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Hvad er laktosefri mælk?

 - I laktosefri mælk er det naturlige mæl-
kesukker laktose fjernet, hvilket gør 
produktet særligt velegnet til personer 
der lider af laktoseintolerans.

 - I Danmark kan de fleste tåle mælk 
indeholdende laktose, det skyldes at 
vores gener koder for produktionen 
af enzymet laktase. Dog lider ca. 3-6 
% af laktoseintolerans i Danmark, 
denne procentdel tilskrives især dan-
skere med anden etnisk baggrund. På 
verdensplan er ca. 70 % laktoseintole-
rante, særligt asiatere producerer ikke 
enzymet laktase i tilstrækkelig grad til 
at kunne tåle mælk, men derimod ost 
og yoghurt, hvor laktoseindholdet er 
lavere.

Hvordan fremstilles det? 

Laktosefri mælk produceres over to trin:

1. Mælken filtreres, hvorved 40-60 % af 
laktosen fjernes, mens calcium og an-
dre gavnlige næringsstoffer forbliver i 
mælken.

2. Resten af laktosen fjernes ved til-
sætning af enzymet laktase, der 
nedbryder laktose til monosakkari-
derne glukose og galaktose.

Enzymet laktase kan udvindes fra bak-
terier, gær og svampe, men det er det 
samme enzym som kroppen naturligt 
producerer til at fordøje mælkesukkeret. 
Laktase enzymet sælges af forskellige 
bioteknologiske virksomheder.

Hvad er laktoseintolerans?

 - Hvis man har laktoseintolerans pro-
ducerer man ikke nok af enzymet 
laktase. Dermed har man en ned-
sat evne til at fordøje det naturlige 
mælkesukker.

 - Hvis kroppen ikke producerer nok 
laktase vil laktosen ikke kunne for-
døjes tilstrækkeligt, og det vil føre 
til oppustethed, mavesmerter eller 
diarré.

 - Laktoseintolerans bliver ofte for-
vekslet med mælkeallergi, hvor 
immunforsvaret reagerer på nogle 
af mælkens naturlige proteiner. 
Laktoseintolerance er modsat mæl-
keallergi ikke en overfølsomhed 
som har med immunsystemet at 
gøre, men skyldes udelukkende at 
kroppen producerer for lidt af enzy-
met laktase. 

Hvilke ændringer sker der? 

 - Når laktosen nedbrydes til glukose 
og galaktose, giver det mælken en 
sødere smag. Opfattelsen af sødme 
ændres altså da glukose og galak-
tose smager sødere end laktose, 
derfor fjernes noget af sukkeret ved 
filtrering. 

 - Når laktosefri mælk er UHT be-
handlet vil det over lagring være 
mere udsat for Maillard reaktion, 
og det vil derfor hurtigere ændre 
smag og farve, sammenlignet med 
almindelig UHT mælk.

Hvordan er laktosefri mælk lavet?
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Opfattelsen af sødme

Sukkerarter Relativ sødme

Sakkarose - raffineret hvid sukker 100
Fruktose 114
Glukose 69
Galaktose 63
Laktose 39


