
Undersøgelse af kødpålægsvarer 
Af Finn Gaarden Jensen 

Efter anmodning fra De Danske · Husmoderfor
eninger og De Husholdningspædagogiske Forenin
ger pflbegyndte husholdningsrl'ldet en undersøgelse 
af kØdpfllægsvarer. I første omgang valgtes det at 
undersøge vakuumpakkede skiveskflrne spege- og 
kødpølser samt hele smørepølser. 

Pølserne indkøbtes i 2-3 gentagelser i køben-

Spegepølser 

1. Salami 
2. Spegepølse 
3. Spegepølse uden farve 

havnske supermarkeder i tiden april til august, og 
hver pØlse købtes i 4-8 pakninger pr. gentagelse 
afhængig af mængden af pølse pr. pakning. 

Der indkøbtes 7 forskellige typer spegepølse, 5 
typer kødpølse og 2 typer smørepølse. De indkøbte 
produkter var følgende: 

Firma 
Tulip, Vejle 
Irma Kød 
Irma Kød 

4. Cervelatwurst (tysk spegepølse, finthakket, 
uden farve) 

W. Bunkenborgs Pølsefabrik A/S 

5. Holsteiner (tysk grovhakket spegepøJ..se, uden 
farve) 

W. Bunkenhorgs Pølsefabrik A/S 

FDB 

METODIK 

Pris 

6. Salami Tyk 
7. Sønderjysk Spegepølse 

KØdpØlser 
11. Kødpølse 
12. Kødpølse 
13. MalakoffpØlse 
14. Kødpølse 
15. Paprikapølse 

Smørepølser 
21. TepØlse 
22. Rligenwalder TepØlse med rom 

Ved indkøbene blev pris/pris pr. kg noteret. Pri
serne er alle fra forflr og sommer 1978. 

Nettoyægt 
Nettovægten bestemtes som brutto ..;- tara til sam
menligning m~d den deklarerede, hvilket skete for 
3 pakninger pr. indkøb. 

Deklarationer 
Samtlige deklarationer blev noteret til bl. a. sam
menligning med analytisk bestemte værdier. 

Tørstof 
Tørstofindholdet bestemtes ved tørring til konstant 
vægt ved 1'02-105° C, efter at prøven var rørt ud 
med sand. 

Aske 

FDB 

Tulip, Vejle 
Irma Kød 
Irma Kød 
FDB 
FDB 

W. Bunkenborgs Pølsefabrik A/S 
Marburger A/S 

Askeindholdet bestemtes efter foraskning ved ca. 
550° C til konstant vægt. 

Protein 
Proteinindholdet bestemtes efter forskrift fra Nor
disk Metodik-Komite for Levnedsmidler nr. 6, 1956 
(KjeJ.dahl, faktor 6, 25). 

Fedt 
Fedtindholdet bestemtes efter Gerbermetocfen. 

Kulhydrat 
Kulhydratindholdet blev beregnet ved at subtrahe
re indholdet af henholdsvis aske, protein og fedt 
fra indholdet af tØn,tof. 
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Energi RESULTATER 
Energiindholdet blev beregnet ud fra indhold af 
protein, fedt og kulhydrat og sammenlignet med 
det deklarerede. 

I det følgende vil hver produkttype blive gennem
gået for sig. 

Kollagen 
Spegepølser 

Indholdet af kollagen, som er et mål for indhol
det af bl. a. sener og brusk i produkterne, bestem
tes efter 150/DIS 3496,2. 

Da der er forskel i de indkøbte pakkers nettovægt, 
er det kun kg-prisen, der er relevant i en prissam
menligning. Kg-prisen for produkterne (tabel l a) er 
af størrelsen kr. 50-60. Dyreste produkt er pølserne 
fra W. Bunkenborgs Pølsefabrik med en kg-pris på 
kr. 61,80. Fremmedproteiner 

Sojaprotein og kasein påvistes elektroforetisk efter 
Inga-Johanne Jebsen Haave: En forbedret meto
dikk til påvisning av soyaprotein i kjØttvarer, 
Norsk Vet. tidsskrift 1970, 82, 317-320. 

Nettovægten af de undersøgte produkter stemte 
stort set overens med den deklarerede, og kun i 
ganske enkelte tilfælde konstateredes undervægt, 
der for en af pakningernes vedkommende (Salami 
fra Tulip) var 6,9 %. 

Inden de kemiske analyser blev pølserne fra 3-6 
pakninger hakket 2 gange med en STULTZ auto
matic kØdhakker med 4'-h mm hulskive efterfulgt 
af grundig blanding med gaffel. Alle analyser ud
førtes i dobbelt bestemmelse. 

