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Forord 

:tv1ed den stigende interesse, der vises 
vore levnedsmidlers ernæringsmæssige 
sammensætning, er det af overordentlig 
stor betydning, at de informationer, der 
gives herom, er så korrekte som over
hovedet muligt. 

Da der ikke forelå nyere materialer 
vedrørende mejeriprodukternes sammen
sætning blev der i 1979 på Statens Me
jeriforsøg iværksat et projekt med det for
mål at foretage en revision og komplet
tering af de eksisterende tabelværker 
vedrørende mejeriprodukternes sammen
sætning. I samråd med repræsentanter 
fra Statens Husholdningsråd, Statens 
Levnedsmiddelinstitut, Hygiejnisk Insti
tut på Århus Universitet og De danske 
Mejeriers Fællesorganisation blev der 
udarbejdet en forsøgsplan for projektet. 

De første resultater af projektet offent
liggjordes i 1981 (1). Det drejede sig om 
indholdet af kulhydrater samt mælke- og 
citronsyre i konsummælkprodukter. Si
den er offentliggjort resultaterne vedrø-

rende konsummælks indhold af calcium, 
magnium, natrium, kalium, fosfor, klorid 
og jern (2), konsummælkprodukternes 
indhold af tørstof, fedt og protein samt 
pH og titer (3) samt vedrørende konsum
mælks indhold af tungmetaller ( 4). 

Nærværende beretning afslutter pro
jektet med en redegørelse for indholdet af 
vitamin A (retinol samt beta-caroten), 
B1, B2, C, D og E samt folacin. En del af 
resultaterne vedrørende indholdet af vita
min C og folacin er allerede publiceret, 
idet de er medtaget i Danmarks første of
ficielle levnedsmiddeltabeller ( 5), som i 
marts 1983 blev udgivet af Statens Lev
nedsmiddelins ti tut. 

Undersøgelserne er gennemført under 
ledelse af civilingeniør Jes per Larsen og 
afdelingsleder Hanne \Verner. Analy
serne er foretaget af de tekniske assisten
ter Anni Nielsen og Poul vVerner Ørum. 

Den foreliggende beretning er udarbej
det af Jesper Larsen, Flemming Hammer 
Jensen og Hanne \Verner. 

September 1985 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 foreligger pålidelige oplysninger om 
indholdet af de enkelte næringsstoffer i 
konsummælkprodukterne. Interessen for 
disse oplysninger fremgår bl.a. af den sta
dige efterspørgsel efter Mejerikontorets 
næringsstoftabeller fra kostplanlæggere 
og andre med professionel tilknytning til 
sundheds- og ernæringssektoren. Til ori
entering af den bredere offentlighed for
synes konsummælksemballagerne i sti
gende omfang med varedeklarationer, 
der oplyser om indholdet af de vigtigste 
næringsstoffer. 

Imidlertid hviler de oplysninger, der i 
dag gives om indholdet af næringsstoffer i 
mælkeprodukter, på et mangelfuldt 
grundlag. De tal, der angives, stammer 
fortrinsvis fra gamle danske eller uden
landske undersøgelser, og da mælkens 
sammensætning stadig ændrer sig, bl.a. 
som følge af ændringer i malkekvægets fo
dring og fordeling på racer, ligesom den 
ofte varierer noget fra land til land, må 
det anses for tvivlsomt, om de i dag be
nyttede talværdier er udtryk for de fakti
ske indhold. Hertil kommer, at der i de 
senere år er kommet nye konsummælk-

produkter på markedet, og der er indført 
enkelte nye fremstillingsmetoder, hvoraf 
bl.a. ultrafiltrering vides at påvirke mæl
kens sammensætning. Det er imidlertid 
ikke nøjere undersøgt, hvilken indflydelse 
denne seneste udvikling har haft på kon
summælkprodukternes sammensætning. 

På den baggrund har Statens Mejeri
forsøg efter samråd med repræsentanter 
for Statens Husholdningsråd, Statens 
Levneds

0
middelinstitut, Hygiejnisk Insti

tut på Arhus Universitet og De danske 
Mejeriers Fællesorganisation foretaget 
undersøgelser for at tilvejebringe den 
nødvendige basisviden om de danske 
konsummælkprodukters sammensætning 
og indhold af næringsstoffer. 

Nærværende beretning omhandler de 
foretagne undersøgelser vedrørende ind
holdet af vitaminer i konsummælkpro
dukter. Der er ved undersøgelserne lagt 
vægt på at belyse årstidsvariationen og 
den virksomhedsbestemte variation i vi
taminindholdet, samt vitaminindholdets 
stabilitet ved kølelagring af konsum
mælkprodukter. Herudover er det speci
elt undersøgt, hvilken indflydelse anven
delsen af ultrafiltrering har på vitami
nindholdet i produkter som ymer og 
ylette. 

7 
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2. Litteraturoversigt 

2.1 Danske undersøgelser 

Statens Levnedsmiddelinstitut har i 
»Levnedsmiddeltabeller« (5) fra 1983 
samlet resultaterne af de seneste danske 
undersøgelser vedrørende indholdet af 
næringsstoffer i mejeriprodukter. I det 
omfang, der ikke har foreligget danske 
undersøgelser, er der suppleret med vær
dier fra udenlandske tabelværker og un
dersøgelser. Indholdet af de vitaminer, 
som nærværende undersøgelse omhand
ler, er i Levnedsmiddeltabeller angivet 
med de i tabel 1 angivne værdier. Ind
holdet af fedtopløselige vitaminer (reti
nol, beta-caroten, D-vitamin og E-vita-

min) i mejeriprodukter er af Statens Lev
nedsmiddelinsitut beregnet på grundlag 
af produkternes indhold af mælkefedt, 
idet indholdet af fedtopløselige vitaminer 
følger produkternes mælkefedtindhold. 
De ved beregningerne anvendte værdier 
er her angivet som µg pr. g mælkefedt: 

Beta- D- E-
Retinol caroten vitamin vitamin 

Sommer 10,8 6,4 30 
Vinter 8,3 2,5 16 
Årsgennemsnit 9,5 4,4 0,0086 23 

2.2 Udenlandske undersøgelser 

I tabel 2 er samlet resultaterne af en 
række udenlandske undersøgelser vedrø
:r;ende indholdet af vitaminer i konsum
mælkprodukter. Det er vanskeligt at sam
menligne de mange resultater direkte, da 
forskelle såvel i koracer som i fremstil
lingsteknikken for de enkelte produktty
per kan gøre sig gældende. Dertil kom
mer, at der for samme produkttype er for
skelle i fedtindholdet, hvilket har stor 
indflydelse på indholdet af de fedtoplø
selige vitaminer. Det ses da også af tabel 
2, at der er en stor spredning med hensyn 
til angivelsen af indholdet af vitaminer i 

8 

konsummælkprodukter. Sammenlignes 
de angivne værdier i tabel 1 og 2, fremgår 
det, at der er en rimelig god overens
stemmelse mellem de anførte middelind
hold. Den eneste undtagelse er indholdet 
af vitamin B1 og B2 i yoghurt, hvor Blanc 
(9) i forhold til alle øvrige angivelser har 
fundet meget høje indhold af vitamin B1 

og B2 i schweiziske yoghurt. Blanc mener, 
at disse høje indhold skyldes, at den an
vendte syrevækkerkultur (Str. thermo
philus og Lb. bulgaricus) syntetiserer 
disse vitaminer. 
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Tabel 1. Indhold af vitaminer i konsummælkprodukter ( efter »Levnedsmiddeltabeller« ( 5)). 
Table 1. Content of vitamins in market milk produets (according to "Levnedsmiddeltabeller" (5)). 

