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Mælkens smag og sammensætning
− effekt af kraftfoder-grovfoderforholdet  

samt lucerneensilage

I et forsøg på DJF-Foulum, er det blevet testet, hvordan mælkens smag og sammensætning blev påvir-
ket af forholdet mellem grovfoder og kraftfoder samt af lucerneensilage. Resultaterne viser, at det er 
muligt at optimere mælkens indhold og smag gennem grovfoderets sammensætning og mængde.

Mælkens sammensætning afspejler 
foderets sammensætning. Nogle 
af de egenskaber, der er særligt 
interessante, i forbindelse med 
mælk som fødevare, er fedtsyre-
sammensætningen og indholdet af 
vitaminer og antioxidanter. Der-
udover er det vigtigt, at mælken 
smager godt. 

I et forsøg på DJF blev det testet 
hvordan mælkens smag og sam-
mensætning blev påvirket af: 
  Andel af lucerneensilage i  

grovfoder (1/6 eller 1/3 i  
majsensilage)

  Andel af kraftfoder (20% eller 
40% af tørstof)

  Roepiller eller byg i kombination 
med rapskage som kraftfoder

Mælkens smag kan optimeres 

gennem grovfoderets sammen-

sætning og mængde. 

Foto: Colourbox.

Ved den højere andel af kraftfoder 
var foderoptagelsen højere (20% 
højere tørstofindtag), og dette 
resulterede i en øget mælkepro-
duktion (26% højere EKM), mens 
der kun var mindre ændringer i 
tørstofindtag og mælkeproduktion 
som følge af sammensætningen af 
hhv. grovfoder og kraftfoder. 

Mælkens smag og sammensætning 
blev påvirket af både ensilagesam-
mensætningen og andelen af 
kraftfoder, men ikke af typen af 
kraftfoder. 
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Figur 1: Relativ ændring i indhold af 

linolensyre, gul farve samt hengemt 

aroma ved ændring af forholdet mel-

lem majsensilage og lucerneensilage 

fra 5:1 til 2:1

Øget indhold af  
linolensyre og  
carotenoider med  
lucerneensilage
En højere andel af lucerneensilage 
i grovfoderet betød, at mælken 
fik et højere indhold af linolensyre 
samt højere indhold af carotenoi-
der, der også resulterede i en mere 
gul farve. Smagen var mere frisk 
(mindre hengemt) og mindre flø-
deagtig. Forskellene i sammensæt-
ningen skyldes, at lucerneensilage 
i lighed med græsensilage er en 
vigtig kilde til såvel linolensyre som 
carotenoider, i forhold til det lavere 
indhold i majsensilage. 

Ved den højere andel af kraftfoder 
var der ændringer i mælkens fedt-
syresammensætning, som direkte 
kunne relateres til den øgede forsy-
ning af fedt fra rapskager i foderet. 
Smagen blev en smule mindre frisk 

(mere hengemt), og mælkens farve 
blev mindre gul. En lavere fedtpro-
cent (3,83% i forhold til 4,25%) 
betød, at mælken virkede mindre 
fed, og havde et mere gennemsig-
tigt udseende. 

Foderændringer påvirker 
mælkekvaliteten
Forsøgene viser, at forholdsvist 
beskedne ændringer i foderet kan 
give ændringer i mælkekvaliteten. 

Specielt skal det bemærkes, at fod-
ring med store mængder majsensi-
lage kan give en lidt ufrisk corn-
flakesagtig smag, der kan undgås 
ved kombination med lucerneensi-
lage. En lignende effekt forventes 
ved brug af græsensilage. Tidligere 
forsøg har vist, at fodring med ren 
majsensilage giver en cornflakes-
agtig smag mens fodring med ren 

græsensilage kan give en øget 
metallisk eller papagtig smag. 

Resultaterne viser, at det er muligt 
at optimere mælkesmagen gennem 
grovfoderets sammensætning og 
mængde. Ved introduktion af nye 
grovfodertyper vil det således være 
hensigtsmæssigt at undersøge, 
hvordan de påvirker smagen. 
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