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1. Forord 
Fødevareministeriet har bestilt en grundig faglig udredning, der beskriver 
kompleksiteten mellem kvalitet og holdbarhed af frisk frugt og grønt og alder, 
samt hvilken effekt anvendte metoder efter høst har for holdbarhed og kvalitet. 
Metoderne skal omfatte både fysiske og kemiske metoder, herunder brug af 
gasarten Smart Fresh. Udredningen skal endvidere omfatte hvilke produkter, 
metoderne kan anvendes til, og hvilken effekt, de enkelte metoder har på 
produkternes kvalitet og holdbarhed. Udredningen skal ud over frisk frugt og 
grønt omfatte convenience-produkter og kartofler.  

Denne udredning omfatter alle vegetabilske eller plantebaserede fødevarer 
(engelsk: plant foods), som anvendes som i) intakte og uforarbejdede eller ii) 
let-forarbejdede produkter. Udredningen omfatter således kun vegetabilske 

fødevarer, som er levende på anvendelsestidspunktet. Redegørelsen tager 
udgangspunkt i det høstede produkt og omfatter ikke betydning af før-høst 
forhold (pre-harvest) på produkternes kvalitet efter høst. I denne redegørelse er 
der lagt vægt på effekten af alder og anvendte metoder efter høst på kvalitet og 
holdbarhed af frisk frugt og grønt, som dyrkes i den tempererede klimazone. 
Produkter fra den subtropiske eller tropiske klimazone er kun inddraget i det 
omfang, hvor det er relevant i forhold til omsætningen af frisk frugt og grønt i 
Danmark.     

 
 

2. Sammendrag 
I udredningen er der gjort rede for, at frisk frugt og grønt er en meget bred 
fødevaregruppe med mere end 200 forskellige planteprodukter med varierende 
holdbarhed. Det skyldes blandt andet at produkterne er forskellige med hensyn 
til respirationshastighed, og om der er tale om klimakteriefrugter eller ej. Da 
frugt og grønt består af forskellige typer af plantevæv, er der stor forskel på 
produkternes modenhed og alder ved høst. I udredningen er dette forhold 
diskuteret i relation til en mærkningsordning af frisk frugt og grønt med en 
produktions- eller høstdato. Danske producenters dilemma om, at deres 
produkter kan være ”ældre” end nyhøstet frisk frugt og grønt ved salg i 
slutningen af perioden, er ligeledes diskuteret i relation til en 
mærkningsordning af frisk frugt og grønt med en produktions- eller høstdato.  
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I udredningen er der gjort rede for de ændringer, som finder sted inden og efter 

høst af frisk frugt og grønt og som er afgørende for produkternes kvalitet, 

friskhed og holdbarhed ved høst og efter opbevaring. De faktorer, som har en 

effekt på holdbarheden er temperatur, atmosfæresammensætning, relativ 

luftfugtighed og brug af hjælpestoffer såsom SmartFresh og NatureSeal. Der er i 

udredningen gjort rede for, at det afgørende for et produkts kvalitet på 

salgstidspunktet er, hvor meget eller hvor lidt kvaliteten har ændret sig efter høst som 

følge af håndtering og opbevaring. Der er endvidere gjort rede for det helt særlige 

forhold, der gælder for modning af klimakteriefrugter efter høst.  

I udredningen er der redegjort for produktionen af convenienceprodukter og de 

helt særlige problematikker, der er omkring disse produkters holdbarhed. Det 

helt afgørende for udviklingen af conveniencemarkedet og markedet for uforarbejdede 

frisk frugt og grønt med en særlig kort holdbarhed er, at disse produkter pakkes i 

pakkematerialer med tilpassede barriereregenskaber, at produkterne mærkes med en 

holdbarhedsdato og en opbevaringsforskrift og at holdbarhedsforskriften fungerer efter 

hensigten.  

Afsluttende er der i udredningen gjort rede for, at der er behov for at 

igangsætte tiltag indenfor for frisk frugt og grønt området, der kan udvikle 

fødevarekædens og forbrugernes syn på og viden om disse produkters kvalitet 

og holdbarhed efter høst. Herunder er der behov for at stimulere til, at der i 

fremtiden kommer mere fokus på produkternes aroma‐ og smagskvalitet end 

det er tilfældet i dag, hvor det primære fokus ligger på produkternes udseende 

og transportfasthed. 

 

 

3. Baggrund  
Baggrunden for denne bestilling er, at forbrugerne er særligt optaget af, at frisk 

frugt og grønt er  friskt ved køb.   Forbrugeren kender  ikke ”alderen” på  frisk 

frugt og grønt ved køb, da der ikke er krav om mærkning af frisk frugt og grønt 

med  en  produktions‐  eller  holdbarhedsdato.  Frisk  frugt  og  grønt  omfatter 

meget  forskellige  typer  af  produkter,  og  samtidig  er  det  ikke  alene 

produktalderen ved høst, som afgør kvaliteten og holdbarheden af  frisk  frugt 

og  grønt  efter  høst. Holdbarhed  og  kvalitet  afhænger  i  høj  grad  af,  hvordan 

produkterne behandles efter høst. Udredningen skal bruges som baggrund for 

en danske holdning i forbindelse med spørgsmålet om obligatorisk angivelse af 
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en produktions‐ eller høstdato samt mærkning ved behandling af frisk frugt og 

grønt efter høst.   

 

 

4. Frisk frugt og grønt som fødevarer 
Fødevaregruppen frisk frugt og grønt dækker over mere end 200 forskellige 
spiselige planteprodukter, som fra naturens hånd varierer i kvalitet og 
holdbarhed (Kader 2002). Dertil kommer et store antal let-forarbejdede 
produkter, som kan produceres ud fra disse råvarer. 
 

4.1. Produktgrupper indenfor frisk frugt og grønt 
Når der skelnes mellem frisk frugt, grønsager, kartofler og krydderurter sker 
det ud fra en gastronomisk vinkel. I den gastronomiske definition lægges der 
vægt på anvendelsen af fødevaren (Andersen 1997). Frugter anvendes primært 
til desserter; grønsager anvendes som tilbehør eller er selve hovedingrediensen 
i et måltid, og krydderurter tilsættes maden for at fremhæve en smag eller for at 
få maden til at smage af noget ekstra. Kartofler hører til basisfødevarerne 
sammen med ris, pasta og brød på grund af knoldens høje stivelsesindhold. 
Fysiologisk set ligner kartofler og krydderurter de friske grønsager, og derfor 
skal kartofler håndteres og opbevares som rodgrønsager og krydderurter som 
bladgrønsager. 

 
4.2. Det helt særlige ved frisk frugt og grønt som fødevarer 
Det helt særlige ved frisk frugt og grønt som fødevarer er, at frisk frugt og grønt 

består af levende plantevæv, selvom produkterne er høstet og skåret af fra 
moderplanten. Det betyder, at produkterne respirerer og omsætter kulhydrater 
til kuldioxid, vand og varme (Afsnit 7.1.). Ved denne proces producerer cellerne 
energi til at opretholde cellernes struktur og funktionalitet i så lang tid som 
muligt efter høst. Men da cellerne samtidig ”tærer” på energireserverne, sker 
der en ændring i det oprindelige produkts kvalitet over tid. Produkterne 
ændrer karakter og kvalitet, aldrer (senescerer) og taber friskhed efter høst. 
Senescence eller aldring beskriver de biologiske processer, som foregår i frisk 
frugt og grønt efter høst og som til sidst bevirker, at planteceller dør og går til 
grunde.  
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4.2.1. Kvaliteten ændres efter høst 

Der findes ingen entydig definition af begrebet kvalitet (Kader 1999; Kidmose 
et al. 2010). Kvalitet af frisk frugt og grønt kan som for andre fødevaregrupper 

defineres som i) en hvilken som helst egenskab, der gør fødevaren til det den er, 
ii) graden af fortrinlighed eller fortræffelighed og iii) en kombination af 
karakteristika, attributter og egenskaber, som gør hvert enkelt produkt 
værdifuld som fødevare. Kvalitet af frisk frugt og grønt kan i) bestemmes 
objektivt og subjektivt, ii) opdeles i ydre eller indre kvalitet og iii) bestemmes 
ved brug af sensoriske, fysiske og kemiske målemetoder. Indenfor frisk frugt og 
grønt kan kvalitetsbegrebet opfattes forskelligt afhængig af faggruppe og hvor i 
fødevarekæden, man befinder sig, og den kan beskrives som ekstern kvalitet, 
intern kvalitet, ernæringsmæssig kvalitet, sundhedsmæssig kvalitet, sensorisk 
kvalitet, transportkvalitet, salgskvalitet, spisekvalitet, gastronomisk kvalitet 
eller mikrobiologisk kvalitet (Kidmose et. Al, 2010).  
 

4.2.2. Holdbarheden forringes 

Når kvaliteten ændres efter høst som følge af senesceringsprocesserne, påvirker 
det produkternes holdbarhed. Begrebet holdbarhed eller på engelsk shelf-life 
defineres som den periode, hvor et produkt besidder sine specifikke 
kvalitetsegenskaber og er egnet til salg og konsum (Kader, 2002). Denne 
definition stemmer godt overens med definitionen for holdbarhedsdato, som 
anvendes i den danske Mærkningsbekendtgørelse (Afsnit 6.3. 2). Udover 
begrebet holdbarhed anvendes også begreber som hyldeliv og restholdbarhed i 
udredningen. Hyldeliv kan defineres, som den tid der er tilbage af produktets 
holdbarhed ude i detailleddet og restholdbarhed, som den resterende tid der er 
tilbage hos forbrugeren.   
 

4.2.3. Produkternes friskhed ændres  

Da frisk frugt og grønt stadig er levende efter høst i modsætning til f.eks. kød 
og mejeriprodukter, er det nødvendigt at fastlægge, hvorledes produkternes 
friskhed ændres efter høst som følge af de metaboliske processer i 
plantecellerne. Udover de mikrobiologiske og kemiske processer, som også 
finder sted i andre fødevarer, sker der efter høst af frisk frugt og grønt en række 
metaboliske processer, som enten er gavnlige eller skadelige for produkternes 
kvalitet, holdbarhed og friskhed (Afsnit 7). Det er disse metaboliske processer, 
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som med tiden fører til, at hele eller dele af produktets oprindelige og naturlige 
kvalitet ændres eller mistes efter høst.   
 

4.2.4. Forarbejdet frisk frugt og grønt er stadig levende  

Forarbejdet eller let-forarbejdet frisk frugt og grønt er rå produkter, der er 
levende efter forarbejdning. Det særlige ved disse produkter er, at de er 
forarbejdet og håndteret, så de er gjort lettere for forbrugeren at anvende uden 
at deres specifikke kvalitetsegenskaber er ændret (Cantwell and Suslow 2002). 
Ordet convenience eller convenience food er engelsk og betyder i følge 
Gyldendals Røde Ordbog delvist tilberedte madvarer, ovnklare retter eller grydeklare 

retter. Det karakteristiske for let-forarbejdede produkter er, at de er gjort lettere 
for forbrugeren at spise direkte (ready-to-eat) eller at håndtere og bruge direkte i 
køkkenet (ready-to-cook). Produkterne er klargjorte ved en skånsom eller lettere 
forarbejdning så som vask, skrælning, snitning og pakning. Da produkterne 
ikke er varmebehandlet eller på anden måde konserveret, bibeholder de deres 
specifikke kvalitetsegenskaber som om produkterne var intakte og ikke 
forarbejdet (Edelenbos et al., 2007).  
 

4.3. Lovgivningen for frisk frugt og grønt 
Frisk frugt og grønt som fødevaregruppe er omfattet af reglerne i 
Fødevareforordning nr. 178 af 28. januar 2002 og Fødevareloven nr. 526 af 24. 
juni 2005, idet produkterne ”uanset, om de er uforarbejdede eller helt eller 
delvis forarbejdede, er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle 
indtages af mennesker” (artikel 2 i Fødevareforordningen). Desuden er intakte 
og hele produkter af frisk frugt og grønt omfattet af EU Handelsnormer (Rådets 
Forordning Nr. 1182/2007 af 26. september 2007 om særlige regler for frisk 
frugt og grøntsager) og Mærkningsbekendtgørelsen (BEK nr. 1308 af 
14/12/2005). Let-forarbejdede produkter af frisk frugt og grønt er omfattet af 
Mærkningsbekendtgørelsen for så vidt angår mærkning med en 
holdbarhedsdato (Afsnit 6.3.2).  
 

 

5.  Frisk frugt og grønt som råvarer 
Frisk frugt og grønt stammer fra forskellige steder på planten og høstes på 
forskellige tidspunkter i en plantes livscyklus. Derfor er produkternes kvalitet 
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og holdbarhed forskellig efter høst. Ifølge den botaniske definition er en ”frugt” 
plantens formeringsorgan, mens de øvrige plantedele hører til plantens 
vegetative dele. 
 
5.1. Forskellige typer af plantevæv 
Danske frugter opdeles i kernefrugt, stenfrugt og bær, og de høstes på træer, 
buske og flerårige planter. Til gruppen af kernefrugter hører æbler og pærer; til 
stenfrugter hører blommer, mirabeller, sødkirsebær, nektarin, fersken og 
abrikos, og til gruppen af bær hører jordbær, hindbær, brombær, blåbær, 
solbær, ribs, stikkelsbær og hyldebær. Både frugter og bær består af 
reproduktivt væv. Rabarber er en grønsag, men den hører kategorimæssigt til 
frugterne, fordi den anvendes som dessert. Den består af vegetative 
bladstængler ligesom bladselleri og skal derfor opbevares som en bladgrønsag 
(Bjørn og Vittrup, 2008). Friske grønsager, kartofler og krydderurter kan 
inddeles i rodgrønsager, bladgrønsager, stængelgrønsager, blomstergrønsager, 
frugtgrønsager og frøgrønsager (Figur 1). Disse produkter dyrkes på en- eller 
flerårige planter, som kan være enkimbladede som sukkermajs eller 
tokimbladet som de fleste andre grønsager. Grønsager kan bestå af vegetativt 
plantevæv så som grønne bladplader i salat, spinat, hovedkål og grønkål; 
grønne bladstilke i bladselleri; opsvulmede bladskeder hos løg, porrer og 
fennikel; sideskud med tætpakkede blade som hos rosenkål; hovedskud som 
hos asparges; rødder, som hos gulerødder, pastinak og persillerod; opsvulmede 
kimstængler eller hypokotyler, der er kimstykket mellem kimblad og kimrod 
hos rødbede og kålroe samt stængelknolde som hos kartoffel og jordskok. 
Grønsager kan også bestå af reproduktivt væv så som i umodne og opsvulmede 
blomsterknopper hos broccoli og blomkål; blomsterbund hos artiskok; frugter 
hos agurk, squash, græskar, peberfrugt og tomat eller frøgrønsager som hos 
grønne bønner, grønne ærter og sukkermajs. Modne frøgrønsager fra 
ærteblomstfamilien (Fabaceae) omtales ofte som bælgfrugter, når de er tørrede.  
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Frugtgrønsag
•Tomat
•Agurk
•Squash
•Aubergine
•Peberfrugt
•Græskar

Blomstergrønsag
•Broccoli
•Blomkål
•Artiskok

Bladgrønsag
•Spinat
•Salat
•Kål
•Rosenkål
•Blegselleri (bladstilk)
•Løg (opsv. bladskede)
•Porre (opsv. bladskede)
•Krydderurter

Stængelgrønsag
•Asparges
•Kålrabi 
•Fennikel

Rodgrønsag
•Rødbede
•Gulerod
•Radise
•Persillerod
•Pastinak
•Knoldselleri
•Skorzenerrod
•Jordskok
•Kartoffel

Frøgrønsag
•Grønne bønner
•Grønne ærter
•Sukkermajs

 

Figur 1. Grønsager stammer fra forskellige væv på planten. Delvist efter 
Justesen, (2007). 
 

5.2. Vækst og udvikling ved høst  
Alle planters livscyklus har til formål at sikre en eller anden form for 
overlevelse i form af levedygtige frø eller udløbere. Når frisk frugt og grønt 
høstes, sker det oftest, mens planten endnu er i vækst. Umodne frugter og 
grønsager høstes i perioden fra, at plantens celler er dannet og cellens vakuole 
har opnået fuld størrelse (Cosgrove 2000). Hvis produkterne høstes senere, 
bliver cellevæggene tykkere, mere stive, hårde, seje og fibrøse (Cosgrove 2000). 
Hvis planten slet ikke høstes, fortsætter væksten, og planten producerer 
levedygtige frø eller aflæggere.  
 

5.2.1. Produktalder ved høst  

Da frisk frugt og grønt høstes på forskellige tidspunkter i deres livscyklus 
(Figur 2) har produkterne også forskellig alder og fysiologisk modenhed ved 
høst. Livscyklen for frisk frugt og grønt er vist i Figur 2. Nogle produkter høstes 
kort tid efter såning, fremspiring eller blomstring, såsom baby-leaf salat, spinat, 
radiser, sommergulerødder, forårsløg, asparges eller jordbær, mens andre 
produkter, høstes efter lang tids vækst, som for eksempel æbler, gulerødder, 
hvidkål og løg beregnet til lagring.   

 11



 
 

 
 

Figur 2. Vækst og udvikling for frisk frugt og grønt. Efter Reid, (2002). 
 
Nogle produkter høstes i aktiv vækst, såsom sommergulerødder, 
sommersquash, broccoli og grønne ærter, mens andre høstes, når de er 
afmodnet fx vintergulerødder, vintersquash og tørrede ærter.  Indenfor frisk 
frugt og grønt skelnes mellem kommerciel og fysiologisk modenhed ved høst 
(Wills et al., 1989). Kommerciel modenhed er det tidspunkt i en plantens 
livscyklus, hvor produktet har de egenskaber, som forbrugerne efterspørger. 
Fysiologisk modenhed er det tidspunkt i en plantes livscyklus, hvor produktet 
har opnået sin maksimale vækst og udvikling og har produceret modne frø og 
aflæggere. Ofte bestemmes høsttidspunktet for grønsager og ikke-
klimakteriefrugter ud fra produkternes størrelse, morfologiske udvikling 
og/eller modenhed (Salunkhe and Desai, 1984), mens høsttidspunktet for 
klimakteriefrugter primært bestemmes ud fra produkternes modenhed (Reid, 
2002). Hvis respirationshastigheden stiger fra et lavt niveau i den umodne frugt 
til et højt niveau i den modne frugt for så igen at falde til et lavt niveau i den 
overmodne frugt er frugten en klimakteriefrugt. Hvis frugten ikke har dette 
respirationsforløb kaldes det en ikke-klimakteriefrugt (Kader, 2002).  
Frisk frugt og grønt som råvaregruppe består derfor af en blanding af 
kommercielt og fysiologisk modne produkter med vidt forskellig produktalder 
ved høst. Derfor varierer holdbarheden også mellem produkterne (Afsnit 9). 
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For eksempel skal fysiologisk umodne babyleaf-salatblade håndteres med 
forsigtighed efter høst. De skal køles ned, opbevares ved lav temperatur og høj 
relativ fugtighed og omsættes relativt hurtigt efter høst for ikke at rådne og 
tørre ud (Ayala-Zavala et al. 2008; Cantwell and Kasmire, 2002a; Da Cruz et al. 
2006). Crispsalat, der også har små blade ved høst stammer fra Salanova-salat 
(www.salanova.com). Disse blade er fysiologisk mere modne end bladene hos 
baby-leaf ved høst. Derfor har Salanova-bladene også mere styrke end baby-
leafbladende ved høst og de beskadiges ikke så nemt, og angribes i mindre grad 
af cellevægsnedbrydende mikroorganismer (Niemira et al. 2005). Holdbarheden 
af Salanova-salat er længere. Tilsvarende er kvaliteten og holdbarheden af 
gulerødder forskellig afhængig af høsttidspunkt og alder. Tidlige gulerødder 
høstes tidligt i sæsonen, mens rødderne er i aktiv vækst. Sene gulerødder 
høstes, når toppen er begyndt at visne ned, og rodvæksten er ophørt. I Figur 3 
ses forskellige udviklingstrin i gulerodens livscykel. Gulerødder er en to-årig 
afgrøde. I perioden fra spiring til afmodning vokser og deler cellerne sig, og der 
indlejres indholdsstoffer og strukturbetydende stoffer i roden.  Når rodvæksten 
er ophørt, gennemgår roden en hvileperiode. I denne periode ”tærer” roden på 
indholdsstofferne ved bl.a. respiration. Herefter kommer en periode med 
genvækst, som starter med at roden sætter nye rødder og top efterfulgt af en 
periode med frøsætning (Edelenbos 2010). 
 

Frø FrøRodvækst
afsluttes

Rod- og 
topspiring

Høst til
”lager”

Lagersæson
slut

Nov Jan MajMartsSeptAug

Kommerciel modenhed

Fysiologisk modenhed

 
Figur 3. Vækst og udvikling i gulerødder. Foto: Gitte Kjeldsen Bjørn og Jens 
Michael Madsen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus 
Universitet. 
 
Indenfor frugt, bær og frugtgrønsager findes der som sagt to modningsforløb. 
Ét modningsforløb i klimakteriefrugter og et i ikke-klimakteriefrugter. 
Respirationshastigheden i klimakterium- (climacteric) og ikke-klimakteriefrugter  
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(non-climacteric) efter vist i Figur 4. I klimakteriefrugter stiger 
ethylenproduktionen samtidig med respirationen. Forhold omkring ethylen er 
behandlet i Afsnit 7.3. Alle klimakteriefrugter kan modne adskilt fra planten, 
mens ikke-klimakteriefrugter kun kan modne på planten. Til 
klimakteriefrugterne hører kernefrugt, stenfrugter (dog ikke kirsebær), bananer, 
kiwifrugter, mango, avocado, passionsfrugt, papaya og tomater. ).  Til ikke-
klimakteriefrugterne hører bær, citrusfrugter, ananas, alle frugtgrønsager 
undtagen tomater (Tabel 1). Selvom alle klimakteriefrugter kan modne adskilt 
fra planten, opnår alle frugter – uanset om det er klimakteriefrugter eller ej - 

den bedste spisekvalitet, hvis de modner på planten (Kader, 1999). 

 
 
om det er klimakteriefrugter eller ej, - den bedste spisekvalitet, hvis de modner 
på planten (Kader 1999).   

 
 

Figur 4. Vækst og udvikling samt respirationshastighed i klimakterie- og ikke-
klimakteriefrugter. Efter Wills et al., (1989).  
 
Der er dog et par undtagelser fra denne regel, idet banan, avokado og pærer 
også kan opnå en optimal spisekvalitet, hvis de modner adskilt fra planten 
(Kader, 1999).  
 
Tabel 1. Opdeling af frisk frugt og grønt i klimakterie- og ikke-
klimakteriefrugter. Efter Kader, (2002). 
Klasse Klimakteriefrugt Ikke-klimakteriefrugt 
Kernefrugt Æble, pære,   
Stenfrugt Blomme, fersken, nektarin, 

abrikos 
Kirsebær 

Bær  Jordbær, hindbær, brombær, 
solbær, ribs, stikkelsbær 

Frugtgrønsager Tomat  Agurk, squash, græskar, 
aubergine, peberfrugt  
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På grund af disse forskelle i modningsforløb hos frugt kan frugter, bær og 
frugtgrønsager have forskellig fysiologisk alder ved høst afhængig af, hvornår 
produkterne er høstet i modningsforløbet. Derfor er det nødvendigt at kende 
både til produkternes faktiske og fysiologiske alder ved høst for at kunne 
håndtere og behandle frugt korrekt. 
 
5.3. Produktalder ved salg  
Det kræver et detaljeret kendskab til den verdensomspændende frugt- og 
grønthandel at finde ud af, hvor gammel frisk frugt og grønt er ved salg, når 
alder ved salg defineres som antal dage fra høst til salg. Frisk frugt og grønt 
solgt på det danske marked stammer både fra dansk produktion og fra 
europæisk og oversøisk produktion. Frisk frugt og grønt, som forsyner det 
danske marked kan derfor bestå af en blanding af danske og udenlandske 
produkter. Produkterne kan sælges intakte som de er eller let-forarbejdet. De 
let-forarbejdede produkter kan være forarbejdet i Danmark eller i udlandet 
(Figur 5). Selvom alle friske og uforarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter 
ifølge EU's Handelsnormer skal mærkes med et oprindelsesland, er det ofte 
umuligt for forbrugeren at fastslå et produkts alder på købstidspunktet i 
forhold til produktionstidspunktet, fordi handel med frisk frugt og grønt er 
international. Det kræver, at forbrugeren har produktkendskab og kendskab til, 
hvornår de forskellige typer af produkter er i sæson i forskellige verdensdele. 
Det er derfor ikke usædvanligt, at markedet for frisk frugt og grønt består både 
af produkter af både ny og gammel høst.  
Ved ny høst eller dette års høst forstås produkter, som høstes og anvendes 
indenfor samme sæson, mens der ved gammel høst forstås produkter, som først 
blev anvendt sæsonen efter de blev høstet. Det kan fx være vanskeligt at fastslå, 
om der er tale om ny eller gammel høst indenfor produkter, som har lang 
holdbarhed som fx æbler, pærer, gulerødder, kartofler og løg (Kader, 2002). Det 
kan der være flere grunde til at at markedet omfatter både ny og gammel høst: 
Forsyningssikkerhed, prisudjævning, spisekvalitet og markedets behov for 
særlige kvaliteter. I det tidlige efterår vil forbrugerne kunne vælge mellem 
nyhøstede æbler af dansk og europæisk oprindelse, oversøiske æbler æbler, 
som er 6 måneder gamle fra New Zealand, Syd Afrika og Sydamerika og 
lageræbler af Europæisk oprindelse, som er op til 1 år gamle. Indenfor hver af 
disse 3 alderskategorier vil der være æbler, som smager friske, sprøde, saftige 
og faste eller som smager ufriske, bløde og melede. Kvaliteten af frisk frugt og 
grønt fra ny høst kan også være væsentlig anderledes end den tilsvarende 
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kvalitet af gammel høst. Gulerødder fra ny høst kan fx give problemer med 
enzymatisk brunfarvning ved snackproduktion, fordi produktet ikke er 
afmodnet og derfor indeholder for store mængder af fenolske syrer til at 
fremstille et tilfredsstillende snackprodukt.   
 