Total vitamin A Beta-caroten Vitamin B 1 Vitamin B2 Vitamin C Vitamin D Vitamin E Folacin 

Produkt Sommer Vinter Ascorbinsyre Sommer Vinter 
Produet Summer Winter Ascorbic acid Summer Winler 

µg/!00 g µg/100 g µg/!00 g µg/!00 g µg/100 g mg/100 g µg/100 g mg/100 g mg/100 g µg/100 g 

Sødmælk 42 31 15 41 178 1,2 0,1 0,11 0.06 5 
Whole milk 
Letmælk 18 13 7 44 179 1,0 0,08 0,05 0,02 5 
Partly skimmer! milk 
Skummetmælk 4 3 l 40 170 1,3 0,007 O,Ql 0,00 5,7 
Skimmer! milk 
Fløde 13% 155 113 57 36 187 1,1 o,rn 0,39 0,21 4 
Cream, 13% fi1t 
Piskefløde 464 339 172 20 90 0,8 0,38 1,17 0,62 4,8 

Cream, 38% fat 
Kakaomælk 20 15 7 37 162 <0,2 0,08 0,04 0,02 
Clwcolate milk 
Kærnemælk 4 2 I 39 171 0,3 0,08 0,01 0,00 11,3 

Buttermilk 
Tykmælk 42 31 15 45 203 0,3 0,1 O,ll 0,06 

Junket 
Creme fraiche 18% 214 157 79 32 180 0,1 0,21 0,54 0,29 4 

Cultured cream, 111% fat 
Creme fraiche 38% 4-52 331 167 18 173 0,1 0,37 1,14 0,61 

Culured cream, 38% fat 
A-38 42 31 15 38 185 2 0,1 0,11 0,06 

Cultured milk 
Ylette naturel 18 13 7 39 238 0,4 0,08 0,02 0,01 

Plain ylette 
Ymer 42 31 15 42 252 0,5 0,1 0,11 0,06 17,3 

Ymer 
Yoghurt naturel 42 31 15 39 193 <0,2 0,1 0,11 0,06 15,2 

Plain Yoghurt 
Yoghurt med frugt 36 26 13 36 163 <0,2 0,09 0,09 0,05 23,0 

Fruit yoghurt 
--

<..D 
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Tab le 2. Results from investigations of the vitamin content of market milk produets in others coun
tries. 

Vitamin A Beta-caroten Vitamin B, Vitamin B2 Vitamin C Vitamin D Vitamin E Folacin 
(ascorbinsyre) 
( ascorbic acid) 

µg/100 g µg/100 g µg/100 g µg/100 g mg/100 g µg/100 g mg/100 g µg/100 g Ref. 

Sverige: 
Sweden 

Rå mælk 32 (6) 
Raw milk 
Sødmælk 34 116 3,7 (7) 
Whole milk 

England: 
England 

Sødmælk Sommer 62 Sommer 31 46 178 1,s·1 S.: 0,03 6,0 (8) 
Whole milk Vinter 41 Vinter 11 V.: 0,03 

Schweiz: 
Switzerland 

Mælk 27 43 156 1,1 (9) 
Milk 
Youghurt 

naturel 34 6S 480 0,7 (9) 
Plain yoghurt 
Yoghurt m. 

frugt 3-22 62-86 18S-330 O,S-0,8 (9) 
Fruit yoghurt 

Forskel. lande: 
Various countries 
Sødmælk 48 43 174 2,1 O,OSS 0,1 6,0 ( 10) 
fVhole milk 
Skummet-
mælk 3 40 170 1,9 (10) 
Skimmed milk 
Kærnemælk 4 42 170 1,2 11 ( 10) 
Buttermilk 
Yoghurt 21 37 140 0,6 ( 10) 
Yoghurt 

•I Total vitamin C (ascorbinsyre + dehydroascorbinsyre) 
Total vitamin C (ascorbic acid + dehydroascorbic acid) 

10 
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3.Undersøgelsens udførelse 

3.1 Prøveudtagning 

I samarbejde med mejeribruget foretages 
på Statens Mejeriforsøg kvalitetsvurde
ring af konsummælkprodukter. Da et 
flertal af mejerierne, repræsenterende 90-
95% af den totale konsummælkproduk
tion, deltager, har mejeriforsøgene jævn
ligt modtaget et repræsentativt udsnit af 
produktsortimentet fra landets konsum
mælkmejerier, og nærværende undersø
gelse blev derfor baseret på et udvalg af 
disse prøver. Fra 1979 til 1983 blev der 
således på et antal mejerier, fordelt jævnt 
over hele landet, udtaget prøver til analy
ser af vitamin A (retinol og beta-caroten), 
Bi, B2, C, E samt folacin. I tiden fra prø
veudtagningen på mejerierne og til ana
lyseringen blev påbegyndt ( ca. 2 døgn) 
blev produkterne opbevaret ved 5°C. 

Oprindeligt var det planlagt, at der 
også skulle foretages analyser af indhol
det af vitamin D. Imidlertid viste det sig, 
at Statens Levnedsmiddelinstitut igen
nem en årrække havde analyseret ind
holdet af vitamin D i et stort antal prøver 
smør, hvilke betød, at der forlå et relativt 
stort materiale vedrørende indholdet af 

vitamin D i mælkefedt. Da nøjagtige be
stemmelser af det lave indhold af vitamin 
D i konsummælkprodukter er særdeles 
arbejdskrævende og kostbare, blev det 
besluttet ikke i dette projekt at foretage 
selvstændig analyser af vitamin D. I ste
det er resultaterne fra Statens Levneds
middelinstituts analyser (11) medtaget i 
denne publikation. 

Analyserne af indholdet af folacin blev 
udført på Statens Levnedsmiddelinstitut. 

I forbindelse med analyserne af vitami
nindholdet i konsummælkprodukter blev 
der foretaget en undersøgelse af lagrings
tidens indflydelse på indholdet af en 
række vitaminer i en række konsummælk
produkter. I forbindelse med denne un
dersøgelse blev udtaget en række enheder 
( 1 1 PurePak kartoner) af konsummælk
produkter produceret på Statens Mejeri
forsøg. Produkterne blev opbevaret i 
mørke ved 5°C i den deklarerede hold
barhedsperiode og flere gange indenfor 
denne analyseret for indholdet af vitamin 
A, Bi, B2, C, og E. 

3.2 Analysemetoder 

De anvendte analysemetoder med en en
kelt undtagelse er udviklet på Statens 
Levnedsmiddelinstitut og kan kort be
skrives således: 

A-vitamin (12): Forsæbning og efter
følgende ekstraktion af den uforsæbe-

lige rest, hvori retinol og beta-caroten 
derefter er bestemt ved højtryksvæske
kroma tografi. 

B,- og B2-vitamin ( 13): Sur og enzyma
tisk hydrolyse, hvorefter vitamin B2 (ri
boflavin) blev bestemt direkte ved høj-

11 
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tryksvæskekromatografi. Vitamin B1 

(thiamin) blev oxideret til thiochrom, 
som herefter bestemtes ved højtryksvæ
skekroma tografi. 

C-vitamin (ascorbinsyre) (I 4): Titre
ring med diklorfenolindofenol efter de
proteinisering. 

E-vitamin (15): Forsæbning og efter
følgende ekstraktion af den uforsæbe
lige rest, hvori E-vitamin derefter er 

bestemt ved højtryksvæskekromato
grafi. 

Folacin (16): Autoklavering med 
ascorbinsyrefosfat-buffer og enzyma
tisk behandling med kyllinge-pancreas, 
hvorefter bestemmelsen er udført mi
krobiologisk med Lactobacillus casei 
som testorganisme, dyrkning i 24 timer 
og turbidimetrisk måling af væksten. 
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4. Resultater og diskussion 

I det følgende kommenteres resultaterne 
af undersøgelsen i følgende to grupper: 

vitamin A (retinol, beta-caroten, total 
A-vitamin), vitamin D og E. 
Vandopløselige vitaminer, som omfat
ter vitamin B 1, B2, C og folacin. 

