
Medisterpølse 
Af Finn Gaarden Jensen 

Efter anmodning fra Forbrugerrådet igangsatte 
Statens Husholdningsråd en undersøgelse af med
isterpølse med henblik på at konstatere, om der 
ved fremstilling af sådanne pølser blev anvendt 
sojaprotein eller anden form for vegetabilsk pro
tein. Tilsætning af vegetabilsk protein til kØdfars
varer er i dag udbredt og ingenlunde forbudt, så
fremt der blot under nærmere givne omstændig
heder gives oplysning om, at tilsætning har fundet 
sted. Reglerne for deklaration af planteprotein til
lader, at eksportautoriserede virksomheder kan til
sætte op til 3 % planteprotein uden at deklarere 
det. Tilsættes der mere end 3 %, skal mængden 
angives. Der er desværre ingen regler for ikke
eksportautoriserede virksomheder. 

Er varen forsynet med en ingrediensliste, skal 
tilsat planteprotein naturligvis anføres heri i alle 
tilfælde. 

Produkternes ernæringsmæssige værdi skal hel
ler ikke nedvurderes, da vegetabilsk protein er af 
lødig karakter. Blot skal det her fremhæves, at 
vegetabilske proteiner kan binde vand og tillige 
fedt, hvorved selve kØddelen i produktet bliver 
mindre. Da både vand, fedt og vegetabilske pro
teiner er billigere end kØd, kan der skabes en pris
forvridning i retning af, at forbrugeren kan komme 
til at betale en overpris for produktet, såfremt 
tilsætning har fundet sted uden at være deklareret, 
idet sammenligningsgrundlaget med andre og til
svarende produkter herved er faldet bort. 

Nærværende undersøgelse er en fortsættelse af 
husholdningsrådets undersøgelser af kØdvarer -
herunder »KØdpålægsvarer« offentliggjort i Råd 
og Resultater med Tekniske Meddelelser nr. 3, 
1979, »Frosne hamburgere« offentliggjort i Råd 
og Resultater med Tekniske Meddelelser nr. 6, 
1979, »Kvaliteten af svinekød (primært kamstyk
ket) efter tilberedning« offentliggjort i Råd og 
Resultater med Tekniske Meddelelser nr. 5, 1980 
og »Hamburgerrygge« offentliggjort i Råd og Re
sultater med Tekniske Meddelelser nr. 7, 1980. 

Indkøb 

Indkøbene blev foretaget i 19 tilfældigt udvalgte 
slagterforretninger og supermarkeder i det stor
københavnske område, og der købtes 3-4 kg af 
hver prøve. Hvor prøven kunne fås i flere fin
hedsgrader købtes alle, og slagterens eget udsagn 
blev lagt til grund for, hvilken finhedsgrad med
isterpølsen hørte ind under. I alt indkøbtes 22 

forskellige prøver. Ved indkøbene blev slagteren 
spurgt, om prøven var tilsat sojaprotein, og om 
den var hjemmelavet. 

Efter hvert indkøb tleltes prøverne. Den ene 
halvdel blev umiddelbart frosset ned til senere 
organoleptisk bedømmelse. Den anden halvdel 
blev befriet for skind, blandet og derefter nedfros
set til kemisk analyse. 

Der blev på en enkelt undtagelse nær kun fore
taget et indkøb af hver prøve. Undersøgelsen skulle 
ikke være direkte sammenlignende, men blot af
spejle kvaliteten af medisterpølse, der forefandtes 
i en række tilfældigt udvalgte forretninger på det 
storkøbenhavnske marked inden for et kortere tids
rum - nemlig sidste halvdel af september 1981. 

METODIK 

Ved hvert indkøb blev pris og kg-pris noteret. På 
færdigpakninger blev samtlige deklarationer note
ret, og afvigelsen fra den deklarerede nettovægt 
bestemtes. 

Proteinindholdet bestemtes efter Nordisk Meto
dik-Komite for Levnedsmidler nr. 6, 1956 (Kjel
dahl, faktor 6,25). 

