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Næringsværtlien i Kaal og Snittebønner konserveret 
ved husholdningsmæs_sig Saltning, Tørring og Syrning. 

De omfattende Undersøgelser er udført paa Statens Forsøksvirk
so_mhet i Husstell, Norge, af Magister Marit Eggen Øgrim og Magister 
Ellen Gundersen. 

Forsøgsarbejdet blev paabegyndt i Au
gust 1943, men paa Grund af forskellige 
Vanskeligheder under Krigen først afslut
tet i 1946. 

Der er til Saltning og Tørring anvendt 
Sommerhvidkaal og Snittebønner, til Syr
ning Vinterhvidkaal og Snittebønner. 

I frisk Kaal har man bestemt Indholdet 
af Tørstof, Sukker, Fedt, Træstof, Protein, 
Aske, Calcium, Jern, Fosfor, Askorbinsyre 
(C-Vitamin) og Bi-Vitamin. 

Den friske Kaal og de friske Bønner kog
tes og tilberedtes paa forskellig Maade, 
hvorefter Askorbinsyretabet bestemtes. 

Ved Kogning af Kaal blev 25-50 % af 
Askorbinsyren ødelagt. Bortkastedes Koge
vandet, androg det samlede Tab 65-85 %, 
anvendtes Kogevandet, som f. Eks. til Sur
kaal og lys Kaalsuppe, var Tabet tiltrods 
for ret lang Kogetid kun ca. 50 %. 

Ved Kogning af Snittebønner blev 10-
30 'c af Askorbinsyren ødelagt. Bortkaste
des Kogevandet. s teg Tabet yderligere med 
10 C". for ele og 50 'l for snittede Bønner. 
Se Fig. 2.. 

Da man tadig har at gøre med Vægt
ændringer ved Konsen-ering med paaføl
gende Opbe~g evt. Kogning. er Ind
holdet af de fo ellige . 'æringsstoffer, 
dog ikke ilamineme. beregne i 'c af 
Tørstoffet. Jem er ille medtage i Bereg
ningerne, da det fmdes i Produkterne i 
mege t ringe Mængde, og man desuden 
ikke kan gardere s ig mod tilfældige For
ureninger ved Behandlingen. 

Saltning. 

Kaalen snittedes og saltedes i Træbøtte 
med 300 g Salt pr. kg. Ved Saltningen ud
trækkes der Lage, som indeholder forskel
lige vandopløselige Næringsstoffer som 

Sukker, Protein, Vitaminer og Mineral
salte. Næringsstofferne i Lagen, som ikke 
kan anvendes, maa n aturligvis regnes som 
tabte. I frisk Kaal udgør Sukker 50 % af 
Tørstofindholdet, men i saltet Kaal kun 35 
%. Tabet af Proteinstof var noget mindre 
end Tabet af Sukker. Til Gengæld er Træ
stofindholdet i Forhold til Tørstofindholdet 
meget væsentlig større i saltet end i frisk 
Kaal. Under Saltningen vil Calciumindhol
det i Kaalen stige, da noget Salt, der som 
Regel indeholder en Del Calcium, trænger 
ind i Kaalen. Fosforindholdet gaar derimod 
ned. 

Den friske Kaal indeholdt i 162 Prøver 
fra 23-56 mg Askorbinsyre pr. 100 g. Syste
matiske Lagringsforsøg lod sig ikke gen
nemføre. Enkeltanalyser tydede ikke paa no
gen væsentlig Forandring i Askorbinsyre
indholdet i Prøverne "\fed indtil 7 Maane
ders Lagring i Husholdningskælder. Ved 
Saltningen gik en Del Askorbinsyre over i 
Lagen, og efter 3 Maaneders Forløb var 
Askorbinsyreindholdet i Kaalen sunket til 
under 20 % af den oprindelige Værdi. Dette 
gjaldt ogsaa for saltede Snittebønner. Da 
det sa ltede Produkt maa udvandes før An
vendelsen, trak Resten af Askorbinsyren 
herved ud, saaledes at de færdigkogte, sal
tede Grøn sager ikke indeholdt Askorbin
syre. Tabe t fra frisk, færdigkogt Produkt 
var saaledes 100 %. For B1-Vitaminets Ved
kommende gør det samme Forhold sig gæl
dende som fo r Askorbinsyrens Vedkom
mende, saaledes at færdigkogte, saltede 
Snittebønner var praktisk talt fri for B1-
Vi tamin. 

Den saltede Kaal blev kogt paa 2 for
skellige Maader: 
a . Kaalen blev bragt i Kog, og Kogevan

det skiftedes flere Gange under Kog
ningen. 

