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Nogle tilberedte Fødemidlers Næringsværdi. 
Under Hensyn til den Interesse, som de 

senere Aars videnskabelige Undersøgelser 
over Vitaminernes Stabilitet har skabt for 
Spørgsmaalet om Vitaminernes Forhold un
der Fødemidlernes køkkenmæssige Tilbe
redning har Statens Husholdningsraad i 
1942/43 ladet foretage Undersøgelse over 
nogle vigtige Fødemidlers Indhold af Vita
miner og Salte samt disses Forhold under 
de Tilberedningsmetoder, der sædvanligt 
anvendes i Husholdningerne. 

Undersøgelserne er foretaget paa Statens 
Vitaminlaboratorium - hvis Chef er Pro
fessor, Dr. med. L. S. Fridericia - af Civil
ingeniør Karen Svanhof og Dr. Herbert 
Lieck. Selve Tilberedningen er foretaget af 
Kostafdelingen under Statens praktisk
sundhedsmæssige Undersøgelser. 

Raaprodukterne er leveret til Undersø
gelse direkte fra Producenterne - et For
hold, som maaske bør tages i Betragtning 

ved Bedømmelse af de raa Produkters 
C-Vitaminindhold, men som er uden Ind
flydelse paa Tabet under Tilberedningen af 
Retterne. Alle Vitaminbestemmelser blev 
foretaget 1/2-l Time, efter at Retterne var 
tilberedt. 

Undersøgelsen har omfattet Solbær, Ribs, 
Rabarber, Spinat, Grønkaal, Kartofler og 
Kaalrabi, samt de mest almindelige Retter 
af disse Produkter. 

I Tabel I angives det fundne Vitamin
indhold i 100 g færlig Ret og Indholdet ud
trykt i Procent af Raaprodukternes Indhold. 
De anvendte Tilberedningsmetoder er an
ført som Fodnoter. Foruden Vitaminunder
søgelser er der udført Bestemmelse paa 
Raaprodukternes Tørstof-, Kalk-1 Fosfor- og 
Jernindhold. For Kartoflernes Vedkom
mende er denne Undersøgelse suppleret 
med Bestemmelse af Kogetab for Mineral
stoffernes Vedkommende. 

Bemærkninger til de enkelte Undersøgelser. 
C-Vitaminbestemmelser. 

C-Vitaminbestemmelsen er foretaget ved 
Titrering med 2-6 Diklorfenolindofenol. Der 
er ikke foretaget biologiske Kontrolforsøg. 

Det høje C-Vitaminindhold i raa Solbær, 
som fandtes i 1941 er i Overensstemmelse 
med de ved denne Undersøgelse fundne 
Værdier (234 mg Ascorbinsyre pr. 100 g). 
For Ribs foreligger der ikke her paa La
boratoriet tidligere Analyser. Ved denne 
Undersøgelse fandtes i raa Ribs 57 mg As
corbinsyre pr. 100 g. Det skal dog tilføjes, 
at en Analyse af raa Ribs (indkøbt hos 
Grønthandler), som blev udført den 10. Au
gust, viste 21 mg Ascorbinsyre. Rødgrød 
tillavet af afsiede Solbær og Ribs indehol
der umiddelbart efter Tilberedningen 84 % 
af det oprindelige C-Vitamininddhold, 2. og 
4. Dag er de tilsvarende Tal 73 %. 

I Rabarber fandtes 8,4 mg Ascorbinsyre 
pr. 100 g. Afsiet Rabarbergrød viser Udbytte 
paa 52 %, Rabarberkompot paa 83 %, me
dens usiet Rabarbergrød bevarer hele Vi
taminindholdet. 