Fedtindholdet bestemtes efter Gerbermetoden. 
Indholdet af kulhydrat blev beregnet ved at 

subtrahere indholdet af protein, fedt og aske fra 
indholdet af tørstof. 

Energiindholdet blev beregnet ud fra indholdet 
af protein, fedt og kulhydrat. Der blev regnet med 
17 kJ/g protein og kulhydrat og 38 kJ/g fedt. Her
udover blev fedtenergiprocenten beregnet. 

Tørstofindholdet bestemtes ved tørring til kon
stant vægt ved ca. 105° C, og indholdet af vand 
blev herefter beregnet. 

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

Indholdet af bindevæv (kollagen), som er et mål 
for indholdet af bl. a. sener og brusk i produkter
ne, bestemtes efter Wyler, OD:2. Mitteilung: Die 
Bestimmung des Kollagenen Bindegewebes durch 
vereinfachte Ermittlung des Hydroxyprolingehaltes. 
Fleischwirtschaft 52:42, 1972. Indholdet af binde
væv i forhold til indholdet af protein blev beregnet, 
hvilket giver et mål for lødigheden af det anvendte 
kød. 

Saltindholdet bestemtes ud fra chloridindholdet 
ved titrering efter Vollhard. 
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Sojaprotein påvistes elektroforetisk efter Inga
Johanne Jebsen Haave: En forbedret metodikk til 
påvisning av soyaprotein i kjøttvarer, Norsk Vet. 
Tidsskrift, 82, 317-320 (1970). Efter samme metode 
påvistes kasein. 

Alle analyser blev foretaget på rå prøver. 
Medisterpølserne bedømtes organoleptisk i stegt 

tilstand. Inden da blev de frosne prøver tøet op i 
køleskab (ca. 7° C) i 20 timer. Prøverne blev stegt 
på pande med 60 g margarine pr. 750 g prøve. 
Prøverne blev brunet 1 min. for fuldt blus og her
efter stegt 9 min. for neddæmpet blus på hver 
side. 

Denne metode valgtes efter forforsøg, som viste, 
at den smagsmæssige kvalitet bliver ringere, hvis 
pølsen - som det ofte gøres i husholdningen -
koges før den steges. 

Efter tilberedningen bestemtes stegesvindet, 
hvorefter prøverne blev serveret for 5-6 dommere. 
Ved bedømmelsen, der var udformet som en pro
filsmagning, gav dommerne tillige en karakter for 
helhedsindtrykket af prøven. Denne karakter blev 
givet efter en 10-0 skala, hvor 10 = ideel og O = 
meget ringe helhedsindtryk. 

Der blev endvidere under stegningen af prøverne 
givet bemærkninger om revner m. m. 

RESULTATER 

Resultaterne fremgår af tabellerne 1, 2 og 3. 
Ved indkøbene blev samtlige prøver med und

tagelse af nr. 14 angivet som hjemmelavede. 
På spørgsmålet om, hvorvidt der var tilsat soja

protein, var svaret i alle tilfælde benægtende. 
En slagter angav ved skiltning, at hans produkt 

(nr. 13) indeholdt over 5 % mel. En anden slagter 
angav, »at hans pølser hverken indeholdt soja eller 
mel, men at de var som vor mor lavede dem« 
(nr. 16 og 16a, se senere). 

Det skal bemærkes, at nr. 12 og 16a ved indkø
bet viste sig at være delvis frosset. 

Som det fremgår af tabel 1 var langt de fleste 
prøver grovhakkede. Kun tre var finthakkede, og 
yderligere tre var hakket mellemfint. Hvad angår 
kg-prisen varierede denne fra kr. 13,90 helt op til 
kr. 39,90. De to billigste prøver var imidlertid på 
tilbud. Det skal alleq1de her bemærkes, at selv om 
der statistisk set ikke var nogen sammenhæng mel
lem pris og organoleptisk kvalitet for materialet 
som helhed, var det dog gennemgående de dyreste 
pølser, der havde den bedste kvalitet, se senere. 

