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Indledning
Egentlig varmekonservering begyndte med den
franske konditor, Nicolas Appert, som i 1810
modtog en belønning af Napoleon for at have
udviklet en metode til ved hjælp af varmebe-
handling at fremstille langtidsholdbare lev-
nedsmidler til den franske hær. På engelsk
betegnes produktion af varmekonserves af og
til »Appertizing«. 

Appert brugte glaskrukker til emballage;
senere brugtes i England metalkanistre, heraf
ordet »can« eller »canned food« (især i USA).
En forudsætning for konservesindustrien var
den egentlige konservesdåse, der blev udviklet
sidst i det 19. århundrede. Konservesdåsen
blev lavet af hvidblik, fortinnet stålplade, heraf
ordet »tin« (især engelsk).

For at opnå temperaturer over 100°C kogte
man i de første år undertiden i en opløsning af
calciumchlorid. Varmebehandling i autoklaver
indførtes omkring 1870.

Pasteur fandt omkring 1860 de grundlæg-
gende mikrobiologiske årsager til, at konserves
er holdbar. Omkring 1900 opdagedes, at for-
dærvet konserves ofte indeholder varmeresi-
stente bakterier. Nogle år senere undersøgte
Karl F. Meyer, en læge i Californien, forekom-
sten af Clostridium botulinum i varmekonser-
ves, fordi der lejlighedsvis forekom botulisme
dødsfald pga. indtag af kommercielt fremstillet
konserves. Bigelow, Esty og Ball udarbejdede i
1920’erne grundlaget for beregning af varme-
behandling af ikke-sur konserves; disse bereg-
ninger er her betegnet den klassiske bereg-
ningsmetode.

SSiikkkkeerrhheedd.. Clostridium botulinum forekommer
ret udbredt i naturen og kan opformeres i det
varme fugtige miljø, der ofte forekommer i en
konservesfabrik. Cl. botulinum kan i levneds-
midler producere et toksin, der forårsager bo-
tulisme (pølseforgiftning), tidligere betegnet
konservesforgiftning. 

En varmebehandling, der erfaringsmæssigt

har sikret produktets holdbarhed, kan en dag
vise sig at være utilstrækkelig, nemlig hvis der
pludselig forekommer en massiv infektion af
Cl. botulinum. Oven i købet vil varmebehand-
lingen destruere den almindelige forrådnelses-
flora, som ellers ville gøre produktet uspiseligt
pga. ødelæggelse, forrådnelse. Da der ikke er
antagonistiske bakterier (eller konkurrenceflo-
ra) i det varmebehandlede produkt, vil der
være stor risiko for udvækst af overlevende Cl.
botulinum, evt. fulgt af toksindannelse. Derfor
er det ved konservesfremstilling nødvendigt at
arbejde med en betydelig sikkerhedsfaktor
mht. mulighed for botulisme. 

Der er ikke risiko for botulisme i al varme-
konserves. Cl. botulinum kan ikke vokse i sure
produkter, dvs. produkter med pH under 4.6,
og varmebehandling af sure produkter behøver
ikke at sikre destruktion af Cl. botulinum. Bo-
tulisme har aldrig kunnet føres tilbage til stærkt
bomberet konserves. 
Konservesindustrien anvender varmebehand-

lingsmetoder, der giver stor sikkerhed mod Cl.
botulinum, og siden 1945 er det kun få tilfæl-
de af botulisme, der skyldes kommercielt frem-
stillet konserves. I private husholdninger er der
som regel ikke adgang til kogning under tryk,
og de anvendte varmebehandlingsprocesser
giver som regel ikke sikkerhed mod botulisme.

IInnhhiibbiittiioonn.. Det ville være en meget forenklet
opfattelse af varmekonserveringens princip at
tro, at holdbarheden opnås ved at gøre pro-
duktet sterilt. Dette opnås sjældent og er nor-
malt et urealistisk mål. Der er tale om kom-
merciel sterilitet (kommerciel stabilitet).

Det er kun nødvendigt at varmeinaktivere de
mikroorganismer eller sporer, der kan udvikle
sig i det pågældende levnedsmiddel ved de
lagringsforhold, som produktet bliver udsat for.
Der er altså ingen grund til at varmedestruere
de normale sporedannere i sur konserves,
hvori de ikke kan vokse. Der er heller ingen
grund til at varmebehandle konserves beregnet
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til tempererede zoner så kraftigt, at man
destruerer typisk termofile bakteriers sporer,
der kun kan spire ud ved tropetemperaturer. 

