
Hæmning af C-Vitaminets Ødelæggelse. 

Nogle Undersøgelser over Hvidkaalsstammer, som Statens Hus
holdningsraad i 1938 udførte i Samarbejde med FæJlesudvalget for 
Prøvedyrkning al Køkkenurter, førte Assistent ved Landbohøjskolens 
Plantefysiologiske Laboratorium, cand. mag. Erna Bach, ind paa Un
dersøgeleer avec Forbindelsen mellem Kaalens Indhold af Svovlfor
bindelser og C-Vitaminets Stabilitet. 

Frøken Bach, der siden har a rbejdet videre med Spørgsmaalet og 
skrevet forskellige Afhandlinger herom, giver i det følgende en kort
fattet Oversigt over de hidtil opnaaede Resultater. 

C-Vitamin iltes meget let, dels kun saa
dan, at det atter kan omdannes til C-Vita
min, dels mere gennemgribende til andre 
Stoffer. Iltningen fremskyndes af Kobber 
og hæmmes af adskillige Stoffer, f. Eks. 
Blaasyre, Cyankalium, Kulilte, Svovlbrinte 
og svovlholdige Aminosyrer som Cystin, 
Cystein, Glutathion med flere . Endvidere 
er C-Vitaminet mere holdbart i stærk sur 
Vædske end i svagt sur og basisk Væd
ske. Da som nævnt C-Vitaminindholdet i 
Hvidkaa! viste sig at være ret konstant 
paa forskellige Aarstider samt før og efter 
Kogning, undersøgtes Indflydelsen af 
Vanddampdestillat af Hvidkaal paa C-Vi
taminets Iltning. Reaktionstallet (pH) i 
knust Hvilkaal blandet med Saften vari
erer fra 6,4-6,7, hvorefter Forsøgene fore
toges i Opløsninger med Reaktionstal 6,6. 
I saadanne Opløsninger er der ved 20° 
efter 6 Døgn ca. 15 % C-Vitamin tilbage 
ved Tilstedeværelse af Hvldkaalsdestillat, 
mens C-Vitaminet i en tilsvarende Opløs
ning uden Kaaldestillat er fuldstændig il
tet efter 24 Timers Forløb. 

Svovl paavistes i Destillatet, og det for
modes at være visse svovlholdige Stoffer, 
der foraarsager Hæmningen af C-Vitami
nets Iltning. De svovlholdige Stoffer, hvis 
Hæmning af C-Vitaminets Iltning, man 
hidtil har undersøgt, er næsten alle af 
dyrisk Oprindelse, derfor undersøgtes et 
Par Stoffer fra Planteverdenen, nemlig Si
nigrin og Allylsennepsolie. Sinigrin fore
kommer i nogle korsblomstrede, f. Eks. 
sort Sennep. Allylsennepsolien dannes af 
Sinigrin. 

I Opløsninger med Reaktionstal 5,9 med 
Allylsennepsolie og C-Vitamin i samme 
molære Koncentrationer fandtes efter 7 
Døgn 44 % , mens C-Vitaminet efter 24 Ti
mer var fuldstændig iltet i tilsvarende Op
løsninger uden Allylsennepsolie. Ogsaa Si
nigrin hæmmer C-Vitaminets Iltning un
der samme Forhold som ovenfor; efter 7 
Døgn fandtes ca. 71 % C-Vitamin. Opta
gelsen af Ilt i en Opløsning af C-Vitamin 
var 4,5 Gange saa stor som i en tilsva-
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rende Opløsning ved Nærværelse af Sini
grin. 

Ogsaa Kobbers Indflydelse paa Iltningen 
af C-Vitaminet hæmmes baade af Allyl
sennepsolie og Sinigrin samt af Vand
dampdestillat af Hvidkaal. Forsøg er ud
ført med varierende Kobbermængde i For
hold til All yleennepsolie, Slnigrin og 
Hvidkaalsdestillat, men ved Tilsætning af 
Kobber i samme Mængde som de hæm
mende Stoffer findes der ikke nogen Hæm
ning af Iltningen. 

