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Seksjon 1

1 OPPGAVE

ERN111 høsten 2016
Emnekode: ERN111
Emnenavn: Matvarekunnskap
 
Dato: 30.11.2016
Varighet: 4 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader:
 
-----------------------------
 
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?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

Oppgave 1
Oppgave 1.
Velg tre råvarer/produkter fra en av matvaregruppene nedenfor:
Melk og melkeprodukter
Korn og kornprodukter
Grønnsaker, belgvekster, sopp
Frukt, bær og nøtter
Kjøtt og kjøttprodukter
Fisk, fiskeprodukter og sjømat

1. Beskriv potensielle positive og negative sider ved inntak av råvarene/produktene fra den valgte
gruppen
 

2. Forklar hvordan råvarene/produktene fra denne matvaregruppen bør oppbevares og hvilke
konsekvenser feil oppbevaring kan gi.
 

3. Hvilke kostråd gir Helsedirektoratet knyttet til den valgte matvaregruppen?

 
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 1
a) Jeg har valgt matgruppen fisk, fiskeprodukter og sjømat. De tre råvarene jeg har valgt er laks, torsk og sei.
Vi skiller mellom mager og feit fisk. Mager fisk har under 2 % fett, mens feit fisk har over 7% fett. Vi har også
noe som vi kaller mellomfeit fisk som er mellom 2 og 7 % fett. Laks finner en både i saltvann og i ferskvann,
mens torsk og sei lever bare i havet. Fisk er virveldyr som har en ryggrad og kranium. De puster med gjeller
og svømmer ved hjelp av finner. Fisk er noe vi blir anbefalt å spise mere av og det er mange
ernæringsmessige grunner til det. Her kommer det endel positive sider ved å spise fisk: 
 
- Feit/mellomfeit fisk (laks):Inneholder protein av god kvalitet. Og med god kvalitet mener man at det er
mange av de essensielle aminosyrene. Så fisk inneholder mange essensielle aminosyrer. Laks inneholder
mye marint Omega 3 (langkjeda EPA og DHA), dette er veldig positivt siden vi sliter med å få i oss nok av
dette. Feit fisk inneholder også Vitamin D og Vitamin A. Vitamin D får vi Nordmenn i oss for lite av i
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vintermånedene så dette er også veldig positivt ved å spise fisk. Vitamin B12 er det også mye av i fisken. Feit
fisk inneholder endel fett og det er av det sunne fettet, altså umettet fett. Laks inneholder også mineraler som
f.eks selen og litt jod.
- Mager fisk (torsk og sei): Torsk og sei er begge magre fisker. De inneholder protein av god kvalitet som ble
beskrevet over. Den magre fisken inneholder også endel vitaminer som vitamin A og D. Mager fisk
inneholder ikke like mye omega 3 og vitamin D som den feit fisk. Mager fisk inneholder mineraler som jod og
selen. Mager fisk som torsk og sei inneholder mer jod enn feit fisk. Mager fisk inneholder jo mindre fett enn 2
%, men det fettet den har er umettet fett, akkurat som hos feit fisk bare at mager fisk innholder mindre.
 
Næringsinnhold kan variere noe etter årstid, fór og gytetid.
Negative sider ved å spise fisk er at det er dårlig for miljøet, fordi vi kommer etterhvert til å få for lite fisk.Det
kan også være giftige stoffer i fisken, så en skal ikke spise for mye heller.Jeg velger å ikke snakke så mye
om de negative siden ved å spise fisk siden det er så viktig at vi Nordmenn spiser fisk.
 