 Forarbejdes i udlandet og sælges i Danmark 
 

Forarbejdes og sælges i Danmark     
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 5. Forsyningsstrømme med frisk frugt og grøntsager til og fra Danmark.  
 
Prisen kan i starten af sæsonen være så høj, eller produktmængderne så lave, at 
det også er nødvendigt at tillade både produkter af ny og gammel høst på 
markedet. I starten af dyrkningssæsonen er det fx muligt at købe små 
gulerødder med top og nye kartofler med tynd skræl, men i begrænsede 
mængder. Der er derfor mange gode grunde til, at det er vigtigt at tillade både 
ny og gammel høst på markedet i visse dele af året.  
 

5.4. Råvarens forarbejdningsgrad  
Frisk frugt og grønt kan være intakte, uforarbejdede eller let-forarbejdede. Det 
karakteristiske for disse produkter er, at de er rå og ikke varmebehandlede eller 
på anden måde konserverede. Intakt frisk frugt og grønt er produkter, hvis 
form og struktur er intakt, ligesom ved høst. Uforarbejdede produkter er 
produkter, som ikke er forarbejdet fx vasket, trimmet, skrællet eller snittet og 

  

Sælges uforarbejdet i Danmark  

Udenlandsk frugt og grøntsager  

 

Ny høst 

 

Dansk frugt og grøntsager 

 

Gammel høst 

Sælges uforarbejdet i udlandet  
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derfor ikke er spiseklare. De uforarbejdede produkter skal først vaskes, skylles, 
skrælles, snittes eller på anden måde håndteres eller forarbejdes inden konsum 
eller videreforarbejdning i køkkenet. Æbler, pærer, jordbær, tomater og 
bladselleri er eksempler på uforarbejdede fødevarer. De skal først vaskes 
og/eller trimmes og eventuelt skæres op, før de kan anvendes. De er ikke 
spiseklare, parate til konsum eller gjort klar til videre anvendelse. Hvis vi 
anvender definitionen i Afsnit 4.2.4. er  let-forarbejdede frugt- og 
grøntprodukter spiseklare eller anvendelsesklare produkter, som er parat til 
konsum eller til at blive brugt direkte i køkkenet. Ifølge ordbogen kan 
spiseklare produkter defineres som produkter, der er færdige til at blive spist 
(www.ordnet.dk). Ordet anvendelsesklare findes ikke som begreb i ordbogen, 
men det vil, som ordet siger, kunne defineres som produkter, der er færdige til 
at blive anvendt direkte i køkkenet.  
Klargøring af frisk frugt og grønt ved let-forarbejdning er en relativ ny form for 
forarbejdningsteknologi, hvor frisk frugt og grønt trimmes, vaskes, skrælles, 
findeles og pakkes med henblik på at gøre produkterne klar til brug, grydeklare 
eller ovnklare (Ahvenainen, 1996). I Figur 6 er der vist eksempler på forskellige 
frugt- og grøntsagsprodukter, som er mere eller mindre spiseklare eller 
anvendelsesklare. Den snittede salat, de klargjorte rodfrugter og det opskårne 
æble er eksempler på spiseklare og/eller anvendelsesklare produkter. Disse 
produkter er færdige til at blive spist eller anvendt i køkkenet. Kartoflerne, 
bakken med blandede suppeurter, gulerødderne i posen og det hele æble er 
ikke spise- eller anvendelsesklare produkter. Disse produkter skal som 
minimum skylles før de kan spises eller anvendes. Som almindelig forbruger 
kan det være vanskeligt at skelne mellem spise- og anvendelsesklare og ikke 
spise- og anvendelsesklare produkter. Som udgangspunkt er der tale om ikke 
spise- og anvendelsesklare produkter, hvis produkter ikke er mærket med en 
holdbarhedsdato (Afsnit 6.3.2.).  
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Figur 6. Eksempler på forskellige forarbejdningsgrader af frisk frugt og grønt. 

Foto: Jens Michael Madsen, Institut for Fødevarekvalitet, Det 

Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. 

 

 

6. Fødevarekædens opfattelse af frisk frugt og grønt    
For de fleste led i fødevarekæden er begrebet friskhed en kritisk variabel. Det er 
nødvendigt at bevare produkternes friskhed gennem hele fødevarekæden 
(Cardello and Schutz, 2003). Friskheden har stor betydning for forbrugernes 
kvalitetsopfattelse og acceptabilitet. Friskhedsbegrebet er tilsvarende 
kvalitetsbegrebet meget afhængig af den enkelte faggruppe, og hvor i 
fødevarekæden, personen er, da opfattelsen af friskhed kan variere i forhold til 
personens baggrund (Kidmose et al., 2010). Forbrugerne har ikke nødvendigvis 
den samme opfattelse af friskhed som en producent, forsker eller 
fødevaremyndighed. En producent vil fx vurdere friskhed ud fra produkternes 
farve og spændstighed eller fasthed; en forsker ud fra produkternes sensoriske 
samt fysiske og kemiske kvalitet og en myndighed ud fra lovgivningens regler. 
En ernæringsfagkyndig vil se på friskhed i relation til bevarelse af 
næringsstoffer, mens en kemiker vil relatere friskhed til de oxidative ændringer, 
som finder sted efter høst. I sidste ende er det forbrugerne, som beslutter, om et 
produktet er friskt i købsøjeblikket, og hvor friskt produktet i givet fald er i 
forhold til andre produkter på markedet (Cardello and Schutz, 2003). Derfor er 
det vigtigt at kende forbrugernes opfattelse af begrebet friskhed. Da 
fødevaremyndighederne skal sikre, at regler og bekendtgørelser indenfor frisk 
frugt og grønt bliver udmøntet i praksis, er det også vigtigt at vide, hvorledes 

vaskede 

vaskede og 

polerede 
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myndighederne opfatter og bruger begrebet friskhed inden for denne 
varegruppe. Som det fremgår af det følgende Afsnit, findes der mange ord, som 
er afledt af det danske ord frisk og som anvendes indenfor området. Eksempler 
herpå er friske, friskt og friskhed,   
 
6.1. Forståelse af begrebet friskhed  
Når det danske ord frisk bruges indenfor fødevaregruppen frisk frugt og grønt, 
bruges ordet frisk som en del af en varebetegnelse. Men når ordene friske, friskt 
og friskhed bruges om de samme produkter, har ordene en anden betydning. 
Derfor er det vigtigt at forstå og fastlægge betydningen af de enkelte ord og 
begreber indenfor frisk frugt og grønt.  
 

6.1.1. Betydning af begrebet friskhed 

Ifølge den danske ordbog kan ordet frisk defineres som ’ny’ eller ’ubrugt’, ’rask’ 
eller ’sund’ eller ’livlig’ eller ’kvik’. Når ordet frisk anvendes i en kontekst 
sammen med mad betyder friske råvarer eller friske fødevarer produkter, som 
´umiddelbart forinden er færdigudviklet, høstet, fanget eller lignende og derfor 
har hele sin oprindelige, naturlige kvalitet i behold´ (www.ordnet.dk). Ifølge 
den tyske Duden-ordbog betyder begrebet frisk ikke gammel, ikke hengemt, 
ikke muggent og ikke slatten (Péneau et al., 2009). Ifølge Kluge (2002) betyder 
det latinske ord for frisk ’priscus, at produktets kvalitet er tæt på den 
oprindelige kvalitet. Ifølge den engelske Oxford-ordbog (Allen 1990) er friske 
fødevarer, - fødevarer som ikke er forarbejdede ved saltning, konservering eller 
andre metoder. 
 

6.1.2. Begrebet friskhed brugt om fødevarer   

Hvis vi ser på begreberne friske, friskt og friskhed indenfor fødevarer generelt ser 
det ud til, at begreberne bliver brugt i flæng. Tilsvarende gælder for begreberne 
brugt indenfor gruppen af frisk frugt og grønt. 
 

6.1.2.1. Begrebet friskhed brugt om fødevarer generelt  

Indenfor fødevareområdet bruges begrebet friskhed ifølge Trenkle (1982) til at 
beskrive forskellige fødevarekvaliteter. På tværs af fødevaregrupperne kød, 
mælk, korn, fisk samt frisk frugt og grønt, kan begrebet friskhed anvendes som 
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(i) et kvalitetskriterium, (ii) et forarbejdningskriterium, (iii) en tidsfaktor og (iv) 
en del af et produktnavn (Trenkle 1982).   
Når begrebet friskhed anvendes som et kvalitetskriterium, bruges begrebet til at 
beskrive fødevarens aktuelle friskhed og kvalitet. Fødevaren kan fx være 
fuldstændig frisk og derfor have hele sin oprindelige og naturlige kvalitet i 
behold, - i modsætning til hvis fødevaren er fordærvet eller nedbrudt og derfor 
har mistet hele eller dele af sin oprindelige og naturlige kvalitet. Når begrebet 
friskhed bruges i traditionel forstand til at beskrive, at et produkt er forarbejdet 
med henblik på at forlænge produktets holdbarhed, bruges friskhedsbegrebet til 
at beskrive, om råvaren er konserveret eller ej. Når begrebet friskhed bruges som 
en tidsfaktor, beskriver ordet frisk i fx frisk brød, at brødet er bagt samme dag i 
modsætning til dagsgammelt brød, der er bagt i går eller tidligere. Når begrebet 
friskhed bruges som en del af et produktnavn eller en produktbeskrivelse kan ordet 
beskrive, hvorledes produktet er håndteret under og efter høst, slagtning og 
malkning. Friskost såsom rygeost, knapost eller hytteost er et eksempel på, at 
frisk indgår i navnet. Disse oste er friske, fordi de ikke lagres som almindelige 
skæreoste (Trenkle 1982). Indenfor fødevareområdet, er der andre eksempler 
på, at begrebet friskhed kan beskrive en fødevares ’naturlighed’ og 
sundhedsmæssige værdi (Buckenhüskes 2003). Jo mere naturlig en fødevarer er 
ved f.eks. at være uforarbejdet eller ikke at indeholde tilsætningsstoffer, jo 
friskere er den. Ifølge Schwerdtfeger (1979) kan friskhed defineres som en 
tilstand, hvor et produkt kun adskiller sig minimalt fra det oprindelige 
produkts tilstand ved høst. 

 

6.1.2.2. Begrebet friskhed brugt om frisk frugt og grønt 

Når begrebet friskhed bruges indenfor fødevaregruppen frisk frugt og grønt har 
det mange forskellige betydninger. Frisk frugt og grønt kan være mere eller 
mindre friskt, og produkternes friskhed kan variere afhængig af, hvor meget eller 
lidt af produkternes oprindelige kvalitet, som er i behold. Når ordet friskt 
bruges sammen med årtidens frugt og grønt, er det underforstået, at produkterne 
har hele eller det meste af deres oprindelige, naturlige kvalitet i behold på det 
tidspunkt, hvor produkterne serveres. Der er altså tale om friske produkter, 
hvor produkternes kvalitet er tæt på den oprindelige kvalitet, og hvor 
aldringsprocesserne endnu ikke er synlige eller på anden måde har påvirket 
produkternes kvalitet (Jobling et al., 1998). Et eksempel herpå er friske 
gulerødder, der har deres oprindelige, naturlige kvalitet i behold, i modsætning 
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til ufriske, fordærvede eller nedbrudte gulerødder, som er indtørrede, runkne og 
angrebet af svampesygdomme. Når kvalitetssystemet ISO beskriver friskhed i 
frisk frugt og grønt beskrives produkternes kvalitetsegenskaber, fx skal friske 
produkter, være saftspændte, må ikke vise tegn på nedbrydning eller aldring, 
og plantecellerne skal være intakte (ISO nr. 7563, 1998).  
Når begrebet friskhed bruges i traditionel forstand til at beskrive, om frisk frugt 
og grønt er forarbejdet med henblik på at forlænge produktets holdbarhed, 
bruges friskhedsbegrebet til at beskrive, om råvaren er konserveret eller ikke 
konserveret.  Friske og rå ærter indeholder levende planteceller i modsætning til 
forarbejdede og konserverede ærter, der indeholder døde planteceller. Friske 
ærter har hele eller dele af deres oprindelige og naturlige kvalitet i behold i 
modsætning til konserverede og forarbejdede ærter, der har mistet deres 
oprindelige og naturlige kvalitet i forbindelse med varmebehandling og 
frysning. Friske ærter har derfor en markant kortere holdbarhed end 
varmebehandlede og frosne ærter, fordi de friske ærters planteceller er levende 
og respirer, mens cellerne er døde og enzymerne er inaktiveret ved 
varmebehandlingen. I det nævnte eksempel fortæller ordet friskt derfor, at 
ærterne er levende og har hele eller dele af deres oprindelige og naturlige 
kvalitet i behold i modsætning til forarbejdede ærter, der er døde og 
konserverede ved varme, og derfor har mistet deres oprindelige og naturlige 
kvalitet. I de senere 20-30 år er der opstået en ny form for forarbejdning af frisk 
frugt og grønt, som på dansk kaldes let-forarbejdning eller minimal processing på 
engelsk, der udfordre den traditionelle brug af begrebet friskhed i forbindelse 
med forarbejdning. Ved denne forarbejdningsform vaskes, skrælles, snittes og 
pakkes produkterne med henblik på at gøre det lettere for forbrugerne 
efterfølgende at anvende produkterne som fødevarer. Da de let-forarbejdede 
produkter har hele eller dele af deres oprindelige og naturlige kvalitet i behold 
efter forarbejdning, er det afgørende kriterium for produkternes friskhed, 
hvordan produkterne er forarbejdet, pakket og distribueret, og hvor længe de har 
været forarbejdet på købstidspunktet.  
Når begrebet friskhed bruges som en tidsfaktor i forbindelse med frisk frugt og grønt 

er det nødvendigt at beskrive både et høsttidspunkt og en kvalitetsudvikling 
for at beskrive produktets friskhed, da høsttidspunktet i sig selv ikke siger noget 
om produktets aktuelle kvalitet. Nyhøstet, friskt spinat, som er sprødt, saftigt 
og har nøddeagtig smag i modsætning til dagsgammelt spinat, som er slatten, 
sammenfaldet og mangler nøddeagtig smag, er et et eksempel på friskhed brugt 
som en tidsfaktor i kombination med en kvalitetsbeskrivelse.  
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Et eksempel på friskhed brugt som en del af et produktnavn eller en 
produktbeskrivelse er eller frisk frugt og grønt og pastinakker, der er 
’friskopgravede hele året’.  
 
6.2. Forbrugernes opfattelse af begrebet friskhed   
Da forbrugernes opfattelse af friskhed er individuel og varierer fra person til 
person, er det nødvendigt at afdække forbrugernes opfattelser af begrebet ved 
spørgeskemaundersøgelser og conjoint-analyser (Kidmose et al. 2010).  
 

6.2.1. Betydning af friskhed ved køb 

Kriteriet friskhed har uden tvivl stor betydning ved køb af frisk frugt og grønt. 
Flere europæiske undersøgelser viser, at friskhed og kvalitet efterfulgt af smag, 
sund mad, pris, familiepræference og familievaner har størst betydning for 
forbrugernes valg af fødevarer (Lappalainen et al., 1998, Lennernäs et al., 1997).   
Tilsvarende viser en tysk undersøgelse udført i 99 tyske byer, at friskhed er den 
absolut vigtigste faktor i forhold til køb af frisk frugt og grønt (AgV, 1981). 
Tilsvarende viser en britisk undersøgelse med 2265 forbrugere, at for 65 procent 
af de adspurgte afhænger deres køb af frisk frugt og grønt af, om produkterne 
virker friske på købstidspunktet (MAFF, 2000). Hvis frisk frugt og grønt ikke 
virker friskt på købstidspunktet, køber forbrugerne ikke produkterne. 
 

6.2.2. Betydning af friskhed indenfor frisk frugt og grønt 

Der er kun udført få undersøgelser af, hvad forbrugerne forstår ved udtrykket 
friskhed. I en interviewundersøgelse af 1081 britiske forbrugere indenfor 
fødevarerområdet mente 43% af de interviewede personer, at begrebet frisk 
refererede til fødevarens alder, mens 10% af de adspurgte mente, at fødevarer 
skulle produceres eller plukkes og sælges samme dag for at kunne betegnes 
frisk. To og tyve procent mente, at friske fødevarer ikke måtte behandles, 
forarbejdes eller på lignende måde håndteres, mens 12 procent mente, at friske 
fødevarer ikke måtte fryses (MAFF, 2000). I en conjoint-analyse med 33 
forskellige fødevarer, herunder også frisk frugt og grønt, fordelt på 
fødevaretype, fødevarekilde, forarbejdningsmetode og tid mellem høst, 
slagtning og produktion til ankomst på lager eller salgssted var konklusionen, 
at friskhed primært blev bestemt af fødevaretype og tid (Cardello and Schutz, 
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2003). Ifølge analysen var det forbrugernes forventninger til produktets smag, 
der var den vigtigste drivkraft for at købe frisk frugt og grønt.   
Der er kun udført meget få studier omkring forbrugernes opfattelse af frisk i 
relation til frisk frugt og grønt. I en undersøgelse af Fillion and Kilcast (2000) 
beskrev 10 til 14 dommere fra et sensorisk panel, hvad de forstod ved begrebet 
friskhed indenfor fødevaregruppen frisk frugt og grønt. Resultatet viste, at 
produkternes friskhed især kunne relateres til, hvornår produktet var plukket 
eller høstet (en tidsfaktor) og til produktets sensoriske kvalitet (en kvalitetsfaktor). 
De vigtigste sensoriske egenskaber var relateret til produktets udseende, såsom 
ingen visuelle defekter og optimal farveudvikling, til produktets lugt, såsom 
ikke hengemt lugt eller fremmed lugt (off-odour) samt til produktets tekstur, så 
som en fast, sprød og knasende tekstur.  
En undersøgelse med 559 forbrugere i et schweizisk supermarked viste 
tilsvarende resultater, når forbrugerne blev bedt om at beskrive, hvad de 
forstod ved ordet friskhed i relation til frisk frugt og grønt (Péneau et al., 2009). 
Undersøgelsen viste, at friskhed i frisk frugt og grønt generelt blev beskrevet 
som niveauet af nærhed til det oprindelige produkt både i relation til fysiske 

afstand, tid og forarbejdningsgrad. Den fysiske afstand var afstand mellem 
produktionssted og forbruger, og tidsforskellen var tiden mellem produktion 
og anvendelse. Forarbejdningsgraden var graden af håndtering og graden af 
forarbejdning inden salg. Forbrugernes opfattelse af begrebet friskhed afhang 
især af den enkelte forbrugers erfaring med frugt- og grønsagsproduktion. For 
eksempel nævnte forbrugere med lidt eller ingen kendskab til frisk frugt- og 
grønsagsproduktion, at de vurderede friskhed ud fra sensoriske egenskaber 
såsom udseende, aroma, smag og tekstur. Omvendt nævnte forbrugere med 
meget kendskab til frugt- og grønsagsproduktion, at de både vurderede friskhed 
ud fra sensoriske egenskaber (udseende, aroma, smag og tekstur) samt ud fra 
produktionssted, -tidspunkt og opbevaringsforhold efter høst (Péneau 2005; 
Péneau et al. 2009).  
En anden undersøgelse med 4758 forbrugers bedømmelse af 6 æblesorter viste, 
at æblers friskhed og aroma samt forbrugernes forventninger til produktets 
smag, var de vigtigste kvalitetsegenskaber ved valg af friske æbler i 
detailhandlen. Ifølge denne undersøgelse kunne æblers friskhed beskrives ud fra 
æblers sprødhed og saftighed og i mindre grad ud fra æblernes smag. 
Forbrugernes opfattelse af æblers friskhed var i mindre grad påvirket af de ikke-
sensoriske egenskaber såsom udseende, lagringstid, næringsværdi og økologi. 
Køn havde indflydelse på forbrugernes opfattelse af friskhed, idet der var forskel 
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på mænd og kvinders opfattelse af friskhed, mens alder og indtag var uden 
betydning. Der var overensstemmelse mellem forbrugernes bedømmelse af 
friskhed i æbler, æblernes kvalitet bedømt i et sensorisk panel samt måling af 
kvalitet ved fysisk-kemiske analysemetoder.    
Péneau et al. (2007) udførte tilsvarende undersøgelser af friskhed i jordbær og 
gulerødder ved brug af forbrugerundersøgelser, et sensorisk panel og 
kvalitetsmålinger. Variation i materialet blev opnået ved at anvende forskellige 
sorter, opbevaringstid og opbevaringsforhold. Undersøgelsen viste, at der var 
sammenhæng mellem produktets friskhed bedømt ved forbrugerundersøgelser, 
produkternes fysiologiske alder på bedømmelsestidspunktet i gulerødder men 
ikke i jordbær og produkternes kvalitet beskrevet ved fysisk-kemiske 
målemetoder. Det var kun muligt at se sammenhæng mellem friskhed og 
fysiologisk alder i gulerod, der har en lang brugssæson og holdbarhed på lager, 
i modsætning til jordbær, der har en kort holdbarhed efter høst.  
 

6.3. Myndighedernes opfattelse af begrebet friskhed  
I mange lande anvender myndighederne begreber som frisk eller friskhed i 
lovgivningen.  
 

6.3.1. Udenlandske myndigheder  

Ifølge Federal Office for Health Care i Schweiz skal produkter, - for at kunne 
mærkes med varebetegnelsen frisk, - blot høstes eller behandles meget 
kortvarigt inden de videresendes til forbrugeren, og de må ikke være gamle 
eller beskadigede. Varebetegnelsen frisk kan ikke anvendes i forbindelse med i) 
frisk frugt og grønt, som sælges uden for høstsæson ii) fødevarer, som er for 
gamle eller for modne ved høst eller slagtning, iii) fødevarer, som er opbevaret 
efter høst, slagtning eller lignende, iv) fødevarer, som har undergået en fysisk 
eller kemisk behandling med det formål at øge holdbarheden; v) fødevarer som 

stammer fra konserverede fødevarer; vi) fødevarer, som er pasteuriseret, 
kemisk konserveret, kølet, vii) eller fødevarer, som har undergået 
mikrobiologisk eller kemisk modificering (BAG, 1996).  
 

