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Forord

Ved konserveringsteknik forstås i denne bog industriel konservering af levnedsmidler. Dog omtales mejeri-
produkter, cerealier og fedtstoffer kun sporadisk.

I 1965 udkom 3-bindsværket ”Industriel levnedsmiddelkonservering” af Poul Erner Andersen, Mogens Jul og
Hans Riemann, bistået af Jørgen E. Pedersen. Bogen var tænkt som en opslags- og lærebog, en opslagsbog
for teknikere m.m. i levnedsmiddelindustri og levnedsmiddelkontrol, og en lærebog til brug for undervisnin-
gen i levnedsmiddelkonservering på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.

Da bogen blev udsolgt, udarbejdede Leif Bøgh-Sørensen, Jørgen Højmark Jensen og Mogens Jul bogen
”Konserveringsteknik”. DSR udgav bind 1 i 1978 og bind 2 i 1981, og med Peter Zeuthen som medforfatter
er begge senere blevet revideret tre gange.

Leif Bøgh-Sørensen og Peter Zeuthen forestod den sidste revision, hvor ”Konserveringsteknik 2” i nyt
design blev udgivet af DSR forlag i 2002, og denne ”Konserveringsteknik 1” i 2004.

Konserveringsteknik 1 indeholder 
Kap. 1: Kvalitet og holdbarhed. (Objektiv og subjektiv bedømmelse; statistiske metoder; forskellige råvarer

og deres forbehandling)
Kap. 2: Emballage
Kap. 3: Kuldeteknologi
Kap. 4: Køling
Kap. 5: Frysning

I forhold til tidligere udgaver er der af pladshensyn foretaget en koncentrering af visse sektioner. En stor del
af ”Konserveringsteknik 1” er materiale, som i ajourført form er medtaget fra tidligere udgaver, og vi takker
endnu engang de mange personer, der har bidraget på forskellig vis.

De øvrige konserveringsformer omtales i ”Konserveringsteknik 2” med kapitlerne 6-12: Tørring, Røgning,
Saltning, Kemisk konservering, Fermentering, Varmekonservering og Strålingskonservering. Desuden kapitel
13: Tab i næringsværdi.

Principperne for levnedsmiddelkonservering ændres ikke, men der sker hele tiden ændringer og forbedrin-
ger i teknologien, ikke mindst pga. den stadig stigende anvendelse og integrering af computere, IT m.m. Des-
uden har den kraftigt øgede offentlige opmærksomhed om levnedsmidlers kvalitet og sikkerhed medført, at
industrien i stadigt stigende omfang benytter HACCP og andre kontrolsystemer.

Forslag til ændringer, rettelser eller tilføjelser er velkomne. De bedes rettet til forfatterne eller til forlaget.

Som i tidligere udgaver er der ikke givet litteraturhenvisninger til alle data, tabeller, figurer o.l. Der er ikke
forslag til supplerende litteratur, fordi der hele tiden kommer nye oplysninger i form af bøger, tidsskrifter
m.m., ikke mindst på internettet.

Leif Bøgh-Sørensen og Peter Zeuthen

Juli 2004
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Formålet med levnedsmiddelkonservering er at
forlænge levnedsmidlers holdbarhed, dvs. be-
vare deres kvalitet i længere tid. Det er derfor
væsentligt at kunne måle kvaliteten, og det kan
gøres objektivt eller subjektivt. I afsnit 1.1 dis-
kuteres begrebet kvalitet, ligesom der omtales
nogle objektive metoder til måling af kvalitet.
Afsnit 1.2 omhandler subjektive metoder til
måling af kvalitet.

Den resterende del af kap. 1 omhandler og-
så forhold, der er fælles for alle eller i hvert
fald de fleste konserveringsmetoder. Afsnit 1.3
giver en kort omtale af statistiske metoder,
hvorefter der er 4 afsnit om råvarerne: kød
(1.4), fjerkræ (1.5), fisk (1.6), frugt og grøntsa-
ger (1.7).

1.1 Objektiv måling af kvalitet 
og friskhed

Det er meget vigtigt at kunne måle levneds-
midlers kvalitet, ikke mindst ved vurdering af
forskellige konserveringsmetoders effektivitet,
ved undersøgelse af levnedsmidlers holdbar-
hed osv. 

Kvalitet er vanskelig at definere, fordi en
række faktorer indgår i begrebet kvalitet, og
fordi den enkelte forbruger vægter faktorerne
forskelligt.

Mål for kvaliteten kunne være nyttige til for-
brugeroplysning, evt. ligefrem i form af en de-
klaration. Myndigheder har også ofte et behov
for at kunne måle kvalitet, fx i forbindelse med
den offentlige levnedsmiddelkontrol. Endelig
har producenter (og de øvrige led i levneds-
middelkæden) brug for relevante mål for kvali-
tet, fx i forbindelse med kvalitetskontrol. 

Levnedsmidlers kvalitet er sammensat af
mange faktorer, fx udseende, idet levnedsmid-
let kan være afbleget pga. lyspåvirkning eller
slimet pga. bakterievækst. Der kan også være
tale om en afvigende, måske frastødende lugt,

eller levnedsmidlet kan smage gammelt eller
fordærvet. Bedømmelsen vil normalt være et
helhedsindtryk, dvs. en samlet subjektiv vurde-
ring af en række forskellige faktorer.

FFrriisskkhheedd.. Friskhed er også vanskelig at define-
re. De fleste forbrugere vil ved friskhed forstå,
at levnedsmidlet ikke er ret gammelt og ikke
ændret ret meget. Friskhed bruges meget i for-
bindelse med fersk fisk, som traditionelt opbe-
vares på is, altså ved 0°C. Jo flere »dage på is«,
jo mindre frisk er fisken, dvs. at tid på is er et
direkte mål for friskhed og kvalitet.

Der er adskillige eksempler på, at det friske-
ste produkt ikke har bedst kvalitet. Fx er okse-
kød og vildt bedre, når det er modnet eller har
hængt nogen tid, og adskillige ostetyper skal
også modnes for at få optimal kvalitet. Et andet
aspekt er lagringsforholdene: kvaliteten af 3
dage gammel fisk opbevaret ved 12ºC er dårli-
gere end kvaliteten af 10 dage gammel fisk op-
bevaret på is, dvs. at ved en sensorisk bedøm-
melse ville den 3 dage gamle fisk blive bedømt
som mindre frisk end den 10 dage gamle. 

