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I 'forbindelse med statens vitamin-laboratoriums undersøgelser over danske 
næringsmidlers vitaminindhold er tidligere offentliggjort tabeller vedrø
rende C-vitamin, nikotinsyre og B

1 
-vitamin samt carotenindholdet i vegeta

bilske produkter. (Faglige meddelelser nr. 1-2/54, 10-12/54, 3-4/55 og 2-3/56). 
I direkte fortsættelse af sidstnævnte tabel meddeles her resultaterne af under
søgelserne over indholdet af caroten og A-vitamin i mejerigruppens nærings
midler. 

Ved en bedømmelse af vor fødes værdi som 
A-vitaminkilde er det nødvendigt at tage hen
syn til såvel indholdet af selve A-vitaminet 
som indholdet af de såkaldte A-vitaminaktive 
carotener, d. v. s. plantefarvestoffer, der af 
dyreorganismen kan omdannes til og derved 
få virkning som A-vitamin. 

På grundlag af den kvalitative fordeling af 
de to former for A-vitaminaktivt stof blandt 
vore næringsmidler, lader disse sig naturligt 
dele i tre grupper: 

1) De vegetabilske produkter, der kun inde
holder caroten. Som ovenfor nævnt er tabel
len over disse næringsmidlers carotenindhold 
tidligere offentliggjort ( 1) og i denne tabel er 
desuden anført en vurdering af deres værdi 
som A-vitaminkilde. 

2) Kød- og fiskegruppen,' der kun - eller 
praktisk taget kun - indeholder A-vitamin. En 
tabel over indholdet vil senere blive offentlig
gjort. 

3) Mejerigruppen, som indeholdet både ca
raten og A-vitamin og som her skal omtales 
nærmere. 

Som det fremgår afviger mejerigruppen så
ledes fra de øvrige næringsmiddelgrupper ved 
at indeholde begge former for A-vitamin. Af 

større betydning er det imidlertid, at gruppen 
i almindelighed bidrager med en meget væsent
lig del af vor totale A-vitaminforsyning. Dette 
skyldes, foruden det forholdsvis store indhold 
af A-vitamin og caroten i nogle af produkter
ne, det forhold, at mejeriprodukterne !}er i 
landet almindeligvis må regnes at indgå som 
en væsentlig del af vor daglige ernæring. I 
denne henseende hersker der betydelig større 
usikkerhed med hensyn til de vegetabilske pro
dukter, idet man her ganske vist finder et min
dre antal, der må anses for at være endda 
meget værdifulde carotenleverandører, f.eks. 
grønkål, gulerod, salat, spinat og tomat, men 
på den anden side må påregne, at benyttelsen 
af disse er underkastet betydelig større sving
ninger på grund af årstid, vane, smag, sociale 
forhold o. s. v. . 

Med hensyn til kød- og fiskegruppens næ
ringsmidler, kan det allerede her nævnes, at 
der blandt disse kun er ganske få produkter, 
nemlig lever, nyre og nogle enkelte fiskearter, 
der indeholder væsentlige mængder A-vitamin . 
Da anvendelsen af disse ikke er så stor, får 
kød- og fiskegrupperne derfor som helhed en 
mindre afgørende betydning for dækningen af 
vort A-vitaminbehov. 
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Bortset fra æggenes og margarinens indhold 
er alle de i nedenstående tabel anførte talvær
dier fundet ved beregning udfra gennemsnits
indholdet i smør bestemt ved fire månedlige 
analyser i årene 1951-55 (ialt 240 analyser). Be
regningerne er udført på grundlag af kendska
bet til de forskellige produkters fedtindhold, 
idet det viser sig, at såvel A-vitamin som caro
ten altid følger produkternes fedtindhold, samt 
at oparbejdningen af de enkelte varer ikke gi
ver anledning til tab. F.eks. viser fløde med 
35 % fedt det tidobbelte indhold i forhold til 
den mælk med 3.5 % fedt, hvoraf fløden er fået 
ved centrifugering. Udtrykt pr. g fedt er så
ledes indholdet det samme for de to produkter. 

