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Presseresten efter juice- eller saftpro-
duktion er et biprodukt, som oftest har 
været benyttet som dyrefoder eller blot 
spredt på marker med en ret lav værdi-
sætning som følge. 
Presseresten indeholder imidlertid 
ofte værdifulde stoffer, for eksempel 
farvestoffer, antioxidanter, polyfenoler 
og aromaer, der potentielt kan anvendes 
som fødevareingredienser og eventuelt 
bidrage med sundhedsgavnlige effekter, 
såkaldte ’nutraceuticals’. 
Ud fra både produktionsøkonomiske 
forhold og miljømæssige ønsker om en 
optimal udnyttelse af alle ressourcer 
og minimering af affaldsmængder, er 
der i disse år fokus på at udnytte alle 
sidestrømme fra bær og juiceproduktion 
herunder fokus på værdiforøgelse af 
disse råvarer. 
I COLARO projektet har Institut for Føde-
varer i Årslev undersøgt, hvordan juice-
fremstillingsmetoder påvirker indholdet 
af anthocyanin farvestoffer i pressere-
sterne af Aronia, solbær og surkirsebær. 
Her redegøres for resultater for Aronia.
Aronia er en af de bærarter, der har hø-
jest indhold af anthocyaniner, der giver 
rødlige-blå farvestoffer, der anvendes 
som fødevareingrediens. For at få en 
optimal råvare til farvestofproduktion er 
det afgørende, at der anvendes sorter 
med et højt indhold af anthocyaniner og 
at bærrene høstes på det tidspunkt, der 
giver optimalt farvestof indhold. 
  
Juice fremstillingsmetoder
Formålet med forsøgene var at vise, hvor 

stor variation i kvaliteten af pressere-
sten, der kan forventes ud fra forskellige 
processeringsmetoder i juicefremstil-
lingen. Forsøgene blev udført på Aronia 
bær af sorten ’Viking’, dyrket økologisk i 
Årslev og høstet ved optimal modenhed 
den 22. september med 19-21°Brix. 
Bærrene blev udsat for en række forskel-
lige kombinationer af behandlinger før 
og under presning:   
• ± frysning
• ± blanchering i 10 sekunder ved 95°C
•  ± anvendelse af Pectinex SPL enzym 

i en time i frugtmosen og kombineret 
med høj (50°C) eller lav (2°C) tem-
peratur under enzymbehandling og 
efterfølgende presning ved 400 bar i 
en ENERPAC hydraulisk eksperimentel 
presse. 

Enzymbehandlede prøver blev pasteu-
riseret ved 95°C i fem minutter for at 
eliminere videre enzymvirkning. 
Udbytte af juice og presserest blev målt 
og farvestoffer i begge fraktioner analy-
seret med HPLC og spektrofotometer. 

Pressekage udbytter
Udbytte og kvalitet i forsøgene viste 
som forventet generelt modsat rettede 
resultater for juice og presserest. Det 
procentiske vægtudbytte af presserest 
varierede fra 12,9 til 22,7 procent af den 
oprindelige bærvægt imellem behand-
linger og var korreleret med en variation 
i vandindholdet af pressekagen på fra 
49,4 til 65,3 procent, højest i ufrosne, 
ublancherede bær uden enzymer presset 
ved 2°C og mindst ved enzymbehandling 

og presning ved 50°C. Frysning efter-
fulgt af optøning forud for processering 
og presning gav højere juiceudbytte 
og mindre presserest end presning af 
ufrosne bær. 
Presning af bær ved 50°C gav også 
højere juice udbytter og lavere pres-
serest, mens forskellene med eller uden 
enzymbehandling var små, men med lidt 
lavere presserest udbytte. Juice udbyttet 
varierede fra 71,4 til 81,3 procent.

Mest farve i presserest
Under den indledende procesbehandling 
af bærrene vil bundne og polymere an-
thocyaniner ofte frigøres, hvorved ind-
holdet af total-anthocyanin i frugtmosen 
efter enzymer men før presning øges i 
forhold til det målte indhold i ubehand-
lede frosne bær (figur 1). 
Efter presning findes de fleste antho-
cyaniner i presseresten (49-78 procent 
af oprindelige indhold i frosne bær sat til 
100 procent), mens kun 27–43 procent 
af de oprindelige anthocyaniner genfin-
des i juicen afhængig af pressemeto-
derne. 
Presseresten efter koldpresning uden 
enzymer har derfor markant højere ind-
hold af farvestoffer end efter varmpres-
ning og enzymbehandling, og har derfor 
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Aronia bær har et meget højt indhold 
af anthocyaniner, der giver rødlige-blå 
farvestoffer, der kan anvendes som 
fødevareingrediens.
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stor betydning for økonomien i en eventuel ekstraktion af 
farvestoffer fra presseresten. Koncentrationen af anthocya-
niner i presseresten beregnet i forhold til koncentrationen i 
de oprindelige frosne bær varierede fra 239 til 384 mg/100 
g friskvægt. 
    
