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Vores færdige produkt består af:  

- En sundere burger  
  - 25 siders rapport  
  - To postere 



Forord 

Mange mennesker spiser junkfood, som kan være både fedende og usundt. Fra USA ved vi, at en 
befolkning kan ende med at bestå af hovedsagligt fede mennesker . Vi mener, at man kan lave et 1

hurtigt burgermåltid, som er sundt og velsmagende uden at være fedende.  

En observation foretaget af DTU Fødevareinstituttet viser, at hvis vores produkt skal kunne overgå 
en Big Mac, skal den kunne følgende: indeholde mindre fedt og salt samt indeholde flere fibre. 
derudover skal den være hurtig og nem at lave, være nem at tilpasse den enkeltes behov uden at 
gå på kompromis med smagen.  2

Vores resultat er, at det kan lade sig gøre at reducere mængden af fedt og salt med op til 66%, 
samt tilsætte flere fibre og stadig have en smag, som vores testpersoner synes om.  

På baggrund af vores erindringer fra sidste års Unge Forskere, har vi fået blod på tanden til at for-
midle vores produkt til en bredere befolkning. 

 

 http://verdensnyt.dk/2014-02-26-amerikanske-smaborn-bryder-fedme-epidemi1
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Valg af emne område: 
Vi er i gang med at lave et større projekt om sundhed, med fokus på mad. Vi fik interesse for dette 
emne, fordi overvægt er et stigende problem. 

- Svær overvægt er et stigende problem for folkesundheden. Forekomsten af overvægt i 
Danmark er steget markant inden for de seneste årtier. Stigningen har især fundet sted i de 
yngste aldersgrupper og hos personer med lav uddannelse eller indkomst. 47 % af den 
voksne befolkning er overvægtige (BMI≥25). Omkring 13 % af befolkningen er svært    
overvægtige (BMI≥30).  3

På sundhedsstyrelsens hjemmesider skriver de også, hvordan man kan bekæmpe overvægt pri-
vat: Det er væsentligt, at voksne både har viljen og evnen til at indarbejde og opretholde sunde 
kostvaner. Det drejer sig derfor om at skabe og vedligeholde færdigheder, i at lave mad og vælge 
sunde fødevarer. 
I forhold til det førnævnte omkring sunde fødevarer vil mange sikkert tænke på råvarer såsom 
grøntsager eller madretter med mindre kalorieindhold. Det kan der være en vis sandhed i, men vi 
overser dem, som har brug for en anden sundhed. Nogle har brug fx. for mere mælk. Vi vil gerne 
blive så gode til at analysere mad (burgere), så vi kan nå ud til flere folk og hjælpe dem, med at 
skabe deres egen sundhed. 

Problemstilling: 
1. Kan man lave en burger, som indeholder mindre fedt og salt end en ”Big Mac” fra          

McDonalds, og samtidig tilføje flere fibre? 
2. Kan man derefter videreudvikle burgeren, så den bliver hurtigere og nemmere at lave og 

holder prisen på et niveau, hvor alle kan være med? 
3. Kan man tilpasse en burger efter hver enkel persons behov for sundhed. 

Hypotese: 
Vi forventer at kunne lave en burger, med mindre fedt og salt, men som samtidig indeholder flere 
fibre. Det vil vi gøre igennem en række forsøg for at dokumentere, at vores burger kommer til at 
indeholde mindre fedt og salt. Vi vil også prøve at øge fiberindholdet i burgeren, ved at finde alter-
nativer til tilbehør. 

Konklusion  
Ud fra vores test og research kan vi konkludere, at det er muligt at lave en sundere burger end en 
Big Mac på kriterierne; fedt, salt og fibre. På baggrund af vores analyser kan vi konkludere at både 
indholdet af fedt og salt kan reduceres med op til 66 %. 
Vi har lavet en smagstest med 16 testpersoner. Ud fra den kan vi konkludere, at vores smagsper-
soner ikke kan smage forskel på spidskål og iceberg salat, og heller ikke på almindelig burger-
dressing og burgerdressing blandet med skyr.  
Vi kan ikke endeligt konklurere på vores 2. og 3. problemstilling.  4

 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/overvaegt/forekomst3
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Vi har mange tanker og ideer til videre processer, og ser frem til det videre arbejde. 
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Observation:  
Der findes på nettet, i kogebøger osv. mange forskellige opskrifter med navnet ”den sunde burger”. 
Er dette ensbetydende med at sunde råvarer i en burger dermed også giver et sundt produkt og 
sund for hvilke mennesker 

Det første mål vi har sat, er at lave en sundere burger end en Big Mac. Denne burger vil vi lave, så 
den går ud til flest mulige mennesker, da mange mennesker ønsker ændringer på junkfood(se bil-
lede nederst).  

