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Frysning af Frugt og Grønsager. 

Undersøgelse af S.2_~bær konserveret ved Frysning, Henkogning, 
Syltning og Raasyltning, og af grønne Ærter konserverede ved 

Frysning, Henkogning og Saltning. 
.-. 

Der har i de senere Aar været en stærkt 
stigende Interesse for Konservering af 
Frugt og Grønsager ved Frysning. De Re
sultater, der er opnaaet - navnlig i U.S.A. 
- baade ved laboratoriemæssige Forsøg 
og i stor Udstrækning ogsaa i Praksis, sy
nes at vise, at naar Frysningen og Opbe
varingen foretages paa hensigtsmæssig 
Maade, opnaas Resultater, der i mange Til
fælde baade med Hensyn til de frosne Pro
dukters Smag, Udseende og Vitaminind
hold er bedre end de Resultater, der kan 
opnaas med andre Konserveringsmetoder. 
For at supplere de Undersøgelser der fin

beskre vet i Litteraturen, har Statens 
oldningsraad indledningsvis foretaget 

ved hvilke Solbæ r er konserveret 
g. Henkognin g, Syltning og 

serverede Produkter. Indholdet af Ascor
binsyre (C-\'itam.in) er bestemt i Solbær, 
og Indholdet af Tbiamin (B1-\"itamin) og 
Ascorbinsyre er bestemt i Ærterne. 

Vitaminbestemmelserne er udført paa 
Statens Vitaminlaboratorium. Frysoingen 
og Opbevaringen af de frosne Produkter 
er foretaget paa Dansk Køl einstitut. Res ten 
af Undersøgelsen er udført i Statens Hus
holdningsraads Forsøgskøkken . 

I. Solbær. 

Til Forsøgene er anvendt fuldmodne Bær 
af Sorten Schwartze Traube. 

A. Konserveringsmetoder. 

a. Frysning. 
1. Frysning af Bær overhældt med Suk

kerlage: 400 g Bær blev i 1/ 2 1 Henkog
ningsglas ove rhæ ldt med 200 ml Sukker
lage, der var fremstillet af 750 g Sukker 
pr. 1 Vand. Glassene blev lukket med Laag, 
Gummiring og Bøjle. 

2. Frysning af Bær drysset med Sukker: 
Bærrene blev frosset dels i 1/ 2 1 Henkog
ningsglas, lukket som under 1. og dels i 
damptætte Cellofanposer, lukket ved Klæb
ning. I hvert Glas og i hver Pose var der 
308 g Bær og 92 g Sukker. ' 

Frysnirrgen blev foretaget ved + 23 ° C. 
i et Rum med en Luftcirkulation paa 4 m i 
Sek. Produkterne henstod i Fryserummet 
i 2 Timer, hvorefter de blev opbevaret ved 
+ 20 ° C. ± 1 ° C . 

Inden de frosne Bær blev bedømt, blev 
de optøet pa a følgende tre Maader : 1) ved 
Henstand i 3 Timer v e d Stuetemperatur, 
2) v ed Henstand i 6 Time r ved Stuetem
peratur og 3) v e d Henstand i 6 Timer i 
Køleskab ved ca. 7 ° C. 

b. Henkogning. 
Bærrene blev h enkogt i 1/2 1 Glas. Fyld

ning og Sukkerla ge som ved Frysning (1). 
Henkogningstid 20 Min. ved 88° C. Glas
sene blev efter Afkøling opbevaret ved 
Stuetemperatur. 

c. Sukkersyltning. 
Bæ rrene blev kogt med 750 g Sukker 

pr. kg Bær. De syltede Solbær blev op-
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bevaret i 1/2 1 Henkogningsglas (700 g pr. 
Glas). Glassene blev lukket lufttæt ved 
Hjælp af Damp, da tidligere Forsøg*) har 
vist, at denne Lukningsmetode forøger 
Ascorbinsyrens Holdbarhed. Glassene blev 
opbevaret ved Stuetemperatur. 

d. Raasyltning. 
Der blev anvendt 300 g Sukker og l1h g 

Natriumbenzpat pr. kg Bær. De raasyltede 
Solbær blev opbevaret i 1/2 1 Henkognings
glas (650 g pr. Glas). 

