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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

a) Melk og meieriprodukter: råvare melk. Melk bidrar til mange viktige næringsstoffer kroppen vår trenger
daglig. Melk og meieriprodukter er den viktigste kilden til kalsium og vitamin B2 i det norske kostholdet. Det
er også kilde til proteiner av høy kvalitet. Dette er fordi melk inneholder alle de essensielle aminosyrene som
kroppen vår ikke klarer å produsere selv, men er avhengig av å få tilført gjennom kosten. Melk er dessuten
kilde til vitamin B12, jod og fett, både mettet (64%) og umettet. Melk inneholder også disakkaridet laktase,
som blir brutt ned i tynntarmen av enzymet laktase. Personer som produserer for lite av dette enzymet, eller
mangler det, vil ikke klare å ta opp laktose i tarmen. Dette kan føre til ubehag i mage, oppblåst mage og løs
avføring.
 
Kalsium er blant annet viktig for å sikre et sterkt skjelett og sterke tenner. Det er også viktig for koagulering
av blod, for at nerveimpulser skal fungere og for bevegelse. For at tarmen skal kunne ta opp kalsium i
tarmen, er man avhengig av vitamin D. Vitamin D finnes kun i noen få matvarer, som fet fisk, i tillegg til at vi
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får det fra sola i sommermånedene. Melk er ofte tilsatt og beriket med vitamin D. Ved å spise tre porsjoner
med melk og meieriprodukter daglig, kan man sikre daglig anbefaling av kalsium. For en voksen person
tilsvarer dette omkring 800 mg daglig. Dette vil imidlertid variere med blant annet kroppstørrelse og vekst.
Ungdommer anbefales et høyere inntak enn voksne. Det samme gjør gravide og ammende. Tar man vekk
meieriprodukter vil et gjennomsnittlig kosthold gi omtrent 1/3 av anbefalt kalsiuminntak. Til vanlig er det lurt å
velge de magre variantene, som ekstra lett melk og skummet melk. Man kan fortrinnsvis velge
meieriprodukter merket med nøkkelhull. Disse inneholder mindre salt, sukker og fett, sammenlignet med
meieriprodukter i samme matvaregruppe. Syrna melkeprodukter inneholder dessuten probiotiske bakterier,
som har en gunstig effekt på mage- og tarmsystemet. Ved mageplager blir det gjerne anbefalt å få i seg slike
bakterier, og syrna melkeprodukter kan av den grunn være en god kilde.
 
Melk og meieriprodukter, er sammen med kjøtt, en av de viktigste kildene til mettet fett i kostholdet. Mettet
fett er ugunstig, og kan gi negative helsevirkninger. Blant annet bidrar det til å øke det "dårlige" kolesterolet
LDL, som er assosiert med hjerte- og karsydommer. Sammenligner man helmelk med skummet melk, ligger
forskjellen hovedsaklig i andel fett. Hel melk inneholder betraktelig større mengder fett, enn skummet melk
som er tilnærmet fettfri. Man kan med fordel inkludere magre meieriprodukter i et ellers variert kosthold, men
det kan til hverdags være lurt å styre unna det fete variantene. Dette vil sikre en bedre
fettsyresammensetning i kostholdet.
 
b) Melk er en ferskvare, der mikroorganismer trives godt. Derfor er det viktig med riktig oppbevaring i hele
produksjonkjeden. Etter at bonden har melket kyrne, oppbevares melken i en tank på gården. Tankbil fra
meieriet henter melken to til tre ganger i løpet av en uke. Sjåføren tar prøve av melken når han ankommer
gården, blant annet ved å smake/lukte. Videre fraktes melken til meieriet, hvor det igjen taes prøver. Dette er
blant annet for å sikre at melk ikke inneholder rester av antibiotika. Første steg i prosessen er å separere
melk og fløte, til skummet melk og fløte. Siden fløte er lettere enn melk, vil dette flyte opp som et lag over
melken. Videre standariseres melk, ved at skummet melk tilsettes ønsket fettprosent. Melken homogeniseres
ved at fettpartiklene blir jevnt fordelt i melken, slik at det ikke skal dannes et fløtelag på toppen. Skummet
melk blir ikke homogenisert, og det samme gjør heller ikke fløte. Dette er fordi fløten er avhengig av dens
struktur, blant annet for å kunne lage/piske krem. Siste prosess er pasteurisering. Dette er en
varmebehandlingmetode, for å hindre vekst av mikroorganismer. Vanligvis varmes melken opp i 72 grader i
15 sekunder, for deretter en rask nedkjøling (4 grader). Noen melketyper blir også høypasteurisert, og vil
dermed få lengre holdbarhet.
 
