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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...

a)	Fordeler	med	rødt	kjøtt	sammenlignet	med	hvitt	kjøtt

En	av	de	viktigste	forskjellene	mellom	rødt	og	hvitt	kjøtt,	er	at	rødt	kjøtt	inneholder	mye	jern	(hemjern).	Dette
gjelder	alle	typer	rødt	kjøtt,	men	i	særlig	grad	kjøtt	fra	storfe.	Jern	er	et	mineral	som	finnes	i	ulike	typer	mat,	men
rødt	kjøtt	er	den	kilden	som	inneholder	mest.	Mange	har	problemer	med	å	få	i	seg	nok	av	dette	mineralet,
spesielt	gjelder	det	for	kvinner	i	fruktbar	alder.	En	ganske	stor	del	av	befolkningen	har	for	lave	jernlagre,	noe
som	kan	skyldes	at	de	ikke	spiser	nok	jernholdig	mat.	Jern	finnes	blant	annet	også	i	brød-	og	kornvarer,	men
dette	er	en	type	(ikke-hemjern)	som	kroppen	har	vanskeligere	for	å	ta	opp	og	utnytte.	Hvitt	kjøtt	inneholder
derimot	lite	jern.
	
Alle	typer	kjøtt	inneholder	protein	av	høy	biologisk	tilgjengelighet,	det	vil	si	protein	som	kroppen	har	lett	for	å	ta
opp	og	utnytte.	Rødt	kjøtt	er	en	svært	god	proteinkilde,	som	inneholder	alle	de	essensielle	amionsyrene	vi
trenger,	det	vil	si	som	kroppen	ikke	kan	produsere	selv.
	
Når	det	gjelder	tilberedning,	må	man	være	nøyere	med	å	gjennomsteke	produkter	laget	av	hvitt	kjøtt
sammenlignet	med	produkter	av	rødt	kjøtt,	så	lenge	det	er	snakk	om	hele	kjøttstykker	og	ikke	oppdelte	eller
kvernede	produkter.	Dette	er	fordi	hvitt	kjøtt	kan	inneholde	patogene	bakterier	som	kan	føre	til	sykdom	ved
inntak.	Eksempler	på	slike	bakterier	kan	være	salmonella	og	campylobakter.	Rødt	kjøtt	som	er	skåret	opp	i
stykker	eller	biffer,	vil	ha	bakterier	på	utsiden,	men	ikke	inni	selve	kjøttstykket.	Det	er	derfor	trygt	å	spise	rødt
kjøtt	så	lenge	det	er	godt	stekt	utenpå,	selv	om	det	er	"rødt"	i	midten.



ERN111	1	Matvarekunnskap Candidate	2223

2/7

	
Rødt	kjøtt	holder	seg	betraktelig	lengre	enn	hvitt	kjøtt	i	nedfryst	tilstand,	med	unntak	av	noen	typer	kjøtt	med
mye	fett	eller	kjøtt	som	er	tilsatt	mye	salt.	Storfekjøtt	og	lammekjøtt	vil	holde	seg	i	10-12	måneder	ved
nedfrysing	(hele	stykker,	ikke	farser/deiger).	Magert	svinekjøtt	er	holdbart	i	frys	i	omtrent	6	måneder.	Kylling	vil
eksempelvis	være	holdbart	i	maks	4	måneder.	Mettet	fett,	som	det	er	mye	av	i	mange	typer	rødt	kjøtt,	harskner
heller	ikke	like	fort	som	det	umettede	fettet	i	hvitt	kjøtt.
	

b)	Hvorfor	anbefales	det	at	man	spiser	hvitt	kjøtt	fremfor	rødt	kjøtt?

