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Forord 

Med den stigende interesse, der vises vore 
levnedsmidlers ernæringsmæssige sammen
sætning, er det af overordentlig stor betyd
ning, at de informationer, der gives herom, 
er så korrekte som overhovedet muligt. 

Da der ikke forelå nyere materialer vedrø
rende mejeriprodukternes sammensætning, 
blev der i 1979 på Statens Forsøgsmejeri 
iværksat et projekt med det formål at fore
tage en revision og komplettering af de eksi
sterende tabelværker vedrørende mejeripro
dukters sammensætning. I samråd med 
repræsentanter for Statens Hushold
ningsråd, Statens Leynedsmiddelinstitut, 
Hygiejnisk Institut på Arhus Universitet og 
De danske Mejeriers Fællesorganisation blev 
der udarbejdet en forsøgsplan for projektet. 

I 1981 offentliggjordes de første resultater 
af projektet. Det drejede sig om indholdet af 
kulhydrater samt mælke- og citronsyre i 
konsummælkprodukter. Nærværende be
retning redegør for indholdet af calcium, 
magnium, natrium, kalium, fosfor, klorid og 
jern i konsummælkprodukter. Senere vil 
resultaterne vedrørende konsummælkpro
dukternes indhold af vitaminer samt de mere 
almene bestanddele (fedt, protein m.m.) 
blive offentliggjort. 

November 1984. 
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Der er ved undersøgelserne lagt vægt på at 
belyse årstidsvariationen og den virksom
hedsbestemte variation i indholdet af de en
kelte mineraler i konsummælkprodukter. 
Herudover er det specielt undersøgt, hvilken 
indflydelse anvendelsen af ultrafiltrering har 
på sammensætningen af produkter som 
ymer og ylette. 

De analyserede prøver indgik i de 
landsdækkende konsummælkbedømmelser, 
der i samarbejde med mejeribruget gen
nemføres på Statens Forsøgsmejeri. 

Undersøgelserne er gennemført i kemisk 
afdeling i samarbejde med produktteknolo
gisk afdeling under ledelse af afdelingsleder 
Hanne Werner, afdelingsleder G. Kjærgaard 
Jensen og civilingeniør Jesper Larsen. Analy
serne er foretaget af de tekniske assistenter 
Poul Werner Ørum, Anni Nielsen, Lillian 
Bjerg og Kirsten Munk. 

Den foreliggende beretning er udarbejdet 
af Jesper Larsen og Hanne Werner. 

Det bør nævnes, at hovedresultaterne i 
denne beretning indgår i Danmarks første 
officielle levnedsmiddeltabeller, som i marts 
~ 98~ blev udgivet af Statens Levnedsmiddel
institut. 

Børge K. Mortensen 
forstander 
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1. Projektets baggrund 

Da konsummælkprodukterne udgør en 
stor og ernæringsmæssigt betydningsfuld del 
af den danske kost, er det vigtigt, at der fore
ligger pålidelige oplysninger om indholdet af 
de enkelte næringsstoffer i konsummælk
produkterne. Interessen for disse oplysnin
ger fremgår bl.a. af den stadige efterspørgsel 
efter Mejerikontorets næringsstoftabeller fra 
kostplanlæggere og andre med professionel 
tilknytning til sundheds- og ernæringssekto
ren. Til orientering af den bredere offentlig
hed forsynes konsummælksemballagerne i 
stigende omfang med varedeklarationer, der 
oplyser om indholdet af de vigtigste nærings
stoffer. 

Imidlertid hviler de oplysninger, der i dag 
gives om indholdet af næringsstoffer i mæl
keprodukter, på et mangelfuldt grundlag. De 
tal, der angives, stammer fortrinsvis fra 
gamle danske eller udenlandske undersøgel
ser, og da mælkens sammensætning stadig 
ænµrer sig, bl.a. som følge af ændringer i ko
racefordelingen, ligesom den ofte varierer 
noget fra land til land, må det anses for tvivl
somt, om de i dag benyttede talværdier er 
udtryk for de faktiske indhold. Hertil kom
mer, at der i de senere år er kommet nye 
konsummælkprodukter på markedet, og der 
er indført enkelte nye fremstillingsmetoder, 
hvoraf bl.a. ultrafiltrering vides at påvirke 
mælkens sammensætning. Det er imidlertid 
ikke nøjere undersøgt, hvilken indflydelse 
denne seneste udvikling har haft på kon
summælkprodukternes sammensætning. 

Efter henvendelse fra De danske l'v1ejeriers 
Fællesorganisation blev det besluttet, at der 
på forsøgsmejeriet skulle iværksættes en un
dersøgelse, der skulle tilvejebringe den 
fornødne basisviden om de danske kon-

summælkprodukters sammensætning og 
indhold af næringsstoffer. I samråd med 
repræsentanter for De danske Mejeriers Fæl
lesorganisation, Statens Husholdningsråd, 
Statens LevnedsP1iddelinstitut og H ygiej
nisk Institut på Arhus Universitet blev det 
planlagt at foretage følgende analyser på et 
repræsentativt udsnit af danske kon
summælkprodukter: 
- Almene bestanddele og kendetal (tørstof, 

fedt, protein, pH og titer). 
- Kulhydrater og visse organiske syrer (lak

tose, galaktose, glukose, fruktose, sakka
rose, citronsyre og L- og D-mælkesyre). 

- Mineraler ( calcium, natrium, kalium, 
magnium, jern, zink, fosfor, klorid og 
fluor). 

- Vitaminer (A, B1, B2, C, D ogE samtfolin
syre). 
De prøver af konsummælkprodukter, det 

var hensigten at analysere, skulle repræsen
tere samtlige produkter fra hele landet, og de 
skulle følges gennem mindst et år for også at 
få årstidsvariationen og andre lejlighedsvise 
variationer med. 

I 1981 offentliggjordes de første resultater 
af projektet i 243. beretning (1). Denne rede
gjorde for undersøgelserne af indholdet af 
kulhydrater samt mælke- og citronsyre i 
konsummælkprodukter. 

Nærværende beretning afslutter undersø
gelserne af indholdet af calcium, magnium, 
natrium, kalium, fosfor, klorid og jern i kon
summælkprodukter. 

En del af resultaterne i denne beretning er 
allerede publiceret, idet de er medtaget i 
Danmarks første officielle levnedsmiddelta
beller (2), som i marts 1983 blev udgivet af 
Statens Levnedsmiddelinstitut. 
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2. Litteraturoversigt 

2.1. Den ernæringsmæssige betydning af 
calcium, fosfor, magnium, natrium, kalium, 
klorid og jern 

Mælk og mælkeprodukter har stor ernæ
ringsmæssig betydning. Dette skyldes bl.a. 
mælkeprodukternes høje indhold af de 
essentielle mineraler calcium, fosfor og mag
nium. Hertil kommer, at høje indhold af cal
cium kun findes i relativt få levnedsmidler, 
hvorfor en kost uden mælkeprodukter let 
bliver fattig på calcium. 

Calcium, fosfor og magnium indgår som 
vigtige komponenter ved opbygningen og 
vedligeholdelsen af knoglerne (3). Det bety
der, at det navnlig for børn, hvis knoglesy
stem er under opbygning, er vigtigt, at der i 
deres kost indgår mælkeprodukter. 

Mineralerne natrium, kalium og klorid, 
som ligeledes er essentielle, har betydning 
for aktiveringen af muskler og nerver (3). 
Behovet for disse mineraler dækkes rigeligt 
via kosten. Faktisk så rigeligt med hensyn til 
natrium, at ernæringseksperter i dag råder 
folk til at holde igen med indtagelsen af dette 
mineral, idet natrium indtaget i større mæng
der synes at kunne give forhøjet blodtryk 
( 4). 

Jern er som bestanddel af hæmoglobin
komplekset involveret i oxygentransporten i 
den menneskelige organisme (3). Dette for
hold gør, at det er meger vigtigt, at organis
men får tilført tilstrækkeligt med jern. Imid
lertid er indholdet af jern i mælk og mælke
produkter så ringe set i relation til dagsbeho
vet, at de sædvanlige mælkeprodukter kun i 
ringe omfang kan bidrage til dækningen af 
behovet for jern. 

6 

2.2 Danske undersøgelser af indholdet af 
mineraler i konsummælkprodukter 

Peder Helms har i sine næringsstoftabeller 
(5, 6) fra 1978 og 1980 samlet resultaterne af 
de seneste danske undersøgelser af indholdet 
af næringsstoffer i mejeriprodukter og andre 
levnedsmidler. I det omfang, der ikke har 
foreligget danske undersøgelser, er der sup
pleret med data fra udenlandske tabelværker 
og undersøgelser. 

Indholdet af calcium, magnium, natrium, 
kalium, fosfor og jern er hos Helms angivet 
med de i tabel 1 angivne værdier. 

2.3. Udenlandske undersøgelser af 
indholdet af mineraler i 
konsummælkprodukter 

I årene 1966-1972 udførte Svenska Meie
riernas Riksforening (SMR) nogle meget 
omfattende analyser af mælks sammensæt
ning (7). Blandt de analyser, der blev foreta
get, var over 6000 bestemmelser af indholdet 
af mineralerne calcium, magnium, natrium, 
kalium, fosfor og klorid. 

Indenfor de sidste 10 år er der endvidere 
foretaget større undersøgelser af indholdet af 
mineraler i mælk i Frankrig (8) og i Finland 
(9). 

I tabel 2 er anført resultaterne af de omtalte 
undersøgelser i form af gennemsnitsindhold 
samt variationsbredder. Variationsbred
derne af resultaterne af den svenske og finske 
undersøgelse er angivet som laveste og høje
ste fundne værdi, mens der for den franske 
undersøgelse er angivet det laveste og højeste 
gennemsnitsindhold, som blev fundet i de 8 
egne af Frankrig, som indgik i undersøgel-
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sen. Det fremgår af tabel 2, at der er god 
overensstemmelse mellem de tre undersø
gelser indbyrdes samt med de af Helms an-

givne værdier i tabel 1. En undtagelse er dog 
natrium, hvor Helms' værdier er en del la
vere end værdierne i tabel 2. 

Tabel 1. Indhold af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor og jern i konsummælkpro
dukter efter Helms (5, 6), % (m/m). 

Table 1. Content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphorus and iron in liquid milk 
produets according to Helms (5, 6), % (mim). 

Produkt Calcium Magnium Natrium Kalium Fosfor Jern Ref. 
Produet Calcium Acfagnesium Sodium Potassium Phosphorns Iran Ref 

Sødmælk 0,120 0,012 0,036 0,165 0,100 0,00005 (5) 
Whole milk 

Letmælk 0,120 0,015 0,037 0,155 0,105 0,0001 (5) 
Partly skimmed milk 

Skummetmælk 0,120 0,015 0,039 0,162 0, 110 0,0001 (5) 
Skimmed milk 

Fløde 13% 0,100 0,010 0,040 0,132 0,085 0,0001 (5) 
Cream 13 % fat 

Piskefløde 0,075 0,010 0,034 0,112 0,063 0,00003 (5) 
Cream 38% fat 

Cacaomælk 0,116 0,035 0,0003 (6) 
Chocolate milk 

Cacaoskummetmælk 0,117 0,037 0,0003 (6) 
Chocolate skimmed milk 

Kærnemælk 0, 115 0,015 0,040 0,160 0,110 0,0001 (5) 
Buttermilk 

Cremefraiche 18% 0,095 0,040 0,0001 (6) 
Cultured cream 18% fat 

Ylette 0,115 0,047 0,0000 (6) 
Ylette 

Ymer 0,115 0,012 0,036 0,165 0,087 0,00005 (5) 
Ymer 

Yoghurt naturel 0,120 0,012 0,048 0,157 0,092 0,00005 (5) 
Plain yoghurt 

7 
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Tabel 2. Resultater af udenlandske undersøgelser vedrørende indholdet af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor, klorid 
og jern, % (m/m). 