Vi vil lave vores burger med mindre fedt og salt, da dette er et stort problem. 

- Helt nye tal fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed viser, at op mod 1.000 
menneskeliv kan spares årligt, hvis saltindholdet i den daglige kost reduceres med tre gram 
pr. dag. Udover menneskeliv vil det spare milliarder af kroner  5

Vi vil sammenligne vores resultater fra ”Den sunde burger” med resultaterne fra en Big Mac burger 
fra McDonalds. 

- Big Mac ® er verdens mest populære burger. Det er ikke uden grund at den er svær at 
modstå. Big Mac'en består af to bøffer af 100 % oksekød, Big Mac sauce, smelteost med 
cheddar, sprød salat, hakkede løg og pickles - serveret i en bolle med sesam.  6

Et andet mål vi har sat er at gøre vores burger bliver hurtigere og nemmere at lave.  

Denne videreudvikling vil vi lave fordi:  

- Danskerne kan lide at snuppe et hurtigt måltid i en travl hverdag. Vi vil hellere bruge tiden 
på andet end madlavning og indkøb, udtaler livstilsekspert Henrik Byager.  7

Dette hurtige måltid er ofte et junkfood måltid fra McDonalds. Derfor vil vi gøre vores burger hurti-
gere at lave, så man undgår at skulle bruge flere timer i køkkenet.  

 8

 

 http://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nu-skal-der-mindre-salt-i-maden/5

 http://www.mcdonalds.dk/dk/Vores_mad/Produkter/Burger/Big_Mac.html6

 http://www.b.dk/nationalt/vi-spiser-mere-og-mere-paa-farten7

 DTU Fødevareinstitutet: E-artikel fra DTU Fødevareinstitutet, nr. 5, 20138
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Tabellen til højre er en undersøgelse fortaget 
af DTU Fødevareinstitutet. Undersøgelsen 
blev foretaget på en række kunder der besøg-
te McDonalds i tidsrummet 11-15 og 16.30-
19 to dage i træk.



Hele processen 
Boller og bøffer: 
De hjemmelavet boller og bøffer blev lavet, på baggrund af vores research om madvarer. 

- Vi lavede 6 hjemmelavede bøffer og brugte bøffen fra en ”Big Mac”, købt på McDonalds. 

- Derudover lavede vi 3 hjemmelavede boller, købte nogle færdiglavede boller fra en almin-
delig dagligdagsbutik og vi brugte bollen fra en ”Big Mac”, også købt på McDonalds. 

Alle 12 boller og bøffer skulle bruges til analyser. 

Vi gav dem alle et nummer: 

1: Bøf, kød 8-12 % fedt, stegt uden olie og krydderier 

2: Bøf, kød 4-7 % fedt, stegt uden olie og krydderier 

3: Bøf, kød 4-7 % fedt, stegt med olie og uden krydderier 

4: Bøf, kød 8-12 % fedt, stegt med olie og uden krydderier 

5: Bøf, kød 8-12 % fedt, stegt uden olie og med krydderier 

6: Bøf, Big Mac bøf fra McDonalds 

7: Bøf, kød 4-7 % fedt, steget uden olie og med krydderier 

8: Bolle, se opskrift bilag 3 

9: Bolle, se opskrift bilag 4 

10: Bolle, se opskrift bilag 5 

11: Bolle, købt i en dagligdags butik 

12: bolle, Big Mac bolle fra McDonalds 
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Proces; Ekstraktion af fedt fra fødevare 
Se fremgangsmåde bilag 1, se vigtige dele af processen side 15 

Formål: 

Formålet med denne proces er at påvise, at vores bøffer og boller indeholder en mindre 
fedtprocent end en bøf og bolle fra McDonalds. 

Teori: 

Vi bruger alkanen Heptan (C7H16) til at opløse fedtet i bollen og bøffen.