De to første Undersøgelser af raa Spinat 
(16. Sept. 02 23. Sept.) blev foreta2et paa 

en og samme Sort og viste 66 og 40 mg 
Ascorbinsyre pr. 100 g, mens de sidste Un
dersøgelser (23. Novbr. og 15. April) fore
toges paa en ny Sort fra et andet Dyrk
ningssted med et Indhold af 93 og 114,9 mg 
Ascorbinsyre pr. 100 g. En Analyse af sidst
nævnte Sort udført den 1. Marts vist'e 100 
mg Ascorbinsyre pr. 100 g. 

For Kortofler svarer Tallene til tidligere 
fundne Sæsonværdier, idet Indholdet i 100 g 
Kartofler var 23 mg Ascorbinsyre i Okto
ber og 9 mg i Januar. Pillede Kartofler vi
ser et Udbytte paa 94 %, mens der for 
skrællede Kartofler genfindes 76 % uden 
Kogevand og 85 % med Anvendelse af 
Kogevandet. Kartoffelmos pisket med Ris 
viste det største Tab under Tilberedningen, 
hvilket beror paa en livlig Lufttilførsel un
der relativ høj Temperatur; de andre un
dersøgte Former for Tilbereqning af Kar
toffelmos viste et betydeligt bedre Udbytte. 

Raa Grønkaal indeholdt ved Undersøgel
sen den 16. Novbr. 123 mg Ascorbinsyre 
pr. 100 g, ved Undersøgelsen den 20. Ja
nuar 62 mg og 14. April 144,1 mg Ascorbin
syre pr. 100 g. Der foreligger dog for faa 
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Tabel I. Vitaminindholdet i nogle tilberedte Retter. 

mg C-Vitamin Int. Enh. B1-Vitamin mg Nikotinsyre 

I Rettens I Rettens I Rettens Rettens Navn i 100 g Indb. i °lo af i 100 g Indb. i 'lo af i 100 g Indh. i ' lo al 
færdig Ret Raaprod .s færdig Ret Raaprod .s færdig Ret Raaprod.s 

Indhold I Indhold Indhold 

Frugtgrød 1. Dag1 ......... 31 83 
2. Dag ...... . ... 28 73 
4. Dag . . .. . . ... . 28 73 

Rysteribs ......... ... ... .. 49 98 
Rabarbersuppe .... .... .... 2 57 
Rabarbergrød, afsiet ... .... 4,6 52 

usiet . ······ 4,3 100 
Rabarberkompot ........... 4,2 83 
Spinat, dampkogt2 ••••••••• 52 55 
Spinatrand 23. Sept.3 ••••• • 13 58 6 47 

23. Novbr . ...... 24 46 10 64 
Spinat, stuvet4 .. .. ....... 16,6 65 10 100 

6 ............ 29,9 43 5 64 
6 19,5 31 2 25 .... .. ... ... 
7 . . .. ... .. . .. 22,3 55 5 36 

opvarmet næste Dag 14,5 32 
Kartofler, pillede8 •• •••••• • 21,5 94 18 100 

- skrællede9 •• • ••• 18,9 76 19 97 ca. 0,2 
brasede10 .... ... 13,4 54 16 82 
franske11 .... ... . 48 59 2 4 

Kartoffelmos12 .. .... ... . .. 5,2 29 14 65 
J.:3 9 61 ....... .... . 
14 9,1 58 ............ 

Kartoffelsuppe10 .... • • .. .. 7,3 69 13 100 
Kartoffelsalat16 ..•• •• ••.•.• 16,2 72 18 100 
Kartofler, stuvede17 •• •• •• • • 12 84 21 100 

18 ... .. ... 13,6 82 20 90 
Grønkaalssuppe m. Flæsk19 19,1 66 76 82 5,5 79 

opvarmet, 2. Dag 54 
Kaalrabi, kogt20 •• ••••• • •• • 21 56 

- stuvet21 • •••••••• 14,9 58 22 100 
brunet22 ......... 34,6 80 36 100 

Kaalrabiflæsk23 ............ 17,2 95 86 90 6,2 100 
Kaalrabimarmelade24 .. .. .. 18,7 64 19 100 