1.1.1 Kvalitet
BBeeggrreebbeett kkvvaalliitteett er stort set umuligt at define-
re, selv om der gennem årenes løb er gjort
mange forsøg af fx forskere, industripersoner
og organisationer som ISO. En letfattelig defi-
nition er at definere kvalitet ved i hvor høj grad
levnedsmidlet opfylder forbrugerens forvent-
ninger. Forventninger afhænger af levnedsmid-
lets pris og af de forhold, hvorunder det er
købt, tilberedt og spist. Disse faktorer har ikke
altid direkte forbindelse med levnedsmidlets
objektive egenskaber, hvorved teknologen for-
står udseende, lugt, smag, konsistens, saftighed
m.m., evt. målt ved objektive metoder. En ræk-
ke forhold indgår i begrebet kvalitet, jf. fig. 1-
1. 

Mht. sikkerhed af levnedsmidler er der stor
forskel på forbrugere og eksperter. Hvis almin-
delige forbrugere spørges om de største risi-
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komomenter ved levnedsmidler, vil rækkeføl-
gen være: 1. Pesticider, 2. Nye »levnedsmid-
delkemikalier«, 3. Kemiske tilsætningsstoffer,
4. Fedt og kolesterol, 5. Mikrobiel fordærvelse,
6. Junk food. Eksperter vil have en helt anden
liste: 1. Mikrobiel sikkerhed, 2. For stort indtag
af levnedsmidler (fedme), 3a. Forureninger fra
vand m.m., 3b. Naturlige toksiner, 3c. Land-
brugskemikalier, 3d. Tilsætningsstoffer.

Forbrugeren har sjældent mulighed for selv
at vurdere sikkerhed og stiller undertiden for-
kerte krav. Fx mener mange forbrugere at kun
naturlige farvestoffer må anvendes, og at kun-
stige burde forbydes. I realiteten er den even-
tuelle skadelige virkning af mange naturlige
farvestoffer ikke undersøgt, mens der for de til-
ladte kunstige farvestoffer er foretaget toksiko-
logiske undersøgelser, som har vist, at de er
forsvarlige at anvende. 

Også myndighederne har betydelige van-
skeligheder med at fortolke kravet om levneds-
middelsikkerhed, men dette problem vil ikke
blive nærmere diskuteret i denne bog.

Mht. forhistorie kan der fx være krav om, at
en fiskefilet ikke må falde på gulvet, selv om
gulvet måske er fuldstændigt rent, eller selv om
en evt. bakteriel forurening destrueres ved en
senere varmeproces. De fleste vil ikke spise
kød af syge husdyr, selv om de fleste dyresyg-
domme ikke kan overføres til mennesker og
heller ikke påvirker levnedsmidlets kvalitet.
Denne forestilling gør sig kun i ringe grad gæl-
dende ved fisk eller vildt, og slet ikke ved frug-
ter eller grøntsager. Et andet aspekt af forhisto-
rie er, at der (i de fleste lande i Vesteuropa) er
mange fortalere for et krav om, at levnedsmid-
lets oprindelsesland skal fremgå af mærknin-
gen.

1.1.2 Objektive metoder
Som omtalt i afsnit 1.2 kan man måle kvalitet
eller friskhed ved subjektiv bedømmelse, hvor
personer (bedømmere) vurderer levnedsmidlet
sensorisk.

Der er adskillige fordele ved at benytte ob-
jektive målinger i stedet for de subjektive, og
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FFaakkttoorreerr KKoorrttffaatttteett bbeesskkrriivveellssee eelllleerr eekksseemmppeell KKoommmmeennttaarr

Sikkerhed Fri for patogene mikroorganismer, skadelige Et absolut krav at der ikke
pesticidrester og kemikaler m.m. er skadelig virkning

Næringsværdi »Normalt« indhold af næringsstoffer Forbrugeren kan næppe 
vurdere

Forhistorie Fx mere plads til kyllinger end »normalt« Nogle vil betale mere

Økologi Ingen anvendelse af pesticider m.m. Nogle vil betale mere

Æstestik I nogle lande spises kød fra hunde og rotter Afhænger af tradition

Etik Religiøst betinget modvilje mod svinekød

Pris Pris skal stå i forhold til kvaliteten Mange vil betale mere for
en anerkendt mærkevare

Objektive Smag, udseende, farve, konsistens, saftighed I industrien også egnet-
egenskaber m.m. (sensoriske egenskaber) hed til videre forarbejd-

ning

Figur 1-1: Summarisk omtale af forskellige forhold der indgår i forbrugeres bedømmelse af kvaliteten.



der er udviklet mange metoder til objektiv vur-
dering af kvaliteten. Formålet med sådanne
metoder er at få et objektivt tal for forbrugernes
opfattelse af levnedsmidlets kvalitet. En princi-
piel svaghed ved objektive metoder er, at de
ikke tager højde for, at forbrugere er forskelli-
ge, at forbrugere skifter smag, og at der i for-
brugerens opfattelse af kvalitet indgår en ræk-
ke faktorer, jf. afsnit 1.1.1. 

Ved måling af kvaliteten af fisk kan man
måle graden af nedbrydning af protein eller
fedtstoffer. Hvis fed fisk som laks kølelagres,
kan den blive harsk uden at blive bakterielt for-
dærvet, men ved stuetemperatur vil den bakte-
rielle omdannelse være fremtrædende. Der er
altså forskelle i de biokemiske ændringer i
fisken, men den almindelige forbruger vil ofte
opfatte de to former for fordærvelse som sam-
me grad af ødelæggelse.

Forskellige forbrugere reagerer forskelligt. Fx
vil det, som en dansker med erfaring på fiske-
området betragter som en frisk og velsmagen-
de torskefilet, blive betragtet som ret neutral af
mange, der er opvokset fjernt fra havet. De
foretrækker en fisk, vi betragter som ufrisk.

Der er altså principielle og praktiske van-
skeligheder ved at udvikle objektive mål for
kvalitet eller friskhed. Arbejdet med udvikling
af objektive metoder sker især på følgende om-
råder:

FFoorrssøøggssffoorrmmååll. Fordelen ved en objektiv meto-
de ved undersøgelse af en konserveringsmeto-
de eller forskellige behandlingers indflydelse
på holdbarheden er, at metoden som regel
resulterer i ret eksakte talværdier. Det er imid-
lertid klart, at man må overveje metodens kor-
relation med en subjektiv vurdering, især hvor
man sammenligner behandlinger, der kan
resultere i principielt forskellige forløb af ned-
brydningsprocessen.

