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Indledning 
Danskerne spiser, ligesom gennemsnittet i den vestlige verden, generelt for meget salt. Mænd 
spiser i gennemsnit 9-11 gram salt dagligt svarende til ca. 2 tsk., mens kvinder spiser i 
gennemsnit ca. 7-8 gram salt dagligt svarende til ca. 1 ½ tsk (EU, 2012). WHO og Nordiske 
Næringsstofanbefalinger (NNA)  anbefaler, at danskerne ikke spiser mere end 5-6 gram salt 
dagligt (Nordic Council of Ministers, 2012; World Health Organization, 2014). Et for højt 
saltindtag kan lede til helbredsproblemer og sygdomme såsom forhøjet blodtryk, hjerte-kar-
sygdomme og blodpropper, mavekræft samt knogleskørhed og nyresten (Rasmussen & 
Lassen, 2010). 

Alt imens der findes viden omkring saltindhold i råvarer og færdigvareprodukter, mangles 
viden omkring saltoptag i stivelsesholdige fødevarer, heriblandt pasta under tilberedning. 
Denne viden er blandt andet vigtig set i forhold til Fødevarestyrelsens rådgivning af 
madprofessionelle og opskriftsudviklere. 

Fødevarestyrelsen har derfor ønsket at få udarbejdet et grundlag, hvorfra de kan vejlede 
madprofessionelle og opskriftsudviklere omkring brugen af salt i kogevand. Mere specifikt 
blev der i forbindelse med denne opgave ønsket undersøgt:  

1) Hvor stort saltoptaget i kartofler, grøntsager, stivelsesholdige produkter og lignende 
produkter ved kogning i saltet vand er, med henblik på at kunne vejlede på området.  

Arbejdet blev yderligere konkretiseret til at bestå af følgende:  

Del 1) opsamling af eksisterende viden på området omkring saltoptag i grøntsager, kartofler, 
og stivelsesholdige produkter. 

Del 2) udførelse af et modelforsøg på saltoptag i pasta, hvor følgende variable undersøges: 
fuldkorn/ikke fuldkorn, tørret/frisk, tynd/bred, kogetid, vandmængde og 
saltindhold/saltkoncentration i kogevandet.  

I forbindelse med arbejdet  blev saltkoncentrationen i pasta opgjort både som g/100 g og som 
Total Mineral Retention (TMR) (Albrecht, Asp, & Buzzard, 1987). Idet resultaterne for disse 
stemte godt overens og på grund af enkelheden i videreformidling, er saltkoncentration 
opgjort i g/100 g og ikke TMR. 
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Del 1 Litteraturopsamling på saltoptag i kartofler, grøntsager og stivelsesholdige 
produkter under tilberedning, såsom kogning 
Nedenfor ses en opsummerende Tabel 1 med den litteratur, som er fundet omkring og 
relateret til saltoptag i stivelsesholdige produkter under tilberedning, såsom kogning. 

Tabel 1: Oversigt over litteratur om saltoptag i stivelsesholdige produkter under tilberedning såsom kogning 

Kilde Produkt 
undersøgt 

Forsøgsdesign Resultater Yderligere 
kommentarer 

Overordnet emne: Diffusions koefficient: 
Diffusionskoefficient er i denne sammenhæng et mål for hvordan langt salt bevæger sig i et givent produkt 

såsom kogt pasta over tid. Enheden for diffusionskoefficienter er givet som m² · s-1 
(Endo, 
Fujii, & 
Kasai, 
2013) 

Japansk radisse 
Gulerod 
Kartoffel 

 

2*2 cm terninger af 
japansk radise, 

gulerod og kartoffel 
marineret i 0.2 M 

NaCl marinade ved 
hhv. 20, 50 and 70 

°C i 16, 8 og 6 
timer. 

Grøntsager med størst 
vandoptog havde en 

højere 
diffusionskoefficient 
for salt, det vil sige at 
de kunne optage mere 

salt 

Artikel på japansk men 
abstrakt på engelsk og 

derfor ikke så 
detaljeret information. 

 
Omhandlende 
marinering. 

(Endo, 
Atsumi, & 

Kasai, 
2012) 

Japansk radisse 
Gulerod 
Kartoffel 

 

1-3 *1-3 cm 
terninger af japansk 
radise, gulerod og 

kartoffelmarineret i 
0.8-2% NaCl 

marinade ved 20°C. 