1 1 Del Solbær, 4 Dele Ribs afkogt med Vand ad to Gange. Saften fra begge Afkog er 
blandet, sødet og jævnet med Kartoffelmel. 2 Spinaten dampet under Laag 5 Min. i 
vedhængende Vand fra Skylning. 3 Hele Æg og Mælk er pisket sammen og iblandet 
raa Spinat, hakket fint med rustfri Kniv. 4 Raa Spinat hakket med rustfri Kniv, iblandet 
kog. Mælkestuvn., kogt under Laag 10 Min. 6 Dampet Spinat, hakket m. rustfri Kniv, 
blandet i kog. Stuvn. af Kogevandet og bragt i Kog. 6 Tilberedt som 5 , men Spinaten 
hakket i Kødmaskine. 7 Spinaten dampet, siet fra Kogevandet, hakket m. rustfri Kniv, 
iblandet kog. Mælkestuvn. og bragt i Kog under Laag. 8 Kart. sat over i koldt Vand. 
9 Kart. sat over i kog. Vand. 1° Kogte Pilkart. har henstaaet 24 Timer, derefter pillet, 
udskivet, stegt i Fedtstof. 11 Skrællede Kart. er udskivet, aftørret, henstaaet 1/2 Time og 
kogt i Fedtstof. 12 Kart. baade moset og rørt m. Piskeris. 13 Kart. moset m. Kartoffel
støder. 14 Kart. passeret gen. Kødmaskine. 15 Skrællede Kart. er udskivet, kogt møre 
i Vand, passeret gen. Kødmaskine og kogt op m. Kogevand og Mælk. 16 Pilkart. har 
henstaaet 24 Timer, derefter pillet, udskivet og varmet i Marinade m. Løg. 17 Pil
kartofler pillet varme, udskaaret og iblandet kog. Stuvning. 18 Skrællede Kart. er ud
skivet, saltet og overhældt m. Mælk, kogt til Mørhed (ca. 40 Min.) 19 Hele Kaalblade 
er kogt 5 Min. i Flæskesuppe, derefter hakket i Kødmaskine. Suppen er jævnet og 
iblandet Kaalen. 2° Kaalrabi udskaaret i Firkanter, dækket m. kog. Vand, kogt 15. Min. 
under Laag. 21 Kaalrabi kogt som 20 og blandet i kog. Mælkestuvn. 22 1 cm tykke 
Kaalrabistrimler er skyllet og dampet møre i Gryde m. smeltet Smør (20 Min.) 23 Strim
lede Kaalrabi er kogt møre (40 Min.) sammen m. Flæsk, derefter er skrællede, ituskaarne 
Kart. blandet i og kogt møre (yderligere 20 Min.) 24 Ituskaaren Kaalrabi er dampet mør 
i lidt Vand, passeret gen. K~dmaskine. Pureen kogt uden Laag m. Sukker 10 Min. 
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Analyser til, at man kan betragte disse 
Værdier som Sæsonsvingninger. 

Kaalrabi undersøgtes 9. December, 14. 
December, 20. Januar og 14. April og viste 
e t Indhold af henholdsvis 33,7 - 34,9 -
32,5 og 31,2 mg Ascorbinsyre pr. 100 g. 

B1-Vitamin- og Nikotinsyrebestemmelser. 
Som det var at vente, gav B1- og Niko

tinsyrebestemmelserne i Solbær, Ribs og 
Rabarber meget mangelfulde Resultater. 
Man har derfor indskrænket sig til en Un
dersøgelse af de raa Produkter. 

For de grønne Grønsager, Spinat og 
Grønkaals Vedkommende stiller Forhol
dene sig lidt gunstigere. Bestemmelsen af 
B1-Vitamin er stadig usikker, idet det er 
meget vanskeligt fuldstændigt at fjerne 
Klorofylet, som generer Bestemmelsen. 