Table 2. Results from fore1:gn investigations concerning thc content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphorus, chloride 
and iron in liquid milk produets, 0/o (mim). 

C1lcium Magnium Natrium Kalium 

Ci/cium Magnesium Sodiwn Potassium 

Produkt 
Produet Antal 

Gns. 
Antal 

Gns. 
Antal 

Gns. 
Antal Gns. 

prøver 
Variationsbr. 

prøver 
Variationsbr. 

prøver 
Variationsbr. 

prøver 
Variationsbr. 

Number of 
Mean Range 

Number of 
Mean Range 

Numbcrof 
Mean Range 

Number of 
Mean Range 

samples samples samples samples 

Mælk (Sverige) 1040 0, 119 1020 0,0127 1040 0,0489 1032 0,165 

Milk (Swcdcrz) 0,065-0, 149 0,0070-0,0175 0,026-0,070 0, 100-0,209 

Mælk (Frankrig) 228 0,122 229 0,0108 230 0,046 

Milk (France) 0,113-0,0130 0,0099-0,0120 0,0411-0,0514 

Sødmælk, 3,9% fedt (Finland) 19 0,12 19 0,011 19 0,052 19 0,16 

Wholc milk, 3,90/o {at (Finland) 0,11··0,13 0,011-0,013 0,049-0,055 0, 13-0, 18 

Piskefløde (Finland) 3 0,070 3 0,0071 3 0,034 3 0,10 

Crcam, 38°/o fat (Finland) 0,0068-0,0075 0,031-0,035 0,10-0,11 

Kærnemælk (Finland) 6 0,013 6 0,012 6 0,055 6 0,17 

Buttcrmilk (Finland) 0, 10-0,13 0,053-0,058 0,15-0,18 

Creme fraichc, 400/o fedt 2 0,063 2 0,0070 2 0,034 2 0,13 

(Finland) 0,059-0,068 0,0063-0,0077 0,032-0,036 0,099-0,16 

Cultured crcam, 400/o fat (Finland) 

Yoghurt (Finland) 3 0,14 3 0,014 3 0,062 3 0,20 

Yoghurt (Finland) 0,17-0,22 
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Tabel 2. Resultater af udenlandske undersøgelser vedrørende indholdet af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor, klorid 
og jern, % (m/m) (fortsat). 

Table 2. Results from foreign investigations concerning the content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphorus, chloride 
and iron in liquid milk produets, 0/o (mim) (continued). 

Fosfor Klorid Jern 

Phosphorus Chloride !ron 

Produkt 

Produet Antal 
Gns. 

Antal Antal 
prøver prøver Gns. prøver Gns. Ref. 

Number of 
Variationsbr. 

Number of 
Variationsbr. 

N11mber of 
Variationsbr. 

Ref 

samples klean Rm1gc samples Mean Range samples Mean Range 

Mælk (Sverige) 1020 0,095 1023 0,091 (7) 

Milk (Sweden) 0,083-0, 106 0,069-0,116 

Mælk (Frankrig) 225 0,092 226 0,0482· 10-3 (8) 

Milk (France) 0,083-0, 100 0,0304· 10-3 
- 0,1054-10-3 

Sødmælk, 3,9% fedt (Finland) 19 0,094 19 0,056·10-3 (9) 

Whole milk, 3,9% fat (Finland) 0,090-0,096 0,022·10-3 
- 0,098·10-3 

Piskefløde (Finland) 3 0,062 3 0,081·10-3 (9) 

Cream, 38% fat (Finland) 0,070·10-3 
- 0,088·10-3 

Kærnemælk (Finland) 6 0,096 6 0,046·10-3 (9) 

Buttermilk (Finland) 0,088-0,099 0,032· 10-3 
- 0,069·10-3 

Creme fraiche, 40% fedt 2 0,056 2 0,074-lQ-3 (9) 

(Finland) 0,054-0,059 0,063· 10-3 

Cultured cream, 40% fat (Finland) - 0,096·10-3 

Yoghurt (Finland) 3 0,12 3 0,072·10-3 (9) 

Yoghurt (Finland) 0,11-0,12 0,044·10-3 
- 0,120·10-3 
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• 3. Undersøgelsens udførelse 

3.1 Prøveudtagning 
I samarbejde med mejeribruget gennemfø

res på Statens Forsøgsmejeri landsdækkende 
konsummælkbedømmelser. Da de fleste 
mejerier (repræsenterende 90-95% af den 
totale konsummælkproduktion) deltager i 
denne ordning, modtager forsøgsmejeriet 
jævnligt et repræsentativt udsnit af produkt
sortimentet fra landets konsummælkmeje
rier, og nærværende undersøgelse blev der
for baseret på et udvalg af disse prøver. Fra 
efteråret 1979 til foråret 1981 blev der fra et 
antal mejerier, fordelt jævnt over hele landet, 
udtaget prøver til analyser af calcium, mag
nium, natrium, kalium og fosfor 6 gange, 
klorid 3 gange og jern 2 gange. Prøverne blev 
udtaget i løbet af et år. Alle produkter blev 
analyseret indenfor de første 8 dage af hold
barhedsperioden, og produkter med kortere 
holdbarhed blev analyseret inden sidste 
salgsdag. 

3.2 Analysemetoder 

3.2.1 Calcium, magnium, natnum og ka
lium. 
Metoden er beskrevet i appendixet. 

3.2.2 Fosfor. 
IDF Standard nr. 33 A: 1971 (12). Me
toden, som er beregnet til bestemmelse 
af fosfor i ost, blev anvendt uden andre 
ændringer end, at der afvejedes 1,500 g 
konsummælkprodukt i stedet for 
0,500 g ost, og at der blev udtaget 4 ml 
til farvning i stedet for 1 ml. 

3.2.3 Klorid 
NMKL (Nordisk Metodik-Komite for 
Levnedsmidler) Standard nr. 11, 1953 
(Volhards metode) (13). 

3.2.4 Jern 
IDF Standard nr. 103: 1981 (14). 

3.2.5 Usikkerhed 
Den relative standardafvigelse ved 
gentagne dobbeltbestemmelser er an
givet for de anvendte analysemetoder i 
følgende skema: 

Calcium ..\lagnium Natrium Kalium Fosfor Klorid Jern 
Calcium Jfagnesium Sodium Potassium Phosphorus Chloride lron 

0,9 8::: o,sqo 1,3% 0,90/o 1,9% 1,3 0/o 3,10/o 

4. Resultater 

Analyseresultaterne er bearbejdet statistisk 
og samlet i tabellerne 3-10. 

I tabellerne 3, 6, 7, 8, 9 og 12 er angivet gen
nemsnitsresultaterne og antallet af analyse
rede prøver. Endvidere er der som udtryk 
for variationen i enkeltværdierne anført dels 
standardafvigelsen, dels 95% konfidensinter
vallet. (Ved et 95% konfidensinterval for en
keltværdier forstås, at der er 95% sandsynlig-

10 

hed for, at resultatet af en efterfølgende ana
lyse på samme slags produkt ligger inden for 
dette interval). 

Som supplement er der for enkelte pro
dukter og bestanddele foretaget beregninger 
af årstidsvariationen og den virksomhedsbe
stemte variation (tabel 4-5 og figur 1) samt af 
den anvendte fremstillingsmetodes indfly
delse på mineralindholdet (tabel 8). 
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Tabel 3. Indhold af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor og klorid i søde produkter, 0/o (m/m). 

Tablc 3. 77Jc contcnt o/calciurn, magnesium, sodium, potiissium, phmphorus and chlon·dc in swect lz:quid milk produets, 0/o (mim). 

Calcium Magnium Natrium 
Calcium Magnesium Sodium 

Produkt 
Produet Antal Gns. ± std. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. 

prøver 95% konf. interval prøver 95% konf. interval prøver 95% konf. interval 

Nwnber of Mean± SD Numberof Mean± SD Numberof Mean± SD 
samples 9 5 O/o confid. interval samples 9 5 0/o confid. interval sc1mples 9 5 0/o confid. intervc1l 

Sødmælk 60 0, 121 ± 0,006 60 0,0121 ± 0,0006 60 0,0439 ± 0,0026 
Wholc milk 0,109 - 0,133 0,0109 - 0,0133 0,0387 - 0,0491 

Sødmælk (UHT) 4 0,112 ± 0,005 4 0,0112 ± 0,0008 4 0,0426 ± 0,0046 
Wholc milk (UH]) 0,096 - 0,128 0,0087 - 0,0137 0,0280 - 0,0572 

Letmælk 40 0,123 ± 0,006 40 0,0122 ± 0,0007 40 0,0448 ± 0,0025 
Partly skimmed milk 0,111 - 0,135 0,0108 - 0,0136 0,0396 - 0,0498 

Skummetmælk 38 0,124 ± 0,005 39 0,0122 ± 0,0007 39 0,0443 ± 0,0029 
Skimmcd milk 0,114 - 0,134 0,0108 - 0,0136 0,0384 - 0,0502 

Piskefløde 25 0,067 ± 0,008 25 0,0070 ± 0,0008 25 0,0285 ± 0,0030 
Crcam 380/o fat 0,050 - 0,084 0,0053 - 0,0087 0,0223 - 0,0347 

Fløde 13% 25 0,104 ± 0,007 25 0,0107 ± 0,0008 25 0,0390 ± 0,0029 
Crcam 13 % fat 0,090 - 0,118 0,0090 - 0,0124 0,0330 - 0,0450 

Fløde 13% (UHT) 7 0,099 ± 0,002 7 0,0100 ± 0,0004 6 0,0548 ± 0,0027 
Crcam 13 0/o fat (UHT) 0,094 - 0, 104 0,0090 - 0,0110 0,0479 - 0,0617 
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I de følgende afsnit 4 .1-4 .4 kommenteres 
resulaterne inden for hver af de 4 grupper af 
konsummælkprodukter, som undersøgelsen 
omfatter: Søde produkter, søde produkter 
med tilsætning, syrnede produkter og syr
nede produkter med tilsætning. For jern er 
resultaterne behandlet særskilt i afsnit 4.5. 

