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reingredienser og eventuelt bidrage med 
sundhedsgavnlige effekter.
Ud fra produktionsøkonomiske forhold 
og miljømæssige ønsker om en optimal 
udnyttelse af alle ressourcer og minime-
ring af affaldsmængder er der i disse år 
fokus på at udnytte alle sidestrømme fra 
bær- og juiceproduktion. 

  
Kvaliteten varierer
Formålet med forsøgene er at vise, hvor 
stor variation i kvaliteten af presserest-
en, der kan forventes ud fra forskellige 
metoder i juicefremstillingen. Forsøgene 
blev udført på modne frugter af solbær-
sorten Narve Viking og surkirsebærsor-
ten Stevnsbær Poul Ejvind klonen, som 
blev nedfrosset indtil forsøgets start. 
Bærrene blev udsat for en række forskel-
lige kombinationer af behandlinger før 
og under presning, der simulerede in-
tensive eller mere ekstensive presseme-
toder, det vil sige enzymbehandling af 
mos i en time ved enten 2ºC eller 50°C, 
og med eller uden pasteurisering ved 
90ºC i 5 minutter før presning ved 400 
bar. Udbytte af juice og presserest blev 
målt, og farvestoffer i begge fraktioner 
blev analyseret for at belyse eventuelle 
forskelle imellem behandlinger i farve-
indhold. 

Meget farve i presseresten 
For både solbær og surkirsebær viste ud-
bytte og kvalitet som forventet generelt 
modsat rettede resultater for juice og 
presserest. Det procentiske vægtudbytte 
af presserest lå for solbær typisk fra 20 
til godt 40 procent af den oprindelige 
bærvægt. I storskala presning vil man 
typisk havne på de lave værdier. 
Sammenholdes udbyttet med koncentra-
tionen af total anthocyaniner i presse-
rest og juice fraktionerne ses, at op mod 
60 procent af anthocyaninerne i råvaren 
genfindes i juicen og cirka 40 procent 
i presseresten. I disse forsøg var der 
altså meget farve tilbage i presseresten 
af solbær. Summen af de fire største 
enkelt anthocyaniner lå typisk omkring 
250-280 mg/g friskvægt, og det relative 
bidrag fra de fire stoffer var ret konstant 
mellem fremstillingsbehandlingerne. 

Koldpresset rest har mest farve
Juiceudbyttet i surkirsebær varierede 
fra 71-90 procent og med omvendte 
forhold i presseresten, 10-28 procent. 
Det højeste udbytte af presserest var 
ved koldpresning uden copigmentering, 
(det vil sig tilsætning af gallussyre til 
frugtmosen enten før enzymbehandling 
og presning eller til juicen efter pasteu-
risering) enzym eller pasterurisering, se 
figur 1. 
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Farverig presserest 
fra solbær og surkirsebær 
Presserester fra solbær og surkirsebær indeholder 
generelt store mængder af farvestoffer. Pressemetoden 
påvirker farveindholdet i presseresten

Presseresten efter juice- eller saftpro-
duktion er et biprodukt, som oftest har 
haft en ret lav værdisætning eller er set 
som et decideret affaldsproblem. Pres-
seresten indeholder imidlertid ofte vær-
difulde stoffer, for eksempel farvestoffer, 
antioxidanter, polyfenoler og aromaer, 
der potentielt kan anvendes som fødeva-

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 produktionen af fødevareingredienser. 
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Total anthocyaninindhold i presseresten 
varierede fra 339-769 mg/100 gram. 
Når anthocyanin koncentrationen for 
hver af fraktionerne kombineres med de 
modsvarende udbytter fås, at ud af det 
samlede indhold af anthocyaniner i bær-
rene ender 30-60 procent af anthocyani-
nerne i presseresten, mens resten findes 
i juicen. Det højeste anthocyaninindhold 
i presseresten var ved koldpresning uden 
copigmentering, enzym eller pasterurise-
ring, se figur 2. 
Der er altså potentielt store mængder 
farve også i presseresten fra surkirse-
bær. Brugen af copigmentering gav ikke 
markante effekter hverken før eller efter 
presning. 

Pressemetoden er afgørende
Indholdet af de fem største anthocya-
niner i surkirsebær blev målt, og forhol-
det mellem dem ændrede sig ikke med 
behandlingen. 
Analyser af Brix og totalsyre i prøverne 
viste, at især enzymbehandling ved 50°C 
og pasteurisering også gav signifikant 
højere værdier af Brix og syre i juicen, 
hvilket vil påvirke smagen af juicen. 
Varmpresningen gav også højere indhold 
af totalfenoler i juice end ved koldpres-
ning. Pressemetoden påvirker derfor ikke 
kun farveindhold men også koncentra-
tionen af andre stoffer i både juice og 
presserest.
Forsøgene har vist, at udbyttet og 
indholdet af farver i presseresten af bær 
varierer afhængig af fremstillingsme-

toden for juice, men at der er markante 
mængder af farvestoffer tilbage i pres-
seresten for begge arter. Værdien af 
presseresten er derfor påvirket i forhold 
til ekstraktion af farver. 

Farvestoffer med smag
Forbrugerne efterspørger i disse år lavt 
forarbejdede, naturlige produkter og 
gerne uden e-numre. Her vil farvestoffer 
baseret på frugt og bær og leveret som 
’coloring foodstufs’ være interessante. 
Dette gælder både for konventionelle og 
økologiske produkter. 
I nogle tilfælde vil fødevareproducenter 
være interesseret i både at få smag og 
farve af en ingrediens, og her bør der 
være muligheder for industribærrene i at 

bidrage med begge aspekter. Om der kan 
skabes økonomi i udnyttelsen af pres-
seresterne vil naturligvis afhænge af 
markedet, men også af den forskning og 
udvikling der gennemføres for at nå frem 
til en økonomisk bæredygtig udnyttelse 
og dermed bidrage til en mere cirkulær 
økonomi i bærdyrkningen. n

Figur 2. Surkirsebær. Procentisk fordeling af anthocyaniner i henholdsvis juice og 
presserestfraktionen i forhold til det samlede indhold og afhængig af forskellige be-
handlinger til juicefremstilling. X aksen viser behandlingskombinationer som i figur 1 
samt ico = copigmentering før presning. Det høje juice farveindhold og udbytte i cold-
co-e+p behandlingen vurderes at være usikker og skal bekræftes i ny test.   

Figur 1. Procentisk fordeling af vægtudbytte af henholdsvis juice og presserest i 
surkirsebær i forhold til det totale vægtudbytte afhængig af forskellige juicefremstil-
lingsbehandlinger. Behandlingerne på x aksen viser behandlingskombinationer af: 
hot = 50°C, cold = 2°C, co = copigmentering, e = enzymbehandling, p= pasteurisering. 

Surkirsebær og solbær har et højt ind-
hold af anthocyaniner, der giver rødlige-
blå farvestoffer, der kan anvendes som 
fødevareingrediens.

Presserester fra juicefremstilling af både 
surkirsebær og solbær kan bidrage med 
farvestoffer til ingrediensindustrien.
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