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Næringsstofindholdet i nyere mælkeprodukter 

af Willy Hjarde, Gert Laier, Torben Leth, Helge Søndergaard og 

Annemarie Sørensen, statens levnedsmiddelinstitut. 

Gennem de sidste lo-12 år er sortimentet af mælkeprodukter 

på det danske marked udvidet med et betydeligt antal nye produkter, 

der har fundet stor anvendelse i kostsammensætningen. 

Dette har medført, at levnedsmiddelinstituttet af og til har 

fået henvendelser fra forbrugere, der har ønsket oplysninger om 

næringsstofindholdet i forskellige af disse produkter. Da de af 

instituttet tidligere udsendte tabeller over levnedsmidlers indhold 

af forskellige næringsstoffer ikke omfatter disse produkter, er 

der nu gennemført bestemmelser af de nyere mælkeprodukters indhold 

af de næringsstoffer, for hvilke der tidligere herfra er udsendt 

tabeller. Det drejer sig om vitaminerne A, B1 , B2 , B6 , B12 og C 

samt niacin og desuden calcium. I det følgende skal gives en rede

gørelse for den nu afsluttede undersøgelses resultater. 

Det fremgår hf tabel 1, hvilke mælkeprodukter der er medtaget 

i undersøgelsen. Prøverne er indkøbt fortrinsvis i Storkøbenhavn. 

Der ses ingen årsag til, at væsentlige variationer i sammensæt

ningen skulle gøre sig gældende fra sted til sted her i landet. 

For A-vitamin kunne man forvente forskel på indholdet om sommeren 

og om vinteren, som det kendes fra andre mejeriprodukter. Derfor 

er undersøgelse for dette vitamin gennemført i 2 perioder. For 

de øvrige næringsstoffer, som undersøgelsen har omfattet, kunne 

årstidsvariation ikke forventes. 

Antallet af indkøbte prøver har kun været nogle få stykker 

af hver mælkesort, hvilket er begrundet med, dels at de forskellige 

produkter viste et ret ensartet næringsstofindhold, dels at de nye 

sorter kun har vist relativt små afvigelser fra de traditionelle 

mælkevarer. 2-5 prøver af hvert produkt har været undersøgt for 

hvert næringsstof, men dog ikke altid således, at hver prøve er 

undersøgt for samtlige næringsstoffer. 

Ved undersøgelsen blev til sammenligning medtaget nogle prø-

ver af sødmælk, letmælk, skummetmælk, kærnemælk og 13% fløde. 

De til analysen benyttede prøvemængder er indvejede efter 

en omhyggelig blanding af de indkøbte prøver - for de ikke homo-
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geniserede fedtholdige produkter efter forudgående opvarmning til 

4o°C på vandbad. 

De anvendte analysemetoder kan kort beskrives således: 

For A-vitamin: Forsæbning og efterfølgende extraktion af den 

uforsæbelige rest, hvori A-vitamin derefter er bestemt ved 

højtryksvæskekromatografi. 

B
1

-vitamin: Frigørelse af eventuelt bunden thiamin ved behandling 

med Bt fosfatasepræparat. Kromatografering på permutit, hvorefter 

thiaminmængden er bestemt efter thiochrommetoden. 

B2-vitamin: Efter deproteinisering er bestemmelse foretaget ved 

måling af riboflavinets fluorescens. 

8 6-vitamin er bestemt mikrobiologisk med 

B12 -vitamin er bestemt mikrobiologisk med 

S.carlsbergensis. 

'L.leichmannii. 

Niacinækvivalenter: Indholdet af niacin/niacinamid er bestemt 

mikrobiologisk med L .plantarum. Indholdet af tryptofan er ligeledes 

bestemt mikrobiologisk med = L.plantarum. Niacinækvivalent-

indholdet er derefter beregnet som: niacin/niacinamid-indhold + 

l/60 • tryptofan-indhold. 

C-vitamin: Titrerlng med diklorfenol-indofenol efter deproteini

sering. 

Calcium: Tørforaskning ved 525°c, opløsning af asken i fortyndet 

saltsyre. Titrering med EDTA med murexid som indikator. 

Undersøgelsens resultater. 