De fleste melk og meieriprodukter bør lagres kjølig ved 4 grader. Enkelte typer som er høypateurisert, som
f.eks. langtidsholdbar skolemelk kan fint stå i romtemperatur før den åpnes. Fett har lett for å harske ved
kontakt med oksygen. Varme og lys er med på å fremme denne harskningen. Dette kan føre til bitre
produkter, som endrer smak og konsistens. Essensielle fettsyrer kan dessuten tapes. Melk kan gjerne fryses,
men da bør den brukes til matlaging ved opptining. Noen melketyper, som f.eks. syrna melk, egner seg ikke
til frysing. Slike melkevarianter bør også oppbevares kjølig, og ristes før bruk. Romteperatur kan endre
konsistenes på syrna melk, og gjøre at den skiller seg.
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c) Helsedirektoratet anbefaler: "La magre meieriprodukter være en del av det daglige kostholdet". Å inkludere
magre meieriprodukter i det daglige kostholdet, kan sikre at kroppen får i seg alle de viktige næringsstoffene
den trenger. 3 porsjoner med meieriproduktet daglig kan sikre anbefalt kalsiuminntak. Blant annet ved å
spise en boks cottage cheese, kesam eller brødskiver med gulost.
Det er lurt å styre unna de fete variantene. Fete meieriprodukter bidrar med omtrent 40% av mettet fett i det
noske kostholdet. Kilder til mettet fett i meieriprodukter er spesielt fet ost, fløte, rømme og iskrem.
 
 
a) Kjøtt og kjøttprodukter: råvare svinekjøtt. Kjøtt er en god kilde til proteiner av høy kvalitet, ulike vitaminer
og mineraler. Spesielt er rødt kjøtt rikt på jern. Rødt kjøtt er også kilde til mye mettet fett, og et høyt inntak
kan derfor være uheldig. Rødt kjøtt og beabeidede kjøttvarer er blant annet knyttet til kreft i tykk- og
endetarm. Bearbeidet svinekjøtt er også en betydelig kilde til salt, noe nordmenn spiser omtrent dobbelt så
mye av, i forhold til det anbefalte. Velger man derimot magre alternativer, som f.eks. mager svinekjøtteig uten
tilsatt salt, vil dette kunne bidra til å sikre nok jern. Jern er et mineral, som er spesielt viktig for kvinner. Mettet
fett, og ugunstig fettsyresammensetning derimot, kan føre til livsstillsykdommer som hjerte- og
karsykdommer, kreft og diabetes type 2.
 