BBeeggyynnddeellsseesskkiimmttaall.. Normalt forløber varmede-
struktion af bakterier og sporer eksponentielt,
idet en vis tids opvarmning ved en given tem-
peratur (for mange sporer dog kun over 100°C)
reducerer antallet af overlevende organismer
med samme faktor. Jo større begyndelseskim-
tallet er, jo kraftigere varmebehandling kræves
for at opnå inaktivering. Heraf følger, at hvis
der er sikkerhed for et lavt begyndelseskimtal
(en lav begyndelsesinfektion, et lavt begyndel-
sessporetal), er det forsvarligt med en forholds-
vis lempelig varmebehandling.

Beregning af sikkerhed og holdbarhed af
varmekonserves kan ske vha. konserverings-
formlen, hvori indgår inhibition, begyndelses-
kimtal og varmedrab.

Ud over vækst af mikroorganismer kan
holdbarheden af varmekonserves begrænses af
enzymatiske eller kemiske processer. Som om-
talt senere kan disse processer på forskellige
måder nedsætte produktets smagsmæssige
kvalitet.

Som synonym for varmekonserves benyttes
ofte dåsekonserves eller konserves. Især tid-
ligere anvendtes også betegnelsen hermetik
(hermetikindustrien).

KKoommbbiinnaattiioonn aaff kkoonnsseerrvveerriinnggssmmeettooddeerr.. I lev-

nedsmiddelindustrien anvendes ofte mere end
én konserveringsmetode for at opnå den nød-
vendige holdbarhed og sikkerhed. Varmebe-
handling er hyppigt et led i konserveringen,
ved varmrøgning, jf. kap. 7, ved opvarmning af
saltede varer som kogepølser, jf. kap. 8, lige-
som blanchering af grøntsager anvendes for
især at inaktivere enzymer. Vakuumpakning
(vakuumlukning) bruges til adskillige typer af
varmekonserves, men også til mange køleva-
rer, jf. kap. 4, og til nogle frysevarer, jf. kap. 5.
Ved vurdering af holdbarhed og sikkerhed af
produkter, konserveret vha. flere metoder,
anvendes Hurdle-princippet, se kap. 8.

11.1 Definitioner

Princippet i varmekonservering er, at levneds-
midlet opvarmes, så der opnås destruktion el-
ler inaktivering af sådanne tilstedeværende
mikroorganismer, der ellers kunne vokse i lev-
nedsmidlet. Det varmebehandlede produkt be-
skyttes mod mikrobiel infektion efter varmebe-
handling og under lagring vha. en bakterietæt
emballage. Metaldåser er hermetisk tætte, dvs.
også lufttætte. 

Levnedsmidlet emballeres som regel før var-
mebehandlingen, fx i en konservesdåse. Ved
aseptisk konservering foretages varmebehand-
lingen, inden levnedsmidlet fyldes i en steril
pakning, som derefter lukkes. 

En hermetisk tæt pakning, en metaldåse,
bruges til andet end konserves, fx til fiskehalv-
konserves, jf. kap. 8, og til visse tørrede pro-
dukter, jf. kap. 6. Til varmekonserverede lev-
nedsmidler bruges især blikdåser, men også
glas og aludåser; nu anvendes også plastem-
ballage, såvel plastdåser som plastposer. Nog-
le forskellige typer konserves er vist i fig. 1.

Inddeling af varmekonserves 
Varmekonserverede produkter inddeles i tre
grupper, nemlig helkonserves, kølekonserves
og tropekonserves. I enkelte lande, fx Tysk-
land, produceres varer, der betegnes 3/4-Kon-
serven (dreiviertelkonserven).

Definitionerne for disse grupper er følgende:

HHeellkkoonnsseerrvveess skal være holdbar ved stuetem-
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peratur, og holdbarheden ved 20°C skal være
mindst 12 måneder.

KKøølleekkoonnsseerrvveess kræver kølelagring, helst 0-5°C.
Holdbarheden ved 5°C skal være mindst 6
måneder. Kølekonserves blev tidligere beteg-
net halvkonserves, men dette bør undgås for
ikke at forveksle med fiskehalvkonserves. I
USA skal kølekonserves være tydeligt mærket
med »Keep under refrigeration«.