 
b) Når det kommer til oppbevaring av fisk er det ganske likt for de forskjellige fiskeslagene. Så når jeg prater
om oppbevaring nå snakker jeg om både laks, torsk og sei.
Helt fra fisken kommer ombord i båten er det viktig at den blir håndtert på riktig måte. Fisken skal først
bløgges som vil si at man skjærer ett kutt over hovedpulsåra så fisken skal blø av seg. Fisken skal ligge
minimum 15 min i kaldt vann for at blodet skal renne ut av fisken. Etter dette skal fisken sløyes. Her tar man
ut involler, hjerte, lever og det som er inni fisken. Begge disse prosessene med å bløgge og sløye er for at
fisken ikke skal ha blod i kjøttet og for at det ikke skal komme noen giftige stoffer inn i fisken.  Siden vannet i
Norge er kaldt må også fisken ha det kaldt hele tiden. Fra fisken blir fraktet fra fiskeriet og til butikken bør
fisken ligge i isopor bokser og ligge på is med noe imellom isen og fisken så ikke kjøttet får skade.
Når fisken ankommer butikken ligger den på is og i isopor, og skal fortsette å ligge på is i butikken. Når fisken
skal fraktes fra butikken og hjem til noen er det viktig at man får lagt den i kjøleskapet så fort som mulig å
ikke tar noen lange pauser slik at fisken blir varm.  Fisk er en lett bedervelig vare og blir fort dårlig dersom
man ikke oppbevarer fisken riktig. Ved riktig oppbevaring kan feit fisk ligge i en uke, og mager fisk kan ligge i
2 uker. Legger man fisken i frysen kan feit fisk ligge i ca 4 mnd og mager fisk ligge i ca. 6mnd.
Konsekvenser ved feil oppbevaring kan gjøre at fettet begynner å harskne. Det vil da begynne å lukte vondt
av fisken. Det vil også komme farlige bakterier i fisken f.eks ved varme da bakteriene får gode vekstvilkår og
sprer seg.
 
 
c)
Helsedirektoratet anbefaler oss dette angående fisk:
-Spis fisk til middag 2-3 ganger i uken og gjerne som pålegg også.
De anbfaler 300-400 gram ren fisk i uken der minst 200gram kommer fra fet fisk. Ca. 6 skiver med
fiskepålegg tilsvarer en middag.
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3 OPPGAVE

Oppgave 2
Oppgave 2.
a) Hva legger du i uttrykket ‘god kjøkkenhygiene’, og hvorfor er det viktig med god
kjøkkenhygiene?
 
b) Hva menes med ‘krysskontaminering’?
 
c) Hendene forurenses av alt vi tar i, og vi forurenser hendene våre både bevisst og ubevisst.
Bevisst betyr at vi vet at hendene blir forurenset når vi bruker dem i arbeidet vårt.
Gi eksempel på hvordan vi kan forurense hendene våre ubevisst på kjøkkenet?

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 2
a) i utrykket god kjøkkenhygiene mener jeg at disse punktene skal følges:
- Ha gode rutiner for håndvask
- Holde kjøkkenbenken ren og holde husdyr borte fra benken.
- Ha alltid rene kluter
- Holde alt av krypdyr borte fra kjøkkenet
- Rene redskaper, og skifte/vaske mellom hver gang man bytter råvarer
- Passe på at maten blir varmt nok, over 70grader
- rask avkjøling av mat
- Kjøleskapet er kaldt nok : ca 4 grader og ikke varmere.
- god personlig hygiene. Eks: være ren, rene klær, håret opp i strikk for jenter.
Over har jeg skrevet ned de viktigste punktene ved god kjøkkenhygiene. Det aller viktigste å tenke på er
håndvask. Dette skal gjøres etter dobesøk, før matlaging, mellom håndtering av ulike matvarer. Det er viktig
å bruke såpe og å huske å vaske både tomler, negler, mellom fingrene osv.
Det er veldig viktig med god kjøkkenhygiene for å unngå smittespredning av mikroorganismer. Vi kan ha
gode råvarer, men med dårlig kjøkkenhygiene kan vi forrurense råvaren og bli syke av den. Et annet
eksempel er hvis vi lar en gryte med gryterett stå over natten kan 1 bakterie bli til ca1 million i løpet av 10
timer. Derfor er det viktig med en rask nedkjøing etter matlaging. Dette med rene redskaper er også viktig for
å unngå krysskontaminering som jeg skal forklare snart hva er. Så hvis vi vil holde oss friske er det viktig å
ha en god kjøkkenhygiene.
 