Et eksempel på fejlagtig anvendelse af ob-
jektive metoder forekom i Canada for mange
år siden, hvor man undersøgte tetracycliner i
forbindelse med fersk fisk. I forsøgene sam-
menlignedes fisk, iset med og uden anvendel-
se af oxytetracyclin, og man fandt at TMA-ind-
holdet (se fig. 1-60) steg langsommere i fisk,
der var behandlet med oxytetracyclin. Man til-
lod derefter brugen af oxytetracyclin, men det

viste sig hurtigt, at brugen ikke medførte nogen
fordel i praksis. Årsagen var, at oxytetracyclin
ændrede bakteriefloraen, så andre bakterier
end de sædvanlige blev de afgørende; fordær-
velsen skete uden TMA-dannelse, men fiskens
holdbarhed var uændret. Anvendelse af anti-
biotika i levnedsmidler er naturligvis for længst
forbudt.

GGeeooggrraaffiisskkee ssaammmmeennlliiggnniinnggeerr.. Ved sammen-
ligning af levnedsmidlers kvalitet i forskellige
områder uden mulighed for udveksling af prø-
ver kan objektive metoder være nyttige.

LLoonnggiittuuddiinnaallee ssaammmmeennlliiggnniinnggeerr.. En principiel
umulighed er en subjektiv vurdering på for-
skellige tidspunkter. Det diskuteres ofte, om
levnedsmidler smager lige så godt som før,
men den enkeltes smagshukommelse er dårlig
og specielt dårlig, hvis man jævnligt har spist
produktet og derfor let kan overse gradvise
ændringer. Tillige har børn og unge mennesker
en helt anderledes appetit end ældre, herfra
måske glæden ved »mad som mor lavede
den«. Desuden forringes mange menneskers
smagssans med årene, jf. afsnit 1.2.3.

Man kan ikke sammenligne smagen af svi-
nekød i dag med smagen af svinekød for 50 år
siden, men på baggrund af objektive metoder
kan det konstateres, om peroxidtallet og harsk-
ningstendensen har ændret sig. Det er vanske-
ligere at udtale sig om saftighed eller konsi-
stens, fordi der ikke er pålidelige målinger ret
langt tilbage, eller fordi målemetoderne er
ændret.

Tilsvarende er det muligt at undersøge frug-
ters farve, grøntsagers indhold af stivelse (AIS),
vitamin C o.l. over en årrække, og derved få et
mål for evt. ændringer i kvalitet.

KKoonnttrraakkttffoorrhhoolldd.. En virksomhed vil ofte fore-
trække en objektiv metode til vurdering af kva-
liteten af indkøbte råvarer. Som omtalt senere
anvendes et tenderometer ved fastsættelse af
prisen for ærter ved konservesfabrikkers køb
fra avlerne. Herved undgås enhver diskussion
mellem producent og virksomhed, men fabrik-
ken vil ofte foretage en yderligere kvalitetssor-
tering af ærterne, uden at det får økonomisk
konsekvens for avleren.
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KKoonnttrrooll.. Hvis en offentlig myndighed skal af-
gøre, om en vare er brugbar, vil man foretræk-
ke at anvende en objektiv måling, fordi en sub-
jektiv bedømmelse er vanskeligere at gennem-
føre til begge parters tilfredshed. 

Dette gælder dog ikke mht. fisk, hvor man i
EU er ved at indføre vurdering af kvalitet og
friskhed af fisk ved en sensorisk bedømmelse,
jf. omtalen af QIM i afsnit 1.6.5. Som omtalt
kan dette suppleres med analyse for TVN.

1.1.3 Mikrobiologiske metoder
Det er naturligt at bruge antallet af mikroorga-
nismer som mål for friskhed og kvalitet, da om-
dannelse af levnedsmidler ofte skyldes mikro-
biel aktivitet. Dette gælder især kølede lev-
nedsmidler, jf. kap. 4. Der kan være flere for-
mål med mikrobiologiske undersøgelser:

1. bedømmelse af friskhedstilstand;
2. skøn over holdbarhed eller resterende hold-

barhed;
3. skøn over produktionens hygiejniske stan-

dard;
4. mål for indhold af patogene (sygdomsfrem-

kaldende) mikroorganismer. 

Der arbejdes med differentierede metoder,
bl.a. specielle næringsmedier og inkubations-
temperaturer og dyrkningsbetingelser, afhæn-
gig af hvilket levnedsmiddel man undersøger,
og hvilke mikroorganismer det drejer sig om.
De nærmere detaljer vedrørende sådan under-
søgelsesteknik skal ikke berøres her.

Som omtalt nedenfor er der udviklet adskil-
lige hurtigmetoder, jf. fig. 1-2. Et problem med
at indføre hurtigmetoder i den offentlige lev-
nedsmiddelkontrol er, at det kan være fastsat i
lovgivningen, ikke mindst i EU forordninger,
hvilke analysemetoder der skal anvendes. I ad-
skillige lande er myndighederne længe om at
godkende resultater af ikke-traditionelle mi-
krobiologiske analysemetoder.

Prøvernes fremskaffelse
Ved flydende produkter kan man evt. foretage
en direkte tælling af bakterier eller skimmel i
mikroskop, eller man kan foretage direkte ud-
sæd, evt. efter en fortynding.

Ved faste prøver er man ofte henvist til at

findele (hakke) en prøve, før der kan foretages
sædvanlig fortynding, pladespredning m.m.
Denne forbehandling er et meget vigtigt led i
analysen, ikke kun for mikrobiologiske, men
også for kemiske analyser og for at kunne fore-
tage en så repræsentativ prøvning som muligt.

Overfladekimtal
For kød og fjerkræ, men også for fisk, æg m.m.
er man undertiden interesseret i antal bakterier
på overfladen. Man benytter sig af specielle
metoder til bestemmelse af dette.

AAffssvvaabbrriinnggssmmeettooddeerr.. For kødkroppe kan bru-
ges afsvabring. For at kunne sammenligne o-
verfladekimtal fra sted til sted (og fra år til år) er
det hensigtsmæssigt at standardisere prøveste-
der og prøveantal.

HHaallsssskkiinndd.. For fjerkræ, fx ved flowsheet-analy-
ser på fjerkræslagterier anvendes ofte afklip-
ning af halsskindet, som derpå homogeniseres
med en steril fortyndingsvæske, hvorefter bak-
terietallet tælles ved udsæd.

