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fra Statens Husholdningsraad 

Biologiske og kemiske Undersøgelser over 
C-Vitaminindholdet i Blomkaal og Rosenkaal. 

I Nordisk Medicinsk Tidsskrift Nr. 15, 1938, er of
fentliggjort en Række meget interessante Undersøgelser 
over C-Vitaminindholdet i dansk Blomkaal og Rosenkaal. 
Undersøgelserne er udført paa Statens Vitaminlaborato
rium af Herbert Lieck og gengives her med Tillade/se af 
Laboratoriets Chef, Professor L. S. Fridericia: 

Paa et stort Materiale har Trier ved Metylenblaattitreringer med Lund & Liecks Me
tode fastlagt Serumascoroinsyrens Aarstidsvariation. Kurven har Maximum i Juli og Au
gust, hvorefter der finder et nogenlunde jævnt Fald Sted, indtil Minimum naas i Maj. 
Paa Grundlag af kostanamnestiske Optagelser paaviser Trier Kostsammensætningens Be
tydning for Serumascorbinsyrespejlets Beliggenhed, og det fremgaar heraf, at de Serum
ascorbinsyreværdier, der naas i Juli og August, kun kan opretholdes i Vinter- og Foraars
maanederne ved Tilskud af særlig C-vitaminholdige Substanser som Citroner og Ap
pelsiner. 

Udarbejdelsen af Diæter og Kostreglementer tilsigter at foreskrive en Kost, der i sig 
selv er sufficient og som derfor ogsaa med Hensyn til C-Vitaminet er en tilstrækkelig 
Kilde. En saadan Kostsammensætning kan imidlertid ikke sikkert opstilles uden nøje 
Kendskab til de danske Produkters C-Vitaminindhold. 

Fra Udlandet foreligger en Del Undersøgelser over C-Vitaminindholdet i raa og kogte 
Grønsager, men Resultaterne er dels modstridende, dels lidet overbevisende. 

Spørgsmaalet om den danske Befolknings C-Vitaminforsyning er gennem Triers Ar
bejde blevet aktuelt og har foranlediget, at Statens Vitamin-Laboratorium har paabegyndt 
en systematisk Undersøgelse af C-Vitaminindholdet i danske Grønsager. 

De første Undersøgelser i denne-'Række skal meddeles i det følgende. Interessen sam
ler sig i Spørgsmaalet, om hvorvidt der er Mulighed for ved Landets Produkter at hæve 
Serumascorbinsyrespejlet ved Vinter- og Foraarstid til de Værdier, der er almindelige ved 
Sommertid. Af de Grønsager, der her kan blive Tale om, er der foreløbig undersøgt Blom
kaal og Rosenkaal. Af Hensyn til Analysernes praktiske Formaal er der foruden paa de 
raa Grønsager ogsaa foretaget Bestemmelse af C-Vitaminindholdet efter at disse er blevet 
kogt, og der er lagt megen Vægt paa, at Kogningen er foretaget nøjagtig som i Hushold
ningen. C-Vitaminbestemmelserne er foretaget saavel biologisk som titrimetrisk. 

Paa Grundlag af en titrimetrisk Undersøgelse kan intet sikkert vides om C-Vitamin
indholdet. Titreringen med 2-6-Diklorfenolindofenol er uspecifik og kan derfor vise for 
højt et Titer, og da Ascorbinsyrens Iltningsprodukt, Dehydroascorbinsyre, ikke virker re
ducerende, men har Ascorbinsyrens fulde biologiske Virkning, kan en Titrering paa den 
anden Side ogsaa angive et for lavt Titer. Metylenblaattitreringen har været forsøgt, men 
er ikke egnet, idet den er for paavirkelig af det Milieu, i hvilket Reaktionen afløber. 

Paa Statens Vitamin-Laboratorium fastholder vi derfor den biologiske Metode, hvor 
det gælder den eksakte C-Vitaminbestemmelse. For imidlertid at skabe Erfaringer over, 
paa hvilke Substrater 2-6-Diklorfenolindofenoltitreringen giver paalidelige Resultater, 
suppleres den biologiske Bestemmelse med en titrimetrisk. 
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Biologiske og titrimetriske Undersøgelser af Blomkaal. 
De biologiske Forsøg blev foretaget efter den paa Statens Vitamin-Laboratorium al

mindelig anvendte profylaktiske Metode. Dyrene blev sat paa Key & Elphik Kost, og de 
raa og kogte Grønsager blev daglig givet som Tillæg. Kogetiden var 20 Minutter. Efter 
nogle Dages Forløb spiste Dyrene deres Tillæg op. Efter 7 Ugers Forløb blev Dyrene 
seceret og undersøgt for Blødninger, Knogleforandringer og Løshed af Tænderne. 

