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ERN111	Generell	informasjon
Emnekode:	ERN111
Emnenavn:	Matvarekunnskap
	
Dato:	29.11.2017
Varighet:	Kl.	09:00-13:00
	
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?
Velg	et	alternativ

	

Ja

Nei

Besvart

1 Oppgave	1
Oppgave	1	
a)	Hvilke	fordeler		har	rødt	kjøtt	sammenlignet	med	hvitt	kjøtt
	
b)	Hvorfor	er	det	anbefalt	å	spise	hvitt	kjøtt	framfor	rødt	kjøtt?
	
c)	Forklar	hva	som	menes	med	mørhet	og	hvorfor	noe	kjøtt	bør	være	mørt	mens	andre	typer	kjøtt	ikke	bør	mørnes.
	
d)	Forklar	hva	MUK	er	og	hva	som	er	fordelen	med	det.
	

Skriv	ditt	svar	her...
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Skriv	ditt	svar	her...

Oppgave	A
	
Vi	har	tre	ulike	typer	fett.	Mettet	fett,	umettet	fett	og	flerumettet	fett.	Rødt	kjøtt	inneholder	mettet	fett,	og	hvitt	kjøtt
inneholder	umettet	fett.	Mettet	fett	er	den	mest	stabile	typen	fett	av	de	tre.	Det	gjør	at	rødt	kjøtt	har	lenger
holdbarhet	enn	hvitt	kjøtt	som	følger	av	at	mettet	fett	ikke	harskner	like	lett	som	hvitt	kjøtt.	Vi	har	to	typer
harskning	av	fett.	Oksidativ	harskning	og	enzymatisk	harskning.	Oksidativ	harskning	vil	si	at	fettet	reagerer	med
luft,	og	gjør	at	kjøttet	får	harsk	smak/usmak.	Enzymatisk	harskning	vil	si	at	enzymene	reagerer	i	fettet	og	gir	den
samme	harske	smaken	som	ved	oksidativ	harskning.
	
I	tillegg	inneholder	rødt	kjøtt	mye	jern,	samt	B12.
	
Rødt	kjøtt	kan	også	tilberedes	annerledes	enn	hvitt	kjøtt,	ved	at	hele	kjøttstykker	ikke	trenger	gjennomstekes
på	grunn	av	at	bakteriene	ligger	på	utsiden	av	kjøttet.	Det	holder	å	steke	utsiden	for	å	drepe
sykdomsfremkallende	bakterier	og	bedervelsesbakterier	i	kjøttet.	Kjøttdeig	må	derimot	gjennomstekes	fordi	her
har	bakteriene	fra	overflaten	blitt	blandet	inn	i	hele	deigen/farsen	under	kverning.	Hvitt	kjøtt	må	gjennomstekes
på	grunn	av	at	bakteriene	naturlig	er	fordelt	i	hele	stykket.	Vi	gjennomsteker	(oppvarming	til	60	grader)	for	å
drepe	sykdomsfremkallende	bakterier	som	blant	annet	campylobakter	og	salmonella	i	hvitt	kjøtt.	
	
Oppgave	B

Det	er	anbefalt	å	spise	hvitt	kjøtt	fremfor	rødt	kjøtt	fordi	det	er	magert,	det	inneholder	lite	fett.	Fjørfe	har	i	størst
grad	underhudsfett.	Fettet	blir	med	når	du	drar	av	skinnet	på	f.eks.	brystet,	slik	at	man	får	magre	fileter	av	fjørfe.
	
Fettsyresammensetningen	er	som	nevnt	også	annerledes	i	hvitt	kjøtt	enn	rødt.	Umettet	fett	er	bedre	for	oss
mennesker	i	form	av	at	det	kan	minske	risikoen	for	livsstilssykdommer	som	hjerte-	og	karsykdommer	(HKS),
overvekt,	diabetes	type	2	og	andre	metabolske	livsstilssykdommer.
	
Helsedirektoratet	anbefaler	oss	å	spise	hvitt	kjøtt	og	magre	kjøttprodukter,	og	redusere	inntaket	av	rødt	og
bearbeidet	kjøtt.
	
