
 

 

 

 

 

 

 

University of Southern Denmark

Aromastoffer i hyld

Christensen, Lars Porskjær; Kaack, Karl Viggo

Published in:
Grøn Viden, Havebrug

Publication date:
2002

Document version:
Forlagets udgivne version

Citation for pulished version (APA):
Christensen, L. P., & Kaack, K. V. (2002). Aromastoffer i hyld. Grøn Viden, Havebrug, (146), 1-6.
http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/gvh146.pdf

Go to publication entry in University of Southern Denmark's Research Portal

Terms of use
This work is brought to you by the University of Southern Denmark.
Unless otherwise specified it has been shared according to the terms for self-archiving.
If no other license is stated, these terms apply:

            • You may download this work for personal use only.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying this open access version
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details and we will investigate your claim.
Please direct all enquiries to puresupport@bib.sdu.dk

Download date: 23. May. 2023

http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/gvh146.pdf
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/publications/24f53c34-da6d-47d0-bec6-c0996c570559


2 4•Havebrug nr. 146   2002 •Havebrug nr. 146   2002 •Havebrug nr. 146   20023

I folkemedicinen har hylden
(Sambucus nigra L.) længe været
kendt som planten, der kunne
kurere mange sygdomme. Eksem-
pelvis anvendes hyldeblomsterne,
som sved- og vanddrivende mid-
del og hyldebær, skulle bl.a. have
en forebyggende og en lindrende
virkning på forkølelse. Udover
anvendelse til naturmedicin dyr-
kes hyld især med henblik på
fremstilling af fødevarer, hvor
de vigtigste produkter er usødet
og sødet saft af bær og blomster.
Usødet saft af hyldebær anvendes
ved fremstilling af vinsæt (3 ugers
vin) og sødet saft,  anvendes til
hyldebærsuppe eller drikkes som
varm saft. Sødet hyldeblomstsaft
er særdeles velsmagende og skal
nydes afkølet.

Markedet for hyldeprodukter
er stigende herhjemme og i ud-
landet og som konsekvens deraf

er der i de senere år udført en del
udviklings- og forædlingsarbejde
på hyld. Denne Grøn Viden be-
skriver aromastoffer i saft baseret
på hyldeblomster og hyldebær fra
udvalgte sorter. Disse resultater
danner bl.a. grundlaget for udvæl-
gelsen af sorter med en kraftig
hyldaroma og forbedret smag.
Dyrkning og formering af hyld
er hhv. beskrevet i Grøn Viden,
Havebrug nr. 46 og 143.

Hyldeblomst- og hyldebærsaft
Aromastofanalyserne af hylde-
blomst- og hyldebærsaft fra for-
skellige sorter er foretaget på en
sødet saft, hvis fremstilling er
beskrevet nedenfor.

2 liter hyldeblomstsaft kon-
centrat blev fremstillet udfra
300 g friske blomster, 255 g
skræl fra citroner, 1,5 kg sukker,

60 g vinsyre og som konserverings-
middel 2 ml Atamon opløsning. Til
blomster, sukker og citronskræller
blev der tilsat 1 liter kogende vand
og derefter vinsyre og Atamon.
Drikkeklar hyldeblomstsaft blev
fremstillet ved at fortynde koncen-
tratet 4 gange med vand. Aroma-
stofanalyserne blev foretaget på
koncentratet.

Sødet hyldebærsaft blev frem-
stillet udfra halvfrosne bær, der
først blev blendet og dernæst ud-
sat for varmebehandling (70 ˚C)
i en mikrobølgeovn i 20 minutter,
hvorefter saften fra bærene blev
presset ud. Til 1 liter saft blev der
tilsat 400 g sukker og 2 ml Atamon
opløsning.

Aroma og smag
Smagen af salt, surt, sødt og bittert
er  “ægte”og smages med tungen.
Den resterende  “smag” vi oplever
ved indtagelse af fødevarer, er
næsens respons på de aromastof-
fer, der frigives fra dem. Når man
f.eks. spiser en appelsin opleves
den syrlige og søde smag på tun-
gen. Den karakteristiske citrus-
smag fra appelsinen er en  “lugt-
oplevelse” under spisningen. Duf-
ten fra fødevarer skyldes alene de
aromastoffer som udsendes. Aro-
mastoffer spiller derfor en afgø-
rende rolle for den sensoriske op-
levelse ved indtagelse af fødevarer.