6.3.2. Danske myndigheder   

I Danmark er frisk frugt og grønsager lovgivningsmæssigt omfattet af  
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Fødevareforordningen, Fødevareloven, Mærkningsbekendtgørelsen og EU’s 
Handelsnormer (Afsnit 4.3). Alt frisk frugt og grøntsager, kartofler og 
krydderurter er omfattet af Fødevareforordningen og Fødevareloven uanset om 
produkterne er intakte, uforarbejdede eller let-forarbejdede, og om de omsættes 
i løs vægt eller som pakkede produkter. Ifølge Fødevareforordningen må 
fødevarer ikke markedsføres, hvis de er farlige (artikel 14, punkt 1), når de 
anvendes som tiltænkt. Fødevarer betragtes som farlige, hvis produkterne anses 
for at være uegnede til menneskeføde (artikel 14, punkt 2b), fordi de er 
forurenet på grund af udefra kommende forhold eller på anden måde på grund 
af forrådnelse, nedbrydning eller fordærv.  
Mærkningsbekendtgørelsen beskriver, hvorledes frisk frugt og grønt skal 
mærkes og hvilke produkter, der er omfattet af bekendtgørelsens regler om en 
mærkning med holdbarhedsdato. Alle ”færdigpakkede fødevarer skal være 
mærket med oplysning om datoen for holdbarhed” (§ 36) med mindre der er 
tale om ”frisk frugt og friske grønsager, herunder kartofler, som ikke er 
skrællet, snittet eller behandlet på lignende måde” (§ 40). Alt frisk frugt og 
grønt, som ikke er undtaget fra denne bestemmelse skal således mærkes med en 
holdbarhedsdato (§ 36 styk 2). Ifølge myndighederne forstås ved en 
holdbarhedsdato: ”Ved datoen for en fødevares holdbarhed forstås den dato, til 
og med, hvilken fødevaren bevarer sine specifikke egenskaber under de rette 
opbevaringsforhold”. Produkter, som ikke betragtes som let-fordærvelige i 
mikrobiologisk henseende skal ”mærkes med ”mindst holdbar til” efterfulgt af 
en dato” (§ 37 styk 2). Hvis holdbarhedsdatoen overskrides, må produkterne 
ikke sælges. Heller ikke selvom produkterne ikke umiddelbart udgør en 
sundhedsmæssig risiko, hvis de spises efter holdbarhedsdatoens udløb. 
”Holdbarhedsoplysninger skal suppleres med opbevaringsforskrifter, hvis det 
er nødvendigt for at sikre, at den anførte holdbarhed kan overholdes” (§ 39 styk 
1). Derfor skal convenienceprodukter mærkes med en holdbarhedsdato og en 
opbevaringsforskrift (§ 39 styk 2).  
Alle produkter af frisk frugt og grøntsager, herunder kartofler, som ikke er 
skrællet, snittet eller behandlet på lignende vis underlagt EU´s handelsnormer 
for frisk frugt og grønt. Ifølge disse skal friske frugter og grøntsager, som 
markedsføres, være: i) sunde, dvs. ikke angrebet af råd eller forringet i en sådan 
grad, at de er uegnet til konsum, ii) rene, praktisk taget fri for synlige 
fremmedlegemer, iii) praktisk taget fri for skader, iv) fri for unormal ydre 
fugtighed og v) fri for fremmede lugt og/eller smag. Produkternes tilstand skal 
være sådan, at de kan tåle transport og håndtering og kan ankomme til 
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bestemmelsesstedet i en tilfredsstillende stand. Udover den generelle 
handelsnorm for frisk frugt og grøntsager, findes der specifikke handelsnormer 
for æble, pære, fersken og nektarin, jordbær, vindrue, citrusfrugterer, kiwifrugt, 
salat, sød peber og tomat. Her beskriver normerne produkternes kvalitet, 
herunder mindstekrav og klassificering, størrelsessortering, tolerancer, 
præsentation og mærkning af produktet. 
Generelt anvender de danske myndigheder ikke ordet friskhed i den danske 
lovgivning i forhold til intakt, uforarbejdet eller forarbejdet frisk frugt og grønt. 
I den danske lovgivning fokuseres på, om produkterne er egnet til konsum eller 
ej. Hvis frisk frugt og grønt er egnet til konsum skal plantevævet være sundt, fri 
for råd, ikke nedbrudt, ikke fordærvet, fri for ydre skader, fri for unormal ydre 
fugtighed, fri for fremmed lugt og fri for fremmed smag. Hvis der er tale om 
convenienceprodukter, skal disse kunne bevare deres specifikke 
kvalitetsegenskaber i holdbarhedsperioden. I det ligger at de skal have samme 
kvalitet, som da de blev forarbejdet, det vil sige produkterne skal som 
udgangspunkt bestå af sundt plantevæv, være fri for råd, ikke nedbrudte, ikke 
fordærvede, fri for unormal ydre fugtighed, fri for fremmed lugt og være fri for 
fremmed smag. Da convenienceprodukter fra naturens hånd beskadiges ved 
forarbejdning, skal convenienceprodukter ikke være fri for ydre skader på 
vævet, som det er tilfældet for intakt og uforarbejdet frisk frugt og grønt.  

 
 

7. Fysiologiske og kvalitetsmæssige ændringer i frisk 
frugt og grønt efter høst 
Da frisk frugt og grønt er levende ved høst, fortsætter de fysiologiske processer 

i plantevævet efter høst. Plantevævet fortsætter med at vokse og udvikles, vand 

fordamper ved transpiration, vævet reagerer på håndtering og der sker 

metaboliske ændringer i vævet, som har betydning for produkternes kvalitet. 

Alle ændringer er ganske naturlige. De er relateret til produkternes 

respirationshastighed og de metaboliske omsætninger i vævet. Ændringerne 

kan være gavnlige som ved modning af klimakteriefrugt eller direkte skadelige, 

som ved aldring (senescens) af grønsager og moden frugt. Og ændringerne kan 

have stor eller lille betydning for produkternes kvalitet og holdbarhed 

afhængig af ændringernes karakter og størrelse. Ændringer i frisk frugt og 

grønt efter høst ses ved, at produkterne ændrer farve, tekstur, aroma og smag 

og eventuelt rådner og går til grunde.  
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7.1. Respiration 
Generelt er der en direkte sammenhæng mellem et produkts kvalitet og 

holdbarhed og produktets respirationshastighed efter høst (Kader, 2002). Jo 

højere respirationshastighed, jo hurtigere nedbrydes produktets indholdsstoffer 

og jo hurtigere ændres produktkvaliteten.  

Ved iltrig respiration omsættes kulhydrater, primært glukose, og ilt (O2) til 

kuldioxid (CO2), vand og varme (Figur 7). Ved denne proces produceres energi 

til at opretholde cellernes struktur og funktionalitet i så lang tid som muligt 

efter høst. Denne form for respiration kaldes også aerob respiration, og det er 

den normale respiration i frisk frugt og grønt.  

- iltPyruvat

Citronsyrecyklen

Kulhydrater og 
andre 

indholdsstoffer

Anaerob
respiration

Varme

Kuldioxidophobning

Alkoholproduktion 

Fremmed lugt og smag

Unormal cellestruktur

Cellerne kollapser 

2 mol ATP

Aerob 
respiration           

Vand

Varme

Kuldioxid

Normal lugt og smag

Normal cellestruktur

28-30 mol ATP

+ ilt

 

Figur 7. Iltrig og iltfattig respiration i levende planteceller. 

 

Hvis der ikke er ilt nok tilstede i og omkring cellerne, ændres respirationen. 

Respirationen bliver anaerob eller iltfattig. Ved denne proces omdannes 

kulhydrater direkte til kuldioxid, alkohol og varme. Ved aerob respiration 

produceres 14‐15 gange mere energi end ved den anaerobe respiration. 

Anaerob respiration finder kun sted i særlige situationer, f.eks. i overmodne 

frugter, hvor vævet er faldet sammen på grund af modning, eller i pakkede 

produkter, hvor der er en ubalance mellem pakkematerialets 

gennemtrængelighed overfor ilt og produktets behov for ilt til respiration 
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(Afsnit 8.3.). Iltmangel fører hurtigt til energimangel og kvælning af 

plantecellerne, der kollapser og dør, og produktet ændrer karakter og kvalitet. 

Aroma og smag ændres, som følge af alkoholproduktion og andre metaboliske 

ændringer (Hansen et al. 1992), og der dannes fremmede lugte og smage (off‐

odours og off‐flavours). Cellernes membraner sprænges, cellestrukturen 

ødelægges, og der trænger cellevæske ud fra cellerne (Figur 7).  

 

7.1.1. Respirationshastighed i forhold til produkt 

Generelt  er  en  høj  respirationshastighed  uønsket,  fordi  produkternes 

holdbarhed og kvalitet hurtigere forringes i forhold til, hvis hastigheden forblev 

opretholdt på et lavere niveau. Den længste holdbarhed opnås ved den laveste 

respirationshastighed. 

 

Tabel  2. Respirationshastigheden  i mg CO2/kg/time  ved  5  ˚C  i  frisk  frugt  og 

grønt. Efter Kader, (2002).   

Respirations‐

gruppe 

Respirationshastighed 

mg CO2/kg/time ved 5 ˚C 

Produkteksempler 

Frugt     

Lav  5‐10  Æbler, vindruer 

Moderat  10‐20  Pærer,  blommer,  kirsebær,  blåbær, 

stikkelsbær 

Høj  20‐40  Brombær, hindbær, jordbær 

Grønt     

Lav  5‐10  Rødbede,  blegselleri,  hvidløg,  løg, 

kartoffel, græskar 

Moderat  10‐20  Hvidkål,  gulerod,  knoldselleri, 

agurk,  hovedsalat,  nye  kartofler, 

radise, squash, tomat 

Høj  20‐40  Gulerod  med  top,  blomkål,  porre, 

bladsalater, radise med top 

Meget høj  40‐60  Artiskok,  broccoli,  rosenkål,  

forårsløg, grønkål, grønne bønner 

Ekstremt høj  >60  Asparges,  champignon,  persille, 

grønne ærter, spinat, sukkermajs 

 

Ved lav respirationshastighed forbruger cellerne færre kulhydrater og andre 

indholdsstoffer til at opretholde de metaboliske processer. Målinger af et 

produkts respirationshastighed ved gasanalyse kan derfor fortælle noget om et 

produkts holdbarhed (Afsnit 9). Tabel 2 viser respirationshastigheden i frisk 

 28



frugt og grønt. Tabellen omfatter kun produkter fra den tempererede 

klimazone.  

Æbler og pærer har en lav til moderat respirationshastighed, men bær som 

hindbær og jordbær har en høj respirationsrate. I grønsager er 

respirationshastigheden lav til moderat i lagergrønsagerne løg, kartoffel 

rodgrønsager og hovedkål, mens den er høj til ekstremt høj i rodfrugter med 

top, bladsalater, krydderurter, samt blomster‐, frø‐ og frugtgrøntsager. 

 

7.1.2. Respirationshastighed i forhold til temperatur 

Generelt stiger respirationshastigheden i frisk frugt og grønt eksponentielt med 

temperaturen. Når produktets eget respirationsniveau som udgangspunkt er 

højt, som i fx grønne ærtebælge, har selv en lille stigning i temperaturen en 

voldsom betydning for respirationshastigheden. I modsætning hertil har løg og 

gulerod en lav respirationshastighed ved lav temperatur, og denne stiger kun 

ganske lidt, når temperaturen øges (Figur 8).  

 

 

 

Figur 8. Respirationshastighed  i nmol/kg/s  i forskellige typer af grøntsager som 

funktion af opbevaringstemperatur. Efter Justesen, (2007). 
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I frugter stiger respirationshastigheden med temperaturen, afhængig af om det 

er en klimakteriefrugt eller en ikke‐klimakteriefrugt (Figur 9). 

Respirationshastigheden i klimakteriefrugten æble er vist i Figur 9. I det 

umodne æble er respirationshastigheden lav, hvorefter den stiger under 

modning, for så at falde i det overmodne æble. Alle klimakterie‐frugter har et 

tilsvarende respirationsforløb. Som det ses af Figuren afhænger 

respirationshastigheden i klimakteriefrugter samtidig af 

opbevaringstemperatur samt frugtens modenhedstrin.  
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Figur  9.  Respirationshastighed  i  æbler  som  funktion  af  temperatur  og 

modenhedstrin. Modenhedstrin er angivet ved 20 ˚C.  Efter Kader, (2002).  

 

7.1.3. Respirationshastighed i forhold til såring af vævet 

Respirationshastigheden stiger også, når frisk frugt og grønt beskadiges ved 

håndtering og forarbejdning eller distribution og salg. Virkningen af håndtering 

og forarbejdning på respirationshastigheden er vist i Figur 10. 

Respirationshastigheden fordobles i gulerødder under vask, som følge af 

ganske små sår på gulerodens overhud, mens den kun stiger ganske lidt i 

gulerødder med jord, der falder 50 cm ned på et flisegulv. Ved forarbejdning, 

såsom vask, trimning, skrælning og snitning, stiger respirationshastigheden 

voldsomt som følge af såring af vævet (Afsnit 7.6.2).  
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Figur 10. Effekt af håndtering og forarbejdning på den relative 

respirations‐hastighed i gulerod. Efter Edelenbos et al., (2007) 

 

7.1.4. Respirationshastighed i forhold til iltkoncentration i den 
omgivende luft 

Iltkoncentrationen har en direkte effekt på respirationshastigheden. 

Respirationshastigheden falder som det ses i Figur 11, når iltkoncentrationen i den 

omgivende luft falder. Det skyldes, at ilt er nødvendig for at aerob respiration kan 

forløbe. Når iltindholdet i den omgivende luft falder til under 2 % ses en kraftig 

reduktion i respirationshastigheden. Hvis iltindholdet fortsætter med at falde til 

under 1,5 %, her i salat, opstår der varige skader på plantevævet som følge af 

iltmangel. Det skyldes, at ilt er nødvendig for at den aerobe respirationsproces 

kan forløbe i cellerne (Afsnit 7.1). Ifølge Burton (1974) og Kader (1986) kan aerob 

respiration forløbe i planteceller helt ned til iltkoncentrationer på 0.2 %, hvilket 

svarer til omkring 1 til 3 % ilt i den omgivende luft afhængig af vævets 

respirationshastighed og det ydre beskyttelseslags gasdiffusionsegenskaber (Figur 

12 og Figur 22) . Ved at bestemme respirationshastigheden ud fra forbruget af ilt 

og produktionen af kuldioxid er det muligt at bestemme, hvornår respirationen 

går fra at være aerob til at være anaerob, og dermed ved hvilket iltniveau cellerne 

begynder at tage skade. Hvis forholdet mellem kuldioxidproduktionen og 

iltforbruget, det som også kaldes respirations koefficenten (quofficient), RQ, er 

meget større end 1,5, er det tegn på at vævet tager skade som følge af anaerob 

respiration. 
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Figur  11. Effekt  af  iltindhold på  respirationshastigheden  i  salat. Efter  Saltveit 

(2003b). 

 

7.2. Transpiration  
Frisk frugt og grønt mister vand ved transpiration og fordampning efter høst. 

Dette sker ganske naturligt som følge af forskelle i den relative fugtighed i og 

udenfor plantematerialet. Da frisk frugt og grønt indeholder mellem 80‐95 % 

vand og vandindholdet i den omgivende luft ofte ligger laverer end 90% rh, er 

det nødvendigt at reducere fordampningen fra plantevævet af hensyn til 

cellernes struktur og funktionalitet (Shamaila 2005). Figur 11 viser, hvorledes 

frisk frugt og grøn kan tabe vand ved transpiration. Transpiration foregår fra 

plantevævets ydre cellelag, der består af vokslag, overhudsceller samt stomata 

og lenticeller (barkporer) (Figur 12). Transpirationens størrelse afhænger af 

opbygningen af det ydre beskyttelseslag samt af de fysiske forhold i det 

omkringliggende miljø. Den største transpiration sker gennem produkternes 

stomataåbninger,  lenticeller og trichomer (Shamaila 2005). Produkternes 

vokslag beskytter mod transpiration, afhængig af vokslagets tykkelse, struktur 

og kemiske sammensætning. Vokslagets tykkelse og struktur afhænger af selve 

produktet, og hvornår produktet er høstet i dets livscyklus (Kader, 2002).  

Transpirationen er lav fra æbler, kartofler, løg, pærer, blommer, tomater og 

hvidkål, mens den er høj fra gulerødder, bladselleri, persille, rosenkål og salat 
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(Thompson et al. 2008). Det betyder, at disse to grupper af produkter skal 

opbevares forskelligt under distribution og salg for at undgå vægttab som følge 

af transpiration.   

 

Stomata & lenticil Vokslag
Ødelagt vokslag

Sår

Intercellularrum
med mættet 
vanddamp

 

Figur 12. Tab af vand fra planteceller ved transpiration. Efter Thompson et al. , 

(2008). 

 

7.3. Ethylenproduktion 
Ethylen (C2H4) er en farveløs og lugtfri gas, som findes naturligt i alle planter. 

Ethylen dannes i plantevæv ud fra aminosyren, methionin. Ethylen spiller en 

vigtig rolle for modning og aldring af frisk frugt og grønt i koncentrationer helt 

ned til 0,005 μl/L (5 ppb) (Baldwin, 2004).  Alle frugt‐ og grøntprodukter danner 

ethylen efter høst, men det er kun i klimakteriefrugterne, at 

ethylenproduktionen stiger under modning (Figur 13). I alle andre produkter 

stiger ethylenproduktionen ikke under vækst og udvikling, med mindre 

produkterne udsættes for stress som følge af kulde, såring, angreb af 

mikroorganismer og udtørring (Kader, 2002; Lamikanra, 2005; Saltveit, 1999). 

Grunden til denne forskel mellem de forskellige produkter er, at der findes en 

op‐ og nedreguleringsmekanisme inde i plantecellerne. Afhængig af produkt og 

forhold i det omkringliggende miljø kan frugter og grønsager op‐ og nedregulere 

ethylenproduktionen i vævet (Baldwin, 2004).  
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Figur 13. Ethylen‐ og kuldioxidproduktion i intakt og såret klimakterie‐ og ikke‐

klimakterievæv. Efter Saltveit, (2003a).    

 

I umodne frugter og grøntsager er ethylenproduktionen generelt nedreguleret, 

mens den er opreguleret i såret og klimakterisk plantevæv. I Figur 13 ses nogle 

typiske forløb for ethylenudviklingen i frisk frugt og grønt under modning, 

såring og aldring. Generelt er ethylenproduktionen lav i ikke‐klimakterisk væv 

så som rodgrønsager, bladgrønsager og bær, mens det kan være høj i 

klimakterisk væv afhængig af produktets modenhedstrin. I klimakterisk væv er 

ethylenproduktionen lav i den umodne frugt, hvorefter produktionen stiger 

under modning, og falder i den overmodne frugt. I såret frugt og grønt stiger 

ethylenproduktionen kortvarigt, hvorefter den falder næsten ned til det 

oprindelige niveau. Hos klimakteriefrugter ser det ud til, at 

ethylenproduktionen er selvforstærkende, når frugten først er gået ind i 

modnings‐ eller klimakteriefasen (Saltveit, 1999).  
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Naturlig modning af klimakteriefrugter er derfor forbundet med en forøget 

ethylenproduktion i frugtens indre, hvilket ikke ses i ikke‐klimakteriefrugter. 

Ikke‐klimakteriefrugter udskiller således ikke ethylen i forbindelse med 

modning og de reagerer således heller ikke på ethylen ud over den effekt, som 

ses som følge af senescens og aldring.  

 

Tabel 3. Produktion af ethylen i μl/kg/time ved 20 ˚C. Efter Cantwell (2002).   

Respirations‐

gruppe 

Ethylenproduktions‐ 

hastighed 

μl/kg/time ved 20 ˚C 

Produkteksempler 

Frugt     

Meget lavt  < 0.1  Kirsebær, citrusfrugter, vindruer, 

rabarber  

Lav  0.1‐1.0  Jordbær, hindbær, brombær, 

blåbær, solbær, ribs, stikkelsbær, 

ananas, vandmelon 

Moderat  1.0‐10  Fersken, nektarin, abrikos, blomme, 

honningmelon, figner, banan, 

mango 

Høj  10‐100  Pære, netmelon 

Meget høj  100‐1000  Æble,  

Grønt     

Meget lavt  < 0.1  Rodgrønsager, kartoffel, spinat, 

salater, kål, rosenkål, bladselleri, 

løg, porre, mange krydderurter, 

champignon, ærter, sukkermajs  

Lavt  0.1‐1.0  Forårsløg, purløg, agurk, squash, 

aubergine, peberfrugt, græskar, 

bønner 

Moderat  1.0‐10  Tomat  

Høj  10‐100  Moden tomat, avokado 

 

For at ethylen kan få biologisk virkning, er det imidlertid nødvendigt, at gassen 

binder sig til en særlig membranbunden receptor i plantecellerne. Hvis dette 

ikke sker, har ethylen ingen biologisk virkning og kan ikke medvirke til 

modning i klimakteriefrugter og senescens i frisk frugt og grønt (Baldwin, 

2004). I umodne klimakteriefrugter kan ethylen ikke binde sig til den 

membranbundne receptor (Baldwin, 2004). På dette tidspunkt er receptoren 

blokeret. Det er først på et senere tidspunkt i frugtens udviklingsforløb, at 

ethylen kan binde sig til receptoren og stimulere ethylenproduktion i 
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klimakteriefrugter. Der findes forskellige stoffer, som kan blokere og forhindre 

ethylen i at binde sig til receptoren. Det er sølvioner, kuldioxid, 2,5‐

norbornadien og 1‐methylcyclopropen (1‐MCP). Hvis frisk frugt, grønt og 

snitblomster behandles med disse stoffer efter høst kan det betyde, at 

virkningen af ethylen hæmmes, og produkternes holdbarhed øges (Baldwin, 

2004).  

Ethylen produceres naturligt i forskellige koncentrationer i frisk frugt og grønt 

(Tabel 3). Koncentrationen kan variere fra < 0.1 μl/kg/time i kirsebær, rabarber 

og i de fleste rod‐ og bladgrønsager og helt op til 1000 μl/kg/time i æbler. I 

klimakteriefrugter forløber modningsprocesserne meget hurtigere, hvis 

ethylenindholdet i luften ligger i området 0.1 til 1 μl/L. I ikke‐klimakteriefrugter 

og grønsager kan der ses en effekt af ethylenkoncentrationer på 0,005 μl/L på 

aldring og senescens (Baldwin, 2004).  

 

Tabel 4. Positive og negativ effekt af ethylen på holdbarhed og kvalitet i frisk frugt og 

grønt. Efter Baldwin, (2004) og Saltveit, (1999). 

Positiv effekt  Negativ effekt 

Modning af frugt:  

 

Forbedre spisekvaliteten 

Nedbryder klorofyller 

Danner karotenoider og antocyaniner 

Påvirker dannelse af aroma‐ og 

flavourstoffer  

Nedbryder cellevægsbetydende stoffer 

 

Aldring i frugt og grønt:  

 

Forringer spisekvaliteten 

Nedbryder klorofyller 

Stimulerer dannelse af fenolske syrer, 

som er substrat ved enzymatisk 

brunfarvning 

Stimulerer en dannes af bitterstoffer 

Nedbryder den kemiske struktur af  

cellevægsbetydende stoffer 

Stimulerer lignificering 

Fremmer spiring i kartoffel 

 

Nedsat modtagelighed overfor 

plantesygdomme på lager:  

 

Stimulerer dannelse af fenolske syrer og 

andre sekundære plantestoffer 

Øget modtagelighed overfor 

plantesygdomme på lager:  

 

Stimulerer dannelse af fenolske syrer og 

andre sekundære plantestoffer 

 

Farvenedbrydning i grønne frugter: 

 

Øger klorofylnedbrydning i citrusfrugter 
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Der er ingen klar sammenhæng mellem et produkts ethylenproduktion og 

produktets kvalitet og holdbarhed efter høst (Kader, 2002). I umodne 

klimakteriefrugter er det nødvendigt, at frugterne producerer ethylen for at 

modne. I modne frugter og i modne og umodne grønsager medfører en 

forekomst af ethylen, at produkterne med tiden senescerer og aldre og kvalitet 

og holdbarhed forringes. På celleniveau påvirker ethylen flere af de metaboliske 

processer i cellerne ved at øge dannelse af fenolske syrer, forhindre 

strækningsvækst, ændre opbygningen af de komplekse kulhydrater i cellen, 

stimulere dannelse af cellevægsnedbrydende enzymer, karotenoider og 

antocyaniner, øge klorofylnedbrydning og forhindre frø i at spire (Baldwin, 

2004; Saltveit, 1999). Tabel 4 viser de forskellige effekter af gasarten ethylen og 

opdeler disse i positive og negative effekter på kvalitet og holdbarhed af frisk 

frugt og grønt.  

 

7.4. Vækst og udvikling efter høst 
Da frisk frugt og grønt er levende ved høst fortsætter produkternes vækst og 

udvikling efter høst.  

 

7.4.1. Vækst og udvikling i grønsager  

Genvækst i form af rod‐ og topspiring kan bl.a. ses i kartofler, løg, hvidløg, 

jordskok og i rodgrønsagerne gulerødder, pastinak, persillerod, knoldselleri, 

kinaradise, rødbede, skorzenerrod og kålrabi. I Figur 3 er vækst og udvikling i 

gulerod vist, herunder også genvækst i form af rod‐ og topspirer. Genvækst 

øger de biologiske nedbrydningsprocesser i plantevævet og reducerer 

produkternes holdbarhed og kvalitet. I rodgrønsager og kartoffel fjernes rod‐ og 

topspirer ved vask og polering, så spirer ses normalt ikke ude i detailhandlen. 

Umiddelbart har genvækst i disse produkter derfor ingen betydning for 

produkternes salgsværdi, ud over at produkternes holdbarhed kan være 

forringet. Rod‐ og topspirer kan også forekomme i løg og hvidløg efter høst. 