Oppgave	C

Med	mørhet	menes	i	hvilken	grad	kjøttet	er	gjennomtyggbart.	Det	motsatte	av	mørt	kjøtt	er	seigt	kjøtt.	Seigt	kjøtt
kommer	av	bindevev	og	sener	i	kjøttet.	Bindevev	og	sener	har	vi	mest	av	i	den	delen	av	dyret	som	brukes	mest
til	bevegelse,	som	forparten	av	dyret.	Det	møreste	kjøttet	finner	vi	på	ryggen/bakparten	av	dyret,	som	indrefilet
og	ytrefilet,	som	ikke	inneholder	særlig	bindevev	og	sener	og	er	naturlig	mørt.

Kjøttdeler	med	en	del	bindevev	kan	brukes	som	kokekjøtt.	Når	kjøtt	koker	løses	bindevevet	opp	og
kollagen	frigjøres.	Kjøttet	blir	slik	mørere.	Kollagen	blir	til	gelatin	når	det	kokes,	og	det	er	derfor	kjøttkraft	stivner
når	den	avkjøles,	på	samme	måte	som	gelé.
	
Kjøtt	brukt	til	deig	og	farser	bør	ikke	mørnes,	fordi	det	påvirker	vannbindingsevnen	til	kjøttet.	Produsenter	av
deig-	og	farseprodukter	ønsker	god	vannbindingsevne	for	å	øke	vekten	på	produktet	slik	at	de	kan	selge	det	til
en	høyere	pris.	Fiske-	og	kyllingkjøtt	trenger	heller	ikke	mørning.	Fisk	og	kylling	er	møre	kjøttyper	i
utgangspunktet,	bestående	av	lite	sener	mellom	skjelett	og	muskler	og	lite	bindevev	som	gjør	kjøttet	seigt.	
	
Oppgave	D
	
Betegnelsen	MUK	står	for	mekanisk	utbeinet	kjøtt.	MUK	består	av	en	sammenblanding	av	beinrester,
beinmark,	blod,	kjøttrester,	fettrester	osv.	fra	i	hovedsak	svin	og	fjærfe.	Storfe	og	sau	skal	ikke	utnyttes	på
denne	måten.	Det	som	er	fordelen	med	MUK	er	at	vi	får	brukt	så	mye	som	mulig	av	dyret	vi	har	slaktet.	Vi	kaster
store	mengder	mat	i	Norge,	og	ved	å	ta	i	bruk	MUK	vil	det	føre	til	mindre	svinn	fra	slaktedyret.
	

	

Besvart

2 Oppgave	2
Oppgave	2	
Per	og	Kari	skal	på	tur.	Per	kutter	opp	vannmelon	som	Kari	legger	i	en	handlepose	fra	butikken.	Deretter	kutter	Per
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kylling	som	Kari	legger	i	en	annen	handlepose.	Per	vasker	kniven	og	fjøla	før	han	kutter	opp	grønnsaker	til	salat
som	Kari	legger	i	en	boks	med	lokk.	De	tar	også	med	brød	i	en	annen	boks,	og	saft	på	termos.	Alt	legges	i	en
ryggsekk	sammen	med	en	engangsgrill	før	de	sykler	til	stranda	for	å	kose	seg	i	sola.
	
Hva	kan	gå	galt	og	hvorfor?
	

Skriv	ditt	svar	her...
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Skriv	ditt	svar	her...

Her	er	det	mange	ting	å	ta	tak	i,	og	jeg	vil	presentere	de	aspektene	jeg	mener	ikke	er	tilstrekkelig	håndtering,
oppbevaring	og	hygiene	rundt	råvarene	og	behandligen	av	dem.
	