Det	er	flere	grunner	til	at	Helsedirektoratet	anbefaler	at	man	velger	hvitt	kjøtt	fremfor	rødt	kjøtt,	men	en	av	de
viktigste	grunnene	handler	om	at	hvitt	kjøtt	er	magrere.	I	rødt	kjøtt	kan	over	halvparten	av	fettet	være	mettet,
mens	i	hvitt	kjøtt	vil	det	være	snakk	om	en	mye	lavere	prosentandel	(22%	i	kylling).	Inntak	av	mye	mettet	fett	er
uheldig	for	kroppen,	fordi	mettet	fett	påvirker	blodkolesterolet	slik	at	det	øker.	De	fleste	typer	mettet	fett	gjør	at
det	"dårlige"	LDL-kolesterolet	øker	mer	enn	det	"gode"	HDL-kolesterolet,	og	vil	dermed	være	ekstra	uheldig	for
personer	som	for	eksempel	har	høyt	blodtrykk	eller	er	eksponert	for	hjerte-	og	karsykdom.
	
Hvitt	kjøtt	har	også	en	bedre	fettsyresammensetning,	fordi	kylling	og	kalkun	lagrer	fettet	de	får	i	seg	gjennom
fôret.	Ved	å	gi	dem	fôr	som	inneholder	umettet	fett,	vil	man	finne	igjen	denne	typen	fett	i	fuglen	etter	slakting.
Rødt	kjøtt	vil	inneholde	en	stor	andel	mettet	fett,	uavhengig	av	om	dyret	spiser	fôr	som	inneholder	denne	typen
fettsyrer	eller	ikke,	fordi	fettet	blir	omdannet	ved	lagring.	Det	kan	også	være	verdt	å	nevne	at	svinekjøtt	har	en
lysere	farge	og	inneholder	en	mindre	andel	mettet	fett	enn	andre	typer	rødt	kjøtt.
	
En	annen	grunn	til	at	man	anbefales	å	velge	hvitt	kjøtt,	er	at	det	krever	mye	mindre	energi	til	produksjonen.	Det
er	slik	sett	mindre	belastende	for	miljøet.	Kylling	og	kalkun	er	unge	dyr	når	de	blir	slaktet	sammenlignet	med	for
eksempel	storfe.	De	vil	trenge	mindre	fôr	i	løpet	av	sin	levetid.	Flere	undersøkelser	har	vist	at	det	på	ingen
måte	hadde	vært	mulig	å	tilfredsstille	alle	menneskers	behov	for	kjøtt	hvis	alle	skulle	spist	like	mye	rødt	kjøtt
som	en	del	mennesker	i	vestlige	land	gjør.	Et	høyt	inntak	og	forbruk	av	rødt	kjøtt	er	med	andre	ord	ikke
bærekraftig.
	
Prisen	på	hvitt	kjøtt	er	generelt	lavere	enn	på	rødt	kjøtt,	for	eksempel	hvis	man	sammenligner	biff	og	kyllingfilet.
Kylling-	og	kalkunkjøttdeig	pleier	også	å	være	noen	kroner	billigere	enn	kjøttdeig,	og	betraktelig	billigere	enn
karbonadedeig.
	
Hvitt	kjøtt	inneholder	heller	ingen	allergener,	og	er	tillatt	i	de	aller	fleste	kulturer	og	religioner.	Det	kan	brukes
sammen	med	alle	typer	råvarer,	og	er	slik	sett	veldig	anvendelig.

	

c)	Mørning	av	kjøtt

Mørhet	handler	om	hvor	mye	tyggemotstand	det	er	i	en	vare.	En	mør	vare	vil	være	lett	å	bite	gjennom	og	tygge.
Det	motsatte	av	mørhet	er	seighet.	En	seig	vare	er	vanskelig	å	bite	gjennom	og	tygge.	Folk	foretrekker	møre
kjøttvarer	fremfor	seige.	Et	slakt	er	som	regel	nokså	seigt	når	det	er	ferskt,	og	det	må	derfor	ligge	til	modning	før
det	kan	brukes	til	mat.	Unge	dyr,	som	svin	og	kylling,	ligger	til	modning	i	henholdsvis	3-4	og	1-2	dager.	Okse
kan	trenge	å	ligge	til	modning	så	lenge	som	12-14	dager	før	kjøttet	blir	godt	å	tygge	og	spise.	Under	modnings-
/mørningsprosessen	foregår	det	en	autolyse,	det	vil	si	en	nedbrytning	av	proteiner	i	produktene	til	mer
smakfulle	stoffer.	Når	bindevevsproteiner	blir	brutt	ned,	vil	dette	gjøre	at	kjøttet	blir	mørere	og	det	får	mindre
tyggemotstand.
	
