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I de fleste Lande udgør Kornprodukter en stor Del af Befolkningens Kost, og her 
i Danmark dækkes ifølge Statistikken 25-38 % af det samlede Kaloriebehov af Korn
sorterne. 

En Kost, der væsentlig bestaar af Kornprodukter, er meget rig paa Kulhydrat og 
kan derigennem blive ensidig og ufuldstændig, hvis den ikke foruden indeholder til
strækkelig "beskyttende Fødemidler". (Se "Faglige Meddelelser", Sept., Okt. 1936 og 
Febr. 1938) . Kulhydrat er som eneste Fødemiddel utilstrækkeligt, men er som energi
givende Fødeemne værdifuldt. 

Hele Vitaminforskningen er gaaet ud fra den eksperimentelle Paavisning af, at en 
Kornsort i slebet og skalfri Tilstand fremkalder B-Vitaminmangel, og at denne Mangel 
ikke viser sig, naar Kornet ikke er afskallet. Det havde derfor stor Betydning at faa klar
lagt det Spørgsmaal, som Sundhedsstyrelsens Ernæringsudvalg i 1936 anmodede Statens 
Vitamin-Laboratorium om at undersøge, nemlig: hvor stort Indholdet af B-Vitamin er i 
vore forskellige Sorter af Rug- og H vedebrød, og om Ændringer ved Komets Formaling 
kan forøge Brødets B-Vitaminindhold? 

I Nordisk Medicinsk Tidsskrift, Nr. 14, 1937, er Resultatet af disse Undersøgelser 
offentliggjort, og med Chefen for Statens Vitamin-Laboratorium, Professor L. S. Fride
ricias Tilladelse, anføres her et Uddrag af de meget interessante Resultater, Forsøgene har 
givet. · 

Professor Fridericia og Marie Schousboe foretog Undersøgelserne og fik paa det mel
og bagetekniske Omraade Bistand af P.rofessor H. Møllgaard, Professor S. P. L. Sørensen, 
Københavns Brødfabriker, Havnemøllen og Dansk Gærings-Industris Laboratorium. 

Forskellige Videnskabsmænd har paavist, at B-Vitaminet er et Kompleks, bestaaende 
af en hel Række Stoffer. De foreliggende Undersøgelser angiver Forekomsten af B1 - og 
B2 -Vitamin i forskellige Sorter Rug- og Hvedebrød. Ved B1-Vitamin forstaas i disse 
Undersøgelser det antineuritiske Vitamin, som forebygger Beri-beri. Ved B2-Vitamin for
staas i Undersøgelserne ikke blot Stoffet, der forebygger Pellagra, men alle Stoffer af 
B-Vitamingruppen undtagen B1 -Vitamin. B1 -Vitamin kan angives i internationale Enhe
der, men Udforskningen af B2-Vitamin er af saa ny Dato, at der endnu ikke er vedtaget 
nogen international Enhed for dette Vitamin. 

Af Kornets Bestanddele er Kimen langt den vitaminrigeste, selve Frøhviden indehol
der saa lidt, at den efter ældre Angivelser skulde være helt B-vitaminfri. Kimen fjernes 
ofte i Spidsemaskinerne, men ved nogle Formalingsmaader kan større eller mindre Dele 
af Kimen findes i Kliddet og i det saakaldte Strømel. Ved Formalingen fjernes mere 
eller mindre af Klidbestanddelene og Frøhvidens ydre Lag, og da disse indeholder det 
meste af Kornets B1-Vitamin, vil Melets Udmalingsgrad være afgørende for dets B
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Vitaminholdighed. Melets Udmalingsgrad angives i % , saaledes at 100 % Udmaling 
betyder Mel af alle Kornets Bestanddele, og jo lavere Udmalings% er, des mere er der 
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frasigtet af Kornets Klidbestanddele og af Melet fra Frøhvidens ydre Lag, altsaa des 
hvidere er Melet, og des fattigere paa B1 -Vitamin. 

Strømel bestaar af de finere Klidbestanddele, noget Mel fra Kornets ydre Lag og en 
Del af Kimen. Det har faaet sit Navn, fordi det bl. a. bruges til at ·bestrø Stagerne ved 
Bagningen. 