Om	jeg	forstår	begrepet	handlepose	riktig	i	oppgaveteksten,	så	er	det	snakk	om	en	bærepose	man	skal	bære
pakkede	matvarer	hjem	i	etter	at	man	har	handlet	på	butikken.	Disse	er	egnet	for	å	frakte	innpakket	mat	fra
butikken	og	hjem,	og	er	ikke	godkjent	som	emballasje	til	matvarer	som	vannmelon	og	kyllingfilet.	Her	burde
Per	og	Kari	pakket	inn	maten	i	egnet	emballasje.	For	å	vite	hva	som	er	egnet	emballasje	til	mat	kan	man	se
etter	glass-	og	gaffelsymbolet	på	emballasjen	eller	emballasjens	pakning.	Emballasje	merket	med	glass-	og
gaffelsymbolet	er	trygg	til	oppbevaring	av	mat,	det	være	seg	plastposer,	matbokser,	frysebokser	osv.	Det	kan
også	stå	på	produktet	om	varen	er	egnet	til	mat,	ved	f.eks.	teksten	"matboks",	"brødpose"	og	lignende.	Det	er
viktig	å	ta	høyde	for	at	selv	om	emballasjen	har	glass-	og	gaffelsymbolet,	kan	det	være	enkelte	matvarer	den
likevel	ikke	er	godt	egnet	til.	Som	f.eks.	at	aliminumsfolie	reagerer	med	sure	matvarer	som	sitrusfrukter,	eller	at
plastfolie	reagerer	med	fett.	Resirkulert	tørkeapir	kan	inneholde	avfallsstoffer	og	bør	ikke	brukes	i	kontakt	med
mat,	men	til	å	tørke	hender.	Om	emballasjen	ikke	er	egnet	til	oppbevaring	av	mat	kan	det	komme	f.eks.
giftstoffer	fra	emballasjen	over	i	maten	vi	spiser.	Som	hvis	boksen	Kari	legger	salaten	i,	ikke	er	trygg	til	bruk	for
mat.	Det	kan	også	være	en	boks	som	tidligere	har	vært	brukt	til	mat,	men	som	ikke	er	egnet	til	videre
oppbavaring	av	hvilke	matvarer	som	helst.	Som	f.eks.	en	rømmeboks.	En	rømmeboks	vil	være	egnet	til	rømme
og	syrnede	melkeprodukter,	den	trenger	ikke	nødvendigvis	være	egnet	og	anbefalt	til	oppbevaring	av
vegetabiler.	Melonen	burde	vært	pakket	i	plastfolie	før	den	ble	lagt	i	handleposen	og	kyllingen	burde	være
pakket	i	egnet	pose	eller	tett	boks	tiloppbevaring	av	kjøtt.	Det	samme	gjelder	for	salaten	og	brødet.	Brødet	skal
oppbevares	i	brødpose	eller	godkjent	matboks.	Det	samme	gjelder	termos,	man	skal	vite	hva	sin	termos	er
godkjent	for	og	hvilke	stoffer	som	kan	skilles	ut	av	en	termos	om	den	har	feil	innhold	eller	innhold	av	gal
temepratur.
	
Mikroorganismer	trives	best	i	modnet	frukt,	og	liker	seg	i	fuktig	miljø	mellom	4-60	grader.	Denne	dagen	legger
godt	til	rette	for	bakterievekst	og	enzymatiske	reaksjoner	i	frukt	som	vil	gjøre	melonen	overmoden.	De
enzymatiske	reaksjonene	i	frukt	stiger	med	temperaturen,	så	melon	bør	oppbevares	kjølig.	Vannmelon	tilhører
agurkgruppen	som	består	av	agurk	og	vannmelon,	disse	skal	oppbevares	i	en	temperatur	mellom	10-13
grader.	Om	melonen	blir	overmoden,	melete	eller	kornete	kan	det	hende	Per	og	Kari	ikke	er	interessert	i	å
spise	den,	og	melonen	blir	kastet.	Det	er	lite	bærekraftig.	Melonen	er	her	lagt	i	handlepose,	som	kan	inneholde
giftstoffer	eller	kontaminanter	som	kommer	over	i	melonen.	Kontaminanter	er	stoffer	som	tilføres	maten	uten	at
det	skjer	med	vilje	eller	er	meningen.	
	