- Fedtopløselige vitaminer, som omfatter 

4.1 Indhold af fedtopløselige vitaminer 

I tabel 3 og 4 er anført indholdet af fedt
opløselige vitaminer i de undersøgte kon
summælkprodukter. For A-vitamin angi
ves i tabel 3 værdier for retinol, beta-ca
roten og total A-vitamin dels pr. 100 g 
produkt dels pr. g fedt. Det totale A-vita-

minindhold er beregnet som retinolækvi
valen ter, hvor 1 retinol-ækvivalent = 1 
µg retinol = 6 µg beta-caroten ( 17). Den 
angivne faktor for beta-caroten er et mål 
for det omfang beta-caroten i legemet 
omsættes til retinol. 

Tabel 3. Indhold af retinol, beta-caroten, total vitamin A og vitamin E i en række kon
summælkprodukter, angivet med gennemsnit+ standardafvigelse samt mini
male og maximale fundne værdier. 

Table 3. Content of retinol, beta-caroten, total vitamin A, and vitamin E in a number of market 
milk produets, given as mean + SD together with minimum and maximum valuesfound. 

Vinter Winter (november-april) (November-April) 

Total vitamin A 
Retinol Beta-caroten ( Retinol-ækv.} 

Produkt Antal prøver 
Number of (µg/100 g) (µg/g fedt) (µg/100 g) (µg/g fedt) (µg/100 g) (µg/g fedt) 

Produet Samples (µgig fat) (µgig fat) (µgig fat) 

Sødmælk 7 23,1±4,l 6,6± 1,2 8,2±0,5 2,3±0,l 24,5±4,l 7,0± 1,2 
Whole milk 17,4-26,7 5,0-7,7 7,8-9,0 2,2-2,6 18,7-28,0 5,4-8,1 
Piskefløde 3 250±9 6,8±0,3 81±22 2,2±0,6 264±12 7,2±0,4 
Cream, 38% fat 242-260 6,5-7,J 64-106 1,7-2,9 254-277 6,8-7,6 
Cacaomælk (UHT) 2 11,5±4 7,5±3,3 5,1±0,4 3,3±0,1 12,4±4,3 8,1±3,4 
Chocolate milk ( U HT) 8-15 5,2-9,9 4,8-5,4 3,2-3,3 9,3-15,5 5,7-10,5 
Creme fraiche 38% 3 282±59 7,4± 1,5 108±65 2,8±1,7 300±69 7,9±1,7 
Cultured cream, 38% fat 237-349 6,2-9,0 62-183 2,1-4,7 250-379 6,5-9,8 
Ymer 5 25,6±4,0 7,6± 1,2 12,5±3,7 3,7±1,1 27,6±4,4 8,2±1,3 
Ymer 17-33 5,6-8,7 8-17 2,2-5,0 19-36 6,1-9,6 

13 
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Tabel 3. Indhold af retinol, beta-caroten, total vitamin A og vitamin E i en række kon
summælkprodukter, angivet med gennemsnit+ standardafvigelse samt mini
male og maximale fundne værdier (fortsat). 

Table 3. Content of retinol, beta-caroten, total vitamin A, and vitamin E in a number of market 
milk produets, given as mean + SD together with minimum and maximum values found 
(continued). 

Vinter Winter (november-april) (November-April) 

Retinol 
Produkt Antal prøver------

Number of (µg/100 g) (µg/g fedt) 
Produet Samples (µgig fat) 

Yoghurt naturel 
Plain )'Oghurt 
Yoghurt med jordbær 
Strawberry )'Oghurt 
Yoghurt med peach melba 
Peach melba yoghurt 

4 

3 

3 

Gennemsnitsindhold (i mælkefedt) 
/i.Jean content (in milk fat) 

Produkt Antal prøver 
Number of 

Produet Samples 

Sødmælk 9 
Trhole milk 
Piskefløde 6 
Cream, 38% fat 
Cacaomælk (UHT) 6 
Chocolate milk ( U HT) 
Creme fraiche 38% 5 
Cultured cream, 38% fat 
Ymer 4 

_rmer 
Yoghurt naturel 9 
Plain yoghurt 
Yoghurt med jordbær 5 
Strawberry yoghurt 
Yoghurt med peach melba 5 
Peach melba yoghurt 

Gennemsnitsindhold (i mælkefedt) 
.\Jean content (in milk fat) 

14 

23,9±5,9 
17-32 

20,3±7,0 
14-28 

25,5±3,5 
22-29 

6,5±1,6 
4,5-8,4 

7,0±1,4 
4,5-9,9 

Sommer Summer 

Retinol 

(µg/100 g) (µg fedt) 
(µgig fat) 

33,3±4,1 9,5±1,0 
26,7-40,5 7,7-Jl,3 
402±65 10,8± 1,7 
329-481 8,8-13,0 

12,2±3,7 7,5±2,3 
8-18 4,9-11,0 

388±52 10,0± 1,3 
319-437 8,0-11,0 

28,8±4,3 8,0± l,~ 
23-32 6,5-9,0 

31,8±6,1 8,8±1,7 
25-44 7,0-12,7 

24,9±4,3 
21-32 

29,8±4,8 
25-35 

9,1±1,9 
4,9-13,0 

8 

Beta-caroten 

(µg/ 100 g) (µg/g fedt) 
(µgig fat) 

7,7±0,6 
7-8 

9,6±4,7 
6-15 

14,6±6,4 
10-22 

2,1±0,1 
1,9-2,2 

2,7±0,9 
1,7-5,0 

Total vitamin A 
( Retinol-ækv.) 

(µg/100 g) (µg/g fedt) 
(µgig fat) 

25,2±5,9 
19-33 

21,9±6,6 
16-29 

27,9±4,6 
24-33 

6,8±1,6 
4,9-8,7 

7,4±1,4 
4,9-10,5 

(maj-oktober) (lvfay-October) 

Total vitamin A 
Beta-caroten ( Retinol-ækv.) 

(µg/100 g) (µg/g fedt) (µg/100 g) (µg/g fedt) 
(µgig fat) (µgig fat) 

21,2±4,7 6,0± 1,3 36,8±4,5 10,5± 1,1 
10,2-24,6 3,0-7,1 30,3-44,4 8,7-12,3 
194±43 5,2±1,1 435±67 11,7± 1,8 
110-226 2,9-6,0 366-515 9,8-14,0 
8,8±2,2 5,5±1,4 13,6±4,0 8,4±2,5 
4,8-12 3,0-7,4 8,6-20 5,5-12,3 
163±43 4,2±1,1 415±58 10,7±1,5 
119-219 2,1-4,7 339-474 8,5-11,8 

20,0±4,7 5,5±1,3 32,1 ±4,7 8,9±1,3 
13-24 3,7-6,5 26-36 7,2-10,0 

21,6±2,5 5,9±0,7 35,4±6,5 9,8±1,8 
16-26 4,6-6,8 28-48 7,9-13,8 

18,8±2,7 27,8±4,1 
15-22 24-35 

24,4±5,8 33,9±5,6 
21-30 28-40 

5,5± 1,2 10,0±1,9 
2,1-7,4 5,5-14,0 
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Tabel 3. (fortsat). Table 3. ( continued). 