I Opløsningerne udfo~ldes i de fleste Til
fælde Kobbersulfid, og Hæmningen af 
Kobberets Fremskyndelse af Iltningen ved 
Hjælp af Sennepsolien, Sinigrin og Hvid
kaalsdestillat beror aabenbart paa, at Kob
beret udfældes. 

Endelig vistes, at ogsaa Vanddampde
stillat at Kartofler behandlet paa forskel
lig Maade hæmmede C-Vitaminets Iltning. 
Vanddampdestillater fremstilledes af raa 
og kogte Kartofler med og uden Skræl. I 
Opløsninger med C-Vitamin og Kartoffel
destillat var der efter 6 Døgn endnu C
Vitamin tilbage, mens dette i tilsvarende 
Opløsninger uden Kartoffeldestillat var 
fuldstændig iltet efter 24 Timers Forløb. 
Der var ingen nævneværdig Forskel paa 
Virkningen af Destillater fra de forskellig t 
behandlede Kartofler. 

Tiden for Iltningen af den halve Mæng
de C-Vitamin var fra 49-60 Timer i Opløs
ninger med Destillat, mens den for tilsva
rende Opløsninger uden Destillat var fra 
2-3 Timer. Svovl kunde ikke paavises i 
Kartoffeldestillaterne, men det hæmmende 
Stof kunde ekstraheres med Æter. Andre 
Forskere har vist ringe Mængder Svovl i 
Æterekstrakt af store Mængder Kartofler, 
og det er det sands 1rnligste, at det er 
svovlholdige Stoffer, der er Aarsagen til 
Hæmningen af C-Vitaminets Iltning, selv· 
om der ogsaa er Mulighed for Tilstede
værelsen af andre hæmmende Stoffer. 

Der findes saaledes aabenbart baade i 
Hvidkaal og Kartofler Stoffer, som beskyt
ter det meget ustabile C-Vitamin rnod Ilt-
ning og Ødelæggelse. , 



Ødelægger Bagepulver B1-Vitaminet i Brød og Kager? 

Den norske Stats Forsøksvirksomhet i Husstell, hvis Leder er In
geniør Bergliot Qviller Werenskiold, har fornylig offentliggjort de 
fo reløbige Resultater af en Undersøgelse over Bagepulverets Indvirk
ning paa Bi-Vitaminet i Brød og Kager. Arbejdet er udført af Magister 
Mar i t Eggen Øgrim. 

Som bekendt e r Bi -Vitaminet meget lidt 
stabilt ved Opvarmning i alkalisk Milieu. 
Der ha. derfo r væ re t rejst Spørgsmaal, om 
TUsæ tn.ing af alkalisk Bagepulver til Me-
1,et kunde nedsætte Indholdet af Bi-Vita
min i Brød og Kager 

Copping og Roscoe (1) udførte i 1936 en 
Række Bestemmelser af Bi-Vitaminindhol
det i Gær, Mel og Brød. I Gærbrød bagt 
paa forskellig Maade fandt de, at Bi-Vita
minindholdet holdt sig uforandret under 
Tillavningen af Dejgen og under Bagnin
gen. 

Copping og Roscoe (1) foretog ogsaa en 
enkelt Analyse af Bagepulverbrød. Brødet 
var hævet med 1,21 g sekundært Kalcium
fosfat og 1,07 g Natriumbikarbonat (Na
tron) pr. 100 g Mel; dette skuld·e svare til 
ca. 3 g af et Bagepulver, som indeholder 
25 % Fyl<lstof (2). Blandingen de brugte, 
havde Overskud af Natron og reagerede 
altsaa alkalisk. I Dejgen var pH opgivet til 
6,9-7,2 mod 5,5-5,9 i Gærdejg. Brødets Far
ve og Smag er ikke beskrevet. 

