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DairyHealth-projektet er en undersø-

gelse af sammenhængen mellem mæl-

keprotein, mælkefedt og risikofaktorer 

for at udvikle hjertekarsygdom og type 

2 sukkersyge. En ugunstig fedtprofil i 

blodet, nedsat insulinfølsomhed, for-

højet blodtryk og overvægt er således 

nogle af de kendte risikofaktorer for 

hjertekarsygdom og type 2 sukkersyge. 

Disse risikofaktorer kan vi påvirke med 

kosten. 

Mælkefedt indeholder meget mættet 

fedt. Der sættes normalt lighedstegn 

mellem øget indtagelse af mættet fedt og 

øget risiko for hjertekarsygdom. Trods 

dette, er der ikke fundet sammenhæng 

mellem et højt indtag af mejeriprodukter 

og en øget risiko for hjertekarsygdom. 

Mættet fedt fra mælk adskiller sig 

fra mættet fedt fra f.eks. kød ved et 

relativt højt indhold af mellemkædede 

mættede fedtsyrer (MMF). MMF har 

6-12 kulstofatomer og er mindre end de 

langkædede mættede fedtsyrer (LMF). 

MMF virker ikke på samme måde som 

LMF og har i tidligere undersøgelser vist 

gavnlige effekter på bl.a. kropsvægten. 

En anden bestanddel af mælk, mæl-

keprotein og i særdeleshed valleprotein, 

har også vist sig at have gavnlige effekter 

på risikofaktorer for livsstilssygdomme. 

Det er uvist om MMF og valleprotein 

forstærker hinandens positive virknin-

ger på risikoen for hjertekarsygdom og 

type 2 sukkersyge. 

Hvordan var forsøget 
opbygget?
50 Holstein (sortbrogede) køer blev 

brugt til at producere mælk med højt 

eller lavt indhold af MMF (fedtreduceret 

vs. fedtholdig foder til køerne) (figur 1). 

Der blev fremstillet smør med højt eller 

lavt indhold af MMF af mælken på Thise 
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P/S leverede valleprotein og kasein 

(kontrolprotein).

I 12 uger indtog 52 forsøgsdeltagere 

med æbleform (øget talje omfang) dag-

ligt et supplement med 63 g mælkefedt 

(smør med enten lavt eller højt indhold 

af MMF) og 60 g mælkeprotein (dvs. en-

ten valleprotein eller kasein). De to typer 

mælkefedt og mælkeproteinerne blev 

givet på en måde, så hverken forsøgsdel-

tagere eller personalet vidste, hvad der 

blev givet. Mælkeprotein (valleprotein 

eller kasein) blev givet 2 x dagligt som 

en drik. Mælkefedt med højt eller lavt 

indhold af MMF fik forsøgsdeltagerne 

dels som smør, dels indbagt i boller 

og muffins.

Før og efter forsøget undersøgte 

vi bl.a.: Kropsammensætning med 

en såkaldt DEXA-skanning (figur 2), 

døgnblodtryk, fedtomsætningen efter 

Valleprotein og mellemkædede mættede 
fedtsyrer kan muligvis påvirke 
risikoen for hjertekarsygdomme
Forskningsprojekt viser, at valleprotein giver lavere stigning i blodets fedt efter et måltid. Og 
smør med øget indhold af MMF (Mellemkædede Mættede Fedtsyrer) øger muskelmasse og 
betyder lavere øgning af kroppens fedtprocent sammenlignet med et lavere indhold af MMF. 
Specialfodring af 50 køer bidrog til forsøget i form af mælk med enten høj eller lav MMF.
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Figur 1: 50 Holstein-køer blev brugt til at producere mælk med højt eller lavt indhold 
af MMF. (Foto: Colourbox). 
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indtag af et fedtrigt måltid, kolesterol 

koncentration, inflammationsmarkører, 

som fortæller om risikoen for hjertekar-

sygdom, insulinfølsomhed, en række 

fedtvævsgener, blodsukker samt hor-

moner involveret i blodsukkerkontrol-

len (insulin, glukagon, GLP-1 og GIP). 

Hvad fandt vi?
Vi fandt, at 1) valleprotein gav en lavere 
stigning i blodets fedt end kasein (redu-

ceret kylomikron-koncentrationen). En 

lavere koncentration af fedt i blodet kan 

modvirke til udvikling af åreforkalkning.

Vi fandt også, at 2) indtag af smør 
med naturlig øget indhold af MMF 
øgede muskelmassen (lean body mass) 
og resulterede i en mindre øgning af 
kroppens fedtprocent sammenlignet 
med indtag af smør med lavt indhold 
af MMF. Avancerede målemetoder som 

er mættet fedt, men at mængden af 

MMF kan indvirke positivt på krops-

sammensætningen, og at andelen af 

MMF i mælkefedt kan øges gennem 

et naturligt fodringsregime af kvæget. 

Samtidig viser projektet, at valleprotein 

muligvis har en mere gavnlig effekt på 

risikoen for åreforkalkning end kasein. 

Vore fund bør bekræftes af flere studier 

med både MMF og valleprotein og kan 

få indflydelse på udviklingen af naturlige 

og sundere mejeriprodukter. ■

Figur 2: Kropsammensætning med en 
DEXA-skanning.
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Resumé
Vi undersøgte effekten af mælkeprotein og MMF fra mælkefedt på risikofak-

torer for hjertekarsygdom og type 2 sukkersyge. Vi fandt en gavnlig effekt 

af valleprotein på fedtomsætningen i blodet efter et måltid, samt - positivt 

overraskende - en gavnlig effekt på kroppens fordeling mellem fedt- og 

muskelvæv efter højt indtag af MMF. Der var ikke nogen ekstra positiv ef-

fekt af at kombinere valleprotein og mælkefedt med højt indhold af MMF.

metabolomics studier og genanalyser 

understøttede disse fund.

Typen af mælkeprotein og mæng-

den af MFF var ikke af betydning for 

ændringer i døgnblodtryk, kolesterol 

koncentration, inflammation, gluko-

seomsætning eller insulinfølsomhed. 

Hvad kan det bruges til?
Projektet har givet os ny viden om, 

hvordan mælkeprotein og mælkefedt 

influerer på risikoen for hjertekarsyg-

dom og type 2 sukkersyge. Projektet 

fremhæver, at mættet fedt ikke blot 


