ikke 
har den samme homogene krummestruktur som pundkage, fremstillet 
med røremargarine og bage/stegemargarine. Bage/stegemargarinen og 
specielt røremargarinen kan optage langt mere luft (dvs. vægtfylden er 
lavere i g/l i produktet) Dette skyldes en kombination af de fedtstoffer og 
emulgatorer, der anvendes. Fx vil omestrede fedtstoffer med kokosolie/
palmekerneolie være velegnet til røremargarine, ligesom kombinationer 
af monodiglycerider med polyglycerol estre af mono-diglycerider er me-
get velegnede (E 471 og E 475). Det skyldes, at netop disse fedtsyrer og 
emulgatorer giver specielt god luftindpiskning.
 Modsat er forholdet, når der fremstilles butterdej: Her giver rulle-
margarine meget mere ekspansion i forhold til røremargarine og bage/
stegemargarine. Årsagen er, at rullemargarine fremstilles således, at den 
er meget plastisk og derved kan indrulles imellem dejlagene, uden at disse 
beskadiges, eller at margarinen bare optages af dejlagene. Når butterdej 
opvarmes i ovnen med de mange lag af margarine og dej, vil damptrykket 
få butterdejen til at ekspandere eller hæve.
 På fi gur 13.3 kan man se at højden af 10 butterdejsstykker, hvor 
der er anvendt rullemargarine, er 20-30 % mere i forhold til, hvis der har 
været anvendt røre- eller bage/stegemargarine.

Ekspansion af butterdej

cm

12

10

8

6

4

2

0

Rullemargarine Røremargarine Bage/stegemargarine

Bage/stege-
margarine

Røre-
margarine

Rulle-
margarine

Fig. 13.3. Effekt af forskellige margariner i butterdej. 
KILDE: PALSGAARD A/S. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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 Fremstilling af  margarine
I princippet handler margarinefremstilling om at blande to ikke bland-
bare faser (vandfase og fedtfase) og stabilisere denne i en emulsion. 
Fremstillingsprocessen er vist på fi gur 13.4a og b. Heraf fremgår det, 
hvordan fedtstoffer, vandfasen med salt, mælkepulver mv. samt emulga-
torer blandes i emulsionstanken. Temperaturen vil typisk være 50 °C, så 
margarineemulsionen vil separere, hvis den ikke er under omrøring.
 For at stabilisere margarinen helt samt give den konsistens skal der 
dannes et netværk af fedtkrystaller, der forhindrer, at vanddråberne kan 
samles igen. Dette foregår som en kombination af en køleproces via rør-
kølere samt æltningsproces af fedtstoffer via mellemkrystallisatorer og 
pindemaskiner, der bearbejder margarinen mekanisk og gør den blødere. 
Endelig vil hvilerøret også bidrage til slutproduktets konsistens, da det 
giver margarinen mulighed for at “sætte sig”, inden den kommer frem 
til pakkemaskinen.
 Når den varme  margarineemulsion pumpes fra tanken til det første 
kølerør, begynder krystaldannelse, og i de efterfølgende kølerør vil der 
både ske krystaldannelse og krystalomlejring. Samtidig vil pindemaskiner 
og sier i hvilerør pga. den mekaniske påvirkning modvirke, at fedtkrystal-
lerne danner et netværk eller gitterstruktur, og derved blive meget fast.
 Når margarinen forlader margarineanlægget, er den ikke færdigkrystal-
liseret. Temperaturforhold på lager har stor betydning for margarinen 
i de første dage efter produktion, hvor høje temperaturer vil bevirke et 
mere blødt produkt i forhold til meget kold opbevaring direkte fra pro-
duktionen.

Vandfase

Proces

Oliefase Emulgator mv. blanding

Blande-
tank

Fig. 13.4a. Eksempel på fremstilling af margarineemulsion. 
KILDE: PALSGAARD A/S. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Emulsion

