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Indledning 

Afdelingen har i 1984 undersøgt indholdet af visse næringsstoffer 

i importeret rugbrød. Undersøgelsen var begrundet dels i den 

stærkt øgede import af tysk rugbrød og dels i et ønske om at 

undersøge om det importerede rugbrød indeholdt salt i samme store 

mængder, som Statens Husholdsningsråd (1) havde fundet i en række 

danske rugbrødstyper. 

Prøvemateriale 

Undersøgelsen har omfattet 11 forskellige prøver skiveskåret 

rugbrød af vol lkornbrot typen, der er importeret fra Tyskland. 

Prøverne er alle indkøbt i detailhandelen i Storkøbenhavn. Bilag 1 

giver en oversigt over de prøver, der er omfattet af undersøgelsen 

samt de deklarerede ingredienser. Som det ses adskiller en prøve 

sig fra de øvrige ved at være tilsat hørfrø. 

Laboratorieundersøgelsen 

Ved modtagelsen blev prøverne fortørret og derefter formalet på 

slagmølle med 2 mm sold. 

De findelte, blandede prøver blev undersøgt for: 

• energigivende bestanddele (tørstof, protein, fedt og kulhydrat)

• kostfiber

• mineraler (jern, magnesium, calcium, phosphor (total), kalium,

natrium og chlorid).

Ved de energigivende bestanddele bestemtes indholdet af aske, 

tørstof, kvælstof og fedt analytisk. Protein beregnedes ud fra 

kvælstofindholdet (med faktoren S,83). Kulhydrat beregnedes efter 

formlen: 

kult,ydrat tørstof - (aske + fedt + protein) 

Bilag 2.l giver en kort beskrivelse af princippet i de anvendte 

metoder. Metoderne til bestemmelse af energigivende bestanddele og 

mineraler har al le været anvendt rutinemæssigt på laboratoriet i 

en årrække. Metoden til bestemmelse af kostfiber er et AOAC-me-
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todeforslag, som levnedsmiddelstyrelsen har anbefalet anvendt til 

bestemmelse af kostfiber i levnedsmidler til deklarationsformål. 

Specielle forhold vedrørende metoden er beskrevet i publikationen 

Kostfiber (2). 

Samtlige 

tilfælde 

analyser er 

af for stor 

normalt udført som dobbeltbestemmelser, i 

spredning på ·disse er der suppleret med 

yderligere bestemmelser, der alle indgår i resultatet. Konfidens

interval, genfindelsesprocent eller resultater for referenceprøver 

for de anvendte metoder er givet i bilag 2.2. De oplyste værdier 

er beregnet på projektets talmateriale. 

Resultater 

Undersøgelsens resultater er skematisk opstillet i bilag 3.1 

(energigivende bestanddele og kostfiber) og bilag 3.2 (mineraler). 

Derudover er der i bilag 3.3 opført de beregnede værdier for 

energifordeling, kostfiber pr. energienhed samt indhold af 

natriumchlorid, beregnet ud fra natriumbestemmelsen. I skemaerne 

er der desuden til sammenligning medtaget de tilsvarende data, som 

er angivet for mørkt rugbørd i Levnedsmiddel tabeller (3). Det 

bemærkes, at hørfrøbrød i alle bilag er anført særskilt og ikke 

indgår i beregninger af gennemsnit og spredning. 

Som det ses af bilag 3.1 er der, hvad angår energigivende bestand

dele og kostfiber, meget lille variation mellem de enkelte prøver, 

når hørfrøbrødet undtages. Denne brødtype afviger for samtlige 

data fra de ·gennemsnitlige indhold i de øvrige prøver. Den største 

afvigelse findes for fedt, hvilket let kan forklares ved det høje 

fedtindhold i hørfrø (31 g/lOOg jfr. Livsmedelstabeller (4)). 