Stabil kvalitet af farvestoffer
Det faktiske totale anthocyanin indhold pr. 100 g friskvægt 
af presseresten varierede fra 1581 til 2497 mg, med det 
højeste indhold i resten fra koldpressede frosne bær uden 
enzymer og det laveste indhold i henholdsvis koldpressede 
ikke blancherede bær med enzymer og i varmpressede friske 
ikke blancherede bær med enzymer (figur 2). 
Enzymer har normalt optimum ved 45-55°C, men resultater-
ne her viser, at enzymer faktisk også kan have en god effekt 
ved lave temperaturer, der kan øge anthocyanin indhold i 
juice men sænker indholdet i presseresten.  
Anthocyanin indholdet i Aronia ’Viking’ udgøres primært 
af fire større monomere molekyler. Forholdet mellem disse 
stoffer varierede meget lidt mellem de forskellige behand-
linger, og kvaliteten af farvestofferne i presseresten kan 
derfor konkluderes at være stabil uanset de forskellige juice-
fremstillingsmetoder. Summen af de monomere anthocya-
niner udgør cirka halvdelen af total anthocyanin indholdet 
målt spektrofotometrisk.

Presserest eller hele bær
Resultaterne viser, at presserest fra Aronia juiceproduktion 
er en værdifuld ressource for farvestof ekstraktion, da det 
meste farve faktisk ender i presseresten, men at indholdet 
i presseresten varierer meget afhængig af de metoder, der 
anvendes i juicefremstilling. 
Både udbyttetal og indholdskoncentrationer af anthocya-
niner er vigtige for vurdering af økonomien og kvaliteten, 
der kan opnås i farvestof produktion. Det skal derfor også 
overvejes, om presseresten er det mest optimale at anvende 
som start ressource i farvestofpro-
duktion, eller om hele bærret har 
interesse økonomisk set. 
Forbrugerne efterspørger 
i højere grad lavt forarbej-
dede, naturlige produkter og 
gerne uden e-numre, og her vil 
farvestoffer leveret som ’coloring 
foodstufs’, det vil sige, hvor hele 
bær er forarbejdet og kun vand 
er fjernet mere eller mindre, være 
interessant. I sådan et farveprodukt 
vil både smag, aroma, antioxidanter, 
sundhedsgavnlige stoffer også have 
værdi, og det peger mod, at hele bær 
kan få en større rolle i fremtidens 
farvestofproduktion end ekstrakter, 
samt at produktion af bær til far-
vestofproduktion måske kan blive et 
hovedmål i nogle bærproduktioner. n

Læs alle resultater
Det  detaljerede forsøg med alle forsøgsresultater kan ses i ar-
tiklen: Vagiri, M. and Jensen, M. 2017 Influence of juice proces-
sing factors on quality of black chokeberry pomace as a future 
resource for colour extraction. Food Chemistry, 217, 409–417. 
Artiklen findes på www.sciencedirect.com - søg på tidsskriftet 
Food Chemistry og forfatter Martin Jensen.  
Figurer vist her er modificeret ud fra denne artikel.
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Figur 1. Koncentrationen af total anthocyanin i juice, presse-
rest, rå bær og mosen beregnet relativt ud fra det oprindelige 
indhold i frosne bær. Tal over søjler angiver hvor mange pro-
cent denne koncentration svarer til i forhold til det oprinde-
lige anthocyanin indhold i frosne bær.

Presseresten efter juice- eller saftproduktion indeholder ofte 
værdifulde stoffer og er dermed ikke bare et biprodukt med 
lav værdi. Presseresten har potentiale i for eksempel produk-
tionen af fødevareingredienser. 

Figur 2. Total anthocyanin pr. 100 g friskvægt i presseresten 
efter forskellige procesbehandlinger. FB er frisk blancherede 
bær, FNB er friske ikke blancherede bær, og F er frosne bær.