"  

Beregningseksempel: 

Startvægt:     5,7 gram 

Vægt tilsat heptan inden centrifuge  15,27 gram 

Startvægt på porcelænsskål uden indhold 43,46 gram 

Slutvægt på porcelænsskål med indhold 43,84 gram 

Slutvægt subtraheret med startvægt   0,38 gram 

Dvs. at ud af vores startvægt som var 5,7 gram er 0,38 gram fedt 

Procent:     6,67 % 

Fedt i en bøf på 80 gram    5,33 gram 

Dvs. at hele vores bøf på 80 gram indeholder 5,33 gram fedt   
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Resultater: 

Se hele skemaet på bilag 6 

 

 

 

Burgere nr. Burgere Fedtprocent Fedt i hele 
burgeren/bollen

  % gram

1 8-12 % uden olie 6,67 5,33

2 4-7 % uden olie 6,15 4,92

3 4-7 % med olie 5,89 4,71

4 8-12 % med olie 7,89 6,32

5 8-12 % med 
krydderi

7,00 5,60

6 Big Mac bøf 15,14 12,12

7 4-7 % med 
krydderi

5,10 4,08

8 grahamsmel 
bolle

2,25 1,80

9 2/3 fuldkorn bolle 0,40 0,32

10  1/3 fuldkorn 
bolle

0,80 0,64

11 købte bolle 1,78 1,42

12 Big Mac bolle 1,77 1,42
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Porcelænsskålen til venstre viser 
fedt indholdet i 5 gram Big Mac bøf, 
billedet til højre viser fedt indholdet 
i 5 gram i en af vores hjemmelavede 
bøffer. 



 Proces; Bestemmelse af salt i fødevarer 

Se fremgangsmåde og billede-dokumentation fra titrering se bilag 2.  

Formål 

Formål med denne proces er at bestemme indholdet at salt i vores bøf og bolle.  

Teori 

Vi antager, at alt salt i vores burger og boller er NaCl. 

Ved titrering tilsætter vi AgNO3 og aflæser  

mængden, der skal til for at skifte farve. 

Som indikator brugte vi 2,7 dichlorfluorescein. 

De reagerer i forholdet 1:1 

Ved overskud af Ag + kommer et farveskift. 

Formler vi har brugt: 

c =  ⬄ n = c * V 

M =  ⬄ m = n * M ⬄ n =  
Beregningseksempel:  

cAgNO3 = 0,1 M (mol/l) 

VAgNO3 =0.0014 l 

n = c * V 

nAgNO3 = 0,1 M * 0,0014 l 

          =0,00014 mol 

nAgNO3 = nNaCl  

nNaCl = 0,00014 mol 

MNaCl = (22,99 + 35,453) g/mol 

         = 58,443 g/mol 

mNaCl  =  nNaCl * MNaCl 

              0,00014 mol * 58,443 g/mol 

             = 0,00818 g 
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m = masse à g (gram) 

V = volume à l (liter) 

c = koncentration à M (mol/liter) 

n = stofmængde à mol 

M = molarmasse à g/mol 

(findes ud fra massen i det periodiske 
system) 



Udregning af saltprocent: 

Startvægt for vores bøf (afmålte stykke):   1,49g 

Indhold af salt:     0,00818g 

Beregning af saltprocent:  

Saltprocent:      0,54913 % 

Udregning af salt i hele burgeren:  

Salt i hele bøffen på 80 gram:    0,43930g 

Dvs. at hele vores bøf på 80 gram indeholder 0,44 gram salt  

Resultat 

Se alle mellemregninger bilag 7 

Burgere nr. Burgere Saltprocent Salt i hele 
bøffen/bollen

  % ca. 80 gram

1 8-12 % uden olie 0,54913 0,43930

2 4-7 % uden olie 0,18853 0,15082

3 4-7 % med olie 0,22194 0,17755

4 8-12 % med olie 0,30963 0,24771

5 8-12 % med krydderi 1,36620 1,09296

6 Big Mac bøf 0,26790 0,21391

7 4-7 % med krydderi 2,24483 1,79586

8 grahamsmel bolle 0,30390 0,24312

9 2/3 fuldkorn bolle 0,99532 0,79625

10 1/3 fuldkorn bolle 0,34974 0,27979

11 købte bolle 0,91789 0,73431

12 Big Mac bolle 1,00522 0,80418
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Foreløbig konklusion efter analyserne: 

Efter at have sammenlignet de forskellige resultater fra analyserne til de forskellige bøffer og 
boller, valgte vi at bruge en bøf med krydderi, som indeholdt 5,10 % fedt, og en bolle med se-
sam topping med 0,8 % fedt. I en Big Mac fra McDonalds består hele 15,14 % af bøffen af fedt 
og 1,77 % af bollen af fedt. Det vil sige at vores konklusion er, at vores bøf og bolle mindre 
fedt, end bøffen og bollen fra McDonalds. 

Vi kan også konkludere at vi efter egne smagsbedømmelser, er kommet frem til hvilke bøffer 
og boller vi synes smager bedst. 