Forfatterne undersøgte 
den optimale salt-

koncentration i 
marinader set i forhold 

til hvordan de 
martinerede grøntsager 

kom til at smage. 

Artikel på japansk men 
abstract på engelsk og 

derfor ikke så 
detaljeret information. 

 
Omhandlende 
marinering. 

(Liu, 1992) Kartoffel Opbevaring i 
varierende 

saltkoncentration-er 
(1-5%) og 

temperaturer (50-
120°C). 

Diffusionskoefficien-
ten for kartofler er 

saltkoncentrations og 
temperaturafhængig 

 

(Hiroko 
Hashiba, 
Gocho, & 

Komiyama, 
2012) 

Rå og tilberedte 
kartofler 

Opbevaring i en 
3% NaCl opløsning 

ved forskellige 
temperaturer (30,50, 

60, 70 og 98°C). 

Diffusions koefficienter 
for kartofler ved 

forskellige 
temperaturer. 
Forklaring via 

forskellige diffusion 
and sorptions teorier 

Meget teoretisk 
fokuseret, det vil sige 
at artiklen ikke giver  

informationer omkring  
saltkoncentrationer i 
kartoflerne afhængig 

af temperatur men 
derimod  information 
omkring hvilke teorier 
som kan anvendes til 

at forklare hvorfor 
man får forskellige  

diffusionskoefficienter  
ved forskellige 
temperaturer. 

(Ogawa & 
Adachi, 
2013) 

Tørret pasta Opbevaring ved 20-
90°C i en 1.83 

mol/L NaCl 
opløsning og ved 

80°C i en 1.83 
mol/L opløsning af 
andre salte (LiCl, 

KCl, NABr og NAI) 

Vand sorptions kinetik 
ved forskellige 
temperaturer. 

Ingen reelle resultater 
på saltindholdet i pasta. 

Til gengæld gives en 
kompleks formel for 
hvor meget salt den 
undersøgte tørrede 

pasta kan optage ved en 
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temperatur og 
saltkoncentration 

Overordnet emne: ”Kvalitet” 
(Sözer & 

Kaya, 
2003) 

2 typer spaghetti 
A) Normal durum 
hvede spaghetti 

B) 
fuldkornsspaghett

i 

Kogt i vand med 
forskellige 

saltkoncentration-er 
(0, 1,2,3,4 %) i 6, 9, 

12, 15, 18, 21 
minutter. 

 

Kogetid for pasta 
forøgedes ved stigende 
saltkoncentration. Pasta 
blev mere hård og sej 

ved højere 
saltkoncentrationer i 

kogevandet 
 

Ingen resultater på 
saltindhold i den 
færdigkogte pasta 

 

(Sozer & 
Kaya, 
2008) 

4 typer spaghetti 
A-C) Normal 
durumhvede 

spaghetti 
D) 

fuldkornsspaghett
i 

Måling af fugtighed, 
protein indhold, 

tekstur målinger og 
sensorisk analyse 

 

Igen kogetid for pasta 
forøgedes ved stigende 
saltkoncentration. Pasta 
blev mere hård og sej 

ved højere 
saltkoncentrationer i 

kogevandet 
 

Ingen resultater på 
saltindhold i den 
færdigkogte pasta 

Forskellen på denne 
artikel og den 

foregående er at der i 
denne artikel er blevet 
undersøgt 4 og ikke 2 

typer pasta 

(Bernin et 
al., 2014) 

Fire forskellige 
typer tørret pasta 

Undersøgelse af 
mikrostruktur på 
pastatyper kogt i 

varierende mængder 
salt 

Der var ikke stor 
forskel på 

mikrostrukturen af 
pasta kogt i forskellige 

saltkoncentrationer 

 

Overordnet emne: Saltkoncentration 
(Albrecht 

et al., 1987) 
Makaroni 
Æg nudler 
Spaghetti 

 
Kogt med 

saltkoncentratione
n anbefalet på 

pakken 

1) Kogt i usaltet 
vand 2) kogt i saltet 

vand og 3) kogt i 
saltet vand og 

derefter skyllet i rent 
vand 

 
 

Saltindhold i makaroni 
æg nudler 

spaghetti var i usaltet 
vand; 