Fedtkrystaller

Temperatur

512

Margarine og mayonnaise



24-28 ºC 20 ºC

22 ºC

16-19 ºC

Køling 22-25 ºC45-50 ºC

45 ºC

Buffertank

P/C C1 PRM

PRM: Pindemaskine

P/C: Pasteurisering

C1-C2-C3-C4: KølerørC2 C3 C4

85 ºC

Margarine

Fig. 13.4b. Eksempel på fremstillingsproces af margarine. 
KILDE: PALSGAARD A/S. © ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Fedtstoffer kan krystallisere på fl ere forskellige måder. Ved chokkøling vil 
der dannes de ustabile α-krystaller, hvis krystalstørrelse er ca. 5 μ. Herefter 
vil der ske en krystalomlejring til mere stabile beta-primkrystaller på ca. 
1 μ. Ved krystalomlejring, fx ved langsom køling eller ved, at margarinen 
opbevares ved høj og varierende temperatur, dannes beta-krystaller, der 
kan blive over 100 μ. Disse kan blive så store, at det sensorisk kan give 
fejlen:   Sandet margarine.
 Da de enkelte fedtkrystaltyper tilmed har forskelligt smeltepunkt, 
vil det ses, at konsistensen i en margarine ændres. Hvis procesparametrene 
ændres, vil margarinen få en anden krystalstruktur. En palmeoliemar-
garine vil fx bestå af beta-primkrystaller, hvis den produceres ved 15 °C, 
og beta-krystaller, når den fremstilles ved 25 °C og opbevares ved høj 
lagertemperatur2.

Fedtstofkrystallerne har også den egenskab, at de over tid bliver sam-
menhængende og danner et krystalnetværk eller krystalgitterstruktur.
 Dette bevirker en meget fast margarine, hvilket også er årsagen til, at 
man til produktion af rullemargarine giver en del mekanisk bearbejdning 
af margarinen for at nedbryde den fasthed, som krystalgitterstrukturen 
bevirker. Årsagen til, at margarinen bliver mere plastisk, er, at krystalgit-
terstrukturen ødelægges ved bearbejdning i margarineanlæggets pinde-

2 Miskandar, 2002. Se også evt. kapitlet om vegetabilske fedtstoffer angående krystal-
ler.

Sandet margarine

Fast margarine
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maskiner og i sier fra hvilerøret. Herefter vil konsistensen mere afhænge 
af van der Wahls kræfter, hvorved margarinen bliver plastisk.

 Margarinens  ingredienser
En husholdningsmargarine kan bestå af de ingredienser, der er nævnt 
i tabel 13.3.

Fedtfasen
Palmeolie 20,0 %
Palmestearin 8,0 %
Rapsolie 51,5 %
Emulgator 0,4 %
(E 471/E 322/E 472c)
Aroma 0,02 %
Farve ß-caroten 0,001
Antioxidant tocopherol

Vandfasen
Skummetmælkspulver 0,6 %
Salt 1,2 %
Citronsyre 0,03 %
Vand 18,2 % 

Tabel 13.3. Eksempel på en margarinerecept.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

De mest anvendte olier til margarinefremstilling er rapsolie, palmeolie, 
solsikkeolie og kokosolie/palmekerneolie. Det er fedtstofferne med højt 
smeltepunkt, der har betydning for, hvor fast margarinen bliver. Smelte-
punktet i fedtet afhænger specielt af de mættede fedtsyrer samt deres place-
ring i triglyceridet (se afsnittet om olier). Foruden smeltepunktet påvirker 
dette også, hvordan fedtstofferne krystalliserer. Højt indhold af umættede 
fedtsyrer bevirker, at fedtstoffet er fl ydende ved stuetemperatur.
 De naturligt forekommende fedtstoffer, der giver fast margarine, altså 
har højt smeltepunkt, er palmeolie, palmekerneolie og kokosolie. Ud 
over naturligt forekommende fedtstoffer anvender man fraktionerede 
fedtstoffer. Dvs. at man under tryk kan adskille højsmeltelige fraktioner 
fra fraktioner med lavt smeltepunkt, fx palmestearin fra palmeolie.
 I begrænset omfang anvendes også hærdede fedtstoffer i margariner. 
Tidligere har delvis hærdet soja-, raps- palme- og fi skeolie været anvendt 
i stor udstrækning, men pga. de store indhold af transfedtsyrer anvendes 

Olier
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Køling < 15-20 ºC

Emulgering

Varmefase

Viscorotor Køling < 15-20 ºC 

Vandfase

Æggefase

Syrefase

Oliefase

Fig. 13.5. Mayonnaisens emulsionsfremstilling.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Regulering af oliedråbernes størrelse foregår ofte ved at emulgere in-
gredienserne på en kolloidmølle, hvorved der frembringes meget små 
oliedråber. Der er forskellige typer procesudstyr, hvor man enten blander 
ingredienserne batch-vis eller kontinuert, hvor de enkelte faser af olie, 
eddike, æg og vandfase med stabilisator doseres ind i en foremulgerings-
enhed, før mayonnaisen passerer kolloidmøllen. 