Opsamling og analyse
af aromastoffer
De flygtige stoffer, der udsendes
fra fødevarer, betegnes ofte aro-
mastoffer, selvom de ikke alle kan

opfattes af den menneskelige lug-
tesans, og derfor ikke har nogen
aroma. Dog kan den menneske-
lige næse bruges som et avanceret
måleredskab, der sammen med de
instrumentelle metoder kan iden-
tificere de aromastoffer, der bidra-
ger med en sensorisk egenskab.

Da aromastoffer oftest udsen-
des i relativt lave koncentrationer,
er det oftest nødvendigt at opsamle
og opkoncentrere dem inden ana-
lyse for at opnå tilpas følsomhed.
Aromastofferne, der udsendes fra
hyldeblomst- og hyldebærsaft blev
opsamlet ved et såkaldt  “purge
and trap”-system, se foto 1. Saften
anbringes i en kolbe (300 ml) og
der tilsættes en intern standard,
og sfæren omkring saften aflukkes
så systemet er tæt.  En gasstrøm
(nitrogen) blæses igennem saften,
og de flygtige stoffer akkumuleres
på en kolonne med et specielt

Lugtgruppe/aromastoffer

Hyldeblomst- og bær

(–)

cis-rosenoxid
trans-rosenoxid
nonanal
neroloxid
dihydroedulan
hotrienol
β-damascenon

(+)

GC-snif "lugt" (hyldeblomstsaft)

hyldeblomster
hyldeblomster
svag hyldeblomst
hyldeblomster, blomsteragtig

svag blomsteragtig, hyldeblomster
hyldebær, frugtagtig

GC-snif "lugt" (hyldebærsaft)

hyldeblomster

hyldeblomster, frugtagtig
hyldeblomster, metal
hyldebær
blomsteragtig, sød
hyldebær

Frugtagtig

(–)
(+)

(+)
(–)
(–)

pentanal
2-methyl-1-propanol
2-og 3-methyl-1-butanol
heptanal
octanal
methylbenzoat
ethylbenzoat

(+)

frugtagtig, vanillie

citrus, frugtagtig

frugtagtig
frugtagtig
frugtagtig, sød

citrus
frugtagtig
frugtagtig, blomsteragtig

Blomsteragtig
(–)4-methyl-3-penten-2-on

(Z)-β-ocimen
linalool
α-terpineol

(–)
sød, blomsteragtig
sød, blomsteragtig
blomsteragtig, freesia, sød
blomsteragtig, sød

blomsteragtig, freesia
blomsteragtig, sød

Græsagtig

(+)

(+)

hexanal
1-hexanol
(E)-3-hexen-1-ol
(Z)-3-hexen-1-ol
(E)-2-hexenal
(E)-2-hexen-1-ol
(E)-2-octenal

(+)
(+)

grønt græs
frisk græs, frugtagtig
grønt, fedtagtig, krydret
frisk grønt græs

grøn peber

grønt græs

frisk grønt græs
grønt æble
grønt æble
grønt æble

Andre
sød

(+)

sød

(–)1-butanol
1,8-cineol
1-octen-3-on
1-octen-3-ol
1-octanol
benzaldehyd
β-caryophyllen

(–)pebermynte, menthol
champignon

skarp, krydret, fedtagtig

krydret, sød
sød
lakrids

p-methoxystyren
1, 1,6-trimethyl-1,2-
dihydronaphtalen

champignon
champignon
citrus, krydret
(–)
(–)
(–)
(–)

Tabel 1. Aromastoffer, som bidrager til hyldaromaen i henholdsvis hyldeblomst- og hyldebærsaft bestemt ved snif-
analyse. Kun aromastoffer, der ved GC-snif havde en  “lugt“ er medtaget. (–) = ikke detekteret. (+) = detekteret, men
ingen  “lugt“ ved GC-snif

Foto 1. Hyldebærsaft gjort klar til analyse for aromastoffer. Opsamlingen
af aromastoffer foregår i et Termarksskab, hvor temperatur, flowet af gas-
strømmen og andre parametre kan kontrolleres