AAffttrryykkssmmeettooddeerr.. Aftryksmetoden anvendes i-
sær ved flader, der forventes at være ret kim-
fattige, fx ved kontrol af rengøring. Kødoverfla-
der har ofte så høje kimtal, at der må anvendes
fx afsvabring, så fortynding kan foretages. I
øvrigt kan anvendes ddiirreekkttee aaffttrryykk, hvor man
bruger en agarpølse, som presses mod prøve-
stedet; derpå afskæres en skive, som inkuberes
i en petriskål. Kommercielt fremstilles kkoonnttaakktt--
ppllaaddeerr, der holdes sterile ved hjælp af et over-
træk, fx et låg, som fjernes, inden substratet
presses mod overfladen, og AAggaarr--sslliiddeess,, dvs.
en plastplade med et lag agar på begge sider.
Pladen opbevares i en steril plastbeholder; ved
brug skrues låget af, og pladen presses mod
prøvestedet og inkuberes i plastbeholderen i 1-
2 dage. IInnddiirreekkttee aaffttrryykkssmmeettooddeerr er fx at pres-
se en steriliseret stålplade med bestemt areal
mod prøvestedet, og derpå presse stålpladen
mod et substrat. I stedet for en stålplade kan
man anvende et stykke sterilt imprægneret
klæde, fugtigt filtrerpapir eller klæbrigt tape.

SSkkyylllleemmeettooddeerr bruges mest i forbindelse med
kontrol af rengøring og desinfektion.
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TTæælllliinngg aaff mmiikkrroooorrggaanniissmmeerr.. Tælling af bakte-
rier sker som regel med de sædvanlige fortyn-
dingsmetoder, med forskellige substrater til at
differentiere de enkelte mikroorganismer. Me-
toderne skal ikke omtales nærmere, blot skal
erindres om, at resultaterne normalt først fore-
ligger efter flere dages inkubation.

Mikrobiologiske hurtigmetoder
Der har i adskillige år været stor interesse for
meget hurtige metoder, fx direkte bakteriologi-
ske tællinger, reduktaseprøver, ATP-bestem-
melse, impedimetriske (kapacitans og kon-
duktans) metoder, ELISA metoder etc., hvor et
resultat kan foreligge allerede efter en eller få
timers forløb. Det er nemlig ofte afgørende, at
resultater kommer så hurtigt, at indgriben i
produktionen kan finde sted i tide. Det er end-
videre ofte vigtigt, at hurtigmetoder til rutine-
brug er simple, så de kan udføres af ikke spe-
cialuddannet personale efter en kort instrukti-
on.

Der er udviklet en række metoder, der byg-
ger på andre principper end tælling af bakteri-
ekolonier. Ved begrebet hurtigmetoder må
man gøre sig klart, at det vigtige fra et professi-
onelt synspunkt er en forkortelse af selve ana-
lysetiden, dvs. tiden fra prøveudtagelse til re-
sultatet af analysen foreligger. Fra et økono-
misk synspunkt er det naturligvis også af inter-
esse at opnå en arbejdstidsbesparelse, men det
giver ikke nødvendigvis en forkortelse af selve
analysetiden. En dansk arbejdsgruppe enedes
om følgende generelle definition: Ved mikro-
biologiske hurtigmetoder forstås metoder, hvor

resultatet foreligger inden for 24 timer. Meto-
derne blev inddelt i tre grupper, jf. fig. 1-2. 

Nedenfor er nogle kendte eller hyppigt an-
vendte hurtigmetoder omtalt.

DDiirreekkttee ttæælllliinngg.. Det er fristende at tælle antal-
let af bakterier direkte i et filtrat eller en afskyl-
ningsvæske. Den største fordel er, at resultater-
ne kan foreligge meget hurtigt. 

FFaarrvvnniinnggssmmeettooddeerr.. Ved direkte tælling kan det
være vanskeligt at se mikroorganismerne i
mikroskopet. Man vil derfor ofte farve dem,
hvilket kan gøres på under 1 time. Da man tæl-
ler både levende og døde mikroorganismer,
kan metoden bruges til at give et skøn over den
mikrobiologiske tilstand af et varmekonserve-
ret produkt inden varmebehandlingen. Se også
fig. 1-3.

DDiirreekkttee EEppiiFFlluuoorreesscceennss FFiilltteerr tteekknniikk ((DDEEFFTT)) er
en udbygning af direkte tælling. Efter passende
oprensning farves mikroorganismerne med
akridinorange og tælles i et fluorescensmikro-
skop. Det er muligt at skelne mellem stav- og
kugleformede bakterier og gær ved denne me-
tode.

FFlluuoorreesscceennssmmiikkrroosskkooppii.. Man kan mærke et
antistof med et fluorescerende farvestof og der-
på blande det med det homologe antigen. Det-
te giver en artsspecifik farvning, og man kan i
et fluorescensmikroskop fastslå, om en specifik
bakterie, fx salmonella, er til stede.

Måling af mikrobiel aktivitet
I stedet for tælling af mikroorganismer måles
de tilstedeværende levende organismers aktivi-
tet, stofskifte. Dette er ofte mere vigtigt end
blot at måle antallet af bakterier. 

RReedduukkttaasseepprrøøvveerr.. Mest kendt er metoder, hvor
man under standardiserede betingelser be-
stemmer, hvor lang tid mikroorganismerne er
om at sænke redoxpotentialet i en prøve, fx et
filtrat, til et sådant niveau, at et farvestof, en
redoxindikator, ændrer farve eller affarves. Så-
danne metoder kaldes reduktaseprøver og har
i mange år været anvendt ved kvalitetskontrol
af mælk med methylenblåt som indikator. For
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Gruppe Varighed

A 1 time (»instant metoder«)
B 6-8 timer (»inden for sam-

me arbejdsdag«)
C op til 20-24 timer (»næste

arbejdsdag«)

Figur 1-2: Grupper af mikrobiologiske hurtig-
metoder.



kød brugte man i nogle år resazurin, som ved
reduktion ændrer farve fra blå til rød, og derpå
bliver farveløs. En anden redoxindikator er
tetrazolium som irreversibelt skifter fra farveløs
til rød. Tetrazolium blev sprayet på en kød-
overflade, hvorefter man direkte kunne se de
største koncentrationer af mikroorganismer.
Man kunne fx afsløre, at huller fra dårligt ren-
gjorte kødkroge dannede udgangspunkt for
kraftig bakterievækst på slagtekroppe. 