Sammenlignes med tabelindholdene for mørkt rugbrød ses det, at det 

importerede rugbrød har højere vandindhold, hvilket er en naturlig 

følge af at der er tale om brød, der hovedsageligt består af hele 

kærner. For at kunne sammen} igne de tre brødtyper ( almindeligt 

vollkornbrot, hørfrøbrød og dansk mørkt rugbrød) på et ensartet 

grundlag er samtlige data omregnet på basis af tørstofindhold. 

Bilag 3.4 viser 

• de gennemsnitlige indhold 1 almindeligt vollkornbrot og spred-
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ningen på tallene 

• henholdsvis 95- og 99,9% konfidens intervallerne for alminde

ligt vollkornbrot 

• indhold hørfrøbrød 

• indhold i dansk mørkt rugbrød (tabelværdier). 

Ud fra disse tal ses det at indholdene af energigivende bestand

dele og kostfiber i hørfrøbrødet er signifikant forskellige fra 

indholdene i almindeligt vollkornbrot, samt at der er signifikant 

overensstemmelse mellem de samme indhold i henholdsvis almindeligt 

vollkornbrot og dansk mørkt rugbrød. 

Al lng 3.? glver cte r:unclne inrlholct af jern, magnesium, calcium, 

phosphor, kalium, natrium og chlorid. 

Når der ses bort fra indholdene af natrium og chlorid, som hoved

sageligt stammer fra tilsat salt, tegner variationerne i mineral

indholdene til dels samme billede som de energigivende bestanddele 

omend mindre udpræget. 

Calcium ses dog at skille sig ud fra dette billede med indhold, 

der varierer fra 26-189 mg/lOOg. Sammenholdes disse indhold med 

det naturlige indhold, man kunne forvente (ca. 30 mg/lOOg), ses 

det, at en del af brødprøverne må være tilført calcium. Af 

deklarationerne ses det, at være tilfældet for prøve nr. 74, 76, 

78, 84 og 88, hvor der er anvendt calciumpropionat som konserve

ringsstof'. De høje indhold i 86 og 90 (henholdsvis 94 og 189 

mg/lOOg) kunne imidlertid tyde på at der også her var anvendt 

calciumpropionat og ikke, som deklareret, propionsyre. 

Sammenlignes med tabelværdierne for dansk mørkt rugbrød ses der, 

når tørstofindholdet tages i betragtning, rimelig overensstemmelse 

for magnesium og kalium. Hvad angår jern og calcium ses effekten 

af de i Danmark påbudte tilsætninger til mel tydeligt, idet det 

importerede brød har væsentligt lavere indhold af disse mineraler. 

Hvad angår phosphorværdien i dansk mørkt rugbrød (150 mg/lOOg) 

forekommer den meget lav både når der sammenlignes med det impor

terede rugbrød, men også når der sammenlignes med phosphorindhold

et rugmel (360 mg/lOOg). Da Levnedsmiddeltabeller angiver at 
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phosphorværdien for mørkt rugbrød er beregnet, må det formodes, at 

der her er tale om en fejl, idet phosphorindholdet i rugmel 

medfører et beregnet indhold i mørkt rugbrød på ca. 250 mg/lOOg 

("' 0, 7 • 360 mg/lOOg). 

Indholdet af natrium og chlorid varierer som man kunne vente en 

del uden at danne noget mønster, dog synes det importerede rugbrød 

at være tilsat mindre salt end dansk mørkt rugbrød, idet det 

gennemsnitlige indhold i det importerede rugbrød er 1, 4 g 

NaCl/lOOg og Husholdningsrådet ved deres undersøgelse af dansk 

rugbrød fandt et gennemsnit på 1,8 g NaCl/lOOg. 

Bilag 3,3 viser de beregnede energiindhold, energifordelingen, 

kostfiberindhold pr. energienhed samt indhold af natriumchlorid 

beregnet fra natriumindhold. Mønsteret i disse tal er i god 

overensstemmelse med bemærkningerne ovenfor til bilag 3.1 og 3.2. 