1.1, 3.9, and 0.9 
mg/100 g. I saltet vand; 
176.6, 191.9, og 107.4 

mg/100 g. Hvis det blev 
skyllet faldt salt- 

koncentrationen med 
cirka 30% 

 

(Antonelli 
& Colwell, 

2006) 

3 typer kartoffelr, 
4 typer pasta og2 

typer ris 
 

Tilberedt ved 
forskellige salt 
koncentrationer 

afhængig af produkt. 
Vand volumen blev 

holdt konstant 

Stærk korrelation 
mellem salt 

koncentration i 
kogevand og salt 

koncentration i alle de 
tilberedte produkter, 

kartofler, pasta og ris. 
Derudover sås meget 

store variationer 
mellem kartoflerne 

afhængig af deres alder 
og sort. 
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1.1 Generelt omkring saltoptag i stivelsesholdige produkter under tilberedning 
Generelt for alle undersøgte stivelsesholdige produkter er der fundet en stærk korrelation 
mellem saltkoncentrationen i kogevandet og saltkoncentrationen i det færdige produkt 
(Antonelli & Colwell, 2006). Disse resultater er også i overensstemmelse med studier for 
diffusionskoefficienter på kartofler (Liu, 1992). Yderligere rapporterer en artikel omkring 
diffusionskoefficienter i kartofler og rodfrugter, at produkter som optager mere vand, også vil 
have et højere saltoptag (Endo et al., 2013).  

1.1.1 Saltoptag i pasta 
For saltoptag under tilberedning af pasta er det fundet, at ved højere saltkoncentrationer  i 
kogevandet forøges både kogetid og den sensoriske hårdhed af pastaen (Sozer & Kaya, 2008; 
Sözer & Kaya, 2003). Derudover viste et studie, at det er muligt at formindske 
saltkoncentrationen i den spiseklare pasta markant (ca. 30%), hvis man skyller pastaen 
umiddelbart efter kogning (Albrecht et al., 1987). Ogawa og Adachi (2013) er yderligere 
kommet frem til en formel som kan bestemme saltkoncentrationen i tørret pasta under en 
given salt koncentration samt temperatur. Denne formel tager dog ikke højde for andre 
pastatyper samt andre forhold, såsom vand-pasta ratio og kogetid. 

1.1.2 Saltoptag i andre stivelsesholdige produkter 
Et grundigt studie har vist, at det ikke er helt ligetil at generalisere saltoptag i forskellige 
variationer af stivelsesholdige produkter, såsom kartofler, idet saltoptaget afhænger meget af 
kvaliteten af produktet. Der er således fundet store forskelle i saltoptag mellem kartofler 
afhængig af sort og alder (Antonelli & Colwell, 2006). 
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Del 2 Pastakogningsforsøg  

Del 2.1 Materialer og Metoder 

2.1.1 Overblik over forsøgsdesign 
Saltoptagelse i pasta blev undersøgt ud fra følgende variable: fuldkorn vs. ikke fuldkorn, 
tørret vs. frisk, tynde vs. tykke (størrelse), kogetid, vandmængde (hvad bruges typisk) og 
saltindhold/saltkoncentration (hvad bruges typisk). Dette kunne undersøges enten ved hjælp 
af et komplet forsøgsdesign eller enkelte delforsøg. 

Undersøgelse af disse variable ved hjælp af et komplet design ville resultere i et design med 8 
forskellige pastakoder (2 pastatyper * 2 tørretyper * 2 tykkelser), som skulle undersøges ved 
eksempelvis 3 vand/pasta forhold, 6 saltkoncentrationer og i minimum 2 gentagelser. Dette 
ville totalt ende med 288 enkeltprøver. 

 Forsøg med enkelte delforsøg, som undersøger en faktor af gangen, ville derimod kunne 
gøres med markant færre enkeltprøver, og denne løsning blev derfor valgt. 

Følgende delforsøg blev udført: 

Delforsøg 1) Effekt af saltkoncentration i kogevandet på to typer pasta (Figur 1) 

2 pastakoder * 1 kogetid * 1 vand/pasta forhold * 6 saltkoncentrationer = 12 
prøver * 2 gentag = 24 prøver 

Figur 1 viser oversigten over delforsøg 1 inklusiv de anvendte saltkoncentrationer. 