Foto 2.
Nærbillede af snifporten

Foto 3. Personen
på billedet er

i gang med en
snifanalyse

porøst materiale, det vil sige
aromastofferne  “fanges på en
fælde”. Efter opsamling analy-
seres aromablandingen ved hhv.
gaskromatografimassespektrome-
tri og gaskromatografi for at iden-
tificere hvilke aromastoffer, der
er i  prøven og for at bestemme
mængden af dem. Hyldebær-
og hyldeblomstsaft indeholder
over 50 aromastoffer, hvor de
vigtigste mht. aroma, er angivet
i tabel 1.

Snifanalyse
Det er ofte svært at beskrive
de enkelte aromastoffers bidrag
til aromaen, idet aromastoffer
kan påvirke hinandens  “lugte”.
Eksempelvis kan et flygtigt stof,
der ikke har nogen aroma, være
i stand til at forstærke/formindske
aromaen af andre aromastoffer.

Derudover spiller koncentrationen
af de enkelte aromastoffer også en
rolle, idet et aromastof kan have
en ubehagelig duft i høje koncen-
trationer, men være meget velduft-
ende i lave koncentrationer og om-
vendt. Den samlede lugtoplevelse
ved indtagelse af fødevarer afhæn-
ger derfor af koncentrationen af
de enkelte aromastoffer og deres
gensidige påvirkning.

Det er dog muligt at identifi-
cere de flygtige stoffer, der er vig-
tige for aromaen af et givet pro-
dukt, vha. den menneskelige lug-
tesans. Den menneskelige næse
benyttes til at  “sniffe” sig frem til
de vigtige aromastoffer i en så-
kaldt snifanalyse, hvor den men-
neskelige lugtesans bruges som
detektor. Ved snifanalyse benyttes
en snifport, der er en anordning,
som gør det muligt for den men-
neskelige lugtesans at registrere
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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning

Lugtgruppe

Hyldeblomst- og bær

Allesø

7.7
45.6

17.0
15.4
14.3

100.0
2465

Frugtagtig
Blomsteragtig
Græsagtig
Andre
Total i %
Total i ng pr. ml

Donau

4.8
36.3

12.5
22.0
24.4

100.0
2779

Sambu

9.6
39.5

27.9
12.0
11.0

100.0
2834

Sampo

5.0
56.4

22.4
5.4

10.8
100.0
2441

Samyl

9.6
36.2

20.9
17.0
16.3

100.0
2241

a I lugtgrupper er også inkluderet de aromastoffer hvis "lugt" kendes, men ikke er detekteret ved snifanalysen

Lugtgruppe

Hyldeblomst- og bær

Donau

17.0
1.8

5.6
64.0
11.6

100.0
648

Frugtagtig
Blomsteragtig
Græsagtig
Andre
Total i %
Total i ng pr. ml

Haschberg

22.6
4.9

4.9
60.6
7.0

100.0
709

Mammut

49.8
4.7

6.9
33.4
5.2

100.0
813

Sambu

30.7
1.6

6.4
54.3
7.0

100.0
705

Samyl

17.8
1.7

7.5
66.3
6.7

100.0
504

a I lugtgrupper er også inkluderet de aromastoffer hvis "lugt" kendes, men ikke er detekteret ved snifanalysen

Samdal

24.1
11.7

9.5
49.1
5.6

100.0
545

Sampo

30.1
2.7

7.4
53.3

6.5
100.0
1111

de enkelte aromastoffers  “lugt“,
se foto 2 og 3.

Snifanalysen af hyldeblomst-
og hyldebærsaft viste, at adskillige
aromastoffer bidrager til aromaen
og at disse kan inddeles i grupper
efter deres duft, se tabel 1. Selv-
om alle dufte fra aromastofferne
i hyldeblomst- og hyldebærsaften
bidrager til det samlede sensori-
ske indtryk, er aromastoffer med
den karakteristiske duft af hylde-
blomst/hyldebær sammen med
aromastoffer med blomsteragtig
og frugtagtig duft afgørende for
en god hyldaroma, se tabel 1.
Aromastoffer med en græsagtig
duft er med til at frembringe en

friskhed  i saften, der især kende-
tegner hyldeblomstsaften.