45 



b. Kaalen blev udvandet Natten over, 
Vandet bo: tkastedes og Kaalen kogt i 
ny t Vand. 

I begge Tilfælde optog Kaalen noge t 
Van d under Kogningen, sa, ledes at 100 g 
raa, saltet Kaal svarer til 130 g kogt, saltet 
Kaal. Derved opvejes Vægttabet under 
Saltningen, saaledes at 100 g frisk Kaal 
svarer til 100 g kogt, saltet Kaal. Nærings
værdien i den kogte Kaal viste sig ved de 
2 Metoder at være praktisk talt den sam
me. Praktisk talt alt Sukkeret var gaaet 
tabt, medens der var noget mere Protein
stof tilbage, ca. 15 % mere efter Metode a 
end efter Metode b , hvilket rimeligvis skyl
des Proteinstoffernes Koagul ation ved Kog
nin11:en før Udvandingen. Indholdet af saa
vel Calcium som Fosfor var i den kogte 
Kaal meget lavere end i den friske Kaal, og 
Resultaterne viser, at kun en ringe Del af 
den fri ske Kaals samlede Næringsværdi 
genfindes i den kogte, saltede Kaal , hvor
for det synes meningsløst al konservere 
Kcwl ved Saltning. 

Sni llebønner saltedes dels hele, dels 
snittede, men behandl edes iøvrigt paa 
samme Maade som Kaal en . Naar Bønnerne 
udvandedes Natten over, var Forskellen i 
Næringsindhold i snittede pg i hele Bønner 
ikke særlig stor, men Næ ringsindholdet 
var dog lidt større i de hele end i de snit
tede. Derimod bevaredes Næringsværdien 
v æ sentl ig bedre i de hele Bønner end i de 
snittede, naar Udvandingen foretoges ved 
Vandskiftning under Kogningen. Medens 
N æringsindholdet i de snittede, saltede 
Bønner efter Kogningen som H elh ed var 
meget lille, lige m eget hvilken Udvandings
metocle der anvendtes, var N æringsindhol
e/et i de hele, saltede Snittebønner ikke 
ubetydeligt, naar man undlod at udvande 
dem Natten over og i Stedet for foretog 
Udvanding ved Vane/skiftning under Kog
ning. 

Selv i saa Tilfælc/e v il dog Tabe t af Næ
ringsstof ved Sallning af Snittebønner være 
saa betydeligt, at Saltning som Konserve
ringsm etode for Snittebønner ikke kan be
tegnes som anbefalelsesværdig. 

Tørring. 

Ved Forbehandlingen af Grønsager til 
Tørring vil der ske e t Tab af Cellesaft og 
Smaadele, som bevirker en ringe Stigning 
i Træ stofindholdet og en tilsvarende ringe 
Sænkning af Sukkerindhold m. v . i Tør
stoffe t under selve Tørringen. Man kan 
regne med, at 10 g tørret Kaal eller Snitte
bønner i Næringsværdi svarer til 100 g 
frisk Vare, Vitaminerne ikke iberegnet. 

Ved Tilberedning af den tørrede Vare 
brugtes 2 forskellige Metoder: 
a. Den tørrede Vare blev udblødt i rige

li~t Vand Natten over, Vandet bort-
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kastedes og Varen kogtes i et nyt Hold 
Vand. 

b . Samme Udblødning, men Kogning i Ud
blødningsvandet. 

Ved Udblødning i 18 Timer optog de tør
rede Grønsager en Vandmængde, som ud
gjorde ca. 75 % af den ved Tørringen mi
stede Vandmængde. 

Tabet af Næringsværdi viste sig at v æ re 
væsentlig større ved Metode a end ved 
Metode b, idet den Mængde Næ ringsstof, 
som trækker ud i Udblødningsvandet, er 
lige saa stor som den, der trækker ud i 
Kogevandet. Koger man i Udblødnings
vandet, vil der ikke ske noget yderligere 
Tab fra Grønsagerne til dette. Kaster man 
derimod Udblødningsvandet med de deri 
indeholdte æringsstoffer bort og bruger 
nyt til Kogningen, vil der ske et yder
ligere Tab fra Grønsagerne til Kogevandet. 