Procesudstyret har stor betydning for dråbestørrelsen i mayonnaise3. 
Desuden kan processen give anledning til en række stabilitetsproblemer, 
fx at stabilisatorer ikke får tid nok til at kvælde op, eller at der kommer 
luft i mayonnaisen.

Tabel 13.4 viser 2 eksempler på mulige ingredienser i 80 % mayonnaise.

3 FOOD Hydrokolloid 13/1999 : 113-125.
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Eks. 1 Eks. 2
Rapsolie 80,0 % 80,0 %
Vand 10,6 % 11,0 %
Past. æggeblomme 6,0 %
Æggeblommepulver 1,6 %
Eddike 12 % 0,5 % 2,5 %
Eddike 7 % 4,0 %
Sennep 1,5 %
Sukker 1,0 %
Dextrose 0,2 %
Salt 0,3 %
Natrium citrate 0,15 %
Citronsyre 0,2 %
Kalium sorbate 0,1 % 0,1 %
Stabilisator
Guar gum/xanthan gum 0,15 % 0,1 %

Tabel 13.4. Eksempler på mayonnaiserecept til 80 % mayonnaise.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Olien, der anvendes til mayonnaise, er ofte vinteriseret for at undgå fedt-
krystaller, der kan vanskeliggøre en optimal opbygning af emulsionen 
under fremstillingsprocessen samt ødelægge emulsionen ved opbevaring 
af mayonnaisen i køleskab. Samtidig er oxidativ stabilitet, der øges ved 
vinterisering, en vigtig kvalitetsparameter, da harsk olie giver en uap-
petitlig lugt og smag (se også afsnittet om “Fraktionering” i kapitlet om 
vegetabilske fedtstoffer).
 Som emulgator i mayonnaise anvendes typisk æggeblomme, mælke-
proteiner, sojaprotein eller emulgerende stivelse (E 1450).
 Som nævnt har stabilisatorer en vigtig funktion i form af at øge van-
dets viskositet og stabilisere oliedråberne i olie i vand emulsionen.
 Sukker og salt tilsættes udelukkende for at bidrage med smag.
 Sennepsmel virker stabiliserende på mayonnaisen ved, at fi nt formalet 
sennep lægger sig som et beskyttelseskolloid omkring oliedråberne.
 Sennep og krydderier anvendes som smagsgiver i mayonnaise, men 
samtidig udgør de også en risiko for enzymatisk aktivitet, hvis enzymerne 
ikke inaktiveres ved varmebehandling
 Enzymerne kan nedbryde stivelse, der evt. er tilsat som stabilisator og 
bevirke vandafgivelse i mayonnaisen.
 Normalt vil man anvende eddike eller eddikesyre til at sænke pH i 
mayonnaisen til ca. pH 4. Smagsmæssigt vil anvendelsen af forskellige 
frugtsyrer såsom æblesyre og vinsyre modvirke den smag, der fremkom-
mer ved højere koncentration af eddike.

Ingredienser
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Emulsion og emulgatorer
Af Anders Mølbak Jensen

Ved en emulsion forstås et system, der indeholder 2 ikke-bland-
bare væsker, hvor dråber af den ene væske er fordelt i den an-
den. Den væske, der fi ndes i dråber, kaldes den disperse fase, 
mens den anden kaldes den kontinuerlige fase. Emulsioners 
stabilitet forbedres ved hjælp af stabilisatorer.

Olie Olie Vand Vand

Vand Olie

Stabilisering af emulsioner: Emulgatorernes hydrofi le hoveder fi ndes i 
vandfasen, mens deres hydrofobe haler (fedtsyrer) fi ndes i oliefasen. 
KILDE: ANDERSEN, 2003.