Kylling	(og	kjøtt	forøvrig)	skal	oppbevares	i	kjøleskapstemperatur,	0-4	grader.	Kylling	kan	også	fryses.	På	en
varm	dag	som	denne	vil	mikroorganismene	trives	godt	i	denne	kyllingen	når	den	ikke	holdes	kjølig	i	f.eks.	en
kjølebag	med	fryseelementer	på	vei	til	stranda.	Temperatur,	fuktighet,	pH-verdi,	næring,	og	oksygen	gjør	at
mikroorganismer	får	gode	vekstvilkår.	En	handlepose	er	veldig	stor	for	noen	stykker	kylling,	og	vil	ikke	kunne
stenge	oksygen	nok	ute	til	Per	og	Kari	er	sikre	på	at	kyllingen	ikke	harskner	som	følger	av	luftett	emballasje.
Her	gjelder	også	faren	for	å	få	stoffer	fra	handleposen	over	i	kyllingkjøttet.	I	tillegg	til	å	legge	kyllingen	i	en
kjølebag	på	vei	til	stranda,	kunne	de,	for	å	senke	pH-verdien	i	kyllingen,	ha	marinert	kjøttet	for	bedre
holdbarhet.	Marinering	er	en	konserveringsmetode	hvor	man	senker	pH-verdien	ved	bruk	av	syrlige	produkter
som	eddik,	sitronsaft	osv.	Dette	vil	også	være	med	på	å	gjøre	kyllingen	mørere,	på	grunn	av	at	enzymatiske
reaksjoner	går	inn	og	deler	opp	kjøttfibrene.	Kylling	er	en	mør	type	kjøtt,	så	marinering	har	i	utganspunktet
størst	utslag	på	rødt	kjøtt	som	okse,	svin,	sau	med	fler.
	
Per	kutter	først	kylling	og	så	grønnsaker.	Det	er	for	så	vidt	greit,	men	da	må	han	være	veldig	påpasselig
med	hygiene.	Her	har	han	riktignok	vasket	fjøl	og	kniv	mellom	kontakt	med	kylling	og	grønnsaker.	Det	han	ikke
har	tenkt	på	er	sin	egen	hygiene.	Ved	å	ta	i	kyllingen	med	hendene,	for	så	å	ta	i	grønnsaker	uten	å	vaske
hendene	i	mellom,	oppstår	det	en	krysskontaminering	hvor	bakterier	fra	kyllingen	overføres	til	grønnsakene.
Det	at	Per	har	masse	bakterier	fra	kyllingen	på	hendene	gjør	også	at	disse	spres	til	andre	gjenstander	han	tar	i
på	kjøkkenet,	som	kluter,	oppvaskmidler	osv.	Disse	gjenstandene	blir	da	smittebærere	for	de	som	kommer
senere	og	tar	i	de	samme	tingene	som	Per	har	tatt	i	med	urene	hender.	
	
Kylling	skal	gjennomstekes	på	grunn	av	dens	bakterieinnhold	(se	oppgave	1	A).	Ved	Pers	dårlige	hygiene	kan
Kari	og	Per	bli	matforgiftet.	Matforgifning	vil	si	at	man	blir	syk	av	maten	man	spiser	på	grunn	av	ytre	påvirkning
på	råvarene	(her	kylling).	Det	kan	være	urent	redskap,	urene	hender,	faktorer	med	emballasjen	maten	er
pakket	i,	hendelser	under	frakting	osv.	Symptomer	på	matforgifning	er	oppkast,	diaré,	magesmerter,	nedsatt
allmenntilstand.	Et	tips	når	man	kutter	kylling	kan	være	å	alltid	la	bare	den	ene	hånda	ha	kontakt	med
kyllingen,	mens	den	andre	hånda	har	kontakt	med	redskap	og	andre	ting	på	kjøkkenet.	Slik	har	du	lettere
kontroll	på	at	bakteriene	på	kyllingen	ikke	kommer	på	avveie.
	