I tabel la er endvidere angivet antallet af skiver 
pr. pakning samt størrelsesordenen af den på pak
ningerne deklarerede nettovægt (den enkelte pak
ning stemplet med individuel vægt). 

Tabel 1a. Priser m.m. 

Kode nr. I Produkt 

I 
Fabrikant I 

Kg-pris 

I 
Antal 

I 
Størr.ord. af dekl. 

kr. skiver nettovægt, g 

Salami • Tulip, Vejle 43,63-51,11 ~15 90--150 
2 Spegepølse (8 skiver) Irma Kød 55,90 8 85- 90 
3 Spegepølse u/farve (8 skiver) Irma Kød 55,90 8 90 
4 Cervelatwurst (tysk spegepølse finthak- W. Bunkenborgs 61,80 8 70 

ket, u/farve) Pølsefabrik A/S 
5 Hoisteiner (tysk grovhakket spegepølse, W. Bunkenborgs 61,80 8 70 

u/farve) Pølsefabrik A/S 
6 Salami Tyk FDB 50,71-53,57 7 70 
7 Sønderjysk Spegepølse FDB 56,43 7 70 

Tabel 1b. Priser m.m. 

Kode nr. I Produkt Fabrikant 

I 
Kg-pris 

I 
Antal I Størr.ord. af dekl. 

kr. skiver nettovægt, g 

11 Kødpølse Tulip, Vejle 39,5(µ1 ,25 10 100 
12 Kødpølse Irma Kød 41 ,90 8 80-90 
13 Maiakoffpølse Irma Kød 42 ,90 10 110 
14 Kødpølse FDB 39,29-42, 14 6 70 
15 Paprikapølse FDB 56,50 4 100 

Tabel 1c. Priser m.m. 

Kode nr. I Produkt Fabrikant 

I 
Kg-pris 

I 
Dekl. netto-

kr. vægt, g 

21 Tepølse W. Bunkenborgs 34,57 min . 175 
Pølsefabrik A/S 

22 ROgenwalder Tepølse med rom Marburger A/S 35,00 170 
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Tabel 2 angiver de i produkterne indgåede in
gredienser. I samtlige spegepølser indgår spæk 
omend i varierende mængder. Spegepølserne fra 
W. Bunkenborgs Pølsefabrik A/S indeholder som 
de eneste oksekød jvf. pris. Endvidere indeholder 
alle pølser krydderier samt konserveringsmiddel 
(natriumnitrit). 3 af pølserne deklareres uden far-

Tabel 2. Deklarationer, spegepølse 

Cl) 

"' ,:, 
& ,:, .. m .>< ,:, 
a. .. Cl) .. Cl 
Q) .>< .>< 

~ .>< Cl) .>< 
Cl æ > "' Cl) 
Q) æ "' a. a. iii .>< iii en en :.: u:: 0 en 

1 55 35 6 
2 38 28 28 6,5 
3 38 27 27 6 
4 X X X X 

34 46 16 4 
5 34 46 16 4 
6 40 51 2 
7 43 46 3 

1 Hvidløg 3 Glucono-~-lacton 
2 Hvedemel ca. 4% Ascorbinsyre 

Tabel 3. Deklarationer, kødpølse 
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4 Ærter 

Sukker 
Fosfat 0,2 % 

5 
5 

1 Vand 21 % 
Fosfat 

5 Vand 29% 
Druesuker 2 °/o 
Kaseinat 1 % 
Løg 

ve og 3 deklareres at indeholde vegetabilsk pro
tein - en af disse tillige kaseinat (mælkeprotein). 

Samtlige produkter var også forsynet med op
bevaringsforskrift, pakkedato samt sidste salgsdato. 

Herudover var produkterne forsynet med næ
ringsdeklaration - protein, fedt, kulhydrat og ener
giindhold pr. 100 gram, og i tabel 5 er de dekla-
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2 2 X X 

2 2 X X 

X X 0,03 0,0075 
X X 0,03 0,0075 1 
2 X X X 3 
2 X X 

6 Vand 24% 
Agurker syltet 15 % 
Kaseinat 2 °/o 
Paprika, syltet 1 % 
Æggehvide 
Løg 
Hydrolyseret planteprotein 
Fosfat 

2 Vand 21 % 
Mælkeproteiner 2 % 
Emulgatorer 
Natriumascorbinat 

Fosfat 
Glucono-lJ-lacton 

Ascorbinsyre 
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Tabel 4. Deklarationer, smørepølse 

., 
"' .; 
a. 
Q) 

,i "" lll E a. 
en en 

21 60 
22 

1 Ægte rom 
Ascorbinsyre 
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" "" Q) 
C 
·;;: iii en en 

35 3 
95 

rerede værdier anført til sammenligning med de 
analytisk fundne. Med hensyn til indholdet af pro
tein stemte dette godt overens med det deklare
rede. Resultatet var imidlertid noget anderledes, 
hvad angik fedtindholdet. Her fandtes 1 indkøb 
af Irmas spegepølse uden farve at indeholde 31 % 
mere fedt end deklareret og 1 indkøb af W. Bun
kenborgs HolsteinerpØlse 25 % mere end deklare
ret. 

