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fra Statens Husholdningsraad 

Fødens Omdannelse ved Tilberedning 
med særligt Henblik paa Vitaminindholdet. 

Til Støtte for de Ernæringsundersøgelser, som forberedes eller er under Udførelse 
i en Række Stater hele Verden over, arbejdes der for Tiden i samtlige videnskabelige In
stitutioner, der beskæftiger sig med Ernæringsspørgsmaalet, med omfattende Undersøgelser 
af Fødemidlernes Værdi i Ernæringen, specielt med Henblik paa Indholdet af beskyttende 
Stoffer. 

Resultaterne af de hidtil foretagne Forsøg har imidlertid vist , at de forskellige Føde
midlers Paavirkning under Tilberedningen er betydelig mere kompliceret, end først 
antaget. 

Omtrent samtidig er der til Belysning af dette Problem udkommet to interessante, 
begge meget omfattende, engelske Afhandlinger om Fødemidlernes Forhold ved Til
beredning. 

Den ene er »Special Report, Series Nr. 213«, nylig udsendt af Medical Research 
Council i England. Denne Artikel omhandler Ændringer i Grønsager ved Tilberedning, 
og er af Folmer Dam oversat i Uddrag af inden- og udenlandske Tidsskrifter for 
Februar 1939. 

Den anden Afhandling findes i Oktober Nummeret 1938 af Nutrifion Abstracts and 
Reviews, og er udarbejdet af D. Sc. Margaret A. Boas Fixen, (The Imperial Bureau of 
Animal Nutrition, Aberdeen). Denne sidste Artikel omhandler »Indflydelsen af Kog
nings- og Henkognings-Processer paa Vitaminindholdet i Menneskets Fødemidler«. 

Da Pladsen ikke tillader at gengive Dr. Boas Fixen's Artikel i sin Helhed, bringer 
man her et kort Resume, idet man samtidig henviser til de sidste løbende Undersøgelser, 
der foretages paa »Statens praktisk-sundhedsmæssige Undersøgelser« og »Vitaminlabora
toriet« i København, og hvoraf Uddrag har været offentliggjort i »Faglige Meddelelser«. 

Dr. Boas Fixen's Artikel deler sig i to Hovedafsnit, hvoraf det første omhandler 
Hovedlinjerne for Behandling og Tilberedning af en Række vigtige Fødemidler, medens 
andet Afsnit beskæftiger sig med de Virkninger, som nævnte Behandling viser sig at 'have 
haft paa hvert enkelt Vitamin. 

Vitaminværdierne er undersøgt paa følgende Maade: 

Vitamin B1 og den fuldstændige Vitamin A-Virkning er prøvet ved biologiske Forsøg 
og samtidig afkontrolleret med den internationale Standard. Selve A-Vitaminet undersøgtes 
spektrofotometrisk, Carotin kolorimetrisk eller spektrofotometrisk og Ascorbinsyre ved 
Titrering. Det fremhæves, at tidligere engelske Undersøgelser ikke angav Vitaminværdien 
af kogte eller tilberedte Fødemidler udover Brød og nogle faa henkogte Produkter, mens 
derimod de i denne Artikel fremførte Erfaringer netop tager Sigte paa at konstatere, i 
hvilket Omfang de i de raa Næringsmidler tilstedeværende Vitaminer endnu findes i Føden 
efter THberedning og Opbevaring. Dr. Boas Fixen understreger, at de i Tabellen anførte 
Vitaminværdier for kogt Føde kan tjene som Rettesnor for det Tab , der maa beregnes, 
men at man opnaar den sikreste Vurdering af Fødens Vitaminværdi, naar man beregner 
Værdien af Vitaminindholdet i de raa Fødemidler med en sikker Margin for Fradrag af 
Vitamin, der ødelægges ved Madens Tillavning. Forfatteren mener, at de talrige Vitamin
bestemmelser, der er foretaget i de sidste Aar med forholdsvis exacte Metoder, gør det 
muligt at beregne Kostens Vitaminindhold, naar der regnes med et forsvarligt Spillerum, 
og at man saaledes skulde være i Stand til med en vis Sandsynlighed at sikre sig, at det 
individuelle Vitaminbehov tilfredsstilles . 

