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C-Vitamintab ved Findeling af Grønsager og Frugt 

med fors~ellige R,e~ka,ber. 
' . \, . 

I Forbindelse med en omfattende Undersøgelse af Husholdnings
redskaber til Findeling af Madvarer 0paa det svenske Hemmens Forsk
ningsinstitut gennemførte Instituttet under Ledelse af Forstander 
Folmer Dam, som paa det Tidspunkt var ansat ved Instituttet, i Sam
arbejde med Chefen for Vitaminlaboratoriet Docent, fil. dr. E. Brunius, 
Statens Institut for Folkhalsan, en Undersøgelse af C-Vitamintabet 
ved Findeling af Grønsager og Frugt med Anvendelse af forskellige 
Redskaber. Resultatet af denne Undersøgelse publiceredes sammen 
med en Oversigt over tidligere udførte Undersøgelser med lignende 
Formaal i »Nordisk Hygiejnisk Tidsskrift« Hæfte 11, 1945. 

Vi bringer nedenfor et Autoreferat af dette Arbejde. 

C-Vitaminet er som bekendt ikke eet, 
men to forskellige Stoffer, nemlig Ascor
binsyr e og Dehydroascorbinsyre, idet beg
ge disse Stoffer kan forebygge og helbrede 
Skørbug. Dehydroascorbinsyren opstaar, 
naar Ascorbinsyren iltes, og vil ved yder
ligere Iltning omdannes til Stoffer, som 
ikke har nogen C-Vitaminværdi. Et Næ
ringsmiddels C-Vitaminindhold er saaledes 
de Indhold af Ascorbinsyre + Dehydro

rbinsyre. Det har dog v ed talrige Un
vis t sig, at der i friske Grøn
Frugter gennemgaaende kun 
~ængder af Dehydroascorbin-

SA&.ll!!dl!s at disse æringsmidlers C
e hovedsagelig skyl

l:1111::.i>fd af Ascorbinsyre. Dette 
saa ved den af 

Hec:Zlll!CS fc::s:l::i~s:nshtut foretagne Un-
de i - k Hvid-
kaal ca_ 90 <;c af 
C-Vi altsaa 
kun 10 '< 
der i denne 
menes der 
Dehydroascorb syre.. 

C-Vitaminet er .an 
derfor hos Grønsager F, 
Denne e r igen hovedsagelig indesluttet i 
Cellerne, og saalænge C-\'itaminet er be
skyttet mod Iltning af de ubeskadigede 
Cellevægge eller Plante\·æv, gaar det kun 
yderst langsomt tabt. Beskadiges Vævene, 
vil noge t af Saften t rænge ud og blive 

udsat for Paavirkning af Luftens Ilt, hvor
ved C-Vitaminet mere eller mindre hur
tigt gaar tabt. Den Udstrækning, i hvil
ken Iltningen af Ascorbinsyre til Dehydro
ascorbinsyre foregaar, og i hvilken Dehy
droascorbinsyre gaar tilgrunde, er afhæn
gig af en Ræ kke Faktorer, man i Hushold
ningens Praksis til en vis Grad er Herre 
over. 

For de vigtigste af disse Faktorers Ind
fl ydelse paa Omdannelsen af Ascorbinsyre 
til Dehydroascorbinsyre og paa det sam
lede Tab af C-Vitamin ved Findeling af 
Frugt og Grønsager_ vil der blive redegjort 
i det følgende. 

Da Dehydroascorbinsy ren er meget ube
stan dig og - særlig ved Opvarmning -
1.:!t omdannes til Stoffer uden C-Vitamin
værdi, har man være t tilbøjelig til ved 
Undersøgelse af C-Vitamintabet ved køk
kenmæssige Processe r a t n øjes wed en Be
stemmelse af Ascorbinsyretabet , idet en 
saadan Bestemmel se hurtigt og let lader 
sig udfore ved en kemisk Metode, medens 
en Bestemmelse ogsaa af Dehydroascorbin
~'Telabet e r mere omstændelig. I adskil
lige Tilfælde har det da ogsaa· v ist sig, at 
Ascorbinsyreiltningen og C-Vitamintabet 
har været a f samme Størrelsesorden; men 
i andre Tilfælde har Ascorbinsyreiltningen 
været af meget væsentlig større Omfang 
end C-Vitamintabet, saaledes at man, naar 
man kun tog Hensyn til Ascorbinsyreilt
ningen, vilde komme til for høje Tabstal. 