Resume 

Undersøgelsen har omfattet 11 prøver skiveskåret rugbrød af 

schwartsbrot typen hvoraf et hørfrøbrød. Prøverne er undersøgt for 

indhold af energigivende bestanddele, kostfiber, jern, magnesium, 

calcium, phosphor, kalium, natrium og chlorid. De fundne indhold 

viste at prøverne var ret ensartet sammensat, dog adskilte 

hørfrøbrød sig fra de øvrige specielt hvad angår fedtindholdet. 

Sammenlignet med tabeloplysninger om dansk mørkt rugbrød påvistes 

forskelle hvad angår calcium og jern, hvilket kan begrundes i de 

danske næringsRLoftJ.lsætn1nger. Desuden var saltindholdet 1 net 

importerede rugbrød lavere end i dansk rugbrød. 
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Bilag 1 

Oversigt over undersøgte prøver 

Nr. Handelsnavn Ingredienser 

Bordesholmer Rugkærner, vand, rugmel, æblesirup, ris-
1 grovbrød stivelse, gær, salt, ristet byg - E270, 

E233, E282 

Westfalsk Rugkerner, rugbrøds rasp, hvedemel, rug-
schinkenbrot mel, gær, rismel, salt, bygmalt, vand, -

calciumpropionat, TOS 

Schinken Rugkorn, rugmel, vand, surdej, gær, salt 
3 schnitten surhedsmiddel, - sukkerkulør, calcium-

propionat 

4 
Schwartsbrot Fuldkornsrugmel, hvedemel, vand, rissti-
( IRMA) velse, gær, salt, - E280, E330 

5 
Schwartsbrot - Propionsyre
(ISO) 

6 
Schwartsbrot Rugmel, rugkorn, vand, surdej, salt, gær 
(TT-lavpris) - propionsyre (kun tysk deklaration)

7 
Mørkt rugbrød Vand, groft rugmel, hvedemel, surdej, 

gær, salt - calciumpropionat 

8 
Schwartsbrot Fuldkornsrugmel, groft rugmel, vand, si-
(FDB) rup, surdej, gær, salt - propionsyre 

Ahojl Rugmel med kerner, hvedemel, vand, salt, 
9 Roggenvoll- gær, bagemiddel, maltsirup - propionsyre 

kor:nbrot 

Ahrenshofer Rugkorn, hvedemel, vand, salt, surheds-
10 roggenvoll- middel, maltekstrakt, gær - propionsyre 

kornbrot (kun tysk deklaration) 

11 
Hørfrøbrød Rugkorn, rugmel, rugbrøds rasp, hørfrø, 

vand, gær, salt - calciumpropionat 



Metodeoversigt 

Kvælstof 

Fedt 

Aske 

Tørstof 

Kostfiber 

Calcium, 
magnesium og 
jern 
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Bilag 2.1.1 

NMKL 6, 3. udgave 1976 (Nitrogen. Bestemmelse 1 

levnedsmidler og foderstoffer efter Kjeldahl). 

Opløses med koncentreret svovlsyre, tilsat kalium

sulfat og kobbersulfat. Dannet ammonium afdestil-

1 eres som ammoniak ved hjælp af natriumhydroxid, 

opsamles i borsyre, titreres med saltsyre. 

AF0191 (Fedt. Bestemmelse i levnedsmidler efter 

SBR). 

Koges med saltsyre, og fedtet udtrækkes efter 

tilsætning af alkohol med en blanding af ether og 

petroleumsether. Opløsningsmidlet afdestilleres, 

og fedtet vejes. 

AM0121 (Bestemmelse af aske i levnedsmidler). 

Efter eventuel forudgående tørring under varmelam

per, foraskes prøverne i muffelovn ved 525 ° C til 

konstant vægt. 