Vi har ud fra analyser og egne vurderinger, valgt en bolle og en bøf til at arbejde videre med: 

- Bøffen med 4-7 %, stegt med krydderier 

- Bollen med 1/3 fuldkorn 

Interview: Sisse Fagt, kostvaneforsker 

Vi har lavet et telefon interview med bla. seniorrådigiver/kostvaneforsker på DTU fødevareinstitut, 
Sisse Fagt. Hun gav os nogle gode råd omkring kost og menneskers forhold til mad. Hun fortalte 
også omkring nogle undersøgelser som hun har lavet/været en del af.  

Under vores interview med Sisse fortalte hun, at hun havde lavet nog-
le undersøgelser med at grille grøntsager. Hun fandt ud af, at ved at 
grille dem kunne man øge fiberindholdet. Hun fortalte også, at stør-
stedelen af den danske befolkning, ønskede at lave deres egen mad - 
i hvert fald lægge sidste hånd på maden. Således de fik fornemmel-
sen af at man lavede maden. Derfor synes hun om vores idé med at 
udvikle en måde til at lave dejblandingen hurtigere. 

Smagstesten: 
Efter analyserne valgte vi ud fra fedt, salt og egne smagsbedømmelser, hvilken bøf og bolle vi 
skulle arbejde med. Vi valgte at videreudvikle på bøffen og bollen, samt have fokus på tilbehør. I 
tilbehøret ville vi fokusere på, at burgeren skulle indeholde lignende ting som en Big Mac. 

Dem vi valgte:  

Bolle nr. 10 
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Bøf nr. 7 

Tilbehør: 

Efter research om Big Mac’en fandt vi ud af, at der var syltede agurker, salat og burgerdressing i.  9

Vi bestemte, at agurken ikke skulle syltes, da den skulle bringe friskhed i burgeren, samt mindske 
sukkerindholdet. 

Som nævnt i problemstillingen, vil vi gerne have flere fibre i vores burger. Vi lavede et telefoninter-
view med Sisse Fagt som er kostvaneforsker. Hun fortalte, at der tidligere var blevet lavet forsøg 
med spidskål i stedet for salat. Det ville vi også prøve. 

Sammenligning salat og spidskål:  10

 

 http://www.mcdonalds.dk/dk/Vores_mad/Produkter/Burger/Big_Mac.html9

 http://www.kalorietabel.dk/groentsager.htm10
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Som den tredje ting ville vi reducere fedtprocenten i en almindelig burger dressing, ved at bruge 
skyr med et fedtindhold på 0,2 %. Her i blandings forholdet 2 dele burgerdressing og 3 dele skyr. 

Testburgerene: 

Til vores smagstestere, havde vi 5 slags smagsprøver, som de skulle blindsmage, 4 af dem lavede 
vi selv med samme bolle og bøf, men med forskelligt tilbehør. 

Burger 1: Tilbehør spidskål, agurk og burgerdressing med skyr. 

Burger 2: Tilbehør spidskål, agurk og almindelig burgerdressing. 

Burger 3: Big Mac fra McDonalds 

Burger 4: Tilbehør salat, agurk og burgerdressing med skyr. 

Burger 5: Tilbehør salat, agurk og almindelig burgerdressing. 

 Burgerdressing Skyr

Antal skefulde brugt 2 3

Vægt af indhold pr. spsk. i gram 15 15

Vægt af samlet brugt indhold i gram 30 45

Fedt % pr. 100g 32 0,2

Fedt % pr. skefuld 4,8 0,03

Fedt % i færdig dressing bladet i 
forhold 2:3 (5 skefulde) 9,69

Fedt % i færdig dressing pr. skefuld 1,938
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Selve prøvesmagningen  

Ved selve prøvesmagningen stillede vi os ved et bord, hvor vi delte ud af stykkerne fra de 5 for-
skellige burger ud. Der var 55 testpersoner, som smagte på burgerne.  

De mente at man bl.a. ikke kunne smage forskel på, om der var brugt kål eller iceberg i burgeren. 
Derudover kunne de heller ikke smage forskel på burgerdressingen uden skyr, og den dressing 
som var blandet op med skyr.  

Konklusion af smagstesten 

Vores konklusion efter blindsmagningen er at ingen af testpersonerne kunne smage forskel på til-
behøret, hverken om det var salat eller kål, eller om der var skyr i dressingen. Derimod kunne de 
godt smage at nr. 3 skilte sig ud, da det var en købt burger. 

Vi kan ud fra smagstestene konkludere, at vi sagtens kan bruge kål som alternativ til den traditio-
nelle salat. 