Vinter Winter Sommer Summer 

\'itamin E Vitamin E 
( alfa-tocopherol) ( alfa-tocopherol) 

Antal prøver Antal prøver 
Number of (µg/100 g) (µg/g fedt) Number of µg/100 g) (µg/g fedt) 

Samples (µgig fat) Samples {ftg!gfat) 

Sødmælk 13 70±12 20,0±3,4 11 115±18 33,3±5,l 
Whole milk 50-89 14,0-25,4 88-145 27,9-41,5 
Piskefløde 4 847±35 21,7±1,0 4 1238±87 32,4±2,5 
Cream, 38% fat 805-883 20,7-22,8 1116-1315 29,0-34,9 
Cacaomælk (UHT) 4 36±4 21,9±1,8 4 46±8 27,4±4,7 
Chocolate milk (UHTJ 32-38 19,4-23,3 35-53 21-31,9 
Creme fraiche 38% 4 863±195 23. J ±5,2 4 1106± 177 28,2±4,2 
Cultured cream, 38% fat 723-1137 18,3-30,2 879-1254 22,8-32,0 
Ymer 4 77±9 21,4±0,8 5 92± 17 26,5±6,2 
Ymer 70-89 20,4-22,1 72-117 19,6-36,4 
Yoghurt naturel 6 73±7 20,5±1,8 5 102± 12 27,5±2,8 
Plain yoghurt 65-84 
Yoghurt med jordbær 5 88±11 
Strau·berry yoghurt 77-106 
Yoghurt med peach melba 4 99±11 
Peach melba yoghurt 89-114 

Gennemsnitsindhold (i mælkefedt) 
Afean content (in milk fat) 

For E-vitamin er i tabel 3 udelukkende 
angivet indholdet af alfa-tocopherol (pr. 
100 g produkt og pr. g fedt). Undersøgel
ser ( 18) har imidlertid vist, at mejeripro
dukter udover alfa-tocopherol indeholder 
små mængder gamma-tocopherol - ca. 
5% af det totale E-vitaminindhold , 
men da den biologiske aktivitet af 
gamma-tocopherol kun udgør 10°/o af 
alfa-tocopherolformens, har indholdet af 
gamma-tocopherol kun ringe betydning. 

Da nærværende undersøgelse (jvf. fi
gur 1 og 2) klart har påvist en meget ud
præget sæsonvariation i indholdet af fedt
opløselige vitaminer i sødmælk, er ind
holdet i tabel 3 angivet dels for perioden 
maj-oktober dels for perioden november
april. 

18,4-22,9 82-110 23,3-30,0 
3 120±15 

103-130 
4 122±8 

111- 130 

21,0±2,9 29,9±5,2 
14,0-30,2 19,6-41,5 

Af tallene i tabel 3 fremgår, at ind
holdet af retinol og beta-caroten og der
med af total vitamin A samt af vitamin E 
udregnet pr. g mælkefedt er af nogen
lunde samme størrelsesorden i de angivne 
produkter. Indholdet af disse vitaminer i 
et givent konsummælkprodukt er således 
bestemt hovedsagelig af produktets ind
hold af mælkefedt. 

De fundne gennemsnitsværdier for ind
holdet af beta-caroten i mælkefedt (tabel 
3) stemmer overens med de værdier, der 
(jfr. side 8) ligger til grund for Levneds
middeltabellers angivelser af indholdet af 
fedtopløselige vitaminer i konsummælk 
(5). Det samme gælder indholdet af vita
min E i mælkefedt i sommerhalvåret. 
Derimod er de fundne værdier for retinol 
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Fig. I. 

Årstidsvariationen i indholdet af beta-caroten (8), retinol (•) og total vita
min A ( .6.) i sødmælk. 
The seasonal variation in the content of beta-caroten (8), retinol (•J and total vitamin A 
( .6.) in whole milk. 

16% lavere og for vitamin E i vinterhalv
året 31 % højere end de i Levnedsmiddel
tabeller angivne værdier. 

Værdierne i Levnedsmiddeltabeller ( 5) 
for indholdet af retinol pr. g mælkefedt er 
fundet indirekte ved en undersøgelse ud
ført af Statens Levnedsmiddelinstititut 
over indholdet af retinol i smør. Ved di-

16 

rekte undersøgelse af en række konsum
mælkprodukters indhold af retinol har 
Statens Levnedsmiddelinstitut fundet 
værdier for sommer- og vinterhalvåret på 
henholdsvis 9,6 og 7 ,0 µg retinol pr. g 
mælkefedt (19). Disse sidstnævnte resul
tater stemmer overens med resultatet af 
nærværende undersøgelse. De afvigende 
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år 
year 

resultater i Levnedsmiddeltabeller skyl
des således sandsynligvis den indirekte 
beregningsmetode. 

The Food and Nutrition Board anbe
faler ( 17) en daglig tilførsel på 420-1000 
µg retinol-ækvivalenter (vitamin A) og 
3-10 ng vitamin E. Ifølge resultaterne i 
tabel 3 vil 1 liter sødmælk dagligt således 
kunne dække mindst 23o/o af vitamin A
behovet og mindst 7% af vitamin E-be
hovet. 

Det fremgår heraf, at sødmælk er en 
vigtig vitamin A-kilde, men mindre væ
sentlig som vitamin E-kilde. 

Der er som tidligere nævnt ikke under 
nærværende projekt foretaget målinger af 
indholdet af vitamin D, men størrelses
ordenen for indholdet af vitamin Di mæl
kefedt fremgår af værdierne i tabel 4 for 
indholdet af vitamin D i smør. Tallene 
stammer fra analyser udført i 1961- 1967 
af Statens Levnedsmiddelinstitut for 
Statskontrollen med Mejeriprodukter og 
Æg m.m. Sammenlignes tallene i tabel 4 
med de 5-10 µg vitamin D, som anbefales 
som daglig tilførsel ( 17) fremgår det, at 
konsummælkprodukter ikke har nogen 
særlig betydning som vitamin D-kilde. 

17 



4t Tabel 4. Indholdet af vitamin D 3 i smør3. 
Table 4. Content of vitamin D 3 in bulter'. 

• 

Måned Vitamin D, Vitamin D, 
µg/100 g smør µg/g fedtb 

Month Vitamin D, Vitamin D, 
µg/100 g bulter µgig fatb 

Januar 0,62 0,0075 
January 
Februar 0,72 0,0087 
February 
Marts 0,75 0,0091 
March 
April 0,65 0,0079 
April 
May 0,92 0,0112 
Afoy 
Juni 0,97 0,0118 
June 
Juli 0,82 0,0100 
July 

a) Resultater af undersøgelse udført af Statens Levneds
middelinstitut for Statskontrollen med :vfejeriproduk
ter og Æg m.m. (11). 

b) Beregnet udfra, at smør indeholder 82,3 g fedt/100 g 
smør (5). 

Måned 

Month 

August 
August 
September 
September 
Oktober 
October 
November 
Noz,ember 
December 
December 

Gennemsnit 
Mean 

Vitamin D, 
µg/100 g smør 

Vitamin D, 
µg/100 g bulter 

0,82 

0,87 

0,65 

0,40 

0,65 

0,74 

Vitamin D, 
µg/g fedtb 
Vitamin D .. 
µglgfaf 

0,0100 

0,0106 

0,0079 

0,0049 

0,0079 

0,0090 

a) Results of investigations carried out by the National Food lnsti
tute for the State Quality Control for Dairy Produets and Eggs 
etc. (li). 

b) Based on afat content of 82,3 g per 100 g bulter (5). 

4.2 Lagringstidens indflydelse på indholdet af fedtopløselige vitaminer 

• 

e 

Til belysning aflagringstidens indflydelse 
på indholdet af fedtopløselige vitaminer 
blev prøver af sødmælk samt 3 udvalgte 
syrnede produkter fra Statens iv1ejerifor
søg analyseret 4-6 gange i løbet af deres 
deklarerede holdbarhedsperiode. Pro
dukterne blev opbevaret i mørke ved 5°C. 
Analyserne omfattede indholdet af reti
nol, beta-caroten og vitamin E. 