AZI021 (Tørstof. Bestemmelse i fedt og fruktose

holdige produkter). 

Ca. 8 g prøve tørres mindst 18 timer i vacuumskab 

ved tryk 50 mm Hg og en temperatur på 70 ° C. 

AOAC metodeforslag 1982 til bestemmelse af total 

kostfiber. 

Prøver enzymbehandles. Opløse) ig kostfiber fældes 

med ethanol. Resten filtreres fra, tørres, veje5 

og analyseres for· aske og protein. Kostfiber er 

resten minus protein og aske. 

AM0181 (Bestemmelse af calcium, magnesium og jern 

i levnedsmidler ved ASS). 

Der foraskes ved 525 ° C og opløses i fortyndet 

saltsyre. Måles ved ASS. Ved bestemmelse af cal

cium og magnesium tilsættes lanthanioner. 



Bil ag 2 .1. 2 

Phosphor 

NatriUII og 
kaliua 

Chlorid 
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NMKL 57 (Bestemmelse af det totale indhold af 

phosphor i levnedsmidler). 

Vådforaskes med saltpetersyre og svovlsyre. Phos

phorsyren giver med ammoniumvanadomolybat en 

gul farve, hvis styrke måles kolorimetrisk ved 

390-400 nm.

AM0141 (Bestemmelse af natrium- og kaliumindhold 

i levnedsmidler). 

Foraskning ved 525 ° C, opløsning i saltsyre, hvor

efter en aliquot fortyndes med Li-blind og Na

og K-indholdet bestemmes ved flammefotometri 

efter AN0151. 

AM1091 (Bestemmelse af vandopløseligt chlorid 

i levnedsmidler). 

Vandig ekstraktion efterfulgt af potentiometrisk 

titrering med sølvnitrat. 
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Bilag 2.2 

Konfidensinterval og metodekontrol 

metodekontrol 

95"-konC. int. referenceprøve 
for dobbeltbest. 

absolut realtlv n X S genfindelse 
g/lOOg " antal g/lOOg g/100g " 

Fedt !:. 0,1 

Kvælstof !:. 0,2 

genf. på NH4Cl 98,4-99,7 

genf. på Lysin 91,8-100,0 

genf. på Kasein 95,5-96,1 

Aske .!. 0,04 

Tørstof !:. 0,2 

Kostfiber .!. 1 , 1 

1. ref. prøve 3 3,0 0,6 

2. ref. prøve 3 8,7 0,2 

absolut realtiv n X s 
mg/lOOg " antal ag/lOOg •g/100g 

Jern .!. 8,3 9 6, 1 0,2 

Magnesium !:. 5,1 9 108 2,1 

Calcium !:. 3,1 9 383 7,5 

Phosphor !:. 2,3 8 364 3,0 

Chlorid .!. 10 95-102 

Natrium !:. 8,0 8 995 19 

Kalium 
.!. 4.2 8 593 9,8 



.. 

ENERGIGIVENDE BESTANDDELE 

Kolonnerne for N (kvælstof), aske, tørstof og fedt runmer analytiske data. Protein, kulhydrat 
og energi er beregnet fra de analytiske data. 