Strækningsvækst, hvor plantemateriales blade forlænges, forekommer i 

forårsløg, porrer og asparges efter høst, hvis rødderne afskæres for tæt ved 

basen ved høst. Dette er grunden til, at længden af aspargesskud ved høst skal 

være kortere end 23 cm, og at de opbevares lodret under distribution og salg 

(Cantwell and Kasmire, 2002a). For visse grønsager kan der efter høst 

forekomme en lignificering af cellevæggene efter høst, hvorved teksturen af 

produktet bliver trædet og sej. Dette forekommer i aspargesskud og 

 37



broccolistængler (Afsnit 7.5.2.). I tomater og peberfrugter kan frøspiring 

forekomme, hvilket ses ved, at frugternes frø spirer, mens de endnu sidder inde 

i frøhuset (Kader, 2002). Genvækst i løg og hvidløg, samt strækningsvækst i 

forårsløg, porre og asparges kan være synlige for forbrugeren og derfor mister 

disse produkter deres salgsværdi, hvis væksten og udviklingen fortsætter efter 

høst. I asparges, broccoli, tomater og peberfrugter mister produkterne ikke 

markedsværdi, fordi vækst og udvikling kun påvirker produkternes 

spisekvalitet og restholdbarhed    

 

7.4.2. Modning i frugt 

Mange klimakterie‐frugter, så som kerne‐ og stenfrugter samt tomater, høstes 

før de er spisemodne. Disse frugter må derfor først eftermodne, inden de kan 

spises. Figur 14 viser et naturligt modningsforløb i banan. Banan høstes 

umoden på planten i præklimakteriefasen. På dette tidspunkt er bananen 

fysiologisk moden, men den er stadig grøn og fast og tåler håndtering og 

transport. I præklimakteriefasen er respirationshastigheden og transpirationen 

lav. Indholdet af tørstof, stivelse og hemicellulose er højt, mens indholdet af 

sukker er lavt (Figur 14). Efter præklimakteriefasen kommer klimakteriefasen. I 

denne fase modner frugten og bliver spisemoden (ripen). Alle 

klimakteriefrugter opnår deres optimale spisekvalitet under klimakteriefasen i 

forbindelse med, at der dannes ethylen inde i frugten (Afsnit 7.3). Modning af 

klimakteriefrugter er især afhængig af produkt, sort og temperatur (Crisossto 

and Mitcham 2010; Kader 1999).  
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Stigende RI

Umoden            Moden        Overmoden

 

Figur 14. Naturlig modning i banan. Delvist efter Justesen, (2007). 

 

Tomat er også en klimakteriefrugt (Tabel 1). I umodne og lyse tomater er 

indholdet af klorofyl, stivelse, opløseligt tørstof og vitamin C højt (Figur 15). 

Umodne tomater er relativt grønne og faste ved høst og de tåler derfor bedre 

maskinel sortering og pakning samt håndtering i løs vægt ude i detailhandlen. 

Holdbarheden er også længere, fordi umodne tomater først skal modne før de 

bliver overmodne, senescerer og aldre. Det er netop hensynet til produkternes 

transportfasthed eller evne til at modstå trykskader ved håndtering, distribution 
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og salg, der er årsag til at mange frugter og bær høstes, før de er modne (Afsnit 

7.6.2.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Naturlig modning i tomat. Efter Wills et al., (1989). 
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Når frisk frugt, bær og frugtgrønsager, høstes før de er modne på planten, går 

det ud over frugternes spisekvalitet. Frugter, der høstes umodne på planten, 

udvikler færre aromastoffer og dufter og smager mindre aromatiske og 

frugtagtigt efter høst, end hvis frugterne blev høstet modne på planten 

(Crisosto and Mitcham, 2010; Fellman et al., 1993; Nielsen, 1993). 

Nogle danske producenter har taget konsekvenserne af disse kvalitetsmæssige 

forskelle mellem frugter, der høstes umodne og modne på planten. De 

markedsfører modne tomater af hensyn til smagskvaliteten og sælger dem i en 

særligt udviklet transportemballage, der bevirker, at produkterne kan tåle 

håndtering efter høst uden at blive ødelagt og beskadiget.  

 

7.5. Sensoriske ændringer 
I alle frugter og grønsager sker der kvalitetsændringer efter høst, som påvirker 

produkternes sensoriske kvalitet så som udseende, farve, tekstur, aroma og 

smag.  Generelt er spisekvaliteten hos friske grønsager optimal, når 

grønsagerne plukkes, før de er færdigudviklet og har sat spiredygtige frø. I 

frugt, bær og modne frugtgrønsager er spisekvaliteten optimal, når frugten får 

lov at modne på planten (Kader, 1999).  

 

7.5.1. Farveændringer 

Ændringer i kvalitet og holdbarhed efter høst er ofte forbundet med 

farveændringer. Frisk frugt og grønt mister hurtigt den grønne farve efter høst. 

Endvidere kan der ske farveændringer som følge af enzymatisk brunfarvning, 

når plantecellerne beskadiges.  

 

7.5.1.1. Tab af grøn farve 

Ændringer i den grønne farve kan være ønsket i nogle frugter, bær og 

frugtgrønsager. Men oftest er farveændringer i form af tab af grøn farve 

uønsket.  

I ´Clara Frijs´ pærer og broccoli er det uønsket, at den grønne farve forsvinder 

efter høst (Afsnit 10.3). Den grønne farve forbindes med friske, faste og 

spændstige pærer og broccoli, mens en gul farve forbindes med modne, bløde 

eller rådne, ufriske og fysiologisk gamle pærer eller ufriske broccolibuketter 

(Edelenbos et al., 2004).  Farveændringer opstår, når de grønne klorofyller 

forsvinder, og de røde og gule karotenoider eller de røde og lilla antocyaniner 

træder frem (Kidmose et al., 2002). Farveændringer sker gradvist og kan være 
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vanskelige at erkende. Ofte sker farveændringer samtidigt med, at der sker 

andre kvalitetsændringer i produktet (Figur 14 og 15).  

I røde snackpeberfrugter er peberfrugter, der både er røde og grønne uønsket. 

Her signalerer en grøn farve i en ’halvrød’ frugt, at produktet er høstet for 

tidligt eller ved en anden kommerciel modenhed end forbrugerne med rette 

kan forvente. Her er farveændringer ønsket, i det produktets kvalitet forbedres 

væsentligt, når den sidste rest af den grønne farve er nedbrudt.  

Desværre er der ingen simpel sammenhæng mellem farve og spisekvalitet i frisk 

frugt, bær og tomat. I frugt afhænger spisekvaliteten af farveudviklingen i det 

enkelte produkt og af om frugterne er høstet umodne eller modne på planten 

(Kader, 1999). Da nogle forbrugere foretrækker bløde og modne bananer, mens 

andre foretrækker faste og mindre modne bananer, er det vigtigt at fastlægge 

en optimal spisekvalitet i frugt i forhold til målgruppe og de specifikke 

kvalitetsegenskaber, der er relateret til hvert enkelt produkt. I grønsager er det 

nemmere. Her afslører et gult blad eller et gult broccolihoved, at produktet er 

ufriskt. Et gult blad afslører, at der har været forhold undervejs i 

fødevarekæden, som har bevirket at klorofyl er nedbrudt. Det kan være forhold 

i marken, forkert opbevaring eller for lang tids opbevaring efter høst som er 

årsag til gul farve. Farveændringer er f.eks. meget hyppige i baby‐leafsalat og 

broccoli efter høst. Dette er illustreret i Afsnit 11, hvor farveændringer er vist i 

broccoli og baby‐leafsalat som funktion af opbevaringstid og –temperatur.   

 

7.5.1.2. Enzymatisk brunfarvning 

Hvis frisk frugt og grønt beskadiges kan vævet brunfarve (Figur 16). 

Enzymatisk brunfarvning ses som farvede, brune eller sorte pletter, snitflader 

eller områder i vævet. Enzymatisk brunfarvning er vist i overmodne pærer med 

rådpletter i Afsnit 10.3. Brune pletter opstår, når plantecellernes naturlige 

strukturer ødelægges under håndtering, forarbejdning eller aldring (Toivonen 

and Brummell, 2008). Når cellerne beskadiges og vakuolens membran 

ødelægges, frigives der en række fenolske syrer fra vakuolen, som oxideres af et 

enzym ved navn polyphenoloxidase. Dette enzym medvirker til, at farveløse 

monofenoler oxideres til farveløse difenoler, som så oxideres videre til farvede 

ortoquinoner. Ortoquinoner polymeriseres med tiden og danner brune og sorte 

melaninforbindelser (Marangoni et al., 1996).   
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Figur 16. Enzymatisk brunfarvning i ødelagte og beskadigede planteceller og 

metoder som kan forhindre eller minimere enzymatisk brunfarvning. Delvist 

efter Toivonen and Brummell, (2008). 

 

7.5.2. Teksturændringer    

Tekstur kan ændres som følge af udtørring vækst og udvikling, modning eller 

aldring efter høst. I de høstede produkter, kan cellevæggene bestå af og være 

bundet sammen af forskellige komplekse kulhydrater, såsom cellulose, 

hemicellulose, pektin og lignin. Disse kemiske stoffer har betydning for 

cellernes struktur og funktionalitet under vækst og udvikling og for 

produkternes tekstur og transportfasthed, idet de medvirker til at afstive 

produktet og binde cellerne sammen i en form for et elastisk netværk (Iman et 

al., 2005). Under vækst og udvikling lignificeres cellerne. Lignificering er med 

til at give cellerne deres styrke, men hvis lignificeringen fortsætter efter høst, 

bliver produkterne stive og seje (Iman et al., 2005; Toivonen and Beveridge, 

2005; Toivonen and Brummell, 2008).  

Under modning af frisk frugt, bær og frugtgrøntsager sker det modsatte. Vævet 

bliver blødt. Graden af blødgøring af vævet ved modning er produkt‐ og 

sortafhængig (Bourne, 1979). Nogle frugter bliver bløde og smeltende under 

modning, som f.eks. i kernefrugt, stenfrugt og bær, mens andre opretholder 

deres sprøde og opspringende tekstur, som f.eks. i peberfrugt, melon, agurk og 

squash. Under modning af de smeltende typer nedbrydes hemicellulose og 

pektin, og cellerne falder fra hinanden (Figur 17). Teksturen bliver blød, 

smeltende og med tiden melet. I tomater er det de pektinnedbrydende 
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enzymer, som polygalacturonase og pektin esterase, der nedbryder 

cellevæggene, som bevirker af frugterne bliver bløde under modning 

(Weatherspoon et al. 2005).  
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Figur 17. Ændringer i fasthed i frisk frugt under modning. Efter Toivonen and 

Brummell, (2008). 

 

7.5.3. Ændringer i aroma- og smagsbetydende stoffer  

Ændringer i produkternes indhold af organiske syrer, proteiner, aminosyrer, 

fedtsyrer, samt aroma‐ og smagsbetydende stoffer kan påvirke produkternes 

spisekvalitet efter høst. Da der er tale om en stor og meget blandet gruppe af 

stoffer, som påvirker aroma og smag i frisk frugt og grønt efter høst, omtales 

kun nogle få af disse stoffer her.  

 

7.5.3.1. Kulhydrater 

Simple kulhydrater, så som fruktose, glukose og sakkarose, har betydning for 

sødhed i grønsager, mens det er den rette balance mellem sukker og de 

organiske syrer, som har betydning for sødhed i frisk frugt. Ved høst 
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indeholder kerne‐ og stenfrugter meget lidt sukker. Under modning af fx 

kernefrugt, stenfrugt, banan og tomat nedbrydes stivelse til glukose og fruktose 

i kernefrugt og sakkarose i stenfrugt (Wills et al., 1983). Under modningen 

stiger sukkerindholdet og syreindholdet falder, og det påvirker 

sukker/syrebalancen, så frugten smager sødere og mindre sur (Figur 14 og 15).  

I frøgrønsager, såsom sukkermajs og ærter, omdannes sukker til stivelse under 

vækst og udvikling Umodne, grønne ærter er derfor relativt søde og bløde. 

Under modning på planten eller adskilt fra planten, bliver de mindre grønne og 

søde og mere hårde og melede (Hansen et al., 1999). I sukkermajs findes der to 

genetisk forskellige sukkermajstyper.  En almindelig type og en ekstra sød eller 

super sød type. Den ekstra søde type indeholder gener, som er i stand til at 

opretholde et højt indhold af sukker i kernerne under modning og efter høst, så 

der kun dannes meget lidt stivelse ud fra sukker inde i kernerne (Hannah et al., 

1993). Det betyder, at ekstra søde majs har længere holdbarhed end almindelig 

sukkermajs målt på kernernes sødme. Desværre kan forbrugerne ikke se visuel 

forskel på de to sukkermajstyper i butikkerne. De kan først erkende 

kvalitetsforskelle ved smagning. De ekstra søde majs vil altid smage sødere end 

de almindelige sukkermajs efter nogen tids lagring uden køl.    

 

7.5.3.2. Aroma og andre smagsbetydende stoffer 

Aroma og andre smagsbetydende stoffer end kulhydrater har stor betydning 

for spisekvaliteten af frisk frugt og grønt. Mens kulhydrater primært har 

betydning for produkternes sødhed, har aroma og de andre smagsbetydende 

stoffer betydning for produkternes karakteristiske og særlige smage. Det er de 

stoffer, som i den engelske litteratur betegnes flavours. Aromastoffer er flygtige 

stoffer, der duftes hos fx modne frugter og findelte grønsager. Aromastoffer 

registreres med næsen uden at forbrugeren behøver at spise produktet. De 

karakteristiske og særlige smage kan kun registreres i næsen i forbindelse med, 

at produktet spises. Disse smage opstår inde i munden under tygning. Da 

stofferne er flygtige, forplanter de sig til næsens indre, hvor de registreres.  De 

flygtige flavourstoffer bidrager ikke til smagen af sødt, surt, salt og bittert i frisk 

frugt og grønt, men til de karakteristiske og særlige smage af produktet. Der er 

således tale om en helt særlig gruppe af stoffer, som dannes naturligt i intakt 

frisk frugt og grønt under modning og/eller som dannes i forbindelse med 

findeling og tygning.  
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Aromastoffer findes i meget små koncentrationer i frisk frugt og grønt ofte i 

koncentrationer på mindre end 100 ug/g frisk vægt (Christensen et al., 2007). I 

friske frugter er det primært estre, alkoholer, aldehyder og ketoner, der 

bidrager til de flygtige aroma‐ og smagsstoffer, mens det er alkoholer, 

aldehyder, svovlholdige stoffer, terpener og pyraziner, der bidrager til aromaen 

og smagen i friske grønsager (Christensen et al., 2007).   

I frisk frugt og grønt findes der mange tusinde flygtige stoffer, der har 

betydning for produkternes aroma og særlige smag. Stoffernes bidrag til det 

samlede smagsindtryk afhænger af flere forhold f.eks. stoffernes koncentration, 

de enkelte stoffers detektionsgrænse, samt hvordan de enkelte stoffer spiller 

sammen og formindsker eller forstærker hinanden i det samlede smagsindtryk.  

Evnen til at danne aroma‐ og særlige smagsstoffer i frisk frugt og grønt efter 

høst er meget vigtig for produkternes samlede spisekvalitet (Edelenbos et al., 

2006). Evnen til at danne disse stoffer grundlægges under dyrkning, men 

kommer først til udtryk under modning af frisk frugt og bær og ved findeling af 

frisk frugt og grønt (Christensen et al., 2007). Det er denne evne til at danne 

mange forskellige aroma‐ og særlige smagsstoffer både i det intakte væv og 

efter findeling, som er helt unikt for frisk frugt og grønt i forhold til andre 

fødevarer som kød, mælk, æg og fisk. Generelt er evnen til at danne aroma‐ og 

særlige smagsstoffer i frisk frugt og grønt efter høst meget lidt undersøgt. I frisk 

frugt og bær dannes aroma‐ og smagsstoffer i det intakte væv i forbindelse med 

modning. Dannelsen af disse stoffer sker især i den senere fase af 

modningsforløbet (Fellman et al.,2003). I klimakteriefrugter er aromadannelsen 

tæt forbundet med modning og ethylenproduktion (Song and Bangerth, 1996). 

Undersøgelser viser, at frisk frugt og grønt danner forskellige typer af flygtige 

stoffer efter høst, som er relateret til sort, produktets fysiologi og lagerforhold 

(Kjeldsen et al., 2003; Edelenbos, 2010). En bedre forståelse af sammenhænge 

mellem kvalitet af frisk frugt og grønt før høst og efter opbevaring og 

forarbejdning vil kunne forbedre spisekvaliteten og den smagsmæssige kvalitet 

af frisk frugt og grønt ved konsum.  

 

 

7.6. Andre ændringer  

7.6.1.  Sundhedsbetydende stoffer  

Ændringer i de sundhedsbetydende stoffer er meget lidt undersøgt i frisk frugt 

og grønt. C‐Vitamin C er det næringsstof, der er mest undersøgte ud over A‐
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vitamin, som findes naturligt i alle grønne plantedele. Næringsværdien vil 

f.eks. falde i tomat under modning som følge af tab af vitamin C (Figur 15). 

Ændringer i C‐vitamin indholdet efter høst kan have stor teknologisk 

betydning i skårne kerne‐ og stenfrugter og salater, da C‐vitamin fungerer som 

en naturlig antioxidant (Figur 16).   

 

7.6.2. Fysiske skader på vævet 

Det kan være vanskeligt at håndtere frisk frugt og grønt efter høst uden at 

skade vævet. Fysiske skader er uønskede, når de medfører utilsigtet spild og 

svind. Omvendt er fysiske skader tilsigtede, når de påføres frisk frugt og grønt i 

forbindelse med forarbejdning til convenience produkter.  

 

7.6.2.1. Håndtering i fødevarekæden 

Modne frugter, bær og tomater samt fysiologisk umodne grønsager får let 

skader på vævet, fordi frugterne er bløde, eller cellerne kun er ganske lidt 

lignificeret. Derfor er det en afvejning, hvornår frisk frugt og grønt skal høstes i 

forhold til produkternes spisekvalitet og hvordan produkterne skal håndteres 

efter høst for at undgå utilsigtede fysiske skader under distribution og salg. 

Skaderne opstår, når produkterne bliver trykket, mast, slået, kastet, smidt eller 

tabt i forbindelse med høst, opbevaring, pakning, distribution og salg. Hvis 

produkternes membraner sprænges og går i stykker under håndtering, kan det 

føre til øget respiration, ethylenproduktion, dannelse af fenolske stoffer, 

lignificering af celler, enzymatisk brunfarvning, udtørring af vævet og/eller 

mikrobiologisk vækst. Brune oxidationsprodukter dannes i visse produkter 

som følge af såring (Figur 16). Produkterne tørrer ud, fordi transpirationen er 

højere i beskadiget end ikke‐beskadiget væv (Figur 12). Skadet væv rådner 

lettere efter høst, fordi små sår gør det lettere for mikroorganismer at trænge 

ind og få ”fodfæste” (Lamikanra, 2005) Afhængig af størrelsen og typen af de 

fysiske skader, reagerer vævet med usynlige eller synlige stress‐reaktioner 

(Lamikanra 2005). En stor mørk plet på et tabt produkt, en afgrænset mørk plet 

på et såret produkt eller mast væv, fordi transportkassen har været overfyldt, er 

eksempler på synlige reaktioner på fysiske skader. Da vævets fasthed har stor 

betydning for produktets modtagelighed over for fysiske skader (Lamikanra, 

2005), sælges mange frugter og bær, mens produkterne endnu er fast og tåler 

omsætning i detailhandlen. Sorten Elsanta er et godt eksempel på en 
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jordbærsort, der er fast i kødet ved høst, fordi Elsanta danner røde bær tidligt i 

modningsforløbet. Men da tidlig høst af røde Elsantabær betyder, at bærrenes 

spisekvalitet endnu ikke er fuldt ud udviklet ved høst, opnås en god 

transportfasthed men en ringe spisekvalitet (Larsen et al., 1992; Larsen, 

personal communication).  

 

7.6.2.2. Forarbejdning 

Når frisk frugt og grønt forarbejdes til convenience produkter skades vævet i en 

tilsigtet såringsproces. Et typisk procesforløb for let‐forarbejdede rodfrugter ses 

i Figur 18. Alle forarbejdningstrin foregår ved så lav rumtemperatur som 

muligt, så produktets temperatur ligger i området 4 til 8 ˚C i hele 

procesforløbet. Selvom der anvendes forskellige procesforløb til kerne‐ og 

stenfrugter, bær, rodgrønsager, bladgrønsager og frugtgrønsager  er det vigtigt, 

at produkttemperaturen holdes så lav som muligt i hele procesforløbet 

(Cantwell and Suslow, 2002). Det er også vigtigt kun at anvende en høj 

råvarekvalitet som udgangspunkt, da slutkvaliteten aldrig kan blive bedre end 

råvarens kvalitet ved start. 

 

Intakte rodfrugter

Trimning

Skrælning og skyl

Snitning

±Vask i postevand 

Centrifugering

 
Pakning

 

Figur 18. Et typisk procesforløb for forarbejdning af rodfrugter til et 
convenienceprodukt. 
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Ved forarbejdning anvendes råvarer, der har samme hygiejnemæssige kvalitet, 
som den kvalitet forbrugerne tilbydes i detailhandlen. Først trimmes råvaren 
manuelt eller på maskine. Dernæst skrælles råvaren i en karborundumskræller, 
der er meget ”hård” ved produktet. Ofte ses ”flossede” celler, dvs. celler med 
dybe frakturer ned i cellevævet, i carborumdumskrællede produkter (Figur 19). 
Skrælning afsluttes med et skylletrin med postevand. Herefter kommer et 
skæretrin, hvor det er meget vigtigt, at knivene er skarpe. Sløve knive 
introducerer flere celleskader i forbindelse med snitning end skarpe knive 
(Figur 19), og dette forringer produkternes holdbarhed og kvalitet efter 
forarbejdning.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Betydning af forarbejdning på beskadigelsesgrad i gulerod; tv. mange 

frakturer i cellevævet; th. ingen frakturer i cellevævet. Foto: Jens Michael 

Madsen, Institut for Fødevarekvalitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 

Århus Universitet. 

 

Efter skæring kan praksis være at skylle produkterne i koldt postevand for at få 

bragt produkttemperaturen ned og fjerne sukkerstoffer og andre kemiske 

stoffer fra de ødelagte celler (Ahvenainen, 1996). Visse steder i udlandet er der 

praksis for, at tilsætte klorerede forbindelser til vaskevandet, så som 

hypoklorid, kloringas eller chlorine dioxid for at desinficere vaskevandet, Dette 

er ikke tilladt i Danmark. Dette er heller ikke nødvendigt, da en kraftig vask af 

produktet med rent postevand efter opskæring har samme desinficerende 

effekt (Cantwell and Suslow, 2002). Efter skæring kommer altid en 

centrifugerings‐ eller ”tørringsproces”. Det sker for at fjerne cellesaft fra det 

ødelagte væv og for at fjerne vand, der er optaget i vævet i forbindelse med 

vaskeprocessen, da et højt vandindhold kan øge den mikrobielle vækst i 

produktet (Cantwell and Suslow, 2002). Der findes forskellige måder at fjerne 
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vand. Det kan ske ved centrifugering eller ved at produktet transporteres 

gennem en afgrænset tunnel med høj lufthastighed. Under centrifugering kan 

der også opstå yderligere skader på vævet. Forarbejdningsprocessen afsluttes 

med pakning af produktet i pakkematerialer med tilpassede barriereegenskaber 

(Afsnit 8).   

Der kan være forskel på hvor stor en andel af indholdsstoffer, der udludes og 

fjernes i de forskelle processer ved let‐forarbejdning (Figur 20).  

 

0
1

2

3

4

5
Flavour intensity(*)

Carrot flavour(**)

Sweetness(*)

Juiciness(***)

Crispness(ns)

Wetness(**)
Control-cut

Cut

Cut+spin

Cut+wash+spin

 

 

Figur 20. Betydning af forarbejdningsmetode på den sensoriske kvalitet af 2 
mm snittet gulerod. Fra Edelenbos et al., (2010).  
 

I Figur 20 er der sammenlignet fire forskellige behandliger: i) hele intakte 

gulerødder, som er håndtrimmet og maskinskrællet og –skåret (Control+cut), 

ii)maskintrimmet 2 dage før, ‐skrællet og –skåret gulerod (Cut), iii) 

maskintrimmet 2 dage før, ‐skrællet, –skåret og centrifugeret gulerod 

(Cut+spin), iv)maskintrimmet 2 dage før, ‐skrællet, –skåret, vasket og 

centrifugeret gulerod (Cut+wash+spin). Der er en signifikant effekt af 

behandling på den sensoriske kvalitet af gulerod, hvilket er angivet med 

stjerner. Det er kun egenskaben sprødhed, hvor der ikke er signifikant forskel 

mellem behandlingerne (ns). Hvis der udludes mange smags‐ eller 

næringsstoffer i et eller flere af de industrielle procestrin, og disse stoffer er 
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vigtige for produkternes aroma og smag samt sundhedsværdi, kan industriel 

forarbejdning af frisk frugt og grønt føre til en forringet produktkvalitet.  

Under forarbejdning såres cellerne, membraner skæres over og enzymer og 

substrater blandes sammen. Uanset om frisk frugt og grønt skades under 

håndtering i fødevarekæden eller ved forarbejdning, afstedkommer disse 

skader metaboliske forandringer i plantevævet. Effekten af såring af 

plantevævet ved let‐forarbejdning er blot markant større ved forarbejdning end 

ved almindelig håndtering i fødevarekæden, hvilket ses på, at 

respirationshastigheden i vaskede, trimmede, skrællede og snittede gulerødder  

er højere end i gulerødder, der kun er vasket (Figur 10). Ved en let‐

forarbejdning forringes produktets holdbarhed derfor markant. Hvis en intakt 

gulerod har en holdbarhed på mange uger ved køleskabstemperatur, er 

holdbarheden kun 5 til 10 dage ved den samme temperatur efter forarbejdning 

(Edelenbos et al., 2007).  