Kjøtt	som	skal	kokes	eller	stekes	bør	være	mørt,	ellers	er	det	gjerne	vanskelig	å	tygge	det.	Under	mørningen
blir	blant	annet	bindevevsproteiner	brutt	ned.	Disse	proteinene	er	med	på	å	binde	vann.	Når	de	blir	brutt	ned,
vil	kjøttet	få	lavere	vannbindingsevne.	Kjøtt	som	skal	kvernes	til	deig	eller	brukes	til	farseprodukter,	bør	ha	god
bindeevne.	Dette	er	for	at	kjøttet	skal	være	i	stand	til	å	binde	seg	til	væske	og	andre	elementer	i	farsen.
Deigprodukter	skal	kvernes,	og	det	er	ønskelig	at	kjøttet	kan	holde	på	noe	kjøttsaft	slik	at	det	ikke	blir	tørt.
Derfor	ønsker	man	ikke	at	kjøtt	til	deig	og	farse	skal	ligge	til	mørning.	Om	slaktet	har	fått	en	for	hard
sammentrekning	etter	at	dødsstivheten	(rigor	mortis)	har	inntruffet,	vil	kjøttet	bli	for	seigt	til	å	selges	som	for
eksempel	biff,	men	det	kan	i	stedet	bli	malt	opp	og	brukt	til	deiger	eller	farser.
	

d)	MUK

MUK	er	en	forkortelse	for	Mekanisk	Utbenet	Kjøtt.	Selve	blandingen	består	av	kjøtt-	og	fettrester,	blod,	sener,
knuste	bein	og	andre	deler	av	slakt	som	ellers	hadde	vært	vanskelig	å	utnytte	til	mat.	Det	er	kun	lov	å	lage
MUK	av	svinekjøtt	og	kyllingkjøtt.	Dette	er	fordi	benmargen	til	sau	og	storfe	kan	inneholde	prion,	som	kan	gi
sykdom	hos	mennesker.	Prion	fører	til	kugalskap	hos	storfe	og	skrapesyke	hos	sau.	Sykdommene	angriper
hjernen,	både	hos	dyr	og	hos	mennesker.



ERN111	1	Matvarekunnskap Candidate	2223

3/7

	
Fordelen	med	å	produsere	MUK,	er	at	man	klarer	å	utnytte	en	større	del	av	dyret	til	mat.	All	produksjon	av	kjøtt
belaster	miljøet	i	større	eller	mindre	grad,	fordi	dyrene	skal	ha	fôr	gjennom	hele	sin	levetid,	og	da	er	det	en
fordel	at	man	kan	utnytte	mest	mulig	at	dyret	etter	slakting.	Mange	av	komponentene	som	inngår	i	MUK	hadde
ellers	kanskje	blitt	kastet	eller	brukt	til	dyrefôr.	MUK	kan	spises	av	mennesker,	og	kan	inngå	i	ulike	former	for
(ultraprosesserte)	kjøttprodukter,	som	pølser	eller	liknende.

	

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
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...

Håndhygiene

Her	er	det	mange	ting	man	kan	gripe	fatt	i,	og	jeg	begynner	med	nevne	at	Per	kutter	opp	vannmelon	og	at	Kari
legger	den	i	en	handlepose.	Har	både	Per	og	Kari	vasket	hendene	sine	først?	De	burde	i	hvert	fall	ikke	ta	på
mat	som	skal	puttes	i	munnen	uten	å	ha	vasket	hendene	godt	først.	Vannmelonen	blir	dermed	kanskje	tilført
bakterier	fra	både	Per	og	Kari	sine	hender.
	

