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en væksthæmning af Listeria under lag-
ring af kødet ved 4°C, og at holdbarheden 
derved kunne forlænges fra 12 dage til 
cirka 20 dage i forhold til Listeria. 
For generelle skadelige bakterier opnåe-
des en forlænget holdbarhed fra 16 til 
23 dage. Andre kombinationer med andre 
smagsnoter vil sandsynligvis også kunne 
være effektive, hvis koncentrationen 
øges lidt.

Et naturligt alternativ
Projektet viser, at plantebaserede anti-
bakterielle pulvere anvendt som marina-
der på kød kan være et naturligt alterna-
tiv til nitrit til konservering af ferskt kød 
mod Listeria. Den antibakterielle effekt 
vurderes at være særlig interessant ved 
kombinationen af en pH sænkende effekt 
fra sure bær/planter (for eksempel ribs, 
tyttebær og rabarber) med bakterie-
dræbende stoffer som isothiocyanat fra 
peberrod. 
Kombinationer gør, at koncentrationen 
af enkeltstoffer kan sænkes, og derved 
bliver smagsoplevelsen fra enkelt kom-
ponenter i en marinade mere acceptabel 
samlet set og den samlede tilsætning 
oftest mindre. 
Resultaterne åbner for en ny anvendelse 
af frugt, bær og urter som konserverende 
ingredienser i kødmarinader. Videre 
forskning og dokumentation for føde-
varesikkerhed i forskellige produkttyper 
er nødvendige forud for kommerciel 
anvendelse. n

EU-projekt 
I projektet Susmeatpro blev det 
undersøgt, om antibakterielle planter 
kan hæmme Listeria og anvendes som 
alternativt konserveringsmiddel i kød.
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Urter og bær kan 
konservere kød
Kombinationer af udvalgte antibakterielle urter, frugt og 
bær i vandige marinader kan hæmme Listeria bakterier i 
ferskt kyllingekød og forlænge holdbarheden
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Screening af en lang række urter og 
frugt- og bærarter i Berrymeat projektet 
har vist, at flere urter og bær har interes-
sante antibakterielle egenskaber mod  
E. coli, Salmonella og Listeria i laborato-
rietest. 
I et EU-projekt har vi herefter undersøgt, 
om nogle af disse plantearter enkeltvis 
eller i kombination kan hæmme Listeria 
monocytogenes i laboratorie modeller og 
i ferskt kyllingebrystkød. 

Seks plantearter
Seks plantearter blev testet: Ramsløg, 
peberrod, sommersar, tyttebær, ribs og 
rabarber. Frysetørret og formalet pulver 
blev testet i forskellige koncentrationer 
i en vandig testmodel tilsat Listeria 
bakterier, og væksthæmning eller drab af 
bakterier blev noteret.  
Ved 5 procent tilsætning af pulver viste 
alle seks plantearter en bakteriedræ-
bende effekt, og bakteriedrab sås stadig i 
ramsløg, tyttebær, ribs og rabarber ved 2 
procent tilsætning, men ved 1,5 procent 
kun for ramsløg og tyttebær. 
Hvis flere arter blev kombineret, kunne 
koncentrationen af den enkelte art sæn-
kes yderligere. For eksempel viste 2-miks 
af 0,5 procent peberrod med 1,5 procent 
tyttebær en synergistisk øget antibak-
teriel effekt mod Listeria bakterier og 
et 3-miks af ramsløg, sommersar og tyt-
tebær med samlet koncentration på 1,5 
procent var tilsvarende hæmmende.

Pilot forsøg i kyllingekød
En 2-miks kombination af plantepulver 
af 1,5 procent tyttebær med 0,5 procent 
peberrod blandet i en vandig marinade og 
påført ferskt kyllingebrystkød, der blev 
inokuleret med Listeria bakterier, viste 

Listeria hæmmes af blandt andet ribs, 
peberrod, sommersar, tyttebær 
og ramsløg, her vist i pulverform.
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