Efter en Beskrivelse af de forskellige Metoder, der er taget i Betragtning - Kog
ning, Dampkogning, »Snurrekogning«, Stuvning, Stegning, Bagning og Konservering, 
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samt Pasteurisering af Mælk - redegør Forfatteren for det enkelte Vitamins Paavirkning 
under Opbevaring, ved Tilsætning af Konserveringsstoffer, ved Iltning, i henholdsvis sur 
eller alkalisk Opløsning, samt en Række andre Forhold, der daglig influerer paa Føde
midlernes Holdbarhed. Forsøgene omfatter Virkningerne af Tilberedningen paa saavel 
A, B1 og B2-Gruppen samt C og D, men Forfatteren gør opmærksom paa, at det kun for 
A , B1 og C har været muligt at opstille Resultaterne tabellarisk. 

Vitamin A. 
Som venteligt viste saavel A-Vitamin som Carotin sig stabile ved høje Temperaturer, 

naar Ilt var· udelukket, mens de viste stærk Ødelæggelse ved alle Temperaturer, naar Op
løsningen gennembobledes af Luft eller Ilt. Ved længere Tids Kogning, end nødvendigt 
for Mørningen, viste der sig dog ogsaa Tab af A-Vitamin. Forskellige Forsøg tyder paa, 
at A-Vitaminvirkningen forringes, naar Grønsager i en Suppe eller blandet Stuvning koges 
lige saa længe som Kødet. 

Henkogning synes ikke at ødelægge A-Vitaminet mere end de ordinære Kognings
processer, grundet paa Iltens fuldstændige Udelukkelse . Hannings, Devaneys, Putneys 
og Lun.des Undersøgelser viser, at henkogte Fødemidler er gode som A-Vitamin-Kilde, 
)lenkogt Spinat saaledes 12,230 int. Enheder pr. 100 gr, henkogte Ærter 1050, Laks 400-800, 
Sardiner 800-5600 int. Enh., alt pr. 100 g, og alt biologisk efterprøvet.1) 

For Mælks Vedkommende viser Forsøgene, at der trods gentagne Undersøgelser 
ikke har kunnet paavises Tab af A-Vitamin eller Carotin , hverken ved Pasteurisering eller 
ved\ at Mælken bringes til Kogepunktet, hvorimotl forlænget Kogetid viste sig at de
struere A-Vitaminet. Der ses dog ikke for de biologiske Undersøgelser i Tabellen2 ) at 
være anført Tal for den raa Mælks A-Vitaminværdi, og en Sammenligning kan saaledes 
ikke foretages; for Carotinet er derimod anført Indholdet i raa Mælk, samt konstateret, 
at der ikke havde fundet Tab Sted ved Kogning. 

Vitamin B1. 
Vitamin B1 taaler i en sur Opløsning Opvarmning indtil 100° C. uden at der kan 

konstateres noget væsentligt Tab, hvorimod Opvarmning til 110-120° C., selv i en sur 
Opløsning, viser betydelig større Ødelæggelse af Bi-Vitamin, og i alkaliske Vædsker de
strueres Bi-Vitaminet stærkt, selv ved lave Temperaturer. Ved almindelig Kogning af 
Frugt, Grønsager, Kød, Fisk og Æg er Destruktionen af Bi-Vitamin derfor sandsynligvis 
uden Betydning, forudsat at man absolut undgaar Tilsætning af tvekulsurt Natron. Ved 
Henkogning, hvor der anvendes højere Temperaturer, vil der forventelig findes Tab af 
Bi-Vitamin i større Omfang. 

Det Faktum, at Vitamin Bi er opløseligt i Vand, kan imidlertid føre til alvorlige Tab 
af Bi-Faktoren, dersom Kogevandet, hvori store Mængder af Vitaminet vil være ud
trukket, ikke anvendes til Supper og Saucer. Roscoe fandt saaledes, at Halvdelen af Vita
min 8 1 Indholdet i Spinat var diffunderet over i Kogevandet efter 15 Min . Kogning3) En 
interessant Følge af Vitamin B1's Opløsning i Vand paavistes af Aykroy.d, da han fandt , 
at der under Skoldningen af Risgryn skete en Diffusion af Bi-Vitamin fra de ydre Lag 
ind i Frøhviden; denne Omstændighed kunde forklare, at der ikke fandtes Beri-Beri 
imellem Folk, der spiste større Mængder af denne Ris, selv om den var fuldt udmalet efter 
Skoldningen. 

