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Frysetørrede bær og krydderurter testes for deres evne til at hæmme bakterievækst.

Resultaterne er fra projektet 
Berrymeat, der er finansieret af GUDP’s
økologiske forskningsprogram og 
forsøgene er udført i samarbejde med 
Teknologisk Institut, Roskilde.

Skovbund med ramsløg.
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Ramsløg hæmmer væksten af salmonella

blad 5% stængel 5% blomst 5% løg 5% kontrol

Ramsløgets plantedele hæmmer væksten af salmonella forskelligt i en bouillonmodel.

Konservering af økologiske kødprodukter
I økologiske kødprodukter må nitrit og salt ikke bruges til at hindre
væksten af bakterier som Listeria, Salmonella og E. coli. En række
plantearter er kendt for at indeholde naturlige stoffer, som i isoleret
form er antibakterielle. Stofferne kan fx være forskellige fenoler,
æteriske olier, syrer, isothiocyanat eller allicin. Ideen i Berrymeat-
projektet er, at undersøge om det er muligt at anvende urter og
bær med særligt højt indhold af naturlige konserverende stoffer.
Enten enkeltvist eller i kombination til at forbedre holdbarheden af
kødprodukter, og samtidig opnå nye spændende smagsvarianter i
kødprodukter.

Hvilke urter og bærarter hæmmer bakterier?
36 udvalgte arter blev screenet for evnen til at hæmme bakterier i
to testmodeller.15 arter havde en god hæmmende effekt mod
alle tre eller enkelte af bakterierne. Der er nu udvalgt 8 arter som
særligt lovende til de videre undersøgelser. Det er bærrene ribs,
tyttebær, slåen og sortrøn, krydderurterne salvie og sommersar
samt peberrod og ramsløg. Effekten af forskellige forarbejdninger
af planterne undersøges på hæmning af bakterierne: formalet
pulver efter frysetørring eller ovntørring, blendning af ikke-tørrede
planter med eller uden pasteurisering. Frysetørring giver det
bedste resultat.

Ramsløgblomst