18 

Resultaterne er anført i figur 3 og 4. 
Der kunne ikke ved regressionsanalyse 
påvises nogen ændringer i indholdet af de 
nævnte vitaminer under lagringen. En 
enkelt undtagelse er dog yoghurt m. jord
bær, hvor der ses en tendens ( 4% signifi
kansniveau) til et fald i retinolindholdet 
på ca. 7% i løbet af 16 dage. 
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Fig. 4. 

Lagringstidens indflydelse på indholdet af vitamin E i sødmælk (8), ymer 
(•) og yoghurt naturel (.Å). . 
The effect of storage on the content of vitamin E in w hole milk (8), ymer(•) and plazn 

yoghurt ( .Å) . 

4.3 Indhold af vandopløselige vitaminer 

I tabel 5 er anført indholdet af ascorbin
syre, vitamin B1 og B2 samt folacin i en 
række konsummælkprodukter. Resulta
terne af undersøgelsen af ymer og ylette 
er i tabel 5 opdelt efter fremstillingsme
tode, idet ymer og ylette i undersøgelses
perioden fremstilledes enten ved syrning 
fulgt af en valleaftapning eller ved ultra
filtrering og efterfølgende syrning. På nu
værende tidspunkt fremstilles ymer og 

20 

ylette næsten udelukkende ved syrning af 
ul trafil treret mælk. 

Til sammenligning med de fundne ind
hold af ascorbinsyre kan nævnes, at frisk 
rå mælk indeholder mere end 2,0 mg vi
tamin C/100 g (10). Vitamin C findes i 
frisk rå mælk udelukkende i form af 
ascorbinsyre. Imidlertid bliver denne 
form af vitaminet langsomt reversibelt 
omdannet til den oxiderede form dehy-



• 

e 

droascorbinsyre, som også er biologisk 
aktivt. Dehydroascorbinsyre kan endvi
dere omdannes irreversibelt til den bio
logisk inaktive diketoguloninsyre. Nyere 
undersøgelser har vist (8), at pasteuri
seret konsummælk ca. 24 timer efter 
malkningen indeholder ca. 13°/o af det to
tale vitamin C i form af dehydroascorbin
syre. I nærværende undersøgelse er kun 
analyseret for indholdet af ascorbinsyre. 

Faldet i indholdet af vitamin C fra ca. 
2,0 mg/100 gi frisk rå mælk til 1,2 mg/ 
100 g i frisk produceret sødmælk skyldes 
det forhold, at vitamin C let nedbrydes 
ved udsættelse for lys, oxygen og varme 
( 10). 

De her fundne indhold af ascorbinsyre 
(tabel 5) stemmer overens med resulta
terne af en tilsvarende undersøgelse ud
ført af Statens Levnedsmiddelinstitut 
( 19). 

Indholdet af ascorbinsyre i de syrnede 
produkter er 60-90°/o lavere end i de søde 
produkter. Eneste undtagelse er yoghurt 
med appelsinsaft, hvor det højere indhold 
af ascorbinsyre skyldes den tilsatte appel
sinsaft. 

Indholdet af ascorbinsyre er ca. 50% 
lavere i UHT-behandlet fløde 13% end i 
almindelig fløde 13%. Forskellen her må 
henføres til ascorbinsyres høje varmeføl
somhed. 

For at undersøge om variationen i re
sultaterne vedrørende indholdet af ascor
binsyre i sødmælk skyldtes årstiderne og/ 
eller virksomhederne eller blot tilfældig
heder, blev der foretaget en tosidet vari
ansanalyse. 

Denne påviste en virksomhedsbestemt 
vanat10n (0,01 % signifikansniveau), 
hvorimod der ikke

0 
kunne påvises nogen 

års tidsvariation. Arsgennemsni tsindhol
d et af ascorbinsyre i sødmælk fra de 10 
deltagende mejerier lå mellem 0,97 og 
1,46 mg pr. 100 g mælk. 

Sammenlignes resulteterne vedrørende 

indhold af vitamin C ( tabel 5) med de 
45-60 mg vitamin C, som anbefales som 
daglig tilførsel ( 1 7), fremgår det, at 1 liter 
mælk vil kunne dække mindst 20°/o af det 
daglige vitamin C-behov. 

Resultaterne vedrørende indholdet af 
vitamin B1 og B2 i konsummælkprodukter 
stemmer ligeledes overens med resulta
terne af den tilsvarende undersøgelse ud
ført af Statens Levnedsmiddelinstitut 
( 19). Sidstnævnte resultater ligger til 
grund for de angivne værdier i Levneds
middeltabeller (5). 

Indholdet af vitamin B2 ( og i forskellig 
grad også af de øvrige vandopløselige vi
taminer) i ymer udviser afhængighed af 
fremstillingsmetoden, idet indholdet i 
ymer fremstillet ud fra ultrafiltreret mælk 
er lavere end i ymer fremstillet ved syr
ning med efterfølgende valleaftapning. 
Indholdet i sidstnævnte ymertype stem
mer overens med, hvad der er fundet af 
Statens Levnedsmiddelinstitut ( 19), som 
imidlertid ikke anfører fremstillingsmeto
der for den analyserede ymer. Vitamin 
B2-indholdets afhængighed af ymerens 
fremstillingsmetode skyldes, at vitamin 
B2 i syrnet mælk ved pH 4,5 i et vist om
fang (65-95%) synes at være bundet til 
protein ( 10) og bevares ved valleaftap
ningen. Ved ultrafiltrering af ikke syrnet 
mælk ved pH 6,6 er derimod kun en min
dre del (5-35%) af vitamin B2- indholdet 
proteinbundet, mens resten er frit i op
løsning, og tabet af vitamin B2 ved ultra
filtreringen bliver derfor ret stort. 

Den totale variation i indholdet af vita
min B 1 og B2 i sødmælk var ret lille ( tabel 
5). Alligevel viste en variansanalyse en 
signifikant årstidsvariation for vitamin B1 

og B2 (henholdsvis 0,2% og 0, l % signifi
kansniveau), hvorimod der ikke kunne 
påvise~ nogen virksomhedsbestemt varia
tion. Arstidsvariationen for indholdet af 
vitamin B1 og B2 i sødmælk er vist i figur 
5. 
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• Tabel 5. Indhold af vitamin C (ascorbinsyre), vitamin B1 og B2 samt folacin i en række 
kons u mmælkprod uk ter. 

Tab le 5. Content of vitamin C ( ascorbic acid), vitamins B 1 and B 2, and folacin in a number of mar
ket milk produets. 

Sødmælk 
Whole milk 
Letmælk 

Vitamin C 
(Ascorbins.) 
(mg/100 g) 

( Ascorbic acid) 

Antal Gns. ± 
prøver Std. afv. 

Number of Mean 
samples ±SD 

63 1,20±0,25 

34 1,30±0,22 

Vitamin B1 

(µg/100 g) 

Antal Gns. ± 
prøver Std. afv. 

.Vumber of Afean 

samples ±SD 

45 42,4±3,2 

Vitamin B2 

(µg/100 g) 

Antal Gns. ± 
prøver Std. afv. 

Number of Afean 

samples ±SD 

32 185±8 

Folacin 
(µg/100 g) 

Antal Gns. ± 
prøver Std. af\·. 

