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Sammanfattning
Innehållet av vitamin K har analyserats i ett 90-tal livsmedel på den svenska marknaden,
främst grönsaker och bär samt matfetter och vissa animalier. Som metod användes HPLCteknik med fluorescensdetektion. I vegetabilier har innehållet av fyllokinon (K1) analyserats
medan i animalier både fyllokinon (K1) och några menakinonföreningar, vitamin K2 (MK-4
samt MK-6 till MK-13), analyserades. Höga halter av fyllokinon (>100 µg/100 g) påvisades i
gröna bladgrönsaker (broccoli, brysselkål, grönkål, huvudsallat, spenat) och i vitkål. Höga
halter påvisades även majonnäs samt i prover av rapsolja som förvarats i mörka eller
ljusskyddande förpackningar, medan halterna var betydligt lägre i prover från ljusa glas- eller
plastflaskor. Måttliga halter (20-100 µg/100 g) påvisades i gröna bönor, salladskål, gröna
ärter, isbergssallad, olivolja samt i margariner, medan lägre halter påvisades i morötter,
paprika, torkade gula ärter, bär, smör, majsolja och i ett prov av olivolja.
Halterna av vitamin K1 var låga i animalier.
Låga halter av vitamin K2 (0-5 µg/100 g) påvisades i de flesta animalieproverna. Keso
innehöll totalt 12 µg/100 g och nötlever 47 µg/100 g. Menakinon-4 påvisades i alla prover,
medan mjölkprodukter och lever också innehöll MK-8 och MK-9. I ett prov av nötlever
påvisades även övriga menakinon-föreningar.
Föreliggande rapport ger, utöver våra egna analysresultat, en översikt av innehållet av
vitamin K, och då främst fyllokinon, i livsmedel enligt nyare analysdata baserade på HPLCteknik.
Innehållet av vitamin K i livsmedel påverkas av faktorer såsom sort, odlings- och
lagringsförhållanden. Vitamin K1 är ljuskänsligt men relativt värmestabilt. Nya data tyder på
att biotillgängligheten av vitamin K1 i grönsaker är låg och att den påverkas av måltidens
fettinnehåll.
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English Summary
Ninety samples of mainly Swedish vegetables, berries, fats and oils, and some animal foods
were analysed for phylloquinone (vitamin K1). The animal foods were also analysed for some
forms of menaquinone (MK-4, MK-6 to MK-13) at the National Food Administration. The
method used was HPLC with fluorescence detection after various extraction procedures. High
levels of phylloquinone (>100 µg/100 g) were found in green leafy vegetables and cabbage.
High levels were also found in mayonnaise and samples of rape seed oil packed in lightprotecting containers, whereas the levels were considerably lower in rape seed oils from lighttransparent glass or plastic containers. Medium levels of vitamin K1 (20-100 µg/100 g) were
found in green beans, Chinese cabbage, green peas, leek, red cabbage, ice-berg lettuce, olive
oil and margarines, whereas low levels were found in carrots, paprika, dried peas, berries,
butter, corn oil and in one sample of olive oil. Vitamin K1 levels in animal products were low.
Low levels (0-5 µg/100 g) of menaquinones were found in most animal samples. Cottage
cheese contained 12 µg/100 g and beef liver 47 µg/100 g. Menaquinone-4 was detected in all
samples, wereas milk products and beef liver contained MK-8 and MK-9. In beef liver all
other menaquinones were detected.
This report gives, besides the results from our own analyses, a review of the content of
mainly vitamin K1 in different food items according to published HPLC-data (appendix 4).
A number of factors influencing the content and bioavailibility of vitamin K in foods are
reviewed. New data indicate that the bioavailibility of vitamin K from vegetables is low, and
markedly influenced by the fat content of a meal.
A Swedish-English glossary of food names is included in appendix 3.
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Bakgrund
Vitamin K har en central roll i regleringen av blodkoagulationen. Intresset för vitamin K har
ökat under de senaste åren, dels i och med att nya funktioner identifierats och dels för att ny
analysmetodik bidragit till mer adekvata bestämningar av förekomst i livsmedel och
metabolism i kroppen. En stor del av tillgängliga analysdata har baserats på olika
analysmetoder och betydande skillnader mellan olika källor har lett till att många värden
betraktats som osäkra. Det gäller även K-vitaminvärden i 2:a upplagan av Livsmedelstabeller
(1986, 1988). Kliniskt har vitamin K ett intresse då personer som behandlas med
blodförtunnande läkemedel ofta får kostråd om att begränsa intaget av vitamin K. Mot
bakgrund av att Livsmedelsverket ofta får frågor om vitamin K i livsmedel och den ofta
knapphändiga informationen om vitamin K som ges inom vården, genomfördes ett projekt för
att analysera innehållet av vitamin K i ett antal vanliga livsmedel på den svenska marknaden.
Samtidigt gjordes en inventering av litteraturdata för vitamin K, framtagna med modern
HPLC-metodik

Fysiologi och metabolism
På 20-talet fann dansken Dam att kycklingar utvecklade blödningstillstånd i frånvaro av en
tidigare okänd fettlöslig faktor i kosten. Dam gav substansen namnet K-vitamin vilket står för
koagulationsvitamin. Vitamin K är ett samlingsnamn för ett flertal substanser med Kvitamineffekt, varav de viktigaste är fyllokinon (vitamin K1) och menakinoner (Vitamin K2 ).
Vitamin K3 (Menadion) är beteckningen på kinon-enheten (2-metyl-1,4-naftokinon), en
syntetisk förening som omvandlas till vitamin K2 (menakinon-4) i kroppen (se fig. 1)
Vitamin K griper in i blodkoagulationsmekanismen i ett flertal steg (Booth et al. 1994;
Shearer 1995; RDA 1989). Vitamin K reglerar bl.a. halten av protrombin i plasma på så sätt
att en låg tillförsel minskar protrombinhalten och således koagulationstendensen och vice
versa. Nya rön tyder på att vitamin K även har betydelse för benbildningen och att adekvat
vitamin K status har betydelse för upprätthållande av normal bentäthet (Sokoll et al. 1997,
Rucker 1997). Vitamin K fungerar som en co-faktor för syntes av peptidbunden gkarboxylglutaminsyra (Gla), som ingår i ett flertal proteiner, bl.a. osteocalcin, som ingår i
benväven, men även återfinns i små mängder i plasma. Vitamin K status påverkar graden av
g-karboxylering av glutaminsyra i osteocalcin och nya data antyder att detta mått tycks vara en
mer känslig markör för vitamin K intag än t.ex. protrombinnivån (Sokoll et al. 1997, Rucker
1997). Plasmanivåerna av vitamin K uppges vara lägre hos äldre och hos personer med
osteoporos, observationer som knyter vitamin K till benstatus (Binkley&Suttie 1995).
Absorptionen av vitamin K1 varierar beroende på måltidens sammansättning och värden
på mellan 30 och 80 procent har uppgetts (Booth et al. 1994; Shearer 1995; RDA 1989).
Absorptionen är bl.a. beroende av måltidens fettinnehåll. Vid malabsorption försämras
upptaget avsevärt. Större delen av den absorberade mängden tas upp i levern, men fyllokinon
återfinns i de flesta av kroppens vävnader (Thijssen&Drittij-Reijnders 1996). Förråden av
vitamin K1 är små (50-100 µg) och variationer i kostintag återspeglas därför relativt snabbt i
ändrade plasmanivåer (Booth&Dugale 1990). Detta är bakgrunden till att dietråd ofta ges till
patienter som behandlas med blodförtunnande medel.