Ernæringsmæssigt bliver det derfor bedst 
at koge de tørrede Grønsager i Udblød
ningsvandet, men da det smagsmæssige Re
sultat v ed denne Metode er daarligt, maa 
man regne med i Praksis at bortkaste Ud
blødningsvandet og koge i et nyt Hold 
V and, hvorved kun 40 % af Næ rmgsvæ r
dien, bortse t fra Vitaminværdien, bevares. 
Hvad Vitaminvæ rdien af de tørrede Grøn
sager angaar, blev over % af Askorqin
syren i saavel Kaal som Snittebønner øde
lagt under selve Tørringen. Tabene fort
satte under Lagringen, og i de færdigkogle, 
tørrede Grønsager fandtes mege t lidt 
Askorbinsyre . Ogsaa B1-Vitamin gik ved 
de forskellige Processer næsten fuldstæn
dig tabt, saaledes at der ikke i det færdig
kogte Produkt fandtes væsentlige Mangler. 

Som H elhed viste Torring sig som en 
bedre Metode til Bevarelse af Grønsager
nes Næringsværdi end Saltning, m en ved 
Bortkastning af Udblødningsvandet var Ta
bet al alle vandopløselige Næringsstoffer 
dog meget betydeligt, og selv naar Ud
blodningsvande t udnyttedes til Kogning af 
tørrede Grønsager, var Tab et al vandop
lose/ige Vitamine r meget stort og Tab et 
al andr e vandopløselige N æringsstoller be
ty deligt. 

Syrning. 

Kaalen snittedes, stampedes og tilsattes 
15 g Salt pr. kg, ·hvor\!fter Pres lagdes paa. 
Under disse Forhold indtraadte der en 
Mælkesyregæring, hvorved Sukkerarterne 
i Kaalen omdannedes til Mælkesyre. Den 
dannede Mælkesyre virker kon serverende 
paa Kaalen og bevarende paa Næringsstof
ferne. Under Gæringen og Lagringen dan
nedes 25 % Lage , og da denne ikke kan 
anvendes, svarede 75 g gæret Kaal til 100 g 
frisk Kaal. Den syrnede Kaal blev analyse
ret efter 3 og 7 Maaneders Opbevaring, 
men Forskellen paa Resultaterne var saa 



lille, at man praktisk talt kan se bort fra 
den. Under Gæringen blev Kaalens Suk
kerindhold fuldstændig omdannet til Mæl
kesyre. Træstofindholdet var i frisk Kaal 
9 %, men i syrnet Kaal 15 % af Tørstoffet, 
medens Proteinindholdet i frisk og i syrnet 
Kaal udgjorde henholdsvis 16 og 15 % af 
dette. Kalciumindholdet er paa Grund af 
Salttilsætningen større i den syrnede Kaal 
end i den friske , medens Fosforindholdet 
er 30 % mindre. 

Ved Kogning af den syrnede Kaal vil en 
Del Næringsstoffe r trække ud i Kogevan
det, saaledes a t æ ringsindholdet i kogt, 
syrne t Kaal som Helhed ligger noget la
vere end i raa , syrnet Kaal. Kalciumind
holde t l igger dog fremdeles højere end i 
frisk Kaa l. Tabet til Kogevandet var dog 
væ sentlig større i Kaalen, naar den havde 
været opbevaret i 7 Maaneder, end naar 
den havde været opbevaret i 3 Maaneder. 

Hvad Vitaminerne angaar, bevaredes 
Askorbinsyren i syrnet Kaal godt. Ødelæg
gelsen af Askorbinsyren foregik hurtigst i 
den syrnede Kaals øverste Lag, men dette 
Tab kunde begrænses ved at dække Over
fladen ved et Lag Paraffinolie, som ogsaa 
var en udmærket Beskyttelse mod Mug. 
Heller ikke ved Kogning af den syrnede 
Kaal var ,Askorbinsyretabet særlig stort, 
saaledes at færdigkogte Retter af syrnet 
Kaal selv i Marts-April kunde have lige 
saa stort Askorbinsyreindhold som tilsva
rende Retter af frisk Kaal. Indholdet af B1-
Vitamin var noget lavere i den kogte , syr
nede Kaal end i den kogte, friske . 