 

 

Figur 1: Oversigt over behandlinger i delforsøg 1 
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Delforsøg 2) Effekt af pastakoder (fuldkorn vs. ikke fuldkorn, tørret vs. frisk, tynde vs. 
tykke) ved to udvalgte saltkoncentrationer (Figur 2) 

8 pastakoder * 1 kogetid * 1 vand/pasta forhold * 2 saltkoncentrationer = 16 
prøver * 2 gentag = 32 prøver 

Figur 2 viser oversigten over delforsøg 2 inklusiv de anvendte pastatyper og 
saltkoncentrationer. 

 

Figur 2: Oversigt over behandlinger i delforsøg 2 

Det var dog ikke muligt at fremskaffe en frisk bred fuldkornspasta, hvorfor denne ikke indgår 
i arbejdet, se 2.1.2 Pastakoder 

Delforsøg 3) Effekt af vand/pastaforhold ved to udvalgte saltkoncentrationer for to 
udvalgte pastatyper (Figur 3) 

2 pastakoder * 1 kogetid * 3 vand/pasta forhold * 2 saltkoncentrationer = 12 
prøver * 2 gentag = 24 prøver 

Figur 3 viser oversigten over delforsøg 3 inklusiv de anvendte pastatyper vand/pasta forhold 
og saltkoncentrationer. 

 

Figur 3: Oversigt over behandlinger i delforsøg 3 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Delforsøg 4) Effekt af kogetid: for at opnå viden om, hvornår i kogeprocessen saltet 
optages i pastaen, udtages pasta undervejs i kogningen for udvalgte pastakoder og 
saltkoncentrationer (Figur 4) 

Pastakode ’frisk’ * 3 kogetider (2, 4 og 6 min) * 2 saltkoncentrationer = 6 
prøver * 2 gentag = 12 prøver 

Pastakode ’tørret’ * 3 kogetider (4, 8 og 12 min) * 2 saltkoncentrationer = 6 
prøver * 2 gentag = 12 prøver 

Figur 4 viser oversigten over delforsøg 4 inklusiv de anvendte pastatyper, kogetider og 
saltkoncentrationer. 

 

Figur 4: Oversigt over behandlinger i delforsøg 4 

 

 

2.1.2 Pastakoder 
Følgende pastavariable blev i denne rapport fundet interessant at undersøge: fuldkorn vs. ikke 
fuldkorn, tørret vs. frisk, tynde vs. tykke (størrelse). Tabel 2 giver et overblik over de 
anvendte pastakoder og Tabel 3 giver et overblik over det deklarerede næringsindhold i 
produkterne. Som det kan ses, er pastakoden FRISKFULDKORNBRED/ 
FRESHWHOLEGRAINWIDE ikke medtaget, idet denne ikke kunne findes i 
dagligvarehandlen på det pågældende tidspunkt. 

 

Tabel 2: Oversigt over de anvendte pastakoder 

PASTAKODE MÆRKE TYPE KOM-
POSI-
TION 

TYK-
KELSE 

ANBEFA-
LET 

KOGETID 
(minutter) 

DIMEN-
SIONER-
(mm*mm) 

TØRHVEDEBRED 
DRYWHEATWIDE 

Cucina 
Taste of 

Italy 
Fettuccine 

TØR HVEDE BRED 4 1*6.5 

TØRHVEDETYND 
DRYWHEATTHIN 

La Pasta di 
Lorenzo 
Bucatini 

TØR HVEDE TYND 8 0.27 
(diameter) 
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TØRFULDKORNBRED 
DRYWHOLEGRAINWIDE 

Cucina 
Taste of 

Italy 
Fettuccine 
Fuldkorn 

TØR FULD-
KORN 

BRED 4 1.3*9.5 

TØRFULDKORNTYND 
DRYWHOLEGRAINTHIN 

La Pasta di 
Lorenzo 
Bucatini 

fuldkornspa
sta 

økologisk 

TØR FULD-
KORN 

TYND 8 0.18 
(diameter) 