Engangsgrillen	kan	skille	ut	stoffer	og	gasser	fra	kullet	og	den	behandlingen	kullet	har	fått	for	å	være
lettantennelig.	Dette	blir	da	kontaminanter	som	i	verste	fall	kommer	over	i	maten	Per	og	Kari	har	pakket	i	for
dårlig	emballasje	som	slipper	inn	luft	og	gasser.
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Besvart

3 Oppgave	3

Oppgave	3	
Velg	ett	av	merkene	og	forklar	hva	det	betyr,	hvilke	produkter	som	kan	få	merket	og	hvem	som	står	bak
merkeordningen.
Skriv	ditt	svar	her...

Jeg	velger	å	forklare	merke	E,	Nøkkelhullsmerket.
	
Nøkkelhullsmerket	er	en	frivillig	merkeordning,	og	betyr	at	et	produkt	er	et	sunnere	valg	for	forbrukeren
sammenlignet	med	produkter	i	samme	kategori.	Produkter	som	kan	få	nøkkelhullsmerket	er	produkter	som
inneholder	mindre	mettet	fett,	salt,	sukker	og	mer	fiber	enn	tilsvarende	produkter.	Nøkkelhullet	er	et	omdiskutert
merke	fordi	det	kan	gi	uttrykk	for	at	en	vare	er	sunn,	men	det	er	bare	sunnere	enn	tilsvarende	produkter.	En
pizza	av	typen	Grandiosa	kan	få	nøkkelhullsmerke	om	akkurat	den	pizzaen	er	sunnere	enn	andre
frossenpizzaer.	Det	vil	ikke	si	at	frossenpizza	er	noe	som	bør	inngå	i	et	sunt	kosthold.	Man	kan	ikke
sammenligne	produkter	på	tvers	av	kategori	når	det	kommer	til	nøkkelhullet.	
	
I	helsedirektoratets	kostråd	fremhever	de	i	sin	utdypning	av	flere	av	kostrådene	at	en	bør	bruke	nøkkelhullet
som	en	veiledning	til	å	velge	riktige	produkter.	Som	for	eksempel	i	kostrådet	om	fisk	som	sier	at	man	skal	spise
fisk	til	middag	2-3	ganger	i	uka,	er	det	i	forklaringen	utdypet	at	de	anbefaler	oss	å	velge	nøkkelhullsmerkede
fiskeprodukter.	
	
Nøkkelhullet	er	utviklet	av	myndighetene	i	Norden	og	Helsedirektoratet.

	

Besvart

4 Oppgave	4
Oppgave	4	
a)		Hva	er	etylengass,	hvor	finner	vi	det	og	hvordan	virker	det	på	frukt	og	grønnsaker?

b)		Hva	betyr	‘5	om	dagen’	og	hvorfor	er	det	anbefalt	å	spise	5	om	dagen?

c)			Hvordan	bør	frukt,	bær	og	grønnsaker	oppbevares/lagres?

Skriv	ditt	svar	her...
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Skriv	ditt	svar	her...

Oppgave	A

Etylengass	er	en	gass	som	skilles	ut	av	en	mengde	frukt	og	grønnsaker.	Etylengass	produseres	under
modningen	av	frukt,	og	påvirker	også	modning.	Epler	er	eksempel	på	en	frukt	som	skiller	ut	mye	etylengass,	og
modne	bananer	er	eksempel	på	en	frukt	som	blir	sterkt	påvirket	og	skadet	av	etylengass	i	omgivelsene.
Bananen	får	brune	flekker	og	blir	overmoden	av	å	ligge	i	nærheten	av	epler.
	
Planter	visner	av	etylengass,	gulrot	blir	bitter	og	vassen,	bladgrønnsaker	som	salat	blir	våt,	får	brune	flekker	og
blir	slapp,	og	dill	mister	smaken.	Etylengass	er	sådan	skadelig	for	en	del	vegetabiler.	Det	som	derimot	er	bra
med	denne	modningsfunksjonen	etylengass	har,	er	at	man	kan	høste	umodne	bananer	i	opprinnelseslandet
og	frakte	de	i	konteinere	fylt	med	etylengass	eller	lagre	de	i	lagerrom	fylt	med	etylengass,	for	å	modne
bananene	på	eller	på	vei	til	endedestinasjonen.
	
