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ft:lf,eif,e, fftedddeke,e _____ N_,._1_2_. _v_e_cem_b_e_r _19_3......,7. 

fra Statens Husholdningsraad 

Om Fødens Indhold af Kalk og Fosfor. 
I "Faglige Meddelelser" for Oktober 1937 gengav vi et Afsnit af nogle Undersøgel

ser, der af Professor Holger Møllgaard er foretaget paa Landøkonomisk Forsøgslabora
toriums dyrefysiologiske Laboratorium over danske Fødemidlers Indhold af Kalk og 
Fosfor. Man skal her gengive den resterende - og maaske mest interessante - Del af 
Beretningen, nemlig om Indholdet af Kalk og Fosfor i en Del Kornprodukter, samt i 
Kød, Æg, Ost og Grønsager. 

Som bekendt skal vor Føde - for at være fuldstændig - indeholde en Række 
forskellige saakaldte Mineralsalte. Blandt disse spiller Forbindelser af Kalk og Fosfor 
en dominerende Rolle, bl. a. paa Grund af vore Knoglers store Indhold deraf. Dette 
gælder ikke alene for Børn, hos hvem Kalk- og Fosforindholdet i Kosten er en Betin
gelse for en normal Udvikling af Knogler og Tænder, men ogsaa for voksne har disse 
Stoffer Betydning - ikke mindst af Hensyn til Tænderne. 

Den normale Omsætning af Kalk og Fosfor i Organismen er dog afhængig af en 
Række forskellige Forhold. Saaledes er Kostens Indhold af tilstrækkelige Mængder 
D-Vitamin af overordentlig Vigtighed, ligesom Kalk og Fosfors indbyrdes Mængde 
forhold kan have afgørende Betydning for en normal Knogledannelse. 

Naar man ser paa de Mængder, der i nærværende Tabel angives af Kalk og Fosfor 
i danske Fødemidler, vil man uvilkaarlig synes, at de er meget smaa, og man spørger 
sig selv, om der overhovedet er Mulighed for, at vi kan faa tilstrækkeligt heraf gennem 
en almindelig blandet Kost. Man maa dog gøre sig klart, at det er relativt smaa 
Mængder, der er nødvendig, især i Sammenligning med, hvad man skal have af de 
,,kaloriegivende" Næringsstoffer: Æggehvide, Fedt og Kulhydrat. I "Faglige Med
delelser", Oktober 1936 meddelte man, paa Grundlag af folkeforbundets Hygiejne
Komite's Rapport vedrørende den fysiologiske Basis for Ernæringen, at Fødemidler, 
der er særlig rige f. Eks. paa et Mineralstof, hører ind under den Gruppe, der kaldes 
for "beskyttende" Fødemidler. Mtsaa maa man regne kalk- og fosforrige Fødemidler 
med hertil, og det er derfor af stor Vigtighed, at man er orienteret om, hvilke af vore 
almindelige Næringsmidler, der indeholder Kalk og Fosfor, saaledes at man kan tage 
Hensyn dertil i den daglige Kostsammensætning. 

Hvis man studerer Tabellerne nøje, er man ikke i Tvivl om, at Kornprodukterne 
er forholdsvis fattige paa Kalk, hvorimod Mælk, Ost, Æggeblomme, Fisk og de fleste 
Grønsager bliver de Næringsmidler, der kan tilføre os baade Kalk og Fosfor i de 
nødvendige Mængder. 

I Danmark, hvor Kornprodukterne paa Grund af deres Prisbillighed nødvendigvis 
udgør Hovedgrundlaget for Befolkningens Ernæring, er det af den største Betydning, 
at man anvender de groftmalede Melsorter fremfor de fintsigtede, idet Størsteparten 
af Kornsorternes - i Forvejen ret sparsomme Kalkindhold - findes i Skaldelene. 
Det er iøvrigt ogsaa værd at lægge Mærke til det divergerende Kalk- og Fosfor-Indhold 
i forskellige Hvedemelssorter. 