Som mindste beskyttende Dagsdosis for et Marsvin blev der altsaa fundet 0,5 g raa 
Blomkaal. Vi regner med, at en daglig Mængde af 0,5 mg Ascorbinsyre er nødvendig for 
at beskytte _et Marsvin mod Skørbug. Denne Mængde - 1 Marsvineenhed - svarer til 
10 internationale Enheder. I 0,5 g raa Blomkaal findes der altsaa 0,5 mg Ascorbinsyre, og 
i 100 g raa Blomkaal findes der da 100 mg eller 2000 internationale C-Vitaminenheder. 

For kogt Blomkaal (20 Minutter) fandtes som mindste Dosis 1,5 g. Ved denne 
Mængde viste Dyrene ingen patologiske Forandringer. 1 Dyr paa 0,5 g døde 2 Dage før 
Forsøgets Afslutning. Alle andre Dyr overlevede Forsøget. Dyrene paa 0,25 g og 0,5 g 
viste Symptomer paa mellemsvær.eller svær Skørbug. 2 af Dyrene paa 1 g var fuldstændig 
fri for Skørbug, medens det tredie viste friske Blødninger, men ingen Knogleforandrin
ger. Omregnet findes der altsaa i 100 g kogt Blomkaal 33,3 mg Ascorbinsyre eller 666 
internationale C-Vitaminenheder. 

Den titrimetriske C-Vitaminbestemmelse blev foretaget sideløbende med den biologi
ske, idet der daglig foretoges Analyser af den til Dyreforsøgene anvendte Blomkaal. Ana
lyserne blev foretaget saavel paa den kogte som paa den raa Blomkaal. Der opnaaedes 
herved et godt Grundlag til Sammenligning af de to Metoder. 

Teknik. 
Det fremgaar af Forsøgene, at Indholdet i raa Blomkaal varierer fra 34 mg% til 

100 mg%, og i kogt Blomkaal fra 22,5 mg% til 68 mg% . I Kogevandet findes betyde
lige Mængder varierende fra 5 mg% til 42 mg%. 

Gennemsnitsværdien for raa Blomkaal svarer i denne Forsøgsrække til 71 mg% 
Ascorbinsyre, for kogt Blomkaal til 42 mg% og for Kogevandet til 18,7 mg%. Sammen
ligningen af den biologiske og den kemiske Bestemmelse fremgaar af Tabellen. 

Raa Blomkaal .................... . 
Kogt Blomkaal .. .. ... . .... ..... . 

I mg Ascorbinsyre pr. 100 g 

Biologisk Bestem. I Kemisk Bestem. 

100 
33,3 

71 
42 

Ved den kemiske Undersøgelse af raa Blomkaal findes der saaledes ca. 30 % mindre 
Ascorbinsyre end ved den biologiske Bestemmelse. Aarsagen hertil kan være, at Ekstrak
tionen af den raa Blomkaal ikke kan gøres kvantitativt, men Forklaringen kan ogsaa -
som omtalt - være, at en Del af Ascorbinsyren findes i iltet Tilstandsform og derved 
unddrager sig den kemiske Paavisning. Der blev derfor foretaget en Undersøgelse for 
Dehydroascorbinsyre. Blomkaalen blev behandlet og titreret paa sædvanlig Maade. 
Ekstraktet blev gennemboblet med H 2S og efter 1 Times Henstand hermed udluftet med 
C02 indtil konstant Titer og samtidig prøvet med Blyacetat for at sikre, at al H 2S var 
fjernet. Der blev fundet følgende Værdier: 

Raa Blomkaal 40,8 mg%, kogt Blomkaal 22 mg%. 
Efter Behandl. med H 2S 48,8 mg% 22 mg%. 

Gentagne Forsøg gav det samme Resultat. I raa Blomkaal findes der altsaa efter Be
handling med H 2S en Stigning paa ca. 20 %, d. v. s. at en stor Del af Ascorbinsyren 
foreligger i Form af Dehydroascorbinsyre. For kogt Blomkaal var Værdierne før og efter 
Behandlingen med H 2S konstante. Vi kan da korrigere det oprindelig fundne Gennem-
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snitstiter for raa Blomkaal med 20 % og faar da en smuk Overensstemmelse med det 
biologiske Resultat, idet den kemiske Bestemmelse viser, at 100 g raa Blomkaal inde
holder 91 mg Ascorbinsyre. 