Oppgave	B
	
Fem	om	dagen	er	Helsedirektoratets	kostråd	for	frukt	og	grønnsaker.	Fem	om	dagen	vil	si	at	vi	skal	spise	fem
porsjoner	á	100	gram	frukt	og	grønt	i	løpet	av	en	dag.	Halvparten	av	de	fem	bør	være	grønnsaker.	
	
Det	er	anbefalt	å	spise	fem	om	dagen	fordi	nordmenn	spiser	for	lite	frukt	og	grønt.	Frukt	og	grønt	er	rike	på
vitaminer	(særlig	C	og	A),	antioksidanter,	mineraler	(som	kalium)	og	fiber.	Fiber	er	bra	for	tarmsystemet	og
avføringen	vår.	Inntak	av	frukt	og	grønt	reduserer	dessuten	risiko	for	hjerte-	og	karsykdommer,	overvekt	og
fedme,	samt	noen	kreftformer.	Det	er	også	bra	å	spise	frukt	og	grønt	fordi	de	er	selvforsynte	med	næring	fra
jord,	sol	og	vann.	Vi	trenger	ikke	bruke	ressurser	som	fôr	osv.	for	å	ha	tilgang	til	frukt	og	grønt.	Sånn	sett	er
det		bærekraftig	og	bra	for	miljøet	å	holde	et	høyt	inntak	av	frukt	og	grønt	fremfor	å	spise	masse	kjøtt.
	
Oppgave	C

Frukt,	bær	og	grønnsaker	bør	oppbevares	på	ulik	måte	alt	etter	som	hvilken	type	det	er	snakk	om.
	
Temperatur:
De	fleste	grønnsaker	har	best	av	å	ligge	i	0-2	grader.	Det	samme	gjelder	for	bær.	Agurk,	vannmelon,	tomat,
paprika,	squash	og	tomat	kan	gjerne	ha	en	høyere	temperatur	for	ikke	å	få	kjøleskader	som	f.eks.	agurken	vil
løse	seg	opp	av.	10-13	grader	er	fint	for	disse.	Blant	annet	avokado	bør	ha	høyere	temperatur,	13-18	grader.
Om	avokado	blir	liggende	kjølig,	vil	den	aldri	modnes.
	
Omgivelser:
Frukt	og	grønt	skal	ligge	mørkt	for	å	hindre	skader	fra	lys.
	
På	kjølelager	er	det	viktig	å	holde	lufta	i	bevegelse	ved	hjelp	av	vifter	for	å	fjerne	varme	fra	produktene.	Men
det	må	ikke	være	for	stor	sirkulering,	for	da	kan	vanntapet	fra	vegetabilene	bli	for	stort	og	de	vil	til	slutt	være
utsatt	for	å	kunne	tørke	inn.

I	oppgave	A	skrev	jeg	om	etylengass.	Det	er	viktig	å	tenke	på	etylengass	under	oppbevaring.	Ikke	legg	frukter
som	skiller	ut	mye	etylengass	som	epler	og	tomat,	sammen	med	vegetabiler	som	reagerer	veldig	på	gassen,
som	banan,	gulrot,	salat	og	dill.
	
Potet:
Potet	skal	oppbevares	tørt,	mørkt	og	kjølig,	og	mellom	4-6	grader.	Om	det	er	varmere	enn	6	grader	vil	den	bli
myk	og	få	groer.	Om	det	blir	for	kaldt	for	poteten	vil	stivelsen	omdannes	til	sukker.	Om	potet	ligger	i	lys,	vil	det
utvikles	grønnfarge	av	klorofyll	og	giftstoffet	solanin	vil	samle	seg	opp.	Grønn	potet	skal	ikke	spises	på	grunn
av	dette	giftstoffet.
	