Desværre er Tabel-Materfalet for Bi-Vitaminets 'Vedkommende temmelig ufuldstæn
digt. Forsøgene har væsentlig omfattet Kartofler, men da Kogevandet - naar undtages 
et ganske enkelt Forsøg - ikke er undersøgt, vil det være umuligt at danne sig noget 
paalideligt Billede af stedfundne Tab. Forskellige Forsøg med Henkogning, af Elveh;em 
og Christensen , bekræfter, at Henkogningens Virkning paa Bi-Vitaminet er mere øde
læggende end almidelig Kogning. 

Interessante er en Række Forsøg med Brødbagning, som viste , at der ikke fandt noget 
Tab af B1-Vitamin Sted under Bagning med Gær. (Copping og Roscoe, De Caro, Leong 
og Harris, Morgan og Frederick, Scheunert og Schieblich). Men naar der anvendtes Bage-

1) Tabel 1 a og 1 b i Originalartiklen. 
2

3
) Tabel 1 b i Originalartiklen. 
) Sammenlign Undersøgelser fra Statens Vitaminlaboratorium 

Faglige Meddelelser for 1939. 
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pulver i Stedet for Gær, var Ødelæggelsen af det antineuritiske Vitamin komplet, uden 
Tvivl paa Grund af den fremkomne alkaliske Reaktion. 

Forskellige Forsøg med Kogning og Langtidspasteurisering af Mælk synes at tyde 
paa, at Mælkens Indhold af Bi-Vitamin var uforandret efter et Opkog (Spruyt og Donath), 
mens Pasteuriseringen synes at foraarsage noget Tab af Bi-Vitamin. 

Vitamin Ba-Gruppen. 
I den Tilstand af Usikkerhed, der endnu hersker angaae~de Antallet og den kemiske 

Betydning af de forskellige Stoffer i B2°Gmppen, kan der kun siges meget lidt om Virk
ningen af Kogning og andre Tilberedningsmetoder paa disse Stoffer. Da de alle er ud
præget stabile ved Opvarmning, er det usandsynligt, at der vil ske nogen Skade ved at 
udsætte dem for almindelig Kogning eller for Henkogningstemperatur, med mindre Væd
sken er alkalisk , i hvilket Tilfælde Riboflavinindholdet vil reduceres betydeligt. Her, som 
ved Bi-Vitaminet, maa det fraraades at bortkaste Kogevandet . 

Vitamin C. 
C-Vitaminets Forhold indtager en meget stor Plads i Afhandlingen, motiveret med, 

at dette Vitamins Tilbøjelighed til Iltning giver Spørgsmaalet en meget stor praktisk Be
tydning. Da de forskellige anvendte Titreringsmetoder (m. Indophenol, Jod eller Me
thylenblaat) giver Anledning til forskellige Fejlmuligheder, - hvoraf nævnes Vanskelig
heden a): ved at faa extraheret al Askorbinsyren, b) : ved at borteliminere andre reduce
rende Substanser og c): ved at undgaa en delvis Iltning af Askorbinsyren ved Extraherings
processen , - kommer B. F . til samme Resultat som det danske Vitaminlaboratorium, at 
det indtil videre vil være tilraadeligt at efterkontrollere Titreringerne ved biologiske For
søg. I den voksende Plante findes Askorbinsyren udelukkende i reduceret Form. I kogte 
Frugter og Grønsager, hvor Iltning allerede har fundet Sted, maa Askorbinsyren baade 
bestemmes i sin reducerede og i sin iltede Form. Askorbinsyre-Oxydase er fundet i Æbler, 
Bananer, Ferskener og Græskar. I Grønsager har man fundet Oxydase i Kaal, Gulerod, 
Blomkaal, Bønner, Salat, Vandkarse, Bedeblade, Spinat, Pastinak, sød Majs, Ærter, Lima
bønner, Agurk og Kartofler . Forskellige Forskeres Resultater er dog ikke helt overens
stemmende. Denne Oxydase - eller Række af Oxydaser - som spiller en meget stor 
Rolle ved Tabet af Askorbinsyre under Tilberedningen af Frugt og Gemyse, omdanner 
Askorbinsyren til Dehydroaskorbinsyre. Denne er endnu mindre stabil end Askorbinsyren 
og kan yderligere iltes til inaktive, uforanderlige Substanser . 

