
Eftertryk kun tilladt med Kildeangivelse 

Nr. 10 Oktober 1943 

Statens Busholdningsraads 

f~ 1nuJdeeetsee 

Kartofler 
Ernæringsværdi, Tilberedning, Indkøb, Opbevaring. 

I Betragtning af Kartoflens fremtrædende Plads i Folkeernæringen, 
specielt under Dyrtid og Rationering, har man fundet det ønskeligt at 
samle foreliggende Oplysninger angaaende Kartoflens ernæringsmæs
sige Værdi, Sortsegenskaber, Opbevaringsbetingelser, Tilberednings
teknik, Anvendelighed m.v. i nedenstaaende af Hr. Seminarieforstander 
Folmer Dam redigerede Artikel. 

Kartoffelproduktionen. 
Man maa undres over, at det kun er godt 

hundrede Aar siden, Hugenotterne indførte 
Kartoflen her til Landet. 

Nu dyrkes 2-3 % af Landbrugsarealet 
med Kartofler, og der høstes aarlig 15-17 
Mill. hkg eller Tønder, idet man ved 1 Td. 
Kartofler nu forstaar 100 kg. Som Spisekar
tofler er der Brug for 4-6 Mill. Td., saa 
selv om der skal bruges ca. 1 Mill. Td. til 
Kartoffelmel og ca. 1/ 2 Mill. Td. til Sprit og 
andre industrielle Formaal, samt godt 2 
Mill. Td. til Læggekartofler, bliver der al
ligevel noget tilovers til Foderbrug, naar 
Husholdningernes Behov er dækket. Kun 
under ekstraordinære Forhold, som i og ef
ter meget haarde Vintre eller naar Høsten 
har været meget lille, kan det knibe med 
Kartoffelforsyningen. I Aar ser det heldig
vis ud til, at vi faar i det mindste en nor
mal Høst, og dette er af saa meget større 
Betydning, som Kartofler ikke er ratio
nerede og oven i Købet hører til vore bed
ste og billigste Næringsmidler. 

Kartoflens Bygning og Næringsværdi. 

Skærer man en tynd Tværskive ud af en 
Kartoffel og holder den op mod Lyset, ser 
man, at der indenfor den brune Skræl og 
i en Afstand af 1/ 4-1/ 2 cm fra denne findes 
en Krans af mørke Punkter Omkredsen 
rundt. Denne Krans er Kartoflens Kar
system, Karstrengene. Det Lag af »Kød«, 
der findes mellem Karstrenge og Skræl, 
kaldes Barklaget, og alt det, der ligger in
denfor Karstrengene, kaldes Marven. Man 
ser tydeligt, at Marven midt i Kartoflen 
danner en lysere, uregelmæssig Figur, der 
ligesom sender Udløbere ud i den mørkere 
Ydermarv. 

Barklaget er rigere paa Stivelse og der-

med paa Tørstof end Marven. Derimod 
indeholder det ikke større, snarere mindre 
Mængder af C-Vitamin end Marven. Disse 
to Næringsstoffer er Kartoflens vigtigste, 
og alene Barklagets Rigdom paa Stivelse 
formaner os til at fjerne saa lidt af det som 
muligt. Men dertil kommer, at Barklaget 
under Kartoflens Kogning ligesom holder 
sammen paa den. Sprænges det, koger Kar
toflen ofte ud. Ogsaa dette Forhold opmun
trer os til at skrælle tyndt - eller koge 
Kartoflen med Skrællen paa. 

Modne Kartoflers Indhold af Nærings
stoffer i 100 g af Nettovægten fremgaar af 
nedenstaaende Oversigt, som dels omfatter 
en Kolonne, hvori Næringsindholdet er an
givet i Vægtenheder eller internationale 
Vitaminenheder, dels en Kolonne, hvori 
det er angivet i Portioner, idet 1 Portion 
er 1 /24 af et Dagsbehov for et voksent 
Menneske uden legemligt Arbejde (efter 
Rich. Ege). 