4 .1 Søde produkter 
I tabel 3 er anført resultaterne af undersø

gelsen af de søde produkter. 
Såfremt resultaterne i tabel 3 omregnes til 

% af produkternes fedtfrie fase, vil det 
fremgå, at indholdet af de enkelte mineraler 
stort set er det samme fra produkt til pro
dukt. En enkelt undtagelse er indholdet af 
natrium i UHT fløde 13% på gennemsnitlig 
0,0548%. På baggrund af natriumindholdet i 
sødmælk på 0,0439% ville man have forven
tet et indhold på ca. 0,0394% i UHT fløde 
13%, hvilket iøvrigt også er det, som er fun
det i fløde 13%. Det bør her bemærkes, at 
resultaterne for UHT fløde 13% udeluk
kende bygger på prøver fra et enkelt mejeri. 
Efter at nærværende undersøgelse var afslut
tet, blev en prøve af UHT fløde 13% fra et 
andet mejeri analyseret for indholdet af 
natrium. Resultatet var 0,0415%, hvilket be
tyder, at resultatet af nærværende undersø
gelse med hensyn til indholdet af natrium i 
UHT fløde 13% ikke er repræsentativt for 
samtlige produktioner af dette mælkepro
dukt. 

Sammenlignes resultaterne i tabel 3 med 
Helms' værdier i tabel 1, fremgår det, at der 
er god overensstemmelse med hensyn til 
indholdet af calcium, medens indholdet af 
natrium er højere og indholdet af magnium, 
kalium og fosfor lavere, end hvad Helms an
giver. 

Gennemsnitsindholdet af de enkelte mine
raler i sødmælk stemmer gennemgående 
overens med gennemsnitsindholdet i svensk 
og fransk mælk samt i finsk sødmælk (7, 8, 
9). Dog er resultaterne for natrium og 

kalium i tabel 3 henl1oldsvis ca. 10% og ca . 
5% lavere, end hvad der er fundet ved disse 
undersøgelser. 

For at undersøge om der kunne være tale 
om årstidsvariationer og virksomhedsbe
stemte variatoner i indholdet af de enkelte 
mineraler i sødmælk, blev der foretaget en 
tosidet variansanalyse, som viste, at der med 
stor sandsynlighed var såvel en årstidsvaria
tion som en virksomhedsbestemt variation i 
indholdet af de enkelte mineraler i sødmælk. 

For nærmere at belyse disse variationer er 
resultaterne for sødmælk opdelt efter hen
holdsvis årstider, hvilket er anført i tabel 4 og 
afbildet i figur 1, og mejerier, hvilket er anført 
i tabel 5. 

Det ses af tabel 4 og fig. 1, at indholdet af 
calcium var højest i februar+ marts og okto
ber + november og lavest i perioden april til 
september. Dette stemmer overens med, 
hvad der angives af Jenness & Patton (15), 
hvorimod SMR (7) fandt, at indholdet af cal
cium var højest i april, september og oktober 
og lavest i januar. 

Af tabel 5 fremgår, at gennemsnitsindhol
det af calcium i sødmælk fra de enkelte meje
rier lå mellem 0,114% og 0,128%. 

Indholdet af magnium var højest i perio
den fra august til marts og lavest i perioden 
april til juli. Dette falder sammen med, hvad 
SMR (7) fandt. Gennemsnitsindholdet af 
magnium i sødmælk fra de enkelte mejerier 
lå mellem 0,0116% og 0,0126%. 

Indholdet af natrium var højest i perioden 
august til januar og lavest i perioden fra fe
bruar til juli. Dette svarer til, hvad der blev 
fundet af SMR (7). Gennemsnitsindholdet af 
natrium i sødmælk fra de enkelte mejerier lå 
mellem 0,042% og 0,047%. 

Indholdet af kalium var højest i perioden 
fra december til maj og lavest i perioden fra 
juni til november. Dette stemmer overens 
med, hvad SMR (7) fandt. Gennemsnitsind
holdet af kalium i sødmælk fra de enkelte 
mejerier lå mellem 0,151% og 0,158%. 

11 
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Tabel 3. Indhold af calcium, inagnium, natrium, kalium, fosfor og klorid i søde produkter, % (m/m) (fortsat). 

Table 3. The content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphorus and chloride in sweet liquid milk produets, % (mim) 
( continued). 

Kalium Fosfor Klorid 

Potassium Phosphoms Chloride 

Produkt 

Produet Antal Gns. ± ml. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. 
prøver 95% konf. interval prøver 95% konf. interval prøver 95% konf. interval 

Numherof Mean± SD Numher of Mean± SD Nmnher of Mean± SD 
samples 9 5 0/o confid. interval samples 9 5 0/o confid. interval samples 9 5 0/o confid. interval 

Sødmælk 60 0, 154 ± 0,004 60 0,093 ± 0,005 30 0,091 ± 0,006 
Whole milk 0,146 - 0,162 0,083 - 0, 103 0,079 - 0, 103 

Sødmælk (UHT) 4 0, 148 ± 0,005 4 0,089 ± 0,003 2 0,094 ± 0,006 
Whole milk (UHT) 0,132 - 0,159 0,079 - 0,099 

Letmælk 40 0, 156 ± 0,004 39 0,096 ± 0,006 18 0,093 ± 0,006 
Partly skirnrned milk 0,148 - 0,164 0,084 - 0, 108 0,080 - 0, 106 

Skummetmælk 39 0,158 ± 0,004 38 0,097 ± 0,008 18 0,095 ± 0,006 
Skimrned milk 0,150 - 0,166 0,081 - 0, 113 0,082 - 0, 108 

Piskefløde 25 0,095 ± 0,009 25 0,057 ± 0,008 12 0,059 ± 0,005 
Crearn 380/o fat 0,077 - 0,113 0,040 - 0,07 4 0,048 - 0,070 

rløde 13% 25 0,136 ± 0,008 27 0,079 ± 0,007 11 0,080 ± 0,005 
Cream 13 0/o fat 0, 119 - 0, 153 0,065 - 0,093 0,069 - 0,091 

Fløde 13% (UHT) 7 0,128 ± 0,006 8 0,084 ± 0,008 3 0,075 ± 0,002 
Crearn 13 0/o fat (UHT) 0,113 - 0,143 0,065 - 0,103 

' 
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Indholdet af fosfor var højest i perioden 
oktober til marts og lavest i perioden fra april 
til september. Dette svarer til, hvad der blev 
fundet af SMR (7) ogJenness & Patton (12). 
Gennemsnitsindholdet af fosfor i sødmælk 
fra de enkelte mejerier lå mellem 0,088% og 
0,100%. 

Indholdet af klorid var højest i perioden 
august til november og lavest i perioden de
cember til juli. Dette falder sammen med, 
hvad SMR (7) fandt. Gennemsnitsindholdet 
af klorid i sødmælk fra de enkelte mejerier lå 
mellem 0,082% og 0,097%. 

For mineralerne taget under et er indholdet 
(jvf. fig. 1) lavest i perioden april til septem
ber. Årsagen til dette, som også er fundet ved 
flere udenlandske undersøgelser (7, 15, 16), 

er ikke entydigt klarlagt, men tilskrives ofte 
overgangen fra staldfodring til græsning samt 
ændringer i omgivelsernes temperatur. Med 
hensyn til det sidste har undersøgelser dog 
vist, at sammensætningen af mælk fra køer 
udsat for temperaturer mellem 1°C og 23°C 
er konstant (16). 

Det samlede indhold af de 6 mineraler i 
sødmælk fra de enkelte mejerier er, som det 
fremgår af tabel 5, ret konstant, idet gen
nemsnitstotalindholdet varierer mel.lem 
0,506% og 0,525%. 

4. 2 Søde produkter med tilsætning 
I tabel 6 er anført resultaterne af undersø

gelsen af de søde produkter med tilsætning. 
Denne gruppe omfatter forskellige cacao-

Tabel 4. Årstidsvariationen i indholdet af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor og klo
rid i sødmælk, 0/o ( m/ m). 

Table 4. The seasonal variation in the content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phos
phorus and chloride in whole milk, % (mim). 

Calcium Magnium Natrium 
Calcium lvfagnesium Sodium 

Periode Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 

Poiod Antal 95% konf. interval 95% konf. interval 95% konf. interval 
prøver for gns. for gns. for gns. 

Number of )\Iean Mean Mean 
samples 9 5 0/o confid. inten·al 9 5 0/o confid. interval 9 5 0/o confid. interual 

fqr mean for mean for mean 

December+ Januar 10 0,121 0,0123 0,044 
December + January 0,119-0,123 0,0121 0,0125 0,043 - 0,045 

Februar + Marts 10 0,124 0,0124 0,043 
February + March 0,122 - 0,126 0,0122 - 0,0126 0,042 - 0,044 

April+ Maj 10 0,120 0,0118 0,042 
Aprd + May 0,118 - 0,122 0,0116 - 0,0120 0,041 - 0,043 

Juni+ Juli 10 0,117 0,0115 0,042 
June+ July 0,115 - 0,119 0,0113 - 0,0117 0,041 - 0,043 

August+ September 10 0,120 0,0122 0,046 
August+ September 0,118 - 0,122 0,0120 - 0,0124 0,045 - 0,047 

Oktober + November 10 0,124 0,0125 0,046 
October + November 0,122 - 0,126 0,0123 - 0,0127 0,045 - 0,047 

14 
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mælkprodukter. Sammenlignes indholdet af 
de enkelte mineraler i cacaomælkproduk
terne med indholdet i sødmælk ( tabel 3) ses, 
at indholdet af magnium og kalium i cacao
mælkprodukterne er henholdsvis 55-79% og 
22-38% højere end i sødmælk. Årsagen til 
dette er, at cacao indeholder relativt meget 
magnium og kalium (17). Indholdet af de øv
rige mineraler ligger på samme niveau som i 
sødmælk. 

4.3 Syrnede produkter 
I tabel 7 og 8 er anført resultaterne af un

dersøgelsen af de syrnede produkter. 
Sammenlignes resultaterne i tabel 8 for 

produkterne kærnemælk, cremefraiche 38% 
og yoghurt med de tilsvarende finske vær-

dier i tabel 2 ses, at der for kærnemælk og 
cremefraiche 38% er god overensstemmelse 
med natrium som undtagelse. Med hensyn 
til yoghurt er de finske resultater derimod 
alle højere. Askeindholdet i finsk sødmælk 
og yoghurt er henholdsvis 0,73% og 0,91% 
(9), hvilket tyder på, at det fedtfrie tørstof
indl1old forøges med ca. 25% ved yoghurt
fremstillingen. I Danmark er det tilladt maxi
malt at forøge indholdet af fedtfrit mælketør
stof i et omfang svarende til fjernelse af højest 
10% vand (18). Denne forskel i forøgelsen af 
tørstofindholdet kan forklare de forskellige 
resultater for yoghurt. 

Ymer og ylette fremstilledes i undersøgel
sesperioden enten ud fra ultrafiltreret mælk 
eller fra mælk med en efterfølgende valleaf-

Tabel 4. Årstidsvariationen i indholdet af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor og klo
rid i sødmælk, % (m/m) (fortsat). 

Table 4. The seasonal variation in the content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phos
phorus and chloride in whole milk, % (mim) (continued). 

Kalium Fosfor Klorid 
Potassium Phosphorus Chlon'de 

Periode Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 

Period Antal 95% konf. interval 95% konf. interval Antal 95% konf. interval 
prøver for gns. for gns. prøver for gns. 

