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Seksjon 1

1 OPPGAVE

ERN111 Generell Informasjon
Emnekode: ERN 111
Emnenavn: Matvarekunnskap
Dato: 30.11.15
Varighet: 4 timer
Tillatte hjelpemidler: ingen
Merknader: Hver oppgave teller ca. 25%
-----------------------------
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Velg et alternativ

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

Oppgave 1
Mat utgjør selve livsgrunnlaget vårt. Det er derfor av største betydning at det dyrkes og produseres
nok mat, riktig mat, sunn mat og velsmakende og trygg mat slik at mennesker kan spise seg
mette, ha god helse og fysisk og psykisk overskudd til sitt daglige liv og virke. 
Velg deg en matvaregruppe (råvare) og gjør rede for
a) matvaregruppens ernæringsmessige kvaliteter og hvilke næringsstoffer du mener den valgte
matvaregruppen er kilde til i norsk kosthold
b) sensoriske og matvaretekniske egenskaper ved matvaren som kan utnyttes i matlaging
c) forhold i matvarekjeden som kan påvirke kvaliteten på matvaren forbrukeren til slutt får på
bordet 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Jeg har valgt matvaregruppen korn, også kjent som cerealier.

a) Korn kan være mye forskjellig. Det finnes både hvete, bygg, havre, rug, spelt, durumhvete, triticale,

enkorn, emmer, hirse, mais, ris og andre typer korn. De har mange fellestrekk, men de har også individuelle

kvaliteter, eller egenskaper. Denne matvaregruppen har flere ernæringsmessige kvaliteter som gjør den til en

populær energikilde verden over. Korn består av mye karbohydrater, ca. 60-80 %, for det meste trege

karbohydrater som er gunstig for blodsukkeret, da det vil holde seg stabilt fram til neste måltid. I motsetning

til sukker, som har en høy glykemisk indeks, og vil gi en rask blodsukkerstigning som vil gå ned igjen ikke så

lenge etter. Kostfiber er det en del av i korn. Kostfiber er viktig for fordøyelsen. Korn inneholder proteiner av

høy kvalitet, ca. 10-13 %. Det finnes ikke så mye fett i korn, men det er litt. Fettet har en god

fettsyresammensetning. Det er for det meste umettet og flerumettet fett. I aleuronlaget, som ligger på

innsiden av skallet på kornet, finner vi det meste av vitaminer og mineraler. Korn er rikt på B-vitaminer og

jern, selen, zink og kobber. Bygg og havre har ß-glukaner, som er gunstig for kolesterolet.

I det norske kostholdet er korn en god kilde til de energigivende næringsstoffene karbohydrater og protein. Vi

får også litt fett fra korn, men det er så lite i forhold til andre kilder. Korn er en god kilde til kostfiber i det

norske kosthold. Det bidrar med 53 % av det totale kostfiberinntaket. Korn bidrar også med B-vitaminer og

jern, selen, sink og kobber.

b) En del kornarter er ganske harde. Dette gjelder blant annet durumhvete og bygg. Bygg kan det lønne seg

å legge i vann før det kokes, slik at det blir mykere. Durumhvete egner seg godt til å lage pasta. Et protein i

korn er gluten. Gluten er viktig for å kunne bake brød, da det gjør at brødet blir luftig og fint og binder seg

sammen. Ikke alle kornslag inneholder like mye gluten og egner seg derfor ikke like godt til brødbaking. Rug

har ikke så mye gluten, men det går an å lage brød av det likevel. Hvete har mye gluten og egner seg godt til

brødbaking. Triticale er en krysning av hvete og rug. Håpet var å lage en ny type korn som hadde gode
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bakeegenskaper, men resultatet ble ikke like bra som man hadde håpet på. Korn kan males og bli til mel. Det

er ofte mel som brukes til å bake boller, brød og andre bakverk. Når man steker bakverket blir utsiden brun.

Dette gir en gyllen og fin farge, men det kan skade proteinene hvis det stekes for hardt. Da blir det svart.