Afvigelse fra deklareret nettovægt for færdig
pakningernes vedkommende var ret beskeden. 
Enkelte prøver viste en undervægt på henholdsvis 
3 og 2 1/2 % (nr. 1 og 4). 

Færdigpakningerne på nær en (nr. 5) var forsy-

Tabel 1 

lnd-1 Fin- kg-
Nr. Indkøbssted købs- hed' pris, 

dato kr 

11 Favør, Englandsvej 124 28.9. F 13,903 

2 Chr. Fick's Eftf., Amagerbro-
gade 4 24.9. G 17,90' 

31 Favør, Amagercentret 18.9. M 23,90 
41 Favør, Englandsvej 124 28.9. G 23,90 
51 Sundby Stormarked, Eng-

landsvej 28 22.9. G 23,90 
51 DB, Amagerbrogade 90 17.9. G 24,90 
7 Brødr. Zøllner, Nørrebro-

gade 174 25.9. G 25,60 
8' Flemm. Hansen, Gl. Konge-

vej 178 25.9. M 25,90 
91 Irma, Amagercentret 17.9. F 25,90 

101 Føtex, Vesterbrogade 74-76 23.9. G 26,00 
11 Orla Hansen, Valby Langg. 127 28.9. G 27,90 
12 •Centrum«, Gl. Kongevej 101 25.9. G 28,00 
13 P. E. Larsen, Holmbladsgade 6 22.9. M 28,00 
141 ' DB, Vesterport 30.9. G 29,503 

15 Kaj Veilgaard's Eftf., Frede-
riksborggade 5 21 .9. G 30,00 

16 Verner Husted, Mozartsvej 19 29.9. G 31,00 
16a Verner Husted, Mozartsvej 19 20.10. G 31,00 
17 Alex Jessen, Østerbrogade 91 29.9. G 34,50 
18 N. E. Melhede, Købmager-

gade 30 21.9. G 35,00 
19 Slagteren ved Kultorvet, 

Frederiksborggade 4 21.9. G 35,00 
20 Norsk Fars, Amager Boulevard 

132 24.9. F 37,60 
21 Norsk Fars, Amager Boulevard 

132 24.9. G 37,60 
221 Irma, Amagercentret (»Marie«) 17.9. G 39 ,90 

1. færdigpakning. 
2. F = finthakket, M = mellemhakket, G = grovhakket. 
3. tilbudspris. 
4. langtidsholdbar. 
5. ophørt. 

net med angivelse af pakketidspunkt og sidste 
salgsdato og var dermed i overensstemmelse med 
bekendtgørelse nr. 121 af 28. marts 1980 om detail
forhandling af levnedsmidler samt bekendtgørelse 
nr. 69 af 20. februar 1981 om mærkning af færdig
pakket kød m. v. 

Kun tre færdigpakninger var forsynet med en 
ingrediensfortegnelse tillige med angivelse af næ
ringsindhold (nr. 9, 10 og 22), og en enkelt pak
ning havde kun angivelse af næringsindhold (nr. 
14). Sidstnævnte var i øvrigt langtidsholdbar (L
mærket). 

Indholdet af protein varierede fra 9,0 % og op 
til 14,0 %. Dette må sammenholdes med indholdet 
af bindevæv, der er et mål for produkternes ind-
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Tabel 2 

Pro-
Nr. tein .,. 

9,0 
2 9,7 
3 12,4 
4 10,1 
5 10,6 
6 10,9 
7 11 ,4 
8 10,0 
9 11 ,5 

10 12,9 
11 11 ,0 
12 9,4 
13 13,6 
14 11,6 
15 10,6 
16 11,4 
16a 12,7 
17 10,4 
18 14,0 
19 13,1 
20 9,9 
21 11 ,5 
22 13,6 

Fedt 
% 

31,6 
25,5 
19,5 
24,1 
30,3 
14,9 
16,2 
12,7 
14,4 
16,9 
16,7 
20,4 
14,9 
17,0 
17,6 
18,4 
18,4 
21 ,9 
11 ,0 
20,2 
12,9 
7,0 

17,4 

Kulhy-
drat 
% 

4,4 
6,1 
4,9 
3,3 
1,9 
5,1 
4,3 
8,0 
4,5 
5,8 
3,6 
7,2 
4,1 
1,8 

11,6 
0 

0 

3,6 
4,5 
2,6 
5,0 
6,3 
1,5 

Energi, 
kJ pr. 