Number of Mean Afean Number cf Afean 
samples 9 5 0/o amfid. inten;al 9 5 0/o confid. interval samples 9 5 0/o confid. interval 

for mean for mean for rnean 

December+ Januar 10 0,156 0,092 10 0,089 
December + January 0,154 0,158 0,089 - 0,095 0,087 - 0,091 

Februar + Marts 10 0,159 0,094 
February + March 0,157 - 0,161 0,091 - 0,097 

April+ Maj 10 0,156 0,092 10 0,088 
April + lvfay 0,154 - 0,158 0,089 - 0,095 0,086 - 0,090 

Juni+ Juli 10 0,153 0,092 
June+ July 0,151 - 0,155 0,089 - 0,095 

August + September 10 0,152 0,091 10 0,097 
August + September 0,150 - 0,154 0,088 - 0,094 0,095 - 0,099 

Oktober + November 10 0,152 0,097 
October + November 0,150 - 0,154 0,093 - 0,101 
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Fig. 1. Det gennemsnitlige indhold af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor og klorid i 
sødmælk med angivelse af 9 5 % konfidensintervallet afbildet som funktion af årstiden. 

Fig. 1. The seasonal variation in the content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phos
phorns and chloride in whole milk, given with 9 5 % confidence intervals. 
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Fig. 1. Det gennemsnitlige indhold af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor og klorid i 
sødmælk med angivelse af 95% konfidensintervallet afbildet som funktion af årstiden 
(fortsat). 

Fig. 1. The seasonal variation in the content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phos
phorus and chloride in whole milk, given with 95% confidence intervals (continued). 
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;; Tabel 5. Den virksomhedsbestemte variation i indholdet af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor og klorid i sødmælk,% 

(m/m). 

Tab le 5. Variation between dairy plants of the content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphorus and chloride in whole 
milk, % (mim). 

C.1kiu111 Magnium Natrium 

Ct!ci11111 Magnesium Sodium 

Mejeri 

Dairy p!,mt Antal Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 
prøver 95% konf. interval for gns. 95% konf. interval for gns. 95% konf. interval for gns. 

Nu111hcr o{ Mc,111 Mc,m Mean 
s,unplcs · 9 5 °/o confid. i11tcrua! Jr1r rncan 9 5 0/o confid. interval for mcan 9 5 0/o confid. interval for mcan 

1 6 0, 114 0,0116 0,043 
0,114 - 0,117 0,0113 0,0119 0,041 - 0,045 

2 6 0,118 0,0119 0,042 
0,115 - 0,121 0,0116 - 0,0122 0,040 - 0,044 

3 6 0,120 0,0119 0,045 
0,117 - 0,123 0,0116 - 0,0122 0,043 - 0,047 

4 6 0,120 0,0119 0,044 
0,117 - 0,123 0,0116 - 0,0122 0,042 - 0,046 

5 6 0,120 0,0121 0,047 
0,117 - 0,123 0,0118 - 0,0124 0,045 - 0,049 

6 6 0,120 0,0123 0,045 
0,117 - 0,123 0,0120 - 0,0126 0,043 - 0,047 

7 6 0,122 0,0124 0,046 
0,119 - 0,125 0,0121 - 0,0127 0,044 - 0,048 

8 6 0,126 0,0126 0,043 
0,123 - 0,129 0,0123 - 0,0129 0,041 - 0,045 

9 6 0,123 0,0121 0,043 
0,120 - 0,126 0,0118 - 0,0124 0,041 - 0,045 

10 6 0,128 0,0124 0,044 
0,125 - 0,131 0,0121 - 0,0127 0,042 - 0,046 
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Tabel 5. Den virksomhedsbestemte variation i indholdet af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor og klorid i sødmælk, 0/o 

(m/m) (fortsat). 
Table 5. Vanation between dairy plants of the content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphorus and chloride in whole 

milk, % (mim) ( continued). 

Kalium Fosfor Klorid Sum 

Potassi11m Phosphoms Chloride Sum 

Mejeri 

Dairy plant Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Sum af gennemsnit 

Antal 95% konf. interval 95% konf. interval Antal 95% konf. interval 95% konf. interval 

prøver for Gns. for Gns. prøver for Gns. for sum af gns. 

N11mber of Mean Mean Number af Mean Sum af mean 

samples 95 0/o confid. interval 9 5 0/o conji"d. interval samples 9 5 0/o confid. interval 9 5 0/o conjid. interval 

for mean for mean for me,1n for sum of mean 

1 6 0,154 0,088 3 0,095 0,506 

0,151 - 0,157 0,085 - 0,091 0,091 - 0,099 0,499 - 0,513 

2 6 0,154 0,090 3 0,090 0,506 

0,151 - 0,157 0,087 - 0,093 0,086 - 0,094 0,499 - 0,513 

3 6 0,157 0,093 3 0,095 0,522 

0,154 - 0,160 0,090 - 0,0% 0,091 - 0,099 0,515 - 0,529 

4 6 0,155 0,092 3 0,097 0,520 

0,152 - 0,158 0,089 - 0,095 0,093 - 0,101 0,513 - 0,527 

5 6 0,153 0,093 3 0,092 0,517 

0,150 - 0,156 0,090 - 0,0% 0,088 - 0,0% 0,510 - 0,524 

6 6 0,155 0,093 3 0,091 0,516 

0,152 - 0,158 0,090 - 0,0% 0,087 - 0,095 0,509 - 0,523 

7 6 0,158 0,096 3 0,091 0,525 

0,155 - 0,161 0,093 - 0,099 0,087 - 0,095 0,518 - 0,532 

8 6 0,154 0,093 3 0,089 0,518 

0,151 - 0,157 0,090 - 0,096 0,085 - 0,093 0,511 - 0,525 

9 6 0,154 0,098 3 0,089 0,514 

0,151 - 0,157 0,090 - 0,096 0,085 - 0,093 0,507 - 0,521 

10 6 0,151 0,100 3 0,082 0,517 

0,148 - 0,154 0,097 - 0,103 0,078 - 0,086 0,510 - 0,524 
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Tabel 6. Indhold af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor og klorid i søde produkter med tilsætning,% (m/m). 
Table 6. The content af calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphorus and chloride in sweet milk produets with admixture, 0/o 

(mim). 

Calcium Magnium Natrium 
Calcium Magnesium Sodi,,m 

Produkt 
Produet Antal Gns. ± std. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. 

Prøver 95% konf. interval Prøver 95% konf. interval Prøver 95% konf. interval 

Numberof Mean± SD Numberof Mean± SD Numberof Mean± SD 
samples 9 5 % confid. interval samples 9 5 % confid. interval samples 9 5 % confid. interval 

Cacaomælk 12 0,112 ± 0,006 12 0,0188 ± 0,0015 12 0,0480 ± 0,00~7 
Chocolate milk 0,099 - 0,125 0,0155 - 0,0221 0,0356 - 0,0605 

UHT cacaomælk 13 0, 115 ± 0,005 13 0,0213 ± 0,0016 13 0,0441 ± 0,0026 
UHT chocolate milk 0,104 - 0,126 0,0181 - 0,0248 0,0384 - 0,0498 

UHT cacaoskummetmælk 18 0,119 ± 0,008 18 0,0216 ± 0,0015 18 0,0451 ± 0,0032 
UHT chocolate skimmed milk 0,102 0,136 0,0184 - 0,0248 0,0383 - 0,0519 

-~ 
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Tabel 6. Indhold af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor og klorid i søde produkter med tilsætning,% (mim) (fortsat). 

Table 6. The content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphorus and chloride in sweet milk produets with admixture, 0/o 
(mim) ( continued). 

Kalium Fosfor Klori<l 
Potassium Phosphoms Chloride 

Produkt 

Produet Antal Gns. ± std. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. 
Prøver 95% konf. interval Prøver 95% konf. interval Prøver 95% konf. interval 

Number of Mean± SD Numberof Mean± SD Number of Mean± SD 
samples 9 5 0/o confid. interval samples 9 5 0/o confid. interval samples 9 5 0/o confid. interval 

Cacaomælk 12 0,188 ± 0,011 13 0,095 ± 0,007 6 0,088 ± 0,014 
Chocolate milk 0,164 - 0,212 0,080 - 0, 110 0,052 - 0,124 

UHT cacaomælk 13 0,212 ± 0,006 14 0,097 ± 0,004 6 0,085 ± 0,008 
UHT chocolate milk 0, 199 - 0,225 0,088 - 0, 106 0,064 - 0,106 

UHT cacaoskummetmælk 18 0,211 ± 0,009 18 0,098 ± 0,006 8 0,090 ± 0,006 
UHT chocolate skimmed milk 0,192 - 0,230 0,085 - 0,110 0,076 - 0,104 
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Tabel 7. Indhold af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor og klorid i syrnede produkter, % (111/111). 
Table 1. The content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphorus and chloride in cultured produets, % (mim). 

Calcium Magnium Natrium 

Cilcium Magnesimn Sodium 

Produkt 

Produet Antal Gns. ± std. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. 
Prøver 95% konf. interval Prøver 95% konf. interval Prøver 950/o konf. interval 

Number of Mean± SD Number af Mean± SD Number of Mean± SD 
samples 95 % confid. interval st1mples 9 5 % confid. interval s,mzples 9 5 0/o confid. interval 

Kærnemælk 61 0,121 ± 0,006 61 0,0122 ± 0,0008 61 0,0443 ± 0,0028 
Buttemzilk 0,109 - 0,133 0,01,06 - 0,0138 0,0387 - 0,0499 

Tykmælk 24 0,127 ± 0,009 24 0,0127 ± 0,0009 
junket 0,108 - 0,146 0,0108 - 0,0146 

Creme fraiche 18% 25 0,097 ± 0,005 25 0,0099 ± 0,0007 
Cultured cream 18% fat 0,087 - 0, 107 0,0085 - 0,01 I 3 

Creme fraiche 38% 18 0,065 ± 0,006 18 0,0070 ± 0,0008 
Cultured c,eam 38% fat 0,052 - 0,078 0,0053 - 0,0087 

A-38 24 0,124 ± 0,009 24 0,0123 ± 0,0013 9 0,0490 ± 0,0045 
Acidophilus milk 0,105 - 0,143 0,0096 - 0,0150 0,0386 - 0,0594 

Yoghurt naturel 37 0,131 ± 0,008 37 0,0127 ± 0,0008 37 0,0461 ± 0,0032 
I'lain yoghurt 0,115 - 0,147 0,0111 - 0,0143 0,0396 - 0,0526 

- - -- --· 
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Tabel 7. Indhold af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor og klorid i syrnede produkter, % (rn/rn) (fortsat). 

Table 1. 1he content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphorus and chloride in cultured produets, % (mim) 
( continued). 

Kalium f .'osfor Klorid 

Potassium Phosphorus Ch!oride 

Produkt 

Produet Antal Gns. ± std. afvig. Antal Gns. ± ml. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. 
Prøver 95% konf. interval Prøver 95% konf. interval Prøver 95% konf. interval 

Number of Mean± SD Number of Mean± SD N11mber of Mean± SD 
samples 9 5 0/o conji'd. interval samples 95 0/o confid. interval samples 9 5 0/o confid. interval 

Kærnemælk 61 0,156 ± 0,007 69 0,092 ± 0,00() 31 0,093 ± 0,004 
Buttermilk 0,142 - 0,170 0,080 - 0, 104 0,085 - 0,101 

Tykmælk 27 0,095 ± 0,007 
junket 0,081 - 0,109 

Cremefraiche 180/o 25 0,076 ± 0,009 
Cttltured cream 180/o fat 0,057 - 0,095 

Creme fraiche 380/o 18 0,059 ± 0,010 
Ctt!tured cream 380/o fat 0,038 - 0,080 

A-38 9 0,155 ± 0,010 24 0,099 ± 0,009 
Acidophilus milk 0,132 - 0,178 0,080 - 0,118 

Yoghurt naturel 37 0, 159 ± 0,009 37 0,099 ± 0,006 16 0,092 ± 0,008 
Plain yoghurt 0,141 - 0,177 0,087 - 0, 111 0,075 - 0,109 
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Tabel 8. Indhold af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor og klorid i ymer og ylette fremstillet dels af mælk med en efter
følgende valleaftapning, dels ud fra ultrafiltreret mælk, % (111/111). 