Korn kan brukes til å lage frokostblandinger. Havregryn er en variant. Mineralene i havregryn er ikke

tilgjengelige fordi i produksjonen av havregryn har den aktive fytasen blitt ødelagt. Det hjelper ikke å legge

havregrynene i vann. Det man kan gjøre for at kroppen skal kunne nyttiggjøre seg av mineralene i havregryn

er å tilsette litt rugmel, som har aktiv fytase i seg. Mange bakverk smaker godt og har en luftig og god

konsistens som er enkel å tygge.

c) Korn er spiselige gressplanter som vokser på store åkere, for deretter å bli høstet. Det er ikke slik at et

hvetekorn som er dyrket på vestlandet og et hvetekorn som er dyrket på østlandet nødvendigvis er helt

identiske hva gjelder næringsinnhold. Dette påvirkes av dyrkingsforhold som vær og vind, nedbør,

jordsmonn, gjødsling og plantevernmidler som er brukt. Et godt jordsmonn er særlig viktig. Dersom jorda er

næringsrik er det et godt utgangspunkt for å dyrke næringsrikt korn. Dersom jorda er utpint og næringsfattig

er det et dårlig utgangspunkt for å dyrke næringsrikt korn. Det er også viktig at bonden ikke høster kornet for

tidlig. Da vil ikke kornet være ferdigutviklet. Oppbevaring av kornet etter høsting er også viktig med tanke på

at forbrukeren skal få et godt produkt.

Korn består av flere tynne skallag ytterst. Deretter kommer aleuronlaget. Videre kommer frøhviten,

endosperm, som er den største delen i kornet. Innerst finner vi kimen. Når man lager mel, blir kornet malt. Da

knuses det og det blir mange små biter. Det finnes forskjellige utmalingsgrader. Det beste er å bruke 100 %

av kornet, fullkorn. Da får man med alle vitaminene og mineralene og kostfiberet. Når man kjøper brød i

butikken kan man se på brødskalaen, som er et frivillig merke å ha på brødemballasjen. Denne er delt inn i

fire kategorier, 0-25%, 26-50 %, 51-75% og 76-100 %. Denne skalaen sier noe om hvor mye fullkorn som er

brukt til å lage brødet, altså hvor grovt brødet er. Mange brød ser grovere ut enn de faktisk er. På denne

måten kan man bli lurt, dersom man ikke ser på brødskalaen. Man bør også se på den oppgitte

prosentandelen fullkornsmel som er brukt.
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3 OPPGAVE

Oppgave 2
a) Gjør rede for tre typer merkeordninger for matvarer. 
b) Forklar  hensikten med merking av mat generelt, og med de tre merkeordningene du har valgt
spesielt. 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

a) Private merker er merker som forteller hvem som har laget maten. Med det menes ikke navnet på bonden,

men hvilket firma det er som står bak matvaren. Dette merket er ofte relativt stort og framtredende i forhold til

en del andre merker på emballasjen. Det private merket er gjerne utformet på en noe kunstnerisk måte,

gjerne med innspill av farger. De fleste private merker er godt kjent blant de fleste forbrukerene og man kan

lett kjenne igjen et privat merke når man går gjennom en butikk for å handle. Eksempler på private merker er

"Tine", "Gilde", Stabburet", "Findus", "Bama". Mange private merker har i tillegg slagord, for eksempel "Det

kjennes på smaken".

Frivillige merker er merker som produsentene ikke er nødt til å ha med på emballasjen sin, men som mange

produsenter likevel ønsker å ha med på emballasjen sin. Dette kan være fordi det er et merke som sier noe

positivt om produktet, og som gjør det mer sannsynlig at varen faktisk blir kjøpt. Brødskalaen er et eksempel

på et frivillig merke. Brødskalaen sier noe om hvor grovt brødet er. Den er delt inn i fire kategorier. 0-25%,

26-50 %, 51-75% og 76-100 %. Denne skalaen forteller forbrukeren hvor mye fullkorn som er brukt til å lage

brødet, altså hvor grovt det er. Mange brød ser grovere ut enn de faktisk er. På denne måten kan man bli lurt,

dersom man ikke ser på brødskalaen. Man bør også se på den oppgitte prosentandelen fullkornsmel som er

brukt. Et annet frivillig merke er nøkkelhulet. Nøkkelhullet er et merke som har til hensikt å hjelpe forbrukeren

til å velge sunnere matvarer. For å få lov til å ha nøkkelhullet på emballasjen må produktet oppfylle noen krav.

Det må være under en fastsatt grense på mengden salt, fett og mettet fett og sukker. Det må i tillegg være

over en fastsatt grense på mengden kostfiber.

Offentlige merker er merker som sier noe om hvordan produksjonen av matvaren har foregått. Dette kan

være at produksjonen har foregått på en miljøvennlig og bærekraftig måte eller på en rettferdig måte. Debio

sitt Ø-merke signaliserer at produktet er økologisk, altså at det er produsert på en miljøvennlig og bærekraftig

måte. MSC er et merke man finner på noen fiskeprodukter. Det er et merke som viser at fisken er fanget på

en måte som skal opprettholde fiskebestanden og sikre at det også skal være fisk i havet i framtiden.