For smørret er der regnet med et fedtind
hold på 85 %. De normale værdier for de øv
rige produkters fedtindhold har man fået op
lyst fp statens forsøgsmejeri i Hillerød.• Det 
skal nævnse, at en række kontrolanalyser, der 
gennem årene er udført på f.eks. fløde, mælk 
og ost fuldtud har bekræftet, at beregningerne 
er tilladelige. 

De i tabellen angivne totale A-vitaminvirk
ninger er for hver vare fundet som summen af 
A-vitaminindholdet i internationale enheder 
pr. 100 g og carotenets skønsmæssige værdi 
som A-vitaminkilde, ligeledes udtrykt i inter
nationale enheder A-vitamin pr. 100 g. Ved 
vurderingen af carotenets værdi som A-vita
minkilde er det på basis af engelske normer 
(2) skønnet, at der kræves o,8 µg (= 0,0008 
mg) caroten tilført med disse næringsmidler 
for at opnå samme virkning som I internatio
nal enhed A-vitamin. 

Den her benyttede vurdering af carotenets 
A-vitaminværdi har tidligere - i forbindelse 
med tabellen over carotenindholdet i grønsa
ger og frugter (1) - været omtalt mere ind
gående. Det skal derfor her kun nævnes, at 
værdien ikke må forveksles med den ved de
finition fastsatte internationale enhed for pro
vitamin A, der er lig med virkningen af o,6 !lg 
caroten og hvis virkning kun er identisk med 
•virkningen af 1 international enhed A-vitamin 
under bestemte f orsØgsbetingelser på rotter. 
Der er således her taget hensyn til, at menne
skets udnyttelse af carotenet ikke er så god 
som forsøgsdyrenes. Det må imidlertid under
streges, at forholdene vedrørende carotenud
nyttelsen endnu ikke er fuldstændig klarlagt 
og angivelsen af carotenets værdi for menne- · 
sker må derfor tages med forbehold. 

Denne usikkerhed i bedømmelsen af carote-

• Hr. forstander Harald Jensen, statens forsøgsmejeri, 
Hillerød, har givet oplysningerne om mejeripro duk
ternes fedtindhold, for hvilket der herved skal takkes. 
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nets A-vitaminværdi får dog kun mindre be
tydning for mælkegruppens produkter, idet jo 
selve A-vitaminet her yder det største bidrag 
til den totale virkning. 

Indholdet af A-vitamin og caroten i smør -
og dermed i alle de øvrige mælkeprodukter -
viser en tydelig og meget regelmæssig årstids
variation, idet sommersmørret (maj-novem
ber) indeholder ca. dobbelt så meget A-vita
min og 3-4 gange så meget caroten som vinter
smørret (december-april). Dette skyldes, at 
komælkens indhold af A-vitamin og caroten 
hidrører fra køernes carotenforsyning og hæn
ger dels sammen med, at køernes føde ved 
sommergræsningen er mere carotenholdigt end 
vinterstaldfoderet og dels med, at vinterfode
rets indhold af caroten udnyttes dårligere af 
køerne (3). 

I fig. 1 er årstidsvariationen illustreret med 
et diagram, der viser gennemsnitsværdierne for 
den totale A-vitaminvirkning i smør måned 
for måned. Det ses, at indholdet i sommer
perioden er jævnt stigende fra maj med det 
højeste indhold i september-oktober, mens 
vinterværdierne er jævnt faldende fra decem
ber med laveste indhold i april måned. 

Det skal bemærkes, at man ved bedømmel
sen af de forskellige ostesorters A-vitamin
værdi, på grund af \ rstidsvariationen må have 
kendskab til fremstillingsdatoen, idet det er 
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Fig. 1. Den totale A-vitaminvirkning i dansk 
smør ( 19 5 1-55) og margarine. For caroten er 
skønnet, at o,8 µg har en virkning svarende til 

1 int. enh. A-vitamin. 



A-vitamin- og carotenindholdet i danske mejeriprodukter 
(baseret på undersøgelser af smør i årene 1951-55). 

Næringsmiddel 

Smør: maj-november . . .. ..... . . .. . .. . 
december-april .. . . . ..... . .. . .... . 

Margarine, hele året ................. . 