Table 8. 1he content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphorus and chloride in ymer and ylette manufactured from 
milk with a foliowing wheydraining or from ultrafiltered milk, % (mim). 

Calcium Magnium Natrium 

Calcium Magnesium Sodium 

Produkt 
Produet Antal Gns. ± std. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. 

Prøver 95% konf. interval Prøver 95% konf. interval Prøver 95% konf. interval 

Number of Mean± 5D Numher of Mean± SD Number of Mean± SD 
samples 9 5 % confid. interval samples 9 5 % confid. interval samples 9 5 % confid. interval 

Ylette naturel 12 0,118 ± 0,004 12 0,0125 ± 0,0006 12 0,0423 ± 0,0034 
(kone. ved valleaftapning) 0,109 - 0,127 0,0111 - 0,0138 0,0348 - 0,0498 
Plain ylette 
( conc. by whey draining) 

(kone. ved ultrafiltrering) 18 0, 195 ± 0,009 18 0,0154 ± 0,0008 18 0,0453 ± 0,0025 
(conc. by ultr4iltration) 0,176 - 0,214 0,137 0,0171 0,0400 - 0,0506 

Ymer (kone. v. valleaftapning) 12 0,115 ± 0,008 12 0,0121 ± 0,0009 12 0,0406 ± 0,0033 
Ymer (conc. by whey draining) 0,097 - 0, 133 0,0101 - 0,0141 0,0333 - 0,0479 

(kone. ved ultrafiltrering) 17 0,188 ± 0,012 17 0,0152 ± 0,0009 17 0,0452 ± 0,0024 
(conc. by ultrafiltration) 0,163 - 0,213 0,0133 - 0,0171 0,0402 - 0,0502 

'/ .. 
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Tabel 8. Indhold af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor og klorid i ymer og ylette fremstillet dels af mælk med en efter
følgende valleaftapning, dels ud fra ultrafiltreret mælk, 0/o (m/m) (fortsat). 

Table 8. The content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphorus and chlon"de in ymer and ylette manufactured from 
milk with a foliowing wheydraining or from ultrafiltered milk, 0/o (mim) (continued). 

Kalium Fosfor Klorid 
Potassimn Phosphorus Chloride 

Produkt 
Produet Antal Gns. ± std. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. 

Prøver 95% konf. interval Prøver 95% konf. interval Prøver 95% konf. interval 
Number of Mean± SD Numher of Mean± SD Numher of Mean± SD 

samples 9 5 % confid. interval smnples 9 5 0/o confid. interval samples 9 5 0/o confi'd. interval 

Ylette naturel 11 0,150 ± 0,005 14 0,126 ± 0,004 6 0,091 ± 0,006 
(kone. ved valleaftapning) 0,139 - 0,161 0,117 - 0,135 0,076 - 0,106 
Plain ylette 
(conc. by whey draining) 

(kone. ved ultrafiltrering) 17 0, 156 ± 0,004 17 0, 134 ± 0,008 9 0,080 ± 0,010 
(conc. by ultrafiltration) 0,148 - 0,164 0,117 - 0,151 0,057 - 0, 103 

Ymer (kone. v. valleaftapning) 11 0, 145 ± 0,006 11 0,121 ± 0,007 6 0,091 ± 0,007 
Ymer (conc. by whey draining) 0,132 - 0,158 0,105 - 0,137 0,073 - 0, 109 

(kone. ved ultrafiltrering) 17 0, 159 ± 0,005 16 0, 130 ± 0,007 9 0,082 ± 0,005 
(conc. by ultrafiltration) 0,148 - 0,170 0,115 - 0,145 0,070 - 0,094 

.., 
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Tabel 9. Indhold af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor og klorid i syrnede produkter med tilsætning,% (m/m). 
Table 9. The content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphorus and chloride in cultured produets with admixture, % 

(mim). 

Calcium Magnium Natrium 

Calcium Magnesium Sodium 

Produkt 
Produet Antal Gns. ± std. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. 

Prøver 95% konf. interval Prøver 95% konf. interval Prøver 95% konf. interval 

Numberof Mean± SD Numberof Mean± SD Numberof Mean± SD 

samples 9 5 0/o confid. interval samples 9 5 0/o confid. interval samples 95 0/o confid. interval 

Yoghurt m. jordbær 18 0,119 ± 0,005 18 0,0119 ± 0,0008 17 0,0398 ± 0,0017 

Strawbeny yoghurt 0,108 - 0,130 0,0102 - 0,0136 0,0362 - 0,0434 

Yoghurt m. peach mclba 18 0,114 ± 0,007 18 0,0117 ± 0,0010 17 0,0404 ± 0,0036 

Peach melba yoghurt 0,099 - 0,129 0,0096 - 0,0138 0,0328 - 0,0480 

Yoghurt m. skovbær 18 0, 11 l ± 0,006 18 0,0117 ± 0,0007 18 0,0407 ± 0,0032 

Wildbeny yoghurt 0,098 - 0,124 0,0102 - 0,0132 0,0339 - 0,0475 

Yoghurt m. mi.isli 6 0,115 ± 0,006 6 0,0126 ± 0,0007 6 0,0386 ± 0,0027 

Mus/i yoghurt 0,100 - 0,130 0,0108 - 0,0144 0,0317 - 0,0455 

Yoghurt m. appelsin saft 18 0,116 ± 0,006 18 0,0125 ± 0,0008 18 0,0410 ± 0,0019 

Orange juice yoghurt 0,103 - 0,129 0,0108 - 0,0142 0,0370 - 0,0450 

Yoghurt m. grøntsager 13 0, 117 ± 0,008 13 0,0115 ± 0,0007 13 0,0407 ± 0,0029 

Vegetable yoghurt 0,100 - 0,134 0,0100 - 0,0130 0,0344 - 0,0470 

Yoghurt m. solbær 7 0,126 ± 0,008 7 0,0128 ± 0,0008 7 0,0421 ± 0,0026 

Black currant yoghurt 0,106 - 0,146 0,0108 - 0,0148 0,0357 - 0,0485 

Citronkærnemælk 24 0, 114 ± 0,005 24 0,0112 ± 0,0007 24 0,0412 ± 0,0026 

Lemon buttemiilk 0,104 - 0,124 0,0098 - 0,0126 0,0358 - 0,0466 

;I 
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Tabel 9. Indhold af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor og klorid i syrnede produkter med tilsætning,% (m/m) (fortsat). 
Table 9. The content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphoms and chloride in cultured produets with admixture, 0/o 

(mim) ( continued). 

Kalium Fosfor Klorid 
Potassium Phosphoms Chloride 

Produkt 
Produet Antal Gns. ± std. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. Antal Gns. ± std. afvig. 

Prøver 95% konf. interval Prøver 95% konf. interval Prøver 95% konf. interval 

Numberof Mean± SD Number of Mean± SD Numberof Mean± SD 
samples 9 5 % confid. interval samples 95 0/o confid. interval samples 9 5 0/o confid. interval 

Yoghurt m. jordbær 18 0, 148 ± 0,009 20 0,088 ± 0,005 9 0,086 ± 0,009 
Strawbeny yoghurt 0,129 - 0,167 0,078 - 0,098 0,065 - 0, 107 

Yoghurt m. peach mclba 18 0,150 ± 0,009 19 0,089 ± 0,008 9 0,086 ± 0,006 
Peach melba yoghurt 0,131 - 0,169 0,072 - 0,106 0,072 - 0,100 

Yoghurt m. skovbær 18 0, 150 ± 0,008 19 0,085 ± 0,007 9 0,086 ± 0,005 
Wildbeny yoghurt 0,133 - 0,167 0,070 - 0, 100 0,07 4 - 0,098 

Yoghurt m. miisli 6 0, 145 ± 0,005 6 0,095 ± 0,005 9 0,084 ± 0,006 
Musli yoghurt 0,132 - 0,158 0,082 - 0, 108 0,070 - 0,098 

Yoghurt m. appelsin saft 18 0, 165 ± 0,007 20 0,088 ± 0,005 3 0,077 ± 0,006 
Orange juice yoghurt 0,150 0,180 0,078 - 0,098 

Yoghurt m. grøntsager 13 0,145 ± 0,008 13 0,087 ± 0,006 6 0,081 ± 0,005 
Vegetable yoghurt 0,128 - 0,162 0,074 0,100 0,068 - 0,094 

Yoghurt m. solbær 7 0,158 ± 0,010 6 0,091 ± 0,007 3 0,084 ± 0,003 
Black currant yoghurt 0,134 - 0,182 0,073 - 0, 109 

Citronkærnemælk 23 0,147 ± 0,007 26 0,089 ± 0,005 12 0,087 ± 0,005 
Lemon buttemzilk 0,133 - 0,161 0,079 - 0,099 0,076 - 0,098 

,, 
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tapning. Resultaterne af undersøgelsen af 
ymer og ylette er i tabel 9 opdelt efter den an
vendte fremstillingsmetode, idet det fra en 
tidligere undersøgelse på Statens Forsøgsme
jeri (19) vides, at den anvendte fremstillings
teknik har stor indflydelse på indholdet af 
calcium og fosfor. Ved den nævnte undersø
gelse blev der fundet et højere indhold af cal
cium og fosfor i ymer fremstillet ud fra ultra
filtreret mælk end i ymer fremstillet af mælk 
med en efterfølgende valleaftapning. Det 
blev konkluderet, at forskellen skyldtes, at 
mælkens kolloidale calcium og fosfor, som 
følge af at ultrafiltreringsmembranerne ikke 
var permeable for disse stoffer, blev koncen
treret ved ultrafiltreringen. 

Ud fra tabel 8 kan det beregnes, at der er en 
forskel (signifikant ved t-test på 0,5% ni
veau) i gennemsnitsindholdet af calcium og 
fosfor i de to typer ymer og ylette. Herud
over er der imidlertid også en signifikant for
skel i indholdet af magnium, natrium, ka
lium og klorid. Med hensyn til magnium er 
årsagen den samme som for calcium og fos
for, idet ca. 27% af mælkens magnium findes 
i den kolloidale fase (15). For natrium, ka
lium og klorid, der i modsætning til calcium, 
magnium og fosfor forefindes som ubundne 
ioner (15), har det ikke været muligt at 
klarlægge, om forskellen skyldes bestemte 
forhold ved de to fremstillingsmetoder. 