Brødets 81-Vitaminindhold formindskes ikke maaleligt ved Bagningen. 
Fuldkornshvedebrød (97 % Udmalingsgrad af Melet) indeholder over tre Gange 

saa meget B1-Vitamin (82- 87 i.E. pr. 100 g frisk Brød) som det sædvanlige fine Hve
debrød (55 % Udmalingsgrad af Melet), der dog langtfra er B1 -vitaminfrit, men inde
holder 24-27 i.E. pr. 100 g. Ved at bage hvidt Hvedebrød af Mel med Udmalings
graden 69 % i Stedet for 55 % forøges B1 -Vitaminindholdet ca. 40 % (til 35 i.E. pr. 
100 g) . Hvedebrøds B1 -Vitaminindhold er praktisk talt ens, enten dets Dejg er lagt i 
Skummetmælk eller i Vand. 

Groft Rugbrød (Udmalingsgrad af Melet 100 % ) og lyst Rugbrød (Udmalingsgrad 
80 %) indeholder praktisk talt lige meget B1 -Vitamin ( 50-5 5 i.E. pr. 100 g), men 
mindre end Fuldkornshvedebrød og ca. dobbelt saa meget som fint .Hvedebrød. 

Hvedestrømel (efter Kærnerne! med Udmalingsgrad 74 %) og Rugstrømel (efter 
Mel med Udmalingsgrad 66 % ) er meget B1 -vitaminrige Produkter (henholdsvis 591 
og •252 i.E. pr. 100 g). Tilsætning af Strømel tWB1-vitaminfattige Melsorter er derfor 
en velegnet Metode til at forøge Indholdet af dette Vitamin i Brød, som bages af disse 
Melsorter. 

Brødets B2-Vitaminindhold er lavt, men formindskes ikke kendeligt ved Bagning. 
Fuldkornshvedebrød indeholder omtrent dobbelt saa meget B

2
-Vitamin som fint 

Hvedebrød. Ved at bage fint H vedebrød af Mel med Udmalingsgraden 69 % i Stedet 
for 55 % forøges B2-Vitaminindholdet noget. Hvedebrød, hvis Dejg er lagt i Skummet
mælk, indeholder henved 30-50 % mere B2-Vitamin end Hvedebrød, hvis Dejg er 
lagt i Vand. Man maa ikke glemme, at Bagningen af Brød med Skummetmælk har Ind
virkning paa andre Sider af Brødets Ernæringsværdi end dets Vitamin-Indhold, særligt 
tilfører Skummetmælken Brødet værdifulde Salte. 

Groft Rugbrød indeholder ca. lYz Gang saa meget B2-Vitamin som lyst Rugbrød. 
Indholdet i groft Rugbrød og i Fuldkornshvedebrød er ens. 

Hvedestrømel og Rugstrømel indeholder kun ca. dobbelt saa meget B2-Vitamin som 
Fuldkornshvedebrød og groft Rugbrød. 

Dækkes Befolkningens B•Vitaminbehov af de Mængder, der findes i 
Brødet i dansk Kost? 

For Tilførslen af B2-Vitamin har Brød en underordnet Betydning. Interessen knytter 
sig derfor til Mængden af B1 -Vitamin, som tilføres Befolkningen med Brødet. Mængden 
og Arten af Brød i dansk Kost varierer en Del. I de af Statistisk Departement udgivne 
Husholdningsregnskaber for 1931 er det gennemsnitlige Brødforbrug pr. Forbrugsenhed 
om Dagen 220-250 g. Beregnes B1-Vitaminindholdet heri med de fundne Tal og efter 
den Fordeling af Brødmængden paa de enkelte Brødsorter, der opgives i Departementets 
Publikation, saa faar man pr. Forbrugsenhed om Dagen en B1-Vitamintilførsel med Brød 
paa ca. 120 i.E. i Byerne og ca. 130 i.E. paa Landet. Medregnes det Hvedemel, som blev · 
brugt i Husholdningerne, stiger disse Værdier til ca. 130 i.E. for Byerne og ca. 150 i.E. 
for Landet. 