Uegnet	emballasje	og	krysskontaminering

Handleposer	er	ikke	laget	for	å	brukes	til	oppbevaring	av	uemballert	mat,	de	er	laget	for	å	frakte	emballerte
matvarer	i.	Med	andre	ord	er	det	ikke	tenkt	fra	produsentens	side	at	handleposen	skal	være	i	direkte	kontakt
med	mat	vi	putter	i	munnen,	som	vannmelon	eller	kylling.	Handleposer	er	ikke	utstyrt	med	glass-	og
gaffelsymbol,	som	er	et	symbol	som	indikerer	at	varen	er	egnet	til	direkte	kontakt	med	næringsmidler.	Mange
handleposer	er	laget	av	resirkulert	plast,	og	kan	inneholde	giftstoffer,	tungmetaller	eller	andre	uheldige	stoffer.	I
tillegg	er	det	sannsynlig	at	handleposene	inneholder	bakterier	som	stammer	fra	matvarene	som	har	ligget	oppi
tidligere,	og	fra	hendene	til	de	som	har	tatt	på	matvarene.	Her	har	Per	og	Kari	valgt	en	uhensiktsmessig	og
uheldig	måte	å	oppbevare	vannmelon	og	kylling	på.
	
Etter	at	vi	har	slått	fast	at	både	Per	og	Kari	har	tatt	på	kyllingen,	burde	begge	to	ha	vasket	hendene	sine	godt.
Kylling	kan	inneholde	patogene	bakterier	som	salmonella	eller	stafylokokker,	som	kan	føre	til	sykdom	og
matinfeksjon	hos	de	som	spiser	den.	Den	eneste	måten	å	forsikre	seg	mot	dette	på,	er	å	ha	god	hygiene,	ikke
blande	utstyr	som	er	brukt	til	rå	og	ferdiglaget	mat,	og	sørge	for	at	kyllingen	er	helt	gjennomstekt	før	de	spiser
den.	Det	står	at	Per	vasker	fjøla	og	kniven	før	han	går	løs	på	grønnsakene,	og	det	er	naturligvis	bra.	Ut	fra
teksten	tolker	jeg	det	som	at	verken	Per	eller	Kari	vasker	hendene	sine.	Dermed	kan	bakterier	fra	kyllingen	nå
bli	overført	fra	Pers	hender	til	grønnsakene.	Om	ikke	det	skulle	være	nok,	kan	også	Kari	bidra	til	å	tilføre
bakterier	når	hun	legger	grønnsakene	i	boksen.	Dette	er	eksempler	på	krysskontaminering,	hvor	bakterier	eller
stoffer	blir	overført	fra	en	matvare	til	en	annen.
	

Uønskede	mikroorganismer

Det	står	ingen	ting	om	at	Per	vasker	grønnsakene	før	han	kutter	dem	opp,	og	selv	om	grønnsakene	er	norske,
bør	de	likevel	vaskes/skylles	før	bruk.	Grønnsaker	kan	inneholde	jord	og	bakterier	fra	jorda,	eller	andre
mikroorganismer	som	er	vanskelig	å	få	øye	på.	Etter	å	ha	pakket	ned	grønnsakene,	tar	enten	Per	eller	Kari	tar
på	brødet,	og	her	er	det	en	ny	mulighet	for	å	overføre	bakterier	fra	hender	til	matvaren.	Bakteriene	kan	også
stamme	fra	kyllingen,	eller	fra	grønnsakene.
	

Mulig	uegnet	emballasje

Per	og	Kari	legger	både	grønnsaker	og	brød	i	hver	sin	boks	med	lokk.	Det	er	dessverre	ikke	slik	at	alle	typer
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bokser	er	egnet	til	oppbevaring	av	alle	typer	matvarer,	ikke	engang	om	det	opprinnelig	har	vært	mat	inni
boksen	da	den	ble	kjøpt.	Noen	typer	emballasje	er	kun	egnet	til	oppbevaring	av	det	aktuelle	produktet	som	de
inneholdt,	og	er	ment	for	engangsbruk.	Per	og	Kari	burde	her	ha	sjekket	at	de	brukte	bokser	med	glass-	og
gaffelsymbol,	eller	bokser	som	har	vært	markedsført	som	"matbokser"	da	de	kjøpte	de.	I	noen	tilfeller	har	lokk
på	emballasje	inneholdt	skadelige	stoffer	som	bisfenol	A,	som	kan	smitte	over	på	maten	og	være	uheldige	å	få
i	seg,	da	særlig	hvis	det	er	snakk	om	større	mengder.
	