Reduktaseprøver kan ikke bruges ved fx le-
ver, der indeholder betydelige mængder re-
duktaser. Der skal være store antal mikroorga-
nismer til stede for at få en nogenlunde hurtig
reduktion af farvestoffet, og reduktaseprøver
egner sig derfor bedst til frasortering af råvarer
med dårlig bakteriologisk kvalitet.

LLuummiinniisscceennss.. Mikroorganismer danner adeno-
sintriphosphat (ATP) ved deres stofskifte. Er
enzymet luciferase til stede, reagerer ATP med
ildfluens luciferin under lysudvikling. Styrken
af bioluminiscensen kan måles og giver på få
minutter et mål for ATP-indholdet, dvs. for
prøvens bakterieaktivitet. ATP-metoden anven-
des til rengøringskontrol m.m.

LLeeddnniinnggsseevvnnee ((iimmppeeddiimmeettrriisskkee mmeettooddeerr)).. Mi-
krobiel aktivitet ændrer ledningsevnen i et sub-
strat. En måling af denne kan på få timer give
et skøn over mængden af tilstedeværende mi-
kroorganismer. Metoden giver også mulighed
for påvisning af specifikke mikroorganismer, fx
patogene bakterier.

AAnnddrree mmåålliinnggeerr aaff mmiikkrroobbiieell aakkttiivviitteett.. Der er i
tidens løb blevet foreslået en række andre
målemetoder til fastsættelse af den mikrobielle
aktivitet, fx måling af Oxygenforbrug, måling
af Hydrogensulfid (fx indikator til holdbarheds-
måling af plastpakket kød), måling af Extract
Release Volume (ERV), mikrokalorimetri, radi-
ometri, Nitratspaltning (påvisning af nitratspal-
tende bakterier, bl.a. E. coli) og den såkaldte
konservesdåsemetode.

Som omtalt i kap. 2 er der udviklet intelli-
gente (smarte) emballager, som kan vise, om
det emballerede levnedsmiddel indeholder be-
stemte bakterier, især beregnet til patogene
bakterier.

Erfaringer med mikrobielle metoder
SSææddvvaannlliiggee kkiimmttaall.. Brugbarhedsgrænsen for
levnedsmidler som kød og fjerkræ er 10-30
mio. bakterier pr. cm2, bestemt ved almindelig
pladespredning og inkubation ved 25-30°C.
Ved direkte mikroskopisk tælling med North
farvning hvor man også får døde mikroorga-
nismer med, er tallet ofte højere, jf. fig. 1-3.

UUssiikkkkeerrhheedd vveedd mmiikkrroobbiieellllee mmeettooddeerr.. Bakteri-
etælling er behæftet med nogen usikkerhed, og
undersøgelsesresultaterne må fortolkes med
forsigtighed. Usikkerheden skyldes en stor va-
riation ved prøveudtagningen, men også selve
tællingen. Man kan reducere prøveudtagnings-
usikkerheden ved at foretage en tælling på
mindst 2 prøver, hvorved man kan få et skøn
over variationen i det pågældende materiale.

En almindelig måde til at hindre at tilfældi-
ge, høje bakterietal lægges til grund for vurde-
ringen er at bruge det geometriske (logaritmi-
ske) gennemsnit af flere resultater. Som omtalt
senere er der udviklet specielle stikprøvepla-
ner til bakteriologisk kontrol, jf. fig. 1-28.

Usikkerheden kan også skyldes, at mange
metoder er baseret på at tælle eller i alt fald
fremskaffe et skøn over antallet af mikroorga-
nismer på overfladen, hvor hovedparten fin-
des. De kan imidlertid skylles eller skrabes af,
hvilket naturligvis kan medføre fejlagtige kon-
klusioner.

Måling af mikrobiel aktivitet, fx en redukta-
seprøve, er i princippet blot en simpel metode
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Overflade- Pladespredning Mikroskopisk
tilstand tælling

God 40000 - 4 mio. 160000 - 60 mio.
Acceptabel 1 mio. - 40 mio. 160000 - 60 mio.
Let slimet 16 mio. - 1000 mio. 20 mio. - 1000 mio.
Kraftig slimet 32 mio. - 1000 mio. 100 mio.- 1000 mio.

Figur 1-3: Bakterietal pr. cm2 Wiltshire-bacon med forskellig over-
fladetilstand.



til at opnå et skøn over kimtallet og lider af de
samme skavanker som almindelig tælling.

VVaakkuuuummppaakkkkeett kkøødd.. For nogle grupper af lev-
nedsmidler er der så usikker sammenhæng
mellem produktets udseende, lugt og smag og
dets bakterieindhold, at totalkimtal ikke bør
anvendes som mål for kvalitet. Disse proble-
mer støder man bl.a. på ved vakuumpakkede
kødvarer. Her kan man finde kimtal på 108 pr.
cm2, uden at den sensoriske kvalitet er ændret
væsentligt, jf. afsnit 8.7.3 og fig. 8-51 i kap. 8.
På den anden side kan man finde vakuumpak-
kede kødvarer med kendeligt afvigende lugt og
smag, men med lavt kimtal. 

BBaakktteerriieefflloorraaeennss ssaammmmeennssæættnniinngg.. Generelt vil
en vares organoleptiske tilstand afhænge
meget af den dominerende type af mikroorga-
nismer. Hvis der er manglende vakuum i vaku-
umpakket kød, så ødelæggelsen skyldes gær
og ikke bakterier, er brugbarhedsgrænsen som
regel ca. 106 kim pr. cm2. Hvis varens saltind-
hold er højt, så væksten af lactobaciller hæm-
mes, mens micrococcer kan vokse, vil forskel-
lige personer angive forskellige brugbarheds-
grænser, alt efter deres individuelle reaktion
over for ændringer fremkaldt af henholdsvis
lactobaciller og micrococcer. Brochotrix ther-
mosphacta spiller en speciel rolle ved charcu-
terivarer, jf. kap. 8.

For kølet fisk, jf. afsnit 1.6.4, er det nogle
enkelte bakteriearter, der er ansvarlige for for-
dærvelse, de såkaldte specifikke fordærvelses-
bakterier. 