Nogle indkøb indeholdt betydeligt mindre fedt 
end deklareret, hvilket især gjaldt Cervelatwurst 
fra W. Bunkenborg. To af indkøbene deklareredes 
at indeholde 54 % fedt, hvor de analytisk fundne 
værdier var på ca. 39 %. Tredie indkøb af nævnte 
mærke spegepølse deklareres imidlertid at inde
holde kun 36 % fedt, så meget tyder på, at der er 
sket en receptændring, før der er sket en etikette
ændring.* 

Hvad angår indholdet af kulhydrat, stemmer 
dette nogenlunde overens med deklarationen, om
end det ud fra analyserne beregnede indhold i en
kelte af indkøbene ligger lidt højere. 

De beregnede energiindhold stemmer ligeledes 
godt overens med de deklarerede indhold, undta
gen i det ovenfor nævnte indkøb af Irmas spege
pølse uden farve med det høje fedtindhold. 

Tørstofindholdet (tabel 5) er af størrelsen 60-
80 %, og askeindholdet varierer fra ca. 4 % til 8 %. 

Indholdet af kollagen er af størrelsen 1,5 % til 
3,0 %, som ved division med de procentiske ind
hold af protein kan omregnes til proteinets ind
hold af bindevæv. 

Som det således fremgår af tabel 5, varierer 
indholdet af bindevæv fra ca. 10 % til 30 %, og 
generelt taget er kvaliteten af kød af en ernæ
ringsmæssig ringere kvalitet, jo højere indholdet af 
bindevæv er. I produkter, hvor der imidlertid fo
rekommer fremmedprotein, bliver forholdet kolla-

* Efter undersøgelsens afslutning er denne fejl be-
kræftet af fabrikanten. 
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gen:protein lavere, end hvis der var anvendt kØd 
alene, på grund af ikke-kØdproteindelen. Den er
næringsmæssige kvalitet af produktet vil derfor 
være noget lavere end oprindeligt antaget. 

Med hensyn til indholdet af fremmedprotein 
påvistes sojaprotein i Salami fra Tulip, Salami Tyk 
og Sønderjysk spegepølse, begge sidstnævnte fra 
FDB. I Sønderjysk spegepølse påvistes også ka
sein. Dette var helt i overensstemmelse med de
klarationerne, og i de øvrige produkter kunne ikke 
påvises fremmedprotein. 

Kødpølser 
Tabel lb angiver kg-prisen for de indkøbte pro
dukter, og denne er på en enkelt undtagelse af 
størrelsen kr. 40. Paprikapølsen fra FDB kostede 
kr. 56,50 pr. kg. I tabellen er ligeledes angivet 
antallet af skiver pr. pakning samt størrelsen af 
den på pakningen deklarerede nettovægt.• 

Nettovægten er i orden på nær et enkelt ind
køb af kØdpØlse fra Tulip, hvor de undersøgte 
pakninger var ca. 4-5 % undervægtige. 

Tabel 3 angiver de indgåede ingredienser. Som 
det fremgår, indeholder alle pølser på nær kØd
pØlsen fra Tulip spæk. Alle pølserne indeholder 
mælkeprotein, og heraf indeholder 3 endvidere ve
getabilsk protein. Alle pølser indeholder salt, 
krydderier og konserveringsmiddel (natriumnitrit) 
og med undtagelse af paprikapølsen fra FDB in
deholder pølserne også farve. 

Med hensyn til deklaration af næringsindhold 
stemmer proteinindholdet overens med det dekla
rerede, hvilket ikke helt er tilfældet med fedtind
holdet, der i nogle tilfælde er noget større end 
det deklarerede. Hvad angår indholdet af kulhy
drat er der med enkelte undtagelser ret god over
ensstemmelse med det deklarerede. 

Deklarationen af energiindhold stemte ret godt 
overens med det deklarerede. 