FRISKHVEDEBRED 
FRESHWHEATWIDE 

La Pasta di 
Maria 

Fettuccine 
naturel 

FRISK HVEDE BRED 4 2*6 

FRISKHVEDETYND 
FRESHWHEATTHIN 

La Pasta di 
Maria 

Tagliolini 
naturel 

FRISK HVEDE TYND 4 1.3*2.8 

*FRISKFULDKORNBRED 
FRESHWHOLEGRAINWIDE 

 FRISK FULD-
KORN 

BRED N/A N/A 

FRISKFULDKORNTYND 
FRESHWHOLEGRAINTHIN 

La Pasta di 
Maria 

Tagliolini 
økologisk 
fuldkorn 

FRISK FULD-
KORN 

TYND 4 1.3*2.3 

*Ikke medtaget 

Tabel 3: Oversigt over næringsindholdet (g/100g) for de anvendte pastakoder 

PASTAKODE KCAL 
(PR. 100 G 

UTILBEREDT) 

PROTEIN KUL-
HYDRAT 

FEDT FIBER NACL 

TØRHVEDEBRED 
DRYWHEATWIDE 

362 14 68 3.4 2.8 0.08 

TØRHVEDETYND 
DRYWHEATTHIN 

365 11.5 75 1.5 2.5 0.01 

TØRFULDKORNBRED 
DRYWHOLEGRAINWIDE 

357 14 58 5.4 10 0.07 

TØRFULDKORNTYND 
DRYWHOLEGRAINTHIN 

350 12 67 2.2 7 0.01 

FRISKHVEDEBRED 
FRESHWHEATWIDE 

341 12 68 1.6 3.2 0.07 

FRISKHVEDETYND 
FRESHWHEATTHIN 

341 12 68 1.6 3.2 0.07 

FRISKFULDKORNBRED 
FRESHWHOLEGRAINWIDE 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

FRISKFULDKORNTYND 
FRESHWHOLEGRAINTHIN 

250 9.5 47 1 7.5 0 
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2.1.3 Procedure for kogning 
Kogning af pastaen blev, medmindre andet blev bestemt af designet af delforsøget, udført på 
følgende måde: 

Pastaen blev kogt i en gryde med dimensionerne; diameter= 21cm, højde=21 cm, svarende til 
et totalvolumen på 7,2 L. Pastaen blev kogt med låg på gryden for at forhindre mest mulig 
fordampning. Den anvendte pastakogetid var den anbefalede kogetid på pakken, og vand-
pastaforholdet var 1 liter vand til 100 gram pasta. Med hensyn til saltkoncentrationen i 
kogevandet bliver det almindeligvis anbefalet (jf. diverse opskrifter og hjemmesider) at bruge 
10 gr/liter, og dette ligger til grund for det valgte forsøgsdesign. For hver behandling blev der 
kogt 50 gram pasta. 

2.1.4 Procedure for saltbestemmelse 
Saltkoncentrationen blev bestemt vha. potentiometrisk chlorid titrering med en chlorid- 
specifik elektrode efter ISO-standard til ost (ISO5943, & IDF088. (2006).  
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Del 2.2 Resultater og Diskussion 

2.2.1 Effekt af saltkoncentration i kogevandet på saltindhold i to typer pasta (Delforsøg 
1) 
Et tidligere studie har vist lineære korrelationer mellem saltkoncentrationen i kogevandet og 
saltoptag i færdigkogt pasta (Antonelli & Colwell, 2006). Derfor blev korrelationen mellem 
saltoptag i færdigkogt pasta og saltkoncentration i kogevandet også undersøgt i dette 
delstudie. Figur 5 viser resultaterne, og de enkelte saltmålinger er vist for hvert gentag for 
hver behandling (pastatype og saltkoncentration i kogevand). Derudover er ligningen for hver 
korrelation givet, inklusiv regressionskoefficient.  

For de to typer pasta, TØRHVEDEBRED-DRYWHEATWIDE og FRISKHVEDEBRED- 
FRESHWHEATWIDE blev der fundet tydelige lineære korrelationer mellem tilsat salt i 
kogevandet og salt i pasta (R2 mellem 0.97-0.98) (Figur 5). Der er derfor fin 
overensstemmelse mellem resultaterne fra dette delstudie og tidligere studier (Antonelli & 
Colwell, 2006). 

 

Figur 5: Sammenhæng mellem salt tilføjet kogevand og saltindhold i tør bred hvedepasta (DRYWHEATWIDE) 
og frisk bred hvedepasta (FRESHWHEATWIDE). 