5

Figur 1. Strukturformler för olika vitamin K former.

Vitamin K2 (Menakinon) är ett samlingsnamn för menakinoner med olika långa sidokedjor.
De betecknas vanligen MK-n, där n betecknar antalet isopren-enheter i sidokedjan.
Menakinoner bildas av bakterier i tarmen, och kan utgöra mer än 75 procent av det totala
leverförrådet av vitamin K, men det är oklart i vilken grad menakinon bidrar med vitamin K
aktivitet. En rad menakinonmetaboliter har påträffats i kroppen (Thijssen&Drittij-Reijnders
1996), varav de flesta i levern. MK-4 tycks vara den vanligaste formen.

Behov och rekommenderat intag
Brist på K-vitamin beroende på otillräcklig tillförsel från kosten är ovanlig. Vitamin K1
förekommer i de flesta livsmedel och de menakinoner som bildas i tarmen antas kunna täcka
en del av behovet (Booth et al. 1994; Shearer 1995; RDA 1989), men betydelsen av
menakinonerna för K-vitaminstatus är dock oklar. Hos nyfödda barn är tarmen steril under de
första dagarna och förråden av K-vitamin är relativt små, varför risken för K-vitaminbrist är
uppenbar. Man ger därför normalt en engångsdos K-vitamin strax efter födseln. Vid vissa
kliniska tillstånd, t.ex. trauma och njurinsufficiens, samt vid behandling med
bredspektrumantibiotika ökar risken för K-vitaminbrist.
Behovet av K-vitamin anges till ca 1 µg per kg kroppsvikt och dag och i senaste RDA
(1989) har man fastställt det dagliga rekommenderade intaget till 65 µg/d för kvinnor och 80
µg/d för män. Nyare studier antyder dock denna nivå skulle kunna vara otillräckligt för att
normalisera nivåerna av underkarboxylerat osteocalcin (Bach et al. 1996).

Vitamin K och blodförtunnande läkemedel
Personer som står på terapi med blodförtunnande medel (t.ex. Varan) får ofta råd att begränsa
konsumtionen av K-vitaminrika livsmedel. Bakgrunden är som nämnts att intaget av vitamin
K påverkar blodkoagulationen och att stora intag av K-vitaminrika livsmedel medför att
doseringen av läkemedlet kan behöva ökas. Det är inte helt klarlagt hur stor betydelse
kostintaget av vitamin K har. En stor dag-till-dag variation av konsumtionen av K-vitaminrika
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livsmedel kan bidra till problem med att ställa in den rätta dosen. Det viktigaste att tänka på
vid sådan terapi är sannolikt att försöka hålla konsumtionen av K-vitaminrika livsmedel så
konstant som möjligt. Det innebär inte nödvändigtvis att man helt skall utesluta K-vitaminrika
livsmedel.

Vitamin K i livsmedel
Vitamin K förekommer i de flesta livsmedel. Vitamin K1 (fyllokinon) syntetiseras i växter.
Vitamin K2 (menakinoner) bildas av bakterier i mag-tarmkanalen hos djur, men har även
påvisats i fermenterade livsmedel.
De tidigare mest använda metoderna för att bestämma K-vitamin har varit biologiska
tester på djur. Många faktorer påverkar biologisk K-vitaminbestämning, bl.a. djurslag, diet,
testperiodens längd, mätdata och behandling av mätdata samt typ av standard. Andra
substanser, bl.a. vissa oxiderade former av tokoferol, kan bidra med aktivitet. Djurets
tarmflora bidrar också med en okänd mängd K-vitamin. Någon standardmetod för biologisk
bestämning av K-vitamin har ej utvecklats och ett flertal modifikationer existerar (Parrish
1980). Brist på standarder gör att värden funna med biologiska metoder ibland enbart är
relativa.
Ett antal fysikalisk-kemiska metoder har under de senaste decennierna utvecklats för
bestämning av komponenter i vitamin K-gruppen. Den teknik som nu anses mest tillförlitlig
för bestämning av K-vitamin är HPLC, och under de senaste åren har några undersökningar
och sammanställningar av vitamin K1 innehållet i livsmedel publicerats (Booth et al. 1993;
Both et al. 1995a, Jakob&Elmadfa 1996, Koivu et al. 1997; Koivu et al. 1998; Piironen et al.
1997). För vitamin K2 har vi bara funnit värden för ett fåtal livsmedel (Sakano et al. 1988,
Hirauchi et al. 1989).
I en översikt av litteraturdata för innehållet av vitamin K1 i livsmedel analyserade med
HPLC-metodik fann Booth och medarbetare (Booth et al. 1993) att det fanns data för relativt
få livsmedel och att kvalitén på K-vitamindata ofta var låg, främst beroende på att få prover
analyserats och att beskrivning av provtagningsförfarande var bristfällig. Även beskrivningen
av de provtagna livsmedlen var ofta knapphändig. Senare publicerade Booth och medarbetare
(Booth et al. 1995a) en studie av vitamin K1 innehållet i 261 livsmedel som ingår i U.S. Food
and Drug Administration’s Total Diet Study. Dessa data redovisas i bilaga 4 tillsammans med
resultaten från Livsmedelsverkets egna analysdata.
Vitamin K1 (Fyllokinon)
Analysdata baserade på HPLC-teknik visar att gröna bladgrönsaker och i viss mån vitkål är
goda källor för vitamin K1, medan halterna i de flesta andra vegetabiliska livsmedel tycks vara
måttliga eller låga (se tabell 1). Vissa alger och algpreparat har i japanska undersökningar
rapporterats innehålla höga halter, några exempel ges i tabell 1 (Sakano et al. 1988). Några
vegetabiliska oljor, främst sojaolja och rapsolja är förhållandevis rika på vitamin K1. För
animalier visar nyare analysdata att innehållet av fyllokinon (K1) är lågt. Äldre data (för
vitamin K totalt), indikerade att lever från nöt och gris innehåller högre mängder än andra
animalier, men dessa data inkluderade även menakinoner (K2).
För vissa livsmedel förekommer betydande variationer i innehållet av vitamin K1, vilket
sannolikt kan förklaras av att undersökningarna har gjorts i olika länder, skillnader i
provtagningsförfarande, analysmetodik m.m. Sort och odlingsförhållanden (bl.a. ljustillgång)
har här betydelse.
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En nyligen identifierad form av vitamin K är dihydro-vitamin K1, som bildas vid
härdning av vitamin K1 rika vegetabiliska oljor. Analyser av amerikanska livsmedel (Booth et
al. 1996b) visade att vitaminformen förekommer i produkter med härdade fetter som
ingrediens, t.ex. konditorivaror, fetter, dressingar, eller där sådana fetter använts vid
tillagningen, t.ex. friterade produkter, färdigmat m.m. Den fysiologiska betydelsen av dihydrovitamin K1 är ännu oklar (Booth et al. 1996c).