Alle mærker var forsynet med deklaration af op-



Tabel 5. Sammensætning. Spegepølse IN 
Spege-, Protein 'I, I Fedt 'lo I Kulhydrat ' lo I Energi kJ 

I 
Tørstof ' lo 

I 
Aske 01, 

I 
Kollagen 'lo I Bindevæv 01, 

pølse Dekl. I Fundet Dekl. I Fundet Dekl. I Beregnet Dekl. J Beregnet Fundet Fundet Fundet Beregnet 

11 10,1-11,2 60 55,7--56,7 0-1 0-3,3 2470 232!>---2350 74,6-76,2 6,6-7,3 2,1-2,6 19,6-24,8 
2 13 12,0-13,6 48 46,8-50,0 1,5 3,2-3,8 2071 2065-2170 71 ,3-72,6 6,6-7,7 2,6-3,3 23,3-24,3 
3 16 14,9--16,4 41 39,6-53,7 3 3,9---6,6 1900 1850-2375 66,1-79,8 5,6-6,5 2,5-3,2 15,2-20,4 
4 16 17,!>---19,9 54 38,6-39,2 4 0,4--0,6 2510 1770-1840 60,6---64,5 4,1-4,8 1,6-2,0 10,0-10,3 
4 18 18,4 36 35,9 0-1 1,9 1680 1710 60,6 4,4 2,1 11,4 
5 18 16,7- 19,1 36 41,0-44,9 0-1 0,3-0,6 1680 1890-1955 66,1-69,8 5,1-5,8 2,4-3,1 12,!>---18,6 
6 11 12,6-13,2 52 47,1-48,8 3 3,3-4,1 2210 208!>---2130 72,0-72,2 7,1 - 7,8 3,1-3,2 25,0-31,1 
7 14 12,1-13,3 54 53,0-53,8 0-1 0-0,2 2300 2240-2255 70,1-70,4 4,0-4,4 1,6-1 ,9 13,2-14,3 

I 
~ 
txl 
:i,:: 
z .,... 
!Il 

Tabel 6. Sammensætning. Kødpølse :i,:: 
txl 

Kød- I Protein °1, I Fedt 01, I Kulhydrat 'lo I Energi kJ 

I 
Tørstof 'lo 

I 
Aske 'lo 

I 
Kollagen 'lo I Bindevæv 'lo i( 

pølse Dekl. I Fundet Dekl. I Fundet Dekl. I Beregnet Dekl. I Beregnet Fundet Fundet Fundet Beregnet txl 
t1 

11 10 11,2 31 37,1 6,5 0 
t1 

1460 1600 51,0 4,1 2,4 21,4 txl 
11 11 10,3-10,9 29 31,2-33,5 4,5 5,9---6,2 1370 147!>---1550 52,3-53,9 4,0-4,2 2,4-2,5 22,0-24,3 t"" 
12 9 10,0-10,9 24 23,3-27,5 6 0,5-6,0 1151 115!>---1220 42,1-43,1 3,1-3,6 1,!>---1,8 13,6-18,0 txl 
13 11 11 ,9--12,0 28 25,4-26,5 5 0,9-3,5 1318 121!>---1225 42,4-44,1 3,0-3 ,6 2,0-2,2 16,7-18,5 t"" 

!Il 
14 10 9,9--10,8 26 28,0-31,7 6 3,2-7,4 1260 1360-1445 48,5-49,1 3,2-3,4 1,9--2,1 19,2- 19,4 txl 
15 10 10,3-10,8 21 22,4-22,7 2 2,0-3,2 1000 1080-1090 38,5-39,2 3,0-3,3 1,4 13,0-13,6 ::i:i 

Tabel 7. Sammensætning. Smørepølse 

. Smøre- , Protein 'lo I Fedt 'lo I Ku lhydrat 'lo I Energi kJ 
I 

Tørstof 'lo 

I 
Aske 'lo 

I 
Kollagen 'lo / Bindevæv 'lo 

pølse Dekl. I Fundet Dekl. I Fundet Dekl. I Beregnet Dekl. J Beregnet Fundet Fundet Fundet Beregnet 

21 10 10,7-11,9 53 44,7-46,5 0-1 0-1 ,5 2190 1900--1985_ 59,7-62,6 3,3-3,6 2,5-3,0 22,7- 25,4 
22 16 7,9--9,7 33 49,6-61,5 1 0-2,3 2280 209!>---2485 65,6-73,3 3,8-4,0 2,2-3,5 27,6-36,1 
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bevaringsforskrift, pakkedato samt sidste salgs
dato. 

Tørstofindholdet i kØdpØlserne var betydeligt 
lavere end i spegepølserne og varierede fra ca. 
40 % til 50 % . Askeindholdet var af størrelsen 
3-4%. 