Bestemmelsen af Grønkaalssuppens Vita
minindhold har svigtet, for saa vidt som 
det var umuligt at faa en Bestemmelse af 
Suppens Vitaminindhold. 

Kaalrabi og Kartofler er de Grønsager, 
som man maatte vente gav de tydeligste 
Resultater; de er ganske vist ikke B-vita
minholdige Produkter i egentlig Forstand; 
men de indeholder dog moderate Mæng
der, samtidig med at der ikke i nævnevær
dig Grad er generende Stoffer til Stede. 
Laboratoriet vil derfor mene, at man af 
disse Undersøgelser i højere Grad end af 
de tidligere kan danne sig et Skøn over 
B1-Vitaminets Skæbne under Madens Til
beredning. 

Som det fremgaar af Resultaterne, er B1-
Vitaminet gennemgaaende velbevaret. Steg
te Kartofler lader til at undergaa et ringe 
Tab; dette er, naar man tager Vitaminets 
termolabile Egenskaber i Betragtning, et 
Tab, som sandsynligvis vil stige, hvis Ret
ten, som man populært siger, faar Lov at 
staa og »snærre«. Et yderligere Bevis paa 
B1-Vitaminets Følsomhed overfor Opvarm
ning faar man i Resultatet for de franske 
Kartofler, idet Tabet her praktisk talt er 
100 %. Betragter man Resultatet for saa
dan en Ret som Kaalrabiflæsk, viser det 
sig ogsaa her, at Tabet er ringe. I Over
ensstemmelse med andre Undersøgelser 
over Bi-Vitaminets Stabilitet fremgaar og
saa af disse Undersøgelser, at Opvarm
ningstemperaturen i højere Grad end Op
varmningestiden er bestemmende for Ta
bet under Tilbebredningen. Man maa for
mode, at Retter tilberedt ved Stegning og 
Bagning undergaar væsentlige Tab i de 
ydre Dele af Produkterne, saaledes at jo 
mindre den stegte (eller bagte) Ret er, jo 
større er Tabet. 

For alle disse hidtil omtalte Produkter er 
Nikotinsyrebestemmelsen lidet tilfredsstil
lende, men Undersøgelsen giver i hvert 
Fald det Resultat, at Nikotinsyren kun er 
til Stede i ringe Mængde. 

Endelig er der Bestemmelsen af Flæskets 

B-Vitaminindhold. Til Grønkaalssuppen 
modtog Laboratoriet et Stykke fersk Flæsk, 
som man selv lagesaltede i 3 Dage. En Un
dersøgelse af det saltede Flæsk og af La
gen viste, at en ikke ubetydelig Del af 
B1-Vitaminet var trængt ud i Lagen. En til
svarende Undersøgelse af Nikotinsyren un
der de samme Forhold er ikke foretaget. 
Under Kogningen af det salte Flæsk er der 
trukket relativt lidt af dets B1-Vitaminind
hold ud i Suppen, mens ca. Halvdelen af 
Nikotinsyren er extraheret. For det røgede 
Flæsk, der er anvendt til Kaalrabiflæsk, 
gør de omvendte Forhold sig gældende. 
Det kan selv med to Kødstykker, der har 
været behandlet fuldstændig ens, ikke si
ges noget fuldstændigt generelt om B
Vitaminets Fordeling under Kogningen. 
Selve den færdige Ret, Kaalrabiflæsk, inde
holder betydelige Mængder af begge B
Vitaminer; for Grønkaalssuppen + Flæsk 
genfindes ogsaa rimelige Mængder Niko
tinsyre, mens B1-Vitaminbestemmelsen des
værre ikke gav tilsvarende Oplysninger. 

Mineralstofbestemmelser. 
Tabel II indeholder de fundne Væ rdier 

for Mineralstofferne. For Kartoflernes Ved
kommende viste det sig, at Kalkindholdet 
var saa ringe, at man ved Bestemmelserne 
af Kogetabet maatte nøjes med at udføre 
denne Bestemmelse for Fosfor og Jerns 
Vedkommende. 