Tabell 1. Exempel på fyllokinoninnehåll i livsmedel enligt litteraturdata
Hög halt
Måttlig halt
Låg halt
>100 µg/100 g
20-100 µg/100 g
<20 µg/100 g
Grönkål (400-800)
Persiljeblad (500)
Spenat (300-400)
Broccoli (100-200)
Sojaolja (200)
Brysselkål (200)
Rapsolja (150)
Vitkål (100-150)
Huvudsallad (120)

Avokado
Gröna bönor
Gröna ärter
Margarin
Olivolja
Pistaschnötter
Rödkål
Sparris
Surkål
Vetekli

Kött
Inälvsmat
Fisk
Frukt
Bär
Bröd
Potatis
Rotfrukter
Övriga grönsaker
Mjölk
Ost
Ägg

Purple laver* (1385)
Konbu, kelp** (66)

*Porhyra tenera Kjellman, Porphyra yezoensis Ueda, Eisenia bicyclis (Kjellman) Setchell
**Laminaria sp.

Vitamin K2 (Menakinoner)
Bildning och omsättning av menakinoner är ännu ofullständigt känd. Menakinoner kan bildas
från fyllokinon av mikroorganismer, t.ex. tarmen. Menakinonföreningar kan vidare bildas i
olika organ, t.ex. levern. I huvudsak förekommer menakinoner i animalier, men även i olika
fermenterade produkter. Endast ett fåtal publicerade undersökning av menakinoner i
livsmedel, där HPLC-metodik använts, har påträffats i litteraturen (Sakano et al. 1988,
Hirauchi et al. 1989). Typ av foder och bakterieflora hos djur är faktorer som kan påverka
innehållet av menakinonföreningar. I japanska undersökningar (Sakano et al. 1988) påvisades
menakinoner i vissa vegetabilier, bl.a. fermenterade sojaprodukter och alger (Tabell 2).
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Tabell 2. Menakinoner i vissa livsmedel (µg/100 g) enligt litteraturdata
Livsmedel
MK-4 MK-5
MK-6
MK-7
MK-8

MK-9

Summa

Bovetemjöl
Sesamfrön, vita
Sesamfrön, svarta

<0,1
0,3
0,4

0,4
-

-

-

-

-

0,4
0,3
0,4

Itohiki-natto (sojabönsprodukt)
Miso, torkad (sojabönsprodukt)
Sojabönor, rostade

1,3
0,8
-

7,9
0,8
1,9

33
0,3
0,3

864
2,0
-

9,6
0,6
-

-

916
4,5
2,2

Alger
Green laver (Enteromorpha sp.)
Konbu, kelp

-

-

5,7
0,9

3,8
-

-

-

9,5
0,9

Mjölk
Yoghurt
Ost
Smör

0,9
0,4
2,3
11,4

<0,1
-

0,2
-

0,6
-

2,4
-

7,4
-

0,9
0,4
12,9
11,4

Nötkött
Griskött
Hästkött
Kyckling

3,4
0,9
0,2
9,0

<0,1
-

<0,1
<0,1
<0,1
-

<0,1
<0,1
0,2
-

-

-

3,5
1,0
0,5
9,0

Äggula
Äggvita

27,3
0,9

-

0,3
-

-

-

-

28
0,9

Lax, Stilla havs
Makrill
Sardiner
Tonfisk
Havsöra (abalone)
Ostron
Bläckfisk (squid)
Räkor (prawn)
Bläckfisk (octopus)

1,5
<0,1
<0,1
<0,1
0,1
<0,1
<0,1

-

<0,1
0,4
0,7
<0,1
-

<0,1
<0,1
0,6
<0,1
-

0,1
<0,1
-

<0,1
-

1,5
0,1
<0,1
<0,1
1,2
0,7
0,1
0,1
<0,1

Källor:
Sakano et al. 1988; Hirauchi et al. 1989
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Faktorer som påverkar innehåll av vitamin K i livsmedel
Flera faktorer påverkar innehållet av vitamin K i olika livsmedel, såsom odlingsförhållanden,
odlingsmark, genetiska faktorer (varietet) och årstid. Procedurer i samband med skörd och
beredning av livsmedel kan också ha stor betydelse för det slutliga innehållet.
Odlingsförhållanden, sorter mm
Ferland och Sadowski (1992a) fann att vitamin K1 innehållet i bladgrönsaker odlade i
Montreal var högre än i samma grödor odlade i Boston-området. Som troliga orsaker anger
författarna skillnader i klimat, jordmån och växtförhållanden. Innehållet av vitamin K1 ökade
som regel med ökad mognadsgrad. Halten varierar även avsevärt mellan olika delar av en
växt, t.ex. mellan ytter- och innerblad av ett kålhuvud. Koivu och medarbetare (Koivu et al.
1997) fann relativt små årstidsvariationer av vitamin K1 innehållet i några vanliga finska
grönsaker. Innehållet var som regel något högre i grönsaker provtagna på sommaren än på
vintern. Innehållet av vitamin K1 i komjölk varierar med årstid (Fournier et al. 1987).
Lagring och förvaring
Ferland och Sadowski (1992b) visade att vitamin K1 i vegetabiliska oljor snabbt förstörs av
flourescerande ljus eller dagsljus. Innehållet i t.ex. rapsolja förvarad i ljusa glasflaskor vid ett
fönster, hade minskat till en femtedel efter ca 8 dagar. Effekten var mer markant efter
belysning med fluorescent ljus.
Effekter av beredning och tillagning
Studier av effekter av djupfrysning, värmebehandling och joniserande strålning tyder på att
vitamin K1 påverkas marginellt (se Booth et al. 1993).