I tabel 1 er angivet værdier for de 16 undersøgte produkters 

indhold af calcium og de 5 B-vitaminer. Tallene er gennemsnits

værdier for de undersøgte prøver. På grund af det ringe antal prø

ver, der har været undersøgt, er variationsbredden på resultaterne 

ikke angivet. 

Prøverne af sødmælk, letmælk, skummetmælk, kærnemælk og fløde 

er ikke medtaget i tabellen, da resultaterne for disse har svaret 

til de værdier, der har været angivet i tidligere offentliggjorte 

tabeller. Det vil derfor være rimeligt at benytte tabel-værdierne 

til sammenligningen med tallene for de nye mælkeprodukter. 
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Når der ses bort fra det lave indhold i de særligt fedtrige 

produkter, som jo også er kendt fra fløde, er der kun fundet for

holdsvis små forskelle mellem de forskellige sorter, ligesom af

Vigelserne mellem de nye produkters næringsstofindhold og indholdet 

i de traditionelle mælkevarer er relativt beskedne. Højere værdier 

for calcium, B2-, B12 -vitamin og niacin-ækvivalenter ses dog i en-

kelte af de nye sorter og nogle lave værdier, navnlig for B12 -

vitamin, forekommer da også. Vi vil nedenfor kommentere de for

skellige nye sorters afvigelser fra almindelig mælk. 

C-vitamin er.ikke medtaget i tabellen, da resultaterne for dette vitamin 

riæsten-gene·r~lt viser tab .. ved fremstillingen af de .nye .cSorter, således at ind

holdet er praktisk.taget O i alle disse produkter, bortset fra 4, deraf yoghurt 

med appelsinsaft,der indeholder 2,4 mg C-vitamin pr. loo g, og 

yoghurt med solbær, hvori fandtes 1,1 mg pr. loo g. Her stammer 

C-vitaminet naturligvis fra frugtiblandingen. Desuden er i ylette 

og i ymer fundet o,4 - o,5 mg C-vitamin pr. loo g, ca. en tredie

del af mælkens oprindelige indhold. Det manglende eller lave C

vitamin i disse mælkesorter er dog af mindre betydning på bag

grund af mejeriprodukternes generelt beskedne bidrag af C-vitamin 

til kosten. 

Resultatern~ af A-vitaminbestemmelserne er angivet i tabel 2. 

Det skal pointeres, at undersøgelsen kun har omfattet selve A

vitaminet, ikke det A-vitamin-aktive caroten. Tabellens angivelser 

kan således ikke benyttes som udtryk for mælkens totale A-vitamin

virkning. De fundne værdier tjener til sammenligning af A-vitamin-

tt indholdet i de nyere med indholdet i de traditionelle mælkeprodukter. 

Derfor er resultaterne omregnede til angivelse pr. g mælkefedt, 

der vad tidligere undersøgelser har vist sig at være det samme 

for de forskellige traditionelle mejeriprodukter, fremstillet på 

samme tidspunkt. Til sammenligning er i .tabellen medtaget middel

værdier for nogle samtidigt indkøbte prøver sødmælk. Talmaterialet 

er delt i vinterværdier, der tidligere er fundet at gælde december -

april, her undersøgt i februar - marts, og sommerværdier, gældende 

juni - oktober, her undersøgt juni - august. 

For samtlige produkter kan konstateres et A-vitaminindhold pr. 

g mælkefedt af samme størrelse som i de traditionelle mælkeproduk

ter. Det kan således fastslås, at der ikke sker tab af A-vitamin 

ved de behandlinger, som de nye mælkesorter har været underkastet 

under fremstillingen. 
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Den totale A-vitamin-virkning (A-vitamin og caroten) i disse 

produkter kan simpelt beregnes af de enkelte varers indhold af 

mælkefedt, der om sommeren svarer til 4o int.enh., om vinteren til 

25 int.enh. total A-vitamin-virkning pr. g (baseret på smørundersø

gelser foretaget i 1980). 

Bemærkninger vedrørende indholdet af calcium og B-vitaminer i 

de enkelte produkter. 