Til Syrningen anvendtes hele Bønner, 
som tilsattes 3/ 4 1 Vand, 15 g Sukker og 
15 g Salt pr. kg, hvorefter der lagdes Pres 
paa. Efter 3 Maaneders Forløb var Syre
indholdet i de syrnede Bønner adskilligt 
højere end i den syrnede Kaal. 70 g syr
nede Bønner svarede til 100 g friske Bøn
ner. edgangen i Næringsværtlien i de syr
nede Bønner svarede nogenlunde til Ned
gangen i 'æringsværdien i den syrnede 
Kaal. Proteinindholdet i Tørstoffet var 
gaae stærk: ned, medens Træstofindholdet 
var s ege be :deligt Kalciumindholdet 
var ogsaa her paa Grund af Salttilsætnin
gen storre e d i de fris e Bønner, medens 
Fosforindho de ~ar gaaet noget ned. Ved 
Kogningen af de syrnede Bønner skete der 
kun yderligere e ringe Tab, bortset fra 
Fosfor- og Yi aminindholdeL Fo forind
holdet i ko~te , syrnede Bønner udgjorde 
kun ca. 25 '7c af Ind.holde i de friske Bøn
ner. Efter 6 Maaneders Opbe\•aring var 
Tabet ved Kogn ingen af de syrnede Bøn
ner noget større end efter 3 Maaneder . 

Hvad Vitaminvæ rdien angaar, gik de r 

mere Askorbinsyre tabt ved Syrning og 
efterfølgende Kogning af Snittebønner end 
af Kaal (de vundne Resultater var dog me
get varierende). Derimod var Tabet af Bi
Vitamin ikke saa udpræget. 

Som Helhed bevaredes Næringsværdien 
væsentlig bedre ved Syrning al Kaal og 
Snittebønner end ved Saltning eller Tør
ring . 

Sammendrag. 

Sammenligner man de 3 undersøgte Kon
serveringsmetoder, vil man finde, at de 
kogte, konserverede Grønsager i alle Til
fælde vil vise betydelig lavere Nærings
værdi end en tilsvarende kogt, frisk Vare. 

Saltning giver en helt igennem daarlig 
Bevarelse af Næringsværtlien. Naar man 
ser bort fra Vitamintabet, er der ved Salt-

. ning af Kaal kun bevaret 25 %, men ved 
Saltning af Snittebønner 40 % af den sam
lede Næringsværdi (Tørstof + Træstof) . 
Her spiller dog ogsaa den mekaniske Be
handling en Rolle, idet hele, saltede Bøn
ner vil bevare mere af Næringsværtlien 
end snittede, saltede Bønner. Hvad Vita
minværdien angaar, vil saavel Askorbin
syren som Bi-Vitaminet gaa praktisk talt 
tabt ved Saltning med efterfølgende Op
bevaring og Tilberedning. 

Tørring giver adskilligt bedre Bevarelse 
af Næringsværtlien end Saltning, ogsaa 
naar man ser paa det færdigkogte Produkt. 
Ved Udblødning af de tørrede Produkter 
vil en stor Del af Næringsværtlien gaa 
tabt, hvis Udblødningsvandet ikke anven
des som Kogevand. Udblødningsvandet er 
imidlertid uegnet til Anvendelse paa Grund 
af sin bitre Smag, der skyldes Stoffer, som 
dannes i Snitfladen under Tørringen. Og
saa i tørrede, opbevarede og kogte Grøn
sager gaar saavel Askorbinsyren som Bi
Vitaminet praktisk talt tabt. 

Syrning giver en betydelig bedre Beva- , 
relse af Næringsværtlien end Saltning og 
Tørring. De syrnede Grønsager er desuden 
af bedre husholdningsteknisk Kvalitet end 
saltede og tørrede, og de kan spises baade 
i raa og kogt Tilstand. Selv i de syrnede, 
kogte Grønsager er en betydelig Del af . 
Askorbinsyren og Bi-Vitaminet bevaret. 

Undersøgelserne viser, at Tabet ved 
Konservering af Kaal ved de 3 Metoder er 
væsentlig større end Tabet ved Konserve
rin g af Snittebønner. Dette skyldes sand
synligvis Forskellen i Indhold af de for
skellige æ ringsstoffer. Kaal indeholder 
mege t mere letopløselige Kulhydrater end 
Bonner, og det er derfor rimeligt, at Tabet 
i æ ringsværdi vil blive størst i Kaalen. 
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Fig. 2 

Askorbinsyreindholdet i kogte, friske Grønsager i'/, al Indholdet i raa Varer. 

•/• Den punkterede Del af Kolonnen viser Askorbinsyreindholdet i Kogevandet. 
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Frisk Kaal 45 mg Askorbinsyre pr. 100 g 

Fr iske Bønner 18 mg Askorbinsyre p r . 100 g 
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Askorbinsyrens Bevarelse ved Konservering og Op· 

bevaring af Bønner og Kaal i syrnet, saltet eller tørret 
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Fig. 4 

Askorbinsyreindholdet i Bønner efter 

Opbevaring og paafolgende Kogning. 
•1. Tilstand angivet i '/1 af Indholdet i frisk Vare. 
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