 

7.6.3. Mikroorganismer 

Mange forskellige bakterier og svampe kan ødelægge kvaliteten af frisk frugt 

og grønt efter høst (Snowdon, 1991). Dette er vist i Afsnit 10 for pærer og 

gulerod. Den ideelle situation er derfor at opbevare og håndtere frisk frugt og 

grønt, så produkterne omsættes, før de ødelægges af mikroorganismer (Kader, 

2002). Angreb af mikroorganismer er et af de mest synlige symptomer på 

nedsat holdbarhed i frisk frugt og grønt. Råd og svamp medfører dagligt 

kassation i den danske detailhandel og de danske husholdninger med spild og 

svind til følge (Ritzau, 2010). De fleste angreb af mikroorganismer følger efter 

en såring af vævet eller efter at vævet er nedbrudt som følge af aldring eller 

forkert opbevaring (Edelenbos, 2009 og 2010). Modne frugter og ufriske og 

”gamle” grønsager er mest modtagelige overfor mikroorganismer. I få tilfælde 

kan mikroorganismer angribe sundt og ikke aldret og ikke nedbrudt væv og de kan 

blive den primære årsag til en kortere holdbarhed fx hvis der ligger frit vand på 

overfladen af produktet. Forarbejdning medfører omfattende skader på vævet 

og overfladearealet stiger voldsomt på grund af findeling af vævet, så risiciene 

øges for at produkterne kontamineres med vævsødelæggende og 

sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Ifølge Cantwell and Suslow (2002) er 

der ingen direkte sammenhæng mellem antallet af total kim i et forarbejdet 

produkt, og hvor sikkert det rent mikrobiologisk er at spise. For at kunne 

vurdere dette er det nødvendigt at udføre særlige mikrobiologiske 
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undersøgelser rettet mod udvalgte mikroorganismer. I USA er der fokus på 

Hepatitis‐virus, Giardia‐parasitter og menneskelige pathogener, såsom E. coli, 

Listeria, Yerinia og Salmonella i forbindelse med convenienceprodukter (Cantwell 

and Suslow, 2002). 

 

8. Betydning af anvendt metode efter høst på kvalitet og 
holdbarhed af frisk frugt og grønt   
I dag findes der en række teknikker til at forlænge holdbarheden og opretholde 

kvaliteten af frisk frugt og grønt efter høst. Disse teknikker kan anvendes i) ved 

høst såsom Smart Fresh; ii) under lagring og opbevaring, eksempelvis a) køl; b) 

høj relativ fugtighed; c) Kontrolleret atmosfære lagring, CA, Controlled 

Atmosphere storage,; d) Ultra Lav Oxygen lagring, ULO, Ultra Low Oxygen 

storage; e) Modificeret Atmosfære lagring, MA, Modified Atmosphere storage,; f) 

Produktdannet, Modificeret Atmosfære Pakning, P‐MAP, Product generated  

Modified Atmosphere Packaging; og iii) i forbindelse med klargøring til salg og 

konsum såsom hjælpe‐ og tilsætningsstoffer til voksning og 

antibrunfarvningskontrol. Fælles for disse teknikker er, at de alene eller i 

kombination, forøger produkternes holdbarhed og kvalitet ved at nedsætte de 

naturlige modnings‐ og senescenceprocesser. Det forudsætter dog, at 

teknikkerne anvendes korrekt, og den forventede effekt opnås. Generelt bør alle 

de nævnte teknikker bruges sammen med køl, da køl er en forudsætning for at 

få en lang holdbarhed af frisk frugt og grønt efter høst.  
 
8.1. Fastlæggelse af holdbarhed 
For at kunne vurdere betydningen af en anvendt metode efter høst er det 

nødvendigt at fastlægge hvor meget eller hvor lidt, der skal til, førend 

holdbarheden og kvaliteten påvirkes. Holdbarhed og kvalitet er defineret i hhv. 

Afsnit 4.2.1. og 4.2.2. Når holdbarheden og kvaliteten af frisk frugt og grønt 

forlænges ved at anvende forskellige opbevaringsmetoder, betyder det derfor, 

at produkterne holder sig friskere og bevarer deres specifikke kvalitetsegenskaber i 

længere tid efter høst og derfor er egnet til salg og konsum i en længere periode 

efter høst. Hvor meget holdbarheden forlænges ved brug af en metode 

afhænger af i) produkt, ii) produktets kvalitetsegenskaber iii) samspillet mellem 

de enkelte kvalitetsegenskaber i produktet, iv) hvilke egenskaber, der er mest 
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begrænsende for produktets salgskvalitet samt v) hvor grænsen går mellem et 

salgbart og et ikke‐salgbart produkt.  
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Figur 21. Kvalitetsforringelse i frisk frugt og grønt som funktion af tid. 

(Modificeret efter Andersen, 1997). 

 

Figur 21 viser sammenhængene mellem et produkts holdbarhed og de 

kvalitetsforringelser, der finder sted over tid. Som det ses af Figuren, starter de 

enzymatiske, fysisk‐kemiske og sensoriske kvalitetsforringelserne efter høst, 

men der går en periode, inden disse forringelser er erkendbare og bliver så 

væsentlige, at produkterne begynder at ændre kvalitet og karakter og 

produkterne bliver usælgelige og ikke længere er holdbare. Herefter kommer 

en periode, hvor kvalitetsændringerne fortsætter, og den afsluttes med, at 

produkterne har mistet alle deres specifikke kvalitetsegenskaber og ikke 

længere er egnet til konsum og som menneskeføde. For frisk frugt og grønt er 

holdbarhedsperioden den periode, hvor produkterne både er salgbare og egnet 

til konsum. Når vi skal fastlægge en effekt af en given opbevaringsmetode på 

holdbarheden, er det derfor nødvendigt at fastlægge, hvornår produktet er 
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salgbart og ikke salgbart. Ofte fastlægges salgbarhed ud fra en samlet vurdering 

af, om produktet har sine specifikke og naturlige kvalitetsegenskaber i behold. 

Produktet er salgbart, hvis det har sine specifikke kvalitetsegenskaber i behold. 

Hvor grænsen går for, om et produkt opfylder dette salgbarhedskriterium, 

afhænger derfor af de personer, som fastlægger niveauerne for de enkelte 

egenskaber og kombinationer af egenskaber.  Bananer er et godt eksempel. I 

nogle butikker kan forbrugerne købe bananer om mandagen til to forskellige 

priser. Den normale pris for gule og modne bananer og en nedsat pris for 

brunplettede og overmodne bananer. Udseendet af de overmodne bananer er så 

forandret, at det kan diskuteres, om bananerne stadig har deres oprindelige og 

naturlige kvalitet i behold. Når det alligevel lykkes at sælge overmodne 

bananer til nedsat pris, skyldes det, at produkternes kvalitet kan være ændret 

en del, men at bananerne stadig kan have markedsværdi, fordi de er egnet til 

konsum.   

Ifølge Toivonen and Beveridge (2005) fastlægges holdbarheden af frisk frugt og 

grønt ofte ud fra visuelle og fysisk‐kemiske egenskaber, som er relateret til 

produktets aldringsprocesser. I frisk frugt og grønt fastlægges holdbarheden 

først og fremmest ud fra ændringer i farven og teksturen som følge af 

klorofylnedbrydning, enzymatisk brunfarvning, udtørring og forrådnelse.  

Da holdbarhed fastlægges ud fra en kombination af kvalitetsegenskaber, vil det 

være den mest begrænsende egenskab, der bestemmer produktets holdbarhed. 

Da frisk frugt og grønt håndteres mange gange i fødevarekæden, er produktets 

holdbarhed ikke bedre end den samlede påvirkning af hver enkelt leds 

håndtering og opbevaring af produktet. For at få en høj restholdbarhed af frisk 

frugt og grønt skal produkterne derfor både håndteres skånsomt, opbevares 

ved korrekt temperatur og relativ fugtighed, ethylen skal fjernes, afsmag skal 

undgås, og opbevaringsperioden skal være så kort som mulig (Crisosto and 
Mitcham, 2010).  
 

8.2. Brug af SmartFresh og andre metoder, der begrænser 
effekterne af ethylen 
Da modning og aldring i frisk frugt og grønt er styret af hormonet ethylen, 

fremmer alle metoder, der nedsætter eller hæmmer effekterne af ethylen, 

produkternes holdbarhed og kvalitet. Effekterne af ethylen på holdbarhed og 

kvaltitet er beskrevet i Afsnit 7. 

 

 54



8.2.1. Behandling af frisk frugt og grønt med SmartFresh  

SmartFresh er et pulver, som via kontakt med vand kan frigive en flygtig gas 

kaldet 1‐methylcyclopropen (1‐MCP). I det tørre pulver er 1‐MCP‐gassen 

adsorberet til et cellulosestof kaldet α‐clodextrin (Nanthachai et al., 2007). 1‐

MCP er en gas, som har mange lighedspunkter med modningshormonet 

ethylen. SmartFresh virker ved, at 1‐MCP molekylet, som ligner ethylen 

molekylet, bindes til etylenreceptorerne i frisk frugt og grønt i stedet for ethylen 

(Blankenship and Dole, 2003). Idet receptorerne for ethylen blokeres, virker 

ethylen ikke, ‐ herved ændres modningsforløbet, og holdbarheden forlænges. 

SmartFresh kan derfor bruges til at forhindre eller udsætte modning og aldring 

i en række frugter og grønsager, som er ethylenfølsomme, så som æbler, pærer, 

avokado, bananer, ferskner, nektariner, blommer, tomater og broccoli (Watkins, 

2006). Der kan læses mere om SmartFresh‐behandling på 

www.hort.cornel.edu/mcp/.  

Effekten af en SmartFresh‐behandling afhænger af behandlingstemperatur, 

koncentration af 1‐MCP inde i cellerne, behandlingsperiode, udviklingstrin og 

modenhed på behandlingstidspunktet (Blankenship and Dole, 2003). En 

behandling med 1‐MCP i en klimakteriefrugt vil ikke være effektiv, hvis den 

naturlige ethylenproduktion er gået i gang inden behandling. 

Klimakteriefrugter skal derfor plukkes og behandles, før ethylenproduktionen 

går i gang inde i frugterne (Watkins, 2006). For nogle frugter med en stor 

spredning i modning, som f.eks. banan, men også tidlige æbler, som plukkes 

tæt på deres naturlige klimakterium, vil en behandling med 1‐MCP således ikke 

altid være effektiv (Watkins et. al, 2000; Pre‐Aymard et. al., 2003). Nogle frugter 

vil være modtagelige overfor 1‐MCP, mens andre ikke er. De modtagelige 

frugter vil have frie ethylenreceptorer, hvor 1‐MCP kan bindes, mens de 

”modstandsdygtige” frugter allerede vil have ethylen bundet til receptorerne.  

Hvor godt selve behandlingen med SmartFresh lykkes har stor betydning for 

virkningen af 1‐MCP. Ud over at bindes til ethylenreceptorerne kan 1‐MCP 

også bindes til andre stoffer, primært cellulosefibre i det levende plantevæv, 

men også til plantefibre i papkasser, trækasser og andre opbevaringskasser 

(Nanthachai et al., 2007; Vallejo and Beaudry, 2006). Det betyder, at 

koncentrationen af gasformig 1‐MCP i det rum, hvor behandlingen foregår, 

hurtigt kan nå under målbare niveauer. Virkningen af 1‐MCP afhænger derfor 

af barriereregenskaberne mellem produkt og det omgivende miljø (Figur 22), 

samt hvor meget gas, der adsorberes til andre stoffer end ethylenreceptorerne 

inde i cellerne. For at opnå en ønsket virkning af SmartFresh efter høst er det 
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derfor nødvendigt, at behandle produkterne med så store koncentrationer af 1‐

MCP, at plantevævet mættes. Behandlingskoncentrationen afhænger af 

produkt, sort, behandlingstemperatur samt applikationsmetode og –varighed. 

Typisk behandles frugt og grønt med 1‐MCP i koncentrationer på 0.1‐1 μl/L ved 

20˚C i 12‐24 timer (Blankenship and Dole, 2003; DeEll et al., 2002). Watkins 

(2006) beskriver applikation af SmartFresh til æble, pære, fersken, nektarin, 

blomme, banan, avokado og tomat. Afhængig af den ønskede effekt på 

holdbarhed og kvalitet, skal æbler til langtidslagring behandles med 1‐MCP lige 

efter høst. Hvis der i øvrigt ikke er problemer med frugtens kvalitet, anbefaler 

Watkins (2006) at lagre 1‐MCP‐behandlede æbler ved højere temperaturer end 

normalt og erstatte CA‐lagring af æbler med 1‐MCP‐behandling af æbler, hvis 

æblerne kun skal lagres i 2‐3 måneder. Ved langtidslagring af æbler foreslår han 

at bruge både 1‐MCP og lagring på køl under CA. I 2008 blev de første danske 

æblesorter behandlet med SmartFresh før kølelagring.  

 

8.2.2. Virkning af SmartFresh på celleniveau  

Da 1‐MCP er en flygtig gas, blandes stoffet med andre flygtige stoffer i 

atmosfæren og diffunderer ind og ud af plantevævet afhængig af opbygningen 

af vævets beskyttelseslag (Nanthachai et al., 2007).     

1‐MCP‐gassen diffunderer således ind i plantevævet, hvor gassen bindes til de 

membranbundne ethylenreceptorer i cellen, hvis ethylen ikke allerede er 

bundet til receptorerne (Afsnit 7.3.). Da 1‐MCP har en affinitet overfor 

receptoren, der er cirka 10 gange højere end receptorens affinitet overfor 

ethylen, sker der en effektiv binding af 1‐MCP til de frie ethylenreceptorer i 

cellerne (Sisler and Serek, 1997; Blankenship and Dole, 2003). En binding af 1‐

MCP til alle receptorerne i en celle vil således bevirke, at ethylen ikke kan 

komme til udtryk, hverken den ethylen, som dannet i vævet, eller ethylen fra 

den omkringliggende atmosfære. Det er uklart, om der dannes nye 

ethylenreceptorer under lagring, eller om der kun sker en binding af 1‐MCP til 

nogle af receptorerne i vævet, når frisk frugt og grønt behandles med 

SmartFresh (Blankenship and Dole, 2003).  
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1-MCP
1-MCP 1-MCP

Figur 22. Diffusion af gasser mellem forskellige ”beskyttelses‐” eller barrierelag. 

Barrierelagets beskaffenhed har betydning for, om der opstår ligevægt mellem 

gaskoncentrationen inden for og uden for laget. Delvist efter Kader(2002a).  

 

8.2.3. Effekt af SmartFresh på holdbarhed og kvalitet 

Den positive effekt af 1‐MCP ses ved frisk frugt og grønt, opbevaret ved høj 

temperatur i detailleddet og hjemme hos forbrugeren (Blankenship and Dole, 

2003). 1‐MCP‐behandlede æbler forbliver fastere, saftigere og sødere i længere 

tid, fordi den voldsomme stigning i respirationen under modning udebliver og 

modningensforløbet bliver mindre markant end ellers (Figur 9). 

Modningsforløbet i 1‐MCP‐behandlede æbler kan i grove træk sammenlignes 

med modningsforløbet i ikke‐behandlede æbler opbevaret på køl, hvor 

respirationshastigheden kun stiger ganske lidt under modning, og 

modningsforløbet derfor bliver mindre markant. Når 1‐MCP‐behandlede æbler 

forbliver fastere, saftigere og sødere i længere tid ved stuetemperatur, skyldes 

det, at 1‐MCP hæmmer eller blokerer den biologiske virkning af ethylen, så 

modningen udebliver eller forsinkes, selvom temperaturen er høj. Behandling 

af frisk frugt og grønt med 1‐MCP kan således forlænge hyldelivet med 7 ‐12 

dage eller mere, hvilket er veldokumenteret i æbler (>100 videnskabelige 

artikler), pærer, nektariner, ferskner og blommer (>30 videnskabelige artikler) 

(Watkins, 2006). Brugen af SmartFresh til stenfrugt og pærer er ikke helt 

uproblematisk, da nogle forbrugere forlanger, at disse frugter skal være bløde 

for at være spisemodne. Disse frugter skal derfor behandles således, at de kan 
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modne naturligt og blive bløde inden konsum (Blankenship et al., 2003; Calvo 

and Sozzi, 2004).  

Den fysiologiske virkning af 1‐MCP kan kort beskrives ved, at respirationen og 

ethylenproduktionen nedsættes, hæmmes og/eller udskydes, og at fx æbler 

opretholder deres oprindelige farve, tekstur og grundsmag i længere tid efter 

høst (Pre‐Aymard et al., 2005). Produkter som broccoli og ’Clara Frijs’‐pærer 

bevarer den grønne farve i længere tid efter høst, og baggrundsfarven i 

forskellige rødkindede æbler forbliver grøn og skifter ikke til gult som normalt 

(Jayanty et al., 2004; Mir et al., 2001). 1‐MCP‐behandlet frugt bliver kun 

marginalt blødere under lagring, men mest bemærkelsesværdigt er det, at 

frugterne også forbliver faste ved længere tids opbevaring ved stuetemperatur i 

detailhandlen og hos forbrugeren (Pre‐Aymard et al., 2005). Frugternes indhold 

af sukker påvirkes ikke af 1‐MCP‐behandling, da der sker en naturlig 

nedbrydning af stivelse til sukker i 1‐MCP‐behandlet frugt (Afsnit 7.4.2.). 

Nedbrydningen af organiske syrer går langsommere i 1‐MCP‐behandlet frugt, 

og det bidrager til, at disse frugter opleves som friskere hos forbrugeren 

(Blankenship and Dole, 2003; Pre‐Aymard et al., 2005). 

Ved brug af 1‐MCP dannes der færre aromastoffer. I klimakteriefrugter er 

aromadannelse tæt forbundet med modning og ethylenproduktion (Afsnit 

7.5.3.2.). For æbler betyder det, at der udvikles færre frugtagtige estre, og at 

æblearomaen i højere grad består af grønne aromaer dannet ud fra frie fedtsyrer 

(Ferenczi et al., 2006; Moya‐Leon et. al. 2007). Færre aromastoffer og en anden 

aromasammensætning er en af de væsentligste negative effekter af 1‐MCP‐

behandling af æbler (Ferenczi et al., 2006). Således er der rapporteret om en 

reduktion i aromastofindholdet på op til 50% ved 1‐MCP‐behandling afhængig 

af, hvorledes æblerne blev eftermodnet efter lagring (Ferenczi et al., 2006). 

Ifølge Ferenczi et al. (2006) er det muligt at eftermodne 1‐MCP‐behandlede 

æbler ved stuetemperatur til et aromaniveau, som svarer til cirka halvdelen af 

niveauet i ikke‐behandlet frugt. Den karakteristiske duft og smag af modne 

æbler vil således ikke forekomme i 1‐MCP‐behandlet frugt (Moya‐Leon et. al., 

2007). Hvilken betydning dette har for forbrugernes accept af 1‐MCP‐

behandlede æbler afhænger ifølge Watkins (2006) af, hvor vigtige 

aromastofferne er for hver enkelt sort i forhold til forbrugernes opfattelse og 

præference for sorten (Watkins, 2006). Da godkendelse af SmartFresh til 

behandling af frisk frugt og grønt efter høst er relativ ny, mangler der at blive 

udført valide sensoriske undersøgelser af effekterne af 1‐MCP‐behandling på 

produkternes kvalitet.  
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8.2.4. Brug af andre metoder, der begrænser de negative effekter af 
ethylen 

På grund af ethylengassens flygtighed kan høje ethylenkoncentrationer i det 

omgivende miljø også medvirke til at fremme modning og senescence af frisk 

frugt og grønt. Derfor bør ethylenophobning forhindres eller fjernes fra luften 

omkring produkterne ved ventilation, kemisk binding, absorption eller andre 

foranstaltninger (Saltveit, 1999). Det nyeste på markedet er at bruge 

ethylenabsorper til at binde ethylen i forbindelse med pakning af frisk frugt og 

grønt (Brody et al., 2008).    

 

8.3. Køl til frisk frugt og grønt  
Køl er den mest effektive metode til at forlænge holdbarheden og opretholde 

kvaliten af frisk frugt og grønt efter høst. Korrekt køling giver derfor mindre 

spild og svind i distributionskæden. Effekten af køl på holdbarhed og kvalitet 

afhænger af produkt, produktets modenhed ved høst, den aktuelle 

opbevaringstemperatur, samt hvordan produktet har været håndteret og 

behandlet inden køl.  

 

8.3.1. Forskellige former for køl til frisk frugt og grønt 

Den længste restholdbarhed af frisk frugt og grønt fås ved at opbevare 

produktet ved optimal temperatur i så lang tid som muligt efter høst. Det 

skyldes, at de metaboliske processer i frisk frugt og grønt er 

temperaturafhængige, det vil sige, at de enzymatiske processer forløber 

hurtigere, jo højere temperaturen er indtil et vist punkt (Afsnit 7). 

Holdbarheden af produkter, der i sig selv har en kort holdbarhed, forlænges 

markant, hvis produkternes markvarme fjernes ved hydrokøling, luftkøling 

eller vakuumkøling lige efter høst (Figur 23). I jordbær halveres 

markedsværdien i løbet af 8 timer, og asparges bliver mere seje og trægede, når 

køling udsættes (Figur 23). Generelt opnås den største gavnlige effekt af hurtig 

nedkøling ved høst på produkter, der har en høj respirationshastighed eller en 

kort holdbarhed (Paull, 1999). 
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Figur 23. Effekt af udsat køling på holdbarhed og kvalitet af  jordbær, hindbær 

og asparges. Fra Paull (1999).  

 

Hurtig nedkøling og optimal køling i hele forsyningskæden er derfor særdeles 

relevant for alle produkter, der sælges med holdbarheder på mindre end en 

uge. Nedkøling er langt mindre kritisk for produkter, der har en lang 

holdbarhed efter høst såsom kernefrugt, rodfrugter, kartofler og lagerløg. Her 

kan det ligefrem være en fordel med langsom nedkøling og en periode med 

svagt faldende temperaturer, som til fx kartofler og gulerødder (Cantwell and 

Kasmire, 2002b). Ved langtidslagring er selve styringen af temperatur og fugtighed 

under lagring den mest kritiske faktor for produkternes holdbarhed (Cantwell 

and Kasmire, 2002b).  

Mens temperaturer omkring frysepunktet kan forlænge holdbarheden af 

kuldeelskende produkter, kan disse temperaturer ødelægge kvaliteten af 

kuldefølsomme produkter. Ved kuldeelskende produkter forstås produkter, der 

kan tåle opbevaring ved temperaturer omkring frysepunktet uden at få varige 

vævsskader.  
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Dette ses i Figur 24, hvor holdbarheden falder med stigende temperatur i 

kuldeelskende produkter såsom pærer, rosenkål og salat, og stiger indtil et vist 

punkt i kuldefølsomme produkter såsom avocado, banan og basilikum. 

 

Figur 24. Holdbarhed i frisk frugt og grønt afhængig af temperatur og 

produktet. Fra Paull (1999)  

 

Kuldeelskende produkter kan med fordel opbevares ved temperaturer omkring 

frysepunktet, mens kuldefølsomme produkter skal opbevares ved højere 

temperaturer. Nogle kuldeelskende produkter, som dyrkes under danske 

forhold, tåler endda opbevaring ved temperaturer under frysepunktet. Cellerne 

i disse planter har et højt indhold af opløseligt tørstof, og de er derfor i stand til 

at sænke frysepunktet, så iskrystaldannelse forhindres i cellen. 

Generelt skal tropiske og subtropiske frugter og kuldefølsomme produkter 

såsom avokado, banan, mango, citrusfrugt, ananas, bønne, agurk, aubergine, 

peberfrugt, kartoffel, græskar, squash, tomat, vandmelon, netmelon og 

basilikum opbevares ved temperaturer på omkring 5‐12°C. Ved lavere 

temperaturer opstår der køleskader på overfladen eller inde i produktet, hvilket 

ses som ydre eller indre enzymatisk brunfarvning i fx banan eller avokado, 

indsunkne områder i vævet, uensartet eller manglende modning, øget 
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forrådnelse samt udvikling af en fremmed lugt og smag. Ofte ses kuldeskader 

først, når produktet opbevares ved stuetemperatur et til to døgn, efter at skaden 

er sket. Kuldeskadede produkter, der efterfølgende opbevares ved 

stuetemperatur, har en kortere holdbarhed, fordi kuldestresset væv lettere 

angribes af mikroorganismer (Kader, 2002). 

Som tommelfingerregel har alle danskproducerede frugter og grønsager den 

længste holdbarhed og mest optimale spisekvalitet, når de opbevares ved 

temperaturer så tæt på 0˚C som muligt (Tabel 5 og 6) med undtagelse af tomat, 

hvor den bedste smagsudvikling fås ved 10‐12˚C. Squash, agurk og grønne 

bønner har den længste holdbarhed ved temperaturer omkring 5‐7˚C (Kader, 

2002). Når der alligevel er undtagelser fra reglen, skyldes det, at der hele tiden 

udvikles nye sorter med forbedrede opbevaringsegenskaber. 
 