Glassene blev lukket som omtalt under 
Sukkersyltning og opbevaret ved Stuetem
peratur. 

B. Husholdningsmæssig Bedømmelse af de 
konserverede Bær. 

a. Bedømmelse efter Opbevaring i 1 Maa
ned. 

1. De frosne Bær havde efter Optøning 
en frisk Smag med Solbærs naturlige Aro
ma. Farve og Konsistens syntes ligeledes 
upaavirket af Frysning, Opbevaring og 
Optøning. Kun en ringe Mængde Saft og 
Farve var trukket ud i Sukkerlagen. Der 
kunde ikke konstateres Forskel paa Bær 
frosset i Glas og Bær frosset i Cellofan
poser. Bærrene smagte meget lidt sødt i 
Betragtning- af den anvendte Mængde Suk
ker, og de Bær, der var overhældt med 
Lage, smagte mindre sødt end Bærrene, 
der var neddrysset med Sukker. Indtræng
ningen af Sukker i Bærrene var imidlertid 
i begge Tilfælde ringe. Hovedaarsagen til, 
at de frosne Bær i saa høj Grad er lig 
friske, maa formentlig netop søges deri, 
at Diffusionen af Sukker ind i Bærrene og 
Saft ud af Bærrene foregaar yderst lang
somt, naar Bærrene er frosset. 

De Bær, der havde staaet til Optøning 
i 5 · Timer ved Stuetemperatur, fandtes 
mere velsmagende end Bærrene, der kun 
havde staaet 3 Timer ved Stuetemperatur 
og ligeledes mere velsmagende end Bær
rene, der var optøede i Isskab. Aarsagen 
hertil viste sig at være, at Aromaen ikke 
helt kommer til sin Ret, medmindre Bær
rene har omtrent Stuetemperatur, og i de 
sidste to Tilfælde var Bærrenes Tempera
tur kun nogle faa Grader over Frysepunk
tet. Naar Bærrene havde samme Tempera
tur, kunde de.r ikke konstateres nogen For
skel mellem de tre Optøningsmetoder. 

2. I de henkogte Bær var den friske 
Aroma delvis gaaet tabt. Selve Bærrene 
smagte mere sødt end de frosne Bær. Far
ven var væsentlig forringet paa Grund af 
Udtrædning ar Farvestof i Lagen. Bærrene 
havde kogt Konsistens. 

*) Statens Husholdningsraads Rapport over 
C-Vitaminets Bevarelse ved hushold
ningsmæssig Konservering af Frugt. 
1941-42. 
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3. De sukkersyltede Bær havde mistet 
den friske Aroma. Farven var godt beva
ret, men Konsistensen var lidt haard. 

4. De raasyltede Bær havde væsentlig 
ringere Aroma og sødere Smag end de 
frosne. Farven var velbevaret, men Skal
len var lidt haard. 

b. Bedømmelse efter Opbevaring i 3 Maa
neder. 

Ved denne Bedømmelse kunde der i in
tet Tilfælde konstateres nogen sikker Af
vigelse fra Bedømmelsen efter Opbevaring 
i 1 Maaned. 

c. Bedømmelse efter Opbevaring i 9 Maa
neder. 
Der fandtes ingen væsentlig Forskel fra 

de tidligere Bedømmelser. Der kunde sta
dig ikke konsta teres Forskel paa Bær fros
set i Glas og Bær frosset i damptætte Cel
lofanposer. Forholdet mellem Bedømmel
sen af Virkningen af de forskellige Kon
serveringsme toder var det samme som ved 
tidligere Bedømmelser. 

Det kan konkluderes af Bedømmelserne, 
at de frosne Bær i det Hele ha de ganske 
samme Karakter som friske Bær med det 
Forbehold, at man ikke havde friske Bær 
til Sammenligning. 

C. De undersøgte Konserverings- og Opbe
varingsmetoders Indvirkning paa Solbær

renes Indhold af Ascorbinsyre. 
Analyserne er udført ved en kemisk 

Metode. Middelfejlen paa de opgivne Vær
dier (selve Analysefejlen) er ca. 5 %. I de 
frosne Bær blev Analyserne udført, efter 
at Bærrene var optøede i 3 Timer ved 
Stuetemperatur. 

