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Store forskelle i mælkens ostningsevne
resultater fra et netop afsluttet ph.d. projekt har vist, at mælk fra danske køer har meget forskellig 
ostningsevne, og at noget mælk slet ikke kan koagulere.  mælk med dårlig ostningsevne forringer 
osteudbyttet af den samlede pulje mælk.

Mælkens ostningsevne er vigtig 
for styring af selve ostningsproces-
sen og for det færdige produkt. 
Selve opbygningen af koaglet og 
fastheden af den masse, der senere 
bliver til den færdige ost, er afgø-
rende for osteudbyttet og dermed 
indtjeningen til både mejerier og 
mælkeproducenter. 

Ostningsegenskaberne for 
mælken fra KFC

I et ph.d. projekt kaldet ”Ostnings-
projektet” ved Det Jordbrugsviden-
skabelige Fakultet, blev variationer-

ne i mælkens ostningsegenskaber 
undersøgt i en screening af dyr og 
racer på Kvægbrugets Forsøgscen-
ter (KFC). Screeningen blev udført 
på både SDM, RDM og Jersey. 
Undersøgelserne viste, at langt 
de fleste prøver (ca. 80 %) havde 
gode ostningsegenskaber, men at 
der var problemer med koagule-
ringen i den resterende del. Der 
var 20 % af prøverne, der havde 
dårlige koaguleringsegenskaber 
ud fra de kriterier, der blev sat, og 
blandt disse var der 3 %, der slet 
ikke kunne koagulere efter tilsæt-
ning af osteløbe. 

Forbedring af mælkens 
ostningsegenskaber 
gennem avlsarbejde

Man kan så spørge, om fordelin-
gen af mælk med gode/dårlige ost-
ningsegenskaber er repræsentativ 
for danske besætninger? Det er vi 
nu ved at undersøge for danske og 
svenske racer i forskningsprojektet 
Milk Genomics, hvor vi undersø-
ger ostningsegenskaber af mælk 
indsamlet fra i alt 1200 danske og 
svenske køer. Forskningsprojektet 
har til formål at identificere den del 
af koaguleringsegenskaberne, som 
skyldes genetiske årsager og som 
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dermed vil kunne forbedres gen-
nem avl. Man kan finde yderligere 
information om Milk Genomics 
projektet på www.milkgenomics.dk.

mælk med dårlig 
ostningsevne forringer 
osteudbyttet af den 
samlede pulje mælk

En anden relevant betragtning er, 
hvad det betyder for ostefremstil-
lingen at blande mælk med dårlig 
ostningsevne med mælk med gode 
ostningsegenskaber – i hvor høj en 
grad vil de dårlige ostningsegen-
skaber ”slå igennem” i tankmælk 
og i sidste ende i mejeriernes 
silomælk. Vi har derfor udført et 

forsøg, hvor vi har blandet en pulje 
af mælk med meget dårlige koa-
guleringsegenskaber med en pulje 
af mælk med gode koagulerings-
egenskaber og undersøgt, hvad 
det betyder for ostningsevnen.

Forsøget viste, at hvis der iblandes 
f.eks. 25 % dårligt koagulerende 
mælk, til en pulje af godt koagu-
lerende mælk, så forringes hastig-
heden hvormed ostemassen eller 
koaglet opbygges, med næsten 30 
%-point (fra ca. 35 enheder til ca. 
25 enheder), dvs. en forringelse på 
næsten 1/3. Hastigheden hvormed 
ostemassen opbygges er en vigtig 
koaguleringsparameter, da den er 
korreleret med osteudbyttet. 

Flere oplysninger

Lotte Bach Larsen, lektor, 
Institut for Fødevarekvalitet
Tlf. 8999 1171
LotteBach.Larsen@agrsci.dk

Der forekommer altså at være en 
stor økonomisk gevinst at hente 
ved at anvende viden til at opti-
mere mælkeråvaren, således at 
mælkens ostningsegenskaber 
forbedres, da det afgjort vil have 
betydning for udbytte og effektivi-
tet i fremtidens osteproduktion.
Arbejdet er udført i samarbejde 
med Arla Foods.
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