b) Med krysskontaminering mener vi at vi forrurenser ett produkt ved bakterier fra tidligere produkt.
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Eks: hvis vi bruker først en kniv til å kutte opp gulrøtter og derretter bruker vi den samme kniven og den
samme fjølen til å kutte opp et ferdig stykke med kjøtt. Da kan det komme jordbakterier fra gulrota over på
det ferdige kjøttet.Hvis det kommer bakterier på det ferdige kjøttet kalles det krysskontaminering. Derfor er
det viktig og bytte/vaske redskapene mellom hver gang en bytter fra en matvare til en annen for å unngå
krysskontaminering.
 
c) Eksempler på hvordan vi forurenser hendene våre ubevisst på kjøkkenet:
- Vi tar/glør oss i håret. Hodebunnen inneholder veldig mange bakterier som vi ikke bør få i maten.
- Vi klør oss i øret. Det er veldig mange bakterier i ørevoks.
- Vi går på do. Det er noen som glemmer å vaske hendene når de har vært på toalettbesøk, og da drar de
med seg mange bakterier fra hendene og inn på kjøkkenet og hendene vil være forurenset.
- Vi skjekker mobiltelefonen. Mobiltelefonen er en bakteriebombe som ikke hører hjemme når vi lager mat.
- Vi koser med kjeledyr. Kjeledyr har andre bakterier enn oss mennesker og det er veldig viktig å vaske
hendene etter at vi har tatt på dyr.
 
Vi mennesker er selv bærere av mange millioner bakterier. Både i håret, ørene, spyttet og avføringen er det
mange flere bakterier enn vi tror. Mobiltelefon og husdyr har også mange bakterier. Det er derfor viktig at vi
prøver å bli mer bevisst over ubevisste ting vi gjør når vi lager mat, så vi ikke skal forrurense hendene og
videre forurense maten.
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4 OPPGAVE

Oppgave 3

Oppgave 3.
a) Hvordan skal alle sammensatte matvarer merkes og hvorfor er slik merking viktig?
 
b) Hva er ‘nøkkelhullet’ og hvilke matvarer kan få dette merket?
 
c) Hva skal til for at et produkt kan bli merket med ‘Debio’-merket? Skriv utførlig
d) På hvilke produkter kan du finne 'Glass- og gaffelsymbol'-merket (se illustrasjon over)?

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 3
a) Alle sammensatte merker skal merkes med "obligatorisk merking" og det inneholder:
- Betegnelse/navn
- Innhold (det produktet det er mest av skal alltid stå først)
- Siste forbruksdag/best før (anhengig og matvaren er lett bedervelig eller ikke)
- Allergener (skal være uthevet dersom matvaren inneholder noen av de vanligste allergene)
- Næringsinnhold
-Nettoinnhold i vekt eller volum
- Oppbevaring av matvaren (f.eks kjølig 4grader)
- navn og nummer til hvem man kan kontakte dersom man lurer på noe
- bruksanvisning dersom nødvendig
 
En slik merking er viktig for at forbruker skal finne frem til riktig produkt: For eksempel en med alergi. Da er
det viktig at det er merket opp på matvaren slik at vedkommende ikke blir syk. Det er også viktig med
obligatoisk merking så forbruker skal vite hvem den kan kontakte dersom han/hun har noen spørsmål.
Holdbarhetsdato og oppbevaring er viktig å få greie på for at en skal spise trygg mat. 
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b) Nøkkelhullet er en frivillig merkinging som er ledet av helsedirektoratet og Matilsynet. Dette merket skal
gjøre det lettere for forbruker å velge det sunneste alternativet.
Matvarer som inneholder mindre fett(mettet), salt og sukker og mer fiber enn sammenlignende matvarer kan
få dette merket. Eks frokostblandinger. Den sunneste frokostblandingen kan få nøkkelhullsmerket.
Det fins også matvarer som ikke kan få nøkkelhullsmerket. Eks: Egg. Det er ingen forskjell mellom
næringsinnhold i de forskjellige egga så derfor får ingen merket selvom det er en sunn vare.
Obs: selvom en vare blir merket med nøkkelhullet betyr det ikke at varen er sunn. Det betyr at den er
sunnere enn tilsvarende "like varer". Eks: grandiosa med løk har fått nøkkelhullet. Det betyr at den er
sunnere enn f.eks grandiosa med pepperoni.
 