8.3.2. Virkning af køl på holdbarhed og kvalitet 

Kuldeelskende, grønne grønsager får hurtigere gule blade, mister spændstighed 

og smag og bliver angrebet af mikroorganismer, når de opbevares ved for høj 

temperatur i for lang tid. Tilsvarende mister rodgrønsager kvalitet og smag, når 

de opbevares ved for høj temperatur i for lang tid. De begynder at spire, bliver 

bitre og mister sødhed. Ofte bruges et produkts respirationshastighed som et 

mål for produktets holdbarhed (Kader, 2002). Jo højere respiration, jo kortere 

holdbarhed. Tabel 5 viser sammenhængen mellem temperatur og relativ 

holdbarhed i kuldeelskende frisk frugt og grønt. 

 

Tabel 5. Sammenhæng mellem temperatur, kvalitetsændringer og relativ 

holdbarhed i kuldeelskende frisk frugt og grønt. Efter Kader, (2002). 

Temperatur  

(T) 

Hastighed for 

nedbrydning af 

kvalitet (NH) 

Relativ betydning af 

kvalitetsændringer 

Relativ holdbarhed 

0    1,0  100 

10  3,0  3,0  33 

20  2,5  7,5  13 

30  2,0  15,0  7 

NH:  Produktkvalitet ved T + 10/Produktkvalitet ved T 

 

 

 



Tabel 6. Opdeling af frisk frugt og bær i produkter der har stor eller mindre gavn af opbevaring på køl under distribution  

Intakte produkter opbevaret ved 0‐5˚C  Produkt 

Stor gavn   Mindre gavn 

Kernefrugt     

  Sommeræbler, Ingrid Marie og Pigeon,  

Clara Frijs‐pærer, modne æbler og pærer 

Umodne æbler og pærer, SmartFresh‐behandlet 

frugt og andre holdbare sorter  

Stenfrugt     

  Modne blommer, ferskner, nektariner og 

abrikoser samt kirsebær 

Umodne blommer, ferskner, nektariner og 

abrikoser 

Bær     

  Jordbær, hindbær, brombær og blåbær   Jordbærsorten ”Elsanta” 
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Tabel 7. Opdeling af grønsager der har stor eller mindre gavn af opbevaring på køl under distribution 

Intakte produkter ved 5ºC Produkt 

Stor gavn   Mindre gavn  

 

Rodfrugter og knolde     

  Alle bundtgrønsager 

Radise 

Snackgulerod, minigulerod 

Kartoffel, rødbede, gulerod, pastinak, persillerod, 

knoldselleri, jordskok, radise, skorzonerrod, 

kålrabi, peberrod, japanræddike  

Blad‐, stængel‐ og skudg     

 

 

Friske krydderurter, baby‐leafsalater, spinat, 

hovedsalater i åbne poser, grønkål, rabarber, 

asparges, fennikel 

Hvidkål, rødkål, rosenkål, kinakål, savojkål, 

bladselleri, løg, hvidløg, skalotteløg, porrer,  

icebergsalat 

Blomstergrønsager     

  Broccoli  Blomkål, artiskok 

Frugtgrønsager     

    Tomat, agurk, squash, aubergine, peberfrugt, 

græskar 

Frøgrønsager     

  Søde majs 

Havebønne, pralbønne og valsk bønne 

Marv, sukker‐ og slikærter 

Ekstra søde majs 

 



8.3.3. Brug af køl i den danske forsyningskæde for frisk frugt og 
grøntdetailhandel  

I forbindelse med Innovationskonsortiet for Produkttilpasset Pakning af Frisk 

Frugt og Grønt (www.friskpak.dk) har der været foretaget temperaturmålinger 

i 8 forskellige supermarkeder i Københavns‐ og Nordsjællandsområdet i juli 

2010 (Figur 25). Resultaterne af denne undersøgelse viser, at den 

gennemsnitlige rumtemperatur i butikkerne lå på mellem 20 til 26 ˚C i de tre 

sommeruger, hvilket var væsentligt højere end udetemperaturen i nogle af 

butikkerne. Temperaturen lå væsentligt lavere i det ene kølede salgsområde, 

som blev målt. Her lå den i gennemsnit på 14 ˚C, mens den lå på mellem 8 til 

10˚C i de to undersøgte kølemøbler. Kølemøblerne blev blandt andet anvendt til 

opbevaring af convenienceprodukter, der bør opbevares ved så lav en 

temperatur som muligt. I Danmark ses typisk opbevaringstemperaturer på 5‐8 

˚C til convenienceprodukter. 

Figur 25. Opbevaringstemperatur i 8 supermarkeder i ugerne 28 til 30, 2010. 

Udendørstemperaturen ifølge DMI er målt i region København og 

Nordsjælland. Fra nyhedsbrev ”Produkttilpasset Pakning af Frisk Frugt og 

Grønt” september 2010 (www.friskpak.dk). 

 
8.4 Fugtighed og opbevaring af frisk frugt og grønt 
Hvis frisk frugt og grønt opbevares ved forkerte fugtighedsforhold kan 

produkterne tørre ud eller rådne. Ved høj temperatur, lav luftfugtighed og/eller  

ved ringe beskyttelse af produktet imod udtørring, kan der ske 
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teksturændringer efter høst som følge af transpiration (Afsnit 7.2). Ved  høj 

luftfugtighed og svingende temperaturer kan der forekomme dråbedannelse,

og det kan medføre, at produkterne lettere kan rådne (Afsnit 7.6.3.). Korrekt 

dimensionering af kølerum, så temperatursvingninger undgås, voksning af

kernefrugt, befugtning og/eller pakning af frisk frugt og grønt i folier med

tilpassede barriereegenskaber overfor vand kan forhindre eller reducere 

udtørringer i frisk frugt og grønt.  Da opbevaringsforholdene har meget sto

betydning for transpirationens størrelse, anvender mange producenter og 

kæder forskellige metoder til at begrænse transpirationen. Det kan vær

regulering af temperatur, relativ fugtighed, luftcirkulationen omkring 

produkterne, befugtning samt ved pakning eller voksning af produkterne. I 

Danmark er der ikke praksis for at vokse eller overfladebehandle frisk 

grønt for at nedsætte transpirationen eller at overbruse produkterne i 

detailhandlen, som det gøres i USA (Figur 26). I Europ

 

 

 

r 

e ved 

frugt og 

a anvendes primært 

indpakning til at forhindre udtørring i detailhandlen. 

 

Figur 26. Overbrusning af frisk frugt og grønt i USA ved brug af vand fra dys

Foto: Merete Edelenbos, Instit

er.  

ut for Fødevarekvalitet, Det Jordbrugsvidenskabelige 

Fakultet, Århus Universitet. 
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8.4.1. Virkning af luftfugtighed på holdbarhed og kvalitet 

Hvis vægttabet bliver for stort på grund af udtørring, kan det gå ud over 

produkternes salgskvalitet. Produkterne tørrer ud, mister spændstighed, 

friskhed, visner og kommer til at se kedelige ud. En trimning kan være 

nødvendigt, før de kan sælges. Udtørring kan også reducere holdbarheden som 

følge af svækkede planteceller, der lettere angribes af mikroorganismer.  

 

Tabel 8. Sammenhæng mellem tab af produktvægt og udtørring af frisk frugt og 

grønt. Efter Hardenburg et al. (1986), Hruschka 1977, Robinson et al. (1975). 

Produktgruppe  Produkt  Det maksimale 

vægttab før 

udtørring ses 

 (% af friskvægt) 

Antal dage ved 20˚C 

før udtørring ses 

Æble  7  
Pære  6  

Kerne‐ og 

stenfrugt 
Fersken  11  

Bær  Jordbær  6 2‐3 
  Hindbær 6 1‐4 
  Brombær 6 2‐3 

Gulerod 8 3‐7 
Kartoffel 7 10‐15 

Rodgrønsager & 

løg 
Løg  10 7‐10 

Bladgrønsager  Salat  3‐5  2‐3 

  Spinat  3  
  Hvidkål  6‐10 4‐11 
  Rosenkål 8 3‐5 
Blomstergrønsager  Blomkål 7 3‐4 
  Broccoli  4  
Frugtgrønsager Agurk*  5 4‐7 
  Peberfrugt (grøn) 7‐8 3‐5 
  Tomat  4 2‐5 
  Vintersquash 15  
Frøgrønsager  Grønne bønner 6 4‐6 
  Grønne ærter 5 3‐5 
  Sukkermajs 7 2‐4 

 * Den amerikanske type har tykkere skræl end den danske  

 

Tabel 8 viser, hvor meget vand frisk frugt og grønt kan ”tåle” at miste, førend 

produkterne bliver usælgelige. De fleste frugter og grønsager kan miste op til 5‐

7% af den oprindelige vægt, før de bliver usælgelige. Løg og hvidkål kan miste 
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helt op til 10%, vintersquash 15%, mens salat og spinat kun kan tåle af miste 

omkring 3%.  

Produkter, der let mister vand, skal enten markedsføres på køl, da 

fordampningen er lavere på køl end ved butikstemperatur, eller de skal pakkes 

ind i pakkematerialer, der beskytter mod udtørring, eller de skal omsættes 

hurtigt for at undgå udtørring. Hvor hurtigt frisk frugt og grønt tørrer ud efter 

høst afhænger ud over temperatur, fugtighed og luftcirkulation også af 

produkt‐overflade forholdet, vævets morfologiske opbygning og hvorledes 

vandet er bundet i vævet (Shamaila 2005). Fx viste forsøg med tidligt høstede 

Clara Frijs i 2009 en kraftig udtørring af pærerne under kølelagring, fordi 

pærerne var høstet, før vokslaget var fuldt udviklet (M. Bertensen, upublicerede 

resultater). 

 

8.5. Opbevaring af frisk frugt og grønt under ændrede ilt og/eller 
kuldioxidkoncentrationer i forhold til atmosfærisk luft 
Fælles for CA, ULO, MA og P‐MAP teknikkerne er, at luftens sammensætning af 

ilt, kuldioxid og kvælstof er forskellig fra sammensætningen i atmosfærisk luft. I 

atmosfærisk luft er indholdet 20,9 % ilt og 0,03 % kuldioxid og resten er stort set 

nitrogen. Det mest almindelige er, at ændre luftens indhold af ilt til 

koncentrationer, der er lavere end i atmosfærisk luft og/eller forøge 

kuldioxidkoncentrationen i luften. Kuldioxidkoncentrationer på 15 til 20 % 

fungerer som fungistat, hvilket betyder, at kuldioxidgassen hæmmer udvikling 

af mikroorganismer (Kader and Ben‐Yehoshua, 2000). Iltkoncentrationer over 

21 % kan også forekomme. Denne teknik går under betegnelsen 

højiltbehandling eller superatmospheric oxygen treatment. Interesserede læsere 

kan få mere information om højiltbehandling i Kader and Ben‐Yehoshua (2000). 

 

8.5.1. Virkning af CA, ULO og MA på holdbarhed og kvalitet  

Lagring af frisk frugt og grønt ved iltkoncentrationer, der er forskellige fra 

atmosfærisk luft, kan forlænge holdbarheden og bevare den oprindelige 

produktkvalitet. Dette skyldes, at modning og senescens udsættes og kvaliteten 

ændres langsommere end ellers (Afsnit 7) (Kader and Ben‐Yehoshua, 2000; Kader 

et al., 1989; Kubo et al., 1990; Saltveit, 2003a; Wang, 1979; Zanella, 2003). Mange 

fakto2rer har betydning for effekten af et lavere iltindhold under lagring så som 

produkt, sort, fysiologisk modenhed ved høst, temperatur, gassammensætning 

samt lagerperiodens længde (Kader et al., 1989). Når iltindholdet omkring 
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produktet falder indtil et vist punkt, falder respirationshastigheden (Figur 11). 

Dette gælder så længe respirationen er aerob. Hvis respirationen bliver anaerob, 

stiger respirationshastigheden som følge af iltmangel Fysiologiske skader kan let 

forekomme på plantevævet, hvis iltkoncentrationen falder til under 1 procent og 

kuldioxidkoncentrationen stiger til over 20 procent (Kader, 2002). En reduktion 

i luftens iltindhold til 1 % eller derunder er særdeles effektiv til at hæmme 

respirationshastigheden i frisk frugt og grønt, men opbevaring i længere tid ved 

lave iltkoncentrationer er desværre en meget, meget risikabel opbevaringsform, 

hvis man som fagperson ikke kender til faldgrupperne. Som ved brug af 

SmartFresh er der også indenfor langtidslagring af kernefrugt på CA‐ og ULO‐

lager rapporteret om forringelser i produkternes aromakvalitet forringes 

(Fellmann et al., 2003). 

 

8.5.2. CA, ULO og MA lagring af frisk frugt og grønt 

Holdbarheden af frisk frugt og grønt kan for nogle produkter næsten fordobles 

ved at reducere iltindholdet og forøge kuldioxidindholdet under lagring (Tabel 

9). Når iltindholdet sænkes i lagerluften, diffunderer der mindre ilt ind i 

cellerne end normalt (Figur 22). Når lagerluftens indhold af ilt og kuldioxid 

styres i en kontrolleret proces kaldes dette CA‐lagring. Der findes forskellige 

varianter af CA‐teknikken fx. lagring i et dynamisk, eller i et semidynamisk 

system. I det dynamiske system lagres produkterne i en svag strøm af ilt‐, 

kuldioxid‐og kvælstofgas, der typisk er blandet på forhånd. Gashastigheden 

reguleres så koncentrationen af ilt og kuldioxid er den samme før som efter 

”gasskylning”. Det er det som ligger i begrebet at opbevaringsrummet skylles 

med en gasblanding. Mange af de anbefalede ilt‐ og kuldioxidkoncentrationer 

til opbevaring af frisk frugt og grønt er fx fremkommet ved at teste 

produkternes reaktioner over for forskellige blandinger af ilt og kuldioxid i et 

dynamisk lagersystem. Denne from for CA‐lagring kan bruges til 

korttidslagring af frisk frugt og grønt, men den er uhensigtsmæssig til 

langtidslagring, fordi produkterne hele tiden befinder sig i et rum med ”træk”. 

Dels er gasskylning dyrt, men det kan også påvirke produktets kvalitet i 

negativ retning. Til langtidslagring anvendes et semidynamisk og meget 

avanceret CA‐system. I dette system sænkes iltindholdet i lagerrumet ved 

indlagring til det ønskede niveau ved at skylle rummet med nitrogen. Herved 

falder iltindholdet i rummet forudsat at rummet er tæt. Hvis 

kuldioxidindholdet skal op, sker det enten ved at tilsætte kuldioxid til 
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lagerrummet eller ved at lade produkterne selv opbygge kuldioxid via 

respiration. Ofte holdes ethylenniveauet i lagerluften på et meget lavt niveau. 

Det sker ved at fjerne ethylen på ethylenskrubbere. Da produkterne respirerer, 

er det nødvendigt løbende at tilføre atmosfærisk luft til rummet for at 

opretholde et ønsket iltindhold i lagerluften. ULO‐lagring er en særlig variant 

af det semidynamiske CA‐system. ULO‐laring bruges især til langtidslagring af 

kernefrugt, da meget lave iltkoncentrationer under lagring forebygger 

udvikling af æbleskurv (Zanella, 2003). Ved ULO‐lagring reduceres iltintholdet 

i lagerluften til niveauer helt ned til 0.7 % ilt i lagerluften (Zanella, 2003). 

 

Tabel 9. Effekt af CA og MA opbevaring på holdbarhed (storage life) af frisk 

frugt og grønt. Fra http://www.postharvest.com.au/storage.htm 

MA‐teknikken er en variant af CA‐teknikken, hvor der ikke anvendes 

avancerede styresystemer til at opretholde et bestemt ilt‐ og kuldioxidniveau. 

Ved MA‐lagring opnås den ønskede gassammensætning ved at anvende 

forskellige barrierer overfor ilt og kuldioxid, således at der opstår en gradient 

mellem iltindholdet indenfor og udenfor barrieren (Figur 22). Ved voksning, 

coatning eller indpakning i pakkematerialer med tilpassede barriereegenskaber 

ændres gastransmissionshastigheden udefra og ind i produktet og vise versa. 

Opbevaring af frisk frugt på en palle, der er pakket ind i en plastpose går under 

betegnelsen palletstore. Ved denne teknik udnyttes det princip, at produktet 

selv ændrer på gassammensætningen inde i posen, fordi produktet bruger ilt og 

udskiller kuldioxid. Produktet danner altså selv sin egen atmosfære inde i 
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posen, fordi produktet respirerer og bruger ilt og udskiller kuldioxid. Men da 

posen ikke er fuldstændig gennemtrængelig overfor ilt og kuldioxid i de 

niveauer som finde i atmosfærisk luft ændres gassammensætningen.  

Princippet i denne form for lagring er, at produktet via sin egen respiration 

ændrer på ilt‐ og kuldioxidindholdet i posen. Styringen af 

gassammensætningen ved MA‐lagringer mere eller mindre kontrolleret og går 

lige fra en styret til en slet ikke styret proces. I Danmark opbevares frisk frugt 

og bær under CA‐, ULO‐ eller MA‐lagring. Fx er CA‐og ULO‐lagring af 

kernefrugt nu udbredt i Danmark, hvilket ifølge pressen omtales, som at CA‐

lagret frugt opbevares på ”lagerhoteller”. 

 

8.5.3. Modificeret atmosfære pakning 

Princippet bag ved at pakke frisk frugt og grønt i plastmaterialer med 

tilpassede barriereregenskaber er, at produktet gennem sin egen respiration 

modificerer luftens sammensætning af ilt og kuldioxid inde i pakken. Vi siger, 

at produktet er pakket i modificeret atmosfære eller MAP‐pakket. Da produktet 

selv sammen med pakkematerialet, modificerer atmosfæren, er MAP til frisk 

frugt og grønt anderledes end MAP til fx pakning af kød. Indenfor MAP til frisk 

frugt og grønt er det mere korrekt at tale om Produktdannet Modificeret Atmosfære 

Pakning, P‐MAP, fordi produktet selv danner atmosfæren inde i pakken ud fra 

sin egen respiration i kombination med det anvendte pakkemateriales 

egenskaber. 

  

8.5.3.1. Pakkematerialer til frisk frugt og grønt 

Pakkematerialets egenskaber har meget stor betydning for, hvorledes 

gassammensætningen bliver inde i pakken. Fx har nogle pakkematerialer så 

som nylon og polyethylen meget lave transmissionshastigheder overfor ilt, 

kuldioxid og vanddamp og de tillader kun i ringe grad, at fx ilt passerer  ind 

igennem pakkematerialet. Omvendt har andre pakkematerialer så som LDPE, 

low density polyethylen, en meget stor transport af ilt ind igennem 

pakkematerialet, hvilet ses ved at OTR værdien er høj (Tabel 10). Hvor meget 

eller hvor lidt ilt der passerer gennem et pakkemateriale udtrykkes ved OTR‐

værdien eller oxygen transmissionrate, og måles ved 23°C og 1 atmosfære tryk . 
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Tabel 10. Oxygen transmission rate (OTR) i 25 μm tykke pakkematerialer, som 

anvendes til frisk frugt og grønt. www.friskpak.dk. 

Forkortelse  Pakkemateriale  OTR ved 23°C  

ml O2/ m2 dag atm 

PA/PE  Nylon/polyethylen  40 

PP  Polypropylen  2500 

LDPE  Low density polyethylen  8600 

Mikroperforeret LDPE    > 15.000* 

Makroperforeret LDPE    >>>>100.000 

*OTR værdien afhænger af perforeringsgraden. 

Hvis et pakkemateriale mikro‐ eller makroperforeres, så stiger OTR værdien, 

idet OTR værdien nu afhænger både af pakkematerialets OTR‐værdi samt 

hullernes OTR‐værdi. Mikrohuller med en diameter på en tiendedel af en 

millimeter kan laves ved brug af lasere eller ved brug af nåle.M akroperforering 

af pakkematerialer med huller på 8‐10 mm er meget anvendt indenfor pakning 

af uforarbejdet frisk frugt og grønt (Figur 27).  

 

8-10 mm makrohuller

Mikrohuller er 
ikke synlige

Makrohuller er synlige

 

Figur 27. Makro‐ og mikroperforering af pakkematerialer til indpakning af frisk 

frugt og grønt. Foto: Jens Michael Madsen, Institut for Fødevarekvalitet, Det 

Jordbrugesvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. 

 

8.5.3.2. Forskellige situationer af P-MAP. 

Hvilken gassammensætning, der opstår i headspacen omkring et produkt over 

tid afhænger af samspillet mellem det valgte pakkemateriales OTR‐værdi og 
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produktets respiration. Pakning af frisk frugt og grønt i makroperforerede 

materialer eller i laser‐ eller nåleperforerede materialer, hvor OTR‐værdien er 

meget højere end produktets egen respiration, ændrer stort set ikke på ilt‐ og 

kuldioxidsammensætningen inde i pakken. Her vil indholdet ligge på omkring 

20,9 % ilt og 0,03 % kuldioxid og dermed på det samme niveau som i 

atmosfærisk luft (Figur 28A). Hvis den samme mængde produkt fx pakkes i 

den samme størrelse pose, men materialet skiftes ud med et materiale med en 

lavere OTR‐værdi, vil atmosfærens sammensætning af ilt og kuldioxid ændres 

inde i pakken (Figur 28B). Når pakkematerialet har en OTR‐værdi, som er 

mindre end eller lig med produktets respiration vil ilt og 

kuldioxidkoncentrationen ændres(Figur 28B). Hvis OTR‐værdien lige netop er 

den samme som produktets respirationshastighed, er P‐MAP forholdene i 

ligevægt (Figur 28B), men hvis ORT‐værdien er for lille i forhold til produktets 

respirationshastighed er P‐MAP forholdene ikke i ligevægt. 

 

A

B

% O2

% CO2

 

Figur 28. Ændringer i ilt‐ og kuldioxidindholdet i pakket frisk frugt og grønt, 

hvor A) produktets respiration er meget lavere end pakkematerialets 

transmissionsegenskaber som fx ved makroperforering eller B) produktets 

respiration er i ligevægt med pakkematerialets transmissionsegenskaber 
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Indenfor fødevarer generelt er det almindeligt, at pakke kødpålæg, hakket kød 

og andre animalske fødevarer i beskyttende atmosfærer (Østergaard, 2007). 

Dette begreb dækker over, at produkterne ved pakning ”skylles” med en gas 

for at ændre på headspacens sammensætning af ilt, kuldioxid og/eller nitrogen. 

Denne teknik anvendes også indenfor pakning af frisk frugt og grønt for fx at 

forhindre brunfarvning efter forarbejdning. Men i modsætning til gasskylning 

indenfor animalske fødevarer, bevirker gasskylning ved pakning af frisk frugt 

og grønt kun, at gassammensætningen inde i pakken hurtigere kommer ned på 

det ønskede niveau. Skylningen har ingen betydning for det endelige ilt‐ og 

kuldioxidniveau. Det afhænger af forholdet mellem produktets 

respirationshastighed og pakkematerialets transmissionshastighed overfor ilt 

og kuldioxid. 

 

8.5.3.3. Effekt af P-MAP på holdbarhed og kvalitet. 

Afhængig af forholdet mellem produktets respirationshastighed og 

pakkematerialets transmissionshastighed overfor ilt og kuldioxid vil effekten af 

P‐MAP på produktets kvalitet og holdbarhed være positiv eller negativ. Snittet 

icebergsalat med misfarvninger er altid et tegn på, at iltindholdet i pakken er 

tilstrækkeligt til at sikre aerob respiration (Afsnit 7.1), mens snittet icebergsalat 

uden misfarvninger både kan være et tegn på, at produktet er pakket og 

opbevaret korrekt eller det modsatte (Figur 29). Hvis produktet er pakket og 

opbevaret forkert ses det på iltindholdet i pakningen, der ligger på under 1 

procent og at forholdet mellem kuldioxid og ilt er over 2. Derfor er det 

nødvendigt med en holdbarhedsdato på alle P‐MAP pakkede produkter, og at 

de anvendte holdbarhedsforskrifter fungerer efter hensigten, således at der ikke 

opstår situationer, hvor iltindholdet i pakken bliver for lavt. Skaderne af for tæt 

emballage kan først ses på så sent et tidspunkt, at produktet ikke længere er 

egnet til menneskeføde. Dette er et problem for forbrugerne, der risikerer at 

købe P‐MAP pakkede produkter, der ser flotte ud, men hvor produkterne 

selvom de endnu i følge holdbarhedsdatoen er holdbare, er uegnet til 

menneskeføde. Det er derfor en balancegang at udnytte de positive egenskaber 

ved P‐MAP pakning af frisk frugt og grønt og samtidig undgå de uheldige og 

utilsigtede virkninger. De positive egenskaber ved P‐MAP pakning består i, at 

iltindholdet falder og kuldioxidindholdet stiger i forhold til sammensætningen i 

luften. 
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Optimal P-MAP        Ikke-optimal P-MAP

Iltindhold > 1%        Iltindhold < 1%

 

Figur 29. Kvalitet af P‐MAP pakket snittet salat, hvor produktet er pakket og 

opbevaret optimalt og ikke‐optimalt. Produktet, som er optimalt pakket smager 

af salat, mens produktet, som ikke er pakket optimalt dufter surt ved åbning af 

pakken og med tiden kommer til at smage surt og fermenteret på grund af 

iltmangel. Foto: Jens Michael Madsen, Institut for Fødevarekvalitet, Det 

Jordbrugesvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. 