Number of i\fean 
samples ±SD 

Partly skimmed milk 

• Skummetmælk 34 1,33±0,14 
Skimmed milk 

4 6,0±0,7 

• 

e 

Fløde 13% 25 0,95±0,21 
Cream, 13% fat 
Fløde 13% (UHT) 4 0,46±0,49 
Cream, 13% fat (UHT) 
Piskefløde 25 0,81 ±0,16 
Cream, 38% fat 
Kærnemælk 57 0,27±0,17 27 
Buttermilk 
Tykmælk 20 0,31±0,17 
Junket 
Cremefraiche 18% 24 0,14±0,05 
Cultured cream, 18% fat 
Creme fraiche 38% 18 0,14±0,04 
Cultured cream, 38% fat 
Ylette naturel (VA) 11 0,43±0,22 
Plain ylette (V:-1) 
Ylette naturel (UF) 13 0,29±0,10 
Plain}'lette (UF) 

Af tabel 5 fremgår endvidere, at der 
ikke sker nogen stigning i indholdet af vi
tamin B1 og B2 ved fremstilling af kærne
mælk og yoghurt. Dette stemmer overens 
med, hvad der er fundet af Alm (7), hvor
imod Blanc (9) tidligere har fundet, at 
indholdet af vitamin B1 og B2 steg med 
henholdsvis 51 og 308% i forhold til ind
holdet i mælk ved fremstilling af yoghurt. 

22 

4 4,6±0,6 

38,9±5,2 21 177±11 4 11,4±2,4 

Sammenlignes resultaterne vedrørende 
indholdet af vitamin B1 og B2 ( tabel 5) 
med de 0,3-1,5 mg vitamin B1 og de 0,4-
1, 7 mg vitamin B2, som The Food and 
Nutrition Board anbefaler som daglig til
førsel ( 1 7), fremgår det at 1 li ter mælk vil 
dække mindst 28% af det daglige behov 
for vitamin B1, og over 100% af det dag
lige behov for vitamin B2• Dette betyder, 



• 

• 

Tabel 5 (fortsat). Tabte 5 (continued) 

Vitamin C 
(Ascorbins.) 
(mg/100 g) 

Vitamin B1 

(µg/100 g) 
Vitamin B2 

(µg/100 g) 
Folacin 

(µg/100 g) 

( Ascorbic acid) 

Antal Gns. ± :\.ntal Gns. ± Antal Gns. ± Antal Gns. ± 
prøver Std. afv. prø\·er Std. afv. prøver Std. afv. prøver Std. afv. 

Number of /,,fean i\'umber of /,,fean Number of lvfean Number of Jfean 
samples ±SD samples ±SD samples ±SD samples ±SD 

Ymer (VA) li 0,40±0,17 7 41,5±2,4 3 249±22 2 23,0±0,7 
Ymer (Vi1) 
Ymer (UF) 17 0,30±0,14 19 37,7± 1,7 17 197±15 2 11,8±0,4 
Ymer (UF) 
A-38 26 0,25±0,13 
Cultured milk 
Yoghurt naturel 38 0,22±0, 14 21 41,8±3,4 17 195±13 4 15,3±4,3 
Plain yoghurt 
Yoghurt med jordbær 4 17,5±2,6 
Strawberry yoghurt 
Yoghurt med peach melba 16 0,22±0,15 
Peach melba yoghurt 
Yoghurt med skovbær 4 22,8±11,3 
Wildberry yoghurt 
Yoghurt med solbær 4 24,6±18,1 
Blackcurrant yoghurt 
Yoghurt med appelsinsaft 15 1,71±0,72 
Orange yoghurt 
Yoghurt med miisli 7 0,10±0,01 
Miiesli yoghurt 
Yoghurt med grønsager 11 0,14±0,05 
Vegetables yoghurt 
Citronkærnemælk 22 0,43±0,32 
Lemon buttermilk 

VA: Fremstillet ved valleaftapning UF: Fremstillet ved ultrafiltrering 
lvfanufactured by whey draining lvfanufactured by ultrafiltration 

at mælk er en særdeles vigtig vitamin B2-

kilde og en vigtig vitamin B1-kilde. 
Det fundne indhold af folacin i skum

metmælk ( tabel 5) stemmer overens med, 
hvad Scott et al. (8) har fundet i engelsk 
mælk. Af tabellen fremgår, at indholdet 
af folacin er væsentligt højere i de syrnede 
produkter end i de søde produkter. Dette 
skyldes, at de syrevækkere som benyttes 
ved fremstillingen af syrnede produkter, 
danner folacin (20). Det fremgår end vi-

dere af tabel 5, at indholdet af folacin er 
højere i yoghurt med frugttilsætning end i 
yoghurt naturel. Dette skyldes, at der ved 
tilsætning af frugtkonserves til yoghurt 
tilføres en mængde folacin. 

Sammenlignes de fundne indhold af fo
lacin (tabel 5) med de 30-400 µg, som er 
anbefalet som daglig tilførsel ( I 7), frem
går det, at konsummælkprodukter kun 
har mindre betydning som folacinkilde. 
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Fig. 5. Årstidsvariationen i det gennemsnitlige indhold af vitamin B1 og B2 i sød
mælk. 

Fig. 5. The seasonal variation in the mean content of vitamins B 1 and B 2 in whole milk. 
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4.4 Lagringstidens indflydelse på indholdet af vandopløselige vitaminer 

Til belysning aflagringstidens indflydelse 
på indholdet af en række vandopløselige 
vitaminer blev prøver af 7 udvalgte kon
summælkprodukter fra Statens Mejeri
forsøg analyseret 4-5 gange i løbet af de
res deklarerede holdbarhedsperiode. Pro
dukterne blev opbevaret i mørke ved 5°C. 
Analyserne omfattede bestemmelser af 
indholdet af vitamin B1 og B2 samt ascor
binsyre. 

mg pr. 100 g produkt 

mg per 100 g produet 

• 
1,0 

A 

Lagringstidens indflydelse på indhol
det af ascorbinsyre i en række henholds
vis søde og syrnede konsummælkproduk
ter er vist i figur 6-7. Tallene viser et kraf
tigt fald i indholdet af ascorbinsyre under 
kølelagringen. Således falder indholdet af 
ascorbinsyre i sød- og letmælk på 6 dage 
til mindre end I 0% af det oprindelige 
indhold, hvorimod indholdet af ascorbin
syre i piskefløde kun falder til ca. 75% af 

-~. ~-0,5 

o,o 
0 l 2 3 

-----. 

4 5 6 0 døgn ved 5 C 
0 

days at 5 C 

Fig. 6. Lagringstidens indflydelse på indholdet af ascorbinsyre i kærnemælk (e), 
ymer (Å), A-38 (a)og yoghurt med mandarin (6). 

Fig. 6. The effect of storage on the content of ascorbic acid in buttermilk (e) ,ymer ( Å), cultured 
milk (•J and mandarin yoghurt (Li). 
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mg pr. 100 g produkt 

mg per 100 g produet 
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Fig. 7. Lagringstidens indflydelse på indholdet af ascorbinsyre i sødmælk (e), let
mælk ( ~) og piskefløde (B). 

Fig. 7. The ejfect of storage on the content of ascorbic acid in whole milk <•), partly skimmed 
milk ( ~) and cream, 38% (B). 
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Fig. 8. Lagringstidens indflydelse på indholdet af vitamin B 1 og B2 i sødmælk (e), 
kærnemælk (..Å), ymer(•) og yoghurt naturel (D). 

Fig. 8. The effect of storage on the content of vitamin B 1 and B 2 in whole milk (e), buttermilk 
( ..Å), ymer (a) and plain yoghurt (D). 

det oprindelige indhold. I de syrnede 
produkter falder indholdet i løbet af 6 
dage til mellem 20 og 50% af det op
rindelige. 

Resultaterne af undersøgelser af kon
summælkprodukters indhold af ascorbin
syre er således stærkt afhængige af pro
dukternes alder, hvorfor sådanne under-

søgelser kan være vanskelige at 
sammenligne. 