Helms angiver indholdet af calcium og 
magnium i ymer og ylette til henholdvis 
0,115% og 0,012%, hvilket stemmer med, 
hvad der blev fundet ved denne undersøgelse 
i ymer og ylette fremstillet af mælk med en 
efterfølgende valleaftapning. Imidlertid 
fremstilles ymer og ylette efterhånden næ
sten udelukkende ud fra ultrafiltreret mælk, 
hvilket betyder, at det faktiske indhold af cal
cium og magnium i hovedparten af den ymer 
og ylette, som fremstilles, er henholdsvis ca. 
64% og ca. 25% højere, end hvad Helms an
giver. 
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Helms angiver endvidere indholdet af fos
for i ymer til 0,087%, hvilket er væsentligt 
mindre end, hvad der er fundet ved denne 
undersøgelse, både for ymer fremstillet af 
mælk med en efterfølgende valleaftapning 
(0,121 %) og for ymer fremstillet ud fra ultra
filtreret mælk (0,130%). Ved en tidligere un
dersøgelse på Statens Forsøgsmejeri (19) blev 
samstemmende fundet 0,117% fosfor i ymer 
fremstillet af mælk med en efterfølgende val
leaftapning og 0,137% fosfor i ymer fremstil
let ud fra ultrafiltreret mælk. Disse høje ind- · 
hold af fosfor i ymer kan forklares ved, at en 
væsentlig del af mælkens fosfor er knyttet til 
kaseinet, hvorfor ymer (ylette) - som inde
holder mindst 6% protein- må indeholde en 
del mere fosfor end f.eks. sødmælk. 

4.4 Syrnede produkter med tilsætning 
I tabel 9 er anført resultaterne af undersø

gelsen af de syrnede produkter med tilsæt
rung. 

Ved vurdering af resultaterne må det tages i 
betragtning, at indholdet af mineraler i yog
hurt med tilsætning afhænger af følgende 
udover indholdet i udgangsmælken: 
1) koncentreringsgraden af det fedtfrie tør

stof, som ved yoghurtfremstillingen kan 
svinge mellem O og 11 %, 

2) mængden af den tilsatte frugtkonserves, 
som oftest udgør 12,5-15% af den færdige 
yoghurt, og 

3) indholdet af mineraler i den tilsatte frugt
konserves. 

Af tabel 9 fremgår, at ovenstående kun har 
givet anledning til mindre forskelle i indhol
det af mineraler i de forskellige yoghurtpro
dukter. 

Ved sammenligning med tabel 7 ses, at ind
holdet af calcium, magnium, natrium, ka
lium, fosfor og klorid i yoghurt med tilsæt
ning i gennemsnit udgør henholdsvis 89, 95, 
88, 96, 90 og 90% af indholdet i yoghurt na
turel. Dette betyder, da yoghurt med tilsæt
ning består af 85-87,5% yoghurt maturel og 
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12,5-15% tilsætning, at den tilsatte frugtkon
serves kun i beskedent omfang bidrager til 
det totale indhold af de enkelte mineraler. 

Indholdet af mineraler i citronkærnemælk 
udgør ca. 95% af det indhold, som findes i 
kærnemælk (jvf. tabel 7). Dette er i overens
stemmelse med, at der er tilsat ca. 5% sukker 
til citronkærnemælk. 

4. 5 Indholdet af jern i 
konsummælkprodukter 

A. Sørensen og W. Hjarde (20) har i deres 
undersøgelse af jernindholdet i danske lev
nedsmidler bestemt indholdet af jern i for
skellige konsummælkprodukter. De fandt, 
at konsummælkprodukter i gennemsnit 
indeholdt fra 0,3 mg jern/kg ( skum
metmælk) til 0,85 mg jern/kg (yoghurt med 
frugt). En undtagelse var cacaomælk, som 
indeholdt 3,5 mg jern/kg. Sammenlignes 
disse resultater med de 10-18 mg jern, som 
The Food and Nutrition Board (21) anbefa
ler, at man får tilført dagligt, er det klart, at 

mælk i denne forbindelse ikke har nogen 
ernæringsmæssig betydning. På denne bag
grund blev det besluttet ved nærværende un
dersøgelse kun at analysere et mindre antal 
konsummælkprodukter for indholdet af 
Jern. 

I tabel 10 er anført resultaterne af undersø
gelsen af indholdet af jern i udvalgte kon
summælkprodukter. 

Resultaterne i tabel 10 stemmer overens 
med resultaterne af Sørensens og Hjardes 
undersøgelse. Den eneste forskel er indhol
det af jern i cacaomælk, hvor der ved nærvæ
rende undersøgelse er fundet et indhold på 
5,9 mg/kg, mens Sørensen og Hjarde fandt 
3,5 mg/kg. Indholdet af jern i cacaomælk 
afhænger først og fremmest af indholdet af 
jern i den tilsatte cacao, idet cacao har et højt 
indhold af jern (19-225 mg/kg (17)). Dette er 
da også grunden til, at cacaomælk indehol
der betydeligt mere jern end de øvrige kon
summælkprodukter. Herudover afhænger 

Tabel 10. Indholdet af jern i udvalgte konsummælkprodukter mg/kg. 

Table 10. The content of iron in selected liquid milk produets mg/kg. 

Produkt Antal prøver Gennemsnit Standardafvigelse 
Produet Number of samples ,Wean Standard deviation 

Sødmælk 6 0,33 0,09 
Whole milk 

Piskefløde 2 0,40 0,05 
Cream 3 8 % fat 

Cacaomælk 3 5,87 0,51 
Chocolate milk 

Ymer 4 0,28 0,05 
Ymer 

Yoghurt naturel 3 0,44 0,06 
Plain yoghurt 

Yoghurt m. jordbær 4 0,65 0,17 
Strawberry yoghurt 

Yoghurt m. skovbær 4 0,89 0,26 
Wildberry yoghurt 
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indholdet naturligvis af, hvor meget cacao, 
der tilsættes. De her nævnte forhold kan for
klare de forskellige resultater med hensyn til 
indholdet af jern i cacaomælk. 

Grunden til det højere indhold af jern i pi
skefløde end i sødmælk er, at en stor del af 
det tilstedeværende jern i mælk er bundet til 
fedtkuglemembranmaterialet, hvoraf der 
findes mere i piskefløde end i sødmælk (15, 
22). 

Undersøgelser har vist (8, 22), at mælk 
indeholder mellem 0,10 og 0,25 mg jern/kg, 

når det forlader mælkekirtlerne. Dette tyder 
på, at dansk mælk under indsamlingen og 
forarbejdningen kontamineres en smule med 
Jern. 

Sammenlignes resultaterne i tabel 10 med 
resultaterne af de udenlandske undersøgelser 
i tabel 2 ses, at indholdet af jern i danske kon
summælkprodukter er ca. 33-51 % lavere. 
Dette kunne tyde på, at de i tabel 2 angivne 
udenlandske produkter ligeledes er konta
mineret med jern og endda i højere grad end 
de danske produkter. 

5. Konklusion 

En samlet oversigt over de fundne gen
nemsnitsværdier er gengivet i tabel 11. 

For de søde produkter med og uden tilsæt
ning har undersøgelsen vist, at der er behov 
for mindre justeringer af Helms' nærings
stoftabeller. Endvidere har undersøgelsen 
påvist dels en årstidsvariation, dels en virk
somhedsbestemt variation i indholdet af cal
cium, magnium, natrium, kalium, fosfor og 
klorid i sødmælk. 

Årstidsvariationen er angivet i tabel 12. 
Med hensyn til den virksomhedsbestemte 

variation fremgik det af undersøgelsen, at i 
sødmælk fra de enkelte mejerier lå gennem
snitsindholdet af calcium i undersøgelsespe
rioden mellem 0,114% og 0,128%, magnium 
mellem 0,0116% og 0,0126%, natrium mel
lem 0,042% og 0,047%, kalium mellem 
0,151 % og 0,158%, fosfor mellem 0,088% og 
0,100% og klorid mellem 0,082% og 
0,097%. 

Også for de syrnede produkter med og 
uden tilsætning viste undersøgelsen et behov 
for mindre justeringer af Helms' nærings
stoftabeller. Undersøgelsen viste endvidere, 
at der var forskel i indholdet af calcium, mag
nium og fosfor i produkterne ymer og ylette 
fremstillet henholdsvis af mælk med en ef-
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terfølgende valleaftapning og ud fra ultrafil
treret mælk. I ymer og ylette fremstillet af 
mælk med efterfølgende valleaftapning var 
gennemsnitsindholdet af calcium henholds
vis 0,115% og 0,118%, af magnium 0,0121 % 
og 0,0125% og af fosfor 0,121 % og 0,126%. 
Til sammenligning var gennemsnitsindhol
det af calcium i ymer og ylette fremstillet ud 
fra ultrafiltreret mælk henholdsvis 0,188% og 
0,195%, af magnium 0,0152% og 0,0154% og 
af fosfor 0,130% og 0,134%. Dette forhold 
skyldtes, at mælkens kolloidale calcium, 
magnium og fosfor koncentreres ved ultrafil
trenngen. 

Det kunne endvidere påvises, at der også 
med hensyn til indholdet af natrium, kalium 
og klorid var forskel mellem indholdet i pro
dukterne ymer og ylette fremstillet på meje
rier, som henholdsvis anvender ultrafiltre
ring og valleaftapning. Det kunne imidlertid 
ikke klarlægges, om denne forskel skyldtes 
forhold ved de to fremstillingsmetoder. 

På tidspunktet for denne beretnings udgi
velse fremstilles ymer (ylette) næsten ude
lukkende ud fra uhrafiltreret mælk. 

Af undersøgelsen fremgik endvidere, at 
indholdet af calcium, magnium, natrium, ka
lium, fosfor og klorid kun varierede lidt i 
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Tabel 11. Gennemsnitsværdier for indholdet af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor, 
klorid og jern i danske konsummælkprodukter,% (m/m). 

Tab le 11. A verage values for the content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phospho
rus, chloride and iron in danish liquid milk produets, % (mim). 

Calcium Magnium 
Calcium Magnesium 

Produkt 
Produet Antal Antal 

prøver Gns. prøver Gns. 
Numberof Mean Numberof Mean 

samples samples 

Sødmælk 60 0,121 60 0,0121 
Whole milk 

Sødmælk (UHT) 4 0,112 4 0,0112 
Whole milk (UHT) 

Letmælk 40 0,123 40 0,0122 
Partly skimmed milk 

Skummetmælk 38 0,124 39 0,0122 
Skimmed milk 

Piskefløde 25 0,067 25 0,0070 
Cream 38% fat 

Fløde 13% 25 0,104 r _:, 0,0107 
Cream 13 % fat 

Fløde 13% (UHT) 7 0,099 7 0,0100 
Cream 13 % fat (UHT) 

Cacaomælk 12 0,112 12 0,0188 
Chocolate milk 

Cacaomælk (UHT) 13 0,115 13 0,0213 
Chocolate milk (UHT) 

Cacaoskummetm. (UHT) 18 0,119 18 0,0216 
Chocol. skim. milk (UHT) 

Kærnemælk 61 0,121 61 0,0122 
Buttermilk 

Tykmælk 24 0,127 24 0,0127 
junket 

Creme fraiche 18 % 25 0,097 25 0,0099 
Cultured cream 18% fat 

Cremefraiche 38% 18 0,065 18 0,0070 
Cultured cream 38% 

A-38 24 0,124 24 0,0123 
Acidophilus milk 

Ylette naturel 
(kone. ved valleaftapning) 12 0,118 12 0,0125 
Plain ylette 
( con. by whey draining) 

,:- Ved en senere undersøgelse er fundet 0,0415% (jvf. side 11). 
,:- At a later investigation is found 0,0415 %. 

