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Baggrund
Valleproteiner benyttes som ingre-

diens i mange fødevarer pga. deres 

funktionelle egenskaber fx evnen til 

at binde vand og skabe struktur. Var-

mebehandling kan medføre denatu-

rering af valleproteiner og ved oste-

fremstilling er det negativt med for 

meget valleprotein i ostemassen, 

mens en høj mikrobiologisk sikker-

hed er et ufravigeligt krav. Samtidigt 

medfører høj varmebehandling ofte 

at mælkens enzymer inaktiveres. Hy-

potesen for projektet er, at den korte 

holdetid ved LSI behandling gør var-

mebehandlingen mere skånsom over 

for mælkens proteiner og enzymer 

end traditionel varmebehandling 

med indirekte opvarmning, samtidig 

med at den sikrer en høj mikrobiolo-

gisk sikkerhed.

LSI behandling
Som beskrevet i Mælkeritidende nr. 

13, 2009, forventes LSI behandling at 

være en skånsom teknik til varmebe-

handling af mælk og valleprodukter. 

Ved dampinjektion og vakuumkøling 

opnås en behandlingstid, som ved de 

højeste behandlingstemperaturer er 
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Alternativ varme-
behandling ved LSI
I. Effekt på enzymer og valleproteiner

ultrakort. I et snarligt afsluttet pro-

jektsamarbejde mellem MFF, Arla 

Foods, Institut for Fødevarer - AU og 

Institut for Fødevarevidenskab - KU-

LIFE er effekten af LSI behandling af 

mælk og valleprodukter undersøgt. 

I indeværende artikel beskrives ind-

virkningen på enzymer og vallepro-

tein, resultaterne for mikrobiologiske 

analyser vil blive beskrevet i en se-

nere udgave af Mælkeritidende.

Effekt på enzymer
Ved målinger på mælkeenzymerne al-

kalisk fosfatase, laktoperoxidase og 

xanthine oxidase kan det konstateres, 

at LSI behandling i temperaturområ-

det 70-85 °C ikke er mere skånsomt 

end traditionel indirekte varmebe-

handling. Enzymet lipoprotein lipa-

ses aktivitet, som er af betydning for 

modningen af blåskimmeloste, vi-

ser, at LSI behandling ved 72 °C er 

en smule mere skånsomt end en lav-

pasteurisering (HTST) ved 72 °C i 15 

sek., men at perspektiverne for at be-

vare lipaseaktivitet efter varmebe-

handling ved langt højere tempera-

turer ikke er til stede. Det langt mere 

varmestabile enzym plasmin (se Fi-

gur 1) og dets inaktive forstadium, 

plasminogen, udviser til gengæld 

store forskelle mellem LSI behand-

ling og indirekte varmebehandling 

i UHT området ved 130-140 °C i 4 

sek. Plasmin er en del af et komplekst 

system af inhibitorer og aktivato-

rer, og den målte plasminaktivitet er 

derfor et billede på samspillet imel-

lem disse faktorer. Ved LSI behand-

ling af skummetmælk ved 130-140 

°C ses en øget plasminaktivitet i for-

hold til ubehandlet mælk, mens indi-

rekte UHT behandling 130-140 °C i 4 

sek. giver meget små restaktiviteter 

af plasmin (se Figur 1). Den øgede ak-

tivitet kan skyldes, at nogle inhibito-

rer er mere varmefølsomme end selve 

enzymet.

Effekt på valleproteiner
Valleproteinernes opførsel under var-

mebehandling er meget koncentra-

tionsafhængig, og valleproteiner i 

mælk bliver ikke påvirket på samme 
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måde som valleproteiner i vallepro-

teinkoncentrat (WPC). I mælk viser 

der sig også at være forskel på dena-

tureringen af valleproteiner i skum-

metmælk og i fuld mælk (se Figur 2). 

Resultaterne af enzymmålingerne be-

skrevet ovenfor er bekræftet ved må-

linger af valleproteindenaturering. 

LSI behandling viser sig at være mar-

kant mere skånsom end pladevar-

meveksling i UHT temperaturområ-

det, mens LSI behandling ved 70-90 

°C ikke har forskellig effekt i forhold 

til pladevarmeveksling (se Figur 2). 

I fuld mælk stiger denatureringen af 

beta-lactoglobulin som følge af sti-

gende LSI temperatur op til et pla-

teau på ca. 30 % denaturering, mens 

den i skummetmælk antager ca. 15 

% denaturering i temperaturområ-

det 120-145 °C. Til sammenligning 

har UHT behandlet skummetmælk 

(130-140 °C i 4 sek.) ca. 65 % denatu-

rering af beta-lactoglobulin. Den me-

get lave denaturering betyder også, at 

mælkens løbeegenskaber er bevaret 

- selv ved de høje temperaturer. Det 

er muligt at løbe LSI behandlet mælk 

ved alle testede temperaturer op til 

145 °C. 

Ved varmebehandling af WPC er 

det anvendelige temperaturområde 

lavere end ved behandling af mælk. I 

pladevarmeveksler kan WPC (ca. 28 

% tørstof) varmebehandles ved mak-

simalt 68 °C, da højere temperatu-

rer skaber belægning og driftsstop. 

Grundet den meget korte varmebe-

handlingstid i LSI apparatet kan tem-

peraturen her komme op på 90 °C og 

stadig have stabil drift. Denaturerin-

gen af beta-lactoglobulin i LSI-be-

handlet WPC stiger lineært med tem-

peraturen fra 0 % ved 68 °C til 30 % 

ved 90 °C. Referencebehandlingerne 

ved 68 °C i 20 sek. har til sammen-

ligning 10-15 % denaturering. Effek-

ten af varmebehandling og spraytør-

ring på de funktionelle egenskaber af 

WPC er undersøgt ved varmeinduce-

ret geldannelse. Herved måles evnen 

til at binde vand og danne gel-net-

værk ud fra parametre som elastici-

tet og gelstyrke målt ved kompressi-

onsanalyse. Mild varmebehandling 

Figur 2: Betalaktoglobulin denaturering i fuld mælk (cirkler) og i skummetmælk 

(trekanter) som funktion af varmebehandlingstemperatur. Sort: LSI varmebehand

ling; rød: Ubehandlet eller traditionel varmebehandling ved 63 °C/30 sek., 72 °C/15 

sek., 90 °C/5 sek., 130 °C/4 sek. eller 140 °C/4 sek.

Figur 1: Plasminaktivitet i skummetmælk som funktion af varmebehandlingstempe

ratur. Sort: LSI varmebehandling; rød: Ubehandlet eller traditionel varmebehandling 

ved 72 °C/15 sek., 90 °C/5 sek., 130 °C/4 sek. eller 140 °C/4 sek.

viser sig at øge gelstyrken, mens kraf-

tigere varme giver lavere gelstyrke. 

Elasticiteten af gelerne er dog stort 

set uændret på trods af den faldende 

gelstyrke.

Perspektiver
LSI behandling har vist sig at være et 

skånsomt alternativ til UHT behand-

ling, hvor parametrene for ostefrem-

stilling bevares selv ved høje tempe-

raturer. Samtidigt er der mulighed 

for at varmebehandle WPC ved hø-

jere temperaturer end normalt og 

derved opnå nye funktionelle egen-

skaber af det færdige WPC. ■