Vi kan ud fra smagstestene konkludere, at vi sagtens kan bruge spidskål, som er et sundere alter-
nativ til den almindelige “Iceberg” salat, uden negativ det påvirker smagen. 

De havde alle hver deres mening, men her er resultatet over, hvad de bedst kunne lide: 

Vi kan ud fra smagstestene konkludere, at vi godt kan bruge kål. 
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Cirkeldiagram 
over hvad 

smagspersonerne 
bedst kunne lide

7 %
4 %

11 %

21 %

57 %

Burger 1: Tilbehør spidskål, agurk og burgerdressing med skyr.
Burger 2: Tilbehør spidskål, agurk og almindelig burgerdressing.
Burger 3: Big Mac fra McDonalds
Burger 4: Tilbehør salat, agurk og burgerdressing med skyr.
Burger 5: Tilbehør salat, agurk og almindelig burgerdressing.



Miljø-profil 
Vores burger er ikke kun sund for vores krop, men også for vores miljøet. Spidskålen kan vi produ-
cere i Danmark i store mængder på friland, hvor iceberg salaten typisk fremdrives i væksthuse. 
Spidskålen kan let dyrkes i Danmark, så man slipper for CO2 udslippet ved transport fra lande som 
fx. Spanien, som er en af verdens største producenter af iceberg salat. 

Vores burger bruger ikke tilsætningsstoffer for at øge holdbarheden. Dette er også med til at skåne 
miljøet. 

Vigtige dele i processen 
Heptan: 

C7H16, alifatisk carbonhydrid, farveløs væske med kogepunkt 98 °C. Heptan er 
sammen med hexan hovedbestanddelene i benzin. Der findes ni isomere hep-
taner; n-heptan anvendes som standard ved bestemmelse af oktantal, idet 
denne forbindelse tillægges oktantallet 0. Det ætser fedt. Hvis Heptan kommer i 
forbindelse med hud, kan det komme ind under huden og opløse fedtet omkring 
nerverne. 

Derfor er det vigtigt at arbejde med handsker og i stinkskab. 

 
Hvad er en centrifuge: 
 
Centrifugen er en maskine, der adskiller væske og 
masse fra hinanden. Centrifugen udnytter centrifu-
galkraften, til at adskille de 2 former. Man kan også 
adskille de 2 former fra hinanden via tyngdekraften, 
ved bare at stille dem, men denne proces vil tage 
lang tid, for at opnå det samme resultat, som man 
kan opnå på kort tid i en centrifuge. 

Hvordan virker centrifugen: 
 
Centrifugen vi brugte havde plads til 16 centrifugerør. Når 
man skal centrifugere noget, skal man være sikker på, at 
centrifugerørene diagonalt ligevægtig. Derfor valgte vi at 
lave “vandrør”, som vejede det samme som den mod-
stående prøve. Vi valgte at centrifugere vores materiale 
ved 3000 rotationer i minuttet. Dette gjorde, at vi på 10 
min. i centrifugen havde adskilt de 2 komponenter i super-
nitrat og masse. 
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Konklusion  
Ud fra vores test og research kan vi konkludere, at det er muligt at lave en sundere burger end en 
Big Mac på kriterierne; fedt, salt og fibre. Under vores proces har vi indsamlet viden om de enkelte 
komponenter i en burger, herunder om indholdet af fedt og salt samt smagen. På baggrund af vo-
res analyser kan vi konkludere, at både fedt og salt indhold kan reduceres med op til 66 %. 
Vi har lavet en smagstest med 55 smagspersoner. Ud fra denne kan vi konkludere, at vores test-
personer ikke kan smage forskel på spidskål og iceberg salat, og heller ikke på den almindelige og 
burgerdressing blandet med skyr.  

Perspektivering: 
Vi kan ikke endeligt konkluderede på vores 2. og 3. problemstilling. Da vi som udgangs 
I forhold til vores 2. problemstilling har vi flere ting, vi gerne vil arbejde videre med. Fx vi vil gerne 
undersøge, om man kan lave en færdig dejblanding. Vi vil gerne undersøge, om man kan bruge 
tørgær, og om man ved hjælp af det kan nedsætte hævningsprocessen. 
Med hensyn til 3. problemstilling har vi ikke sat det overordnede fokus på det område endnu, da 
dette ligger længere ude i fremtiden. For ar det skal lykkedes, skal vi være i stand til at måle, hvor 
meget den enkelte person behøver, af fx. salt, så det kan blive tilpasset. Vi skal også have kend-
skab til en masse andre råvarer, som skal puttes i burgeren for at opfylde den enkeltes persons 
behov. 