Indholdet af kollagen var nogenlunde som i spe
gepølserne (1,4-2,6 % ), og omregnet til bindevæv 
blev resultaterne 13,0-24,3 %. 

Med hensyn til indholdet af fremmedprotein 
kunne der påvises sojaprotein i Irmas kØdpØlse og 
MalakoffpØlse samt Kødpølsen fra FDB. Kasein 
kunne påvises i alle pølser med undtagelse af 
KØdpØlsen fra Tulip, og der fandtes således ingen 
uoverensstemmelser med det deklarerede. 

Smørepølser 
Kg-prisen for de indkØbte smørepølser var ca. kr. 
35 (tabel le). 

Med hensyn til nettovægten var ingen af de un
dersøgte pØlser undervægtige, og den deklarerede 
nettovægt var i Øvrigt omkring 170 gram. 

I tabel 4 er angivet de indgåede ingredienser, 
og som det fremgår af tabellen, består pølserne 
stort set af det samme. 

Hvad angår næringsindholdet, var der nogle 
uoverensstemmelser mellem det deklarerede og de 
analytisk bestemte værdier. I tepølsen fra W. 
Bunkenborgs Pølsefabrik stemte proteinindholdet 
overens med det deklarerede, hvilket ikke var til
fældet med fedtindholdet, der var omkring 10 % 
absolut lavere end det deklarerede . . Endnu større 
afvigelser fandtes for Riigenwalder pølsens ved
kommende. Her var proteinindholdet kun omkring 
halvdelen af det deklarerede og fedtindholdet fra 
1 Yz til 2 gange større. 

Deklarationen af energiindhold stemte nogen
lunde overens med de beregnede værdier, men det 
skal bemærkes, at det beregnede energiindhold ud 
fra næringsdeklarationen for Riigenwalder pølsens 
vedkommende kun giver 1525 kJ i modsætning til 
de 2280 kJ, som deklareres. 

Indholdet af tørstof var noget større i Riigen
walder pølsen end i tepølsen fra W. Bunkenborgs 
Pølsefabrik. 

Indholdet af bindevæv i proteinet var ligeledes 
størst i Riigenwalder pølserne - en enkelt indeholdt 
godt 36 %, hvilket sammenholdt med det høje fedt
indhold og lave proteinindhold indicerer, at disse 
pølser har en ringe ernæringsmæssig kvalitet. 

Der påvistes ikke indhold af fremmedprotein, 
som da heller ikke er nævnt i deklarationen. 

Resume: Kødpålægsvarer 

Husholdningsrådet har undersøgt et udvalg af kød
pålægsvarer for bl. a. pris, nettovægt, tørstof, aske, 
protein, fedt, kulhydrat, bindevæv og tilsat frem
medprotein, og de fundne værdier er sammenlig
net med de på emballagerne deklarerede. 

Alt i alt er indgået 7 typer spegepølse, 5 typer 
kødpølse og 2 typer smørepølse. 

Resultaterne viste, at proteinindholdet med en 
enkelt undtagelse stemte overens med det dekla
rerede. Noget anderledes stillede sagen sig med 
fedtindholdet, idet der i nogle prøver fandtes be-

tydeligt mere fedt end deklareret, til gengæld fand
tes i andre indkøb en del mindre end deklareret. 

Der var store variationer i produkternes indhold 
af bindevæv inden for typerne, og dermed også i 
produkternes kvalitet. I en af smørepølserne ud
gjorde bindevævet mere end 1/3 af proteinet. En 
del af produkterne indeholdt fremmedprotein, 
hvilket da også fremgik af deklarationen. I ingen 
af produkterne påvistes tilsat fremmedprotein, 
uden at dette var deklareret. 

Summary: Examination of Sandwich Charcuterie Produets 

The Danish Government Home Economics Coun
cil has examined a series of sandwich charcuteries 
with regard to among others price and net weight, 
as well as contents of dry matter, ash, protein, fat, 
carbohydrates, connective tissue and added protein. 
The determined values have further been collated 
with the labelled declarations. 

Examined in all were 7 types of salami sausage, 
5 types of saveloy sausage, and 2 types of sand
wich spread sausage. 

The attained results established that the protein 
content with one exception agreed well with the 
labelled values, unlike the content of fat proving 

in some samples a considerably higher and other
wise in other samples a noticeably lower content 
than labelled. 

Within the different types of each range the 
content of connective tissue and accordingly the 
quality of the produets varied substantially. 

One of the sandwich spread sausage type proved 
for instance a content of well over 36 percent of 
connective tissue. 

Some of the produets contained added protein 
as also labelled. None of the produets was found 
to contain added protein unless so stated in the 
labelled declaration. 