100 gram 

1430 
1240 
1035 
1145 
1365 
840 
885 
790 
820 
960 
885 

1055 
865 
875 

1045 
895 
915 

1070 
735 

1035 
745 
570 
920 

Fedt-
energi 

% 

M 
n 
n 
00 
M 
68 

m 
~ 

~ 

~ 

n 
n 
~ 

M 
M 
n 
ro 
n 
~ 

M 
~ 

Q 

n 

Organolegtlsk bedømmelse af medlsterpølse 

Vand 
% 

52,4 
55,3 
60,9 
60,4 
54,9 
66,3 
66,2 
66 ,4 
67,4 
62,0 
~ .2 
60,8 
64,3 
67,1 
57,6 
68,0 
67,0 
62,2 
68 ,2 
61,3 
69,6 
72,6 
65,2 

1. Sejt skind - grålig farve - meget våd og fedtet kon
sistens - atypisk smag - ret salt - bruskstykker - in
gen kødsmag . 

2. Hårdt skind - grålig farve - våd, sjasket og farsagtig 
konsistens - ret salt - atypisk sødlig smag - ingen 
kødsmag . 

3. Rødlig i farven - ingen kødsmag - unaturlig smag -
for salt - unaturlig grov struktur - gummiagtig -
brusk (flæskesvær) . 

4. Sejt skind - rosa farve - grov men løs konsistens -
vandet - lidt for salt og lidt for pebret - lidt kødsmag 
- brusk - lidt bismag. 

5. Let rosa farve - svampet, våd (fedtet) konsistens -
fremmed hengemt og dårlig smag - lidt sejt skind . 

6. Lidt for krydret (peber) - svampet unaturlig konsi
stens - kunstig våd - påfaldende rødlig i farven -
ingen kødsmag - få bruskstumper. 

7. Ret sejt skind - grov, løs, saftig og smuldrende kon
sistens - grå til rosa farve - fremmed smag - svagt 
krydret. 

8. Helt revnet - sprødt skind - blød og svampet konsi
stens, kunstig - svagt krydret - mangler kødsmag -
bensplinter. 

9. Skindet l idt sejt - farven grålig (kødfarve) - saftig -
ret salt - ret krydret (nelliker) - brusk. 

10. Lidt rødlig farve - konsistensen kompakt og lidt tør -
ret krydret (nelliker og peber) - lidt for salt. 

11. Meget sejt skind - rosa farve - noget kompakt kon
sistens - lidt røget smag - kødsmag - ret krydret 
(peber) . 

Aske 
% 

2,6 
. 3,4 

2,3 
2,1 
2,3 
2,8 
1,9 
2,9 
2,2 

2,4 
2,5 
2,2 
3,1 
2,5 
2,6 
2,4 
2,5 
1,9 
2,3 
2,8 
2,2 
2,2 
2,3 

Binde-
væv 
% 

2,2 
2,2 
2,0 
2,3 
2,9 
1,5 
2,2 
1,5 
1,3 
1,8 
1,3 
1,9 
2,2 
1,4 
1,6 
1,3 
1,6 
1,7 
2,2 
1,8 
1,5 
1,4 
1,4 

Bindevæv, 
% af 

protein 

24 
23 
16 
23 
27 
14 
19 
15 
11 
14 
12 
20 
16 
12 
15 
11 
13 
16 
16 
14 
15 
12 
10 

Salt 
% 

2,1 
2,3 
1,6 
1,4 
1,7 
1,9 
1,4 
1,6 
1,6 
1,8 
1,4 
1,5 
1,7 
1,9 
2,0 
1,0 
1,1 
1,3 
1,5 
1,7 
1,6 
1,5 
1,7 

Soja-
protein 

+ 

Ka-
sei n 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

12. Noget hårdt skind - rosa farve - lidt blød og saftig 
konsistens - tilpas krydret og saltet - en anelse bi
smag - lidt kødsmag . 