Væ gt- eller 
Vitamine nheder 

Æggehvidestof 
Kulhydrat . .. . . . . 
Kalorier . . ... . . . 
Kalcium . . .. .. . . . 
Fosfor ... . . ... . . 
Jern . . . ....... . . 
A-Vitamin 
Bi-Vitamin ..... . 
C-Vitamin . . . .. . 
D-Vitamin . ... .. . 

1,8 g1) 

20 g1 ) 

88 
1 mg2) 

40 mg2 ) 

1,1 mg2 ) 

0 
20 I.E.2 ) 

5-25 mg2) 

0 

Portioner 

0,6 

0,9 
0,04 
0,8 
1,9 
0 
1,5 
4-20 
0 

Saafremt der regnes med, at 6 Øre er 1/24 

af 1 Dags Kostudgift til en voksen Mand, 
1 ) Efter Groth-Petersen, Grundlag for Be

regning af Kostens Næringsværdi. 
2) Efter Statens Husholdningsraad, Under

søgelse af nogle tilberedte Fødemidlers 
Næringsindhold. 
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og at man kan faa 300 g Kartofler for 6 
Øre, faar man for 1 Portion af Hushold
ningspengene 1,8 Portion Æggehvidestof, 
2,7 Port. Kalorier, 2,4 Port. Fosfor, 5,7 Port. 
Jern, 4,5 Port. Bi-Vitamin og 12-60 Port. 
C-Vitamin. Saa selv om man hverken faar 
A- eller D-Vitamin og meget lidt Kalcium 
gennem Kartofler, maa de alligevel siges 
at levere meget billig Næring. 

Dette er Næringsindholdet i raa Kartof
ler. Vi bruger dog næsten aldrig raa Kar
tofler, men kogte. Det har imidlertid vist 
sig, at Tabet ved Kogning af Kartofler er 
meget lille for de fleste Næringsstoffers 
Vedkommende. Tabet har dog vist sig at 
være mindre, naar Kartoflerne koges med, 
end naar de koges uden Skræl, som det 
fremgaar af nedenstaaende Oversigt: 

Tab i °lo af raa Kartoflers Indhold ved Kogning 

Æggehvidestof ...... . 
Stivelse . ........ .... . 
Kalorier ............. . 
Fosfor .. .. .. .. .. ..... . 
Jern ..... . . .. ....... . 
Bi-Vitamin .. ....... . . 
C-Vitamin .. .... . . ... . 

uskræ llet skrællet 

0 
0 
0 
1 
2 
0 
6 

Pillekartofler, som man kalder de uskræl
lede, kogte Kartofler, indeholder altsaa 
praktisk talt samme Mængde af alle Næ
ringsstoffer som de raa Kartofler. Ogsaa 
Skrællekartofler bevarer en stor Del af 
Næringsindholdet. Kun af Fosfor og af 
C-Vitamin er Tabet af praktisk Betydning. 

Kartoflen er den danske Befolknings vig
tigste C-Vitaminkilde. C-Vitaminets Skæb
ne ved Kartoflens Tilberedning er derfo1 
af særlig stor Interesse. Det har ved Sta
tens Husholdningsraads - paa Statens Vi
taminlaboratorium foretagne - Undersøgel
ser vist sig, at C-Vitamintabet er forskel~ 
ligt ved forskellig Tilberedning, saaledes 
som det fremgaar af nedenstaaende Over
sigt : 

C-Vitamintab ved Tilberedning 
angivet i °lo af raa Kartoflers Indhold 

Pillekartofler . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
" kogt i Høkasse . . 6 