Avslutningsvis	heller	Per	og	Kari	saft	i	en	termos.	En	termos	er	jo	tenkt	til	å	ha	kontakt	med	næringsmidler,	men
den	er	i	hovedsak	tenkt	til	varm	drikke,	ikke	kald.	Termosen	kan	for	eksempel	brukes	til	oppbevaring	av	kaffe
og	te,	som	er	sure	drikker	(med	lav	pH),	og	jeg	tenker	derfor	at	det	ikke	burde	være	farlig	å	oppbevare	en	sur
drikkevare	som	saft	i	termosen.	Det	eneste	problemet	her,	er	eventuelt	om	termosen	er	vasket	godt	etter	forrige
gangs	bruk.
	

Uheldig	temperatur

Det	står	at	Per	og	Kari	skal	kose	seg	ute	i	sola.	For	å	unngå	at	bakterier	og	mikroorganismer	skal	formere	seg,
bør	de	fleste	typer	mat	holdes	avkjølt	(0-4	grader)	eller	oppvarmet	(over	60	grader).	I	intervallet	mellom	disse
temperaturene	vokser	mikroorganismer	lettere,	og	mange	trives	spesielt	godt	i	intervallet	mellom	20	og	30
grader.	Jeg	regner	med	at	maten	til	Per	og	Kari	vil	bli	oppbevart	i	mellom	20	og	30	grader	i	kanskje	mer	enn	en
time,	og	dette	gir	god	mulighet	for	bakterievekst.	Om	maten	inneholder	patogene	bakterier,	vil	disse	få	mulighet
til	å	formere	seg,	og	i	neste	omgang	kan	dette	føre	til	matforgiftning	eller	matinfeksjon	hos	de	to	vennene.
Bedervelsesbakterier	vil	også	formere	seg,	og	kan	gjøre	at	maten	smaker	og	lukter	vondt	etter	kort	tid.	Dette
gjelder	spesielt	for	kyllingen,	som	er	den	mest	lettbedervelige	matvaren	de	har	tatt	med	seg.
	
Kort	oppsummert	har	Per	og	Kari	mye	å	lære,	og	det	er	ikke	usannsynlig	at	slurv	med	hygiene,	oppbevaring	og
tilberedning	får	konsekvenser	-	enten	denne	gangen	eller	ved	en	senere	anledning.

	

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...
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Skriv	ditt	svar	her...

FairTrade

Jeg	velger	å	fortelle	om	merket	"FairTrade".	Dette	er	et	såkalt	uavhengig	merke	som	administreres	av	en
ikkestatlig	organisasjon.	Merket	brukes	på	tvers	av	landegrenser,	og	ikke	bare	i	Norge.
	
FairTrade	jobber,	som	navnet	tilsier,	for	rettferdig	handel.	Det	innebærer	at	de	som	produserer	råvarer	og
produkter,	skal	få	en	lønn	som	de	kan	leve	av.	For	at	noe	skal	bli	merket	som	FairTrade,	må	det	være
dokumentert	at	alle	som	er	involvert	i	ulike	ledd	i	næringskjeden	blir	behandlet	på	en	etisk	riktig	måte,	og	da	i
hovedsak	ved	at	de	får	en	lønn	som	de	kan	leve	av.	I	mange	tilfeller	får	det	første	leddet	i	næringskjeden,	som
ofte	er	bønder	i	fattige	land,	svært	dårlig	betaling	for	sine	råvarer.	Det	er	i	stedet	noen	andre	i	næringskjeden
som	får	stor	profitt.	FairTrade	ønsker	å	være	et	alternativ	til	denne	måten	å	organisere	handel	på.
	
