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Hvad er UHT mælk? 

 - UHT mælk bliver i Danmark hoved-
sageligt brugt til kakao, koldskål og 
mælkebrikker til kaffen, men derudover 
er produktet også vigtigt for mejeriin-
dustriens eksportmarkeder.

 - Det kaldes UHT mælk, fordi det produ-
ceres med varmebehandling ved ultra 
høj temperatur (UHT). Denne metode 
anvender høje temperaturer over kort 
tid: 135–150 °C i 1–10 s. Den høje 
varme resulterer i at mælken opnår en 
holdbarhed på helt op til 6-9 måneder.

Hvilke fordele og ulemper er 
der?

Fordele:

 - Det er smart i situationer hvor man ikke 
har mulighed for nedkøling, eks. i lande 
hvor der ikke er en effektiv kølekæde.

 - Det skaber nye muligheder for eksport 
over lange distancer.

 - Kan brede mælk ud som næringskilde 
til flere mennesker.

 - Det er mere miljøvenligt, da der bliver 
brugt færre ressourcer på varme-
behandlingen end på at holde et 
køleskab kørende gennem mælkens 
holdbarhed.

Ulemper:

 - Der sker nogle smagsændringer ved 
den hårde varmebehandling, som 
over opbevaring kan resultere i en 
brændt eller karamelliseret smag.

 - Nogle næringsstoffer kan gå tabt, da 
de ødelægges ved varmen.

 - Der kan dannes komplekser og kryds-
bindinger mellem mælkens proteiner 
og sukre, som kan ændre ernærings-
mæssig kvalitet.

Hvilke ændringer sker der? 

 - Over længere lagring sker der 
gradvis smagsændringer der kan 
tilskrives kemiske reaktioner. En af 
de reaktioner der er særligt fokus 
på kaldes Maillard reaktionen, her 
dannes produkter som Strecker 
aldehyder, der giver mælken en 
brændt eller karamelliseret smag.

 - Den fysiske stabilitet vil også ændre 
sig over forlænget lagring, hvorved 
proteiner vil søge mod bunden og 
fedt mod toppen. 

Vores forskning

Parametre vi forsker i:

 - Stabilitet af UHT produkter. 

 - Kemiske reaktioner, som Maillard 
reaktionen og oxidation af fedt.

 - Fysiske ændringer over forlæn-
get lagring, eks. krydsbindinger af 
proteiner der kan føre til gelering, 
bundfældning og ændret ernæ-
ringsmæssig kvalitet.

Hvad er forskellen mellem pasteuriseret 
og UHT behandlet mælk?

Farveændringer ved Maillard reaktionen 
efter lagring ved forskellige temperaturer:

Maillard reaktionen:

Produkter baseret på UHT mælk:

VIDSTE DU AT:  
Det også er Maillard reak-
tionen der er ansvarlig

for den brændte smag og farve 
på ristet brød eller på en bøf fra 
grillen? Her bidrager Millard re-
aktionen positivt til smagen.
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