Skrællekartofler . . . . . . . . . . . . . 24 
" kogt i Høkasse 50 

Brasede Kartofler (af Pillekar-
tofler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Franske Kartofler . . . . . . . . . . . . 41 
Kartoffelmos (pisket med Ris). . 71 

moset med Støder . 39 
" gennem Kødmaskine 42 

Kartoffelsuppe . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Kartoffelsalat . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Pillekartofler stuvet i Mælk . . 16 
Skrællede, raa Kartofler stuvet 

i Mælk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

3) Efter Tue nutritive value of fruits, vege
tables and nuts, Medicinal Research 
Council, Special Report Series No. 213. 
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Enhver yderligere Tilberedning af kogte 
Kartofler forøger altsaa Tabet af C-Vitamin. 
Særlig stort er Tabet, naar Kartoffelmos 
tilberedes under Piskning med Ris, hvad 
man altsaa helst skal lade være med. Des
værre er Tabet ved Tilberedning af de yn
dede Brase-Kartofler ogsaa betydeligt. Men 
det er opmuntrende at se, at Kartoflers 
Næringsværdi gennemgaaende bevares saa 
godt ved forskellig Tilberedning. 

Man maa imidlertid være opmærksom 
paa, at Kartoflens C-Vitaminindhold for
mindskes under Opbevaringen. Naar de 
modne Kartofler i Oktober lige er taget op, 
indeholder de 15-20 mg C-Vitamin pr. 100 g 
netto, men i Januar er de nede paa ca. 
10 mg og i April paa 5 mg eller derunder. 
Man tør derfor ikke nøjes med Kartofler 
som eneste C-Vitaminkilde efter Jul, men 
maa supplere med Grøntsager og eventuelt 
Frugt. 

»Nye Kartofler«, som man kalder de 
umodne Knolde, indeholder lidt mindre Sti
velse, lidt mere Sukker og meget mere 
C-Vitamin end modne Kartofler. Indholdet 
af C-Vitamin i nye Kartofler ligger ofte 
mellem 25 og 40 mg, og nye Kartofler er 
saaledes en særdeles god C-Vitaminkilde. 

Forbehandling og Tilberedning. 

Naar man staar overfor Valget mellem 
at koge Kartofler med eller uden Skræl, 
maa man huske, at man ikke alene faar 
mindst Næringstab, men ogsaa mindst 
Svind ved Kogning med Skræl. Pillekartof
ler svinder ved Pilningen 5-10 %, Skrælle
kartofler ved Skrælning i Haanden 15-30 %, 
ved Skrælning paa Maskine 30-50 %. Skræl
ning giver saaledes baade økonomisk og 
ernæringsmæssigt et betydelig større Tab 
end Pilning. 

Dertil kommer, at en Kartoffel, som er 
tilbøjelig til at koge ud, bedre bevarer For
men som Pillekartoffel end som Skrælle
kartoffel. Hvis derimod en Kartoffel er til
bøjelig til Misfarvning efter Kogning, vil 
Misfarvningen være mere udtalt - og 
umulig at forhindre - naar Kartoflen ko
ges med end naar den koges uden Skræl. 

Mørkfarvning efter Kogning skyldes en 
enzymatisk Virkning, som kan formindskes 
eller endog forhindres ved passende Dyrk
ning, og der lægges ved Kontrolavl af Kar
tofler stor Vægt paa dette Forhold. Der vil 
imidlertid næsten altid komme Kartofler 
med Tilbøjelighed til Mørkfarvning paa 
Markedet, men har man faaet saadanne 
Kartofler, gælder det om ved Forbehand
lingen og Tilberedningen saavidt muligt at 
forhindre Mørkfarvningen. 

Dette sker bedst ved, at Kartoflerne 
skrælles og lægges i koldt Vand 6-12 Ti
mer eller i lunkent Vand 2-4 Timer før 
Kogning. Tilsætning af Eddike til Koge
vandet kan ogsaa modvirke Mørkfarvning. 



Der benyttes omkring en Spiseskefuld pr. 
Lite r Vand, men Mængden er noget for
skellig efter Haardhedsgraden, og man maa 
prøve sig frem for at undgaa Afsmag. 