 
c) Det som skal til for at et produkt skal bli merket med Debio er at det er økologisk. Debio er kollektiv
merking. Det er ikke obligatorisk. Hvis et produkt er økologisk kan det få en "Ø" på pakningen. Disse "Ø" ene
er det Debio som godkjenner. Det er forskjellige krav for om et produkt er økologisk eller ikke. Debio følger
standard krav for om en vare er økologisk. Eksempler på dette er:
- Ingen bruk av kunsgjødsel
- Dyrene har større beite
- ingen sprøytemidler
d) På hvilke produkter kan du finne 'Glass- og gaffelsymbol'-merket (se illustrasjon over)?
d) Man kan finne "Glass- og gaffelsymbol"- merket på produkter som alliminium, plastfolie, brødposer,
brødbokser, kjeramikk osv.
Grunnen til at de bruker dette symbolet er for å vise at produktet er greit å bruke til å oppbevare mat eller
spise fra.
Det finnes for eksempel mykemiddel i noe plast og det kan finnes bly i kjeramikk. Derfor er det lurt å se etter
"Glass- og gaffelsymbol'-merket hvis du skal ha produkter som du skal oppbevare mat i.
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5 OPPGAVE

Oppgave 4
Oppgave 4.
a) Hva er forskjellen på sukker og søtstoff?
 
b) Hvorfor bør man ikke gi honning til barn under ett år?
 
c) Forklar hva som kan påvirke smak og smaksopplevelsen vår.
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 4
a) Forskjellen på sukker og søtstoff er:
- Sukker kommer fra sukkerroer eller sukkerrør, mens søtstoff er kunstig.
- Søtstoff inneholder ikke energi, mens det gjør sukker
- Søtstoff er mye søtere enn sukker.
- Søtstoff påvirker ikke tennene slik som sukker gjør.
 
Raffinert sukker inneholder kun energi, men uraffinert sukker inneholder også litt vitamin og mineral i tillegg til
energi. Derfor sier man at raffinert sukker gir "tomme kalorier" siden det kun består av energi og ikke noe
vitamin eller mineral.
 
b) Man bør ikke gi honning til barn under ett år fordi honning inneholder bakterier som er gode for å kurere
sykdom. Det er egentlig bare noe bra, men siden det er såpass sterkt, skal en ikke gi det til barn under 1 år.
Barnet kan bli sykt av det.
 
c) Det er flere ting som kan påvirke både smak og smakopplevelsen vår.
- Lyd. Eks: Et knasende eple
- Lukt. Eks: lukten av kanelboller. Det sies at lukten er 80% av smaken vår.
-Tekstur/konsistens. Eks: snegle.Det er en ekkel konsistens for mange og det kan gjøre noe om vi liker
matvaren eller like.
Vi har 5 grunnsmaker som er: salt, surt, søtt, bittert og umami. Hvis en er en supersmaker kjenner en bittert
veldig godt. Da kan det godt hende man ikke liker produkter som øl og kaffe.
Andre ting som kan spille inn er:
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- Temperatur: Eks: hvis middagsrestene er kalde kan det være det ikke smaker like godt som det det gjorde
når det var varmt.
- Alder. Det sies at man kan smake søtt bedre når man er liten. Smaksløkene blir og svakere med alderen.
- Røyking flater ut smakene.
- Hva du har spist rett før kan påvirke smaksopplevelsen: eks spist tyggis rett før du drikker brus. Det smaker
ikke mye godt da.
- hormonelle årsaker. For eksempel når en er gravid kan smaksløkene endres. 
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6 OPPGAVE