Som det er nævnt ovenfor, er der for nogle af produkterne 

·rundet højere indhold af calcium og nogle af B-vitaminerne, end 

de~ normalt .findes i råmælken. En af grundene hertil kunne være, 

at der til visse af disse produkter tilsættes mere koncentrerede 

produkter, vundet ved ultrafiltrering af mælken. For B-vitaminer

nes vedkommende er der yderligere mulighed for en stigning som 

følge af væksten af de særlige bakterier, der benyttes ved frem

stillingen af de forskellige surmælksprodukter. 

For de enkelte produkter viser tabel l følgende afvigelser: 

~- Kun for B12-vitaminets vedkommende ses en væsentlig forskel 

fra indholdet i sødmælk, der i tidligere tabel er anført til 

o,39 µg pr. loo g\ Ved fremstillingen af A 38 tabes således ca. 

det halve af B12-vitaminmængden. Forskellen mellem indhold i A 38 

uden og med tilsætning af citron må anses for tilfældig, citron

saft indeholder ikke B12-vitamin. 

Cacaomælk. Der ses et lavere indhold af calcium, B1-, B2- og B6-

vitamin end i sødmælk, letmælk og skummetmælk, hvilket må antages 

at svare til den benyttede sukkertilsætning. For niacin, men ikke 

for niacinækvivalenter, ses derimod et større indhold end i mælk 

som følge af et højt niacinindhold - men ikke tryptofanindhold -

i cacaopulver. Der ses et betydeligt tab af B12-vitamin, som ikke 

kan forklares alene som en følge af cacao- og sukkertilsætningen. 

Yderligere tab af B12 -vitamin og også B1 -vitamin ses for langtids

holdbar cacaomælk, formentlig opstået ved varmebehandlingen. 

C ~me fraiche. De lave værdier for samtlige næringsstoffer sammen

lignet med sødmælk ligger kun for B12 -vitaminets vedkommende tyde

ligt lavere end i fløde med de tilsvarende fedtprocenter. 

Drikkeybghurt afviger for ingen af næringsstofferne fra mælk med 

tilsvarende fedtindhold. 
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Kærnemælk med citron afviger ikke signifikant fra almindelig 

kærnemælk. 

Tykmælk indeholder de 6 næringsstoffer i 10% højere koncentration 

end sødmælk. 

Ylette har et højt indhold af calcium, B2- og B12 -vitamin, ca. 

1\ gange indholdet i sødmælk, mens niacinækvivalenter kun er 

lidt højere, B1 - og 86-vitamin det samme som i sødmælk. 

Ymer har et højt indhold af B2-, s12 -vitamin og niacinækvivalenter, 

alle i en størrelse svarende til godt 1\ gange indholdet i sød

mælk, mens calcium-, B1 - og B6-vitamin-indholdet ikke er forhøjet. 

I yoghurt naturel er indholdet af calcium og niacinækvivalenter 

15-20% højere, mens s12 -vitaminindholdet ligger lidt lavere end 

i sødmælk. Ved tilsætningen af de forskellige frugter falder ind

holdet af calcium, B1 -, B2- og B12 -vitamin samt tryptofan og der

med niacinækvivalenter, mens B6-vitamin- og niacinindholdet 

stiger lidt på grund af et højere indhold af disse vitaminer i 

de tilsatte frugter end i yoghurt. 

Resume. 

9 forskellige surmælksprodukter, 4 sorter cacaomælk og 

cremefraiche i 3 forskellige varianter efter fedtindhold er under

søgt for indhold af A-vitamin, C-vitamin, calcium, B1 -, B2-, B6 -

og B12-vitamin samt niacin og tryptofan, hvoraf niacinækvivalent

indholdet er beregnet. 

For A-vitamin er konstateret, at indholdet varierer med fedt
' indholdet ganske som i alle andre mejeriprodukter, således at ind-

hold pr. g mælkefedt er det samme i alle produkter på samme årstid. 

Det har vist sig, at C-vitaminet er gået næsten fuldstændig 

tabt i de fleste af de nye mælkeprodukter. Ved tilsætning af 

appelsinsaft og af solbær til yoghurt tilføres beskedne C-vitamin

mængder. Spørgsmålet om disse produkters lidt større eller mindre 

indhold må dog tillægges mindre betydning, da mejeriprodukters 

C-vitaminindhold generelt har ringe betydning for forbrugernes 

forsyning med dette vitamin. 