Som det kan ses af Figur 5, optog tør bred hvedepasta mere salt end den friske brede 
hvedepasta. Givet ved hældningskoefficienterne for korrelationsligningerne vist på Figur 5 
ses det, at for hvert gram tilføjet salt til en liter kogevand stiger saltkoncentrationen i den 
tørre brede hvedepasta med 8,1 % og med 7 % i den friske brede pasta. Det vil sige, at ved 
tilsætning af 10 gram salt til en liter kogevand stiger saltkoncentrationen i den tørre brede 
hvedepasta med 0.81 g/100 g og med 0.7 g/100 g i den friske brede hvedepasta.  

 

y = 0.081x + 0.02
R² = 0.98

y = 0.07x - 0.01
R² = 0.97

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 5 10 15 20

Sa
lt 

i t
ilb

er
ed

t p
as

ta
 (

g/
10

0g
)

Salt i kogevandet (g/L)

Salt i tilberedt pasta afhængig af 
saltkoncentration i kogevandet 

DRYWHEATWIDE

FRESHWHEATWIDE

Linear
(DRYWHEATWIDE)

Linear
(FRESHWHEATWIDE)



13 
 

2.2.2 Effekt af pastatype på saltoptag (Delforsøg 2) 
På Figur 6 ses sammenhængen mellem saltoptag og pastatype. Resultaterne er givet for 
middelværdien af de to gentag for hver behandling (pastatype og saltkoncentration i 
kogevand), og der er ikke blevet udregnet korrelation, idet der kun er blevet foretaget to 
målinger ved hhv. 10 og 15 gram salt pr liter kogevand. 

Som det kan ses på Figur 6, var der forskel på, hvor meget salt, de forskellige pastatyper 
optog fra kogevandet. De tørre pastatyper (DRY), der ligesom de andre pastatyper, var blevet 
kogt efter anvisningen på pakken, optog generelt mere salt end de friske (FRESH). 
Derudover var der en tendens til, at tynde pastatyper (THIN) optog mere salt end de brede 
typer (WIDE), og at hvedepastaen (WHEAT) optog mere salt end fuldkornspastaen 
(WHOLEGRAIN).  

De største forskelle ved et saltindhold i kogevandet på 15 g/L var mellem frisk, bred 
hvedepasta, som endte med et saltindhold på 0.9 g/100 g, og tør, tynd hvedepasta med et 
endeligt saltindhold på 1.4 g/100 g tilberedt, dvs. 56% højere saltindhold. 

 

Figur 6: Sammenhæng mellem salt i kogevand og saltoptag i pasta afhængig af pastatype 

Der findes ikke noget studie, som tidligere har undersøgt forskellen i saltoptag i forhold til 
tør/frisk, bred/tynd samt hvede eller fuldkornspasta. Dog kan ovenstående resultater godt 
sammenlignes med - og stemmer også godt overens med tidligere studier - som har kigget på 
fødevarers (japansk radise, gulerod og kartoffel) optagelse af salt afhængig af deres evne til at 
optage vand. Disse studier har vist, at de fødevarer, som optager mere vand, også har højere 
saltoptag end de fødevarer, som ikke kan optage så meget vand (Endo et al., 2013). I vores 
forsøg er der ikke direkte blevet undersøgt vandoptag, men man må forvente, at tør pasta 
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optager mere vand end frisk pasta, og at tynd pasta kan optage mere vand end den brede pasta 
på grund af dets større overfladeareal pr. gram pasta.  

2.2.3 Effekt af vand/pastaforhold for saltoptaget i pasta (Delforsøg 3) 
Figur 7 viser forholdet mellem saltoptag i pasta afhængig af vand pasta ratio og resultaterne 
er vist for hvert gentag og korrelationsligningerne er inkluderet på trods af store variationer 
for nogen behandlinger. 

Som det kan ses af Figur 7, falder saltkoncentrationen i den færdige pasta når mængden af 
kogevand øges.  