b) Oppbevaring av svinekjøtt og kjøtt generelt, er avhengig av flere faktorer. Blant annet har det betydning for
hvor mye fett råvaren inneholder, hvilken type fett det er mest av, og hvor bearbeidet produktet er.
Beabeidede kjøttprodukter med mye salt har kortere oppbevaringstid, sammenlignet med rent kjøtt.
Umettede fettsyrer harskner lettere enn mettede fettsyrer. Ved oppbevaring av svinekjøtt bør man være
ekstra forsiktig. I kjøleskap kan kjøtt som skal brukes til varmretter ligge i omtrent 4 dager. I frysen vil dette
variere fra kjøttslag til kjøttslag. Magert svinekjøtt kan ligge i fryst tilstand i omtrent 6 måneder, mens fett
svinekjøtt kan ligge i rundt 3 måneder. Det har også betydning for hvordan kjøttets tilstand er før nedfrysning,
og at kjøttet oppbevares i riktig emballasje i tillegg til riktig temperatur i fryseren. Når kjøttet skal tines, er det
lurt at dette skjer langsomt i kjøleskapet. Dette er for å hindre mikroorganismer i å formere seg. Dersom man
har dårlig tid, kan kjøtt tines i en tett plastpose i vasken. Da bør kjøttet benyttes umiddelbart. Feil
oppbevaring kan føre til at mikroorganisemer vil kunne formere seg, som kan gi matbårne sykdommer og
utrygg mat. Det er også viktig å sørge for riktig tilberedning. Når kjøttet skal stekes kan det gjene taes ut av
kjøleskapet en liten stund før. I et helt kjøttstykke kan man fint spise kjøttet selv om det ikke er gjennomstekt.
Dette kommer av at bakteriene hovedsaklig sitter ytters på biffen. I kjøttdeig, som er kvernet kjøtt, er det
viktig å sørge for gjennomsteking. I slike produkter, som eksempelvis svinekjøtteig, vil det kunne sitte e.coli
bakterier, og disse vil kunne overleve dersom produktet ikke stekes tilstekkelig.
 
c) Helsedirektoratet anbefaler: "Velg marge kjøttprodukter, og hvitt kjøtt, og begrens mengden rødt kjøtt og
bearbeidede kjøttprodukter." Rødt kjøtt er fra storfe, svin og lam. Disse kjøttslagene inneholder store
mengder mettet fett, som er uheldig. Man bør velge magre kjøttprodukter og minst mulig beabeidede
kjøttprodukter. Hvitt kjøtt er fra kylling og kalkun. Kylling inneholder en rekke umettede fettsyrer, og er
dessuten rik på protein av høy kvalitet. Helsedirektoratet anbefaler å spise mer hvitt kjøtt, fordi hvite kjøttslag

Kandidat 5114

ERN111 1 Matvarekunnskap Page 5 av 14



er magre og rike på umettet fett som vil ha betydning for å redusere inntaket av mettet fett. Velger man
derimot magre varianter av rødt kjøtt som er lite bearbeidet, kan disse med fordel inngå i et variert kosthold.
Rødt kjøtt er rikt på jern, i motsening til hvitt kjøtt som kylling.
 
 
a) Fisk, fiskeprodukter og sjømat: råvare sild. Sild er en fet fisk som er rik på de gunstige og essensielle
omega 3 fettsyrene. Fet fisk lagrer fettet hovedsaklig i fileten og lite i leveren. Med magre fisker er det
omvendt. Fisken er også kilde til protein av høy kvalitet,vitamin D, jod og selen. Jod finnes det imidlertid mer
av i mager fisk. Selenrike matvarer hindrer forekomst av kreft i prostata.  Fisk har flere positive sider. Ved
inntak av fet fisk som sild, sikrer man inntak av omega 3, som er en essensiell fettsyre. Det er også en av de
beste kildene til vitamin D, som blant annet er viktig for at kalsium skal kunne tas opp i tarmen. Fisk og
sjømat er dessverre også kilde til uønsket stoffer som miljøgifter. Når slike gifter blir slipt ut i naturen, hopes
de opp i både mennesker, dyr og fisk gjennom drikkevann og mat. Høyt inntak av miljøgift kan føre til kreft og
skader på arvestoffet. For å unngå å få i seg slike farlige og uønskede stoffer, blir det anbefalt å spise variert,
da et variert koshold reduserer riskikoen for høyt inntak.
 
b) Det er svært viktig å oppbevare fisk og sjømat på en riktig og trygg måte. Bakterier kan vokse ved lavere
temperaturer på sjømat, enn de kan på f.eks. landdyr. Lite innhold av karbohydrater og lett tilgjengelig
proteiner gjør at bakteriene raskt utnytter proteiner til vekst. Det er forskjell på oppbevaring av fet og mager
fisk. Fet fisk inneholder mye fett, og har dermed kortere holdbarhet. Ved kjølelagring av fet fisk kan den ligge
ca 1. uke i kjøleskap og rundt 4 måneder i frys. Mager fisk kan ligge omtrent 2 uker i kjøleskap og rundt 6
måneder i frys. Det har stor betydning for hvordan fisk og sjømat er håndtert før nedfrys. Det er viktig å sørge
for tilstekkelig rensing. Enkelte råvarer tåler ikke nedfrys, som f.eks. blåskjell. Disse kan kun ha is under seg.
Det er veldig viktig å sikre riktig oppbevaring av sjømat, fordi bakterier raskt utnytter protein i vekst, fett kan
enkelt harskne og tap av essensielle fettsyrer kan oppstå.
 