PrtJve- N Aake T•ratof Fedt Protein lulhy- kost- Energi 

nr (N x S,83) drat t'iber 

g/100g g/lOOg g/lOOg g/100g g/100g g/100g a/lOOg IU/100g 

1 0,91 2,19 53,3 1,3 5,4 44 8,1 900 

2 0,91 2,42 53,5 1,4 5,4 44 8,5 900 

3 0,91 2,69 54,6 1,6 5,3 44 8,7 920 

4 0,93 2,17 54,5 1, 5 5,5 45 8,5 920 

5 0,92 2,33 53,0 1,5 5,4 43 8,7 890 

6 0,98 2,46 56,4 1,6 5,8 46 8,6 950 

7 1,18 2,32 55,7 1,8 6,9 44 8,7 950 

8 0,95 2,65 56,4 2,4 5,5 45 8,6 970 

9 1,06 2,13 54,3 1, 9 6,2 44 7,3 930 

10 0,94 2,38 53,5 1,7 5,5 43 7,8 910 

Gennemsnit 0,97 2,37 54,5 1,7 5,7 44 8,4 920 

11 1,16 2,75 56,8 4,9 6,8 42 10,5 1020 

Nerkt rug-
bred •) 2,8 57,7 1,6 5,8 47 9,1 960 

•) Oplysninger om mørkt rugbrad er taget fra Levnedsmiddeltabeller (3). 

CD 



MINERALER 

Tabellen rummer udelukkende analytiske data 

Pr9Ve- Fe Mg Ca p K 

nr. mg/lOOg ag/lOOg ag/lOOg ag/lOOg mg/lOOg 

1 1,9 51 77 178 270 

2 2,0 51 96 179 290 

3 2,2 51 152 179 280 

4 2,3 51 36 192 280 

5 2,1 50 37 188 280 

6 1,8 48 94 181 270 

7 2,3 73 26 250 340 

8 2,5 57 189 193 330 

9 2,2 45 33 168 250 

10 2,6 46 32 175 250 

�nneaanit 2,2 52 77 188 280 

11 2,7 75 56 230 330 

.. riet rug- 4,2 55 260 150 300 
b-4 •) 

•) Oplyaninaer Oll -riet rugb-4 er taget fra Levned-iddel tabeller ( 3) • 
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ENERGIFORDELING, KOSTFIBER I RELATION TIL ENERGIINDHOLD OG SALT (NATRIUMCHLORID) 

Skemaet rummer udelukkende data, der er beregnet ud fra de analytiske data 1 
bilag 3.1 og 3.2. 

PNVe- Energi Enerai:tordelirur ltoat:t'iber N.Cl•) 

nr. Fedt Protein Kulhydrat 
IU/lOOg • • • g/NJ a/lOOg 

1 900 6 10 84 8,1 1,19 

2 900 6 10 84 8,5 1,40 

3 920 7 10 83 8,7 1,52 

.. 920 6 10 84 8,5 1,30 

5 890 6 10 83 8,7 1,47 

6 950 7 10 83 8,6 1,47 

7 950 7 12 80 8,7 1,27 

8 970 10 10 81 8,6 1,30 

9 930 8 11 81 7,3 1,35 

10 910 7 10 83 7,8 1,60 

11 1020 18 11 70 10,5 1,63 

llerkt rug- 1010 6 10 84 9,5 1,78 
br9d ••) 

•) Beregnet :fra Na-indhold 

••) Oplysninger om -rkt rugbrød er taget :fra Levnedsmiddeltabeller (3). 

w 

w 



SAMMENLIGNING AF INDHOLD I ALMINDELIGT VOLLKORNBROT, HØRFRØBRØD OG MØRKT RUGBRØD 

g/100g t•rstot' Fedt Protein Kulhydrat 

Alaindeligt gennemsnit 3,1 10,4 81,4 

Vollkornbrot spredning 0,52 0,83 1,02 

95" 
kont'.int. 2,7 - 3,4 9,8 - 11,0 80,7 - 82,2 

99,9" 
kont'.int. 2,3 - 3,9 9,2 - 11,7 79,9 - 83,0 

lwrt'rebred 8,6 12,0 73,9 

Narkt rugbrød 2,8 10, l 81,6 

•) Beregnet t'ra !fa-indhold 

H) Oplysninger oa -rkt rugbred taget t'ra Levnedsmiddeltabeller (3). 

Kostt'iber MaCl •) 

15,4 2,55 

0,83 0,25 

14,8 - 16,0 2,37 - 2,73 

14,l - 16,6 2,17 - 2,93 

18,S 2,87 

15,8 2,99 

CD 
.... 
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