Tabel I. 
Tabet i Indhold af Ascorbinsyre efter Kon

servering og Opbevaring af Solbær. 
(Indholdet af Ascorbinsyre i de raa Sol

bær: 237 mg i 100 g Bær). 
Tab i % af Indhold i raa Bær. 

I
\Jmiddelbartl Efter 

Konserveringsmetode 
5
:~t:;rf~;;_ Opib~~~~~ng 

processen 3 6 9 

Frysning i Glas med 
Lage .. .......... 11 6 6 

Frysning i Glas 
drys. m. Sukker 0 --;--3 0 

Frysning i Pose 
drys. m. Sukker 0 71 0 +5 

Henkogning ....... 16 19 28 27 
Sukkersyltning 31 38 23 59 
Raasyltning 34 35 39 15 



For de frosne Solbærs Vedkommende 
fremgaar det af Tabel I, at der hverken 
under selve Frysningen eller under den 
paafølgende Opbevaring i indtil 9 Maane
der med Sikkerhed kan konstateres noget 
Tab af Ascorbinsyre. Dette gælder, hvad
enten Bærrene er frosset i Glas eller i 
Cellofanposer, og hvadenten de er over
hældt med Sukkerlage eller neddrysset 
med Suk.ker. 

I de henkogte Bær findes e t moderat 
Tab under selve Henkogningen, men e fter 
Opbevaring i 9 Maaneder er det totale 
Tab dog kun ca. 30 %. 

Ved Sukkersyltning fremkom der som 
vente t e t ikke ubetydeligt Tab under selve 
Syltningefl.. Tabet under Opbevaringen var 
større end ventet, idet bl. a. norske Under
søgelser*) synes at vise, at netop i suk
kersyltede Bær er Ascorbinsyretabet ret 
ringe under Opbevaringen. Resultatet i Ta
bellen er verificeret ved en ny Analyse, 
foretaget 12 Maaneder efter Konserverin
gen. Denne Analyse viste et Tab paa 60 %. 

At der i de raasyltede Bær blev fundet 
et Tab paa 34 % umiddelbart efter Kon
serveringen, men kun et Tab paa 15 % 
efter 9 Maaneders Opbevaring maa for
mentlig skyldes, at Prøven udtaget efter 
9 Maaneders Opbevaring ikke har været 
repræsentativ. 

D. Ascorbinsyretabet i frosne Solbær op
tøede paa forskellig Maade. 

Tabe 1 2. 
Ascorbinsyretabet i frosne Solbær efter 
Opbevaring i 9 Maaneder og derefter Op

tøning paa forskellig Maade. 
Tab i % af Indholdet i raa Bær. 

1

3 Timer 16 Tim<a_r I 24Timer 
ved ved ved 
Stue- Stue - Stue-
temp. temp. temp. 

Glas m. Lage 6 3 0 
Glas drys. m. 

uller ..... 0 5 4 

Pose dry s. m.. 
Suk.ker . .. . . 75 0 11 

Det ses af Tabel 2, at der ikke blev fun
det nogen si~fikant Forskel mellem Ind
holdet af Ascorbinsyre i frosne Solbær, 
der havde staaet til Optøning i henhol ds
vis 3 og 6 Timer ved Stuetemperatur. Ana
lyserne blev derfor gentaget, efter at Prø
verne havde staaet 24 Tuner ved Stuetem
peratur. Heller ikke i dette Tilfælde kunde 

*) Bergliot Qviller Werenskiold: Tidsskrift 
for Kjemi, Bergvesen og Metallurgi. Nr. 
5, 1945. 
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der med Sikkerhed konstateres noget Tab. 
Som Resultat af Bestemmelserne af 

Ascorbinsyreindholdet i Solbæ r konserve
ret paa forskellig Maade maa konkluderes, 
at Frysning ogsaa med Hensyn til Be va
relsen af Ascorbinsyreindholdet er de an
dre Konserveringsmetoder betydelig over
legen. 

II. Ærter. 

Til Forsøgene er anvendt veludviklede, 
men ikke melede Ærter af Sorten Kelwo. 