Lagringstidens indflydelse på indhol
det af vitamin B1 og B2 i en række kon
summælkprodukter er vist i figur 8. Der 
har ikke ved regressionsanalyse af resul
taterne kunne påvises ændringer i ind
holdet af vitamin B1 og B2 under kølelag
rmg. 
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5. Konklusion 

I tabel 6 er gengivet en samlet oversigt 
over de fundne gennemsnitsværdier for 
vitaminindholdet i en række konsum
mælkprodukter uden tilsætning. 

Hvad angår de fedtopløselige vitami
ner A og E har undersøgelsen bekræftet 
den i Levnedsmiddeltabeller (5) anførte 
årsvariation, idet indholdet af de to vita
miner er generelt højere (20-25%) om 
sommeren end om vinteren. Imidlertid 
ligger indholdet af vitamin A ( total re
tinol-ækvivalenter) både sommer og vin
ter noget under værdierne i Levnedsmid
deltabeller. Undersøgelsens resultater 
stemmer her overens med en undersø
gelse foretaget af Levnedsmiddelinstitut
tet ( 19). Sidstnævn te undersøgelse er som 
den her beskrevne foretaget direkte på de 
enkelte konsummælkprodukter, mens 
værdierne i Levnedsmiddeltabeller byg
ger på undersøgelser af smør. Samtidig 
ligger indholdet af vitamin E for vinter
halvåret noget over værdierne i Levneds
middel tabeller.Resultaterne peger 
således mod, at der for både vitamin A og 
E er behov for en justering af værdierne i 
Levnedsmiddeltabeller. 

Hvad angår de vandopløselige vitami
ner B 1, B2, C og folacin har undersøgelsen 
bekræftet de i Levnedsmiddeltabeller (5) 
angivne indhold for alle andre produkter 
end ymer og ylette. For fløde 13% gælder 
overensstemmelsen dog kun for det al
mindelige pasteuriserede produkt. UHT
behandlet fløde 13% (der ikke er med
taget i Levnedsmiddeltabeller)udviser et 
vitamin C-indhold, der er ca. 50% la
vere. 
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For ymer og ylette fandtes indholdet af 
vandopløselige vitaminer at afhænge af 
fremstillingsmetoden. Generelt svarede 
de fundne værdier for ymer fremstillet 
ved syrning og påfølgende valleaftapning 
til værdierne i Levnedsmiddeltabeller 
(som ikke anfører fremstillingsmetode). 
For ymer fremstillet ved syrning af ultra
filtreret mælk lå værdierne for indholdet 
af vitamin B 1, B2, C og folacin henholds
vis 10%, 21 °/o, 25% og 48% lavere. For 
ylette blev kun indholdet af vitamin C be
stemt; her sås den samme forskel som for 
ymers indhold af vitamin C. I dag frem
stilles næsten al ymer og ylette ud fra ul
trafiltreret mælk, og der er således også 
på dette punkt behov for en justering af 
værdierne i Levnedsmiddeltabeller. 

Undersøgelsen har endelig bekræftet, 
at mælk er en meget vigtig kilde for vita
min B2 og ligeledes en vigtig kilde for vi
taminerne A, B1 og C, mens indholdet af 
vitamin D, E og folacin ikke i særlig grad 
bidrager til mælkens næringsværdi. 

Imidlertid har undersøgelsen også vist, 
at vitamin C-indholdet falder kraftigt un
der lagring - i flere produkter til under 
10% af det oprindelige i løbet af den de
klarerede holdbarhedsperiode. Konsum
mælkprodukters betydning som vitamin 
C-kilde er således stærkt afhængig af pro
duktets alder - også indenfor den dekla
rerede holdbarhedsperiode. Indholdet af 
de øvrige vitaminer er derimod stabilt 
ved lagring ved 5°C i den deklarerede 
holdbarhedsperiode. 
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Tabel 6. Gennemsnitlige indhold af vitamin A, B1, B2, C og E samt folacin i en række 
danske konsummælkprodukter (angivet som µg pr. 100 g produkt). 

Table 6. Average valuesfor eontents of vitamins A, B 1, B2, C and E, andfolaein in same Danish 
market milk produets ( given as µg per 100 g produet). 

Vitamin A Vitamin E 

Produkt 
Produet 

Sødmælk 
Whole milk 
Letmælk 
Partly skimmed milk 
Skummetmælk 
Skimmed milk 
Fløde 13% 
Cream, 13% fat 
Fløde 13% (UHT) 
Cream, 13% fat (UHT) 
Piskefløde 
Cream, 38% fat 
Kærnemælk 
Butler milk 
Tykmælk 
Junket 
Cremefraiche 18% 
Cultured cream, 18% fat 

Creme fraiche 38% 
Cultured cream, 38% fat 
Ylette naturel VA 
Plain ylette Vi1 
Ylette naturel UF 
Plain ylette UF 
Ymer VA 
Ymer V.4 
Ymer UF 
Ymer UF 
A-38 
Cultured milk 

Yoghurt naturel 
Plain yoghurt 

Sommer 
Summer 

37 

435 

415 

415 

35 

VA: Fremstillet ved valleaftapning 
.Manufactured by whey draining 

Vinter 
Winter 

25 

264 

300 

300 

25 

Vitamin Vitamin Vitamin Sommer 
B I B2 C Summer 

42 185 

39 177 

42 249 

38 197 

42 195 

1200 

1030 

1330 

950 

460 

8!0 

270 

310 

140 

140 

430 

290 

400 

300 
250 

220 

115 

1238 

1106 

!02 

UF: Fremstillet ved ultrafiltrering 
Manufactured by ultrajiltration 

Vinter 
Winter 

70 

847 

863 

73 

Folacin 

6 

11 

23 

12 

15 
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6. Resume 

Denne beretning udgør femte og afslut
tende del af en redegørelse for projektet 
»Konsummælkprodukternes sammen
sætning og indhold af næringsstoffer«. 
Projektet omfatter en kortlægning af de 
danske konsummælkprodukters generelle 
kemiske sammensætning og indhold af 
ernæringsmæssigt betydningsfulde stof
fer. Formålet med projektet er at tilveje
bringe materiale til brug ved udarbejdel
sen af næringsstoftabeller og varedeklara
tioner. 

Nærværende beretning afslutter under
søgelsen af indholdet af vitaminer i et ud
snit af danske konsummælkprodukter. 

Undersøgelsen omfattede analyser af 
søde og syrnede produkter indsamlet fra 
udvalgte mejerier over hele landet. Pro
dukterne blev indsamlet og analyseret i 
perioden fra 1979 til 1983. Hovedresulta
terne af undersøgelsen vedrørende vita
min A, Bi, B2, C og E samt folacin er 
samlet i tabellerne 3 og 5. 

Der er ikke foretaget selvstændige ana
lyser af indholdet af vitamin D. I stedet 
er resultaterne af en analyse for vitamin 
D foretaget af Statens Levnedsmiddelin
stitut refereret i tabel 4. En samlet over
sigt over gennemsnitsværdier er givet i ta
bel 6. 

En statistisk behandling viste, at mens 
indholdet af de vandopløselige vitaminer 
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Bi, B2 og C samt folacin kun varierer 
svagt eller slet ikke med årstiden, kan der 
påvises en markant årsvariation i ind
holdet af de fedtopløselige vitaminer A og 
E. Generelt var indholdet af vitamin A og 
E 15-35% lavere om vinteren (november 
- april) end om sommeren (maj - okto
ber). Denne variation fremgår af figur 1 
og 2. Endvidere kunne der påvises en va
riation fra mejeri til mejeri ( + 20% om
kring gennemsnittet) i indholdet af vita
min C, mens dette ikke var tilfældet for 
de øvrige vitaminer. Denne variation for 
vitamin C hænger sandsynligvis sammen 
med dette vitamins ringe stabilitet. 