Det	finnes	ulike	produkttyper	som	kan	få	merket,	men	det	er	kanskje	mest	vanlig	å	se	det	på	kaffe,	te,
sjokolade,	hvitt	og	brunt	sukker	og	bananer.	Dette	er	alle	varer	som	stammer	fra	råvarer	som	blir	produsert
utenfor	Norge,	som	regel	i	utviklingsland.	FairTrade-produkter	koster	gjerne	litt	mer	enn	tilsvarende	produkter
fra	andre	merker,	men	det	er	på	ingen	måte	uoverkommelige	priser.

	

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...

a)	Etylengass

Etylengass	er	en	gass	som	dannes	naturlig	under	modning	av	de	fleste	frukter	og	grønnsaker.	Mengden	gass
som	produseres,	varierer	fra	en	vegetabil	til	en	annen.	Gassen	fremmer	modning,	men	gjør	etterhvert	at
produktene	blir	overmodne	og	uspiselige.	Det	finnes	mye	etylengass	i	noen	typer	vegetabiler	som	for
eksempel	epler,	pærer,	plommer	og	tomater.	Om	man	oppbevarer	etylenproduserende	frukt	sammen	med
andre	typer	frukt	og	grønt,	vil	etylengassen	føre	til	at	disse	blir	dårlige	fortere	enn	de	ellers	ville	blitt.
Eksempelvis	kn	man	oppbevare	både	tomat	og	argurk	i	kjellertemperatur,	men	om	de	oppbevares	sammen,
kan	etylengass	fra	tomatene	føre	til	at	agrurken	blir	ødelagt	fortere	enn	den	ellers	ville	blitt.
	

b)	5	om	dagen

Begrepet	5	om	dagen	stammer	fra	Helsedirektoratets	anbefaling	om	at	man	bør	spise	minst	fem	porsjoner	med
frukt	og	grønt	hver	dag,	ikke	inkludert	poteter.	En	porsjon	regnes	som	100	gram	frukt/bær/grønnsak.
	
Bakgrunnen	for	anbefalingen,	er	at	frukt	og	grønnsaker	inneholder	mange	viktige	næringsstoffer	og	ofte	relativt
lite	energi.	Grønnsaker	inneholder	mye	kostfiber,	vitamin	A	(betakaroten),	B-vitaminer	og	C-vitaminer	(for
eksempel	paprika	og	brokkoli).	I	tillegg	inneholder	de	stivelse	og	sukkerarter,	mineralet	kalium	og	i	noen
tilfeller	umettet	fett	(som	i	belgvekster	og	avokado).	Grønnsaker	inneholder	ikke	så	mye	protein,	med	unntak	av
belgvekster	som	erter	og	bønner.	De	inneholder	i	tillegg	mange	typer	antioksidanter,	som	har	vært	satt	i
sammenheng	med	forebygging	av	en	rekke	ulike	sykdommer.
	
Frukt	og	bær	inneholder	mange	av	de	samme	stoffene	som	grønnsaker,	inkludert	kostfiber	og	sukkerarter,
kalium,	vitaminer	i	B-gruppen	og	vitamin	C.	De	inneholder	jevnt	over	lite	fett	og	protein,	med	unntak	av	nøtter,
som	egentlig	ikke	kan	inngå	som	en	av	fem	om	dagen.	Frukt	inneholder	også	mange	antioksidanter.	Frukt,	bær
og	grønnsaker	er	vår	nest	viktigste	kilde	til	kostfiber,	som	nordmenn	jevnt	over	får	i	seg	for	lite	av.	Det	er
anbefalt	å	spise	mellom	25-35	gram	kostfiber	hver	dag,	men	undersøkelser	viser	at	mange	spiser	i
gjennomsnitt	16-19	gram.	En	kombinasjon	av	at	man	spiser	fem	prosjoner	frukt	og	grønt	hver	dag,	samt	at	man
velger	grove	brød-	og	kornprodukter,	kan	være	med	å	sikre	et	tilstrekkelig	kostfiberinntak.
	