Dette fremgaar ogsaa af den af Hemmens 
Forskningsinstitut udførte Undersøgelse, 
hvor man i de fleste Tilfælde har gen
nemført saavel en Ascorbinsyre- som en 
Dehydroascorbinsyrebestemmelse. 

1. Jo stærkere Findelingen er, desto større 
bliver Ascorbinsyretabet (Omd annelsen til 
Dehydroascorbinsyre) og d e rme d ogsaa det 
sandsynlige C -Vi tamintab . 

Pyke fandt saaledes ved Findeling af raa 
Hvidkaal, som opbevaredes 3 Trmer Yed 
KøkkentemperatUI efter Findelingen, at 
Ascorbinsyretabet var : 

Ved grov Hakning af KaaJen . . . . . . 4 "h 
Ved Strimling af Kaalen . . . . . . . . . . 12 % 
V ed Rivning af Kaalen .. ..... . ... . 38 '1: 

medens Organ og Wokes ved Findeling af 
grønne, raa Tomater fandt, at Ascorbin
syretabet androg: 

Ved Passering af Tomaterne og 7 
Min. Opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . 92 % 

Ved at skære Tomaterne i Smaa
stykker og 12 Timers Opbevaring 18 % 

Ved at skære Tomaterne i Skiver og 
12 Timers Opbevaring . . . . . . . . . . 11 % 
At en m indre Forskel i Findelingsgraden 

ikke giver sig noget betydningsfuldt Ud
slag i C-Vi tamintabet fremgaar a f den paa 
Hemmens Forskningsinstitut udførte Un
dersøgels e af dette Tab ved Strimling 
(Hø-vling) af Hvidkaal med forskellige Red
skaber. Efter Opbevaring af den strimlede 
KaaJ i 1 Time ved Stuetemperatur fandt 
man: 

'

Antal Hvidkaal- 1 Asco rbinsyre- , C-Vitamintab 
s tykker i 2D g tab °lo °lo 

Høvlemaskine, rus tfrit Staal . . . .... .... . . .. .. 412 26 3 
Raakostjern, fortinnet Blik . ... . ... . .. .. . .. .. . 268 
Raakostjern, rustfrit Staal . . . . . ..... . ... . . . .. 354 
Grønsagshøvl, fortinnet Blik . . . . .. . . ' ........ 225 
Grønsagshøvl , rustfrit Staal . . . . .. ..... .... . ... 522 

De fremkomme Forskelle er, hvad Ascor
b in sy retabet angaar, ret betydelige, men 
hvad C-Vitamintabet angaar ubetydelige, 
og det er ikke muligt at give nogen til
fredsstillende Forklaring paa deres Aarsag . 
De synes nærmest at bero paa Tilfældig
heder. 

2. Jo flere Celler der ved Findelingen knu
ses, desto større bliver saavel Omdannelsen 
af Ascorbinsyre til Dehydroascorbinsyre 
som det samlede C-Vitamintab. 

Ved Hakning eller Skæring med skarpe 
Redskaber bliver C-Vitamintabet saaledes 
mindre end ved Malning paa Kødhakke
maskine eller Rivning med stumpe Red
skaber. Dette fremgaar allerede a f den 
ovennævnte Undersøgelse med Findeling 
af raa Tomater, m en Lieck har desuden 
fundet, at Ascorbinsyretabet ved Findeling 
af raa Grønkaal var : 

\ ed Hakning med Kniv . .. . . ..... 18 % 
\'ed ~ alning paa Kødhakkemaskine 75 % 

Revet paa Maskine 
Rivecylinder af for
tinnet Blik, mere ri
vende end skærende 

Revet paa Jern af 
fortinnet Blik, mere 
rivende end skæ-
rende 

Revet paa Jern af 
rustfrit Staal, mere 
skærende end ri-
vende .. . . ..... . .. 

Revet paa Maskine 
med Rivecylinder af 
rustfrit Staal, mere 
skærende end ri-
vende ....... . . . . . 

