
D
a forsøget blev sat i gang, var målsæt-

ningen at få afklaret, om det kunne lade 

sig gøre at koncentrere mælken ved at 

trække noget vand ud, uden at eksempelvis 

mælkefedtet tog skade af den mekaniske 

behandling, således at det efterfølgende stadig 

kunne bruges til fremstilling af fødevarer som 

ost og mælkepulver.

Omvendt osmose
I det første forsøg blev der afprøvet to 

membrantyper, ultrafiltrering og omvendt 

osmose samt forskellige procesparametre 

såsom temperatur og tryk. Omvendt osmose 

skulle egentlig være den proces, der er mindst 

skånsom over for mælkebestanddelene, men 

forsøget har vist, at den er på niveau med 

andre relevante metoder til membranfiltrering. 

Det er interessant for mejeriet at få mælken ind, 

hvor kun vandet er taget fra, da laktosen i dag 

også har værdi til pulverproduktion. 

Kvaliteten 
Når mælk forarbejdes, er der nogle faktorer, 

der kan påvirke syn, lugt og smag i det færdige 

produkt, derfor er kvalitetsparametrene såsom 

frie fedtsyrer, fedtkuglestørrelse, proteinned-

brydning og oxidation vigtige. Derudover er 

kimtallet også vigtigt i forhold til både ostefrem-

stilling og mælkepulver.

Frie fedtsyrer(FFA) giver harsk smag i høje 

koncentrationer, mens fedtkuglestørrelsen 

fortæller, om mælkefedtet er beskadiget, og 

der er dannet flere FFA’er. I det første forsøg 

blev der ikke observeret nogen beskadigelse 

af fedtkugler, og FFA lå på samme niveau i den 

opkoncentreret mælk som i den ubehandlede 

rå mælk, og det gjaldt både for ultrafiltrering 

og omvendt osmose. Dog kunne en stigning i 

FFA observeres, hvis procestemperaturen blev 

hævet fra 4° til 10° eller 15°C i begge mem-

brantyper. Graden af proteinnedbrydning er 

vigtig i forhold til et mindre osteudbytte og en 

lidt bitter smag. Denne blev heller ikke påvirket 

af filtreringsprocessen.

Kimtallet er også en parameter, man ser 

på, fordi der som forventet kommer dobbelt 

så mange kim i den koncentrerede mælk per 

liter, men samme antal per kg tørstof. En positiv 

overraskelse var, at der blev fundet mindre 

end den forventede fordobling af kim per liter i 

forsøget.

Stabiliteten 
Ude i en malkebesætning er det hensigten, at 

mælken i tanken skal opkoncentreres 1,5 - 2 

gange i tørstof.

Derfor er der lavet langtidsforsøg, hvor 

man har koncentreret 400 liter mælk til 200 

liter over 12 timer, hvor mælken cirkulerer hen 

over membranerne (omvendt osmose) mange 

gange. Forsøgene viser, at mælkekvaliteten 

ikke forringes væsentligt ved koncentrering. 

Herefter blev mælken brugt til henholdsvis 

pulverproduktion eller testet for ostekoagule-

ringsegenskaber. Det er nødvendigt, at mælken 

til osteproduktion kan koagulere og danne 

ostekorn, og efterfølgende analyser viser, at det 

kan den koncentrerede mælk fint.

Den koncentrerede mælk blev også lavet til 

pulver, og der blev analyseret på mælkepulveret 

igennem 12 måneders lagring. Analyserne 

viste, at pulveret fra den koncentrerede mælk 

havde lige så god holdbarhed som reference-

prøverne, der var lavet på pulver af almindelig 

mælk. I analyserne er der set på de faktorer, 

der kan gå galt i forbindelse med lagring af 

mælkepulver som typisk er oxidation, protein-

nedbrydning og farve.

Projektet er i skrivende stund ikke helt 

afsluttet, selv om forsøget er slut. De seneste 

beregninger på vand- og strømforbrug samt 

vurdering af skalaøkonomien er nogle af de tal, 

man kan læse om i næste nummer af Danske 

Mælkeproducenter. 

Omvendt osmose 
kan bruges til at opkoncentrere mælk
De seneste resultater fra forsøget med at koncentrere mælk på AU-Foulum viser, at mælken efterfølgende 

kan bruges til både ost og mælkepulver

Af lektor Lars Wiking og Ph.d. studerende Ida Sørensen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet

Når mælken har været igennem 

rørene i anlægget, har teknikken 

omvendt osmose sørget for, at 

kun vand trækkes ud af mælken, 

således at 400 liter mælk 

reduceres til 200 liter i lagertanken.
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