A . Konserveringsmetoder. 
a. Frysning. 

Før Frysningen blev Ærterne blancheret 
ved en kortvarig (2 Minutter) Neddyp
ning i kogende Vand tilsat 10 g Salt og 20 
g Sukker pr. 1 med paafølgende Overris
ling med koldt Vand. 400 g Ærter blev 
derefter hældt i henholdsvis 1/2 1 Henkog
ningsglas og i Cellofanposer. Glas og Po
ser blev lukket som omtalt under Frysning 
af Solbær. Frysningen og Opbevaringen af 
Ærterne blev ligeledes foretaget som for 
Solbærs Vedkommende. 

b. Henkogning. 
Inden Henkogningen blev Ærterne blan

cheret som omtalt ovenfor. Blancherings
vandet blev anvendt som Lage. 400 g Ær
ter og 220 ml Lage blev hældt i hvert 1/2 I 
Glas. Ærterne blev henkogt 2 Gange (60 
og 30 Min. ved 100 ° C med 24 Timers Mel
lemrum). De henkogte Ærter blev opbeva
ret i Kælder, hvor Temperaturen varierede 
fra 1 °C- l8°C. 

c. Saltning. 
Ærterne blev drysset med 100 g Salt pr. 

kg. Efte r 1 Døgn blev den dannede Lage 
hældt fra, og 400 g Ærter i 1/2 1 Glas blev 
overhældt med 250 ml Lage, fremstillet af 
350 g Salt og 100 g Sukker pr. I. Glassene 
blev dækket med Laag og opbevaret som 
de henkogte Ærter. 

B. Husholdningsmæssig Bedømmelse af de 
konserverede Ærter. 

a. Bedømmelse efter Opbevaring i 1 
Maaned. · 
1. De frosne Ærter blev hældt direkte i 

kogende Vand og kogt uden forudgaaende 
Optøning. Baade Smag, Farve og Konsi
stens var som hos friske, kogte Ærter, med 
det Forbehold, at man ikke havde friske 
Ærter til Sammenligning. Der kunde ikke 
konstateres nogen Forskel mellem Ærter i 
Glas og Ærter i Pose. 
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2. De henkogte Ærter havde mistet den 
friske Ærtesmag, Farven var bleget og 
Konsistensen blød. Forskellen mellem de 
frosne og de henkogte Ærter var i de t 
Hel e betydelig. 

3. De saltede Ærter havde mistet den 
friske Aroma og havde en ringere Smag 
end de henkogte Ærter. Farven var velbe
varet, og Konsistensen god. 

b. Bedømmelse efter Opbevaring i 3 
Maaneder. 
Der kunde ved denne Bedømmelse ikke 

konstateres nogen væsentlig Forskel fra 
Bedømmelsen efter 1 Maaneds Opbevaring. 

c. Bedømmelse ef ter Opbevaring i 9 
Maaneder. 
1. De frosne Æ rte r blev ved denne Be

dømmelse optøede dels som ved de tidli
gere Bedømmelser og dels ved Henstand 
ved Stuetemperatur i henholdsvis 3 og 6 
Timer, og desuden ved Henstand i Køle
skab i 6 Timer, inden de blev kogt. Ær
terne opbevaret i Pose og optøet ved Stue
temperatur havde en svag »høagtig« syrlig 
Bismag. 

Denne Bismag bemærkedes ikke, naar 
Ærterne blev hæ ldt frosne i kogende 
Vand, eller naar de var optøede i Køle
skab , ligesom den heller ikke kunde kon
stateres hos Ærter, der var opbevare t i 
Glas uanset Optøningsmaaden. 

De frosne Ærters Smag blev ved denne 
Bedømmelse fundet lidt forringet, Farven 
var smuk grøn, men Skallen maaske lidt 
sejgere end ved tidligere Bedømmelser. 

2. I de henkogte Ærter var Smag, Farve 
og Konsistens uforandret fra tidligere Be
dømmelser. 

3. I de saltede Ærter var Smagen stærkt 
forringet, Farven var graagrøn, mens Kon
sistensen ikke syntes væsentlig ændret 
siden sidste Bedømmelse. 