Tak til:  
Dette projekt ville ikke være muligt uden hjælp. Vi vil derfor gerne takke vores sciencelærer Helle 
Haim for at have støttet os hele processen, laboranten Kim Svensson for hjælp til forsøgene på 
skolen, laboranten Christel Elkjær Christensen for hjælp til forsøgene på teknisk skole, vores 
dansklærer Laura Bentzen, Iben Mortensen og Dorthe Kamstrup for hjælp til rapporten og Peter 
Eduard med rådgivning. 
Vi vil også takke vores 16 smagspersoner, der indgik i vores smagstest, for at have givet deres 
personlige vurdering af vores 5 smagsburger. 
Vi vil også takke vores skole, for at have stillet lokaler, computere, forsøgsgenstande og tid til rå-
dighed. Vi vil også takke Teknisk skole, fordi vi måtte låne lokaler og materialer til vores forsøg. 
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Bilag 1: proces: ekstraktion af fedt fra fødevarer 
Materialer:  

• Burgerboller og bøf 

• Heptan C7H16 

• Demineraliseret vand  

• Reagensglas 

• Centrifuge 

• Centrifugerør 

Fremgangsmåde: 

Af alle bollerne og bøfferne, afmålte vi cirka 5 gram. Det er ikke så vigtigt at prøverne måler 5 
gram, men så præcist som muligt. Det vigtige var at vi skulle have skrevet den præcise mængde 
noteret, hvilket vi herefter gjorde. Produkterne knuses hver for sig og opslæmmes med 20 mL hep-
tan, dette foregik/gjorde vi i en morter. Den blandede masse anbragte vi i hvert sit reagensglas. 
Heptan er et stof, der som kendetegn kan opløse det meste i vores proces skal det opløse fedtet, 
men det kan også opløse huden. Det var derfor vigtigt at vi arbejdede med handsker og hele tiden 
havde det frie heptan indelukket i et stinkskab.  

Derefter tog vi ud på Teknisk Gymnasium der har en centrifuge som er en af de vigtige dele i vores 
proces, med denne kan vi være i stand til at lave forsøget mere præcist. Den blandede masse flyt-
tede vi fra reagensglassene ned i nogle specielle centrifugerør der skal bruges i centrifugen. I en 
centrifuge skal der være diagonal ligevægt, så derfor fyldte vi til hver af prøverne et centrifugerør, 
med præcis samme vægt som prøven. Det vil sige at alle prøverne havde ”en partner”/ et centrifu-
gerør med præcis samme vægt, som kunne stå overfor og danne ligevægt. Derefter kunne centri-
fugen gøre et stort stykke arbejde for os, den gjorde at alt det faste stof danner bundfald.  

Vi skulle til det næste trin i processen bruge nogle porcelænsskåle, for at kunne lave forsøgene så 
præcist som muligt, veje 12 porcelænsskåle hver for sig 1 til hver prøve,  

Derefter hældte vi fra alle de 12 prøver, supernatanten(den flydende væske) hen i en porcelæns-
skål med kendt vægt.  

" " "  
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Bilag 2 Proces; bestemmelse af salt i fødevarer 
Fremgangsmåde: 

Brød:  

Vi startede med at afvejede ca. 5 g smuldret brød med størst mulig nøjagtighed, så analyserne 
kunne blive så præcise som muligt. Derefter overførte vi de afvejede boller til et bæreglas sammen 

med ca. 50 ml demineraliseret vand og omrørte 
blandingen i ca. 10 minutter ved brug af magnet-
omrører.  

Da vi havde gjort det, tog vi hen til Teknisk Gym-
nasium i Slagelse, hvor vi skulle låne deres cen-
trifuge. Derefter hældte vi væsken og massen 
over i et specielt  

centrifugerør. Så tog vi vægten fra de enkle ana-
lyser, og vejede en centrifugerør op med præcis 
samme vægt, som de enkle analyser, dvs. at rø-
ret med vand og røret med analysen blev diago-
nal ligevægtige. 

Til sidste kom vi analyserne op i centrifugen, 
hvor vi satte analyserne og røret med vandet af 
samme vægt som de enkle analyser over for 
hinanden. 

  

Pølse/kød: 

Her startede vi med at afveje ca. 1,5 g af bøfferne, igen med størst 
mulig nøjagtighed, fordi vi gerne ville have at analyserne blev så 
præcise som muligt. Derefter overførte vi de afvejede bøffer til et 
bægerglas sammen med ca. 25 ml demineraliseret vand og kogte så 
blandingen i 3 minutter.  