Tabel II. 
Mineralstofindhold i 100 g frisk Produkt. 

Produkt mg Kalcium mg Fosfor mg Jern 

Solbær . .... 93 56 1,29 
Ribs ....... 64 52 0,95 
Rabarber ... 99 30 0,35 
Spinat . .. . . 247 64 1,98 
Grønkaal .. 183 92 3,46 
Kaalrabi 40 41 0,31 
Kartofler .. . 0,6 39 1,15 

Mineralstofbestemmelsen frembyder ikke 
Resultater, der afviger væsentlig fra, hvad 
andre har fundet ved tidligere Undersøgel
ser. For Spinatens Vedkommende findes 
der dog ved denne Bestemmelse et Kalk
indhold, som ligger en Del over de Vær
dier, Dr. Groth-Petersen i sine Tabeller an
giver som de mest sandsynlige Grænser 
for Bestemmelser af denne Art. Hvad Be
stemmelsen af Kogetabet fra Kartofler an
gaar, er det kun bestemt som den Mængde 
Fosfor og Jern, der under Kogning i de
stilleret Vand er extraheret ti! Kogevan
det. For de skrællede Kartoflers Vedkom
mende er Tabet af Fosfor 10 % og af Jern 
3,8 %. Kartofler, der er kogt med Skrællen 
paa, udviser kun meget ringe Tab, nemlig 
1,2 % Fosfor og 2,4 % Jern. 

Om de udførte Undersøgelser og specielt 
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Vitaminundersøgelser skal der til Slut be
mærkes, at deres Resultater ikke kan be
tragtes som generelle. Formodentlig er 
Størrelsesordenen af de fundne Tab - med 

de Forbehold, der er at tage i det foran
staaende - korrekt. Desværre kan Under
søgelser af denne mere komplicerede Art 
ikke støttes af biologiske Bestemmelser. 

Praktiske Resultater af Undersøgelsen. 
Frugt. 

Ved Tilberedning af Frugtgrød af afkogt, 
afsiet Saft, af en Vægtdel Solbær og fire 
Vægtdele Ribs synes Tabet af C-Vitamin 
ved disse Forsøg at være ret ringe. Tabet 
forøges dog yderligere ved Opbevaring af 
Frugtgrød 2-4 Dage. 

Rysteribs synes at være en god Anven
delse af Ribs, idet C-Vitaminindholdet sy
nes at bevares, selv om Ribsene henstaar 
med Sukker nogle Timer. (60-100 g Ryste
ribs daglig vil antagelig kunne sikre et 
voksent Menneskes C-Vitaminbehov). 

Usiet Rabarbergrød maa foretrækkes, 
idet C-Vitaminindholdet synes at bevares 
fuldstændigt ved denne Tilberednings
metode, mens ca. Halvdelen gaar tabt ved 
at afsi Rabarberstykkerne. Dette gælder 
saavel Grød som Rabarbersuppe. Ved Til
beredning som Kompot ser det ud til, at 
C-Vitaminindholdet bevares ganske godt. 

Spinat. 
Ved Dampning af den skyllede Spinat 

bevares ca. Halvdelen af C-Vitaminindhol
det i selve Bladene, mens en mindre Del af 
den raa Spinats Indhold af C-Vitamin fin
des i den under Dampningen afgivne Saft. 
Af de 3 afprøverde Metoder for Stuvning 
af Spinat, tyder disse Forsøg paa, at den 
Fremgangsmaade, hvor raa hakket Spinat 
er kogt i Jævningen, er mest fordelagtig, 
idet ca. % af C-Vitaminet og hele Bi
Vitaminindholdet er bevaret. 

Findeling af den dampende Spinat i Kød
maskine giver et noget større Tab af C
Vitamin end Findeling med Hakkekniv. 