  

Oftest ønskes iltniveauet sænket til under 10 % inde i emballagen og optimalt 

helt ned til 2‐5 % afhængigt af produkt. Kuldioxidindholdet må gerne stige til 

10‐20 %, da kuldioxid har antimikrobielle egenskaber i disse niveauer. Herved 

nedsættes respirationen, ændringerne i kvaliteten sker langsommere og 

produktet opretholder sin oprindelige kvalitet og friskhed i længere tid. 

Holdbarheden forlænges med andre ord (Figur 30A). De negative egenskaber 

ved P‐MAP består i, at iltindholdet i pakken bliver for lavt, så produktet bliver 

kvalt og med tiden dør og bliver uspiseligt (Figur 30B). De negative virkninger 

af P‐MAP er altid utilsigtede og beror oftest på en uvidenhed om, hvorledes 

frisk frugt og grønt skal pakkes og opbevares optimalt frem til forbrug. En 

situation med ikke optimal P‐MAP opstår, når pakkematerialet ikke tillader 

tilstrækkelig ilt i at komme ind. Så går respirationen fra at være iltrig til at være 

iltfattig, og det betyder, at produktet udvikler fermenteringsgasser. Hvis der 

kun er tale om kort tid, forsvinder disse gasser hurtigt, når der igen kommer ilt 

til produktet. Men hvis iltindholdet er lavt i lang tid, får produktet varige 

skader, og fermenteringsgasserne bliver hængende, og påvirker produktets 
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smag, som bliver sur. Ilt‐ og kuldioxidindholdet er fx forskellig i snittet gulerod 

opbevaret i en perforeret og en ikke‐peforeret plastmateriale (Figur 30). Den 

eneste forskel mellem de to pakninger er et lille hul på 1 mm. Atmosfærens 

sammensætning af ilt og kuldioxid i de to pakninger afspejles i den sensoriske 

profil. Det produkt, som er opbevaret i den perforerede pose, og hvor P‐MAP 

forholdene har været optimale, har en sensorisk profil, som svarer til det 

oprindelige produkt, men på et lavere niveau. Produktet, som har været 

opbevaret i den ikke‐optimale P‐MAP pakke, har derimod en helt anden 

sensorisk profil (Figur 30). Desværre er det ikke altid muligt for forbrugeren at 

se, hvordan et P‐MAP produkt har været pakket og opbevaret. Misfarvninger i 

form af brune snitflader og gule blade på grønne grønsager er et tegn på, at 

pakningen indeholder meget ilt. Et sådan produkt vil have en bedre 

spisekvalitet, end hvis produktet er uden disse defekter og har været opbevaret 

i lang tid ved ikke‐optimale P‐MAP‐niveauer. 
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Figur 30. Opbevaring af 2 mm snittet gulerod ved 5 ˚C i op til 8 dage ved 

optimale P‐MAP (A) og ikke‐optimale P‐MAP forhold (B). Effekt af 

pakkemateriale på ilt‐og kuldioxidudviklingen inde i posen samt på den 

sensoriske kvalitet. 

 

Udfordringen ved at bruge P‐MAP i praksis er derfor at kunne tilpasse 

pakkematerialets barriereregenskaber til produktets respirationshastighed. 
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Udfordringen er at lave fx små huller i et plastmateriale, så materialet får de 

tilsigtede permeabilitetsegenskaber under de temperaturforhold, som er 

gældende for den pågældende kølekæde. Det vil sige, at pakkematerialet holder 

ilt i en vis grad, således at atmosfærens sammensætning af ilt‐ og kuldioxid 

ændres hen imod de optimale niveauer for det pågældende produkt. For at 

dette er muligt, er det imidlertid nødvendigt at kunne styre pakkematerialets 

permeabilitet i forhold til produktets behov. Men hvad der er meget mere 

vigtigt, er at kunne styre og kontrollere kølekæden, da selv små udsving i 

temperatur vil have en enorm effekt på produktets respirationshastighed (Figur 

8 og 9). Hvis temperaturen under distribution og salg svinger meget eller er for 

høj i forhold til pakkematerialets transmissionsrater, vil der opstå akut eller 

langvarig iltmangel inde i pakken, som det ses i Figur 30B.   

 

8.5.3.4 Effekt af P-MAP til frisk frugt og grønt i den danske detailhandel. 

I forbindelse med Innovationskonsortiet for produkttilpasset pakning af frisk 

frugt og grønt (www.friskpak.dk), blev der 2010 udført en undersøgelse af 

kvaliteten af forarbejdet convenienceprodukter i et lille udsnit af den danske 

detailhandel. Som det ses i Tabel 11 var 64 procent af de undersøge salater, 24 

procent af grønsager til madlavning og 41 procent af produkterne med snack‐

frugt pakket i for tæt en emballage. Det resulterede i, at produkterne på sidste 

holdbarhedsdag havde ændret karakter og kvalitet og ikke længere var egnet til 

konsum (Jacobsen og Edelenbos, 2010). Generelt så produkterne fine ud, men 

de lugtede og smagte bl.a. fermenteret og sure. Ud over kvalitetsfejl, der var 

relateret til selve P‐MAP forholdene fandt vi også andre kvalitetsfejl. Disse var 

primært relateret til råvarens kvalitet på produktionstidspunktet og selve 

produktionsprocessen. En stor del af de fundne kvalitetsproblemer vil kunne 

løses ved at vælge et pakkemateriale med korrekt tilpassede barriereegenskaber 

i forhold til opbevaringstemperatur og ‐tid. Resultaterne af de undersøgte 

produkter viste, at der ikke er overensstemmelse mellem det valgte 

pakkemateriale og opbevaringen af de enkelte produkter. Nogle af problemerne 

kan løses ved at ændre på det valgte pakkemateriale. Andre ved at justere på 

holdbarhedsdatoen og opbevaringsforskriften. For nogle produkter er det fx 

urimeligt at forlange syv dages opbevaring ved otte grader. Ved denne 

temperatur kan produkterne måske kun holde sig to‐tre dage, mens 

holdbarheden sagtens kan være syv dage ved to grader. Det er derfor vigtigt, at 

hvert enkelt produkt er pakket i forhold til de givne opbevaringsforhold og har 
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en opbevaringsforskrift, der sikre at produkterne er holdbare i hele 

opbevaringsperioden.  

 

 

Tabel 11. Årsager til kvalitetsproblemer i let‐forarbejdet frisk frugt og grønt. 

Efter Jacobsen og Edelenbos (2010).  

Produkt‐ 

Kategori 

Antal 

produkter 

Pakket i for 

tæt 

emballage 

Andre kvalitetsfejl 

    Procent  Procent  Beskrivelse 

Salater  25  64  20  Brune snitflader 

Grønsager til 

madlavning 

21  24  38  Surt, slimet, sjasket, 

vådt, udtørret 

Snack‐frugt  22  41  36  Brune snitflader, 

bismag, glasset væv 

 

8.5.4. Voksning af frisk frugt og grønt 

I USA og i andre oversøiske lande behandles æbler med forskellige 

fedtopløselige stoffer i forbindelse med klargøring til salg. Denne teknik går 

under betegnelsen voksning. Fedtopløselige stoffer tilføres for at give frugterne 

et ekstra lag af beskyttelse imod udtørring og angreb af mikroorganismer. Men 

da beskyttelseslaget også fungerer som en ekstra barrierer mellem det indre i 

frugten og omgivelserne, ændres produktets respiration til et lavere niveau 

(Kader, 2002a). Voksning har også en kosmetisk betydning, da voksede 

frugterne bliver mere blanke og skinnende (Figur 31). Voksning af frisk frugt 

anvendes sjældent i europæisk frugtavl og slet ikke i dansk frugtavl. Der har 

tidligere været sendt voksede æbler på det danske marked, men da danskerne 

foretrækker uvoksede æbler, ses voksede æbler praktisk taget ikke længere. 

Ifølge Positivlisten er det tilladt at overfladebehandle æbler i Danmark med 

bivoks (E 901) og shellak (E 904). Shellak er et harpikslignende stof udvundet af 

træer ved hjælp af en særlige luseart. I Danmark tror nogle forbrugere fejlagtigt, 

at danske æbler er voksede, fordi nogle æbler kan have et meget skinnende og 

blankt udseende eller føles lettere klæbrige eller direkte fedtede. Men dette er 

ikke tilfældet. Det er helt naturligt, at disse æblesorter danner voks som led i 
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deres modning for at beskytte det yderste cellelag i mod udtørring og angreb af 

mikroorganismer (Afsnit 7.3).  

 

 

Figur 31. Voksede æbler fra Michigan State, USA. Foto: Merete Edelenbos, Det 

Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. 

 

8.6. Brug af antibrunfarvningsmiddel i convenienceproduktion 

Der er igennem de senere år kommet flere friske snackprodukter på markedet, 

så som skårne æbler, pærer og tropiske frugter. Disse produkter fremstilles ved 

at vaske, trimme og skære fx kernefrugter i både og fjerne kernehuset. Tidligere 

har dette været en ganske vanskelig proces, fordi æbler og pærer let brunfarver 

efter opskæring (Figur 16). Siden 2000 har det været muligt at anvende 

NatureSeal AS1 til neddypning af fx kernefrugt efter opskæring for at forhindre 

en efterfølgende enzymatisk brunfarvning. Der fremstilles en ganske svag 

opløsning af NatureSeal‐salt i postevand, hvorefter frugten neddyppes 

kortvarigt og drænes. Saltet består af calcium ascorbat, det vil sige et 

calsiumsalt af ascorbinsyre eller vitamin C. Saltet er pH neutralt og ændrer 

således ikke på frugtens smag, som det fx er tilfældet ved brug af organiske 

syrer til at forhindre brunfarvning. Brug af calciumascorbat skal mærkes med 

E302. Ud over kernefrugt kan saltet også bruges til neddypning af stenfrugt og 
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forskellige grønsagssnacks. I figur 32 ses tydeligt, at NatureSeal er et effektivt 

stof imod enzymatisk brunfarvning i æbler.  
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Figur 32. Brunfarvning af forskellige æblesorter efter neddypning i postevand, i 

en opløsning af ascorbinsyre eller NatureSeal AS1. Farven er bedømt efter 6 

dages opbevaring ved 5 ˚C på en farveskala fra 1 til 5, hvor 1 er lidt 

brunfarvning og 5 er meget brunfarvning Edelenbos, upublicerede data. 

 

9. Metoder til at måle ændringer i kvalitet og holdbar-
hed af frisk frugt og grønt efter høst 
Når man taler om at måle frugt og grønts friskhedstilstand, er det nødvendigt 

at måle graden af nedbrydning eller omdannelse af det pågældende produkt. 

Som sagt er begrebet ”friskhed” nøje relateret til produktets holdbarhed samt 

de aldrings‐ eller senescence processer, som påbegyndes lige efter høst (Jobling 

et al. 1998), og det er graden af disse processer, som er nødvendigt at måle og 

som kan bidrage til at bestemme et produkts friskhed.  

Det, man i bund og grund ønsker at måle, er, hvorledes en forhandler, en 

forbruger eller en kontrollerende myndighed oplever en fødevares 

friskhedstilstand. Som det fremgår af afsnit 5.1. varierer forbrugernes opfattelse 

af friskhed fra individ til individ, og forbrugerne har som ofte en 
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helhedsorienteret tilgang til begrebet friskhed, hvor bedømmelsen normalt vil 

være et helhedsindtryk, dvs. en samlet subjektiv vurdering af et utal af 

forskellige faktorer. Friskhedsopfattelse er sammensat af mange egenskaber, 

som f.eks. udseende, farve, lugt, konsistens og smag (Bøgh‐Sørensen et al., 

1983). Til bestemmelse af et produkts friskhed er det nødvendigt at anvende 

metoder, som er så objektive som mulige. Ved at anvende objektive 

målemetoder kan man tilsvarende måling af kvalitet få et ”absolut” eller ”reelt” 

tal for friskhed, som i sidste ende er et objektiv tal for forbrugernes opfattelse af 

en fødevare (Bøgh‐Sørensen et al., 1983).   

Ifølge Schwerdtfeger (1979) findes der ikke andre objektive metoder til at 

evaluere plantemateriales friskhed udover visuel bedømmelse af tekstur og 

farve. I modsætning hertil mener Mermelstein (2001), at fødevarers ”teknisk 

defineret friskhed” kan beskrives ved en lang række komponenter, som kan 

måles ved kvantitative instrumentelle metoder eller sensoriske analyser. 

Indikatorer for friskhed, som kan måles objektivt, varierer fra produkt til 

produkt. Asparagin niveauet i aspargesskud (Hurst et al., 1998), klorofylniveau 

i broccoli (Toivonen, 1992) og teksturmålinger af guava (Mandhyan, 1999) er 

nogle af de fysisk‐kemiske målemetoder, som ifølge litteraturen kan anvendes 

som indikator for friskhed i frugt og grønsager. At tomater bliver runkne og 

henfalder, er ifølge Cantwell et al. (1992) et mål for tomaters friskhed. Fasthed 

og blomsterbægernes grønne farve for jordbær (Saks et al., 1996) og måling af 

helhedsudseende,, tekstur og farve for bønnespirer (DeEll et al., 2000) kunne 

anvendes til at evaluere friskhed fra et sensorisk synspunkt. De sensoriske 

egenskaber, som blev anvendt i overstående studier var mest associeret med 

friskhed eller rettere tab af friskhed for et givent produkt. I alle tilfælde er 

begrebet ”frisk” relateret til produkternes kvalitetsaspekter og ikke 

nødvendigvis til de sensoriske egenskaber, som forbrugerne opfatter som 

”frisk”. 

 

9.1. Sensorisk analyse 
Som beskrevet i ”Udredning om fødevarekvalitet” omfatter den sensoriske 

analyse både den objektive bedømmelse og den subjektive bedømmelse 

(forbrugertest). Ved en sensorisk analyse eller bedømmelse fremkaldes, 

analyseres og fortolkes reaktioner på de egenskaber ved fødevarer, som opfattes 

med de menneskelige sanser. Den objektive sensoriske bedømmelse udføres ved 

brug af et trænet, sensorisk panel á 8‐12 dommere, som beskrevet i ”Udredning 
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om Fødevarekvalitet”. De subjektive bedømmelser udføres ved større forbruger 

paneler.  

Ved den objektive sensoriske bedømmelse bruges de menneskelige sanser som 

et objektivt analyseinstrument og de sensoriske egenskaber, som er relateret til 

friskhed af produktet kan bedømmes. Ved den subjektive sensoriske 

bedømmelse af friskhed ønsker man oftest forbrugernes opfattelse af, hvilke 

sensoriske egenskaber, som er associeret til deres opfattelse af friskhed. 

Eksempler på undersøgelser, hvor forbrugernes opfattelse af hvilke sensoriske 

egenskaber som er relateret til friskhed for jordbær, gulerod og æbler er 

beskrevet i afsnit 5.1.  

Det kan være svært at relatere forbrugerdata til sensoriske data, idet to 

forskellige datasæt skal relateres (ten Kleij and Musters, 2003). De sensoriske 

egenskaber, som bedømmes af det sensoriske panel, er ikke nødvendigvis de 

samme ord, som anvendes af en forbruger. 

 

9.2. Instrumentelle metoder 
Ud over sensorisk bedømmelse af egenskaber, som er relateret til friskhed, ved 

hjælp af et trænet sensorisk panel kan mange af de udvalgte sensoriske 

egenskaber bestemmes ved brug af instrumentelle metoder, ‐ tilsvarende 

instrumentel bestemmelse af sensoriske kvalitet (Udredning om 

fødevarekvalitet). De instrumentelle metoder har den fordel, at de er mere 

pålidelige end de sensoriske og ikke afhænger af individet. Dog har sensorisk 

analyse klart den fordel i forhold til de instrumentelle metoder, at der ved de 

sensoriske metoder er muligt at få multi‐sensorisk information om produkterne 

(Péneau, 2005).   

 

9.2.1. Måling af farve 

Som for konsistensmålinger er det ønskeligt med objektive farvemålinger, som 

er nemme at udføre og som kan korreleres til sensorisk bestemt overfladefarve. 

Overfladefarve er for visse frugter og grønsager relateret til friskhed. 

Der findes en lang række fysiske metoder, som kan bruges til at bestemme 

overfladefarven af fødevarer, ‐ de kolorimetriske metoder. Som beskrevet i 

”Udredning om fødevarekvalitet” er de fleste kolorimetriske metoder baseret 

på, at det lys, som reflekteres fra en farvet overflade, kan omsættes til tre 

koordinater, som tager udgangspunkt i de tre grundfarver: rød, grøn og gul, ‐ 

det såkaldte tristimulus system. Alt afhængig af det kolorimetriske system 
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udtrykker de tre koordinater forskellige farver. I Munsell systemet angiver de 

tre koordinater value, hue og chroma hhv. lysheden, om farven er rød, grøn 

eller gul samt farveintensiteten. I Hunter Lab og Minolta systemet udtrykker L 

lysheden af prøven, a angiver, hvor rød prøven er eller grøn hvis værdierne er 

negative og b hvor gul prøven er (Potter 1986).  

Udover at bestemme overfladefarven kan de kolorimetriske metoder anvendes 

til at bestemme ændringer i farven, som f.eks. brunfarvning af frugt og 

grønsager. Dette kan være en relevant parameter i relation til friskhed. Udover 

disse kolorimetriske metoder kan farve endvidere bestemmes ved brug af 

spektrofotometriske metoder, som er baseret på transmission eller refleksion af 

lys gennem prøven (Francis, 1991).  

I relation til bestemmelse af friskhed for flere frugter kan farvebestemmelser 

gennemføres ved hjælp af farvetavler eller ved anvendelse af farvestandarder. 

Dette gælder bl.a. ved bedømmelse af bananers friskhed.  

 

9.2.2. Måling af tekstur og konsistens  

Som beskrevet i ”Udredning om Fødevarekvalitet” kan mange sensoriske 

teksturegenskaber måles instrumentelt ved brug af diverse reologiske metoder. 

Viskositet udtrykker væskers reologiske egenskaber, mens tekstur eller 

konsistens udtrykker faste fødevarers reologiske egenskaber, ‐ elastisiteten. 

Viskoelasicitet er reologiske egenskaber for fødevarer, som hverken er helt 

flydende eller helt faste stoffer. Reologiske egenskaber kan relateres til de 

sensoriske kvalitetsegenskaber, som mennesker registrerer med følesansen i 

fingrene eller på tungen, i mundhulen eller på tænderne i munden og omfatter 

egenskaber som mundfylde, glathed, grynethed, fasthed, hårdhed, sprødhed og 

strækbarhed. Som nævnt i ovenstående afsnit er der en del sensoriske 

teksturegenskaber, som er relateret til friskhed. 

For de fleste typer af udstyr, som anvendes til bestemmelse af fødevarers 

tekstur, er princippet stort set det samme: Fødevaren påvirkes med en given 

kraft, hvorved fødevarens modstand som reaktion på denne kraftpåvirkning, 

bestemmes. For alle typer udstyr findes der en lang række af forskellige prober, 

og typen af prober afhænger af, hvilken type fødevare inden for faste 

produkter, som skal måles.  

I de fleste frugter er fasthed en god indikator for modenhed og for holdbarhed. 

Når stenfrugter har en fasthedsværdi på 6‐8 pounds er de salgsklare. De er 

tilstrækkelige faste til at klare håndtering, samtidig med at de er i gang med at 
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modne (Christosto and Mitcham, 2010).  Hvis værdien ligger på 2‐4 pounds er 

de spisemodne og har opnået den optimale smag.    

 

9.2.3. Gasanalyse  

Alle frisk frugt og grønsager respirerer både før og efter høst. Ved respirationen 

omdannes sukker til kuldioxid, vand og energi ved brug af ilt. Efter høst 

respirerer frisk frugt og grønsager, hvorved de nedbryder deres 

stivelsesreserver, således at de kan danne sukker. Efter høst erstattes reserverne 

ikke med nye næringsstoffer, hvorfor produkterne efterhånden senesere og til 

sidst bliver nedbrudt. Respiration i frisk frugt og grønsager bevirker vægttab, 

dannelse af kuldioxid, udvikling af varme samtidig med at det trigger en række 

andre metaboliske reaktioner, som f.eks. nedbrydning af stivelse, sukker og 

organiske syrer til simplere molekyler, etylen syntese samt ændringer i farve, 

tekstur, aroma og smag. Respirationshastigheden afhænger af en lang række 

faktorer. Visse vegetabilske produkter, som f.eks. frøgrønsager, har en højere 

respiration end andre produkter (løg og gulerødder). Samtidig vil snittede 

convenience produkter have en højere respiration end de tilsvarende hele 

produkter. Normalt er der en omvendt sammenhæng mellem 

respirationshastighed og holdbarhed, ‐ og hermed friskhed.   

Idet der dannes CO2, under respiration, er en af de instrumentelle metoder til 

måling af respirationshastigheden at måle koncentrationen af CO2. Dette kan 

gøres ved forskellige kommercielle apparaturer, som er på markedet i dag 

(Koukounaras et al. 2007). 

 

9.3. Måling af mikroorganismer  
Antallet af mikroorganismer kan være et passende mål til bestemmelse af 

friskhed, idet nedbrydning eller omdannelse af en given fødevare ofte skyldes 

mikrobiologisk aktivitet. Alt afhængig af produktet og hvilke mikroorganismer, 

som primært er ansvarlig for nedbrydningen, kan der anvendes forskellige 

mikrobiologiske metoder.     

 

10. Effekt af alder og anvendt metode ved høst på 
kvalitet og holdbarhed 
I det følgende gennemgås forskellige forhold omkring kvalitet og holdbarhed af 

frisk frugt og grønt i forhold til alder og anvendt metode efter høst.  
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10.1. Sæson for danske æbler opbevaret på køl 
Over en 10-årig periode er der udført smagstest af forskellige æblesorter ved 
Institut for Havebrugsproduktion, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved 
Århus Universitet (Figur 33). Et ekspertpanel på 10 personer blev bedt om at 
bedømme forskellige æblesorters kvalitet fra 1, uspiselige og til 9, den 
ultimative spiseoplevelse. Æbler med en karakter på 4 eller derover havde en 

acceptabel spisekvalitet. Resultatet for 2004 er vist i Figur 33. Streglængden 

angiver, hvornår og hvor længe en given sort har en acceptabel spisekvalitet. 

Tallet foran stregen angiver den maksimale karakter for spisekvalitet og den 

sort signatur på stregen indikerer, hvornår i lagerperioden den maksimale 

spisekvalitet blev opnået. Som det fremgår af figuren, er der cirka 4,5 måneders 

forskel i tidspunktet for hvornår, sorterne opnår deres maksimale spisekvalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33. Sammenhæng mellem æblesort og lager sæson i 2004. Perioden for 

hvornår en sort er spisemoden er angivet med pile. Punktet angiver, hvornår 

æblesortens smagskvalitet topper i lagerperioden. Institut for 

Havebrugsproduktion. 
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Det afspejler de naturlige forskelle, der er imellem efterårssorter med kort 

holdbarhed som fx Sunrise, Gråsten og Aroma og vintersorter som fx 

Jonaprince og Glostered med lang holdbarhed. Alle sorterne blev i 

undersøgelsen opbevaret på køl ved 3˚C, hvor holdbarheden er kortere end på 

køl kombineret med CA‐ og ULO‐lagring. Ved CA‐lagring af danske 

vintersorter kan tidspunktet for optimal spisekvalitet forlænges med adskillige 

måneder. Et æbles friskhed – her bestemt ud fra egenskaben acceptabel 

spisekvalitet, er som det også er illustreret her i langt overvejende grad bestemt 

af hvilken sort der tale om.  

 

10.2. Køleopbevaring af gulerod- effekt af sort, metode og lagertid 
Der er et ønske om at kunne langtidslagre særlige kvaliteter af gulerod på køl 

ved 1˚C op til 6 til 8 måneder efter høst. Gulerødders holdbarhed og kvalitet 

afhænger både af opbevaringsmetode, tid og kvalitetsegenskab. Figur 34 viser 

vægttabet ved forskellige lagermetoder og Figur 35 viser udviklingen i 

lagersygdomme og fysiologisk vækst over tid. Figur 36 viser spild og svind af 

gulerod som følge af lagermetode og lagertid. Resultaterne stammer fra 

Edelenbos (2009) og Edelenbos (2010). Når der skal udvikles nye lagermetoder 

til opbevaring af frisk frugt og grønt er det derfor vigtigt at finde netop den 

metode, der giver den bedste kvalitet og holdbarhed, men også mindst spild og 

svind. Resultaterne i denne undersøgelse viste store spild‐ og svindrater i den 

undersøgte gulerodssort.  
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Figur 1. Vægttab i Nipomo gulerod lagret ved 1 °C 
og høj luftfugtighed  

Figur 34 
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Figur 2. Spiring og lagersygdomme i gulerod. Pilene angiver hvornår de første symptomer på
spiring og lagersygdomme forekommer. Foto: Jens Michael Madsen, DJF
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Figur 35 
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Figur 4. Forekomst af sorte pletter på Nipomo gulerod lagret ved 1 ºC 
op til 210 dage i atmosfærisk luft, timianberiget luft, ozonberiget luft 
samt i 18 % ilt og 3 % kuldioxid. 