Det kan konkluderes af Bedømmelserne, 
at indtil 3 Maaneder efter Frysningen for
holdt de frosne Ærter sig som friske Ær
ter. Efter 9 Maaneders Opbevaring var 
Smagen og Konsistensen lidt ringere end 
i friske Ærter, men Farven uforandret, og 
selv paa dette Tidspunkt maa de frosne 
Ærter i det Hele .karakteriseres som bedre 
end de henkogte og langt bedre end de 
saltede. 

C. De undersøgte Konserverings- og Opbe
varingsmetoders Indvirkning paa Ærternes 

Indhold af Ascorbinsyre og Thiamin . 
a. Ascorbinsyretabet efter Konservering 

og Opbevaring. 
Det fremgaar af Tabel 3, at Tabet under 

Blanchering og Frysning er ca. 35 %. Dette 
Tab skyldes formentlig hovedsagelig Tab 
under Blancheringen. 

Tabe 1 3. 
Ascorbinsyretabet ved Konservering og 

Opbevaring af Ærter. 
(Indholdet af Ascorbinsyre (C-Vitamin) 

de raa Ærter: 21,1 mg pr. 100 g) . 
Tab i % af Indholdet i raa Ærter. 

Kons e rve ring sme to d e Konser- Opbeva ring 
Efter I Efter 

verings- i Mdr. 
processe n 3 6 9 

Frysning i Glas*) .. 34 39 49 · 40 
Frysning i Pose* ) .. 32 38 45 38 
Henkogning (- La ge) 22 26 22 13 

altning (7 Lage) .. 38 83 82 77 

Forskellen mellem As corbinsyre indhold 
st raks efter Fry ningen og efte r længere 
Tids Opbevaring er ille tilstrækkelig me
get s tørre end . liddeUejlen paa Analysen, 
til at der kan onstateres noget sikkert 
Tab under Opbevaringen. 

Ved Blanchering og Henkogning af Ær
ter er Tabet ca.. 25 'c , naa r Blancherings
vandet b ruges som Lage, og Lagen anven-· 
des. (Lagen indeho der ca. Halvdelen af 
Ascorbinsyren). 

Ved Opbevaring af henkogte Æ rter e r 
der ikke fundet noget Tab af Ascorbin
syre. 

I de saltede Ærter er Tabet af Ascorbin
syre allerede efte r 3 . :taaneders O pbeva
ring saa stort, a t det næppe kan betragtes 
som helt sikkert. at det lille Indhold af 
Ascorbinsyre, der er funde t ved den an
vendte kemiske Metode , virke lig er Ascor
binsyre. 

b. Ascorbinsyretabet under Optøning. 
Ærterne, der havde været opbevaret i 

9 Maaneder, blev analyseret efter hen
holdsvis 3 og 6 Timers Henstand ved Stue
temperatur og efter Optøning kogende 
Vand. 

Tabe 1 4. 
Ascorbinsyretabet i frosne Ærter opbeva
ret 9 Maaneder og derefte r optøet paa 

forskellig Maade. 
Tab i % af Indholdet i raa Ærter. 

I 3Time r 6Timer I 
ved ved Kogning 
Stue- Stue -
te mp. temp . I 

Ærter Glas 43 54 49 
Ærter Pose 38 52 52 

*) I de frosn e Ærter er Analyserne udført 
efter Optøning i 3 Timer ved Stuetem
peratur. 

22 



Det fremgaar af Tabel 4, at Ascorbin
syretabet stiger, naar den Tid, Ærterne 
henstaar til Optøning ved Stuetemperatur, 
forlænges . Tabet, der fremkommer v ed Op
tøning af de fros ne Æ rte r ved Kogning, 
synes at være lid t større end Tabet ved 
Optønin g i 3 Timer ved Stuetemperatur. 

c. Thiaminlabet under Konservering og 
O pbevaring. 

Ta be 1 5. 
Thia.mintabet unde r Konservering og Op

bevaring af Ærter. 
(Indhold a f Thiamin (Bi-Vitamin) i de raa 

Ærter: 0,37 mg pr. 100 g) 
Tab i % af Indholdet i raa Ærter. 