c) Helsedirektoratet anbefaler: "Spis fisk to til tre ganger i uken. Bruk også gjerne fisk som pålegg." Rådet
tilsvarer omkring 300-450 gram ren fisk i uken. Minst 200 gram bør være i form av fet fisk som sild, makrell,
ørret og laks (mellomfet). Ved å spise fisk til middag, vil man også redusere inntaket av rødt kjøtt og
bearbeidede kjøttprodukter. Dette er gunstig for den totale fettsyresammensetningen i kroppen. Fisk er
dessuten kilde til en rekke viktige næringsstoffer, som omega 3. Fet fisk er også den viktigste kilden til
vitamin D i det norske kostholdet. Protein i fisk er dessuten av høy kvalitet, med innehold av mange
essensielle aminosyrer. Skalldyr og skjell inkluderes ikke i anbefalingene. Disse inneholder imidlertid mange
viktige stoffer, og kan med fordel inngå i et variert og sunt kosthold.
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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

a) God kjøkkenhygiene er svært viktig for å sikre trygg mat. Trygg mat vil si at maten er trygg for at den ikke
inneholder smittestoffer som kan gjøre den helsefarlig og gi matbårne sykdommer som matforgiftning og
matinfeksjon. God kjøkkenhygiene er avehngig av flere faktorer. Det aller viktigeste er å vaske hendene
grundig både før tilberedening av matlaging, i tillegg til underveis dersom man har vært i kontakt med råvarer
som kan være smittsomme og helsefarlige i rå tilstand (eks. kylling). God kjøkkenhygiene omhandler også en
ren arbeidsplass, rene kluter og rene redskaper. Det er også vitkig å sørge for at rå og stekt mat skilles.
Riktig temperatur i kjøleskapet er også gunsitg faktor for god kjøkkenhygiene, og en bør sørge for rask
nedkjøling av matvarer. Kokt ris kan f.eks. inneholde bacillus cereus, som kan utvikle seg når maten når
10-12 grader. Mange tror at koking og varmebehandlig tar knekken på bakterier, men i flere tilfeller har
bakterier mulighet til å utvikle seg også etter behandling. Anbefaling av rask nedkjøling er nettopp på
grunnlag av å sikre trygg mat ved å forebygge optimale forhold for mirkoorganismer. Mikroorganismen kan
spre seg raskt, så lenge det er optimal temperatur, pH, fuktighet, næring og oksygen. Kjøkkenet bør ogsåtil
enhver tid holdes fri fra krypdyr og husdyr.
 
God kjøkkenhygiene er viktig for å sikre en trygg mat som ikke gir sykdommer. Ved matforgiftning blir man
syk av stoffer som allerede er i maten, eller som har blitt tilført under eller etter produktsjon. Symptomene
kjennetegnes ved oppkast og dirare, og i noen tilfeller hodepine, og kommer som oftest under to timer etter at
man har inntatt maten. I de fleste tilfeller går symptomene over av seg selv, og er ikke like alvorlig som det
matinfeksjon kan være. Ved matinfeksjon blir giftproduserende stoffer produsert etter at man har inntatt
maten. Her kommmer gjerne symptomene senere. Det er mage og tarmsystemet som rammes, og slike
infeksjoner er ofte mer alvorlige. I noen tilfeller kan de til og med være livstruende.
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Å sørge for god kjøkkenhygiene er derfor svært viktig. I tillegg er det viktig at hele produksjonkjeden foregår
på en trygg måte, som sikrer mat uten helseskadelige stoffer. Mattilsynet er et statlig forvaltningsorgan som
har ansvarer for å kontrollere og sikre trygg produksjon i alle ledd "fra jord og fjord til bord". Mattilsynet skal
sikre en god folke-dyre-fiske og plantehelse, i tillegg til rent drikkevann. Å sørge for vitkig oppbevaring og
bruk av matvarer har også betyning for å sikre trygg mat.
 
