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Uønskede udfældninger
Uønskede udfældninger i valleba-

serede drikke kan findes med for-

skellige fysiske udtryk og særtegn. 

De kan forekomme som en generel 

forøgelse i viskositet - dvs., at et 

produkt bliver mere tyktflydende 

end ønsket. De kan optræde som 

mere eller mindre diffuse ”tråde” 

eller ”flager”, der flyder rundt i 

produktet, men forandringerne 

kan også i nogle tilfælde ses som 

bundfald af varierende fasthed og 

elasticitet i bunden af produktet.

Proteomics
Metode til at karakterisere de pro-

teiner, der er til stede i en biologisk 

prøve eller fx fødevare. Man kan i 

en enkelt analyse bestemme prote-

insammensætningen i komplekse 

prøver, som fx mælk, valle eller ost. 

Man kan herved adskille fx gene-

tiske varianter og modifikationer 

af proteinerne.

Uønskede udfældninger i 
valle-baserede sportsdrikke
WPI (Whey Protein Isolate) anvendes 

som ingrediens til sportsdrikke pga. 

gode ernæringsmæssige egenskaber og 

god opløselighed. Ved fremstillingen 

genopløses spraytørret WPI til en pro-

teinkoncentration på ca. 7%, hvorefter 

den varmebehandles - typisk ved 95 °C i 

180 sek. Drikkene er sure med et pH på 

omkring 3, og er således baseret på valle 

fra osteproduktion. I enkelte produk-

tioner kan der under den efterfølgende 

opbevaring ske en synlig udfældning, 

der opfattes som et kvalitetsproblem hos 

forbrugeren, som har købt produktet. 

Interessant nok er det ligeledes obser-

veret, at varmebehandling ved højere 

temperatur og i kortere tid; 120 °C i 20 

sek., forhindrer udfældninger.

Første hypoteser - uønsket 
proteolyse
Projektets første hypotese var, at prote-

innedbrydende enzymer i den anvendte 

valle delvist kunne nedbryde valle-pro-

teiner. Dette kunne så blotte såkaldte 

vandskyende dele af proteinerne, som 

vil medføre en udfældning, inkl. bund-

fald. Forskelle mellem produktioner 

kunne fremkomme som resultat af pro-

cestekniske forhold eller forskelle i den 

anvendte råvare. Denne første hypotese 

passede også med, at den proteinned-

brydende aktivitet kunne modstå den 

Varmebehandling forhindrer 
bundfald i valle-drikke
Forskningsprojekt viser, at høje varmebehandlingstemperaturer opløser udfældninger, som 
typisk er en udfordring i sportsdrikke og andre vallebaserede drikke.
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lavere varmebehandling ved 95 °C i 180 

sek., men ville blive ødelagt ved den 

højere varmebehandling ved 120 °C og 

dermed ikke danne udfældninger her.

Resultater gennem 
proteomics teknikker
I projektet undersøgte vi forskellige 

produktioner af genopløste WPI pul-

vere med varierende grad af udfæld-

ninger under lagring. Vi undersøgte 

både væsken og prøvede at isolere ud-

fældningerne, hvilket viste sig at være 

ret udfordrende pga. udfældningernes 

forskellige fremtoninger (se tekstboks: 

’Uønskede udfældninger’). Vi kiggede 

derfor nærmere på en specifikt pro-

duktion med udtalte udfældninger. 

Vi anvendte proteomics teknikker (se 

tekstboks: ’Proteomics’) for at under-

søge forskelle i proteinsammensætning 

mellem væske og udfældning. Det vi-
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Forebyggelse af uønsket proteolyse i lang
tidsholdbare mejeri produkter og ingredienser 
gennem inaktivering af enzymer
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Projektperiode: Februar 2012 - marts 2015.

Formål: At identificere baggrunden for uønsket proteolyse i langtidsholdbare 

pulverbaserede mejeriprodukter for derigennem at finde procestekniske 

løsninger til at undgå denne nedbrydning.