TTrrooppeekkoonnsseerrvveess skal kunne opbevares under
betydelig varmere forhold end helkonserves.
Holdbarheden ved 37°C skal være mindst 12
måneder.

33//44--KKoonnsseerrvveenn.. Der er flere definitioner, men
en af dem er, at produktet skal være holdbart
ved 10°C i 12 måneder. Denne gruppe er ikke
anerkendt i USA, og betegnelsen benyttes ikke
i Danmark.

Kommerciel stabilitet
Varmebehandlingen resulterer som nævnt ikke
i sterile produkter, da der ved sterile produkter
forstås, at der ikke kan dyrkes mikroorganismer
fra produktet. Holdbarheden af kommercielt
stabil, ofte betegnet kkoommmmeerrcciieelltt sstteerriill, varme-
konserves beror på, at eventuelle overlevende
bakterier og bakteriesporer ikke har mulighed
for at spire eller vokse under de givne forhold.
Betegnelsen kommerciel stabilitet bruges kun
for varmekonserverede produkter, der er hold-
bare ved stuetemperatur, dvs. helkonserves.

I praksis er det vanskeligt at konstatere, om
en produktionsmetode fører til kommerciel
stabilitet. Den omstændighed, at en virksom-
heds produktion hidtil har vist sig holdbar,
viser nemlig ikke med sikkerhed, at den giver
holdbarhed under alle de forhold, der kan fo-
rekomme mht. råvarer, fabrikationsproces, etc.

For kølekonserves anvendes ikke betegnel-
sen kommerciel stabilitet. Her er kravet, at var-
mebehandlingen skal inaktivere de patogene
mikroorganismer samt de mikroorganismer,
der kan udvikle sig ved kølelagring. 

Holdbarhed
Fig. 11-2 viser de holdbarheder, der regnes
med i Danmark. I praksis begrænses holdbar-

heden af konserves især af kemiske ændringer,
og mange produkter er holdbare endnu længe-
re end angivet. For varmekonserves i plastem-
ballage vil holdbarheden i reglen være kortere
end for varmekonserves i metaldåser. Årsagen
er, at plastemballager har en vis permeabilitet
over for vanddamp og især oxygen, dvs. der
kan forekomme såvel indtørring som oxida-
tion. Plastlaminater indeholdende et lag alu-
folie har dog stort set samme grad af tæthed
som blikdåser. 

Ved fastsættelse af holdbarheden af varme-
konserves er det naturligt at overveje, hvor
lang holdbarhed man ønsker, og hvilke ned-
brydende faktorer man må sikre sig imod.

I princippet er der for de fleste almindelige
varer sjældent behov for mere end 1 års hold-
barhed. Ved en løbende produktion vil pro-
duktet 1-3 måneder efter fremstilling være ude
i salgsleddet, og i husholdningen burde var-
mekonserves ikke opbevares mere end nogle
måneder. Imidlertid er megen konserves sæ-
sonvarer, der kun produceres få uger om året,
fx de fleste frugter og grøntsager, fisk og krebs-
dyr; der må regnes med 12-14 måneder fra
produktion til salgsled, og der kan være behov
for op til 2 års holdbarhed.

Nogle virksomheder anvender holdbarheds-
angivelser på 3-5 år for produkter, som ikke er
korrosive, men mange virksomheder vil nødigt
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Luncheon meat (helkonserves) ........................ 2 år
Luncheon meat (kølekonserves) ...................... 1 år
Dåseskinker (helkonserves) .............................. 1 år
Dåseskinker (kølekonserves) ............................ 1 år
Fisk i tomat ...................................................... 1 år
Fisk i olie ........................................................ 5 år
Frugtkonserves ................................................ 1 år
Grøntkonserves................................................ 1-5 år
Færdige middagsretter .................................... 3 år

Figur 11-2: Minimumholdbarheder mht. udseende og smag af for-
skellige konservesprodukter i metalemballage. Der er forudsat
rimelige lagringsforhold, specielt for kølekonserves.
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operere med så lange garantiperioder.
Særlige forhold gælder for konserves til

katastrofelagre, nødhjælpsforsyninger, depoter
i forbindelse med ekspeditioner o.l. Her er
behov for meget lang holdbarhed, og man an-
vender ofte særlig korrosionsfast emballage
o.l. Alligevel prøver man at udskifte sådanne
lagre med en vis hyppighed, måske hvert 3.
eller 5. år.

