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Undersøgelse over nogle Kornprodukters Forhold 
ved Ernæringen. 

Under Henvisning til »Faglige Meddelelse r « Nr. 4 1943 og Nr. 1 
1945 om .Udny ttelse af Kornsorternes Indhold a f Fosforforbindelsen 
»Fytin«, gengives i det følgende et Sammendrag a f det af Akademiet 
for de tekniske Videnskaber nedsatte Kornudvalgs Beretning I. ''' Korn
udvalget blev n edsa t i Foraaret 1944 med det Formaal for Øje at un
dersøge »Kornprodukternes Forhold ved Ernæringen, med særligt 
Henblik paa Fytin og Fytase«. 

Det Arbejdsudvalg, hvis Beretning nu foreligg er , besta ar af : Pro
fessor , Dr. med. Lundsgaard, Formand, Professor, Dr. med. Oluf An
dersen , Dr. m ed. ve tr. J . G. A. Pede rsen og Dr. phil. E. Hoff-J ør gensen. 

Kornprodukternes rachitogene Virkning , 
som den engelske Ernæringsfy siolog M el
Janby paaviste i 1920, h ar vist sig a t skyl
des, at m ere end to Trediedele af Korn
sorte rnes Fosforindhold findes som Fy tin 
(Hexafosfors yreesteren a f Inosit). der ikke 
k an resorbe res, og som, da der rimeligvis 
ikke findes Fytase i dy riske Tarmsekreter , 
kun i ringe Grad hydroly seres i den Del 
af Tarmen, hvorfra der kan foregaa en Re
sorption af Fosfat og Calcium. Kornproduk
ter i hvilke Fytinet ikke er hydrolys"! rc t. o~ 
som ikke indeholder aktiv Fytase , de r h ar 
Mulighed for at iværksæ tte en i hvert Fald 
delvis Spaltning a f Fytinet i Mave-Tarm
kanalen, vil derfor dels væ re langt ringere 
Fo fa lkilder, end de res Indhold af Total
f for kunde lade fo rmode, og dels be -
. dde en calciumbindende Evne paa Grund 

af CalcinmJyt.atets ringe Opløselighed og 
le e U dbarhed Hvilket af di sse to 
For od der er af tør t Betyd ning, vi l 
afhænge Sammensætning iøv-
rigt. Den _ lenn er her i Lan-
det an,endte ' d mdeholde saa 
sto re Mæn der af rber F fa a 
de t uden ,idere a 
det , af Hens '\,'ll ·1 Ti fTemshllelsE~n 
fa tbehovet, \il ,-ære den 
sig Be tydning at oge a• 
Kornprodukternes F ·n fore oinmende 
Fosfor udnyttelig t, eller paa anden ~iaade 
øge Kornprodukternes Indhold af resorber
bart Fosfat. De særlige Forhold, som gør 
sig gældende for de til Smaaborn anvend te 
Kostformer, skal senere omtales noget nær
mere. 

I 1940 viste J. G. A. Pedersen , at Kal
ciumresorptionen hos Svin, der fa ar en fy
tinrig Kost, er nedsa t, og i en Afhandling, 
som paa Grund af Krigen først kom til 
Udvalge ts Kendskab i Slutningen af 1944, 
h a r McCance & Widdowson (1942) vist, a t 
voksne Menneskers Calciumresorption er 
mindre paa en Kos t, de r, alt andet lige , 
indeholder større Mæ ngder fytinrigt Hvede
brød bagt a f Me l af høj Udmalingsgrad , 
end naa r Brøde t er bagt af fytinfattigt Mel 
af lav ere Udmalingsgrad . 

Genn em disse Undersøgelser og de af 
Udvalget fore tagne Forsøg angaaende Fy
tinets Virkning paa Calciumresorptionen 
hos Dy r og Børn er der nu skabt Sikkerhed 
for, at Fy tine t ne top i Menneske rs Ernæ
ring e r af stor Be tydning for Reso rberb ar
heden af Fødens Ka lkindhold. Hæ mnin gen 
e r saa stærk, at man form entlig ved O ver
vejelser over Fødens Indhold af r esorber
bart Calcium med Tilnærmelse k an regne 
med, at Pentacalciumfytat er uresorberba rt, 
hvi lket vil sige, at I g Fytinfosfor k an hin
dre Resorptionen af 1,075 g Calcium. 