Konse rve ringsmetode Ko~se r- Opbevaring 

I 
Eft e r / Efte r 

venngs- i Mdr 
processe n 3 6 · 9 

Frysning i Glas*) ... 2 11 10 9 
Frysning i Pose*) ... 2 4 9 5 

Henkogning ( + Lage) 30 33 33 27 
Saltning (7 Lage) . . 2 47 47 44 

Det ses af Tabel 5, at der ikke har kun
net konstateres noget sikkert Tab af Thia
min ved Blanchering, Frysning og Optø~ 
ning ved Stuetemperatur i 3 Timer. 

Ved Henkogning er der et Tab paa ca. 
30 %, hvis Lagen anvendes. Lagen inde
holder ca. Halvdelen af Thiaminet. Under 
Opbevaringen er der inte t yderligere Tab . 

I de saltede Ærter skyldes Tabet næsten 
udelukkende, at Thiaminet trænger ud i 
Saltlagen, men da Lagen ikke anvendes, 
be ty der det et reelt Tab. 

Ttl Supplering af de ovennævnte Under
søgelser af saltede Ærter er der foretaget 

gende Forsøg : Ærter, d~r havde været 
let 12 Maaneder, blev skyllet (Saltlage 

evand bortkastet), og Ærterne fra 
dblodt i 1 Liter Vand i 1 Døgn. 

dh~gsyandet blev bortkastet, og 
Min. med 500 ml. V and. 

Ascorbinsyre og Thia
i begge Ttlfælde et Tab 

paa ca. 85 <;;. af Indholdet i de raa Ærter. 
Af Bestemmelserne af Ascorbinsyre i de 

konserverede Æ.rter fremgaar det, at As
corbinsyretabet er noget større \"ed Frys
ning end ved Henkogning, fordi Blanche-

*) I de frosn e Ærter er Analyserne udført 
efter Optøning i 3 Tuner ved Stuetem
peratur. 

-

ringsvandet i første Tilfælde ikke anven
des. Ved Opbevaring af saltede Ærter er 
Tabet meget stort. 

Thiamintabet i frosne Ærter er forsvin
dende, medens der tabes noget Thiamin 
ved Henkogning, selv om Lagen anvendes. 
Ved Opbevaring af saltede Ærter er Thia
mintabet meget stort. 

Resume. 

a. Solbær konserveret ved henholdsvis 
Frysning, Henkogning, Syltning og Raa
syltning blev opbevaret i indtil 9 Maane
der. 

Frysningen viste sig at være de andre 
Konserveringsmetoder overlegen, baade 
med Hensyn til Bevarelse af Bærrenes 
Smag, Udseende og Konsistens. Ved Frys
ning, Opbevaring og Optøning kunde der 
ikke konstateres noget Tab af Ascorbin
syre, hvorimod de andre Konserverings
metoder medfører ikke ubetydelige Tab . 

b. Ærter, konserveret ved henholdsvis 
Frysning, Henkogning og Saltning, blev 
opbevaret i indtil 9 Maaneder. 

Ved Sammenligning ·af frosne Ærter -
efter at de var kogt- med henkogte Ærter 
viste de frosne Ærter størst Lighed med 
friske, kogte Ærter. Saltede Ærter var væ
sentlig ringere end frosne og h enkogte. 

Tabet i Indhold af Ascorbinsyre ved 
Blanchering og Frysning af Ærter er ca. 
40 % af Indholdet i de raa Ærter og uaf
hængigt af Opbevaringstiden. Tabet under 
Optøningen stiger med Optøningstiden. 

Tabet ved Henkogning, naar Blanche
ringsvandet anvendes som Lage og naar 
Indholdet i Lagen medregnes, er kun ca. 
25 % og ligeledes u afhængigt af Opbeva
ringstiden. I saltede Ærter e r Tabet efter 
Udblødning ca. 85 %. 

I frosne Ærter k an der selv efter 9 Maa
neders Opbevaring ikke konstateres Tab 
af Thiarnin (Bi -Vitamin), mens Tabet ved 
Henkogning, naar Lagen anvendes, er ca. 
30 %, u afhæ ngigt af Opbevaringstiden. I 
saltede Æ rte r er Tabet efter Udblødningen 
ca. 85 %. 
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