Med Rottevækstmetoden kunde Copping 
og Roscoe ikke paavise Bi-Vitamin i dette 
Brød. Dette Forsøg er tillagt stor Betyd
ning. Under Henvisning til Copping og 
Roscoe opfører saaledes Groth Petersen 
(3) alt typisk Bagepulverbagværk med 
Værdien O for Bi-Vitamin i sin Nærings
middeltabel. 

Forfatterne siger imidlertid selv, at Re
sultatet blot er opnaaet ved et lille For
søg , og der kræves mere Arbejde, før man 
kan drage generelle Slutninger. 

Brede som Copping og Roscoe under
søgte, var bagt af Mel, der var lagret i 18 
Maaneder . .!,.,ielet var ikke analyseret i 6 
Maaneder, saa man Ir.an ikke se helt bort 
fr a Muligheden af Tab af Bi-Vita.min un
der Lagringen Rottevækstmetoden er hel
ler ikke saa følsom , a et negativt Resul
tat udelukker, at der Ir.an ha e været no
get Bi-Vitamin tilbage i BrødeL 

I Norge blev Spørgsmaalet om Bi-Ind
holdet i Bagværk særligt aktuelt under 
Krigen, fordi enkelte Husmødre tilsatte Ba
gepulver for at faa Brødet af det nye Mel 
bedre bagt. R. Nicolaysen undersøgte i 
1942 Hvedebrød, som var bagt med Gær 
og med Gær + Bagepulver, uden at finde 
nogen Forskel i Indholdet af Bi (4). 

Ved Statens Forsøksvirksomhet i Hus
stell i Stabekk blev de første Bestemme!-

ser af Bi-Vltamin i Bagværk gjort i Som
meren 1944. Analyserne blev udført efter 
Skimmelsvampvækstmetoden (5-6), som 
beror paa, at Bi-Vitaminet stimulerer Væk
sten af en Skimmelsvamp Phycomyces 
Blakesleanus. Indenfor visse Grænser kan 
den Tørstofmængde, Skimmelsvampene 
producerer, betragtes som et Maal for Ind
holdet af Bi i Vædsken, Skinlmelsvampene 
lever i. 

Skimmel11vampevækstmetoden menes hid
til væsentlig at være brugt til Bestem
melse af Bi i Blod. Efter norske Erfaringer 
er Metoden fuldt ud brugbar, naar det gæl
der om at bestemme Bi-Vitaminindholdet 
i forholdsvis rene Opløsninger (! Vitamin
koncentrater osv.) . I biologisk Materiale 
er Bi-Vitaminværdierne hi.dtil ofte blevet 
for høje. Dette er ikke nogen Hindring for 
at Metoden giver fuldt ud brugbare Sam
menligningsresultater indenfor et og sam
me Materiale, f. Eks. med Undersøgelse af 
Mel, Dejg og færdigbagt Brød. De norske 
Analyser omfattede fon;kellige Typer af 
Bagværk. 

1. Kojehrød. 

Opskriften blev givet af Statens Oplys
ningskontor i Husstell i Oslo, som efter 
Opfordring af Statens Kornforretning hav
de eksperimenteret med Fremstilling af 
Brød til Brug for Skovarbejdere. 

Brødet blev lavet af Bagemel, hævet 
med Natriumbikarbonat og sur Mælk og 
bagt som tykke Kager paa Komfur eller 
Plade. 

Der blev analyseret Brød fra tre forskel
lige Bagninger: 

I og II udført ved Statens Forsøksvirk
somhet i Husstell og III ved Statens Op
lysningskontor i Husstell. 

Brødet havde afgjor t e t gull igt Skær og 
smagte af Natron, men var pænt hævet 
og bagt og ganske velsma gende. Resulta
terne af Bi-Vitaminbestemmelserne er som 
anført nedenfor. 