29 12 
46 9 
17 5 
31 7 

I 
Tab a f 

Ascorbin- I C-Vitamin-
syre ' lo ' lo 

86 37 

80 28 

94 17 

70 12 

Og ved Undersøgelsen af C-Vitamintabet 
Yed Rivning af raa Peberrod (Hemmens 
Forskningsinstitut) fandt man umiddelbart 
efter Rivningen: 

Hvad Findelingen af Grønkaal angaar, 
fremgaar det meget tydeligt af de anførte 
Resultater, at den udstrakte Knusning af 
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Cellei;ae, •som . fremkommer ved Malning 
paa Kødmaskine, medfører et langt større 
Ascorbinsyretab end Hakningen med Kniv, 
som i højere Grad er en Skæring end en 
Knusning. Resultaterne ved Rivning af Pe
berrod er ikke saa entydige, men tydet dog 
paa, at C-Vitamintabet bliver større, naar 
Peberroden rives med Redskaber af den 
»rivende« end naar den rives med Red
skaber af den »skærende» Type. Den mere 
udstrakte Knusning af Cellerne ved Riv
ning af Peberrod med Redskaber af den 
første end af den anden Type viser sig 
ved, at den revne Peberrod efter Rivningen 
med den første Type er mere tilbøjelig til 
a t klumpe, men ikke egentlig er stærkere 
findelt. Da de mere »skærende« end »ri
vende« Redskaber er fuldt saa effektive 
arbejdsmæssigt set som de mere »rivende « 
end »skærende«, kan der være Grund til 
at foretrække de »skærende«. 

3. Jo længere Tid, der gaar, fra Findelingen 
er foretaget til Produktet anvendes, desto 
større e r saavel Tabet af Ascorbinsyre som 
det samlede Tab af C-Vitamin. 

Aarsagen hertil er den, at saavel Ascor
binsyrens Omdannelse til Dehydroascor
binsyre som dette Stofs Omdannelse til 
uvirksomme Stoffer tager Tid. Tidens Ind
flydelse paa Tabene er imidlertid meget 
forskellig for de forskellige Produkter. 

Strimlet Hvidkaal (Pyke). 
Strimlet Hvidkaal opbevaret 

I Ascorbinsyre
tab 0/ 0 

5 Minutter . . . . . . . . . . . . . . 4 
e Hvidkaal opbevaret 

er . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

3 Time r 

Grofthakket pinat ( F. J. 
Hakket Spinat opbeYare 6 

18 

Tl 

Timer . . . . . . . . . . . .. . . . . . 28 
Hakket Spina t opbe,are :!4 

Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

Ved Hemmens Forskningsinstituts Un
dersøgelse med revet Peberrod fandt man : 

I Ascorbin- 1 C-Vitamin-
syretab 'In tab 'lo __________ _;__ 

Revet Peberrod straks 
efter Rivningen ... 

Revet Peberrod op
bevaret 24 Timer . . 

86 

98 

23 

53 

Den betydelige Forskel i den Hastighed, 
hvormed Ascorbinsyren iltes og Dehydro
ascorbinsyren gaar tabt, har vist sig for en 
stor Del at bero paa forskellige Produkters 
meget forskellige Indhold af visse Enzy
mer, de saakaldte Ascorbinsyreoxydaser, 
idet disse Enzymer fremskynder Ascorbin
syrens Iltning og dermed C-Vitaminets 
Ødelæggelse meget stærkt. Som bekendt 
ødelægges disse Enzymer ved Ophedning 
til 100° C. i kort Tid, hvorfor det, hvis 
Produkterne alligevel skal koges, ofte be
taler sig at koge dem først og findele dem 
bagefter. 

4. Jo høje re Temperatur, det findelte Pro
dukt opbevares ved, desto større er Tabet 
af Ascorbinsyre og af C-Vitamin. 

F. Dam viste saaledes, at grofthakket 
Spinat, som opbevaredes ved 12° C. i 6 
Timer, kun mistede 28 % af Ascorbinsyre
indholdet, medens Spinaten ved 25° C. i 
samme Tidsrum mistede 45 % af Ascorbin
syren. Forøvrigt er ogsaa Tabet af C.-Vita
min i ikke-findelte Produkter noget afhæn
gigt af Opbevaringstemperaturen. Dette 
gælder i særlig høj Grad Æbler. 

3. Forurenes Produkte rne ved Findelingen 
med Kobber, forøges Tabet af Ascorbinsyre 
og det samlede Tab af C-Vitamin stærkt. 

Ved Hemmens Forskningsinstituts Un
dersøgelse viste saavel Tabet af Ascorbin
syre som det samlede C-Vitamintab ved 
Passering af Tomater med forskellige Red
skaber sig at være størst ved Passering 
paa Messingsigte; men Kobberets skadelige 
Indflydelse, h vad Tabet af C-Vitamin an
gaar, er forøvrigt klarlagt gennem en lang 
Række Undersøgelser af talrige Forskere. 