Resultat: Projektet har peget på de underliggende mekanismer for, hvorfor 

der ved højere varmebehandlingstemperaturer ikke sås udfældninger i valle-

baserede sure sportsdrikke. Ved de højere varmebehandlingstemperaturer 

blev udfældningerne ”opløst” på grund af proteinspaltning i produktet ved 

den sur pH, og dermed blev kvalitetsproblemerne undgået der.

Projektet hører under Mejeribrugets Forskningsfond.

ste sig, at der i udfældningen var en 

berigelse af en bestemt komponent: 

Glykomakropeptidet fra ĸ-kasein. Gly-

komakropeptidet, der også kaldes ka-

seinomakropeptidet (CMP), som vil 

være til stede i de ostevaller, hvor der 

har været anvendt løbeenzym under 

ostefremstillingen. Udfældningerne var 

beriget i CMP (figur 1) og indikerede, 

at en drivende mekanisme i udfældnin-

gerne var sammenklumpning af CMP. 

Undersøgelserne viste endvidere, at 

varmebehandlingerne kunne medføre 

andre ændringer i proteinmolekylerne, 

såsom laktosepåsætninger, omdannelse 

af aminosyrer fra amid- til syregruppe 

(fx asparagin til aspartat), vandfraspalt-

ninger og proteinspaltning.

Mere proteinnedbrydning 
ved varmebehandling ved 
120 °C
Vi sammenlignede væskefaserne efter 

de to varmebehandlinger ved hhv. 95 

og 120 °C. Disse undersøgelser viste, at 

der ved den højere varmebehandling 

var en forhøjet hydrolyse af både val-

leproteiner og CMP. Detaljeret analyse 

af spaltningsstederne i proteinerne viste, 

at der især var sket kløvning efter ami-

nosyrer med syregrupper, fx aspartat. 

Sådanne spaltningssteder tyder på, at 

der er sket såkaldt sur hydrolyse, og sur 

hydrolyse vides at fremmes ved højere 

temperatur.

 

Ny forklaring - ønsket 
proteolyse
Resultaterne viste, at der var en øget 

proteinnedbrydning ved højere varme-

behandling. Dette var i kraft af øget sur 

hydrolyse efter især aspartat og glutamat 

i valleproteinerne. Pga. denne hydro-

lyse sker der ikke udfældning ved den 

højere varmebehandling, da især CMP 

hydrolyseres og dermed ikke fælder 

ud. Videre interessant var den påviste 

omdannelse af aminosyrer fra amid- til 

syregruppe øges med varmepåvirknin-

gen. Dette virker ekstra befordrende 

på den sure hydrolyse, da der dermed 

introduceres endnu flere potentielle 

spaltningssteder. Variationer mellem 

produktioner kunne forklares ved for-

skelligt indhold af genetiske varianter 

med forskelligt indhold af aspartat. 

Desuden kan CMP-indholdet variere i 

forskellige typer af ostevalle. De øvrige 

komponenter vil dog også bidrage til 

disse komplicerede processer.

Hvad kan det bruges til?
Projektets resultater kan medvirke til, 

at færre produkter skal kasseres på 

grund af uønskede udfældninger. Vi 

har vist, at de uønskede udfældninger er 

beriget med CMP, og man kan dermed 

forbedre kvaliteten af de pågældende 

sure vallebaserede drikke ved at anvende 

valle med lavt eller ingen indhold af 

CMP som basis til fremstilling af WPI 

til disse produkter. Vi har også vist, 

hvorfor problemet ikke ses ved højere 

varmebehandling. ■

Figur 1. Analyse af udfældning og omliggende væskefase af en af de undersøgte 
WPI-baserede drikke, hvor der dannedes tydelig udfældning af det såkaldte CMP ef-
ter lagring. Prøven var indledningsvist varmebehandlet ved 95 °C ved 120 sek. 