b) Krysskontaminering skjer når rått eller ubehandlede råvarer kommer i kontakt med ferdige stekte
produkter. Dette er svært uheldig og kan gi matbårne sykdommer som blant annet matforgiftning. Man må
sørge for å holde rått og ferdig stekt mat avskilt, i tillegg til å vakse fjøler og diverse kjøkkenutstyr for hver
gang de brukes.
 
c) Hendene er den aller viktigeste faktoren å passe på for å sikre trygg og god kjøkkenhygiene. Hendene
våre utsettes for bakterier hele tiden. Dette kan føres videre til maten uten at vi i det hele tatt tenker over det.
Eksempelvis kan vi dra å handle, for så å sette matvarene på plass når vi kommer hjem igjen. Hendene våre
har da blitt utsatt for sterk forfurrensing, noe som maten vår kan føre videre. I butikken tar man gjerne frukt
og grønnsaker med forurensede hender, som pærer og epler. Disse kan inneholde bakerier vi selv har
forårsaket, på grunn av uvaskede hender. Slike produkter blir gjerne spist rå, og det er svært viktig å sørge
for grundig vask av frukt og grønt. Noen grønnsaker bør dessuten kokebehandles før bruk, særlig om vi
importerer dem fra utlandet. Det har vært utbrudd på hepatitt A og norovirus i fryste importerte bær i Norge.
Slike mikroorganismer overlever godt i fryst tilstand, og kan komme av uhygensik håntering eller forrurenset
vann. Det kan derfor være lurt å varmebehandle fryste importerte bær før man tar dem i bruk i retter som ikke
skal varmes.
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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

a) Innpakkede eller sammensatte matvarer skal merkes med navn på produkt, ingredienser, allergener (med
uthevet skrift), nettoinnhold, navn og adresse på produsent/forhandler, næringsinnhold, holdbarhetsdato,
oppbevaringsmetode og i noen tilfeller bruksanvisning.
 
Merking av matvarer skal gjøre det enkelt for forbrukeren å skjønne hva produktet inneholder. Norge er et at
de landene i Europa hvor omsetning av mat og matvarer forekommer i størst grad via store matkjeder. I
andre land lengere sør i Europa, har man egne slakterier, bakerier, ostebutikker og andre spesialbutikker.
Her kan forbrukeren enkelt spørre betjeningen og få informasjon, gjerne smake på produktene og oppfatte
seg næringsinnhold via de ansatte. I Norge står forbukeren mest på egenhånd når det gjelder valg av
produkter og hvilke de ønsker å kjøpe. Matmerking skal gjøre det enkelt å forstå hva produktet inneholder, i
tillegg til at man kan sammenligne ulike varianter. Allergener skal være uthevet med tykk skrift, noe som skal
gjøre det lett å finne frem til matvarer man ikke tåler eller kan få en allergisk reaksjon på. Næringsinnhold er
av hensyn til å ta sunne og fornuftige valg. De aller fleste matmarer skal også merkes med "best før" eller
"siste forbruksdag", dette er av hensyn til kvalitet og helse. Enkelte varer, som f.eks. friske frukter og
grønnsaker, samt bakerivarer og vin, er ikke pålagt å merkes med holdbarhetsdato. De aller fleste matvarer
er merket med "best før" eller "best før utgangen av". Slike produkter kan fint spises etter utgått dato, så
lenge kvaliteten er trygg. Egg, er f.eks. trygg å spise i mange måneder etter utgått dato, så lenge varen
oppbevares på riktig måte. På grunn av faren for salmonella i andre land har EØS en regel om at egg skal
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stemples med 28 dager. Norge må følge bestemmelsene i EØS. Produkter merket med "siste forbruksdag",
er lett bedervelige, og skal ikke spises etter utgått dato. Oppbevaringsmetode er også viktig for å sikre at
produktet ikke blir dårlig før tiden.
 