Spinalrand tillavet af raa, hakket Spinat 
viste en nogenlunde Bevarelse af C-Vita
minet. 

Kartofler. 
Denne Undersøgelse bekræfter tidligere 

Undersøgelser over samme Emne, idet den 
viser ret stor Forskel i Vitamin- og Mine
ralstofindhold alt efter som Kogningen sker 
med eller uden Skræl. Mens Kogning af 
Kartofler med Skræl ikke nedsætter B
Vitaminindholdet og kun i ringe Grad ned
sætter Indholdet af C-Vitamin og Mineral
stoffer, sker ved ved Kogning af skrællede 
Kartofler et Tab specielt af C-Vitamin. 

I stuvede Kartofler og Kartoffelsalat sy
nes Bi-Vitaminindholdet i det væsentligste 
at være bevaret, men der er et mindre Tab 
af C-Vitamin. 

I Kartoffelsuppe tilberedt som anført sy-

nes Bi-Vitaminet vel bevaret, mens en Del 
af C-Vitaminet synes at gaa tabt. 

Tilberedning af Kartoffelmos af frisk
kogte, skrællede Kartofler giver ved Fin
deling i Kødmaskine og med Kartoffelstø
der et C-Vitamintab paa ca. 1Ai af det op
rindelige C-Vitaminindhold, mens Findeling 
med Piskeris giver et dobbelt saa stort Tab 
af C-Vitamin. Tilberedning af Kartoffelmos 
med Piskeris synes saaledes at maatte und
gaas, hvor C-Vitaminet ønskes bevare t. 

I stegte (brasede) Karloiler tilberedt af 
friskpillede Kaartofler (kogt Dagen før) sy
nes Størsteparten af Bi-Vitaminindholdet, 
men kun ca. Halvdelen af det oprindelige 
C-Vitaminindhold at være bevaret. 

I Franske Karloiler er Tabet af C-Vitamin 
omtrent som i stegte Kartofler, mens Bi
Vitaminet praktisk taget er helt ødela gt, 
formentlig paa Grund af den høje Koge
temperatur. 

Grønkaal. 
I Grønkaalssuppe, tilberedt paa den an

førte Maade, viste det sig, at ca. % af 
Kaalens oprindelige Indhold af C-Vitamin 
er bevaret ved Tilberedningen. Ved Op
bevaring og paafølgende Opvarmning af 
Suppen næste Dag fandtes endnu ca. Halv
delen af Kaalens oprindelige C-Vitamin
indhold i Behold. 

Kaalrabi. 
Som C-Vitaminkilde synes Kaalrabi at 

være usædvanlig god, idet Indholdet af As
corbinsyre staar paa Højde med Ascorbin
syreindholdet i nye Kartofler samt i Citro
ner og Appelsiner. Desuden maa bemæ r
kes, at Vitaminindholdet næsten er kon
stant i hele Undersøgelsesperioden (De
cember-April). Kaalrabi maa saaledes be
tragtes som et af de faa danske Produkte r, 
der i Foraarsmaanederne kan bidrage til at 
sikre et tilstrækkeligt C-Vitaminindhold i 
Kosten. 

Af de afprøvede Tilberedningsmetoder 
synes kogt Kaalrabi og stuvet Kaalrabi at 
give relativ daarlig Udnyttelse af C-Vita
minet, idet en ret stor Del af Vitaminet 
gaar over i Kogevandet, der paa Grund af 
stærk Roesmag ikke lader sig anvende. I 
brunet Kaalrabi og ganske særlig i K aal
rabiflæsk bevares C-Vitaminindholdet der
imod overordentlig godt. 

Bi-Vitamintabet er meget ringe ved alle 
de undersøgte Tilberedningsmetoder, og i 
Retten Kaalrabiflæsk fandtes Nikotinsyren 
ligeledes godt bevaret. 

Beretning over Forsøgene vil blive udsendt senere . 
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