Ved	frysing:
Grønnsaker	kan	fryses,	men	bør	da	forvelles	først.	Da	koker	man	grønnsakene	i	kort	tid,	før	man	avkjøler	dem
raskt	i	isvann	i	like	mange	minutter	som	koking.	Dette	er	en	konververingsmetode	som	gjør	at	grønnsakene
ikke	blir	utsatt	for	cellesprenging	under	frysing.	Under	cellesprening	vil	cellesafta	lekke	ut	av	cellemembranen
som	er	ødelagt,	og	vi	taper	mineraler	og	vannløselige	vitaminer	som	vitamin	C	og	B.	Vi	vil	tape	noe
næringsstoffer	til	kokevannet	også,	men	det	er	ikke	like	mye	som	det	som	ville	gått	tapt	under	frysing.
gGrønnsaker	som	ikke	er	forvellet	før	frysing	vil	bli	vasne	etter	tining.	Forvelling	vil	holde	på	konsistens	og
farge	hos	grønnsakene.

	

Besvart
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5 Oppgave	5
Oppgave	5	
a)	Forklar	hva	utmalingsgrad	for	korn	er.

b)	Fortell	hva	gluten	er,	hvilken	betydning	det	har	og	hvilke	kornslag	som	inneholder	gluten.

c)	Hvorfor	er	det	forskjellig	holdbarhet	på	siktet	og	sammalt	mel?
	
Skriv	ditt	svar	her...

Oppgave	A
	
Utmalingsgrad	for	korn	vil	si	hvor	stor	andel	av	hele	kornet	som	har	blitt	malt	til	mel.	I	sikta	mel	er	deler	av
kornet	fjernet	(blant	annet	kimen),	som	gjør	at	det	har	en	utmalingsgrad	på	rundt	80	%.	Det	beste	er	om	hele
kornet	er	med,	da	får	vi	sammalt	mel	eller	fullkornsmel,	som	har	100%	utmalingsgrad.	Vi	har	også	finbakstmel,
som	har	en	utmalingsgrad	på	rundt	65	%.
	
Oppgave	B
	
Gluten	er	et	protein	vi	finner	i	mel.	De	som	har	cøliaki	eller	glutenallergi	reagerer	på	dette	proteinet.
	
Gluten	gjør	at	vi	får	en	smidig,	sammenhengende	og	elastisk	deig.	Gluten	går	for	å	være	"limet"	i
deigen.	Gluten	bidrar	også	til	heveprosessen	av	baksten,	og	gir	en	luftig	og	lett	deig.	Jo	mer	vi	elter	deigen	slik
at	glutene	får	strekt	seg	godt	ut,	jo	luftigere	og	mykere	vil	det	ferdige	produktet	bli.	Gluten	gir	gode
bakeegenskaper,	og	gjør	at	degen	er	lett	å	jobbe	med,	i	motsetning	til	glutenfritt	mel	hvor	det	er	lett	at	deigen
blir	klissete	under	baking.	
	
Kornslag	som	inneholder	gluten	er	blant	annet	hvete,	rug,	bygg,	spelt,	emmer	og	enkorn.
	
Havre	er	naturlig	glutenfritt,	men	om	havren	dyrkes	i	nærheten	av	kornsorter	som	inneholder	gluten	eller	om	det
prosesseres	i	samme	maskiner	og/eller	med	samme	utstyr	som	korn	med	gluten,	vil	også	havre	kunne
inneholde	gluten.	Ved	cøliaki	bør	man	derfor	kjøpe	glutenfritt	havregryn	og	havremel.
	
Oppgave	C
	
Det	er	forskjellig	holdbarhet	på	siktet	og	sammalt	mel	fordi	kimen	av	kornet	er	med	i	sammalt	mel.	Det	er	i
kimen	de	flerumettede	fettsyrene	i	korn	sitter,	og	siden	flerumettet	fett	er	en	ustabil	fettsyre	som	harskner	lett,	vil
sammalt	mel	ha	kortere	holdbarhet	enn	siktet	mel	hvor	kimen	er	tatt	ut.
	
Mel	har	holdbarhet	på	minst	12	måneder.
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