Emulgatorer er stoffer, der nedsætter overfl adespændingen mel-
lem 2 ikke-blandbare faser og dermed virker stabiliserende på 
disperse 2-fase systemer som fx emulsioner og skum. Emulga-
torvirkningen opnås, idet stofferne indeholder en polær og en 
non-polær del. På fi guren er vist, hvordan en emulgator placerer 
sig i grænsefl aden mellem de 2 faser i en olie-i-vand emulsion.
 Emulgatorens polære del kaldes hydrofi l (vandelskende), 
mens den non-polære del kaldes lipofi l (fedtelskende). Når 
emulgatorerne placerer sig i grænsefl adelaget imellem vand og 
olie, fylder de mindst, hvilket energimæssigt er fordelagtigt, da 
der hermed opstår mere termodynamisk stabile systemer.
 Det er forholdet mellem emulgatormolekylets hydrofi le og 
lipofi le del, der bl.a. bestemmer dets anvendelsesområde. 
Et almindeligt brugt mål er HLB-tallet (Hydrophil-Lipophil-
Balance), der er et udtryk for, hvor stor en del af molekylet 
der er hydrofi lt.  Emulgatorer med lavt HLB-tal (3-6, med lille 
hydrofi l del og nærmest fedtopløselige) vil danne vand-i-olie 
emulsioner, mens emulgatorer med højt HLB-tal (7-18, med 
lille lipofi l del og nærmest vandopløselige) vil danne olie-i-vand 
emulsioner. Dette gælder dog kun, så længe man ser på de 
rent emulgerende egenskaber. Ofte spiller andre forhold ind, 
ikke mindst temperaturforholdene. Derfor kan HLB-tallet være 
meget lidt vejledende i praksis, hvor forholdene som regel viser 
sig at være langt mere komplicerede.

© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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E-nr. Navn HLB – 

værdier

Funktion 

E 322 Lecithin 3-11 God til emulgering 

E 435 Polysorbat 60 14-15 God til opcremning

E 471 Mono-diglycerider af fedtsyrer  2,8-3,8 God til emulgering + antistaling 

E 472b Mælkesyreestere af mono- og 

diglycerider

3-4 God til opcremning

E 472c Citronsyreestere af mono- og 

diglycerider 

4-12 God til emulgering

E 472 e Mono- og diacetylvinsyreestere af 

mono- og diglycerider af fedtsyrer

8-10 Påvirker glutenet i mel 

E 475 Polyglycerol estere af fedtsyrer 6-11 God til opcremning og bageprodukter

E 481 Natriumstearoyllactylat 18-21 Påvirker stivelse og gluten i mel

E 482 Calciumstearoyllactylat  7-9 Påvirker stivelse og gluten i mel

E 492 Sorbitan tristearat  2-3 Modvirker fedtstoffers krystalomlejring

Emulsionsstabilitet
Emulsioner kan ændre sig på 3 forskellige måder. De kan separere ved 
at afsætte vandfod eller danne olielag pga. tyngdekraftens påvirkning. 
Dette er reversible processer, hvor emulsionen ofte kan gendannes ved 
kraftig omrøring. Dette ses fx i saucer, der har stået et stykke tid.
 Emulsioner kan også vende og gå enten fra en “vand i olie” emul-
sion til “olie i vand” emulsion eller omvendt. Fasevending er et pro-
blem, hvis der er for kraftig mekanisk påvirkning af emulsionen, fx hvis 
der røres for kraftigt i emulsionstankene og ved kraftig bearbejdning 
under passagen igennem margarine- eller mayonnaiseanlægget. Når 
en emulsion vender, ændres viskositeten. Dette er meget udtalt i de 
højfede mayonnaiser, som bliver meget lavviskøse, når emulsionen 
vender.
 I nogle tilfælde kan små ændringer forårsage, at en emulsion ven-
der. Dette kan fx ses under fremstilling af minarine. Her kan den 
mælkeproteinholdige vandfase indeholde meget indpisket luft, som 
under emulgeringsprocessen kan virke destabiliserende og dermed 
forårsage fasevending.
 Endelig kan emulsioner skille helt ad, hvilket ikke er ualmindeligt 
ved fremstilling af hjemmelavet mayonnaise eller bearnaisesauce. 
 Mono- og diglycerider er de mest anvendte emulgatorer til marga-
rinefremstilling. De fremstilles ud fra fedtstof, glycerol og en alkalisk 
katalysator under høj temperatur. Ved vakuumdestillering fremkom-
mer det rene monoglycerid, som enten kan anvendes direkte som 
emulgator eller ved videre forestring med fx citronsyre og polyglycerol. 
På den måde fremkommer en lang række specialemulgatorer, der bl.a. 
anvendes i margarine- og bageriindustrien.

© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG
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Indledning
En ung kineser Sai Chiu Van kom i 1935 til Danmark for at studere på 
Landbohøjskolen i København. Efter fuldendt studium blev mikrobiologi 
og forskningsarbejde i en årrække S.C. Vans store interesseområder. Men 
i 1960 blev S.C. Van kontaktet med forespørgsel om at levere forårsrul-
ler til Tivoli. I en alder af 48 år begyndte han som ægte iværksætter at 
fremstille forårsruller, og hermed var grunden lagt for det Daloon, der 
senere skulle udvikle sig til en international koncern.

 Forårsrullefremstilling

Fig. 14.1.   Rullemaskine.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Daloon fremstiller dybfrosne forårsruller, men produktionen omfatter 
også andre dybfrosne produkter. 75 % af produktionen eksporteres.
  Forårsruller er sammensat af en dej-del og en fyld-del, som produ-
ceres hver for sig og derefter samles på en rullemaskine (se fi gur 14.1). 
Hvis forårsrullerne er beregnet til tilberedning i ovn hos slutforbrugeren, 
forfriteres rullerne i olie. Efter rulning og evt. forfritering indfryses og 
emballeres forårsrullerne (se fi gur 14.2).

Historie

  Produktion
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Modtagelse af råvarer mv.

Forbehandling af råvarer

Evt. friturestegning

Indfrysning

Pakning

Metal detektion

Fryselagring/distribution

Kogning af fyld
Køling af fyld

Fyld på køl

Rulning

Evt. blanchering
af grøntsager

Fremstilling af dej

Emballage

Fig. 14.2.   Flowdiagram. De lysegrønne punkter markerer 
CCP’er (Critical Control Points).
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

 Krav til forårsrullernes færdigvarekvalitet
Det mest basale krav til færdigvarekvalitet er fødevaresikkerheden, altså 
at forårsrullerne kan forbruges uden at påføre forbrugeren nogen form 
for skade.
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 Forårsruller hører til i produktgruppen convenienceprodukter, hvor 
tilberedning skal være nemt og hurtigt. Der er stigende efterspørgsel efter 
velsmagende convenienceprodukter, der samtidig har en given ernærings-
mæssig sammensætning og kan tilbydes til en konkurrencedygtig pris.

Shoo Van Forårsruller til ovntilberedning
Næringsværdi pr. 100 g samt energiprocent
Energi 629 kJ / 150 kcal
Protein 4,3 g – 12 %
Kulhydrat 18,7 g – 51 %
Fedt 5,1 g – 30 %

Tabel 14.1. Næringsdeklaration.
© ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Ernæringsmæssigt skal forårsrullerne så vidt muligt i sig selv, eller sam-
men med et enkelt og nemt tilbehør, leve op til de offi cielle næringsstofan-
befalinger (se tabel 14.1). Der er naturligvis produkttyper, som fx snack-
produkter, hvor de ernæringsmæssige krav er mindre betydningsfulde.
 Forårsruller skal have en indbydende farve, være sprøde og smage godt. 
De sensoriske krav er afgørende, for ingen forbrugere køber varen igen, 
hvis forventningerne til farve, sprødhed og smag ikke indfries.
 Man skal kunne se grøntsager og evt. kød i fyldet, og fyldets konsistens 
skal være “passende” – ikke for tyndt og ikke for kompakt. Da fyldet først 
varmebehandles, siden indfryses og til sidst opvarmes endnu en gang ved 
servering, stiller det store kvalitetsmæssige krav til fyldets stabilisering, 
dvs. evne til at binde vand fra grøntsager. Krav, som bl.a. gør det nødven-
digt at anvende fx modifi cerede majs- og kartoffelstivelser for at undgå 
synerese i fyldet.
 Dybfrosne forårsruller har typisk en holdbarhed på 18 måneder. Det 
er primært de sensoriske forhold, der skal overvejes nøje, idet nogle oxi-
dationsfølsomme ingredienser (fx fi sk og svinekød) kan give anledning 
til ændringer i forårsrullernes smag.
 Set i lyset af, at forårsruller skal kunne tilbydes til en konkurrencedyg-
tig pris, er det en stor udfordring for Daloons produktudvikling at få op-
fyldt alle ovenstående krav til færdigvarekvalitet. Samtidig skal erindres, 
at Daloons kunder forventer, at fabriksanlæg og kvalitetsstyringssystem 
er certifi ceret efter BRC- og IFS-standarderne.1

1 BRC = British Retail Consortium. IFS = International Food Standard.

Convenience

  Ernæring

  Sensorik

  Holdbarhed
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