 

Figur 36 

 

 

10.3. Hyldelivsundersøgelser med Clara Frijspærer og broccoli 
 

10.3.1. Hyldelivsundersøgelse i Clara Frijs pærer - effekt af 
modenhed, opbevaringstemperatur og - tid på visuel bedømt 
holdbarhed og kvalitet 

Figur 37 viser effekten af opbevaringstemperatur og tid på kvalitet og 

holdbarhed i Clara Frijs pærer. Forsøget blev startet op cirka 3 måneder efter 

høst i begyndelsen af december 2009. Pærerne blev opbevaret ved 5, 10 og 20 C 

og ca. 95 % rh i op til 2 uger. Der ses en tydelig effekt af temperatur på 

farveudvikling. Klorofyller nedbrydes og karotenoider fritlægges. Der udvikles 

også stød‐ og rådpletter som følge af ændringer i cellernes tekstur. Derved får 

mikroorganismerne lettere adgang til de underliggende celler. Holdbarheden er 

væsentligt forkortet af pærerne der opbevares ved 20 C i 2 uger. Allerede efter 

en uge har Clara Frijs pærerne brune pletter og er gule i modsætning til 

pærerne opbevaret ved 5 og 10 C. Da pærerne allerede har ligget på kølelager 

ved ca. 3 C i ca. 3 måneder efter høst er pærerne spisemodne på det tidspunkt, 

hvor forsøget igangsættes. Ifølge resultaterne af en stivelsestest er alt stivelse 

nedbrudt på dette tidspunkt (data ikke vist). Det anbefales at opbevare 

spisemodne pærer og andre klimakteriefrugter på køl i detailhandlen efter 

modning, for at opretholde spisekvaliteten og undgå spild og svind.  
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Figur 37. Effekt af opbevaringstemperatur og antal dage på lager for kvalitet og 

holdbarhed i Clara Frijs pærer. Foto: Helene Fast Seefeldt, Institut for 

Fødevarekvalitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet.  

 

10.3.2. Hyldelivsundersøgelse i broccoli - effekt af sort, 
opbevaringstemperatur og - tid på visuel bedømt holdbarhed og 
kvalitet  

Som det ses på Figur 38 og 39 afhænger farveudviklingen i broccoli både af sort, 

opbevaringstemperatur og tid. Disse forhold gør det umuligt at anvende alder 

ved høst og ved salg som et mål for kvalitet.  

De viste eksempler med hyldelivsundersøgelser af pærer og broccoli viser:  

 Køl kan forlænge holdbarheden af modne pærer og broccoli under 

distribution og salg.  

 Køl reducerer spild og svind i friske pærer og broccoli efter høst 

 Restholdbarheden er væsentlig længere for friske pærer og broccoli 

opbevaret på køl, hvilket ses ved, at disse produkter  er grønne end 

de tilsvarende opbevaret ved rumtemperatur.  

 

 

 5oC  10oC  20oC 

+ 2 uger 

 + 1 uge 

 start 
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1

Dag 0

Dag 1

Dag 2

Sort 1 Sort 2 Sort 3

 
Figur 38. Effekt af 0 til 2 dages opbevaring af broccoli ved 20C på 

farveudvikling i tre forskellige sorter af broccoli. Foto: Helene Fast Seefeldt og 

Jens Michael Madsen, Institut for Fødevarekvalitet, Det 

Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet.  

 

2

55°°CC

2020°°CC

 
 

Figur 39. Effekt af op til 29 dages opbevaring af broccoli på farveudvikling i 

broccoli Foto: Helene Fast Seefeldt og Jens Michael Madsen, Institut for 

Fødevarekvalitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet.  
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10.4. P-MAP pakning af rucolasalat  
Figur 40 viser farven i rucolasalat, der har været opbevaret ved stuetemperatur 

i lige lang tid under iltfattige og iltrige forhold. Gennem produktets egen 

respiration, har roculasalaten ændret ilt‐ og kuldioxidforholdene inde i pakken, 

således at salater enten har været opbevaret under iltrige eller iltfattige forhold. 

Derfor er det vigtigt, at frisk frugt og grønt pakkes og opbevares på en sådan 

måde at iltfattige forhold ikke opstår inde i pakken. Disse forhold kan opstå, 

hvis opbevaringsforholdene ændres, fx hvis opbevaringstemperaturen stiger 

under distribution og salg. Så kan iltindholdet komme under 1 % i pakken og 

vævet vil tage varig skade, som det her ses under de iltfattige forhold på sidste 

dag (yderst til venstre nederst). Hvis iltindholdet der imod er på et sådant 

niveau, at iltrige forhold er tilstede, så vil vævet aldre normalt som det ses 

yderst til højre – nederst. Normal aldring i grønne frugter og grønsager er 

karakteriseret ved et tab af grøn farve og fritlægning af karotenoider.  
 

1

Den iltrigeDen iltfattige

P-MAP kan gå to veje:

 

Figur 40. Produkt dannet modificeret atmosfære pakning, P‐MAP, kan 

resultere i iltrige eller iltfattige forhold inden i pakken. Foto: Jens Michael 

Madsen, Institut for Fødevarekvalitet, Det Jordbrugsvidenskabelige 

Fakultet, Århus Universitet.  
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11. Diskussion 
Frisk frugt og grønt dækker over mere end 200 forskellige spiselige produkter, 

som varierer i kvalitet og holdbarhed. Dette gør det ekstra svært at fastsætte 

kvalitetsnormer, som er almen gældende for al frisk og grønt.  

Det helt særlige ved frisk frugt og grønt i modsætning til de fleste andre 

fødevarer er, at produkterne består af levende plantevæv, der respirer og ånder, 

selvom produkterne er høstet og skåret af fra moderplanten. Uanset om 

produkterne anvendes intakte, som de er, uforarbejdede eller let‐forarbejdede, 

er der tale om rå, ikke‐konserverede fødevarer med et højt vandindhold. Frisk 

frugt og grønt har derfor en forholdsvis kort holdbarhed i forhold til 

konserverede fødevarer. Produkterne ændrer karakter og kvalitet, aldrer og 

taber friskhed efter høst. Aldring eller senescence beskriver de biologiske 

processer, som foregår i frisk frugt og grønt efter høst og som til sidst bevirker, 

at produkterne dør og går til grunde. 

 

11.1. Alder ved høst og ved salg 
Frisk frugt og grønt stammer fra forskellige steder på en plante og høstes på 

forskellige tidspunkter i en plantes livscyklus. Derfor er produkternes kvalitet 

og holdbarhed forskellig efter høst. Det betyder, at frisk frugt og grønt som 

råvaregruppe består af en blanding af kommercielt og fysiologisk modne 

produkter med vidt forskellig produktalder og fysiologisk modenhed ved høst. 

Det gør det umuligt at bruge produktalder ved høst som en kvalitetsparameter 

for frisk frugt og grønt. Mærkning med produktionsdato eller en høstdato i 

forbindelse med salg kan heller ikke bruges som et mål for kvalitet, da det ikke 

alene er antallet af dage fra høst til konsum, der afgør produktets kvalitet, men 

er de faktorer, som knytter sig til produktets holdbarhed, såsom produkt, 

kvalitet ved høst, tid efter høst samt hvorledes produktet har været opbevaret 

indtil anvendelse.  

Generelt er der en direkte sammenhæng mellem et produkts holdbarhed og 

produktets respirationshastighed. Jo højere respiration, jo hurtigere er 

aldringshastigheden med undtagelse af i klimakteriefrugter, der først skal 

modne, førend de begynder at aldre. Da frisk frugt og grønt består af en meget 

blandet gruppe af produkter med vidt forskellige respirationshastigheder, 

varierer produkternes holdbarhed fra få timer til mange måneder, afhængigt af 

produkt, kvalitet ved høst, tid efter høst, samt hvorledes produktet har været 

opbevaret, håndteret og forarbejdet efter høst. Nogle produkter er fra naturens 
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side ”lagervarer”, og de har derfor en lang holdbarhed efter høst, mens andre 

har en kort holdbarhed og skal derfor omsættes hurtigt for ikke at gå til grunde. 

Hvor gammelt et produkt tidsmæssigt er ved salg, afhænger af det enkelte 

produkts holdbarhed under de givne opbevarings‐ og omsætningsforhold samt 

hvor i verden produktet stammer fra. I Danmark produceres frisk frugt og 

grønt på friland fra april/maj måned og frem til den tidlige frost i 

oktober/november. I den periode forsynes danskerne med friskhøstede danske 

og europæiske varer. Uden for sæsonen forsynes markedet med frisk frugt og 

grønt fra marken som fx friskopgravede rodfrugter fra de sandede jorder i 

Jylland, med dansk kernefrugt og lagergrønsager fra køle‐, CA‐ eller ULO‐lagre 

i Danmark eller med udenlandske varer. I visse perioder af året kan markedet 

for frisk frugt og grønt bestå af både produkter fra ny og gammel høst. Det er 

hensigtsmæssigt at forsætte med denne praksis af hensyn til 

forsyningssikkerhed, prisudjævning, spisekvalitet og markedet behov for 

særlige kvaliteter. Derfor kan det af denne grund heller ikke anbefales at mærke 

produkter med en produktions‐ eller høstdato, da forbrugerne fejlagtigt vil tro 

at produkter, som er høstet for 3 måneder siden i udlandet, er mere friske end 

produkter, som er høstet for 6 måneder siden i Danmark. 

Generelt er det derfor ikke muligt at bruge hverken alder ved høst, alder ved 

salg eller en produktionsdato eller en høstdato som et udtryk for kvalitet af 

frisk frugt og grønt. Det afgørende er, hvor meget eller hvor lidt produktets 

spisekvalitet er ændret som følge af håndtering og opbevaring efter høst, og om 

produktet er salgbart. Det afgørende for kvaliteten af frisk frugt og grønt efter høst er, 

om produktet er friskt og har sin oprindelige og naturlige kvalitet i behold. 

 

11.2. Håndtering og opbevaring af frisk frugt og grønt på lager  
Som det fremgår af udredningen afhænger kvalitet, friskhed og holdbarhed af 

frisk frugt og grønt – udover produktets udviklingstrin og modenhed ved høst‐ 

også i meget høj grad af den efterfølgende opbevaring og 

opbevaringsforholdene. Faktorer, som temperatur, atmosfæresammensætning, 

relativ luftfugtighed og hjælpestoffer som SmartFresh kan alle i mere eller 

mindre grad have en stor betydning for kvaliteten og holdbarheden af frisk 

frugt og grønt efter opbevaring. Ofte er det et samspil mellem flere af disse 

faktorer, der afgør hvilken kvalitet forbrugeren kan købe.  

Som det tidligere er nævnt er det ikke muligt at bruge alder ved høst som et 

udtryk for kvalitet af frisk frugt og grønt. Det afgørende er her, hvor meget eller 

hvor lidt kvaliteten har ændret sig som følge af håndtering og opbevaring og om 
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produktet stadigt er salgbart. I de senere år er det blevet almindelig praksis at 

introducere kernefrugt på det danske marked, som ud over køleopbevaring er 

behandlet eller opbevaret på en sådan måde, at produkternes holdbarhed er 

væsentligt forbedret på kølelager og under salg i detailhandlen. En af 

metoderne er behandling med SmartFresh eller 1‐metylcyclopropen, 1‐MCP. 

Klimakteriefrugter såsom æbler og pærer behandlet med 1‐MCP modner og 

aldrer langsommere end ellers på kølelager og ved salg i detailhandlen. Således 

kan holdbarheden være mindst 7 til 14 dage længere ved rumtemperatur i 

detailhandlen og hos forbrugeren. Der kasseres således mindre SmartFresh 

behandlet frisk frugt og grønt end ellers.  

Ved at reducere luftens indhold af ilt under lagring af æbler (kontrolleret 

atmosfære lagring (CA) eller ultra lav ilt lagring (ULO)), er det muligt at 

forlænge æblers holdbarhed på køl. I dag er der ingen krav om at frisk frugt og 

grønt, der er behandlet med SmartFresh eller opbevaret ved CA eller ULO skal 

mærkes. Som situationen er i dag, hvor det primært er produkternes udseende 

og transportfasthed, der reguleres via EU‐normerne, og hvor det ikke er muligt 

ved fysisk‐kemiske metoder at kontrollere opbevaringsmetoden efter udtag fra 

lager, vil det først være relevant at indføre en mærkningsordning med 

opbevaringsmetode, den dag produkternes aroma‐ og smagskvalitet på 

købstidspunktet bliver en salgsparameter. De danske producenter bruger også 

de nævnte teknikker, og de har ingen anden udvej end at følge udlandets brug 

af moderne opbevaringsteknikker til at forlænge holdbarheden af frisk frugt og 

grønt efter høst. Alt andet vil betyde, at erhvervet bliver reduceret til en lokal 

nieceproduktion. Men det udelukker ikke, at de danske producenter kan 

arbejde målrettet frem imod at øge fokus på aroma‐ og smagskvaliteten af frisk 

frugt og grønt på købstidspunktet og introducere alternative kvaliteter af frisk 

frugt og grønt på det danske marked.  

 

11.3. Kvalitet og holdbarhed ved salg  
For produkter med en kort holdbarhed efter høst, efter forarbejdning og ved 

salg er det afgørende, at disse produkter håndteres og opbevares korrekt i alle 

led fra produktion til konsum. Produkterne skal håndteres skånsomt, opbevares 

ved korrekt temperatur og relativ fugtighed, pakkes korrekt og 

opbevaringsperioden skal være så kort som mulig. Ellers går det ud over 

produkternes holdbarhed, og detailhandel og forbrugere må kassere 

produkterne. Kassation af frisk frugt og grønt kan ikke helt undgås, selvom alle 

led i fødevarekæden arbejder sammen om at forlænge produkternes 
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holdbarhed efter høst, men der er ingen tvivl om, at spild og svind af frisk frugt 

og grønt i fødevarekæden kan reduceres. Spild og svind kan opstå som følge af 

hårdhændet håndtering, forkert opbevaringstemperatur, forkert relativ 

fugtighed, forkert indpakning og/eller for langsom omsætning i forbindelse 

med distribution og salg og hjemme hos forbrugeren. Det er derfor vigtigt, at 

oplyse de forskellige led i kæden om, hvorledes frisk frugt og grønt bedst 

håndteres og opbevares i fødevarekæden. Indenfor international varetransport 

benyttes mærket fragile, der kan oversættes til skrøbelig. Et tilsvarende mærke 

kunne anvendes til mærkning af skrøbelige produkter af frisk frugt og grønt, 

således at de håndteres korrekt under distribution og salg. Det vil også være 

muligt at anvise en optimal opbevaringstemperatur på kasser med og 

produkter af frisk frugt og grønt. De fleste produkter, som produceres i 

Danmark er kuldeelskende, og den bedste kvalitet fås ved opbevaring ved så 

lav en temperatur som muligt efter høst. Det er selvfølgelig ikke relevant at 

opbevare alle kuldeelskende produkter ved lav temperatur i detailhandlen. Det 

er for dyrt og ikke relevant. Men der er generelt behov for mere køl under 

distribution og salg af frisk frugt og grønt, især til de produkter, der fra 

naturens hånd har en kort holdbarhed såsom modne kerne‐ og stenfrugter, bær, 

specialsalater og andre bladgrønsager med en stor overflade, rodfrugter med 

top, asparges, forårsløg, rosenkål, blomstergrønsager, frøgrønsager, 

krydderurter og convenienceprodukter. 

Det afgørende for kvaliteten af frisk frugt og grønt til salg eller forarbejdning er derfor, 

at produkterne håndteres skånsomt og opbevares og pakkes, således at produkternes 

aldring begrænses mest muligt. 

 

11.4. Kvalitet af frisk frugt og grønt generelt  
Som udgangspunkt skal al frisk frugt og grønt og produkter heraf, som 

markedsføres og omsættes i Danmark, være egnede og acceptable som 

menneskeføde. I dette ligger at produkterne ikke må være rådne, være 

nedbrudte eller fordærvede. For uforarbejdet frisk frugt og grønt gælder, at 

disse produkter skal bestå af sundt plantevæv, dvs. må ikke være angrebet af 

råd eller forringet i en sådan grad, at produktet er uegnet til konsum, 

produkterne skal praktisk taget være fri for ydre skader, unormal ydre 

fugtighed og for fremmede lugt og/eller smag. I Danmark er der en tendens til, 

at de danske forbrugere får mindre og mindre kendskab til 

fødevareproduktion. Derfor vil de formentlig i stigende grad vurdere friskhed 

af frisk frugt og grønt ud fra sensoriske egenskaber såsom udseende, aroma, 
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smag og tekstur. Nogle af disse egenskaber såsom udseende og dele af 

teksturegenskaberne kan vurderes på købstidspunktet, mens andre som fx 

aroma og smag ikke kan. Det betyder, at forbrugerne vænnes til at efterspørge 

produkter af frisk frugt og grønt, der ser flotte og fejlfrie ud og som er faste og 

spændstige på købstidspunktet, men hvor produkternes aroma og 

smagskvalitet kan varierer fra meget ringe og ubetydelige til meget 

betydningsfuld og aromatisk. Denne trend understøttes i høj grad af EU’s 

handelsnormer for frisk frugt og grønt, der siger at ” frisk frugt og grønt i 

forbindelse med handel skal have en sådan tilstand, at produkterne kan tåle 

transport og håndtering og kan ankomme til bestemmelsesstedet i en 

tilfredsstillende stand’. Handelsnormerne regulerer således, at frisk frugt og 

grønt skal plukkes på et sådant tidspunkt og håndteres på en sådan måde, at 

produkterne kan ankomme til bestemmelsesstedet uden at gå til grunde på 

grund af skader på vævet og angreb af mikroorganismer. For friske frugter og 

bær betyder det ofte, at produkterne høstes umodne og transporteres til 

bestemmelsesstedet, hvor de enten sælges, som de er eller eftermodner.  

For forarbejdet frisk frugt og grønt, herunder kartofler, som er skrællet, snittet 

eller behandlet på tilsvarende måde, skal produkterne bevare deres specifikke 

kvalitetsegenskaber i hele holdbarhedsperioden, forudsat at de opbevares 

under de forhold, som beskrevet i opbevaringsforskriften. 

Opbevaringsforskriftens formål er således at sikre forbrugerne imod produkter, 

som af den ene eller anden grund ikke lugter og smager som den råvarer, de er 

produceret ud fra. 

For at forbedre spisekvaliteten af al frisk frugt og grønt omsat i Danmark er det derfor 

nødvendigt at igangsætte tiltag, der kan udvikle fødevarekædens og forbrugernes syn på 

og viden om produkternes kvalitet og holdbarhed efter høst.  

I dag sælges frisk frugt og grønt oftest som bulk varer uden, at forbrugerne har 

kendskab til sort, dyrkningsform, opbevaringsform eller produktets 

spisekvalitet i øvrigt. Det er kun indenfor æbler, pærer og kartofler, at 

sortsnavnet er angivet. Da både sort og opbevaringsform har betydning for 

spisekvaliteten af frisk frugt og grønt efter høst, er det nødvendigt at indføre et 

mærkningssystem for frisk frugt og grønt, der tager højde for de forskelle i spisekvalitet, 

som ses ude i detailhandlen. Dette betyder også, at det er nødvendigt at justere på 

handelsnormerne for frisk frugt og grønt, så de i højere grad fokuserer på spisekvalitet 

frem for transportfasthed. Hvordan dette skal udmøntes i praksis kræver, at der 

skabes det nødvendige grundlag for at ændre på de nuværende normer.  
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11.5. Kvalitet af indpakket frisk frugt og grønt  
Frisk frugt og grønt sælges i løs vægt eller pakket ind i plastmaterialer med 

eller uden bariereregenskaber overfor ilt og kuldioxid. Desværre er der flere 

eksempler fra detailhandlen på, at indpakket frisk frugt og grønt er indpakket 

og opbevaret forkert i forhold til at bevare produktets oprindelige og naturlige 

kvalitet. Hvis frisk frugt og grønt pakkes forkert, ændrer produkterne 

smagsprofil og bliver uspiselige. Disse smagsændringer kan ikke ses på 

produktet. Tværtimod ser produktet særdeles indbydende ud. Dette har stor 

betydning for markedet for denne særlige form for indpakningsteknik, der går 

under Produktdannet Modificeret Atmosfære Pakning, P‐MAP. Princippet ved 

denne pakketeknik er, at produktet selv danner en atmosfære som er forskellig 

fra atmosfærisk luft inde i pakken. Det sker, som følge af produktets egen 

respiration og ud fra pakkematerialets barriereregenskaber. Da P‐MAP er en 

forudsætning for udbredelsen af convenienceprodukter og visse andre 

produkter af frisk frugt og grønt, er det nødvendigt at forbedre kvaliteten af 

disse produkter og ændre på den nuværende praksis. I dag findes der 

produkter ude i detailhandlen, der på grund af forkert brug at P‐MAP, for lang 

omsætningstid og for høj temperatur under distribution og salg er uegnet til 

menneskeføde. Forbrugerne må kassere produkterne, da de er uspiselige. En 

opbevaringsforskrift er ingen garanti for, at frisk frugt og grønt bevarer deres 

specifikke kvalitetsegenskaber i holdbarhedsperioden. Vi kender flere 

eksempler på, at de anvendte holdbarhedsforskrifter ikke virker efter hensigten. 

Derfor er der behov for at ændre på den nuværende praksis på området. For 

det første er det nødvendigt at mærke alle P‐MAP produkter med en 

holdbarhedsdato og en opbevaringsforskrift, uanset om produkterne er 

forarbejdet eller uforarbejdet. For det andet er det nødvendigt at afdække, 

hvorledes opbevaringsforskrifterne fremkommer og sikre at de fungerer som 

tiltænkt. Det afgørende for kvaliteten af P‐MAP produkter er, at produkterne mærkes 

med en holdbarhedsdato og en opbevaringsforskrift og at holdbarhedsforskriften 

fungerer efter hensigten.  

 

12. Konklusion 
Da frisk frugt og grønt er en bred fødevaregruppe, som varierer meget i kvalitet 

og holdbarhed, er det ekstra svært at fastsætte kvalitetsnormer, som er almen 

gældende for al frisk og grønt. Frisk frugt og grønt består af levende plantevæv, 

der respirerer, og derfor kan frisk frugt og grønt have en forholdsvis kort 
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holdbarhed, uanset om produkterne anvendes intakte, som de er, uforarbejdede 

eller let‐forarbejdede. Holdbarhedsperioden afsluttes med at produkterne dør 

og går til grunde. 

Da frisk frugt og grønt som råvaregruppe består af en blanding af kommercielt 

og fysiologisk modne produkter med vidt forskellig produktalder og 

fysiologisk modenhed ved høst er det umuligt at bruge produktalder ved høst 

som en kvalitetsparameter ved salg. Det afgørende for kvaliteten af frisk frugt 

og grønt efter høst er, om produktet er friskt og har sin oprindelige og naturlige 

kvalitet i behold. Derfor er en mærkning med en produktionsdato eller en 

høstdato ingen garanti for kvalitet.  

Det afgørende for et produkts kvalitet på salgstidspunktet er, hvor meget eller 

hvor lidt kvaliteten har ændret sig som følge af håndtering og opbevaring og 

om produktet stadigt er salgbart. Det er derfor afgørende, hvordan frisk frugt 

og grønt opbevares før og under salg, om produktet er forarbejdet og hvordan 

produktet er håndteret og pakket. Det betyder, at opbevaringsforhold, såsom 

temperatur, atmosfæresammensætning, relativ luftfugtighed og om der er 

brugt hjælpestoffer så som SmartFresh og NatureSeal, har afgørende betydning 

for produktets kvalitet. Generelt vil det således være muligt at forbedre 

kvaliteten og reducere spild af frisk frugt og grønt i Danmark ved at ændre på 

den nuværende praksis for omsætning af produkter med en kort holdbarhed, ‐ 

produkter som modne kerne‐ og stenfrugter, bær, specialsalater og andre 

bladgrønsager med en stor overflade, rodfrugter med top, asparges, forårsløg, 

rosenkål, blomstergrønsager, frøgrønsager, krydderurter og 

convenienceprodukter. Her kan kvaliteten umiddelbart forbedres ved at 

indføre køl under distribution og salg og ved at sikre en hurtig 

omsætningshastighed. Det afgørende for udviklingen af conveniencemarkedet 

og markedet for uforarbejdede produkter, der kræver pakning i 

pakkematerialer med tilpassede bariereregenskaber er, at produkterne mærkes 

med en holdbarhedsdato og en opbevaringsforskrift og at 

holdbarhedsforskriften fungerer efter hensigten.  

Generelt er det behov for at igangsætte tiltag indenfor for frisk frugt og grønt 

området, der kan udvikle fødevarekædens og forbrugernes syn på og viden om 

disse produkters kvalitet og holdbarhed efter høst, herunder stimulere til, at der 

i fremtiden fokuseres mere på produkternes aroma‐ og smagskvalitet end på 

produkternes udseende og transportfasthed. 
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