b) Nøkkelhullet er en frivillig merkeordning som styres av Mattilsynet og Helsedirektoratet i Norge. Dette
merket skal være med på å styre produktutvikling i ønket retning. Varer med nøkkelhullet inneholder mindre
salt, sukker, fett og mer kostfiber sammenlignet med andre matvarer innenfor samme matvaregruppe. Det er
ikke mulig å sammenligne matvarer, de skal gjelde for matvarer i samme kategori. Ferdigpakkede og
ferdiglagde matvarer, frisk og frossen fisk, kjøtt, frukt og grønt, brød og pasta er eksempel på matvarer som
kan få nøkkelhullet. Egg kan f.eks ikke få nøkkelhullet, selv om denne råvaren er rik på mange viktige stoffer.
Dette henger sammen med at forskjellige egg ikke skiller seg i næringsinnhold, og det er ingen
ernæringsmessige forskjeller på egg fra f.eks. frittgående håner og egg produsert på økologiske gårdsdrifter.
Nøkkelhullet er et "best i klassen" stempel, der de sunneste matvarene innenfor en matvaregruppe blir
stemplet.
 
c) For at et produkt skal kunne få "debio" merket, må matvarene produseres mer på "naturens primisser".
Økologisk mat kjennetegnes ved at det brukes organisk gjødsel og organisk fôr. Det er strenge krav for bruk
av konserveringsmidler og aromastoffer.Genmodifiserte produkter er ulovlig. Økologisk mat sikrer også
dyrene større plass til å bre seg på, også utenom beitesesong. Gårdsdrifter i Norge som er godkjent av Debio
kan bruke "ø-merket" på sine produkter. Slike produkter sikrer god og miljøvennlig produksjon, en faktor
mange forburkere setter pris på.
 
d) "Glass og gaffelsymbolet" er et merke som sikrer at emballasjen er trygg å bruke i kontakt med mat. Det er
ikke all emballasje som er trygg å bruke i nærkontakt med mat, og i værste tilfeller kan feil emballasje føre til
utrygg mat og matbårne sykdommer. Handleposer, er f.eks. ofte laget av resirkulert plast, og kan være
helsefarlig å bruke til oppbevaring av mat. "Glass og gaffelsymbolet" kan merkes på emballasje som
brødposer, tørkepaprir og andre produkter som brukes i forbindelse med oppbevaring og håndtering av mat.
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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

a) Sukker, slik vi kjenner det, blir fremstilt av sukkerrør og sukkerroer. Smak og utseende er likt på disse.
Sukker forekommer natulig i naturen, og produseres i de fleste planter. Raffinert sukker tilfører mye energi,
men gir få mineraler og vitaminer, og er trolig en viktig årsak til overvekt, fedme og karies. Sukker bidrar blant
annet til å bryte ned tannmaljen, som kan forårsake tannskader. Høyt inntak av sukker gir tomme kalorier og
er trolig en viktig årsak til utvikling av diabetes type 2. Det blir anbefalt å spise minst mulig sukker, og
energiprosenten bør begrenses til under 10 E% daglig. Største kilder til sukker er brus, saft og godteri.
Sukker som forekommer naturlig i matvarer, som f.eks. i frukt, medregnes ikke.
 
Aspatan er eksempel på et søtstoff som er tilatt i Norge. Søtstoff og andre tilsetningsstoffer som er godkjent
av EFSA og EØS får et E nummer etterfulgt av funksjon i matvaren. Sukkerstoffer produseres industrielt og
tilføres maten for å gi den en søt smak. I motseningen til vanlig hvitt sukker, tilfører ikke søtstoffer kalorier av
betydning, og det er heller ikke skadelig for tennene, slik raffinert sukker er.
 
b) Honning er vår eldste naturlige sukkerkilde. I honning har man sett både vitaminer, mineraler, organiske
syrer og stoffer som kan drepe bakterier/få sår til å gro. Enkelte av stoffene som forekommer i honning kan
være skaldelig for små barn, og det anbefales derfor å ikke gi honning til personer under ett år.
 