Efter talrige Undersøgelser har man Grund til at antage, at Planters Indhold a[ 
Mineralsalte bl. a. afhænger af Jordbundsforholdene, og netop derfor er Professor 
Møllgaards Undersøgelser af danske Fødemidler af saa stor Betydning. 

De Mængder Kalk og Fosfor, der under normale Forhold antages at være nødvendige 
pr. Dag, er følgende: 
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Kalk .. ..... . 
Fosfor ..... . 

voksne Mænd 
og Kvinder 

650 Milligram 
1300 

Børn 

1200 Milligram 
1000 

gravide og diegivende 
Kvinder 

1700 Milligram 
2300 

(se "Faglige 
Meddelelser" 
Okt. 36) . 

Man ser saaledes, at Børn skal have mere Kalk og forholdsvis mere Fosfor end 
voksne, hvilket som tidligere nævnt hænger sammen med Dannelse af Knoglesystem og 
Tænder. Meget tyder derfor paa, at Børn, der deltager i de voksnes faste Maaltider, 
bør have et særligt Tilskud af "beskyttende" Fødemidler, f. Eks. Mælk, Ost og 
Grønsager. 

Selv om utilstrækkelig Kalk og Fosfor i den gravide og diegivende Kvindes Kost 
ikke synes at gaa direkte ud over Barnet, maa man alligevel tage de samme Hensyn som 
overfor Børnene, fordi Moderen fra sit eget Knoglesystem (og Tænderne) maa aflevere 
den manglende Kalk til Gavn for Barnet. 

I det hele taget maa man regne med, at man vanskeligt faar tilstrækkeligt Kalk 
og Fosfor, hvis Kosten ikke indeholder rigeligl'r Mængder af Mælkeprodukter og 
Grønsager, thi en Del af vore mest almindelige Fødemidler (Kød, fint Mel, Gryn, 
Margarine og Sukker) indeholder utilstrækkeligt af disse Stoffer. 

Den industrielle Fremstilling af Fødemidler, som til en vis Grad er nødvendig, gør 
det yderlig vanskeligt for den store Befolkning at skaffe sig "alsidig" Føde. Man maa 
derfor arbejde henimod, at enhver faar Kendskab til, hvilke Fødemidler, der er "be
skyttende", og hvordan de skal tilberedes uden for stort et Tab af værdifulde Nærings
stoffer . 

. Der er derfor i denne Forbindelse igen Anledning til at gøre opmærksom paa, at 
der ved Kogning af Grønsager udtrækkes en Del Kalk saavel som Fosfor og andre 
Mineralsalte, der vil gaa tabt, saafremt Kogevandet ikke udnyttes, f . Eks. til Supper, 
Saucer o. lign. 

I Beregningerne over Kartoflers Indhold af Kalk og Fosfor er det interessant at 
lægge Mærke til, at det - ikke alene økonomisk, men ogsaa ernæringsmæssig set -
er mest fordelagtigt at koge Kartoflerne med Skræl (hvilket iøvrigt ogsaa har Betydning 
for Bevarelse af C-Vitaminerne) , idet alene en Skrælning bevirker et ret stort Svind 
af Fosforindholdet. Overfor saadanne køkkenmæssige Forhold ved Tilberedningen af 
Fødemidlerne er det nødvendigt, at den enkelte Husmor er sig sit Ansvar bevidst, · 
og at hun ikke lader Oplysninger herom gaa upaaagtet hen, men benytter sin Viden i 
saa vid Udstrækning, som det lader sig gøre i den daglige Husførelse. 

Kalk og Fosforindhold i forskellige danske Fødemidler. 
Opgivet i Milligram i 100 g af Næringsmidlerne. 