Da vi havde gjort det, tog vi hen til Teknisk Gymnasie, på samme 
tidspunkt som med Brødanalyserne, hvor vi som sagt lånte deres 
centrifuge. Vi vejede igen væske og massen, som var hældt op i et 
centrifugerør, hvorefter vi vejede et rør af med vand af samme vægt, 
så de blev diagonal ligevægtige.  

Til sidste kom vi analyserne op i centrifugen, hvor vi satte analyserne 
og røret med vandet af samme vægt som de enkle analyser over for 
hinanden.  
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Titrering: 

Vi spændte en burette op i et stativ, så vi ved hjælp af den, kunne afmåle hvor meget AgNO3(aq) vi 
skulle bruge, før at analyserne skiftede farve, ved hjælp fra 0,2 % 2,7-dichlorfluorescein i metha-
nol. Derefter hældte vi forsigtigt sølvnitratopløsningen i buretten, indtil væsken var lidt over nullinj-
en.  

Så tappede vi væsken ud i et lille bæreglas, indtil spidsen af buretten var fyldt med væske, og væ-
skeoverfladen var ved nullinjen. Vi placerede derefter kolben på en magnetrører og tilsat sølvnitra-
toplæsning, indtil der netop fremkom en blivende rødorange farve, som i mange af vores tilfælde 
blev helt pink. Til slut aflæste vi på buretten hvor meget væsken var faldet, og kunne derfra regne 
mængden af salt ud.  Derefter gentog vi forsøget til vores 22 analyser.  

Billeder fra vores titrerings proces. 
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Billedet til venstre viser Den flydende væske, tilsat 2,7 dichlorfluorescein men in-
den farveskiftet ved AgNO3 

Billedet til højre viser den flydende væske efter farveskiftet ved AgNO3 



Bilag 3: opskrift Grahamsboller, bolle nr. 8 

opskrift Grahamsboller, bolle nr. 8 
10-12 boller 

 50 g gær 
 3 dl håndvarmt vand 
 1 æg 
 ½ dl olivenolie 
 1 tsk. groft salt 
 2 tsk. flydende akaciehonning 
 75 g sigtet speltmel/grahamsmel 
 75 g fuldkornsdurum/fuldkornsmel 
 ca. 450 g hvedemel 
 1 æg til pensling 
 Sesamfrø 

Opløs gæren i det håndvarme vand, og bland alle de øvrige ingredienser deri. Hold igen 
med lidt hvedemel, og brug det kun, hvis dejen virker for vandet. Ælt dejen godt igennem, 
og lad den hæve cirka ½ time med lidt film over. 

Derefter formes brødene, hvorefter de skal efterhæve i 45 minutter med et viskestykke 
over. Pensl bollerne med et sammenpisket æg, og drys med sesamfrø. 
Giv bollerne 10-15 minutter i ovnen ved 210 grader varmluft. 
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Bilag 4: opskrift Fuldkorns 2/3, bolle nr. 9 
8-10 boller 

  4 dl vand - 
  40 gram gær - 
  1 spsk honning - 
  2 tsk flagesalt - 
  1 spsk olivenolie - 
  200g durummel 
  400g fuldkornshvedemel 
  1 æg - 
  sesam - 
  ekstra hvedemel til æltning  

Gær, vand, sirup, salt og olivenolie blandes og melet tilføres under omrøring. 
Dejen æltes herefter i 10 minutter med løbende tilsætning af mel, så man får en smidig 
dej, men pas på med at den bliver for tør. 

Har du muligheden, så anvende endelig en røremaskine de første 9 minutter, hvor dejen 
holdes let klæbrig og giv den så det sidste minut på bordet med tilsætning af mel, så bliver 
den helt perfekt. 
Lad dejen hæve i 1 time ved stuetemperatur og slå derefter dejen ned, rul den til en pølse 
og del den op i ca. 8 boller. 
Læg bollerne på en bageplade og mas dem ud til de er ca. 1 cm høje og lad så bollerne 
hæve yderligere 30 minutter, mens ovnen varmes op. 
Inden bollerne kommer i ovnen, pensles de med blandet æg og sesam drysses over. 

Bag burgerbollerne i 20 minutter ved 200 grader. 



Bilag 5:opskrift Fuldkorns 1/3, bolle nr. 10 
8-10 boller 

  4 dl vand - 
  40 gram gær - 
  1 spsk honning - 
  2 tsk flagesalt - 
  1 spsk olivenolie - 
  400g durummel 
  200g fuldkornshvedemel 
  1 æg - 
  sesam - 
  ekstra hvedemel til æltning  

Gær, vand, honning, salt og olivenolie blandes og melet tilføres under omrøring. 
Dejen æltes herefter i 10 minutter med løbende tilsætning af mel, så man får en smidig 
dej, men pas på med at den bliver for tør. 