Oppgave 5
Oppgave 5.
a) Hva er likheten mellom egg, fisk og kjøtt?
 
b) Hvordan kan man sjekke kvaliteten på egg?
 
c) Hvordan sjekker man kvaliteten på fisk?
 
d) Hvorfor må produkter av kjøttdeig og kjøtt fra kylling være gjennomstekt, mens kjøtt fra okse og
lam kan være lite stekt? Forklar.

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 5
a) Likheten mellom egg, fisk og kjøtt er at de inneholder mye proteiner av god kvalitet. Det vil si at det er
proteiner med mange av de ulike essensielle aminosyrene. Vi har 9 stk som er essensielle og 11 stk som
ikke er essensielle. De essensielle må vi få tilført gjennom mat og drikke, og kroppen kan ikke lage dem selv.
Ingen av de inneholder noe særlig karbohydrater, mens alle inneholder B12.
 
b) Kvaliteten på egg blir skjekket før vi kjøper dem i butikken. De blir sortert etter størrelse og utseende. De
selger ikke egg som har skavanker.
Før egga kommer til butikken blir de bestrålt og lyst igjennom. For å se at de ikke har noe bakterier og er
friske for oss. Da kan man også se om egget har 2 plommer og det selger de ikke i butikken. Alle egga som
har litt skavanker og kanskje 2 plommer blir sendt til fabrikker. Skulle noen av egga ha noen farlige bakterier
blir de kastet.
Det eneste en kan skjekke hjemme er om egget er ferskt eller ikke. Det kan en gjøre ved å legge et egg i et
glass med vann. Hvis egget flyter opp er det ikke helt ferskt. Dette skjer fordi gasslomma i egget blir litt større
når egget ikke er helt ferskt.  En kan også se på egget om det er ferskt eller ei, ved å knekke det. Da kan
man se om eggehviten er slapp eller litt mer fast. Flyter den veldig ut er ikke egget helt ferskt.
Det er ikke farlig å spise egg i Norge selvom de ikke er helt ferske eller har gått ut på dato. Vi er ikke rammet
av salmonella i egga i Norge og kan derfor spise egg trygt flere måneder etter de har gått ut på dato.
 
c) Det er ulike ting man ser på når en skal skjekke kvalitet på en fisk:
- Stamt og blankt skinn
- lukket gatteåpning
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- lukkede gjeller
- røde gjeller- fins unntak, eks makrell som har grå
- bukhole og resten av fisken skal lukte friskt.
-fisken ska være elastisk
- fiskekjøttet skal ikke inneholde blod
 
 
d) Kyllingkjøtt er nok det kjøttet vi skal være mest nøye med hygiene når vi lager mat. Det er viktig at kjøttet
er helt gjennomstekt siden det finnes mange bakterier i hele kyllingen. Eks på bakterier som finnes er E.coli.
Hvis hele kjøttstykket er gjennomstekt så dreper man alle bakteriene og kjøttet skal være trygt å spise.
Når det kommer til kjøtteig så er det viktig at det er gjennomstekt uansett hvilke dyr det er laget av. Grunnen
til dette er at kjøtteig er kvernet eller hakket og derfor blir bakteriene fordelt utover hele kjøttdeigen og kan
befinne seg overalt.
Når det gjelder biffer av okse og lam så ligger bakteriene på utsiden av stykket. Derfor holder det å bare
steke det litt for å få bort bakteriene. Det er ikke noen bakterier i midten av kjøttstykkene.
Dette er grunnen til at vi kan spise biffer som er råe i midten og ikke kjøtteiger selvom de er laget av samme
kjøttet. Dette gjelder for alle typer kjøtt som er gjort noe med, Eks hamburger, derfor er det viktig å
gjennomsteke.
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