I mange Tilfælde vi l i den praktiske 
H usholdning fl ere af de foran omtalte Fak
torer gøre si g gældende samtidigt, og det 
vil da ikke være muligt at afgøre, hvilken 
der er den mest dominerende. Et udmærket 
Eksempel herpaa har man i Fremstillingen 
af Tomatpure. Tomaterne gennemgaar her
ved en Række Processer, ved hvilke flere 
Faktorer spiller ind ved C-Vitamintabet. 
Ved Hemmens Forskningsinstituts Under
søgelse af C-Vitamintabets Størrelse ved 
Fremstilling af Tomatpure ved Hjælp af 
forskellige Passerredskaber opnaaedes føl 
gende Resultater: 
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Tab i pCt af d e kogte Tomate rs opr indelige Ascorbinsyreindhold 

Passerredskab Ved Passeringen I Ve d I Ve d I 
Ødelag t I Bo r tkastet 

Indkog- O pbevaring lait 

med Affalde t n ingen i 2Md. 

Passervugge af rustfrit Staal .. . . 6 

Passerapparat til Haandkraft af for-
tinnet Blik .... .. .. ............ 5 

Haarsigte, Trærammen sammen-
føje t med ubeskyttet Staaltraad 22 

Messingsigte .. . ............... .. JO 
Passermaskine til ~otork.raft. Pas-

sercylinder af fornikJet Staal .. 17 

Det samlede Tab af C- 1tamin viste ·g 
paa det nærmes e at ,-ære aJ samme Stør
relse som Tabet af Ascorbmswe. 

De Faktorer, som ved denne- Fremstilling 
al Tomatpure sandsynlig\;s spiller den 
største Rolle for Ascorbinsyretabet - og 
det kan i denne Forbindelse bemærkes, at 
det samlede C- itamintab ved denne Un
dersøgelse i det store og hele syntes at 
forholde sig paa samme Maade - er Passe
ringstiden, Affaldets Mængde, Iblandingen 
af Luft under Passeringen og Forureningen 
med Kobber (Messingsigten) og maaske 
med Jem (Haarsigten). De t e r sandsynligt, 
at det store Ascorbinsyre tab ved Anven
delsen af Sigterne hovedsagelig skyldes, at 
selve Passerings tiden er læ ngere med disse 
end med de andre Apparater, og at man 
ved den langvarige Gennemgnidning faa r 
blandet særlig meget Luft ind i Pureen; 
men man kan ikke vide, om ikke For
ureningen med Kobber fra Messingsigten 
har spillet en fremtrædende Rolle. Og naar 
Pureen fra Messingsigten under Opbeva
ringen viser mindre Ascorbinsyretab end 
Pureen fra Haarsigten, skyldes det sand
synligvis k un, at der i førstnæ vnte ikke 
var saa meget Ascorbinsyre tilbage at tabe 
som i sidstnæ vnte. Saadanne forviklede 
Forhold vil man i Husholdningens Praksis 
of te komme ud for. Alligevel kan man 
hvad Valg af Findelingsredskaber til Frugt 
og Grønsager angaar opstille visse Ret
ningslinjer, som samtidi g tj ener til at re
ducere C-Vitamintabet og at le tte Arbe j
del Disse er : 

l. Redskaberne bør være hurtigtarbejden
de, saa selve Finde/ingen tager saa kort 
Tid som muligt. 

12 26 32 75 

20 32 36 93 

5 22 50 99 
7 24 39 100 

li 24 48 100 

2. Redskaberne bor være helt fri for Dele 
al Kobber, Messing eller andre Kob
berlegeringer og helst ogsaa for ube
sky ttede Jerndele. 

3. Redskaberne bør være saaledes kon
struerede, at de knuser Produkterne saa 
lidt som muligt, naar saadan Knusning 
ikke netop er tilsigtet. Skarpe Redska
ber bliver saaledes m ere formaalstjen
lige end stumpe. 

Hertil k an vedrørende Husmoderens 
Planlægning af Arbejde t og Anvendelse af 
det findelte Produkt føjes : 

4. Raaproduktet bør vær e fr iskt og bør 
ikke findel es fø r paa de t senes t mulige 
Tidspunkt fø r Anvendelsen. 

5. Er det nødvendigt at opbevare det fin- · 
delte Produkt , bør Opbevaringen ske 
saa k øligt som muligt og i saa kort Tid 
som muligt . 

6. Produktet bør ikke findeles stærkere 

end Formaalet kræv er. 

Overholder man disse Retningslinjer, e r 
det for de fles te Produkter muligt at be
vare en meget be tydelig Del af Raaproduk
ternes C-Vitaminværdi ogsaa ved Fin
deling. 

NOR OL U NDES BOGTR YKKERI , KØBEN HAVN 