Skrællekartofler bør sættes over i ko
gende, saltet Vand og bør aldrig koges i 
Høk asse. PiJlekartofler kan sæ ttes over i 
koldt Vand og kan uden Skade koges fær
dige i Høkasse. Vil man, naar man koger 
Kartofler til Middagsmad, samtidig koge 
til Aftensmad eller til Frokost næ ste Dag, 
bør man saa vidt muligt koge dem som 
Pillekartofler, da man derved opnaar en 
langt bedre Bevarelse af C-Vitaminet. 
Skræ llekartofler, der henstaar i længere 
Tid, miste r en meget stor Del af deres C
Vit aminindhold. 

Anvendelse. 

Kartofl er bør under de nuværende For
hold anvendes i større Udstrækning end 
e llers . Deres Kalorieværdi og dermed deres 
Mæ tnin gsværdi er ganske vist ikke over
v æ ldende stor, men dog større end Grønt
sagers og Frugts og paa Højde med ma ger 
Fisks. N aturligvis bør Kartofler som hidtil 
først og fremmest anvendes som den anden 
Hovedbestanddel af Kød- og Fiskeretter; 
men deres store Anvendelighed til selv
stæ ndige Retter og deres Prisbilli ghed be
re ttige r til ofte at udskifte Kødrette r med 
Kartoffelretter, ligesom deres madtekniske 
Egenskaber kan være til stor Hj ælp ved 
Tilberedning af Smørepaalæ g, ved J æ vning 
og v ed Bagning. 

Selvstændige Kartoffelretter som Kartof
felsuppe, Kartoffelfrikadeller, Kartoffelbud
ding, Kartoffe lrand, Kartoffelpie, bagte Kar
tofle r m. fl . kan anvendes som Middagsret
ter. Løg o. a. danske Krydderier »staar« 
udmæ rket til Kartofler og bør skønsomt 
anvendes til de fleste Kartoffelretter. Saa
v idt muligt bør man ved Tilberedningen af 
Kartoffelretter anvende Mælk, som paa 
god Maade supplerer Kartoflerne i ernæ
ringsmæ ssig Henseende. Kan man faa Raad 
til ogsaa at bruge lidt Æg og/eller lidt 
Fedtstof, er det baade ernærings- og smags
mæ ssigt af fortrinlig Virkning. 

Til Biretter er Kartofler fortrinlige.Kar
toffelsalat, brasede Kartofler, stuvede Kar
tofler, brunede Kartofler og Kartoffelmos 
er v elkendte og yndede Eksempler. Til 
disse Retter egner Grønsager, særlig Blad
grønsager, sig baade hvad Næringsværdi 
og Smag angaar, udmærket som Supple
ment. 

I sammenkogte Retter bør Kartofler al
mindeligvis udgøre en Hovedbestanddel 
Opskrifter paa disse o. a. Retter med Kar
tofler kan findes i alle alm. Kogebøger, 
særlig dog de forskellige Dyrtids-Kogebø
ger, samt i Statens Husholdningsraads Pje
ce r Nr. 4, 15, 18 og 19. 

Som Farsdrøjning er Kartofler ogsaa 

gode i Forholdet 1 Del kogte Kartofler til 
1 Del Kød. Bruger man raa, revne Kartof
ler, kan 150 g Kartofler erstatte 50 g Flor
mel i Farsen, men til Gengæld maa Væd
skemængden nedsættes noget. 

Kartoffelmos er et godt Grundmateriale 
til Smørepaalæg. Naar Mosen tilberedes 
under Iblanding af Fedtstof og/eller Sød
mælk, saa den faar en plastisk Konsistens, 
lader den sig bedst irøre hakkede Produk
ter, saasom raa eller kogte Grønsager, Kød, 
Flæ sk eller Fisk. 