I 
lnt. Enhe d Vit. B1 p r . 100 g 

Forsøg I Forsøg I For søg 
I Il lll 

Mel . . . . . . . . . . . . . . 223 
Dejg .. . . . . . . . . . . . . 100 
Færdigbagt Brød . . 56 

200 
104 
50 

217 
109 
82 
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Som nævnt er de absolutte Værdier 
sandsynligvis for høje. Tager man Hensyn 
til Vægtændringen under Dejglægningen 
og Bagningen, kan man opstille Tabellen 
saaledes: 

Procent b e varet af d e t 
oprindelige Bi-Vi tamin

indhold i Me let 

Gen-1 Fo r-1 For-1 For
nems. søg I søg Il sg. li! 

Mel .......... - . . . . 100 100 100 100 
92 94 
54 46 

Dejg .. .. ... .. .. .... 88 101 
Færdigbehandlet Brød 41 44 

Variationen er lille, naar man tager Hen
syn til, at Forsøgene er udført efter en 
biologisk Metode, og at der er undersøgt 
Brød fra 3 Bagninger, hvor Bagetid og 
Temperatur nødvendigvis maa have varie
ret en Del. Det fremgear af Tallene, at der 
sandsynligvis ikke har været nogen Ned
gang af Bi-Vitamin fra Mel til Dejg, mens 
der er en betydelig Nedgang under Bag
ningen. 

2. Hvedeboller bagt med Gær 
og med Bagepulver. 

Bagepulvertilsætningen var 0,75 g pr. 
100 g Mel. I en udkogt Bagepulveropløs
ning var pH 8,1. Bagepulverbollerne havde 
naturlig Farve og smagte ikke af Hæve
middel. Resultaterne af Analyserne er an
ført nedenfor: 

lnt. Enheder 
B1-Vitamin 
pr. 100 g 

Hvedemel ..... . . 
Bagepulverdejg . . 
Bagepulverboller . 
Gærdejg .. ..... . 
Gærboller . . . ... . 

100 
44 
56 
51 
66 

I 
Procen t bevare t 
af d e t oprinde
lige B1-Vitamin 

i Me le t *) 

100 
94 

102 
122 
116 

•i Man har taget Hensyn til Vægtændringen under 
Tilberedningen. 

Forsøget synes at vise, at Bi-Vitamin
indholdet i Gærdejg og Gærdejgboller er 

noget større end i Melet. Man maa anta
ge, at dette skyldes, at Bi-Vitaminet er til
ført med Gæren I Bagepulverbollerne er 
Bi-Vitaminindholdet uforandret under Til
beredningen. 

Forsøget blev gentaget med større Ba
gepulvertilsætning. Bollerne blev da noget 
gule i Farven og smagte lidt af Hæve
middel. Resultaterne blev da: 

I 
lnt. Enheder 

B1-Vitamin 
pr. 100 g 

Hvedemel 
Bagepulverdejg . . 
Bagepulverboller . 

118 
56 
47 

I 
Procent bevaret 
af det oprinde
lige B1-Vitamin
indhd. i Melet*) 

100 
100 
65 

Forsøget tyder paa, at der i dette Tilfælde 
har været en hel Del Nedgang i Bi-Vita
minindholdet under Begningen. 
•i Man bar tag e t Hensyn til Væg tændringen unde r 
Tilberedningen. 

3. Smaakager. 

Der blev brugt en Opskrift med meget 
Sukker og Fedtstof, men uden Æg. (60 g 
Margarine og 50 g Sukker pr. 100 g Mel). 
Kagerne blev dels hævet med Bagepulver, 
dels med Ammoniumkarbonat, dels bagt 
uden Hævemiddel. Ingen af Prøverne blev 
tilsat saa meget Hævemiddel, at de fik 
Smag eller Farve af det. Paa Grund af 
Mangel paa Kemikalier blev disse Forsøg 
ikke fuldført, men meget tyder pee, et der 
ikke er nogen Forskel pee B1-Viteminind
holdet ved de 3 Fremgengsmeeder. 
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