13. Rødlig farve - kødstruktur - overkrydret (nelliker, pe
ber og salt), dækker kødsmag. 

14. Grålig farve - sejt skind - mellemfin struktur - meget 
salt - nogen kødsmag - svagt krydret. 

15. Rød farve - våd usammenhængende og slimet konsi
stens - farsagtig - kraftig røget og krydret smag (pe
ber) - skindet hårdt men sprødt. 

16. Bleg atypisk farve udvendig - rød indvendig - kom
pakt men væskedrivende - rædselsfuld lugt og smag 
- helt uspiseligt produkt. 

16a. Som 16 - helt uspiselig. 
17. Lidt sejt skind - grålig rosa farve - løs og saftig 

konsistens - lidt kødsmag - mildt krydret. 
18. Skindet lidt sejt - atypisk krydret, stærk og ikke af

stemt, løg dominerer - grov, løs og smuldrende struk
tur - lidt smag af kød. 

19. Skindet lidt sejt - lidt for salt - tilpas krydret - god 
konsistens - smager af kød . 

20. Lidt sejt skind - lidt rosa farve - blød og våd kon
sistens (fiskefarsagtig) - mild og ret smagsløs -
ukrydret. 

21 . Sejt skind - grov struktur - saftig konsistens - noget 
krydret , især peber - lidt rosa farve. 

22. Sprødt skind - grålig farve - lidt for salt - afstemt 
krydret - god fast kødstruktur - god kødsmag. 

.-
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Tabel 3 

Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16a 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Stegesvind 0/o 

25 
18 
14 
24 
15 
8 

22 
6 

10 
18 
22 
15 
15 
17 
12 
17 
13 
15 
20 
25 
10 
9 

16 

Helhed 

5,0 
5,4 
4,7 
6,0 
5,4 
5,5 
6,0 
5,4 
6,8 
6,3 
5,8 
5,7 
5,6 
6,4 
4,2 
1,4 
1,2 
6,6 
5,8 
8,5 
6,2 
7,6 
7,7 

hold af bl.a. sener og brusk (eller med andre ord 
protein af en meget ringe kvalitet). Indholdet af 
bindevæv var af størrelsesordenen 1 lh-2 % og 
udgjorde for visse af produkternes vedkommende 
omkring 25 % af det samlede indhold af protein . 

Så hØje værdier synes at indicere, at det indgå
ede kød ikke er afpudset i tilstrækkelig grad. 

Det var især blandt .de billigere produkter, at 
bindevævets andel af proteinindholdet var stort. 

Det skal dog bemærkes, at produkternes ernæ
ringsmæssige værdi ikke forringes, såfremt binde
vævets andel ikke overstiger 25 % af det samlede 
proteinindhold. 

Indholdet af fedt var for flere af produkternes 
vedkommende af en væsentlig størrelse. To af prø
verne havde et indhold af fedt på ca. 30 %, og for 
disse prøvers vedkommende var fedtenergiprocen
ten over 80. Generelt taget var fedtenergiprocenten 
for samtlige prøver ret høj - laveste værdi var 
47 %. Til sammenligning skal det bemærkes, at 
der fra nordisk side anbefales, at højst 35 % af 
energien i kosten som helhed bør stamme fra fedt. 

