
Fra Mælk til Ost 

Fremstilling af ost starter med råmælken, hvor osteprocessen ef-
ter pasteurisering foregår i fire trin: koagulering, formning, saltning, 
samt modning.

Pasteurisering er en varmebehandling af mælken ved 72°C i 15 
sek. Dette dræber de uønskede bakterier  i råmælken.

Koagulering opnås ved tilsætning af et enzym (osteløbe) og 
mælkesyrebakterier, herved stivner mælken, da kaseinmiceller-
ne klumper sammen. Tilsætning af kalciumklorid forbedrer mæl-
kens koagulationsevne. Den stivnede ostemasse skæres i tern 
(ostekorn) og vallen løber fra. Massen indeholder nu ca. 75% af 
mælkens protein, ca. 90% af fedtet, ca. 3% af sukkeret, og ca. 
30% af mineralerne. 

Formning (faste oste) foregår ved at ostekornene presses sam-
men. Alle faste oste presses for at de skal antage en bestemt 
form, og udskille den sidste valle. Ostene presses i ½-5 timer. 

Saltning er konserverende, bidrager til smagen, medvirker til at 
osten danner en fastere skorpe, og har indflydelse på modning 
og konsistens. 

Modning er en lagring af osten, først i nogle uger ved 10-20°C 
og derefter ved 8-12°C  fra 4 uger og opefter afhængig af oste-
type.

Bjørn Petrat-Melin og Nina Aagaard Poulsen
Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer, Blichers Allé 20, 8830 Tjele. N
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Typer af ost

Surmælksoste: Mælken syrnes, men tilsættes ikke osteløbe. Evt. til-
sættes mælkesyrebakterier, som omdanner mælkesukker (laktose) 
til syre og dermed hjælper syrningen på vej. Surmælksoste er min-
dre faste og produktionstiden er kortere, da ostene ikke presses og 
lagres. Rygeost, kvark og flødeost er eksempler på surmælksoste.

Løbeoste: Ligesom ved surmælksoste syrnes mælken, men dog 
ikke i samme grad. Ved optimal pH tilsættes enzymet chymosin 
(osteløbe) og mælken stivner. Løbeoste har en fastere form og for-
skellige bakteriekulturer og enzymer bidrager til den smag og kon-
sistens, osten udvikler under modningen. Fetaost, havarti, mozza-
rella og brie er eksempler på løbeoste.

Valleoste: Valleoste er baseret på vallen som er tilovers fra oste-
produktion. Ved at opvarme vallen til 85ºC eller mere udskilles val-
leproteinerne. Eksempler på valleoste er norsk myseost og italiensk 
ricotta.

VIDSTE DU AT: Forskere 
fra Institut for Fødevarer prøver at 

forstå hvorfor nogle køers arvemas-
se giver ophav til små variationer i 
mælkens proteiner, der kan have 
indflydelse på deres egenskaber. 

Dette gælder under osteproduktio-
nen, hvor noget mælk ikke kan koa-
gulere, såvel som under fordøjelsen 
af mælke-proteiner, hvor nogle vari-
anter kan have mere gunstig indfly-
delse på vores helbred end andre. 

Se mere på 
www.food.au.dk
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