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Påvirker mælkens 
iltindhold ostekvaliteten?
Betydning af mælkens iltindhold og redoxpotentiale for produktion af ost herunder 
syrningsaktivitet, aromaudvikling og ostekvalitet 

Resume
I indeværende projekt er ostemælkens 

iltindhold blevet undersøgt i forhold 

til kvaliteten af den færdige ost. Over-

ordnet set synes et lidt forhøjet ilt-

indhold i ostemælken ikke at påvirke 

ostekvaliteten, ligesom pasteurisering 

og lagring af mælk ikke har væsentlig 

påvirkning på iltindholdet i mælken. 

Et højt iltindhold i ostemælken med-

fører, at syrningen sker langsommere, 

og at syrningskulturen skal tilpasse sig 

det ændrede iltindhold ved at op- og 

nedregulere gener, involveret i f.eks. 

omdannelse af laktose og aminosyrer. 

Et øget iltindhold i ostemælken kan 

sænkes ved at tilsætte en iltforbrugende 

syrningskultur til DL-kulturen. 

Ideen bag projektet
Blandt mejerier har det været diskuteret, 

hvorvidt iltfri mælk fører til en bedre 

ostekvalitet, da syrningen er hurtigere 

og mere ensartet. Mælkens iltindhold 

har især betydning for redoxpotentialet, 

der er af væsentlig betydning for syr-

ningskulturens aktivitet, se tekstboks. 

Hovedformålet med projektet var at af-

klare, hvorvidt styring af iltindholdet, og 

dermed redoxpotentialet, kan anvendes 

til at sikre en optimeret aroma, kvalitet 

og ensartethed af ost. 

Iltindholdets indflydelse på 
syrningen
Viden fra dette projekt kan bruges til at 
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Figur 1: Forsøgsopstilling (KU-FOOD) som blev 
brugt til at følge ændringer i redoxpotentiale 
og pH under syrning af mælk med stammer af 
Lactococcus lactis og DL-syrningskultur.
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forudsige syrningskulturers evne til at 

syrne under forskellige iltindhold samt 

anvendes til udvikling af syrningskul-

turer med forbedret syrningsaktivi-

tet. Projektet viser, at et højt initialt 

iltindhold i ostemælken sænker syr-

ningshastigheden, når der syrnes med 

Lactococcus lactis stammer isoleret fra 

en DL-syrningskultur (figur 1). 

Bakteriers udtryk af gener 
under mælkesyrning
Ostemælkens iltindhold under syrnin-

gen påvirker udtrykket af visse gener i 

bakterierne, som hører til laktose- og 

aminosyreomdannelse, hvilket betyder, 

at mælkens iltindhold har en indflydelse 

på dannelsen og sammensætning af 

kemiske forbindelser i mælken. Vores 

resultater viser, at stammer af Lacto-
coccus lactis tilpasser sig faldet i ilt-

indholdet under mælkesyrning ved at 

op- og nedregulere udtrykket af en lang 

række gener. Højt initialt iltindhold fø-

rer til øget udtryk af gener relateret til 

stress-respons, herunder nedbrydning 

af reaktive iltforbindelser (som er giftige 

for bakterierne) samt gener for dannelse 

af trehalose (et kulhydrat der kan have 

betydning for cellernes overlevelse). 

Indflydelse af ostemælkens 
håndtering på iltindhold og 
redoxpotentiale
Projektets resultater viser, at mælkens 

iltindhold kan reguleres ved f.eks. va-

kuum/iltbehandling på mejeriet. Hånd-

teringen af ostemælken fra gården til 

mejeriet og den videre klargøring til 

ostefremstilling har en effekt på ind-

holdet af antioxidative stoffer i mælken, 

men kun ubetydelig effekt på pH, redox-

potentialet samt mælkens sammensæt-

ning. Mælkens redoxpotentiale synes at 

være upåvirket af køernes foder, deres 

laktationsstadie samt laktationsnum-

mer. Under pasteurisering og lagring 

af mælk falder indholdet af bl.a. antio-

xidative stoffer, mens redoxpotentialet 

ikke påvirkes. 

Redoxpotentialets betydning 
for ostekvalitet
Betydningen af iltindholdet for ostekva-

litet er generelt ikke så stor som først 

antaget. Der blev i projektet fremstillet 

Gouda 45+ oste, hvor redoxpotentialet 

blev styret vha. vakuum/iltbehand-

ling og ved tilsætning af en iltforbru-

gende syrningskultur (figur 2). Disse 

behandlinger havde ingen indflydelse på 

ostenes sammensætning herunder pH, 

salt, tørstof, proteinindhold, aminosy-

rer samt fedtindholdet. Derudover gav 

den sensoriske analyse udført af Arlas 

smagspanel ikke signifikante forskelle 

i lugt, udseende, konsistens, mundfor-

nemmelse og smag af de færdigmodnede 

oste. De kemiske analyser viste dog en 

tendens til, at iltindholdet påvirkede 

flygtige forbindelser og peptidsammen-

sætningen i ostene. 

Hvad kan det bruges til?
Projektet har genereret ny viden om 

betydningen af ostemælkens iltindhold 

og redoxpotentiale, der kan anvendes til 

at sikre et hurtigere syrningsforløb og 

dermed bidrage til mere effektive pro-

duktionsgange, mindre miljøbelastning 

og mindre batch-til-batch variation. Det 

skal bemærkes, at forsøg kun er udført 

for oste af Gouda-typen. Det vil derfor 

være relevant at udføre forsøgene på 

andre oste for at sikre, at de opnåede 

resultater kan overføres hertil. Resul-

taterne kan endvidere anvendes til at 

udvikle nye DL-syrningskulturer, der 

syrner mere effektivt under forhøjede 

iltindhold og redoxpotentialer. ■

Figur 2: Gouda 45+ oste fremstillet 
på Chr. Hansen med vakuum/ilt be-
handling og ved tilsætning af en ilt-
forbrugende syrningskultur til sty-

ring af redoxpotentialet (til venstre), 
samt udtag af prøver til analyser af 

bakteriernes genudtryk (til højre). 

Redoxpotentialet - hvad er det? 
Redoxpotentialet er et mål for mælkens evne til at oxidere (afgive elektroner) 

eller reducere (optage elektroner). Redoxpotentialet angives i mV og er især 

afhængig af iltindholdet, men også af andre faktorer som pH, temperatur 

og indholdet af specifikke stoffer (f.eks. antioxidanterne askorbinsyre og 

E-vitamin). Redoxpotentialet i frisk mælk er 200-300 mV og falder under 

syrning ved iltforbrug til negative værdier. Syrningskulturens aktivitet 

ændrer redoxpotentialet i ostemælken, ligesom redoxpotentialet påvirker 

syrningskulturens vækst og stofskifte.