Sammenligning af hyldsorter
Vi har indtil videre undersøgt
aromastofindholdet og aromapro-
filen af hyldeblomstsaft fremstil-
let udfra sorterne, Allesø, Donau,
Sambu, Sampo og Samyl og hyl-
debærsaft fremstillet udfra fra sor-
terne, Donau, Haschberg, Mam-
mut, Sambu, Samdal, Sampo og
Samyl.

Aromastofanalysen af de for-
skellige hyldeblomstsafte viste, at
selvom de er forskellige med hen-
syn til det totale indhold af aro-

mastoffer og i aromaprofil er det
svært at konkludere hvilken af de
undersøgte sorter, der giver den
mest velsmagende hyldeblomst-
saft, se tabel 2. Dog har hylde-
blomstsaften fra Sampo den bed-
ste aromaprofil med klart det hø-
jeste indhold af aromastoffer, der
bidrager med den karakteristiske
duft af hyldeblomst. Sampo må
derfor antages at være den mest
velegnede af de undersøgte sorter
med hensyn til produktion af
hyldeblomstsaft.

De producerede hyldebærsafte
er ligeledes forskellige både hvad
angår aromaprofil og deres totale
indhold af aromastoffer, se tabel 3.

Tabel 2. Aromastofindholdet (i %) i hyldeblomstsaft fra 5 sorter fordelt på lugtgrupper a samt det totale indhold af
aromastoffer i saften (i ng pr. ml)

Tabel 3. Aromastofindholdet (i %) i hyldebærsaft fra 7 sorter fordelt på lugtgrupper a samt det totale indhold af
aromastoffer i saften (i ng pr. ml)

Som det fremgår af tabel 3 adskil-
ler hyldebærsaften fra sorterne
Sampo og Mammut sig fra de
andre hyldebærsafte ved at have
et relativt højt indhold af aroma-
stoffer, der samtidig er fordelt på
nogle af de vigtigste aromagrupper.
Hyldebærsaften fra sorten Samdal
har nok den bedste fordeling af
aromastoffer, men til gengæld er
dens totale indhold af aromastof-
fer relativt lav. De bedst egnede
sorter til fremstilling af en velsma-
gende hyldebærsaft med en god
aroma synes at være Sampo,
Mammut og Samdal.

Fremtidige sensoriske under-
søgelser af hyldeblomst- og hylde-
bærsafte fremstillet udfra de for-
skellige sorter må vise, om der er
korrelation imellem et højt aroma-
stofindhold/en god aromaprofil og
en velsmagende hyldeblomst- og
hyldebærsaft. Hvis dette er tilfæl-
det har vi nogle klare objektive pa-
rametre, hvorved vi kan udvælge
de bedste sorter til produktion af
velsmagende hyldeprodukter.

Hyld (Sambucus nigra L.) i blomst

Konklusion
• Aromastoffer i hyld spiller en

afgørende rolle for vore senso-
riske oplevelse ved indtagelse
af hyldeprodukter.

• Hyldeblomst- og hyldebærsaft
indeholder over 50 aromastof-
fer, hvoraf dem med en karak-
teristiske duft af hyldeblomst/
hyldebær anses for at være vig-
tige for en god hyldaroma sam-
men med aromastoffer med
blomster- og frugtagtig duft.

• Aromastofanalyser på hylde-
blomstsaft indikerer, at Sampo
er den af de 5 undersøgte sor-
ter, der giver den mest velsma-
gende hyldeblomstsaft.

• Aromastofanalyser på hyldebær-
saft fremstillet udfra 7 forskellige
sorter tyder på, at Sampo, Mam-
mut og Samdal er de mest vel-
egnede af de undersøgte sorter
til produktion af hyldebærsaft.

• Aromastoffer kan højst sand-
synlig bruges som en selektions-
parameter ved udvælgelsen af
hyldsorter til saftproduktion.

• Sensoriske undersøgelser skal
bekræfte om resultaterne fra
aromastofanalysen kan bruges
til udvælgelsen af de bedste sor-
ter til saftproduktion.