Kalk Fosfor Kalk Fosfor 
Milligram Milligram Milligram Milligram 

i 100 g i 100 g i 100 g ·i 100 g 
af Tørstoffet*) af Tørstoffet*) 

Grønsager: 
Grøn Salat ..... . . .. .......... ..... . . 50,2 60,9 940 101 
Spinat .... .. . .. ...................... . 161 52,8 2140 647 
Snittebønner ... . .. . .. .. ..... .. . .... . 37,1 58,7 367 580 
Voksbønner . . .. . .. .. ............... . 46,9 57,6 445 547 
Grønne Bønner (Prinsesse) ..... . 63,8 71,6 604 678 

46 



Grønkaal (Odense Torve) .. . . . . 
(Amager) . .... . .. . .. . . . 

,, (Halvhøj ekstra kruset) . 
Rosenkaal (Fest und viel) .... . . 

,, (Ny Kastrupgaard) .. . 
Hvidkaal (Lav Amager) . ..... . . . 
Rødkaal ....... . ............. . ..... .. . 
Porrer . . ....... . .. .. .... .. . . ........ . . 
Gulerødder ...... . .. ..... .. .. ... . ... . 
Blornkaal ... . · . .. . ..... . . ..... . ..... . . . 

Kartofler: 
Juli, raa uden Skræl 

kogt " 
kogt med 

Æg: 
Hvide, højeste Indhold .... . ..... . 

,, laveste ,, . .. ... .... . 
Blomme, højeste Indhold 

laveste 

K•ornsorter: 
Hvedemel mrk. ,,Dansk Mel" ... 
Hvedemel mrk. ,,Dansk 

Kærnerne!" . . ..... . ..... ...... . 
Hvedemel mrk. ,,Pillsburys best" 
Groft Rugmel .. .... . . .......... .. .. . 
Grahamsmel ........ . .. .. . . .. . . . .. . . 
Havregryn . . .. .. ... . .... . . . .. . .. . ... . 
Byggryn (Dansk Byg) . . . . . . . . . . . . "-
U polerede Ris .. . ... . .. . .......... . 
Polerede Ris . ........ .. . . . . ... . . . .. . 

Sukker: 

Kalk 
Milligram 

i 100 g 

327 
361 
154 
68 
69 
62 
32 
51 
34 
20 

3,98 
1,96 
3,10 

8,72 
4,2 

150 
125 

18,3 

20,2 
17,7 
37,1 
32,2 
55,2 
21,2 
13,7 

5,28 

Stødt Melis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,850 
Hugget Sukker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,501 

Kød: 
Oksekød (hakket blandet) 
Kalvekød 
Svinekød 
Kalvelever 

Fisk: 
Sild (Filet) ...... . ... . . .... .. . .... . 
Torsk (Filet) ........ . ............. . 
Rødspætte (Filet) ... . .. . . . ... . .... . 

16,7 
9,29 
9,93 

12,4 

29,1 
21,3 
35,9 

Fosfor 
Milligram 

i 100 g 

115 
98 

131 
112 
114 

29 
23 
77 
28 
56 

41 
32 
46,0 

13,4 
13,6 

350 
317 

81,3 

114,0 
100,0 
310,0 
355,0 
447,0 
218,0 
84,3 
91,8 

178,0 
194,0 
189,0 
291,0 

232,0 
203,0 
201,0 

Kalk 
Milligram 

i 100 g 
af Tørstoffet•) 

1940 
2140 
913 
502 
512 
883 
434 
385 
326 
221 

17,1 
9,96 

14,1 

20,9 

23,0 
20,0 
41,8 
37,2 
61,2 
24,2 
15,4 

5,84 

51,7 
34,9 
15,9 
37,2 

114,0 
122,0 
172,0 

*) Med Tørstof menes Produktet efter fuldstændig Udtørring. 

Fosfor 
Milligram 

i 100 g 
af Tørstoffet*) 

686 
581 
774 
829 
847 
413 
320 
578 
268 
622 

176 
163 
209 

93,1 

130,0 
114,0 
350,0 
410,0 
496,0 
248,0 
94,4 

101,0 

552,0 
727,0 
494,0 
875,0 

909,0 
1160,0 
962,0 
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Mælk og Ost: 
Skummet Mælk . .. . .. ... . .. ...... . . 
Hollandsk Ost (Dansk) . .. . . . . . . 
Dansk Schweitzer Ost .... ... ... . . 