Natrium Kalium 
Sodium Potassium 

Antal Antal 
prøver Gns. prøver Gns. 

Niimberof 
samples 

Mean Numberof 
samples 

}1/ean 

60 0,0439 60 0,154 

4 0,0426 4 0,0148 

40 0,0448 40 0,156 

39 0,0443 39 0,158 

25 0,0285 25 0,095 

25 0,0390 25 0,136 

6 0,0548':· 7 0,128 

12 0,0480 12 0,188 

13 0,0441 13 0,212 

18 0,0451 18 0,211 

61 0,0443 61 0,156 

9 0,0490 9 0,155 

12 0,0423 11 0,150 
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Tabel 11. Gennemsnitsværdier for indholdet af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor, 
klorid og jern i danske konsummælkprodukter, % (m/m) (fortsat). 

Tab le 11. A verage values for the content of calciuml magnesium, sodium, potassium, phospho
rus, chloride and iron in danish liquid milk produets, % (mim) (continued). 

Calcium Magnium Natrium Kalium 
Calcium Magnesium Sodium Potassium 

Produkt 
Produet Antal Antal Antal Antal 

prøver Gns. prøver Gns. prøver Gns. prøver Gns. 
Numberof l.1ean Numberof /'.Jean Numberof Mean Numberof Mean 

samples samples samples samples 

Ylette naturel 
(kone. ved ultrafiltrering) 18 0,195 18 
Plain ylette 

0,0154 18 0,0453 17 0,156 

(conc. by ultrafiltration) 

Ymer 
(kone. ved valleaftapning) 12 0,115 12 
Ymer 

0,0121 12 0,0406 11 0,145 

(conc. by whey draining) 

Ymer 
(kone. ved ultrafiltrering) 17 0,188 17 0,0152 17 0,0452 17 0,159 
Ymer 
(conc. by ultrafiltration) 

Yoghurt naturel 37 0,131 37 0,0127 37 0,0461 37 0,159 
Plain yoghurt 

Yoghurt m. jordbær 18 0,119 18 0,0119 17 0,0398 18 0,148 
Strawberry yoghu1t 

Yoghurt m. peaeh melba 18 0,114 18 0,0117 17 0,0404 18 0,150 
Peach melba yoghu1t 

Yoghurt m. skov bær 18 0,111 18 
Wildberry yoghurt 

0,0117 18 0,0407 18 0,150 

Yoghurt m. appelsinsaft 18 0,116 18 0,0125 18 0,0410 18 0,165 
Orange juice yoghurt 

Yoghurt m. miisli 6 0,115 6 
Miisli yoghu1t 

0,0126 6 0,0386 6 0,145 

Yoghurt m. grøntsager 13 0,117 13 0,0115 13 0,0407 13 0,145 
Vegetable yoghu1t 

Yoghurt m. solbær 7 0,126 7 0,0128 7 0,0421 7 0,158 
Black currant yoghurt 

Citronkærnemælk 24 0,114 24 0,0112 24 0,0412 23 0,147 
Lemon buttermilk 
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Tabel 11. Gennemsnitsværdier for indholdet af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor, 
klorid og jern i danske konsummælkprodukter, 0/o (m/m) (fortsat). 

Tab le 11. A verage values for the content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phospho
rus, chloride and iron in danish liquid milk produets, % (mim) (continued). 

Fosfor Klorid Jern 
Phaspharus Chiaride Iran 

Produkt 
Produet Antal Antal Antal 

prøver Gns. prøver Gns. prøver Gns. 
Number af iWean Number af lvfean Number af Mean 

samples samples samples 

Sødmælk 60 0,093 30 0,091 6 0,033-10-3 
Whole milk 

Sødmælk (UHT) 4 0,089 2 0,094 
Whole milk (UH7) 

Letmælk 39 0,096 18 0,093 
Partly skimmed milk 

Skummetmælk 38 0,097 18 0,095 
Skimmed milk 

Piskefløde r 0,057 12 0,059 2 0 040·10-3 _:, 
' Cream 38% fat 

Fløde 13% 27 0,079 11 0,080 
Cream 13 % fa.t 

Fløde 13 % (UHT) 8 0,084 3 0,075 
Cream 13 % fat (UHT) 

Cacaomælk 13 0,095 6 0,088 3 0,590·10-3 
Chocolate milk 

Cacaomælk (UHT) 14 0,097 6 0,085 
Chocolate milk (UHT) 

Cacaoskummetm. (UHT) 18 0,098 8 0,090 
Chocol. skim. milk (UH7) 

Kærnemælk 69 0,092 31 0,093 
Buttermilk 

Tykmælk 27 0,095 
Junket 

Creme fraiche 18% 25 0,076 
Cultured cream 18 % fat 

Cremefraiche 38% 18 0,059 
Cultured cream 38% 

A-38 24 0,099 
Acidophilus milk 

Ylette naturel 
(kone. ved valleaftapning) 14 0,126 6 0,091 
Plain ylette 
( conc. by whey draining) 
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Tabel 11. Gennemsnitsværdier for indholdet af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor, 
klorid og jern i danske konsummælkprodukter, % (m/m) (fortsat). 

Table 11. Average values for the content of calcium, magnesium, sodium, potassium, phospho
rus, chloride and iron in danish liquid milk produets, % (mim) (continued). 

Fosfor Klorid Jern 
Phosphorus Chlon'de Iran 

Produkt 
Produet Antal Antal Antal 

prøver Gns. prøver Gns. prøver Gns. 
Number of 

samples 
Mean Numberof 

samples 
Mean Numberof 

samples 
Mean 

Ylette naturel 
(kone. ved ultrafiltrering) 17 0,134 9 0,080 
Plain ylette 
(conc. by ultrafiltration) 

Ymer 
(kone. ved valleaftapning) 11 0,121 6 0,091 
Ymer 
(conc. by whey draining) 

Ymer 
(kone. ved ultrafiltrering) 16 0,130 9 0,082 4 0,028·10-3 
Ymer 
(conc. by ultrafiltration) 

Yoghurt naturel 37 0,099 16 0,092 3 0,044·10-3 
Plain yoghurt 

Yoghurt m. jordbær 20 0,088 9 0,086 4 0,065·10-3 
Strawberry yoghu;t 

Yoghurt m. peaeh melba 19 0,089 9 0,086 
Peach melba yoghurt 

Yoghurt m. skovbær 19 0,085 9 0,086 4 0 089·10-3 
' Wildberry yoghurt 

Yoghurt m. appelsinsaft 20 0,088 3 0,077 
Orange juice yoghurt 

Yoghurt m. miisli 6 0,095 9 0,084 
Musli yoghu;t 

Yoghurt m. grøntsager 13 0,087 6 0,081 
Vegetable yoghurt 

Yoghurt m. solbær 6 0,091 3 0,084 
Black currant yoghurt 

Citronkærnemælk 26 0,089 12 0,087 
Lemon buttermilk 
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yoghurt tilsat frugtkonserves. Variationen 
skyldtes formentlig forskelle i henholdsvis 
koncentreringsgraden af udgangsmælken, 
mængden af tilsat frugtkonserves og indhol
det af mineraler i de forskellige typer frugt
konserves. 

Undersøgelsen af indholdet af jern i kon-

summælkprodukter viste, at disse produkter 
generelt udgjorde en meget beskeden jernkil
de. Kun cacaomælkprodukterne indeholdt 
tilstrækkeligt med jern (på grund af et højt 
indhold i den tilsatte cacao) til, at de i denne 
sammenhæng kan have en vis ernærings
mæssig værdi. 

Tabel 12. Årstidsvariationen i indholdet af calcium, magnium, natrium, kalium, fosfor og 
klorid i sødmælk. 

Table 12. 1JJe seasonal variation in the content of calcium, magnesium, sodium, potassium, 
phosphorus and chloride in whole milk. 

Periode med Periode med 
Mineral Variation højeste indhold laveste indhold 

Period <w·ith the highest Period with the lowest 
Mineral Variation content content 

Calcium 0,117% - 0,124% febr.-marts + okt.-nov. april-september 
Calcium 

Magnium 0,0115% - 0,0125% august-marts april-juli 
Magnesium 

Natrium 0,042% - 0,046% august-pnuar februar-juli 
Sodium 

Kalium 0,152% - 0,159% december-maj juni-november 
Potassium 

Fosfor 0,0910/o - 0,097% oktober-marts april-september 
Phosphorus 

Klorid 0,088% - 0,097% august-november december-juli 
Chloride 
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6. Resume 

Denne beretning udgør anden del af rede
gørelsen for projektet » Konsummælkpro
dukternes sammensætning og indhold af 
næringsstoffer«. Projektet omfatter en kort
lægning af de danske konsummælkproduk
ters generelle kemiske sammensætning og 
indhold af ernæringsmæssigt betydnings
fulde stoffer. Formålet med projektet er at til
vejebringe materiale til brug ved udarbejdel
sen af næringsstoftabeller og varedeklaratio
ner. 

Nærværende beretning afslutter undersø
gelsen af indholdet af calcium, magnium, na
trium, kalium, fosfor, klorid og jern i kon
summælkprodukter. 

Undersøgelsen omfattede analyser af søde 
og syrnede produkter indsamlet fra udvalgte 
mejerier over hele landet. Produkterne blev i 
perioden fra efteråret 1979 til foråret 1981 
analyseret 6 gange for indholdet af calcium, 
magnium, natrium, kalium og fosfor, 3 
gange for klorid og 2 gange for jern. Prøverne 
blev udtaget i løbet af et år. 

Hovedresultaterne af undersøgelsen er 
samlet i tabellerne 3, 6, 7, 8, 9 og 10 med an
givelse af gennemsnit, standardafvigelser 
samt 95% konfidensintervaller som udtryk 
for variationen. En samlet oversigt over gen
nemsnitsværdierne er givet i tabel 11. 

Som supplement hertil er der foretaget en 
statistisk behandling af resultaterne for ind
holdet af calcium, magnium, natrium, ka
lium, fosfor og klorid i sødmælk til belysning 
af årstidsv~ri~tionen og den virksomhedsbe
stemte vananon. 
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Den statistiske behandling viser, at gen
nemsnitsindholdet af de enkelte mineraler 
varierer gennem året. Således varierer ind
holdet af calcium mellem 0,117% og 0,124%, 
magnium mellem 0,0115% og 0,0125%, na
trium mellem 0,042% og 0,046%, kalium 
mellem 0,152% og 0,159%, fosfor mellem 
0,091 % og 0,097% og klorid mellem 0,088% 
og 0,097%. 

Derudover viser den statistiske behand
ling, at årsgennemsnitsindholdet af de en
kelte mineraler varierer fra det ene mejeri til 
det andet. Således varierer indholdet af cal
cium mellem 0,114% og 0,128%, magnium 
mellem 0,0116% og 0,0126%, natrium mel
lem 0,042% og 0,047%, kalium mellem 
0,151 % og 0,158%, fosfor mellem 0,088% og 
0,100% og klorid mellem 0,082% og 
0,097%. 