c)	Oppbevaring	av	bær,	frukt	og	grønnsaker

De	aller	fleste	grønnsaker	bør	oppbevares	kjølig,	det	vil	si	i	kjøleskapstemperatur.	Det	bør	være	nokså	høy
luftfuktighet,	slik	at	de	ikke	skal	tørke	ut.	Friske	grønnsaker	består	generelt	av	mye	vann,	og	dette	kan	fordampe
ved	for	varm	lagring.	Unntaksvis	bør	noen	grønnsaker	oppbevares	i	kjellertemperatur,	ved	ca	12	grader.
Eksempler	på	slike	kan	være	agurk,	tomat,	squash	og	aubergine.	Tomat	bør	ikke	ligge	sammen	med	andre
grønnsaker,	i	og	med	at	den	avgir	mye	etylengass	som	kan	føre	til	at	andre	typer	frukt	og	grønt	fort	blir
overmodne	og	ødelagt.	Tørkede	belgvekster	bør	oppbevares	tørt,	mørkt	og	ikke	for	varmt,	og	gjerne	ved
omtrent	10	grader.
	
Bær	bør	i	hovedsak	oppbevares	i	kjøleskap.	Også	disse	inneholder	mye	vann	som	kan	fordampe	ved	for	varm
lagring.	I	tillegg	vil	varmere	lagring	føre	til	bedre	vekstforhold	for	mikroorganismer	og	muggsopp.
	
Når	det	gjelder	frukt,	er	det	litt	forskjellig	hvordan	den	bør	lagres.	Banan,	papaya	og	hele	meloner	bør
oppbevares	i	romtemperatur.	Ellers	bør	sitrusfrukter,	epler,	pærer,	oppdelte	meloner,	nektariner	og	plommer
oppbevares	i	kjøleskap.
	
De	fleste	typer	frukt,	grønt	og	bær	kan	også	fryses,	men	grønnsaker	bør	forvelles	først.	Dette	gjøres	ved	å
legge	dem	i	kokende	vann	en	veldig	kort	stund,	før	de	avkjøles.	Forvelling	bidrar	til	å	bevare	næringsstoffene,
særlig	vannløselige	vitaminer,	samt	at	behandlingen	driver	ut	gasser	og	inaktiverer	enzymer	som	ellers	ville	ha
bidratt	til	ødeleggelse	av	matvarene.	I	tillegg	bevares	fargen	bedre.

	

Besvart

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

a)	Utmalingsgrad	for	korn

Utmalingsgraden	til	korn	angir	hvor	mange	prosent	av	hele	kornet	som	et	produkt	inneholder.	I	et
fullkornsprodukt	har	man	benyttet	100%	av	kornet	i	melblandingen.	Et	korn	består	av	skall,	frøhvite	og	kime,	og
alle	disse	delene	er	malt	opp	i	fullkornsmel.	Siktet	hvetemel	består	derimot	kun	av	frøhviten,	og	inneholder
omtrent	80%	av	hele	hvetekornet.	Det	finnes	også	noe	som	kalles	finbakstmel,	som	kun	består	av	65%	av	det
opprinnelige	kornet.	Hvetemel	og	finbakstmel	har	bedre	bakeevne	enn	grovere	mel	i	mange	typer	bakst,	men
inneholder	betraktelig	mindre	næringsstoffer.
	
Sammalt	mel,	som	er	det	samme	som	fullkornsmel,	finnes	i	ulike	varianter.	Dette	inkluderer	finmalt,	grovmalt	og
ekstra	finmalt.	I	tillegg	kan	man	kjøpe	kli	(fra	skallet	rundt	frøhviten)	og	kim	som	egne	produkter.	I	sammalt	mel
er	det	mye	mer	kostfiber	enn	i	siktet	hvetemel,	først	og	fremst	siden	skallet	er	malt	opp	og	tatt	med.	Det	er	også
et	høyere	innhold	av	fett,	som	stammer	fra	kimen.	Fettet	er	i	hovedsak	umettet.	Sammalt	mel	inneholder	i	tillegg
en	god	del	mer	av	vitaminer	og	mineraler	enn	siktet	mel,	som	vitamin	E,	ikke-hemjern,	magnesium	og	B-
vitaminer	(inkludert	folat).
	