c) Det er flere faktorer som virker inn på oppfattelse av smakene, søtt, surt, salt, bittert og umami. Lukt er
svært viktig for oppfattelse av mat, og det sies at lukten påvirker omtrent 80% av smaksopplevelsen vår. Er
man f.eks. forskjølet vil man ikke smake maten i like stor grad. Det er også viktig med riktig konsistens og
følelse av maten, som et sprøtt knekkebrød eller saftig appelsin. Temperatur er en annen avgjørende faktor
når det gjelder inntrykk av maten og hvordan vi opplever den. Synet, altså hvordan matretten ser ut, spiller
også en vesentlig rolle.
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Alder spiller inn, og det sies at smaksansene for søtt er sterkere for barn sammenlignet med voksne. Røyking
kan være med på å flate ut smakene, som vil ha betydning for hvordan vi smaker maten. I tillegg kan
hormonelle påvirkninger virke inn, og egne erfaringer. Bruk av medisiner over lengre perioder kan gi svekket
smak, som vil ha betydning på hvordan smaken oppleves.
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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

a) Både egg, fisk og kjøtt er alle gode kilder til proteiner av høy kvalitet. At proteinet er av høy kvalitet vil si at
de inneholder store mengder av de essensielle aminosyrene som kroppen ikke selv klarer å lage, men er
avhengig av å få tilført gjennom maten. Egg, fisk og kjøtt er også kilder til fett, både mettet og umettet. Egg
inneholder kolesterol og fett hovedsaklig i eggeplommen, sammen med vitaminer (A,D,E og B2, B12) og
mineraler. I fisk finner vi flerumettet fett i form av omega 3. Hvor fettet lagres, er avhengig av type fisk. Fet
fisk lagrer fettet hovedsaklig i lever, mens mager fisk lagrer fettet i leveren. Fet fisk er også kilde til vitamin D,
i likhet med egg, og særlig inneholder fet fisk mye av dette fettløselige vitaminet. Kjøtt er kilde til mye mettet
fett, men dette varierer blant annet med art og fôrtype. Mettet fett finner vi mest i rødt kjøtt som svin og lam.
Stofekjøtt har et mer moderat fettinnhold. Magert fett og umettede fettsyrer finnes mye i hvitt kjøtt som kylling.
Verken egg, fisk eller kjøtt inneholder karbohydrater av betydning.
 
b) I den butte enden av egget er det en luftlomme. Denne blir større dess eldre egget er på grunn av
fordamping av væske. Egg kan slippe væske ut og aroma inn, blant annet fra matvarer med sterk lukt
(hvitløk). Innenfor skallet er egget sterilt, og dersom høna er frisk vil også egget være det. Egg blir ikke dårlig
av bakterier, men kvaiteten på egget blir dårligere etter hvert.
Kvaliteten på egget kan man sjekke ved å f.eks. teste det i et glass vann. Dersom egget synker er det av god
kvalitet, men om det flyter opp tyder dette på at egget er gammelt fordi luftlommen har blitt større.
 
c) Kjøttdeig og kjøtt fra kylinng inneholder bakterier som er avhengig av tilstekkelig varmebehandlig og
grundig gjennomsteking for å unngå at mikroorganismer overlever og kan videreutvikle seg. Kjøtteig kan
inneholde bakterien e.coli som har evnen til å leve videre dersom man ikke sørger for tilstekkelig
varmebehandling. Det har vært utbrudd av salmonella forårsaket av produkter fra fjørfekjøtt. Dette er
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bakterier som trenger seg inn i tarm og mage, og som kan gi skadelige sykdommer og ubehag. Det er også
svært viktig å sørge for grundig vask av redskaper og hender under matlaging av slike rådvarer. Uhygensik
håndtering kan få fatale konsekvenser og er svært uheldig for helsen.
 
Kjøtt fra okse og lam kan man fint spise uten tilstekkelig gjennomsteking. Dette kommer av at bakteriene
hovedsaklig sitter ytterst på kjøttstykket, og disse vil drepes ved å steke overflaten til kjøttstykket.
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