Den ovenfor omtalte naturlige, langsomme Oxydasevirkning kan navnlig antage alvor
lige Former i Grønsager, der kun indeholder en ringe Mængde naturlig Syre, og som ofte 
opbevares gennem længere Tid før Anvendelsen. Enhver Art af Tilberedning, der itu
bryder Cellevæggene (Skrælning, Hakning, Knusning) fremskynder Iltningen. 

Stone fandt saaledes en betydelig Iltning af Askorbinsyren i forskellige hakkede Grøn
sager, der var henstillet i Stuetemperatur. Lignende Resultater er af andre Forskere paa
vist i hakket Kaal, skrabede Gulerøddfa og frosne Bedeblade. Saa længe Produktet lien
ligger i raa Tilstand, helt eller findelt, fortsætter Oxydasen sin Omdannelse af Askorbin
syren. Ved Opvarmning til at vist Punkt inaktiveres Oxydasen imidlertid. En hurtig Op
varmning til Kogepunktet synes at give mindre Tab af C-Vitamin, end en langsom Op
varmning. 

En Række Iagttagelser tyder paa, at den væsentlige Ødelæggelse af C-Vitaminet sker 
i de første faa Minutter af Kogetiden, førend Enzymet er ødelagt. Derefter er Tabet re
lativt ringe, indtil Mørningsgraden er naaet, men udstrækkes Kogetiden væsentlig ud over 
dette Tidspunkt, vil der ske en Ødelæggelse af Askorbinsyren i betydeligt Omfang. Dette 
Forhold har Betydning ved Kogning af Supper og Kødstuvninger, hvori der anvendes 
Grønsager. For at undgaa unødig Ødelæggelse af Askorbinsyren , bør Grønsagerne først 
tilsættes saa sent, at der netop gives dem den nødvendige Tid til at naa Mørningsgraden. 

De af B. F . refererede Forsøg med· ,,conservative cooking,,, d. v. s. meget langsom 
Kogning ved meget lav Temperatur og næsten uden Vand, - oversat »Snurrekogning« -
synes at bekræfte, at en langsom Opvarmning, udstrakt over unødig lang Tid, destruerer 
Askorbinsyren. Samme Forhold udviser Kogning i Høkasse. 

Stegning synes ødelæggende for C-Vitaminet, antagelig paa Grund af den høje Tem
peratur. 

Hvad angaar C-Vitaminets Destruering ved Kogning, synes denne at være mindst 
i syrlige Frugter, hvortil maa tages i Betragtning, at Frugtsaften med de deri udtrukne 
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Vitaminer gerne kommer til Anvendelse i Modsætning til Kogevandet fra Grønsager, der 
ofte bortkastes. Store Tab af C-Vitaminer er konstateret i Bønner, Ærter og grønne, navn
lig bladrige, Gemyser, mens Asparges og Rodfrugter synes mindre paavirkede, muligvis 
paa Grund af, at de har en mindre udsat Overflade. Forsøg med Tilsætning af tvekulsurt 
Natron til grønne Gemyser bekræfter den allerede kendte Teori, at Alkali ødelægger 
C-Vitaminet og derfor ikke bør anvendes . 