Undersøgelsen viste, at indholdet af 
vandopløselige vitaminer i ymet og ylette 
afhænger af fremstillingsmetoden. Ind
holdet af vitamin B1, B2, C og folacin i 
ymer fremstillet ud fra ultrafiltreret mælk 
var således henholdsvis 10%, 21 %, 25% 
og 48% lavere end i ymer fremstillet ved 
valleaftapning. 

Endelig undersøgtes på mælk fremstil
let på Statens Mejeriforsøg vitaminind
holdets stabilitet under kølelagring i den 
deklarerede holdbarhedsperiode. Resul
taterne viste, at mens de øvrige vitaminer 
var stabile, udviste indholdet af vitamin 
C et kraftigt fald, i visse tilfælde til under 
10% af det oprindelige, indenfor den de
klarerede holdbarhedsperiode. 
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7. Summary 

This report is the fifth and final part of an 
account of the project »Composition and 
content of nutrients in market milk prod
uets«. The project is an investigation of 
the general chemical composition and the 
content of important nutrients in Danish 
market milk produets. The purpose is to 
provide data for nutrient tables and food 
labelling. This report summarizes the in
vestigation of the content ofvitamins in a 
selection of Danish market milk produets. 

The investigation includes sweet and 
cultured market milk produets sampled 
at dairy plants all over the country. The 
produets were collected and analyzed 
within the period from 1979 to 1983. 

The main results of the investigation 
concerning vitamins A, Bi, B2, C and E, 
and folacin are collected in tables 3 and 
5. No analyses of the vitamin D content 
were made in this investigation. Instead, 
the results from an analysis of vitamin D 
content, carried out by the National Food 
Institute, are referred in table 4. A sum
mary of the average values is given in ta
ble 6. 

A statistical calculation on the results 
has shown, that while the content of the 
water-soluble vitamins Bi, B2, C and fola
cin only varies slightly or not at all within 
the year, there is a marked seasonal vari
ation in the content of the fat-soluble vi-

tamins A and E. In general, the content 
of vitamins A and E was 15-35 % lower 
in the winter (November-April) than in 
the summer (May-October). This vari
ation appears from figures I and 2. More
over, a dairy-to-dairy variation ( +20% 
around the mean value) in the vitamin C 
content could be observed, while this was 
not the case for the other vitamins. This 
variation for vitamin C is probably con
nected with the low stability of this vi
tamin. 

The investigation showed, that the 
content of water-soluble vitamins in ymer 
and ylette depends on the manufacturing 
technique. The content of vitamins B1, 

B2, C and folacin in ymer manufactured 
from ultrafiltrated milk was thus 10%, 
21 %, 25%, and 48% lower, respectivly, 
than in ymer manufactured by whey 
draining. 

Finally, the stability of the vitamin 
content during the labelled shelf life was 
studied on milk produced by the Govern
ment Research Institute for Dairy Indus
try. 

The results showed, that while the 
other vitamins were stable, the content of 
vitamin C showed a marked decrease, in 
some cases to less than 10% of the origi
nal, during the labelled shelf life. 
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Meddelelse fra Statens Mej~dforsøg, Hillerød 

264. beretnin:,: frtl Statens Mejeriforsøx 

Konsummælkprodukternes 
indhold af vitamin A, Bv B2, 

C, D og E samt folacin 
Af Jesper Larsen, Flemming Hammer Jensen og 
Hanne Werner 

Anmeldt af Lars Thymark 

Undersøgelsens udførelse 
I samarbejde med mejeribruget fore
tages på Statens Mejeriforsøg kvali
tetsvurdering af konsummælkpro
dukter, og da flertallet af mejerierne 
deltager i denne kvalitetsvurdering, 
er denne undersøgelse baseret på et 
udvalg af disse prøver. De foregående 

~ 
udført 

tetsvurdering. 
Da Statt'ns Levnedsmiddelinstitut 

gennem en årrække har 
for indhold af vitamin O i 
fra et stort antal prøver, er resultater 
herfra medtaget i denne undersø
gelse. 

Undersøgelsens resultater 
I tabel l er gengivet en samlet over

over de fundne gennemsnitsvæ 
for vltaminindhold 

konsummælkprodukter 
ning. 

Hvad angår de fedtopløselige vita
miner A og E har denne del af pro
jektet bekræftet den årstidsvariation, 
der er angivet i Levnedsmiddeltapel
ier (J), idet indholdet af de to vita:ni
ner er generelt højere (2(l-25 % ) om 
sommeren end om vinteren. Imidler
tid ligger indholdet af vitamin A (to
tal retinol-ækvivalenter) både som

værdierne 

Nærværende undersøgelses resul-

Nærværende beretning er den sidste i 
en række beretninger, der omhandler 
konsummælkprodukternes sammen
sætning. Beretningerne er resultat af 
et projekt, der startede i 1978, og som 
har haft til formål at fremskaffe op
dateret viden om sammensætning og 
indhold af næringsstoffer i forskellige 
konsummælkprodukter. Baggrunden 
har bl.a. været et ønske om at kunne 
revidere og udbygge eksisterende ta
belværker med sådanne værdier. 

Tabel 1. Gennemsnitlige indhold af vitamin A, B,, B1, C og E samt folacin i en 
række danske kons11mmælkprod11kter [angivet som µg pr. 1(X) g produkt). 

I 243. beretning fra Statens Me
jeriforsøg er der redegjort for kon
summ,elkprodukterncs indhold af 
kulhydrater samt mælke- og citron
syre. 

I 257. beretning er dn 
for resultah'r vedrørende 
mælkprodukternes indhold af cal
cium, natrium, kalium, fosfor, klorid 

1ern. 
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260. beretnmg fra Statens Me
Hsøg er der omtalt resultater fra 
del af projekt1..•t der omhandler 

indhold af 

Produkt 

SØdmæ!k 
I 

Letmælk I 
I 

Skurmietrnælk I 
I 

fløde 13 i 

Fløde 13 1 (Ufff) 

Piskefløde 435 264 

Kærnemælk 39 

Tykmælk 

creme fralche 18 t 415 300 

Creme fraiche 38 '4 415 300 

Ylette naturel VA 

Ylette naturel UF 

Ymer VA 
} 32 I} 28 

42 

Ymer UF 38 

A-38 

Yoghurt naturel 35 25 42 

a. VA: Fr<•mstillet ved valleaftapning. 
b. UF: Fremstillet ved ultrafiltrering. 
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Fig. 1. Lagringstidens indflydelse 
på indholdet af ascorbinsyre i 
sødmælk(•), letmælk(,,.) ng 
piskefløde (• ). 
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ven.-,. For ylette blev kun 
vitamin C bestemt, og he1 sås den 
samme forskd som for indhold af vi
tamin C i ymer. 1 dag fremstilles na'

sten al ymer og ylette ud fm ultrnfil
tren't mælk, og der er således også på 
dette punkt et behov for en 

Undersøgelsen har endelig bekræftet, 
at mælk er en meget vigtig kilde for 
vitamin B2 og ligeledes en vigtig kilde 
for vitaminenw A, [\ og C, mens ind
holdet af vitamin D, E og folacin ikke 
i særlig grad bidrager til mælkens 
næringsværdi. 

Som det ses af figur 1 har under
vist, at vitamin C-ind
raftigt under 

flere produkter til under I 
oprindelige i løbet af den deklarerede 
holdbarhedsperiode. Konsummælk
produkters betydning som vitamin C
kilde er således stærkt afhængig af 
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