En regressionsanalyse viste, at der var sikker 
sammenhæng mellem prøvernes pris, deres ind
hold af protein (korrigeret for indhold af binde
væv) og deres indhold af fedt. Proteinet er den 
dyre bestanddel og fedt den billigere. De dyre prø
ver indeholdt således også mest reelt protein og 
mindst fedt, hvorimod det omvendte gjorde sig 

gældende for de billige prøver. Dette skal dog ses 
i lyset af, at en stor del (godt halvdelen) af prø
verne indeholdt kasein, som består af ca. 90 % 
rent protein, hvilket således er medvirkende til 
(igen) at nedsætte indholdet af reelt kØdprotein. 
Det skal herudover bemærkes, at kasein også kan 
binde fedt og vand. 

Det ville være Ønskeligt, at der eksisterede et 
generelt krav om deklaration af medisterpølsers 
sammensætning. 

Prøvernes totale energiindhold i kJ pr. 100 g 
varierede også meget. Mindste indhold var 570 kJ 
pr. 100 g, og største indhold var 1430 - altså knap 
3 gange større end mindste indhold. 

Det beregnede indhold af kulhydrat var i de 
fleste tilfælde omkring 5 % eller derunder. I en 
prøve (nr. 8) var indholdet 8 % og i en anden (nr. 
15) 11,6 % (henholdsvis næsthøjeste og højeste). 

Med en enkelt undtagelse stemte de analyserede 
værdier stort set overens med de deklarerede. 
Undtagelsen fandtes i· fedtindholdet for nr. lO's 
vedkommende, idet indholdet var deklareret til 
25 % i modsætning til et analytisk bestemt indhold 
på 16,9 %. 

Indholdet af vand varierede i prøverne fra 
52,4 % op til 72,6 %, askeindholdet fra 2-3 % og 
saltindholdet fra ca. 1-2 %. 

Med hensyn til indhold af sojaprotein viste det 
sig, at en prøve (nr. 3) var tilsat dette protein, 
uden at det på nogen måde fremgik, at tilsætning 
havde fundet sted. 

Resultaterne fra tilberedningen og den organo
leptiske bedømmelse fremgår af tabel 3 samt af 
oversigten side 29. 

Stegesvindet for de forskellige prøver varierede 
fra 6 % og helt op til 25 %. Mere end en fjerdedel 
af de indkøbte prøver havde et stegesvind på 20 % 
eller derover. Det skal også nævnes, at stegesvin
det var omvendt korreleret med indholdet af vand, 
hvilket vil sige, at jo mere vand prøven indeholdt, 
jo mindre blev stegesvindet. Dette synes imidlertid 
ikke at være umiddelbart logisk. 

De fleste prøver revnede mere eller mindre un
der stegningen. En enkelt prøve (nr. 8) revnede 
over det hele - der var ikke et helt stykke tilbage. 
Hertil skal bemærkes, at medisterpølseskind spræk
ker hurtigere under tilberedning, når produkterne 
først har været frostlagrede. 

Bedømmelse af helhed gav som resultat, at der 
var sikker forskel mellem prøverne. Nr. 19, 22 og 
21 bedømtes at være blandt de bedste, og nr. 16 
respektive 16a var så afgjort de dårligste. Nr. 16 
og 16a er indkøbt samme sted. Grunden til, at der 
blev foretaget et ekstra indkøb var, at første ind
køb i organoleptisk henseende blev bedømt som 
uspiselig. Næste indkøb, som fandt sted 3 uger se
nere (prøven var i øvrigt frossen), bedømtes igen 
som uspiselig. 
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Da der på grund af disse resultater opstod for
modning om, at der til fremstilling af prøven var 
anvendt ornekØd, kontaktedes Statens Husdyr
brugsforsøg, afdelingen for dyrefysiologi, biokemi 
og analytisk kemi. Prøven blev analyset for Sa
androstenon ved hjælp af RIA-metoden (radioim
munologisk metode) og fandtes at indeholde 0,31 
µg pr. gram fedt. 

Sa-androstenon anses som det vigtigste ornelugt
stof. Det er et karakteristisk kønshormon hos orner 
og findes i spækket. 