 

Figur 7: Sammenhæng mellem saltoptag i pasta afhængig af vand-pasta ratio 

For den tørre og brede hvedepasta (DRYWHEATWIDE) som, ud fra forsøgene udført i 
forbindelse med denne rapport, virker mest påvirket af vand:pastaforholdet falder 
saltkoncentrationen med 50 % ved brug af dobbelt så meget vand fra 0.5L pr 100 gram pasta 
til 1L pr 100 gram pasta. Det er dog uvist, hvornår denne tendens ville udlignes ved 
yderligere øget vandmængde i forhold til pasta. Det har ikke været muligt at finde tidligere 
studier, som har undersøgt denne situation. 
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2.2.4 Effekt af kogetid for saltoptag i pasta (Delforsøg 4) 
For at opnå viden om, hvornår i kogeprocessen saltet optages i pastaen, blev der udtaget pasta 
undervejs i kogningen for udvalgte pastakoder og saltkoncentrationer. Figur 8 viser forholdet 
mellem saltoptag i pasta afhængig af kogetid. Resultaterne er vist for hvert gentag, og 
korrelationsligningerne er ikke inkluderet på grund af store variationer for nogle af 
behandlingerne. 

Som det ses af Figur 8, optager pasta mere salt jo længere tid, det koges. Som det også 
fremgår af Figur 8, er det dog imidlertid for store variationer mellem de forskellige målinger 
(gentagelser) til at give en mere præcis beskrivelse af tendenserne.  

 

Figur 8: Forhold mellem saltkoncentration i tilberedt pasta og kogetid 

Dette er desværre gældende for alle pastatype/saltkoncentrations kombinationerne bortset fra 
den tørre brede hvedepasta tilberedt med 15 g salt pr liter vand. Hvad disse store variationer 
skyldes, kan vi desværre ikke forklare, men for at give en mere præcis beskrivelse er det 
nødvendigt at gentage delforsøget. Idet tendensen til højere saltkoncentration ved længere 
kogetid er tydelig, er dette dog fundet tilstrækkeligt for denne rapport. Dette resultat stemmer 
overens med tidligere studier. Her er det fundet, at stivelsesprodukter, som optager mere 
vand, også optager mere salt (Endo et al., 2013). I relation til dette delforsøg må man 
forvente, at optag af vand afhænger af kogetid. En længere kogetid vil derfor resultere i et 
højere vandoptag og hermed også et højere saltoptag. 
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Del 2.3 Konklusion og anbefalinger 
Ud fra litteraturstudiet og modelforsøget udført i forbindelse med denne rapport kan det 
konkluderes, at saltkoncentrationen i færdigtilberedte stivelseholdige produkter er kraftigt 
påvirkelig af saltkoncentrationen i kogevandet. 

Både tidligere studier samt modelforsøget udført på pasta viser lineære sammenhænge 
mellem saltkoncentration i kogevand og saltkoncentration i stivelsesholdige produkter, såsom 
pasta, ris og kartofler.  

Dog er der også blevet påvist en stor variation i saltoptag afhængig af, hvilken type pasta 
eller type stivelsesholdigt produkt, som der er tale om; forhold mellem mængde kogevand og 
produkt og endelig kogetiden. Alle disse faktorer er med til at gøre anbefalinger på området 
komplekse. Eksempelvis er der stor forskel på saltoptag i pasta afhængig af, hvorvidt det er 
frisk eller tør pasta. Med hensyn til kartofler er der tidligere blevet fundet stor variation 
mellem sorter og alder. 

Med hensyn til kogning af pasta konkluderes der følgende ud fra modelforsøget:  
 

1) Tør og tynd pasta optager mere salt end henholdsvis frisk og bred pasta. 
 

2) Jo større mængde kogevand til samme mængde pasta, jo lavere saltkoncentration i 
den færdigtilberedte pasta.  
 

3) Jo længere kogetid, jo højere saltkoncentration i den færdigtilberedte pasta. Ved  
skylning af færdigkogt pasta kan saltkoncentrationen reduceres med ca. 30%  

 

Idet DRYWHEATWIDE var en af de pastatyper, som havde det højeste saltoptag i delforsøg 
2, kan man ved tilberedning af pasta ud fra anbefalet kogetid og vand-pasta forhold anvende 
resultaterne for DRYWHEATWIDE fra delforsøg 1  

Y=0.081x + 0.022 

Y=saltkoncentration i tilberedt pasta (gram pr 100 gram pasta) 

X=saltkoncentration i kogevand (gram pr liter) 

til estimering af (maksimum) saltkoncentration i pasta. Det vil sige, at for hvert gram salt, 
som tilsættes i en liter kogevand, stiger saltkoncentrationen i den færdigkogte pasta med 
maksimalt 8%. 
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