En Række Forsøg, der ogsaa har fundet Bekræftelse ved danske Undersøgelser, viser 
tilsyneladende større C-Vitaminindhold i visse kogte Produkter end i de tilsvarende raa . 
Om Grunden hertil hersker der delte Meninger . Det synes dog, som om de fleste For
skere hælder til den Teori, at det skyldes, at Oxydasen er standset ved Kogningen, mens 
den har fortsat sin Virkning i de raa Produkter, eller mulig, at C-Vitaminet extraheres 
mere fuldstændigt, naar Cellevævet er blødgjort ved Kogning. En saadan tilsyneladende 
Forøgelse af C-Vitaminet i kogte Grønsager er konstateret i Kaal, Kartofler (gamle og 
nye), Gulerødder, Blomkaal, Bønner, Græskar, Pastinak, Runkelroe , Løg, og for Frugts 
Vedkommende i Solbær og Reineclauder. 

De industrielt henkogte Frugter og Grønsager er ofte bedre C-Vitaminkilder end 
Frugt og Grønsager, kogt paa almindelig Vis, rimeligvis fordi den industrielle Konser
vering foretages under Udelukkelse af Ilt , muligvis ogsaa fordi de konserverede Produk
ter kan behandles straks efter Afplukningen og udvælges blandt særlig egnede Sorter. 
I denne Forbindelse maa dog erindres om Kobberforbindelsernes ødelæggende Virkning 
paa C-Vitaminet; Kobber bør derfor ikke tolereres ved Konservering, mens det anføres, at 
de i England tilladte syntetiske Farvestoffer viste sig ganske uskadelige i denne Forbindelse. 

Der synes ikke at finde noget større Tab af C,; Vitamin Sted ved en kort Opvarmning 
af henkogte Produkter før Anvendelsen . 

Hvad Pasteurisering af Mælk angaar , synes Langtidspasteurisering at ødelægge mere 
C-Vitamin end Højpasteuriseringens korte Opvarmningstid til en højere Temperatur. Stas
sanisering maa rimeligvis i denne Henseende sidestilles med Højpasteurisering. Da Mæng
den af C-Vitamin i Mælk er varierende, og da Askol'binsyren meget hurtigt iltes, dels ved 
Lysets Paavirkning, dels ved den mindste Forbindelse med Kobber i Mejeriinventaret, kan 
der næppe drages en fælles Konklusion af de hidtil foretagne Undersøgelser af C-Vitamin 
i Mælk. 

Vitamin D. 
D-Vitaminets store Stabilitet overfor Varme gør det usandsynligt , at der sker nogen 

Destruering under Kogning eller Konservering. Af de faa Undersøgelser af Emnet er 
der nogle, der viser, at henkogt Fisk og Fiskeolie er rige Kilder til Vitamin D. Devaney 
og Putney fandt fra 210-800 int. Enheder af Vitamin D i 100 g henkogt Laks, og Tolle og 
Nelson fandt Laks og Lakseolie rige paa D-Vitamin . Lunde fandt 840-2070 int. Enheder 
D-Vitamin i 100 g henkogt, røget Laks og 7000-14.500 int. Enheder pr. 100 g i Olien 
fra samme og i Brislingolie. Disse Værdier var de samme, der fandtes i det raa Produkt. 
Moore og Moosly fandt, at henkogte Rejer var en god D-Vitaminkilde . 
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Radioudsendelser fra Statens Husholdningsraad. 
6. Marts: Ødelægger vi Maden i Køkkenet? 

ved Formanden for Statens Husholdningsraad, Fru Karen Braae. 

20. Marts: Saa de rigtige Grønsager i Haven, 
ved Havebrugskandidat, Fru Agnes Eliasson , Sorø. 

3. April : Indkøb og Opbevaring af Æg, 
ved Hr. Seminarielærer Folmer Dam, Sorø . 

,,Faglige Meddelelser fra Statens Husholdningsraad'' 
udkommer een Gang hver Maaned. Abonnement tegnes gennem Postvæsenet. 

Pris Kr. 1,50 aarlig. 
Kollektivt Abonnement (mindst 10 Abonnementer) kan tegnes af Foreninger, 

Institutioner o. lign. ved Henvendelse til 
Raadets Sekretariat, Nørregade 11, København, K . 

Pris Kr. 1,00 aarlig. 
Beløbet maa indbetales samlet. 

Nordlunde, København 