Endvidere fremgår det af undersøgelsen, at 
der er forskel på indholdet af calcium, mag
nium, natrium, kalium, fosfor og klorid i 
ymer/ylette fremstillet af mælk med en ef
terfølgende valleaftapning og i ymer/ylette 
fremstillet ud fra ultrafiltreret mælk. Resul
taterne er angivet i tabel 8. Forskellen i ind
holdet af calcium, magnium og fosfor skyl
des, at mælkens kolloidale calcium, mag
~um og fosfor koncentreres ved ultrafiltre
nngen. 

Endelig viser undersøgelsen, at indholdet 
af jern i konsummælkprodukter generelt er 
meget lavt. Kun cacaomælkprodukterne in
deholder tilstrækkeligt med jern (på grund af 
et højt indhold i den tilsatte cacao) til at have 
en vis ernæringsmæssig værdi som jernkilde. 
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7. Summary 

This report is the second part of an account 
of the project »Composition and content of 
nutrients in liquid milk produets«. The pro
ject comprises an investigation of the general 
chemical composition and the content of im
portant nutrients in Danish liquid milk pro
duets. The purpose of the project is to pro
vide data for nutrient tables and food label
ling. The present report summarizes the in
vestigation of the content of calcium, magne
sium, sodium, potassium, phosphorus, chlo
ride and iron in liquid milk produets. 

The investigation includes analyses of 
sweet and cultured liquid milk produets 
sampled from all over the country. During 
the period from autumn 1979 to spring 1981 
the produets were analysed 6 times for their 
content of calcium, magnesium, sodium, po
tassium, 3 times for chloride, and 2 times for 
iron. The samples were collected during one 
year. 

The main results of the investigation are 
presented in tables 3, 6, 7, 8, 9 and 10 with 
specifications of means, standard deviations 
and 95% confidence intervals to express the 
variation. A summary of the average values 
is given in table 11. 

A statistical analysis of the results shows 
that the mean content of the different mine
rals varies during the year. The content of 
calcium varies between 0.117% and 0.124%, 
magnesium between 0.0115% and 0.0125%, 
sodium between 0.042% and 0.046%, potas-

sium between 0.152% and 0.159%, phos
phorus between 0.091 % and 0.097% and 
chloride between 0.088% and 0.097%. 

The statistical analysis also shows that the 
mean content of the different minerals varies 
from one dairy plant to the other. The con
tent of calcium varies between 0.114% and 
0.128%, the content of magnesium between 
0.0116 % and 0.0126%, the content of so
dium between 0.042% and 0.047%, the con
tent of potassium between 0.151 % and 
0.158%, the content of phosphorus between 
0.088% and 0.100% and the content of chlo
ride between 0.082% and 0.097%. 

Further it appears from the investigation 
that there is a difference in the content of cal
cium, magnesium, sodium, potassium, 
phosphorus and chloride in ymer/ylette ma
nufactured from milk with a following whey 
draining and in ymer/ylette manufactured 
from ultrafiltered milk. The results are given 
in tab le 8. The difference in the content of 
calcium, magnesium and phosphorus is due 
to the faet that the colloidal calcium, magne
sium and phosphorus in milk are concentra
ted by ultrafiltration. 

Finally the investigation shows that the 
content of iron in liquid milk produets is ge
nerally very low. Only the chocolate milk 
produets contain a sufficient amount of iron 
( owing to a high content in the cocoa added) 
to have some nutritional value as an iron 
source. 
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8. Appendix 

8.1 Bestemmelse af calcium, magnium, na
trium og kalium i konsummælkprodukter. 

8.1.1 Princip (10, 11). 
Mælkeproteinerne og -fedtet fældes med 

trikloreddikesyre. Ved tilsætning af lanthan
opløsning bindes prøvens indhold af fosfat, 
således at interferens undgås ved målingen af 
calcium. Indholdet af calcium og magnium 
bestemmes ved atomabsorptionsspektrofo
tometri. Indholdet af natrium og kalium be
stemmes ved flammeemissionsspektrofoto
metn. 

8.1.2 Reagenser: 
Alle reagenser af kvaliteten pro analysi. 

8.1.2.1 Saltsyre, koncentreret. 

8.1.2.2 Saltsyre 4 M: 330 ml koncentreret 
saltsyre fortyndes til 1000 ml med 
demineraliseret vand. 

8.1.2.3 24% (m/v) trikloreddikesyre 
(TCA): 
480 g trikloreddikesyre opløses i og 
fyldes op til 2000 ml med deminera
liseret vand. 

8.1.2.4 50 mg lanthan/ml: 58,64 g La20 3 
opløses i ca. 250 ml koncentreret 
saltsyre, hvorefter der fyldes op til 
1000 ml med demineraliseret vand. 

8.1.2.5 100 µg natrium/ml: 2,542 g tørret 
(2 timer ved 100°C) NaCl opløses i 
og fyldes op til 1000 ml med demi
neraliseret vand. 

8.1.2. 6 1000 µg kalium/ml: 1,907 g tørret (2 
timer ved 100°C) KCl opløses i og 
fyldes op til 1000 ml med deminera
liseret vand. 
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8.1.2.7 500 µg calcium/ml: Til 1,249 g 
CaC03 tilsættes 50 ml deminerali
seret vand. Herefter tilsættes dråbe
vis et minimum af koncentreret salt
syre ( ca. 10 ml) til opløsning af 
CaC03, hvorefter der fyldes op til 
1000 ml med demineraliseret vand. 

8.1.2.8 1000 µg magnium/ml: 3,474 g 
MgC03 opløses i mindst muligt 4 M 
saltsyre, hvorefter der fyldes op til 
1000 ml med demineraliseret vand. 

8.1.2.9 Blindopløsning (0,5 mg La/ml og 
1,2% (m/v) TCA): 100 ml TCA 
(8.1.2.3) og 20 ml 50 mg La/ml 
(8.1.2.4) blandes og fyldes op til 
2000 ml med demineraliseret vand. 

8.1.2.10 Standard stamopløsning (1,2% (m/ 
v) TCA, 0,5 mg La/ml, 50 µg Ca/ 
ml, 50 µg K/ml, 16 µg Na/ml og 6 
µg Mg/ml): 25 ml TCA (8.1.2.3), 
5 ml 50000 µg La/ml (8.1.2.4 ), 50 
ml 500 µg Ca/ml (8.1.2.7), 25 ml 
1000 µg K/ml (8.1.2.6), 8 ml 1000 
µg Na/ml (8.1.2.5) og 3 ml 1000 µg 
Mg/ml (8.1.2.8) blandes og fyldes 
op til 500 ml med demineraliseret 
vand. 

8.1.2.11 Fremstilling af standardopløsnin
ger. 
Med Finnpipette afmåles henholds
vis 1/2, 1, 2, 3, 4 og 5 ml af standard
stamopløsningen (8.1.2.10) i 50 ml 
målekolber, der herefter fyldes op 
med blindopløsningen (8.1.2.9). I 
målekolberne findes de enkelte mi
neraler nu i følgende koncentratio
ner: 
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ml afpipetteret µg Ca/ml µg Mg!ml µg Na/ml 11g K/ml 

0,5 0,5 0,60 

1 ,0 1,0 0,12 

2,0 2,0 0,24 

3,0 3,0 0,36 

4,0 4,0 0,48 

5,0 5,0 0,60 

8.1.3 Apparatur 
Alle glasvarer renses før brug i 10% HN03 

og skylles derpå 3 gange i demineraliseret 
vand. 
Målekolber: 50, 100, 500, 1000, 2000 ml. 
Konisk kolbe: 250 ml. 
Kip-automat: 50 ml. 
Pipetter: 5, 8, 25 og 50 ml. 
Finnpipetter: 0-1 ml og 1-5 ml. 
Tragte. 
Filtrerpapir: Whatman nr. 40. 
Parafilm. 

Atomabsorption/flammeemissionsspek
trofotometer (Perkin-Elmer atomabsorp
tionsspektrofotometer model 305 B) forsy
net med Ca Hollow Cathode lampe, Mg 
Hollow Cathode lampe og skriver (Perkin
Elmer model 56). 

Indholdet af de enkelte mineraler bestem
mes ved følgende betingelser: 

Calcium og magnium ved atomabsorptions
spektrof otometri. 
Flammetype: luft/acetylen 

Mineral 

Calcium 

Magnium 

Bølgelængde 

422 nm 

285 nm 

Spaltebredde 

1,0 mm 

1,0 mm 

0,16 0,5 

0,32 1,0 

0,64 2,0 

0,96 3,0 

1,28 4,0 

1,60 5,0 

Natrium og kalium ved flammeemissionsspek
trofotometri. 
Flammetype: luft/acetylen 

Mineral 

Natrium 

Kalium 

Bølgelængde 

589 nm 

766 nm 

8.1.4 Fremgangsmåde 

Spaltebredde 

1,0 mm 

1,0 mm 

5,000 g prøve afvejes i en 100 ml måle
kolbe. Der tilsættes 50 ml TCA (8.1.2.3) og 
fyldes op med demineraliseret vand. Måle
kolben rystes hvert femte minut i løbet af 30 
min., hvorefter der filtreres gennem filtrer
papir (Whatman nr. 40). 5 ml af filtratet 
overføres til en 100 ml målekolbe. Der tilsæt
tes 1 ml 50 mg lanthan/ml (8.1.2.4) og2,5 ml 
TCA (8.1.2.3), hvorpå der fyldes op til mær
ket med demineraliseret vand. 

Skriveren indstilles således, at standarden 
med det højeste indhold giver et udslag på 
mindst 120 mm. Idet alle målingerne foreta
ges i forhold til blindopløsningen (8.1.2.9), 
måles for hvert enkelt mineral først standar
derne og derefter prøverne. Ind imellem 
prøverne måles tillige standarden med det 
højeste indhold, hvorved eventuelle uøn
skede ændringer i indstillingen af apparatet 
kan afsløres. 
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8.1.5 Beregning 
Tophøjden af standarderne og prøverne på 

skriverens udskrift måles. Der optegnes 
standardkurver for hvert enkelt mineral, idet 
koncentrationen i µg mineral/ml afsættes ud 

ad en X-akse og tophøjden i mm ud ad den 
tilsvarende Y-akse. 

På baggrund af prøvernes tophøjde bereg
nes indholdet af hvert enkelt mineral efter 
følgende formel: 

011. ( / ) • l Aflæsning på standardkurve i µg/ml . a 
ro mm mmera = ---~-------~--

Afvejet prøvemængde i g . 5 

hvor a er en faktor, der korrigerer for volu
menet af det fældede protein og fedt. 

Faktoren a udregnes på følgende måde: 

Eksempel: 
Produkt 
Mineral 

afvejet prøvemængde i g · (%protein+ % fedt) 

100 - 100 
a=------------------~-

100 

1 
_ afvejet prøvemængde i g . (% protein + % fedt) 

1000 

Afvejet prøvemængde i g 
Aflæsning på standardkurve 
i µg/ml 

Sødmælk 
Calcium 
5,000 

2,94 
3,4 
3,5 

Proteinindholdet i % 
Fedtindholdet i % 

40 

a = 1 - 5,000 . (3,4 + 3,5) = 0,99655 
10000 

% (mim) calcium= 2,94 · 0,
99655 

= 0 1176 . 0,99655 = 0,1172 ~0,117 
5,000 . 5 ' 
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