Til Jævning af Supper og Stuvninger med 
Grønsager kan saavel raa, revne som 
kogte, mosede Kartofler anvendes. N ær
mere Oplysninger findes i »Faglige Med
delelser«, Nr. 8 1942. Bagte Boller kan med 
Held fremstilles af Kartoffelmos. Se »Fag
lige Meddelelser, Nr. 3 1943. Og endelig 
er kogte Kartofle r egnede som Drøjnings
middel til Hvedemel ved Brødba gning ; der 
kan tilsættes indtil 1 Del Kartofler til 2 
Dele Hvedemel ; men Vædskemæ ngden 
maa i saa Fald nedsættes til ca. Halvdelen 
(1/2 kg mosede Karto rfler, 1 kg Hvedemel, 
ca. 41/2 dl Vædske) . 

Indkøb. 

Ved Indkøb af Kartofler kan de t ikke 
betale sig at slaa af paa Kravene til Kva
litet for at spare nogle Øre pr. kg. Men 
naturligvis er det en Fordel at kunne købe 
gode Kartofler til en billig Pris, og det har 
man mest Chance for, naar man i Optag
ningstiden køber hele sin Vinterforsyning 
direkte fra Producent eller Kartoffelhand
ler. Under Forudsætning af, at man - som 
Tilfældet ofte er i de mindre Provinsbyer 
og de bymæssige Bebyggelser paa Landet 
- har et passende Opbevaringssted, kan 
det anbefales at købe 1-1'/2 Td. pr. Medlem 
af Husstanden. Saa skulde man have nok 
til de nye Kartofler kommer frem. Før Kø
bet afsluttes skal man forlange en Prøve 
paa ca. 5 kg og undersøge Kartoflerne 'ved 
Gennemskæ ring og Kogning. 

Kartoflerne maa være velsorterede: kun 
faa ganske smaa Kartofler og endnu færre 
meget store Knolde bør findes. Farvetonen 
bør være ly s, Øjnene flade, Formen regel
mæssig og Skrællen glat og helt uden eller 
kun med ringe Skurvangreb. Mørke, ofte 
bløde Pletter tyder paa Sygdomsangreb og 
maa ikke findes, hverken udvendig eller 
indvendig, og der maa kun findes faa be
skadigede Knolde. Ved omhyggelig Skræl
ning bør Svindet ikke overstige 20 %. Ved 
Kogning maa Skrællekartofler . ikke koge 
ud og ikke blive mørke ved Henstand, de 
maa have tilfredsstillende Smag, og der 
maa ikke findes Knolde med ubehagelig 
Afsmag. Vil man have tørre og melede 
Kartofler, maa man som oftest finde sig i, 
at de koger lidt ud, medens faste og fed-
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tede som oftest holder sig hele ved Kog
ning. 

Har Prøven vist sig tilfredsstillende, for
langer man Garanti for, at hele Partiet 
svarer til Prøven og kan saa rolig fore
tage Indkøbet. Til Orientering om den rig
tige Pris tjener Kartoffelnoteringen, som 
hver Uge offentliggøres i Dags- og Fag
pressen. 

I de større Byer har man som Regel ikke 
Opbevaringsbetingelser for større Mæng
der Kartofler. Derfor behøver man dog ikke 
at »klatkøbe«. 25-50 kg Kartofler fylder 
ikke meget, og naar de staar tørt og frost
frit , kan de sagtens holde sig den Maa
nedstid, det tager at faa dem brugt. Man 
kan i alt Fald spare nogle Øre pr. kg, og 
man faar Fordelen af at have ensartede 
Kartofler nogen Tid ad Gangen. Maaske 
kan man træffe Aftale med sin Grønthand
ler om Levering af Kartofler af et bestemt, 
garanteret godt Parti Vinteren igennem. 
Uheldigt vil det være at købe i Smaapar
tier snart det ene, snart det andet Sted af 
snårt en, snart en anden Sort. 

Til daglig Brug i Vintermaanederne maa 
Bintje (Mausel) og King Edward anses som 
Typer paa gode Sorter. De er velsmagende, 
de kan være lidt melede, men er dog som 
oftest tilstrækkelig faste. 