Et _ æringsrniddel, der indeholder mere 
fytin end s,·arende til de ts Calciumind
hold, yi} al tsaa kunne bevirke , at ikke 
alene bliver dette Næringsmiddels Cal
cium.indhold u resorberbart , men Oversku
det af Fytin vil kunne hindre Resorptionen 
af Calcium, der stamme r fra andre N æ 
ringsmi dler, som indta ges under samme 
:\11:aa ltid. 

Hvorvidt denne Kendsgerning ha r mere 
end teore tisk Interesse for de ernærings
mæssige Forhold he r i Landet, er imidler-

* I Kommission ho~ G. E. C. Gad, Vi mmelskaftet 32 , Kbh. K., 71 Sider, Pris 3 Kr. 
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Gennemsnitsværdier af Analyseresultater af nogle Brød- og Grynsorter. (Høsten 1944). 

;; 
Ca ...... 

- Q) Q) 

Sort ~ > Ol 
"";,, <t~ mg/lOO g Id' ) 

"' 

Rugbrød _(pH 4,2-4,6) af 38 39 5 
85 Dele 98 % Rugmel og 
15 Dele Klid . ..... .... 
Rugbrød (pH 5, 1-5,5) a f 
85 Dele 98 % Rugmel 
og 15 Dele Klid ...... 44 40 4 
Rugbrød (pH ca. 5) a f 
98 % Rugmel (Nr. 41, 46, 

3 26 47 i Beretn.) . . ... .. ... 
Lyst Rugbrød af 85 Dele 
88 % Rugmel og 15 Dele 
Strømel .. ......... .... 33 34 3 
Sigteb rød af 70 % Rug-
mel, til blandet Hvede-
eftermel ........ . . ... . 14 31 3 
Knækbrød af 85 Dele 
98 % Rugmel og 15 Dele 
Strømel ... . .. .. .... ... 8 70 4 
Fuldkornshvedebrød 6 45 4 
Franskbrød af 80 % Hve-
demel .. ........ ....... 14 38 5 
Havregryn af ca. 62% 
af Havren ..... ....... 26 58 5 
Byggryn, fine . .... ... . 4 28 2 

tid et Spørgsmaal om, hvorvidt de alminde
lige danske Næ ringsmidler indeholder saa 
store Fytinmængder, at det h ar praktisk 
Betydning. 

Udvalgets foreløbige Undersøgelser af 
Rugbrød fra en Række københavnske Ba
gerier v iste imidlertid, at Fytinindholdet 
var betydeligt, og at der derfor var Grund 
til a t foretage Analyser af e t større Antal 
af de forskellige Brødtyper. Resulta terne af 
disse Analyser viste, at de sure grove Rug
brød kun indeholdt ubetydelige Mæ ngder 
Fytin, medens de »syrefri« Rugbrødstyper, 
der vinder stadig større Udbredelse, inde
holdt væsentlige Mængder Fytin. 

I Tabellen er Gennemsnitsværtlierne af 
Analyseresultaterne af en Række Brød- og 
Gryntyper samlet. 

Af disse Analyser fremgaar det, at Korn
produkternes Betydning for Calciumre
f:orptionen ofte vil være betydelig, navnlig 
hvis man fortrinsvis spiser de fytinrigeste 
Brød- og Grynsorter. Af det statistiske De
partements Forbrugsundersøgelser frem
gaar det, at Forbruget pr. Forbrugsenhed 
i Arbejderfamilier i København i April 
Kvartal 1945 af nogle Kornprodukter pr. 
Dag var: 

1 ) d = Middelfejlen. 

p Fytin P »resorber bane!) 

m91lOOgl d mg/JOOg I d mg?1iogl d lmg/iOOg l 

296 13 27 9 -10 

304 15 106 17 -74 

215 5 0 0 + 26 

228 9 71 21 -42 

128 8 8 6 + 22 

430 11 280 8 -231 
242 5 146 12 -112 

121 9 12 9 + 25 

415 13 260 8 - 222 
264 8 117 6 -163 

Rugbrød .. . .. .. .. .. . 
Knækb rød . . ....... . 
Havregryn . . ... .... . 
And re Gryn ........ . 

10 269 

15 198 

215 

21 157 

7 120 

10 150 
13 96 

10 109 

9 155 
6 87 

203 g 
3,6 g 

30,5 g 
9, 1 g 

d 

16 

21 

5 

23 

10 

14 
13 

11 

15 
10 

Regnes der med, at Rugbrødet har væ ret 
det i København almindeligste »syrefri« 
Rugbrød, indeholder dette Forbrug pr. Dag 
et Calciumunderskud paa ca. 240 mg Cal
cium. 