Frugt : 
Friske Blommer (Victoria) . . . . . . 
Friske Pærer . . . ... .. . . ... . . .. .. . . .. . 
Æbler . . ... .. . ... .. . . . ..... .. . .. . .. . . . 
Agurker ... . .. ... .. .. . .. .. . . . . .. ... . . . 
Tomater ...... . ... .. ...... . .. . . . ..... . 
Appelsinsaft . .. . . .. . . . . . ... .. .. ... . . 
Citronsaft ..... . .... . .. . .... . . . . ... . . 
Banaper (Fyffes) . . .. . . .. . .. . . .. .. . 

Kalk 
Milligram 
i 100 g 

115,0 
771,0 

1010,0 

11,1 
16,6 

3,57 
26,5 
9,67 

14,4 
6,02 
2,88 

Hjemmedyrkning af Karse. 

Fosfor 
Milligram 

i 100 g 

101,0 
533,0 
629,0 

11,3 
11,4 

5,68 
28,1 
15,7 
22,0 

9,48 
... 35,9 

Kalk Fosfor 
Milligram Milligram 

i 100 g i 100 g 
af Tørstoffet") af Tørstoffet•) 

1110,0 979,0 
1260,0 874,0 
1520,0 944,0 

97,2 99,6 
135,0 93,1 

43,1 68,6 
796,0 843,0 
153,0 246,0 

9,64 120 

Saavel ernæringsmæssigt som æstetisk er Karse - særlig i Aarets mørke Maaneder 
- anbefalelsesværdig. Karse er et fortrinligt "Krydderi" - ikke mindst i Tørkosten. 

I større Byer købes Karse billig hele Aaret, men ude omkring, hvor det er van
skeligt at skaffe sig den Slags Ting, vilde det være formaalstjenligt at arrangere en 
kontinuerlig Dyrkning af Karse Vinteren igennem. 

Som bekendt kan Karse dyrkes paa et hvilket som helst porøst Materiale, men en 
rationel Ordning af Dyrkningen er dog at foretrække, hvis Karsen skal faa praktisk 
Betydning i Husholdningen. 

Man skal derfor gengive en Anvisning paa Dyrkning af Karse, som N . Poulsen, 
Ringkøbing, meddeler i Gartnertidende Nr. 12, 1937 : 

Frøet sættes i "Støb" (henstaar) 24 Timer paa et lunt Sted med saa meget Vand, 
at det danner en Grød. Almindeligt Pladevat flække~, og et Stykke afpasses til en 
Papæske med en 2Yz cm høj Kant. Karsefrøet, der efter de 24 Timer er begyndt at 
spire, smøres nu i et tæt og jævnt Lag paa Vattet, der tages op a( Papæsken og anbringes 
i en Zinkbakke (Laaget af en Kiksdaase kan muligvis anvendes) med ca. Yz cm Vand 
i Bunden. Der lægges et let Pres over. Naar Presset har ligget paa i 3-4 Dage fjernes 
det, og Vatstykket med den nu snart færdige Karse anbringes i Papæsken, som derefter 
sættes i Zinkbakken med Vand i Bunden. Selve Karsen maa ikke staa i Vand, men 
Vattet skal stadig holdes fugtigt. Bakken stilles nu i Lyset ved 15-20 Graders Varme, 
og i Løbet af 8 Dage er Karsen færdig til Brug. 

Radioudsendelser fra Statens Husholdningsraad. 
Eftermiddagsudsende/ser: 

Mandag d en 6. December: 
A propos Julebagningen -· Hvordan reguleres Ovnen t 

v. Husholdningslærerinde Frk. Bodil W estergaard, Kbhvns . Belysningsvæsen. 

Mandag den 20. D ecr:mber: 
Paa ,Indkøb med Husmoderen (Fjerkræ) 

v. Formand for Statens Husholdningsraad Fru Karen Braae. 

*) Med Tørstof me,nes Prod.uktet tfter J1.1ldstændig Udtørring. 

48 

l 
j 