FFrroossnnee lleevvnneeddssmmiiddlleerr.. Bakterietællinger kan
være misvisende ved frosne levnedsmidler, i-
det man undertiden finder ret høje bakterietal
i helt friskt tilvirket frosset rødspættefilet af god
kvalitet, men lave tal i fileter der har været
opbevaret længe ved ret høje temperaturer.
Disse sidste prøver var organoleptisk uaccep-
table pga. for lang og for varm frostlagring,
men havde lave bakterietal pga. det høje bak-
teriedrab, der skyldtes den ugunstige opbeva-
ring, jf. afsnit 5.3.2 og fig. 5-12.

Anvendelse af mikrobielle data
Selv om både reduktaseprøver og tælling af

mikroorganismer er behæftet med nogen usik-
kerhed, har metoderne stor værdi, bl.a. som
kontrol i levnedsmiddelvirksomheder med rå-
varernes tilstand og med forarbejdningsmeto-
dernes hygiejniske standard.

Hvis der påvises patogene mikroorganismer,
er vurderingen noget enklere, idet sundheds-
mæssige faktorer må tages i betragtning. Helt
enkel er vurderingen dog ikke, da der ofte er
tvivl om, hvor grænsen for det tilladelige ind-
hold af patogene skal lægges. Et krav om totalt
fravær af alle patogene organismer er ureali-
stisk og vil normalt kun kunne opfyldes af hel-
konserves. 

Det antages ofte, at et lavt bakterietal indi-
kerer en holdbar vare. Hvis forholdene begun-
stiger bakteriel vækst, kan et lavt bakterietal
være tegn på, at varen er særlig frisk, rengjort
for kort tid siden e.l. Omvendt, hvis varen har
været opbevaret et stykke tid, og alligevel har
et lavt bakterietal, betyder det sandsynligvis, at
den er relativt holdbar.

Som nævnt er også floraens sammensætning
af betydning. Et højt antal mesofile bakterier
siger kun lidt om varens holdbarhed som køle-
vare, men tyder på dårlig (for varm) opbevaring
af råvaren og dermed større mulighed for til-
stedeværelse af patogene bakterier.

Mikrobielle retningslinier
Når der foretages mange målinger af bakterie-
indholdet i eller på levnedsmidler, er det natur-
ligt at overveje fastsættelse af bestemte stan-
darder der skal overholdes, for at et levneds-
middel kan betragtes som værende af tilfreds-
stillende friskhedstilstand. Der er ikke særlig
mange officielle mikrobiologiske standarder,
men dog nogle officielle stikprøveplaner, jf.
fig. 1-28. 

UUooffffiicciieellllee rreettnniinnggsslliinniieerr.. Det har været almin-
deligt med uofficielle standarder, fx de mikro-
biologiske retningslinier, der blev brugt ved
kontrol af frosne kødvarer til eksport, jf. fig. 1-
4. 

Ved udarbejdelse af disse retningslinier blev
der fastsat grænseværdier for bakterieindhol-
det, så 90% af de undersøgte prøver overhol-
der grænsen, mens 10% ligger på den forkerte
side. De blev vurderet og evt. revideret hvert år
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og dermed tilpasset de stadige ændringer mht.
råmaterialer og produktionsmetoder. På den
måde fik man mikrobiologiske retningslinier,
der så at sige automatisk strammes, idet de
virksomheder, som leverede mange prøver
med for høje bakterietal, bestræbte sig på at
forbedre produktionen.

Det er vigtigt ved sådanne retningslinier, at
det ikke er officielle standarder, der afgør kas-
sation eller godkendelse. De benyttes på den
måde, at virksomheden adviseres, når græn-
serne overskrides, med forslag om årsagen her-
til og om foranstaltninger til at forbedre forhol-
dene.

HHvviillkkee kkrraavv bbøørr ssttiilllleess.. Der er tendens til at
kræve så lave bakterieindhold som muligt,
hvilket vil udløse en stadig og bekostelig
stramning af alle arbejdsmetoder og frem-
gangsmåder på virksomheden. Det er nødven-
digt at acceptere, at man ikke stræber efter lave
bakterietal per se, men efter så lave bakterietal
som rimeligt af hensyn til kvalitet og holdbar-
hed. Mht. indholdet af patogene organismer er

hensynet til sikkerhed selvfølgelig afgørende
for fastsættelse af grænsen.

1.1.4 Andre objektive metoder
Ud over mikrobiologiske metoder er der ud-
viklet en lang række andre objektive metoder
til måling af kvalitet. Mange forskningsinstituti-
oner arbejder på dette område og med den
tekniske udvikling, ikke mindst den stigende
anvendelse af mikrochips m.m. er det næsten
kun fantasien, der sætter grænsen for mulighe-
derne. Det betyder også, at udviklingen er me-
get hurtig. Her i afsnit 1.1.4 vil enkelte af de
mange hurtigmetoder blive omtalt. Nogle ob-
jektive metoder til vurdering af kvalitet eller
friskhed af de forskellige råvarer omtales i af-
snittene 1.4.6, 1.5.5, 1.6.5 og 1.7.6.

Enkle kemiske bestemmelser
Man har ret godt kendskab til de kemiske om-
dannelser, der sker i forskellige væv under lag-
ring og ved fordærv. Derfor har det været
nærliggende at forsøge at anvende mængden
af et nedbrydningsprodukt eller mængden af
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VVaarreeggrruuppppee TToottaallkkiimmttaall FFæækkaallee
pprr.. ggrraamm ssttrreeppttooccoocccceerr

pprr.. gg

Varmebehandlede varer, fx pølser 10000 <100
forårsruller m.m.

Sliced bacon 100000 <100
Udskivet lever 100000 1000
Udskæringer af kalve- og svinekød 100000 300
Udskæringer af oksekød (ikke vakuummodnet) 300000 300
Ikke varmebehandlede pølser 3 mio. 3000
Hakket oksekød 3 mio. 3000

SSttaapphhyyllooccoocccceerr:: Varmebehandlede produkter <100/gram
EEnntteerroobbaacctteerriiaacceeaaee:: Varmebehandlede produkter <100/gram
FFæækkaallee ccoolliiffoorrmmee:: Ikke-varmebehandlede produkter <1000/gram

Figur 1-4: Bakteriologiske retningslinier for kødfrysevarer til eksport. (Slagteri- og Konserveslaboratori-
et, 1990).



det tilbageværende stof som et mål for frisk-
hedsgraden af et levnedsmiddel.