Fairtrade-merket er et merke som viser at bonden har fått en rettferdig pris for råvaren han eller hun har

produsert.

b) Hensikten med merking av mat generelt er å gi informasjon om produktet til forbrukeren. Det er ikke lenger

slik at forbrukere flest kjøper mat direkte fra slakteren, bakeren eller fiskeren. Nå kjøper de fleste mat i

dagligvarebutikker hvor maten ligger ferdig innpakket i hyller og kjøledisker. Dermed har man ikke mulighet til
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å snakke med de som har produsert maten og spørre de om det man måtte lure på. Det er mye informasjon

som er viktig å vite når man skal kjøpe mat. For eksempel er det viktig for alergikere som skal kjøpe et brød å

kunne se hvilke ingredienser brødet inneholder, slik at man kan unngå en alergisk reaksjon.

Hensikten med private merker er å vise hvilket firma som har laget produktet. Dette er viktig for firmaet som

står bak for å vise seg fram og for å markedsføre produktet. Det kan også være nyttig for forbrukeren å vite

hvilket firma som har laget produktet.

Hensikten med frivillige merker er å gi forbrukeren enkel og rask informasjon om produktet. Dersom man

gjerne vil ha et grovt brød er det enkelt og raskt å finne de brødene som har en full brødskala. Det er også

lett å kjenne igjen de produktene som har nøkkelhullsmerket.

Hensikten med offentlige merker er å si noe om hvordan prosuksjonen av matvaren har foregått. Mange

forbrukere er opptatt av å velge matvarer som er produsert på en miljøvennlig og rettferdig måte. Dette kan

man fort få greie på i butikken ved å finne Ø-merket, MSC-merket og Fairtrade-merket.
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4 OPPGAVE

Oppgave 3
a) Gi to eksempler på hvordan industriell prosessering eller bearbeidelse av råvarer kan endre den
ernæringsmessige kvaliteten av den ferdige matvaren. Forklar hva som skjer.
b) Gi to eksempler på hvordan tilberedning av matretter fra råvarer hjemme på kjøkkenet kan
endre den ernæringsmessige kvaliteten på den ferdige matvaren. Forklar hva som skjer. 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

a) Et brød kan lages på mange forskjellige måter. Man trenger blant annet korn for å lage brød. Korn er

spiselige gressplanter som vokser på store åkere, for deretter å bli høstet. Det er ikke slik at et hvetekorn

som er dyrket på vestlandet og et hvetekorn som er dyrket på østlandet nødvendigvis er helt identiske hva

gjelder næringsinnhold. Dette påvirkes av dyrkingsforhold som vær og vind, nedbør, jordsmonn, gjødsling og

plantevernmidler som er brukt. Et godt jordsmonn er særlig viktig. Dersom jorda er næringsrik er det et godt

utgangspunkt for å dyrke næringsrikt korn. Dersom jorda er utpint og næringsfattig er det et dårlig

utgangspunkt for å dyrke næringsrikt korn. Det er også viktig at bonden ikke høster kornet for tidlig. Da vil

ikke kornet være ferdigutviklet. Oppbevaring av kornet etter høsting er også viktig med tanke på at

forbrukeren skal få et godt produkt. Det er vanlig å bruke mye mel når man skal bake brød. Utmalingsgraden

av kornet har mye å si for hvor næringsrikt brødet blir. Korn består av flere tynne skallag ytterst. Deretter

kommer aleuronlaget. Videre kommer frøhviten, endosperm, som er den største delen i kornet. Innerst finner

vi kimen. Det beste er å bruke 100 % av kornet, fullkorn. Da får man med alle vitaminene og mineralene og

kostfiberet. Velger man derimot å bruke fint mel til brødet får man ikke med de ytterste skallagene og

aleuronlaget. Da får man et brød som inneholder mye mindre vitaminer og mineraler og kostfiber. Når man

kjøper brød i butikken kan man se på brødskalaen, som er et frivillig merke å ha på brødemballasjen. Denne

er delt inn i fire kategorier, 0-25%, 26-50 %, 51-75% og 76-100 %. Denne skalaen sier noe om hvor mye

fullkorn som er brukt til å lage brødet, altså hvor grovt brødet er. Mange brød ser grovere ut enn de faktisk er.