I den finere Madlavning er Sorter som 
Juli, Æggeblomme, Aspargeskartoffel o. a. 
meget faste Sorter at foretrække; men de 
er ogsaa ret dyre. 

Opbevaring. 

Man har ligefrem Pligt til at opbevare 
sine Kartofler godt og sikkert. Det danske 
Samfund har ikke Raad til at lade Værdier 
gaa til Spilde. Det bedste Opbevaringssted 
for Kartofler er en kølig, mørk, frostfri 
Kælder, hvor Luften ikke er for tør. Jord
kuler er kun gode, naar Vinteren ikke er 
haard, og det er ganske særlig vanskeligt 
at opbevare Smaapartier i Jordkule. Hvis 
man kan regulere Temperaturen paa Op
bevaringsstedet, staar man sig ved at holde 
den paa 4-8° C. 

Skal Kartofler opbevares udover ca. 1 
Maaned, maa de ikke henstaa i Sække 
eller Poser, men bør bredes ud i et ret 
tyndt Lag og gerne paa et Underlag af 
Aviser. Dette gælder særlig, hvis Opbeva
ringsrummet ikke er koldt, idet den an
førte Opbevaringsmaade modvirker den 
Tilbøjelighed til at spire, Kartoflerne ellers 
vil have. Er Opbevaringsrummet koldt, 
d. v. s. under 6 Grader, kan Kartoflerne 
godt staa i Sække eller Kasser, blot de er 
tørre. Er Opbevaringsrummet ikke mørkt, 
maa Kartoflerne dækkes med Papir e. 1., da 
Lyset ellers vil gøre dem grønne og bitre. 
I de sidste Vintermaaneder og i Foraars
maanederne er Kartoflerne særlig tilbøje
lige til Spiring og bør da ligge i et enkelt 
Lag og hyppigt omskovles eller vendes, 
saa Spirerne ødelægges. 

Er Opbevaringsstedet ikke frostfrit, bør 
Kartoflerne i Frostperioder dækkes med et 
tykt Lag Aviser, Sække e.l., ligesom det 
er vigtigt, at de da ligger paa et isolerende 
Underlag, f. Eks. et tykt Lag Aviser. Ved 
Temperaturer under 4 ° C. bliver Kartofler 
søde, idet de danner mere Sukker, end der 
bruges til Aandingen, som ved den lave 
Temperatur er stærkt nedsat. Den søde 
Smag forsvinder igen, hvis man anbringer 
Kartoflerne lunt en kort Tid inden Brugen. 

Frosne Kartofler er ogsaa søde, men da 
Cellerne er døde og altsaa ikke aander, 
kan den søde Smag ikke fjernes ved lun 
Opbevaring. Ved at lægge de frosne, skræl
lede Kartofler i kuldslaaet Vand kan den 
søde Smag dog delvis fjernes . 

Frosne Kartofler maa endelig ikke tøes 
op før de netop skal bruges, da de saa 
bliver bløde og ubrugelige. Saa længe de 
er frosne, er de holdbare. En frossen Kar
toffel er haard og viser ved Gennemskæ
ring ofte ligefrem Iskrystaller. Hvis kun en 
Del Kartofler af et Parti er frosne, bør disse 
saa vidt muligt bruges snarest. I modsat 
Fald maa alle frosne Kartofler, der ved 
Optøning bliver bløde, fjernes fra Partiet 
efterhaanden som de viser sig under Op
tøningen, da de ellers raadner og kan ned
sætte de øvrige Kartoflers Holdbarhed. 

Faglige Meddelelser fra Statens Husholdningsraad 

udkommer een Gang hver Maaned. Abonnement tegnes gennem Postvæsenet. 

Pris Kr. 2,00 aarlig. 

Kollektivt Abonnement' (mindst 10 Abonnementer) kan tegnes af Foreninger, Institutio

ner o. lign. ved Henvendelse til Sekretariatet, Vester Voldgade 115, 2. Sal, København V. 

Pris Kr . 1,25 aarlig. Beløbet maa indbetales samlet. 
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