Har du muligheden, så anvende endelig en røremaskine de første 9 minutter, hvor dejen 
holdes let klæbrig og giv den så det sidste minut på bordet med tilsætning af mel, så bliver 
den helt perfekt. 
Lad dejen hæve i 45 minutter ved stuetemperatur og slå derefter dejen ned, rul den til en 
pølse og del den op i ca. 8 boller. 
Læg bollerne på en bageplade og mas dem ud til de er ca. 4 cm høje og lad så bollerne 
hæve yderligere 30 minutter, mens ovnen varmes op. 
Inden bollerne kommer i ovnen, pensles de med blandet æg og sesam drysses over. 

Bag burgerbollerne i 20 minutter ved 200 grader. 
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Bilag 6: alle resultater og beregninger fra fedt processen 
  

B
ur
g
er
e 
nr
.

Burgere Fedtanalys
e

Væg
t til 

cent
rifug

e

start
væg

t 
skål

slut
væg

t 
skål

slut
væg

t 
igen

slut
væg

t 
min
us 

start
væg

t

Fedt
proc
ent

Fedt 
i 

hele 
burg
eren

/
boll
en

startvægt i 
gram gram gram gram gram gram % gram

1 8-12 % uden olie 5,7 15,27 43,46 43,84 43,84 0,38 6,67 5,33

2 4-7 % uden olie 5,2 17,44 41,59 41,91 41,91 0,32 6,15 4,92

3 4-7 % med olie 5,6 15,5 43,3 43,63 43,62 0,33 5,89 4,71

4 8-12 % med olie 5,7 14,74 45,94 46,39 46,35 0,45 7,89 6,32

5 8-12 % med 
krydderi 5 16,2 47,95 48,3 48,3 0,35 7,00 5,60

6 Big Mac bøf 4,49 14,5 39,99 40,67 40,63 0,68 15,14 12,12

7 4-7 % med 
krydderi 5,1 14,35 44,93 45,19 45,19 0,26 q5,10 4,08

8 grahamsmel bolle 5,34 15,48 42,44 42,56 42,57 0,12 2,25 1,80

9 2/3 fuldkornbolle 5,05 16,3 45,39 45,41 45,4 0,02 0,40 0,32

1
0 1/3 fuldkorn bolle 5 14,6 39,92 39,96 39,96 0,04 0,80 0,64

1
1 købte bolle 5,07 15,53 43,86 43,95 43,94 0,09 1,78 1,42

1
2 Big Mac bolle 5,08 15,58 46,66 46,75 46,76 0,09 1,77 1,42
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Bilag 7: alle resultater og beregning fra salt processen 

Bur
gere 
nr.

Burger
e

Saltana
lyse

farve
skift

omreg
ning til 

liter

stofmæ
ngde

mas
sen 
af 

NaCl

Saltpr
ocent

Salt i 
hele 

bøffen/
bollen

  startvægt ml liter angivet i 
mol

gram % ca. 80 gram

1 8-12 % 
uden olie

1,49 1,4 0,0014 0,00014 0,0081
8

0,54913 0,43930

2 4-7 % 
uden olie

1,55 0,5 0,0005 0,00005 0,0029
2

0,18853 0,15082

3 4-7 % med 
olie

1,58 0,6 0,0006 0,00006 0,0035
1

0,22194 0,17755

4 8-12 % 
med olie

1,51 0,8 0,0008 0,00008 0,0046
8

0,30963 0,24771

5 8-12 % 
med 

krydderi

1,54 3,6 0,0036 0,00036 0,0210
4

1,36620 1,09296

6 Big Mac 
bøf

1,53 0,7 0,0007 0,00007 0,00409 0,26739 0,21391

7 4-7 % med 
krydderi

1,51 5,8 0,0058 0,00058 0,0339
0

2,24483 1,79586

8 grahamsm
el bolle

5 2,6 0,0026 0,00026 0,01520 0,30390 0,24312

9 2/3 
fuldkorn 

bolle

4,58 7,8 0,0078 0,00078 0,04559 0,99532 0,79625

10 1/3 fulkorn 
bolle

5,08 3,04 0,00304 0,000304 0,01777 0,34974 0,27979

11 købte 
bolle

5,03 7,9 0,0079 0,00079 0,04617 0,91789 0,73431

12 Big Mac 
bolle

5 8,6 0,0086 0,00086 0,05026 1,00522 0,80418
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