På denne måten kan man bli lurt, dersom man ikke ser på brødskalaen. Man bør også se på den oppgitte

prosentandelen fullkornsmel som er brukt.

Melk kommer fra kua. Melk kan drikkes som den er med en gang den kommer fra kua. Skal man lage ektra

lettmelk må derimot melka gjennom en del prosesser først. Melka blir pasteurisert, dvs. at den blir varmet

opp til 72oC. Videre blir den homogenisert. Mye av fettet blir fjernet fra melka, slik at man ender opp med en

melk som har bare 0,7% fett. I tillegg blir det tilsatt vitamin D i ekstra lettmelk.

b) Når man skal koke grønsaker, for eksempel brokkoli, fjernes mye av vitaminene og mineralene fra

brokkolien. Det beste er å koke grønnsaker på rist med kokende vann under, men selv da forsvinner det en

del.
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Når man steker egg for å lage omelett denaturerer proteinene i eggehviten ved 62oC og proteinene i

plommen ved 65oC. Proteinene endrer da form og kveiler seg sammen. Samtidig blir proteinene enklere å ta

opp for kroppen. Dersom man steker egget på for sterk varme for lenge, kan det bli dannet stekemutagener,

akrylamid. Da blir omeletten svart. Dette kan være kreftfremkallende.
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5 OPPGAVE

Oppgave 4
a) Hvorfor er holdbarhetsdato påført matvarene?
b) Hva er forskjellen på de to ulike merkemåtene: «Siste forbruksdag» og «Best før»?
c) Drøft hvilke faktorer som spiller inn på holdbarheten til kjøtt og fisk
d) Sammenlign holdbarheten til kjøtt og fisk

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

a) Holdbarhetsdato er påført matvarene for å unngå at man skal spise matvarer som fører til at man blir syk

og dårlig. Dersom man spiser maten før holdbarhetsdatoen er det nesten alltid trygt å spise den.

b) "Siste forbruksdato" står på matvarer som kan være farlige å spise etter denne datoen. Dette kan være

kylling og annet kjøtt som blir fordervet etter en viss stund. Man bør ikke spise slike matvarer etter denne

datoen. Dette kan være farlig og man bli bli veldig dårlig dersom man gjør det.

"Best før" står på de fleste andre matvarer. Dette er matvarer som kan bli dårlige, men som det ikke er så

farlig å spise etter denne datoen. Man kan bli dårlig av å spise det dersom maten har blitt dårlig, men det er

ikke like farlig som "Siste forbruksdag"-mat. Mat som er merket med "Best før" dato kan trygt spises flere

dager etter denne datoen dersom maten fortsatt ser god ut, lukter godt og smaker godt. Men man bør alltid

undersøke maten nøye før man spiser den etter denne datoen. Egg er et eksempel på mat som trygt kan

spises lenge etter "Best før"-datoen.

c) Både kjøtt og fisk inneholder en del fett. Mettet fett holder seg lenger enn umettet og flerumettet fett. Det

som skjer med umettet og flerumettet fett er at det ettehvert kan oksideres. Da harskner det og blir dårlig. Det

finnes både fet fisk og hvit fisk. Den fete fisken inneholder betraktelig mer fett da det lagres i kjøttet, mens

fettet i hvit fisk lagres hovedsakelig i leveren. Fet fisk inneholder mye umettet og flerumettet fett. Kjøtt har

mer mettet fett, og mindre umettet og flerumettet fett. Kjøtt har fett på utsiden, det har intermuskulært fett og

intramuskulært fett. En biff er så og si steril inne i kjøttstykket. Derfor kan man steke biff så lite at kun utsiden

blir stekt, mens innsiden fortsatt har en rosa farge. Fisk har i motsetning en mye større overflate som kommer

i kontakt med lufta. Fisk har heller ikke det samme bindevevet som kjøtt har. Når dyr slaktes starter rigor-

prosessen. Kjøttet trekker seg sammen i starten, og etterhvert begynner det å mørne. Kylling mørner etter

1-2 dager, mens oksekjøtt mørner etter 10-12 dager. Både kjøtt og fisk kan saltes for å øke holdbarheten. De

kan også fryses ned og pakkes inn for å øke holdbarheten.

d) Kjøtt har mindre umettet og flerumettet fett enn det fisk har, men kjøtt har mer mettet fett. Umettet og

flerumettet fett kan ogsideres og harskne. Mettet fett er mer stabilt og holder seg lenger. Derfor har kjøtt noe

lenger holdbarhet enn fisk.
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