De nyeste tilgængelige Tal for Calcium
behovet findes i Lanfort & Shermann: »Nu
trition 1941 and 1942« i Annua! Review of 
Biochemistry 1943. 

Der angives Behovet saaledes pr. P :>.rson 
pr. Dag: 

Voksen ..... ... .... . . ..... . 
Børn indtil 12 A ar .. .. . : ... . 
Piger 13-15 Aar . . ... . . . ... . 

16-20 - .. .... ... .. . 
Drenge 13-20 Aar ... .. ... . . 
Gravide Kvinder ......... . . 
Diegivende Kvinder ....... . 

0,8 g 
1,0 g 
1,3 g 
1,0 g 
1,4 g 
1,5 g 
2,0 g 

I den følgende Tabel er opført den dag
ligt indtagne Calciummæ ngde pr. Person i 
mg. Tallene for 1939/ 40 er taget fra det 

2) »resorberbare« P = total P - Fytin P; »resorbe rb ar« Ca = Ca - Fytin P X 1,075. 
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Den dagligt indtagne Calciummængde pr. Person i mg. 

1939/40 ....... . .. . 
194i .. .. .. . . ..... . 

1 /i- 1/4 1942 . ··· · ···· · · · ·· 
1944 .. .. ... . . .. .. . 

1 /i - 1/. 1945 .. .. ....... . . . 

Hovedstaden 

656 
687 
738 
894 
950 

statistiske Departements Husholdnings
regnskaber. De øvrige Tal fra Ernærings
og Husholdningsnævnets Undersøgelser. 

Kostens Calciumindhold har altsaa væ
ret stigende i de senere Aar, hvilket er i 
Overensstemmelse med at Forbruget af 
Mælk og Ost er forøget. M en Forbruget af 
disse kalkrige Næringsmidler er formentlig 
meget forskelligt fra Familie til Familie og 
er ogsaa ulige fordelt blandt den enkelte 
Families Medlemmer. 

Det er imidlertid sandsynligt, at Indhol
det af »resorberbart« Calcium i Dele af den 
danske Befolknings Kost ligger under, hvad 
man i Øjeblikket maa anse for optimalt, 
selv om Tallene for det optimale Behov 
nødvendigvis hviler paa e t Skøn, og derfor 
maa tages med Forbehold. Hyppigheden af 
Sygdomme som Rachitis og Osteomalaci 
(muligvis ogsaa Caries), hvis Pathogenese 
ganske vist ikke i alle Enkeltheder er klar
lagt, men til hvis Udvikling Kalkmangel 
kan være en medvirkende Aarsag, sam
menholdt med Sessionslægernes Klager 
over daarligt udviklet Knoglesystem hos 
den mandlige Ungdom, gør det dog natur
ligt at antage, at det vilde være en Fordel, 
hvis den danske Kost kom til at indeholde 
mere resorberbart Calcium. 

Hvis en væsentlig Del af dette Kalktil
skud skal dækkes gennem de naturlige 
Fødemidler, vil det kræve en betydelig 
Forøgelse af Forbruget af de relativt dyre 
Fødemidler Mælk og Ost, og man vil van
skeligt kunne sikre sig, at en saadan For
øgelse om.mer de Mennesker til Gode, de r 
trænger mest. 

Den rimeligste Udvej synes derfor at 
være a ge at nedbringe Fytinindholdet 
i de f~-tinn~e Fødemidler, hvor dette er 
muligt, for derYed at lette Muligheden for 
Resorption af Fodens Kalkindhold og even
tue lt at berige '-"":sse Fødemidler v ed Til
sætning af Kalk.salte. 

Af M cCances og Widdowsons (1942) Un
dersøgelser fremgaar de , at Jernresorp
tionen var mindre paa en Ko t, hvo r 40-
50 % af Kalorierne bleY givet som Hvede
brød fremstillet af Mel med boj Udmalings
grad end naa r Brøde t var bagt af Mel med 
lav Udmalingsgrad, til Trods for at det to
tale J ernindhold var ca. 50 <;c større i Ko
sten i det første Tilfæ lde end i de t andet. 

I e t senere Arbejde ha r M cCance e l al. 
(1943) vist, a t den føromtalte Virkning 

Provinsbyer 

672 
718 

bymæssig 
B9byggelse 

646 

Landdistrikter 

624 
789 

sandsynligvis skyldes det større Fytinind
hold i det brune Brød. 