I fig. 11-2 er angivet normale holdbarhedsti-
der. Varmekonserves kan blive lagret i lang tid
under forkerte lagringsbetingelser, og man må
have en høj grad af sikkerhed for, at konserves
selv efter lang, forkert opbevaring ikke kan bli-
ve toksisk. Dette ændrer dog ikke de sikker-
hedshensyn, der tages; hvis et produkt inde-
holder overlevende sporer eller bakterier, der
kan danne toksin, kan dette ske såvel efter kort
tid som efter lang tids lagring.

Også mht. bakteriel fordærvelse må der i
princippet sikres ubegrænset holdbarhed ved
de temperaturer, ved hvilke produktet forven-
tes opbevaret. 

Toksiske virkninger fra lang tids lagring pga.
ikke mikrobielle omdannelser er ikke beskre-
vet.

11.1.1 Varmebehandling
Varmebehandlingen af konserves skal være
kraftig nok til at destruere de sundhedsskadeli-
ge (patogene, sygdomsfremkaldende) mikroor-
ganismer, der kan vokse i produktet. Nogle
levnedsmidler kan indeholde mikroorganismer
med betydelig højere varmeresistens end de
patogene organismer. Derfor varmebehandles
ofte kraftigere end nødvendigt af hensyn til de
patogene organismer.

Typer af varmebehandling
Inddelingen af varmekonserves i helkonserves,
kølekonserves og tropekonserves giver ingen
direkte oplysning om varmebehandlingen, idet
denne afhænger meget af selve produktet, dvs.
produktets pH, evt. indhold af salt og nitrit,
produktets aw, pakningens størrelse etc.

Produktets pH er af stor betydning; pH 4.6
er en kendt grænse, da Cl. botulinum ikke kan
vokse eller danne toksin ved pH under 4.6.
Ved pH 4.6 eller højere tales om ikke-sure
(engelsk: low-acid) produkter; med pH under

4.6 tales om sure produkter.
Varmebehandling betegnes også kogning,

hvad enten varmebehandlingstemperaturen er
over eller under 100°C. Autoklavering er var-
mebehandling eller kogning i en autoklav.

De forskellige typer af varmebehandling kan
inddeles i pasteurisering, varm påfyldning og
autoklavering.

PPaasstteeuurriisseerriinngg.. Levnedsmidlet opvarmes til en
centrumtemperatur, der som regel er mellem
60 og 75°C. Herved destrueres de fleste mikro-
organismer og virus, samt parasitter. Ikke alle
bakterier og kun få bakteriesporer bliver dræbt
ved en sådan varmebehandling, og mange
pasteuriserede varer kræver derfor opbevaring
ved 5°C eller derunder. Kølekonserves bliver
som regel pasteuriseret. Man regner med, at
forkert opbevaring ikke kan give udvækst af
patogene mikroorganismer, men kan medføre
manglende holdbarhed.

VVaarrmm ppååffyyllddnniinngg.. Produkter med pH under 4.6
opvarmes til 90-95°C, hvorpå de emballeres.
Pga. det lave pH kan eventuelle overlevende
mikroorganismer ikke vokse. Der opnås kom-
merciel stabilitet, dvs. det er helkonserves.

AAuuttookkllaavveerriinngg.. Autoklavering underinddeles
som regel i : mild autoklavering, botulinumkog
og hård autoklavering.

MMiilldd aauuttookkllaavveerriinngg,, også betegnet mildt kog,
anvendes specielt til letsaltet kødhelkonserves.
Her skal varmebehandlingen ikke sikre et væs-
entligt sporedrab, idet produktets sammensæt-
ning (nitrit, salt, pH) sikrer mod udvækst af
eventuelt overlevende sporer af Cl. botulinum.
Samtidig har produktet erfaringsmæssigt et lavt
begyndelsessporetal. Der opnås som regel
temperaturer i det koldeste punkt på ca.
104°C, i visse tilfælde under 100°C.

BBoottuulliinnuummkkoogg,, også betegnet 12D-kog, skulle
give sikkerhed for varmedrab af selv et stort
antal sporer af Cl. botulinum. 

HHåårrdd aauuttookkllaavveerriinngg,, også betegnet hårdt kog.
Mange typer helkonserves underkastes en var-
mebehandling, der er kraftigere end et botulin-
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