Fløde: 
9 % fedt : maj-november . . ..... . . . . . . 

december-april ......... .. . . . . . .. . 
18 % fedt: maj-november .. ... . . ..... . 

december-april ... .. ...... . . . . ... . 
30 % fedt: maj-november ............ . 

december-april ........ ... . . ..... . 
Export, 11 %: maj-november . . .. ... ·: . 

december-april .............. . ... . 
Mælk: 
Kærnemælk, o,8 % fedt: maj-november· 

december-april ....... ....... . .. . . 
Sødmælk, 3,5 % fedt: maj-november .. . 

december-april ... . .. . : . ...... . .. . 
Ymermælk, 3,5 % fedt: maj-november .. 

december-april ... . . . .. . ... ...... . 
Ost:1 

Camenbert (20 % fedt) 
Fremstillet: maj-november . ... ....... . 

december-april .. .............. .. . 
Danablu (Roquefort) (27 % fedt) 
Fremstillet: maj-november ......... . . . 

december-april ... . .. .. .... ... . .. . 
Myseost, mager (5 % fedt) 
Fremstillet: maj-november ........... . 

december-april ... ....... . . . . .. . . . 
Myseost, fed (24 % fedt) 
Fremstillet: maj-november ... .... .. .. . 

december-april ... . . .. ..... .. .... . 
Ost, 45 % (25 % fedt) 
Fremstillet: maj-november . .. ... ..... . 

december-april .................. . 
Ost, 30 % (15 % fedt) 
Fremstillet: maj-november ..... ... ... . 

december-april ......... . .... . ... . 
Ost, 20 % (9 % fedt) 
Fremstillet: maj-november ..... ... ... . 

december-april . ... ... ..... .. .. .. . 
Æg 
Æg, hele uden skal, pr. 100 g .. ........ . 
Æggeblomme2 .......... .. . .. .. . .. .. . 

Æggehvide . .... .. . . . ............. . . . 

Caroten 

Å-vitamin 
int.enh. indhold i mg pr. 100 g pr. 100 g 

2710 o,54 
1530 0,16 
1400 0,36 

290 0,055 
16o 0,015 
575 0,11 

325 0,035 
955 0,19 
54° 0,055 
350 0,07 
200 0,02 

25 0,005 
15 0,005 

110 0,02 

65 0.005 
IIO 0,02 

65 0,005 

640 0,13 
36o 0,04 

860 0,17 
485 0,05 

16o 0,03 
90 0,01 

765 0,15 
43° 0,045 

800 0,16 

45° 0,05 

480 0,095 
270 0,03 

290 0,055 
160 0,015 

skønsmæssig 
A-vitaminvirk-

ning for caroten 
int. enh. A-vit. 

pr. 100 g 

675 
200 

45° 

70 
20 

145 
45 

235 
70 
90 
25 

5 
5 

30 
IO 

30 
IO 

16o 
50 

215 
65 

4~ 
IO 

200 
60 

120 

35 

70 
20 

beregnet af hvide og blomme 
1400 0,04 50 

(660-1920) (0,01-0,13) 

Skønnet totale 
A-vitaminvirk-
ning i int. enh. 
A-vit. pr. 100 g 

3390 
1730 
1850 

360 
180 
720 
370 

1190 
610 
440 
225 

30 
15 

140 
75 

140 
75 

800 
410 

1075 
55° 

200 
100 

1000 
510 

6oo 

3°5 

360 
180 

500 
1450 

1. Procenttallet ved en osts typebetegnelse angiver fedtindholdet i tØrstoff et. Ostens egentlige 
fedtindhold beregnes derfor kun med kendskab til vandindholdet. 

2. Tallene i parantes angiver mindste-største værdi ved 9 .analyser. 
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denne, der er bestemmende for indholdet af 
A-vitamin og caroten. 

Margarine er her i landet ifølge lov vitami
niseret med 14 internationale enheder A-vita
min pr. g og 3,6 µg caroten pr. g. Værdien her
af er til sammenligning indført i fig. 1. 

Bestemmelsen- af A-vitamin i smør er udført 
efter en ved statens vitamin-laboratorium ud
arbejdet metode (4). Caroten er bestemt sam
tidigt med A-vitaminet. 
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