Absorption och biotillgänglighet
Absorptionen av vitamin K1, studerad i måltidsstudier, uppgår till 30-80%, och är beroende på
måltidens sammansättning. Halten i plasma kan påverkas relativt snabbt av förändringar i
intag. Sålunda fann Sokoll och medarbetare (Sokoll et al. 1997) att plasmanivåerna av vitamin
K1 ökade med i genomsnitt ca 50% hos en grupp unga vuxna fem dagar efter att intaget ökats
från 100 till 420 µg/d (i form av berikad majsolja). En minskning av intaget av vitamin K1
genom minskad konsumtionen av grönsaker kan minska plasmahalterna och protrombinhalter
hos vissa individer inom 10 dagar (Booth&Dugale 1990). Detta sammanhänger sannolikt med
det låga kroppsförrådet av vitamin K1.
Booth och medarbetare (Booth et al. 1995b) fann ett svagt men signifikant samband
(r=0,13) mellan intag och plasmanivåer av fyllokinon hos 360 äldre kvinnor. Man fann ingen
säsongsvariation av plasmanivåerna. I en senare studie (Booth et al. 1997) fann man ett klart
samband (r=0,51) mellan intag och plasmanivåer av fyllokinon hos 34 vuxna. Den senare
studien baserades på tre upprepade 4-d registreringar av kosten och tre plasmaprov.
Nyare studier tyder på att biotillgängligheten av vitamin K1 från bladgrönsaker är låg,
speciellt i frånvaro av fett (Gijsbers et al. 1996). Plasmanivåerna av K1 från en måltid med
enbart spenat eller spenat och smör var 24 respektive 7,5 gånger lägre än efter ett tillskott av
motsvarande mängd rent vitamin K1.
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Intag av vitamin K
Relativt få undersökningar av intaget av vitamin K har publicerats. Med utgångspunkt från
tidigare nämnda analysdata från U.S. Total Diet Study (Booth et al. 1995a) beräknade Booth
et al. (1996a) intaget av vitamin K1 till i genomsnitt 60-80 µg/d bland vuxna. Grönsaker
bidrog med 50-70% av intaget. I andra undersökningar har intagsdata på 60-70 till över 1000
µg/d rapporterats. De höga intagen kan bero på att äldre analysdata använts i beräkningarna.
Booth et al. (1996b) beräknade även intaget av dihydro-vitamin K1 med användning av
analysdata från samma studie. Intaget uppgick till 15-20 µg/d bland barn och vuxna.
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Material och metoder

Urval av livsmedel för analys
Då det av resursskäl inte finns möjlighet att analysera alla livsmedel i livsmedelsdatabasen har
vi prioriterat livsmedel som rapporterats innehålla höga eller måttliga halter av vitamin K,
samt några vanliga svenska livsmedel, för vilka litteraturdata saknas. Urvalet av livsmedel
omfattar grönsaker, bär, matfetter samt vissa animalier (se bilaga 3).

Provinsamling
Provinsamlingen har för flertalet färska grönsaker och rotfrukter gjorts i samarbete med
Tillsynsenhet 1 och Växtinspektionen som regelbundet tar prover åt Livsmedelsverket i
partihandeln i bl.a. Stockholm och Helsingborg. De färska grönsaksproverna var
svenskproducerade förutom proverna av paprika. Övriga prover har inhandlats i
livsmedelsbutiker i Uppsala. Antal prover av varje livsmedel varierar mellan 1 och 6.
Proverna har insamlats under våren 1996 till vintern 1997 och analyserats antingen
omedelbart efter ankomsten till Livsmedelsverket, eller efter infrysning.

Kemisk analysmetod
En separat litteraturgenomgång gjordes i samband med val och utveckling av kemisk
analysmetod. Denna redovisas i bilaga 2. Analysarbetet har utförts vid Kemiska enheten 2.
Den utarbetade metoden baseras på HPLC-teknik med fluorescensdetektion.
Extraktion
De livsmedel som analyserats skiljer sig mycket åt i framför allt fettinnehåll och därför har
totalt sex extraktionsmetoder använts. Generellt har proverna extraherats med blandningar av
organiska lösningsmedel och sedan renats på SPE-kolonn (Solid Phase Extraction) före
HPLC-analys. Oljor och matfett har renats med preparativ HPLC där fraktioner plockats ut för
senare analys i det kvantitativa HPLC-systemet. I en av metoderna ingår enzymatisk hydrolys,
där man kan hydrolysera provet utan att förstöra vitamin K.
HPLC-analys
Den kvantitativa HPLC-analysen gjordes med fluorescensdetektor. För att det skulle gå att
detektera vitamin K placerades en reduktionskolonn efter analyskolonnen. Därigenom kunde
grundformen av vitamin K kemiskt reduceras, vilket är ett villkor för att den ska kunna
bestämmas fluorimetriskt. Reduktionskolonnen (35 x 3 mm) fylldes med zinkpulver.
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Kvantifiering
Kvantifiering gjordes mot externa standarder av vitamin K1 och K2. Av vitamin K2 fanns
MK-4, MK-8 och MK-9 tillgängliga, vilket räckte för de flesta matriser, utom för nötlever.
Nötlever innehöll alla K2-substanser, från MK-4 till MK-13, och vid kvantifieringen räknades
mot MK-9 med hänsyn tagen till skillnader i känslighet för de olika föreningarna. Vid analys
av enbart vitamin K1 användes MK-4 respektive MK-8 som inre standard. Utbyteskorrektioner av resultaten har gjorts genomgående.
Koncentrationsbestämning av standarder gjordes med spektrofotometri.
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Resultat
Resultaten från de analyser som gjorts på Livsmedelsverket återfinns i tabell 3. De finns också
med i bilaga 4, där man kan jämföra våra resultat med värden för vitamin K1 enligt utländska
analyser.

Vitamin K1 (Fyllokinon)
Höga halter av fyllokinon (100-300 µg/100 g) påvisades i gröna bladgrönsaker (broccoli,
brysselkål, grönkål, huvudsallat, spenat) samt i vitkål (tabell 3). Måttliga halter (20-100
µg/100 g) påvisades i isbergssallat, salladskål, brytbönor, gröna ärter, purjolök, rödkål och
konserverad surkål, medan låga halter påvisades i paprika, morot, konserverad sparris och
torkade gula ärter. Halterna av vitamin K1 i bärproverna var låga, 5-10 µg/100 g.
Höga halter vitamin K1 påvisades i majonnäs och ett prov av rapsolja. Proverna av
margariner och olivolja innehöll som regel 20-50 µg/100 g, medan smör och majsolja, samt
ett prov av olivolja innehöll under 2-3 µg/100 g (tabell 3).
Kompletterande analyser av några prover av raps- och sojaolja som förvarats i mörka eller
ljusskyddande förpackningar, gav halter på 170 respektive 250 µg/100 g. Prover av rapsolja
från förpackningar med ljus eller grön flaska innehöll 30-40 µg/100 g. Detta kan tyda på att
förvaring av oljor i glas- eller plastflaskor som släpper igenom ljus leder till att vitamin K1
förstörs med tiden. Liknande resultat redovisas av (Ferland och Sadowski 1992b). De höga
halterna av vitamin K1 i majonnäs kan troligen förklaras med att emulsionen gör att ljuset inte
tränger in.
Innehållet av vitamin K1 i animalieproverna var lågt och i vissa fall under
detektionsgränsen.
De halter av vitamin K1 som påvisats i livsmedlen överensstämmer som regel väl med
analysdata baserade på HPLC-metodik rapporterade i litteraturen (se bilaga 4). Betydligt
högre halter av vitamin K1 rapporteras i litteraturen för färsk grönkål (817 µg/100 g), färsk,
kokt grönkål (464 µg/100 g) respektive fryst, kokt grönkål (475 µg/100 g, Langenberg et al.
1986), medan halten i ett prov av fryst svensk grönkål var 120 µg/100g. Även för surkål finns
äldre litteraturdata som visar på betydligt högre värden för vitamin K (1540 µg/100 g,
Livsmedelstabeller 1988) än föreliggande undersökning (34 µg K1/100 g) och andra HPLCbaserade anlyser (se bilaga 4). Teoretiskt finns möjligheten att surkål innehåller menakinoner,
vilket ej analyserats i föreliggande undersökning.
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Tabell 3. Innehåll av vitamin K1 i livsmedel enligt Livsmedelsverkets analyser 1996-97
Livsmedel
Grönsaker
Broccoli, färsk
Broccoli, färsk
Broccoli, färsk
Broccoli, fryst
Broccoli, fryst
Brysselkål, färsk
Brysselkål, färsk
Brysselkål, fryst
Brysselkål, fryst
Brytbönor, frysta
Brytbönor, frysta
Gröna ärter, frysta
Gröna ärter, frysta
Gröna ärter, konserv
Gröna ärter, konserv
Grönsaksblandning, fryst
Grönsaksblandning, fryst
Grönkål, fryst
Gula ärter, torkade
Huvudsallat
Huvudsallat
Isbergssallat
Isbergssallat
Isbergssallat
Morot, färsk
Morot, färsk
Paprika, grön
Paprika, grön
Paprika, grön
Paprika, röd
Paprika, röd
Purjolök, färsk
Purjolök, färsk
Rödkål, färsk
Rödkål, färsk
Salladskål, färsk
Salladskål, färsk
Sparris, gul, konserv
Sparris, konserv
Spenat, fryst
Spenat, fryst
Surkål, konserv
Vitkål, färsk
Vitkål, färsk
Bär
Blåbär, färska
Hallon, färska
Jordgubbar, färska
Nyponsoppa, pulver
Lingon, färska
Röda vinbär, färska
Svarta vinbär, färska