Disse Mængder dækker ikke et voksent Menneskes B1-Vitaminbehov, saavidt man i 
Øjeblikket ved. B1 -Vitaminbehovet varierer ikke blot med Personens Alder og Størrelse, 
men ogsaa med den optagne Fødemængde. De fleste Undersøgere fra de sidste Aar 
anslaar Behovet for en voksen til mellem 200 og 300 i.E. om Dagen. 
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Hvis disse Overslag er nogenlunde rigtige, skulde efter Statistisk Departements Un
dersøgelser kun ca. Halvdelen af den danske Befolknings B1 -Vitaminbehov dækkes af 
Vitaminmængden, som optages med Brød. Dette behøver naturligvis ikke at betyde en 
Underernæring af Befolkningen med B1-Vitamin. Mange andre Fødemidler end Brød 
indeholder dette Vitamin, baade vegetabilske og animalske. Alligevel er det næppe forkert, 
naar man hidtil har betragtet Kostens Indhold af Brød, Kornprodukter og andre Plante
frø (Ærter, Bønner o. s. v.) som afgørende for en Befolknings Forsyning med B1-Vita
min. Indenfor denne Gruppe af Næringsmidler indtager Brødet under vore Ernærings
forhold den dominerende Plads. Saavidt man kan skønne, dækkes Befolkningens B1 -Vita
minbehov langtfra gennem dens Brødforbrug, saalænge danske Brødsorter har deres nu
værende Sammensætning. Resultatet af de foreliggende Undersøgelser opfordrer derfor 
til at støtte Bestræbelser for at forøge B

1
-Vitaminindholdet i de Brødsorter, som spises 

her i Landet. 

Berigtigelse. 
I Anledning af, at Dr. Hindhede i flere Blade har gengivet en Del af den i sidste 

Nr. af "Faglige Meddelelser" refererede Tabel over de vigtigste Fødemidlers ernærings
mæssige Værdi (efter Rapporten fra Folkeforbundets blandede Komite), ønsker Sekre
tariatet at gøre opmærksom paa, at der i Dr. Hindhedes Referat har indsneget sig en be
klagelig Fejl. Dr. Hindhede refererer nemlig, at den i "Faglige Meddelelser" gengivne 
Tabel angav Rodurters og Kartoflers Indhold af værdifulde Æggehvidestoffer til O, 
medens Forholdet var det, at Rapportens Tabeller lod Spørgsmaalet om Kartoflers Ind
hold af værdifulde Æggehvidestoffer staa aabent og saaledes ikke har angivet det til Nul. 

En husholdningsteknisk Undersøgelse af 
Tomatsorter. 

Der har i de senere Aar ogsaa i Producentkredse været en stigende Forstaaelse af, 
at det ved Dyrkning af Frugt og Grøntsager ikke alene kommer an paa Udbyttet, ~en 
ogsaa paa de frembragte Produkters"-husholdningstekniske Værdi og Næringsværdi. 
Denne Forstaaelse har bl. a. givet sig Udslag i et vist Samarbejde mellem Hushold
ningsarbejdets - noget spredte - For5øgsvirksomhed og Producenternes Organisa
tioner, et Samarbejde, som Statens Husholdningsraad og Fællesudvalget til Prøvedyrk
ning af Køkkenurter haaber at kunne udvikle yderligere i den kommende Tid. 

I Sommeren 1937 udførte Husholdningslaboratoriets Forsøgsafdeling ved Hus
holdningsseminariet Ankerhus, Sorø, for Alm. dansk Gartnerforenings Planteavlsudvalg 
en husholdningsteknisk Undersøgelse af 11 Tomatsorter, som samtidig prøvedyrkedes 
i Planteavlsudvalgets Dyrkningsforsøg. Undersøgelsen omfattede en Bestemmelse af 
Frugtens gennemsnitlige Størrelse, dens Skindtykkelse og Skindprocent, dens Kærne
masseprocent, det gennemsnitlige Antal af Saftrum og dens Indhold af r_educerende 
Stof (Vitamin C) samt en Bedømmelse af dens typiske Form, Farve, Smag og Kon
sistens. 

Da det drejer sig om et Undersøgelsesarbejde, hvis Teknik endnu er ufuldkommen, 
og som - saa vidt vides - er uden Præcedens her i Landet, og som kun har strakt 
sig over een Sæson, maa Resultaterne opfattes med al muligt Forbehold. 

De undersøgte Tomatsorter er alle Drivsorter, ikke Frilandssorter, og Forsøgene er 
derfor formentlig af størst Interesse for de tomatkøbende Husmødre. Tomatprodu-
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