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Bæredygtig konservering af kød-
produkter med antibakterielle  
fødevareplanter: SUSMEATPRO 

Nitrit er ikke tilladt til konservering af økolo-
giske kødprodukter i Danmark og derfor er 
alternative naturlige konserveringsmeto-
der af interesse. I projektet SUSMEATPRO 
undersøger vi om man kan bruge en kom-
bination af flere antibakterielle urter og bær 
til at konservere kødprodukter.

En mindre koncentration af hver art vil give 
mindre smagspåvirkning og håbet er at de 
enkelte arters antibaketerielle effekt kan 
lægges sammen til en tilstrækkelig konser-
verende effekt. 

                                          

Projektet er en del af et treårigt EU projekt SUSMEATPRO “Sustainable plant 
ingredients for healthier meat products – proof of concepts” 2015-2017  under 
EU SUSFOOD programmet finansieret I Danmark af Innovations Fonden.

Det undersøges i projektet:

 - Smagsmæssige aspekter undersøges
 - Antibakterielle indholdsstoffer måles
 - Antioxidativ effekt måles
 - Antibakteriel effekt registreres
 - Enkeltarter og kombinationer  af arter 
undersøges

Konklusion

De foreløbige undersøgelser viser at 
accept af smagen af de enkelte anti-
bakterielle planter varierer fra art til art 
og afhængig af koncentrationen, hvor 
rabarber og ramsløg bedst accepteres 
ved lave koncentrationer.
Den opnåede viden om koncentratio-
nen af indholdsstoffer og antioxidative 
egenskaber for hver art vil sammen 
med smagsaccept resultaterne være 
grundlag for design af kombinationer af 
arter til kommende antibakterielle tests.

De arter der indgår er:

Smags accept af skinketern med forskellige urter og bær 
marinader i forskellige koncentration.

Test af smag og udseende af marinader med urter og 
bær på skinketern med forskellige marinade koncentra-
tioner.
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Peberrod Tyttebær Ramsløg Ribs Rabarber Sommer sar

Peberrod
(Armoraica rusticana)

Ramsløg
(Alllium ursinum)

Tyttebær
(Vaccinium vitis-ideae)

Rabarber
(Rheum rabarbarum)

Ribs
(Ribes rubrum)

Sommer sar
(Satureja montana)