Producent/
Provtagningsplats

Kommentar

Stockholm
Helsingborg
Helsingborg
Findus
Toppfrys
Helsingborg
Stockholm
Findus
Toppfrys
Findus
Toppfrys
Findus
Toppfrys
Findus
Diva
Findus
Toppfrys
Findus
Odalmannen
Stockholm
Helsingborg
Uppsala
Stockholm
Helsingborg
Slotts
Helsingborg
Stockholm
Helsingborg
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Helsingborg
Stockholm
Helsingborg
Stockholm
Helsingborg
Diva
Eldorado
Findus
Toppfrys
Kühne
Stockholm
Helsingborg

Holland
Holland
Spanien
Spanien
Holland

Kina
Kina
Italien

Uppsala
Uppsala
Uppsala
Ekström
Uppsala
Uppsala
Uppsala

hemodlade
från Kristinehamn
Dalarna
hemodlade
hemodlade
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Vit K1
µg/100g
170
180
170
150
280
260
220
280
280
43
53
22
30
29
26
15
20
120
9
100
170
36
62
39
9
7
10
14
10
4
6
53
38
42
41
85
34
9
2
320
320
34
105
81
6
4
6
15
9
6
7

Tabell 3, forts. Innehåll av vitamin K1 i livsmedel enligt Livsmedelsverkets analyser 1996-97
Livsmedel

Fetter
Bregott
Lättmargarin, Lätta
Lättmargarin
Majonnäs
Majonnäs
Majsolja
Margarin, Carlshamn
Delikatess
Margarin, Flora
Margarin, Milda
Matolja
Matolja
Olivolja
Olivolja
Olivolja
Olivolja
Olivolja
Olivolja
Rapsolja
Rapsolja
Rapsolja
Smör
Animalier
Filmjölk 3% fett
Griskotlett
Herrgårdsost 28% fett
Keso, naturell
Kycklinglever, fryst
Leverpastej, ugnsbakad
Nötfärs 10% fett
Nötlever
Regnbåge
Renskav, fryst
Sill, inlagd
Strömming, fryst
Torskfilé, fryst
Yoghurt naturell 3% fett
Ägg
Älgskav, fryst

Producent/
Provtagningsplats

Kommentar

Svenska smör
van den Berghs
Carlshamns Mejeri
Felix
Findus
Felix
Carlshamns Mejeri

ljus flaska

van den Berghs
van den Berghs
Kronolja, Felix
Frilette
Felix
Filippo Berio
Mazola, CPC Foods
Carlshamns mejeri
Risenta
Zeta
Felix
Julita gård
Kung Markatta
Mejerierna

veg. olja, ljus flaska
raps-, sojaolja, ljus flaska
kallpressad, ljus flaska
ljus flaska
kallpressad, grön flaska
kallpressad, pappförpackn
kallpressad, plåtförpackn
kallpressad, ljus flaska
kallpressad, ljus flaska
kallpressad, mörk flaska
kallpressad, grön flaska

Arla
Scan, Skärlbygrisen
Skånemejerier
Arla
Kronfågel, Guldfågeln,
Gute
Scan
Scan
Uppsala
Scanfood
Abba
Västkustfilé
Findus
Arla
Östgöta ägg
Bruksvallarnas rökeri

mild

odlad
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Vit K1
µg/100g

35
28
35
140
140
2
33
49
31
16
27
36
34
25
20
27
3
33
120
45
3
<0,5
0,3
0,5
<0,5
<0,4
<0,5
2
0,9
<0,2
1
<0,2
0,2
0,1
<0,5
0,8
3

Menakinon (K2)
Ett 15-tal animaliska livsmedel analyserades på förekomst av menakinonföreningar.
Resultaten visar att halterna var låga eller ej påvisbara i proverna av kött, vilt, fisk, ägg, mjölk
och ost (tabell 4). Totalhalten K2 i ett prov av keso var 12 µg/100 g och i nötlever
47 µg/100 g. MK-4 påvisades i samtliga prover, medan MK-8 och MK-9 återfanns i
mjölkprodukter och nötlever. I nötlever påvisades även de andra menakinonföreningarna.
Ett fåtal publicerade undersökningar, främst japanska, redovisar halten av menakinoner i
livsmedel (Sakano et al. 1988, Hirauchi et al. 1989). Menakinoner förekommer i huvudsak i
animaliska livsmedel samt i vissa fermenterade produkter och alger. De halter av menakinoner
som påvisats i föreliggande undersökning (0-5 µg/100 g) är i samma storleksordning som
redovisas i litteraturen (se tabell 2). Något högre värden
(10-15 µg/100 g) redovisas i de japanska undersökningarna för smör, ost, ägg och kyckling.
De totala påvisade halterna av vitamin K (K1+K2) i animalier är som regel något lägre
jämfört med värden publicerade i andra upplagan av Livsmedelstabeller. Värdena för nötlever
och yoghurt var däremot i samma storleksordning. När det gäller vegetabilier ger nyare
analyser, baserade på HPLC-metodik, betydligt lägre värden för fyllokinon i surkål, cerealier,
smör och honung jämfört med Livsmedelstabellens värden för vitamin K, vilket sannolikt har
metodologiska orsaker.
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Tabell 4. Innehåll av menakinoner (vitamin K2, µg/100g) i några livsmedel enligt
Livsmedelsverkets analyser 1996-97
Livsmedel
Filmjölk 3% fett
Griskotlett
Herrgårdsost 28% fett
Keso, naturell
Kycklinglever
Leverpastej, ugnsbakad
Nötfärs 10% fett
Nötlever
Regnbåge
Renskav, fryst
Sill, inlagd
Strömming, fryst
Torskfilé, fryst
Yoghurt naturell 3% fett
Ägg
Älgskav, fryst