Ved Sammenligning af Værdierne for kogt Blomkaal findes Resultatet af den bio
logiske Bestemmelse 20 % under den kemiske. En Dosis paa 1,5 ger lagt til Grund for 
Beregningen, men det er sandsynligt, at Indholdet af C-Vitamin er større, eftersom kun 
et Marsvin fik Blødninger paa en Dosis paa 1 g, medens 2 var . fuldstændig sunde. Der 
er derfor ogsaa ved Undersøgelsen af kogt Blomkaal fundet en god Overensstemmelse 
mellem den titrimetriske og den biologiske Metode. 

Det er hermed sandsynliggjort, at den titrimetriske Bestemmelse saavel i raa som kogt 
Blomkaal giver et korrekt Udtryk for C-Vitaminindholdet. 

Hovedresultatet af disse Undersøgelser er da, at der i raa Blomkaal er meget betyde
lige C-Vitaminmængder (ca. 100 mg Ascorbinsyre pr. 100 g), og at der ved Kogningen 
tabes lidt over Halvdelen heraf. 

Sammenligner vi vore Forsøg med andre Autorers Resultater1 ), saa fandt f. Eks. 
Hahn, hvis vi bedømmer hans Resultater efter vor Standard, i 100 g raa Blomkaal 50 mg 
og i 100 g kogt Blomkaal ca. 5 mg Ascorbinsyre. Dansk Blomkaal indeholder altsaa be
tydelig højere C-Vitaminmængder. I en anden Artikel gør Hahn opmærksom paa, at Jor
dens Kalkmængde og Gødning er af den største Indflydelse paa C-Vitaminindholdet i 
Grønsager. Lignende Iagttagelser er gjort af M . Otto. En af Grundene til Værdiernes 
Forskel kan maaske bero paa de forskellige Gødningsarter. Hahns første Undersøgelse, 
der i Aarstiden falder sammen med vore, blev gennemført med importeret Blomkaal, 
medens hans nye Forsøg blev foretaget i Tiden fra Februar til Maj Maaned. Over dette 
Tidsrum har vi ingen Erfaring. Men orienterende kemiske Undersøgelser, anstillet i Fe
bruar Maaned, viste et Fald af Ascorbinsyreværdierne i Blomkaal paa indtil 40 % i 
Sammenligning med vore Gennemsnitstal for Oktober-Januar. 

Biologiske og titrimetriske Undersøgelser af Rosenkaal. 
Disse Undersøgelser foretoges i Tiden fra 25/11 1937-13/1 1938. Da kun den kogte 

Rosenkaal har Interesse for Ernæringen, er der kun anstillet Forsøg hermed. Fremgangs
maaden var den samme som ved Undersøgelsen af Blomkaal. Ligesom i Husholdningen 
fjernedes de yderste Blade, og der anvendtes en Kogetid paa 20 Minutter. De biologiske 
Undersøgelser udførtes med 0,5 g-1 g-1,5 g kogt Rosenkaal. Alle Dyrene levede og 
trivedes Forsøgstiden ud. Dyrene paa 0,5 g viste Tegn paa let Skørbug, medens 1 g og 
1,5 g gav fuldstændig Beskyttelse. Som mindste beskyttende Dosis fandtes da 1 g kfgt 
Rosenkaal. Efter den biologiske Besten1melse indeholder 100 g kogt Rosenkaal da mindst 
50 mg Ascorbinsyre eller 1000 internationale Enheder C-Vitamin. 

Efter Svovlbrintebehandling fandtes Titeret uforandret. Der er saaledes ikke paavist 
Dehydroascorbinsyre i kogt Rosenkaal. Gennemsnitsværdien af de kemiske Bestemmelser 
er 74 mg pr. 100 g, hvad der svarer godt til det biologiske Resultat, der viser en Mindste
værdi paa 50 mg pr. 100 g kogt Rosenkaal. 

Sættes Ascorbinsyreindholdet i en Citron til 25 mg, vil det sige, at 
Indholdet i en Citron svarer til 25 gram raa Blomkaal, 75 gram kogt 
Blomkaal eller 50 gram kogt Rosenkaal.2) 

Dansk Landbokost ved Folmer Dam. 

Statens Husholdningsraad har i disse Dage udsendt en Pjece om Landbokost før og nu. 
Beretningen, der omhandler de forskellige Landsdeles specielle Kostforhold og Spise
vaner, faas gennem Sekretariatet, Nørregade 11. Pris Kr. 0,80. 

1 ) Af Literaturen herom skal Gothlins, Hahns og Ottos Arbejder fremhæves. 
2 ) Fremhævet af Redaktionen. · 
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