Disse Resultater opfordrer saaledes til at 
foretrække fuld Fytinspaltning i Rugbrød 
i Stedet for at modvirke Fytinets Virkning 
paa Calciumresorptionen ved Tilsætning af 
Calciumsalte. 

De undersøgte Kornprodukter. 
Udvalgets Undersøgelser og Overvejel

ser har omfattet: 
Rugbrød, Knækbrød, Havre- og Byggryn 

samt Produkter af Hvedemel. 

1. Rugbrød. 
Da Fytasens pH-Optimum under Rug

brødsfremstillingen ligge r ved PR = 4,3-4,5, 
vil Fytinet i det grove, sure Rugbrød, hvis 
PH i Reglen ligger i dette Omraade, være 
fuldstændig spaltet, saafremt der anvendes 
groft Rugmel (98 % Udmaling) uden extra 
Klidtilsætning. 

Genn em forskellige Forsøg er det lykke
des Udvalget at finde frem til en praktisk 
og økonomisk Metode til at opnaa fuld
stændig Fytinspaltning i de syrefri Rug
brødstyper, der har faaet ret stor Udbre
delse, navnlig i København, men ogsaa 
andre Steder. 

Anvendes groft Rugbrød tilsat 15 % Klid 
vil Rugbrød, selv om de fremstilles ejter 
ovenstaaende Anvisning, indeholde noget 
uspaltet Fytin. Da de grove Rugklid ikke 
er særligt rige paa Bi-Vitamin og iøvrigt 
er af ringe ernæringsmæssig Værdi for 
Mennesker, vil det formentlig være en 
Fordel at undlade Klidtilblandingen eller 
kun at anvende de finere Strømelskvalite
ter, navnlig det Bi-vitaminrige Hvedestrø
niel. 

2. Havre- og Byggryn . 
Da Havre ikke indeholder Fytase, vil det 

formentlig være ønskeligt, om der til 
Havregryn blev tilsat ca. 1 % sek. Cal
ciumfosfat som det tidligere, paa Professor 
Møllgaards Foranledning, er sket til de af 
Svendborg Havremølle under Navnene 
»Foska« og »Biofoska« forhandlede Havre
gryn. Under Krigen er Calciumfosfatet i ret 
stor Udstræ kning e rstattet af Calciumkar
bona t. 

Udvalge t vil imidlertid foretrække, at 
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man, hvis man anbefaler eller paabyder 
Tilsætning af Kalksalte til Havregryn, kræ
ver at Kalken tilsættes som sek. Calcium
fosfat. Før Krigen var Forbruget af Havre
gryn i Danmark ca. 15.000 t pr. Aar, under 
Krigen er det steget til ca. det tredobbelte. 
Regnes der med et Forbrug paa 25.000 t 
efter Krigen, vil Tilsætning af 1 % sek. 
Calciumfosfat koste ca. 100.000 Kr. Tilsæt
ningen vil dog ikke betinge nogen For
højelse af Prisen paa Havregryn, da Cal
ciumfosfat koster omtrent det samme som 
Grynene. 

Byggryn indeholder Fytase, hvorfor Fy
tinet i Byggryn vil spaltes, hvis de sættes 
i Blød i nogle Timer, saaledes som det og
saa er anbefalet af Møllgaard. Hvis man 
imidlertid ikke kan forvente, at Byggryn 
i Praksis bliver sat i Blød, vil det være 
hensigtsmæssigt, at der ogsaa tilsættes 
Calciumfosfat i Byggryn. 

3. Knækbrød. 
Da der overhovedet ingen Fytinspaltning 

foregaar under Fremstillingen af Knæk
brød, er det vor fytinrigeste Brødsort. For
bruget af Knækbrød er imidlertid saa ringe, 
at dette Forhold næppe er af Betydning 
for Befolkningen som Helhed. Af Hensyn 
til de Mennesker, der spiser meget Knæk
brød, bør det dog anbefales Knækbrøds
fabrikanterne at tilsætte Knækbrødet 1-
1 'h % sek. Calciumfosfat eller eventuelt 
1/2-l % Calciumkarbonat. 

Kornudvalgets Konklusion. 