Producent/
Provtagningsplats
Arla
Scan
Skånemejerier
Arla
Kronfågel, Guldfågeln, Gute
Scan
Scan
Uppsala
Scanfood
Abba
Västkustfilé
Findus
Arla
Östgöta ägg
Bruksvallarnas rökeri

1

MK-4
0,4
4
2
0,7
2
0,5
0,8
0,3
<0,2
0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,5
5
0,3

MK-8

MK-9

<0,8
0,8
3
1
-

2
1
8
2
-

inkl. MK-6: 0,8; MK-7: 7; MK-10: 5; MK-11: 14; MK-12: 11; MK-13: 6 µg/100 g

18

K2
totalt
(3)
4
4
12
2
0,5
0,8
1
47
<0,2
0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,5
5
0,3

K1
<0,5
0,3
0,5
<0,5
<0,4
<0,5
2
0,9
<0,2
1
<0,2
0,2
0,1
<0,5
0,8
3
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Bilaga 1. Provinsamlingslista för K-vitamin
analyser
LIVSMEDEL

Insamlingsort

Märke/Ursprung

Grönsaker
Broccoli, färsk
Broccoli, fryst
Brysselkål, färsk
Brysselkål, fryst
Brytbönor, frysta
Gröna ärter, frysta
Gröna ärter, konserv u lag
Grönkål, fryst
Grönsaksblandning
Gula ärter, torkade
Huvudsallad
Isbergssallad
Morot
Paprika grön
Salladskål, färsk
Paprika röd
Purjolök
Rödkål
Sparris, konserv u lag
Spenat fryst
Surkål, konserv
Vitkål

Stockholm, Helsingborg
Uppsala
Stockholm, Helsingborg
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Stockholm, Helsingborg
Stockholm, Uppsala
Helsingborg
Stockholm, Helsingborg
Stockholm, Helsingborg
Stockholm, Helsingborg
Helsingborg
Stockholm, Helsingborg
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Stockholm, Helsingborg

Sverige
Findus, Toppfrys
Sverige
Findus, Toppfrys
Findus, Toppfrys
Findus, Toppfrys
Findus, Diva
Findus
Findus, Toppfrys
Odalmannen
Sverige
Sverige
Sverige
Spanien, Holland
Sverige
Spanien, Holland
Sverige
Sverige
Diva, Eldorado (Kina)
Findus, Toppfrys
Kühne (Italien)
Sverige

3
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
3
2
2
1
2
2
2
1
2

Frukt och bär
Blåbär, färska
Hallon, färska
Jordgubbar, färska
Lingon, färska
Nyponsoppa pulver
Röda vinbär, färska
Svarta vinbär, färska

Uppsala
Uppsala
Uppsala
Dalarna
Uppsala
Uppsala
Uppsala

Uppsala
Uppsala
Kristinehamn
Uppsala
Ekströms
Uppsala
Uppsala

1
1
1
1
1
1
1
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Antal
prover

Bilaga 1. Provtagninglista, forts.
LIVSMEDEL

Insamlingsort

Märke/Ursprung

Fetter
Bregott
Lättmargarin, Carlshamn
Lättmargarin, Lätta
Majonnäs
Majsolja
Margarin, Carlshamn Delikatess
Margarin, Flora
Margarin, Milda
Matolja
Olivolja

Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala

1
1
1
2
1
1
1
1
2
6

Rapsolja

Uppsala

Smör

Uppsala

Arla
Carlshamn Mejeri
van den Berghs
Findus, Felix
Felix
Carlshamn Mejeri
van den Berghs
van den Berghs
Frilette, Felix (Kronolja)
Carlshamn, Felix, Filippo
Berio, Mazola, Risenta,
Zeta
Felix, Julita kallpressad,
Kung Markatta
Svenska Smör

Animalier
Filmjölk 3% fett
Griskotlett
Herrgårdsost 28% fett
Keso, naturell
Kycklinglever, fryst

Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala

1
1
1
1
1

Leverpastej, ugnsbakad
Nötfärs 10% fett
Nötlever
Regnbåge
Renskav, fryst
Sill, inlagd
Strömming, fryst
Torskfilé, fryst
Yoghurt naturell 3% fett
Ägg
Älgskav, fryst

Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala

Arla
Scan
Skånemejerier
Arla
Kronfågel, Guldfågeln,
Gute
Scan
Scan
Odlad
Scanfood
Abba
Västkustfilé
Findus
Arla
Östgöta Ägg
Bruksvallarnas rökeri
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Antal
prover

3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bilaga 2. Analysmetoder för vitamin K
Anders Staffas, Hassan Abbasi, Kemiska enheten 2

Inledning
I naturen finns två huvudsakliga typer av K-vitamin, fyllokinon (vitamin K1) och
menakinon (vitamin K2). Fyllokinon har en naftokinonkärna med en sidokedja med 20
kolatomer. Menakinon består av en naftokinonkärna med ett varierande antal isoprenenheter i sidokedjan. Beroende på den långa kolkedjan är vitamin K mycket lipofilt och
därför lösligt i de flesta organiska lösningsmedel, dock mindre lösligt i metanol. Vitamin
K är stabilt i luft och vid uppvärmning till 180°C, men det bryts ner om det utsätts för
solljus under längre tid. Svaga syror har ingen effekt, men vitaminet förstörs av alkalihydroxider och reducerande reagens och prover kan därför inte behandlas med basisk
hydrolys.
Vitamin K kan bestämmas med HPLC-UV. Problemet är att UV-detektorn i det här
fallet har låg känslighet. Därför har fluorimetriska bestämningar gjorts under ganska lång
tid i framförallt USA. Man reducerar karbonylgrupperna i naftokinondelen till hydroxigrupper på elektrokemisk, kemisk eller fotokemisk väg. Detta gör att molekylen går att
detektera med fluorescensdetektor.
Metaller som zink och kadmium är kända för sin förmåga att reducera kinoner till
deras motsvarande hydrokinoner. Haroon et al. (1987) använde zinkreaktorn för analys av
vitamin K1 i plasmaprover. De använde sig av en sur mobilfas bestående av
metanol/vatten 95:5. I vattnet var tillsatt ättiksyra (0,05 M, pH 3) och zinkklorid (0,01 M).
Basisk hydrolys brukar ofta användas vid analys av fettlösliga vitaminer för att bryta
ner fett och eventuella konjugat. I det här fallet gick inte det och beroende på analyser av
ett antal olika matriser har därför flera olika metoder använts för extraktion av
vitamin K.