For calcium ses, som det kunne ventes, lavt indhold i de 

fedtrige cremefraicher, et højt indhold i ylette og et lidt 

forhøjet indhold i yoghurt naturel. 
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For B1 -vitamin ses også lavt indhold i cremefraiche og 

ligeledes i cacaomælk, særligt den langtidsholdbare. 

Bz-vitaminindholdet er lavt i 50% cremefraiche, men ikke i 

de andre cremefraicher. I ylette og ymer er Bz-vitaminindholdet 

derimod ca. 1\ gange så højt som i råmælken. 

s6-vita~inindholdet ligger lavt i cremefraiche og i cacao

mælk. 

For B1 z-v+tamin er fundet de største forskelle mellem de 

unde~søgte produkter. Det laveste indhold, ca. en femtedel af 

.råmælkens, er fundet i cacaomælk. I de øvrige mælkesorter, bortset 

fra ylette og ymer er indholdet ca. det halve af råmælkens indhold,men~ 

det i de to nævnte surmælksprodukter er ca. 1\ gange råmælkens 

indhold. 

Indholdet af niacinækvivalenter, der hovedsagelig skyldes 

tryptofanindholdet, varierer med mælkeprodukternes proteinindhold 

og er lavt i de fedtrige cremefraicher, højt i ymer og lidt høje

. re end i sødmælk i ylette og yoghurt naturel. 



.. 

Tabel 1 

Indholdet af calcium og 5 af B-vitaminerne 

i nogle nyere mælkeorodukter, ·anqivst pr. loo g 

'arens navn Calcium B1-vi- B2-vi- B6-vi- B12-vi- . Niacinækvivalenter 

tamin tamin tamin tamin som nia- tryp,- total 
mg µg µg µg µg cin og/el- tofan ækviva-

ler -amid mg lenter 
µg µg 

38 127 38 185 41 o,15 Bo 45 830 

lmed citron 126 37 181 43 ·O, 23 88 48 880 

acaomælk 116 31 162 3o 0,08 145 43 860 

acaomælk, langtids- ikke 
holdbar be- 24 156 33 o,o7 143 42 84n 

stemt 

acaoskummetmælk 121 31 177 3o o,o7 130 47 910 

acaoskummetmælk, ikke 27 164 27 o,o5 136 44 860 langtids-
holdbar be- •:,f. 

stemt 

reme fraiche, 50?6 5o 15 118 21 o,16 42 19 360 

reme fraiche, 38?6 66 18 173 25 o,18 63 28 530 

rel fra i che, 18?6 94 32 180 34 o,2o 7o 34 630 

~ikkeyoghurt lo5 42 174 42 o,2o 122 37 740 

ernemælk med citron lo4 35 175 35 o,25 84 4o 770 

1kmælk 130 45 2o3 38 o,18 87 47 860 

.ette, naturel 181 39 238 46 o,58 9o 55 looo 

1er 119 42 252 52 0,60 130 95 1700 

ighurt, naturel 140 39 193 38 o,25 97 54 looo 

ighurt med frugter 116 36 163 42 o,15 127 39 770 



Tabel 2 

A-vitamin-indholdet (caroten ikke medregnet) 

i nogle nyere mælkeprodukter. 

Varens navn A-vitamin-indhold 

vinter ( febr. -marts ) sommer (juni 

.int.enh. int. enh. int. enh. 
pr.loo g pr. g p,f

0 
•• l90. g 

vare mælkefedt vare 

A 38 74 21 lo9 

Cacaomælk 29 19 49 

Creme fraiche 5o?o lloo 22 1760 

Creme fraiche 38% 920 24 1380 

Creme fraiche 18?6 410 I 24 560 

Tykmælk lal 29 112 

Ymer 82 23 112 

Yoghurt naturel 88 25 llo 

Yoghurt med 7o 23 9o frugter 

Til sammenligning: 

Sødmælk 81 23 122 

- august) 

int. enh. 
pr. g 
mælkefedt 

31 

33 

35 

36 

31 

32 

32 

31 

3o 

35 