AAmmiinnoossyyrreeiinnddhhoolldd.. Karakteristisk for omdan-
nelsen af mange proteinholdige levnedsmidler
er nedbrydning af proteinstofferne via peptider
til aminosyrer. Man kunne derfor evt. bruge en
bestemmelse af indholdet af fri aminosyrer
som mål for nedbrydningsgraden, men amino-
syrerne spaltes ofte hurtigt videre, bl.a. til flyg-
tige syrer og baser, og tillige kan der dannes
stærkt ildelugtende stoffer, før aminosyreind-
holdet i produktet er steget væsentligt. 

Flygtige stoffer
BBaasseerr.. Man siger, at kød eller fjerkræ, der er let
fordærvet, er surt, men faktisk er det især basi-
ske stoffer, der dannes under fordærvelsen, og
pH stiger. Udtrykket stammer nok fra ikke-var-
mebehandlet mælk, der ikke er opbevaret kø-
ligt. Her manifesterer fordærvelsen sig ved en
udvækst af mælkesyrebakterier og et fald i pH.

TToottaall ffllyyggttiigg bbaassee ((TTVVBB eelllleerr TTVVNN)) oogg ttrriimmeett--
hhyyllaammiinn ((TTMMAA)).. Især i saltvandsfisk nedbrydes
TMAO og der dannes TMA m.m. Ofte måles
TVB og TMA, jf. afsnit 1.6.3 og 1.6.5. I kød og
fjerkræ dannes der ikke TMA, og først ved for-
dærvelse bliver der dannet ammoniak

VVRRSS--mmeettooddeenn.. Mængden af flygtigt organisk
stof kunne være et direkte mål for graden af
nedbrydning. Ved VRS-metoden (Volatile Re-
ducing Substances) blæses ren luft gennem en
ekstrakt af levnedsmidlet og videre til kalium-
permanganat for senere titrering med natrium-
thiosulfat. VRS-metoden giver et mål for den
mængde »lugt«, et levnedsmiddel afgiver, og
man har anvendt metoden til bestemmelse af
mængden af aroma i kaffe. Den betegnes også
»stinkometer«-metoden.

Ved WWRRSS--mmeettooddeenn bestemmer man de stof-
fer, der er flygtige med vanddamp.

HHyyppooxxaanntthhiinn.. I helt frisk fisk findes kun spor af
hypoxanthin, men som følge af nedbrydning af
ATP dannes der efterhånden hypoxanthin (HX),
jf. fig. 1-59 og 1-62.

pH-målinger
Det er nærliggende at bruge pH af kød og fisk
i forbindelse med måling af kvalitet eller frisk-
hed. Man kan måle pH direkte med en sonde
(elektroder) ind i kødet. På laboratoriet anbefa-
les det at blande 5 g kød med 5 ml 0.9% salt-
vand og derefter måle blandingens pH. 

pH-måling er uegnet som friskhedsmål for
kød, men er et vigtigt led i hurtigt efter slagt-
ning at afgøre kødets egnethed til forskellige
formål, jf. afsnit 1.4.

I Danmark anvendte man i nogle år pH-
måling som et officielt friskhedsmål for torske-
filet, men det er for længst afskaffet.

Nedbrudte bestanddele
I stedet for at måle nedbrydningsprodukter kan
man måle restkoncentrationen af tilstedevæ-
rende bestanddele, der nedbrydes ved begynd-
ende fordærvelse. På forhånd er det mindre
lovende, da fx en 1%'s nedbrydning af et pro-
dukt kunne forventes at betyde en ret høj grad
af nedbrydning, men en relativt ringe analytisk
ændring.

AAssccoorrbbiinnssyyrree.. Karakteristisk for mange frugter
og grøntsager er en nedgang i ascorbinsyreind-
holdet under lagring. Som kvalitetsmål ville
ascorbinsyrebestemmelse være tiltalende, da
man måler en væsentlig næringsfaktor, og des-
uden svarer en nedgang i indholdet af ascor-
binsyre ofte til en nedgang i den sensoriske
kvalitet. Indholdet af ascorbinsyre i udgangs-
materialet er meget varierende, hvilket man
kan kompensere for ved også at bestemme
nedbrydningsprodukterne dehydroascorbinsy-
re og diketogulonsyre. Fig. 1-5 viser at sum-
men af disse tre forbliver uændret, og at den
procentvise nedbrydning af ascorbinsyre der-
for kan måles. Metoden er ret omstændelig og
anvendes ikke meget.

Opvarmningskontrol
Varmebehandling af konserves overvåges vha.
temperaturmåling, jf. afsnit 11.7.

Undersøgelse af det opvarmede levneds-
middel foretages i en del tilfælde, fx i mejeri-
industrien til kontrol af pasteuriseringen af
mælk. Som nævnt i afsnit 1.7.4 kontrollerer
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man blancheringen af grøntsager vha. test for
resterende enzymaktivitet.

USA kræver, at kødprodukter fra mund- og
klovesygeområder, hvortil Danmark tidligere
hørte, skal have været opvarmet til min.
68.9°C (156°F) for at sikre destruktion af M&K-
virus. Kontrollen hermed omtales i afsnit
11.7.3 i kap. 11. Her omtales også andre me-
toder til kontrol af opvarmningen, især i tem-
peraturområdet 60-75ºC. I afsnit 11.4.9 omta-
les også, at USA’s krav mht. M&K-virus i
kødprodukter (kølekonserves) endnu ikke er
helt præcise.

Optøet kød – ufrosset kød
I flere lande må optøet frosset kød, fjerkræ og
fisk ikke sælges som fersk kød, medmindre det
er mærket med »har været frosset«, »optøet
kød« e.l. Der er også i andre tilfælde behov for
en metode til at konstatere en eventuel frys-
ning. 

GGlluuttaammiinnaatt--OOxxaallaassee--TTrraannssaammiinnaassee ((GGOOTT))..Det
blev påvist for adskillige år siden, at der er to
typer af dette enzym, det ene bundet til sar-
coplasma, GOTs, det andet bundet til mito-
chondrier, GOTm. De kan adskilles ved elek-
troforese af pressesaft af kødet. Tilstedeværelse

af GOTm fortolkes som denaturering af celle-
vægge forårsaget af frysning, jf. kap. 5. Meto-
den kan ikke anvendes til hakket kød, hvor den
mekaniske bearbejdning har frigjort GOTm.