Extraktion
Metod 1:
Metoden användes för att extrahera morots- och bärprover.
Provet homogeniserades, frystes och tinades sedan upp före bearbetning. 1 g prov
mortlades med 5 g torr natriumsulfat. Intern standard (MK-4) tillsattes följt av 15 ml
2-propanol/heptan 3:2 och 32 ml dest. vatten. Provet extraherades 1 min i ultraljudsbad
och centrifugerades därefter (5 min, 3000 rpm). Överfasen indunstades till liten volym i
rotationsindunstare vid 40°C. 5 ml heptan tillsattes, varpå provet sattes på en SPE-kolonn
(silica) och renades med 8 ml heptan. Provet eluerades med 8 ml heptan/dietyleter 93:3.
Eluatet indunstades till torrhet vid 40°C och löstes slutligen i 1 ml mobil fas.
Metod 2:
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Metoden användes för att extrahera ost- och grönsaksprover.
Provet homogeniserades, frystes och tinades sedan upp före bearbetning. 0,5 g prov
blandades med 50 ml diklormetan/metanol (2:1). Intern standard (MK-8) tillsattes
därefter. Provet extraherades 1 min i ultraljudsbad och centrifugerades därefter (5 min,
3000 rpm). Extraktet sugfiltrerades och indunstades sedan till liten volym i rotationsindunstare vid 40°C. För rening av extraktet tillsattes 10 ml heptan och 10 ml
metanol/dest. vatten 9:1. Provet fick åter stå i ultraljudsbad 1 min, vilket följdes av
centrifugering (5 min, 3000 rpm). Överfasen dunstades in till torrhet med rotationsindunstare vid 40°C. Provet löstes slutligen i 1 ml mobil fas.
Metod 3:
Metoden användes för att extrahera prover av matfett och olja. Den fraktion som innehöll
vitamin K separerades med hjälp av preparativ HPLC (silica-kolonn).
10 g prov vägdes in och tillsattes intern standard (MK-4). 50 ml heptan tillsattes,
varpå E-kolven med prov fick ligga i vattenbad tills fettet, oljan eller smöret hade löst sig.
Provet fick sedan stå 2 min i ultraljudsbad. Oljeprover späddes därefter till 100 ml med
heptan, medan prover av margarin, smör eller bordsmargarin renades på Chem Elutkolonner. Efter reningen späddes även dessa till 100 ml med heptan.
Provet renades sedan med preparativ straight phase HPLC. Som förkolonn användes
en silica-kolonn (4,0 x 30 mm, 5 µm partiklar) och som preparativ kolonn en silicakolonn (4,6 x 250 mm, 5 µm partiklar). Kolonnen termostaterades till 35°C. Som eluent
användes 0,8% dietyleter i heptan. Här användes en UV-detektor istället för en fluorescensdetektor, våglängden var 248 nm. 0,5 ml av extraktet injicerades, K1- och MK-4fraktionen samlades upp och dunstades in till torrhet med rotationsindunstare vid 40°C.
Provet löstes slutligen i 0,5 ml mobil fas.
Metod 4:
Metoden användes för att extrahera prover av majonnäs, lever, äggula, keso (4% fett),
filmjölk (3% fett) och yoghurt (3% fett).
Provet homogeniserades, frystes och tinades sedan upp före bearbetning. 1,0 g prov
(10,0 g för majonnäs) blandades med 60 ml 2-propanol/heptan 3:1 och 5 ml dest. vatten.
Intern standard (MK-8) tillsattes därefter. Eftersom prover av lever och leverpastej redan
innehöll menakinoner analyserades dessa prover dels utan tillsats, dels med tillsats av
vitamin K1 och MK-4 vid olika nivåer. Provet extraherades 1 min i ultraljudsbad och
centrifugerades därefter (5 min, 3000 rpm). Överfasen indunstades till liten volym i
rotationsindunstare vid 40°C. För majonnäs följde sedan rening på Chem Elut-kolonn och
fortsatt analys enligt metod 3. Övriga prover renades genom tillsats av 10 ml heptan och
10 ml metanol/dest. vatten 9:1. Provet fick åter stå i ultraljudsbad 1 min, vilket följdes av
centrifugering (5 min, 3000 rpm). Överfasen dunstades in till torrhet med rotationsindunstare vid 40°C. Provet löstes slutligen i 0,5 ml mobil fas.
Metod 5:
Metoden användes för att extrahera prover av kött.
0,5 - 0,7 g prov mortlades med 5 g torr natriumsulfat. Därefter tillsattes 20 ml
2-propanol/heptan 1:1, intern standard (MK-8) och 32 ml dest. vatten. Provet extraherades
1 min i ultraljudsbad och centrifugerades därefter (5 min, 3000 rpm). Överfasen indunstades till liten volym i rotationsindunstare vid 40°C. Provet löstes i 2 ml heptan, varpå det
sattes på en SPE-kolonn (silica) och renades med 8 ml heptan. Elueringen gjordes med
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8 ml heptan/dietyleter 96:4. Eluatet indunstades till torrhet vid 40°C och löstes sedan i
300 µl 2-propanol. Extraktet renades därefter på nytt, men nu på en C-18-minikolonn.
Hela mängden prov applicerades, provet renades med 6 ml metanol/dest. vatten 95:5 följt
av 6 ml acetonitril, och eluerades sedan med 10 ml metanol/diklormetan 80:20. Eluatet
indunstades till torrhet vid 40°C och löstes slutligen i 0,5 ml mobil fas.
Metod 6:
Metoden användes för att extrahera prover av animala produkter med hjälp av enzymatisk
hydrolys.
2 g prov vägdes in och tillsattes intern standard (MK-4), 2 g lipas (typ II) och 100 ml
natriumfosfatbuffert pH 7,7. Provet hydrolyserades därefter i vattenbad med magnetomrörning i 1,5 tim vid 37°C. Provet överfördes till en separertratt, tillsattes 100 ml
etanol och 5ml 10 M NaOH och extraherades sedan med 100 ml heptan. Extraktionen
upprepades två ggr med 50 ml heptan per gång. De samlade heptanfaserna tvättades två
ggr med 100 ml buffertlösning och en gång med 100 ml dest. vatten. Heptanfasen överfördes till en E-kolv och torkades med 5 g natriumsulfat varefter provet sugfiltrerades och
indunstades till torrhet med rotationsindunstare vid 40°C. Provet löstes i 1 ml heptan och
renades slutligen på SPE-kolonn (silica) enligt metod 5.

HPLC-analys
Vid HPLC-analysen användes ett kolonnsystem bestående av förkolonn (LiChrospher
100), analyskolonn (4,6 x 150 mm) packad med 3 µm hypersil ODS, och reduktionskolonn (3 x 35 mm). Reduktionskolonnen packades för hand med zinkpulver (200 mesh).
Kolonnen fick packas om med jämna mellanrum, eftersom en del av zinkpulvret förbrukades vid analyserna. Analys- och reduktionskolonnen termostaterades till 40°C.
Därutöver användes HPLC-pump och autoinjektor från Gynkotek, fluorescensdetektor
från Shimadzu och integrator från Merck.
Mobilfasen bestod av metanol/heptan 85:15. Lösningen innehöll dessutom 10 mM
zinkklorid, 5 mM ättiksyra och 5 mM natriumacetat, pH var ca 6. Flödet var 1,0 ml/min.
Injektionsvolymen var i de flesta fall 50 µl, men vid några analyser där halterna var låga
injicerades 100 µl. Detektion gjordes vid excitationsvåglängden 248 nm och emissionsvåglängden 418 nm.