b)	Gluten

Gluten	er	et	protein	som	det	finnes	mye	av	i	enkelte	typer	korn.	Mest	av	alt	finnes	det	i	hvete,	hvor	det	utgjør
omtrent	80%	av	proteininnholdet.	Gluten	finnes	først	og	fremst	i	frøhviten	og	i	aleuronlaget	i	hvetekorn.
	
Gluten	er	spesielt	viktig	i	gjærbakst.	Når	en	gjærdeig	blir	eltet,	vil	glutenet	danne	et	nettverk	som	kan	holde	på
karbondioksidgass.	Det	er	dette	nettverket	som	gjør	at	en	gjærdeig	hever,	og	at	den	får	små	luftlommer	inni
seg.	Gluten	bidrar	også	til	at	en	deig	blir	smidig	og	god	å	arbeide	med.	Jo	mer	man	elter	en	gjærdeig,	desto
bedre	og	større	vil	glutennettverket	få	mulighet	til	å	bli.	Når	deigen	blir	eltet	og	strukket,	får	glutenet	bedre
forutsetninger	for	å	danne	et	reisverk	inni	deigen.
	
Noen	mennesker	er	allergiske	mot	glutenproteinet,	eller	har	redusert	toleranse	for	det.	Glutenallergi	kalles
cøliaki,	og	cøliakere	bør	ikke	få	i	seg	gluten	fordi	det	skader	tarmen	deres.	Personer	med	glutenintoleranse	kan
oppleve	magesmerter	eller	andre	reaksjoner	om	de	får	i	seg	proteinet,	men	det	er	sjelden	like	sterke	reaksjoner
som	hos	allergikere.
	
Som	nevnt	finnes	det	mye	gluten	i	hvete,	men	det	finnes	også	i	rug	og	bygg.	Havre	er	egentlig	glutenfritt,	men
havremel	for	cøliakere	må	fremstilles	for	seg	selv	for	at	det	ikke	skal	bli	kontaminert	av	glutenholdige	produkter
som	produseres	i	samme	lokale.	Det	finnes	også	gluten	i	de	tre	kornsortene	som	omtales	som	urkorn;	spelt,
emmer	og	enkorn.
	

c)	Holdbarhet	på	siktet	og	sammalt	mel

Siktet	mel	inneholder	som	nevnt	ikke	kimen	eller	skallet	til	kornet,	kun	frøhviten.	Sammalt	mel	inneholder
begge	deler,	samt	frøhviten.	Frøhviten	består	av	stivelse,	som	er	kornets	opplagsnæring,	og	protein,	i
hovedsak	gluten.	I	neste	omgang	vil	siktet	mel	i	hovedsak	bestå	av	disse	to	tingene.
	
Sammalt	mel	inneholder	også	en	del	kostfiber	(fra	skallet)	og	umettet	fett	fra	kimen.	Umettet	fett	vil	harskne	ved
oppbevaring	over	lengre	tid,	selv	om	det	oppbevares	riktig.	Harskning	(oksidativ)	innebærer	at	fettsyrer	blir
spaltet	til	glyserol	og	frie	fettsyrer	gjennom	kontakt	med	oksygen.	Innholdet	av	umettet	fett	i	sammalt	mel,	som
er	utsatt	for	harskning,	er	hovedårsaken	til	forskjellen	i	holdbarhetstid	mellom	de	to	meltypene.	Siktet	mel
inneholder	nesten	ikke	noe	fett,	og	er	dermed	ikke	like	utsatt	for	harskning.	Den	sistnevnte	meltypen	har	lang
lagringstid,	men	bør	i	likhet	med	andre	meltyper	oppbevares	tørt,	gjerne	godt	forseglet	og	adskilt	fra	varer	med
sterk	lukt.

	

Besvart