HHAADDHH.. En nyere metode er baseret på 
enzymet β-hydroxyacyl CoA dehydrogenase
(HADH). Det er til stede i muskelceller og fri-
gøres ved frysning og optøning. Aktiviteten af
HADH måles spektrofotometrisk ved 340 nm i
pressesaft fra en prøve af kød eller fjerkræ.
Derpå fryses og optøs prøven, og aktiviteten af
HADH i pressesaft måles igen. Forholdet mel-
lem de to målinger giver en indikation af, om
prøven tidligere har været frosset. Denne test
kan ikke bruges på hakket kød, lever m.m. 

AAnnddrree eennzzyymmeerr.. Der er blevet undersøgt flere
andre enzymer, fx α-glucosidase og β-N-acety-
lglucosaminidase i ørreder. Måling af disse
enzymer efter centrifugering kan give et mål
for fiskens kvalitet i afhængighed af frysning og
optøning.

AAnnddrree mmeettooddeerr.. En række andre metoder er
afprøvet, men der er endnu ikke opnået enig-
hed om en standardmetode. 

Kemiske flerfaktormetoder
Analysemetoder som gasfasekromatografi(GC),
elektroforese, infrarød spektrofotometri, NIR,
HPLC, NMR, massespektrometri osv. muliggør
registrering af mange forskellige stoffer. Disse
metoder bruges i stort omfang til kemisk ana-
lyse for forskellige indholdsstoffer, restkoncen-
trationer etc. Ved samtidig måling af flere ka-
rakteristiske stoffer skulle det være muligt at få
bedre tal for levnedsmidlernes kvalitet, men på
dette område har udviklingen hidtil været
langsom. Den øgede brug af multivariat analy-
se (kemometri) har medført en markant udvik-
ling på dette område, så man berøringsfrit kan
måle levnedsmidlets indhold (%) af nitrogen
og fedt, og tillige egenskaber som fx vand-
bindingsevne. 

Der er udviklet mange on-line og at-line
metoder, baseret på sensorer, elektroniske næ-
ser etc., et område som ikke vil blive uddybet
i denne bog. 
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Figur 1-5: Omdannelse af ascorbinsyre i frosne
jordbær ved -7°C. Det totale indhold af ascorbinsy-
re afhænger af udgangsmaterialet, men forholdet
mellem ascorbinsyre og summen af dehydroascor-
binsyre og diketogulonsyre kan være karakteristisk
for nedbrydningsgraden.



Fysiske metoder
Begyndende nedbrydning medfører naturligvis
også ændringer i levnedsmidlers fysiske egen-
skaber, og det er derfor nærliggende at overve-
je, om der ved måling af en eller flere af disse
kan fås et godt mål for kvalitet, holdbarhed
eller friskhed.

LLeeddnniinnggsseevvnnee.. Ved ændringerne i fx kød og fisk
dannes forskellige sure og alkaliske stoffer,
hvilket medfører, at ionkoncentrationen og
dermed den elektriske ledningsevne stiger i
vævet. Man har prøvet at anvende ledningsev-
nen som friskhedsmål, fx ved at måle led-
ningsevnen i fiskekød ved hjælp af to indstik-
selektroder, der var indstøbt i en plaststav, så
kun spidserne var fri. Det er nødvendigt at
anvende vekselstrøm, da der hurtigt sker en
polarisation. Modstanden i væv er stærkt tem-
peraturafhængig, og man må korrigere for tem-
peraturen. 

OOhhmmsskk--kkaappaacciittiivv lleeddnniinnggsseevvnnee.. Ved en be-
slægtet metode måles både ohmsk og kapaci-
tiv ledningsevne. Princippet er, at cellevægge-
ne i friske væv yder ret stor modstand mod
elektrisk strøm. Der vil ved cellevæggene ops-
tå en kondensatorvirkning, som er større, jo fri-
skere vævet er. Måler man den totale mod-
stand ved lav frekvens, RL, vil den derfor synes
mindre end RH, modstanden ved høj frekvens.
Modstanden ved de to frekvenser vil nærme
sig hinanden, efterhånden som cellevæggene
bliver permeable under lagringen. Størrelsen
Q = RH /RL - 1 vil derfor være et friskhedsmål.

DDiieelleekkttrriicciitteettsskkoonnssttaanntt.. Den nu nedlagte Torry
Research Station udviklede et Torrymeter til
måling af fisks friskhed, baseret på at måle die-
lektricitetskonstanten af vævet. Et prøvehoved
med flade elektroder presses ind mod siden af
fisken, og ved tryk på en knap fås resultatet
digitalt. Man bør måle adskillige fisk for at få et
rimeligt indtryk af lastens kvalitet, og apparatet
kan indstilles til at beregne og vise gennem-
snittet af målingerne. Elektroderne kontrollerer
at der er opnået god kontakt mellem måleelek-
troderne og fisken, og en af elektroderne måler
fiskens temperatur for at kunne foretage den
nødvendige (automatiske) temperaturjustering.

Ændringerne i dielektricitetskonstant over
14-18 dage er ikke lineære, men apparatet er
justeret, så der aflæses, hvor mange dage end-
nu fisken vil kunne holde sig i iset tilstand. Fig.
1-6 viser en lineær sammenhæng mellem
aflæsning og dage på is, og i dette forsøg var
korrelationskoefficienten over 0.95.

Viskositet
Viskositet bruges ofte som kvalitetsmål for væ-
sker og halvflydende levnedsmidler. I egentlig
forstand måles viskositet kun for kemisk rene,
helt homogene væsker, såkaldte newtonske
væsker som fx sukkeropløsninger. Her kræves
konstant kraft til en bestemt deformation. Man
kan derfor udtrykke viskositeten ved den ha-
stighed, hvormed en kugle med bestemt dia-
meter falder gennem væsken.

Ved halvplastiske væsker, fx emulsioner som
mayonnaise o.l., aftager den kraft, hvorved en
deformation opnås, med bevægelseshastighe-
den.

Ved plastiske materialer er der en tærskel-
værdi, før en deformation overhovedet opstår.
Når bevægelsen først er begyndt, kræves der
forholdsvis ringe kraft til at fortsætte denne.
Man kender det fra det slag, man giver en ket-
chupflaske.

Ved dilatante væsker, fx visse tungtflydende
stivelsesopløsninger, øges modstanden mod
formændringer med ændringens hastighed.

Endelig er tixotrope væsker karakteriseret
ved, at deres modstand mod ændringer er af-
hængig af forhistorien. Fx vil visse geler gøre
en vis modstand mod omrøring. Så snart gelen
er brudt, er modstanden meget mindre. Får
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Figur 1-6: Aflæsninger på Torrymeter for torsk under
lagring på is.