Kvantifiering
Kvantifiering gjordes mot externa standarder av vitamin K1 och K2. Av vitamin K2 fanns
MK-4, MK-8 och MK-9 tillgängliga, vilket räckte för de flesta matriser, utom för nötlever.
Nötlever innehöll alla K2-substanser, från MK-4 till MK-13, och vid kvantifieringen räknades
mot MK-9 med hänsyn tagen till skillnader i känslighet för de olika föreningarna. Vid analys
av enbart vitamin K1 användes MK-4 respektive MK-8 som inre standard. Utbyteskorrektioner av resultaten har gjorts genomgående. Utbytet varierade mellan olika
livsmedelsmatriser enligt nedan.
Matris

Metod

Utbyte (%)
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morötter
bär
grönsaker
surkål
margarin
olja
keso
filmjölk
nötlever
kycklinglever
fisk
kött
ost

1
1
2
2
3
4
4
4
4
4
5
5
6

80 - 90
70 - 80
70 - 80
40
100
90 - 100
30
40
40
80
80 - 90
40 - 80
70

Koncentrationsbestämning av standarder gjordes med spektrofotometri.
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Bilaga 3. Swedish-English Glossary
Swedish term

English term

Grönsaker och rotfrukter
Avokado
Blomkål
Broccoli
Brysselkål
Champinjoner
Gräslök
Gröna bönor
Gröna ärter
Grönkål
Grönsaksblandning, fryst
Gula ärter, torkade
Gurka
Huvudsallad
Isbergssallad
Kronärtskocka
Limabönor, torkade
Linser, torkade
Lök
Majskorn
Morot
Oliver svarta
Paprika grön
Paprika röd
Persiljeblad
Potatis
Purjolök
Rädisor
Rödbeta
Rödkål
Salladskål eller kinesisk kål
Sojabönor torkade
Sparris grön eller vit
Spenat
Squash zucchini eller courgette
Stjälkselleri eller blekselleri
Surkål, konserv
Tomat
Tomatjuice konserv drickfärdig
Tomatketchup
Vattenkrasse
Vitkål

Vegetables
Avocado
Cauliflower
Broccoli
Brussels sprouts
Champignon
Chive
Green beans
Peas
Kale
Vegetable mix, fozen
Peas, died
Cucumber
Leaf lettuce
American lettuce/Iceberg type
Artichoces
Lima bean, dry
Lentils, dry
Onion, yellow
Corn
Carrot
Olives, black
Pepper, green
Pepper, red
Parsley
Potato
Leek
Radish
Beet
Red cabbage
Chinese cabbage
Soybeans
Asparagus
Spinach
Squash
Celery
Sauerkraut, canned
Tomato
Tomato juice
Tomato ketchup/Catsup
Watercress, raw
Cabbage, white
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Swedish term

English term

Frukt och bär
Ananas
Ananas konserv
Ananasjuice
Apelsin
Apelsinjuice
Aprikoser
Aprikoser konserv
Banan
Blåbär
Citron
Grapefrukt
Grapefruktjuice
Hallon
Jordgubbar
Katrinplommon
Kiwi
Körsbär söta
Lingon
Nyponsoppa, pulver
Persika
Plommon
Plommonjuice
Päron
Päron konserv
Russin
Röda vinbär
Svarta vinbär
Tranbärsjuice
Vattenmelon
Vindruvor
Vindruvsjuice
Äpple med skal
Äppeljuice
Äppelmos

Fruits and berries
Pineapple
Pineapple, canned
Pineapple juice
Orange
Orange juice
Apricot
Apricot, canned
Banana
Blueberry/bilberry
Lemon
Grapefruit
Grapefruit juice
Raspberry
Strawberry
Prune
Kiwi fruit
Cherry
Lingonberry
Rose hip soup powder
Peach
Plum
Plum juice
Pear
Pear, canned
Raisins, dried
Red currant
Black currant
Cranberry juice
Water melon
Grapes
Grape juice
Apple with peel
Apple juice

Nötter och frön
Jordnötter, rostade
Jordnötssmör
Nötter, blandade, ej jordnötter
Pecannötter
Pistachnötter
Ost fett 28%
Sesamfrön

Dairy products
Peanuts, dry, roasted
Peanut butter
Mixed nuts, no peanuts, dry roasted
Peacan nuts
Pistachio nut
Cheese, 28% fat
Sesame seed, dry

Mejeriprodukter
Bröstmjölk eller humanmjölk
Dessertost
Fil fett 3%
Glass
Gräddfil fett 12%
Helmjölkpulver
Keso fett 4%
Lättmjölk fett 0.5%
Lättyoghurt
Mjölk
Mjölk kondenserad, konserv
Ost fett 28%
Smältost
Sorbet
Grädde
Yoghurt naturell fett 3%

Dairy products
Human milk
Desert cheese
Cultured milk, 3% fat
Vanilla ice-cream
Cultured cream, 12% fat
Milk dried whole
Cottage cheese, 4% fat
Low-fat milk 0.5% fat
Low-fat yoghurt
Milk
Evaporated milk, canned
Cheese, 28% fat
Processed cheese
Sherbet
Cream
Yoghurt, plain, 3% fat
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Swedish term

English term

Kött, fisk och ägg
Fiskpinnar
Griskött
Kalkon
Kalv
Kyckling
Kycklinglever
Lamm
Leverpastej
Nötkött
Nötfärs
Nötlever
Regnbåge
Renskav, fryst
Sill inlagd
Strömming
Torskfilé, fryst
Ägg
Äggula
Älgskav, fryst

Meat, fish and eggs
Fish sticks
Pork
Turkey
Veal
Chicken
Chicken liver
Lamb
Liver patty
Beef
Beef minced
Beef liver
Rainbow trout
Reindeer meat, frozen
Herring, pickled
Baltic herring
Cod fillet, frozen
Eggs
Egg yolk
Moose meat, frozen

Fetter och oljor
Bordsmargarin, Flora
Bregott fett 80%
Lättmargarin
Majonnäs
Majsolja
Margarin 80% fett
Matolja
Olivolja
Rapsolja

Fats and oils
Table margarine, vegetable, 80% fat
Butter-oil blend 80% fat
Low-fat margarine, 40% fat
Mayonnaise
Corn oil
Margarine 80% fat
Vegetable oil
Olive oil
Rapeseed oil
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Bilaga 4. Vitamin K1 i livsmedel enligt
svenska och utländska analyser
Vitamin K1 levels in selected foods according to literature and NFA analytical data.
Bilaga 4 är en sammanställning av K-vitaminvärden från de analyser som gjorts på
Livsmedelsverket under hösten 1996-97, samt analysdata från litteraturen. Samtliga värden
baseras på HPLC-analyser. Värdena är hämtade från nedanstående referenser.
SLV: Egna analyser 1996-97. NFA analyses 1996-97.
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