Birgitta Malmfors & Kerstin Lundstrom har i en 
oversigtsberetning - Consumer Reaction To Boar 
Meat - A Review - sammenholdt intensiteten af 
ornelugt - en urinagtig kvalm lugt - med indholdet 
af 5a-androstenon og her angivet, at jo mere 5a
androstenon, jo stærkere lugt. Indplaceres derfor 
det fundne indhold af 5a-androstenon i denne 
sammenligning, må det formodes, at det i prøven 
indgåede spæk stammer fra en orne, der har en 
sådan lugtintensitet, at det går ud over kvaliteten, 
hvilket den organoleptiske undersøgelse da også 
synes at bekræfte. 

Mange af prøverne bedømtes at være for salte. 
Der kunne derfor fremsættes et ønske om, at salt-

indholdet i sådanne produkter var så lavt som mu
ligt og i hvert fald ikke oversteg 1 %, dette også 
ud fra den betragtning at der anbefales en generel 
begrænsning i saltforbruget. 
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Sammendrag 

Husholdningsrådet har undersøgt kvaliteten af 22 
forskellige prøver af indkøbt medisterpølse. Un
dersøgelsen var ikke lagt an på at være en sam
menlignende undersøgelse, men skulle afspejle 
kvaliteten af indkøbt medisterpølse i en række til
fældigt udvalgte slagterforretninger og supermar
keder i et tilfældigt valgt tidsrum i det storkøben
havnske område. 

Undersøgelsen har omfattet bestemmelse af bl. a. 
protein, fedt, kulhydrat og bindevæv samt påvis
ning af sojaprotein. 

Herudover er prøverne blevet bedømt organo
leptisk i stegt tilstand, tillige med at stegesvindet 
bestemtes. 

Af resultater viste undersøgelsen, at der var 

en sammenhæng mellem prøvernes kg-pris, deres 
indhold af protein og fedt på den måde, at jo 
mere protein jo dyrere - jo mere fedt og dermed 
mindre protein jo billigere, dog under hensyntagen 
til at mange prøver indeholdt kasein. Der kunne 
ikke påvises en egentlig sammenhæng mellem prø
vernes organoleptiske kvalitet og kg-pris, men der 
var tendenser til, at de dyreste prøver, havde den 
bedste organoleptiske kvalitet. Flere af prøverne 
havde et ret betydeligt indhold af fedt og dermed 
en meget hØj fedtenergiprocent. 

En enkelt af prøverne var tilsat sojaprotein, 
uden at dette fremgik af en deklaration, og der 
var en stærk formodning om, at en anden af prø
verne var fremstillet ud fra ornespæk. 

Summary: Pork Sausage 

The Danish Government Home Economics Coun
cil har examined quality of 22 different samples 
of purchased pork sausage. The investigations were 
not aimed as comparative examination but in
tended to reflect the ,quality of pork sausages pur
chased at random from butcher's shops and super
markets within the area of Greater Copenhagen 
during an occasional period. 

The examination have included determination 
of composition of protein, fat, starch and con
nective tissue, as well as demonstration of the 
presence of soya protein. 

The samples were furthermore evaluated organ
oleptically in roasted state, and simultaneously the 
roasting waste was determined. 

The results proved a correlation between the 
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selling price per kilo and the contents of fat and 
protein of the samples, i.e. the more fat and ac
cordingly Jess protein the lower price, however, 
duly considering that many samples contained 
casein. 

No actual correlation can be proved between 
the organoleptical quality and the selling price per 
kilo beyond a trend indicating that the highest 

priced samples had the best organoleptic quality. 
Several samples had a considerable content of 

fat and accordingly a very high fat energy per
centage. 

Soya protein had been added to one of the 
samples, however, without labelling notification, 
and there was strong reason to believe that another 
sample was made with boar pig back fat. 

Eftertryk tilladt med kildeangivelse, men i henhold til § 2, i lov nr. 178 af 20. april 1960 om Statens Husholdningsråd 
må resultaterne af rådets undersøgelses- og forsøgsarbejde kun anvendes i reklameøjemed, når rådet skriftligt har givet tilla
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