Ved de foreslaaede Ændringer i Sam
mensætningen af Gryn og Rugbrød vil det 
resorberbare Calciumindhold i det paa Side 
26 omtalte Forbrug af Kornprodukter pr. 
Dag pr. Forbrugsenhed forøges fra ca. 
- 240 mg til ca. + 80 mg, altsaa en meget 
væsentlig Forøgelse paa ca. 300 mg Cal
cium. Denne Forøgelse betyder, at alle de 
950 mg, som Calciumindtageisen efter Er
nærings- og Husholdnings-Nævnets Under
søgelser for Tiden udgør pr. Person pr. 
Dag, kan betragtes som »resorberbar« Cal
cium, medens man med det nuværende Fy
tinindhold i vore Kornprodukter kun kan 
betragte ca. 700 mg som »resorberbar« Cal
cium. 

En Calciumtilførsel paa 950 mg »resor
berbar« Calcium pr. Dag pr. Person maa 
formentlig anses for tilfredsstillende, saa
fremt man kan regne med en hensigtsmæs
sig Fordeling af denne Gennemsnitsindta
gelse inden for Befolkningen. 

Under denne Forudsætning synes derfor 
yderligere Forholdsregler, der tilsigter at 
sikre en større Calciumtilførsel, ikke sær
lig paakrævede. Hvis man imidlertid, paa 
Grund af at Forbruget af de særlig kalk
rige Fødemidler, Mælk og Ost, er skævt 
fordelt i Befolkningen, eller hvis Forbru-

get heraf som Helhed skulde falde væsent
ligt, eller endelig hvis det fytinfri Rug
brød ikke i Løbet af en rimelig Tid for 
trænger det nu almindelige fytinrige Rug
brød, ønsker at forøge Calciumindtageisen 
ved at berige visse Næringsmidler ved Til
sætning af Kalksalte, mener Udvalget ikke 
at dette bør ske ved Tilsætning af Kalk
salte til Rugbrød, fordi: 

a) Fytinspaltningen i Rugbrød hæmmes 
saa stærkt af Kalktilsætningen, at det vil 
komme til at indeholde store Mængder 
uspaltet Fytin, hvis der skal tilsættes be
tydende Mængder Kalk til Rugmelet. 

b) Det vil være vanskeligt at føre effek
tiv Kontrol med de mange smaa og til Dels 
primitive Møller, der fremstiller Rugmel. 
Samme Vanskelighed vil opstaa, hvis Kalk
tilsætningen skal foregaa i de mange Rug
brødsbagerier. 

c) Af Hensyn til Fytinets Virkning paa 
Jernresorptionen maa vidtgaaende Fytin
spaltning, hvor det er praktisk muligt, fore
trækkes frem for Tilsætning af Kalksalte. 

4. Udvalget kan derimod med neden
staaende Begrundelse anbefale, at der, saa
fremt man ønsker at forøge Calciumindhol
det i den danske Kost, tilsættes 1 % sek. 
Calciumfosfat eller, saalænge Calciumfos
sat i tilstrækkelig Mængde endnu ikke kan 
fremskaffes, 1/2 % Calciumkarbonat til alt 
Hvedemel. Af Hensyn til Børnene bør man 
dog foretrække Tilsætningen af Calcium
fosfat, da Produkter af Hvedemel ofte ind
gaar i Smaabørnskosten i relativt store 
Mængder. 

a) Forbruget af Hvedemel er under nor
male Forhold ca. 25 % større end Forbru
get af groft og halvsigtet Rugmel. 

b) Hvedemel er paa Grund af den lavere 
Udmalingsgrad fattigere paa Calcium og 
Fosfor end Rugmel. 

c) Alle Mennesker spiser noget Hvede
mel, om ikke paa andre Maader saa i Sau
cer, Jævning o. I. 

d) Tilsætning af sek. Calciumfosfat eller 
Calciumkarbonat paavirker ikke Hvede
brødets Smag, Fytinindhold eller Melets 
Anvendelse til Bagning eller til andre For
maal. 

e) Det er langt lettere at føre Kontrol 
med de forholdsvis faa, moderne Møller, 
der fremstiller Hvedemel, og som i For
vejen er indstillet paa at tilsætte visse 
Kemikalier til Melet. 

Tilsætning af .1 % Calciumfosfat til alt 
Hvedemel vil med Forbruget i 1935 som 
Sammenligningsgrundlag betyde en For
øgelse af Calciumindtageisen paa i Gen
nemsnit ca . 270 mg Calcium pr. Person pr. 
Dag og koste ca. 600.000 Kr. Af samme 
Grund som omtalt for Havregrynenes Ved
kommende vil Tilsætningen dog ikke be
tinge nogen Prisfordyrelse. 
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