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Farven har stor betydning for, om grøn-
sager ser lækre og indbydende ud for 

forbrugeren. Farven bruges ofte som en 
indikator for, om en grønsag er frisk, ser 
ud til at smage godt og være sund at spise. 
Grønsagers farve er stærkt knyttet til deres 
indhold af de naturlige farvestoffer (pig-
menter). De grønne, gule, orange, røde, 
violette og blå farver i frugt og grønsager 
skyldes fire grupper af naturligt forekom-
mende pigmenter: klorofyller, karotenoi-
der, anthocyaniner og betalaniner. Det er 
især karotenoiderne, som giver de gule, 
orange og røde farver (Figur 1). 

Hvad er karotenoider 
og hvilken betydning har de?
Karotenoiderne (Figur 2) er en gruppe af 
naturstoffer, som udover at være centrale 
farvestoffer i mange frugter og grønsager, 
også er kendt for deres antioxidant og 
A-vitamin virkning. At karotenoider har 
A-vitamin virkning betyder, at de kan 
omdannes til A-vitamin i kroppen via nog-
le komplicerede, metaboliske processer. 

A-vitamin fra kosten er nødvendigt for 
at udvikle og bevare et godt syn og sikre 
en normal vækst. Om et karotenoid har A-
vitamin virkning eller ej, afhænger af dets 

kemiske struktur. Lycopen, som er domine-
rende i tomater og giver tomater deres røde 
farve, har ikke A-vitamin virkning. Det har 
karotenoiderne, A- og B-karoten, som er 
dominerende i for eksempel gulerod. 

Befolkningen i den vestlige verden får 
som regel dækket deres A-vitamin behov 
gennem en sund og varieret kost, i mod-
sætning til udsatte befolkningsgrupper i 
mange ulande, som f.eks. børn og kvinder. 
De lider ofte af A-vitamin mangel, som 
giver sig udtryk i forskellige former for 
øjensygdomme, som medfører delvis eller 
total blindhed. Udover karotenoidernes A-
vitamin virkning, tyder forskning på, at de 
også kan reducere risikoen for at udvikle 
forskellige udbredte velfærdssygdomme i 
den vestlige verden.

Karotenoider i gulerødder
I Danmark er guleroden en af de vigtig-
ste kilder til karotenoider og A-vitamin i 
grønsager. Den smager godt, har en flot 
og indbydende farve som følge af karo-
tenoiderne, en lang holdbarhed og man-
ge anvendelsesmuligheder som rå eller 
opvarmet grønsag og som juice. 

Samtidig er guleroden sund, idet den 
indeholder andre sundhedsfremmende 
stoffer, som for eksempel polyacetylener, 
hvis sundhedsvirkning er beskrevet i en 
artikel her i bladet. Dette kan være nogle 
af grundene til, at der årligt konsumeres 
mere end 10 kg gulerødder per indbyg-
ger i Danmark. Gulerødder har naturligt 
et meget højt indhold af A- og B-karoten. 
Begge karotenoider har A-vitamin virk-
ning, mens det primært er B-karoten, som 
bidrager til den karakteristiske orange farve 
i gulerod.

Gennem sortsvalg og ved valg af for-
skellige typer af gulerødder er det muligt 
at opnå en forskel i farve, smag og indhold 
af sundhedsfremmende stoffer i guleroden. 
Lige siden guleroden blev introduceret i 
Danmark via hollandske bønder på Ama-

ger har det været den orange gulerod, som 
har domineret det danske marked. 

Men i Lilleasien, hvor guleroden stam-
mer fra, findes der en række varianter af 
gulerødder i forskellige farver (Figur 3). I 
2003 introducerede den danske detailhan-
del således en rød gulerod på det danske 
marked. I fremtiden vil vi sandsynligvis se 
andre varianter af farvede gulerødder på 
det danske marked. 

A-vitamin virkning 
i farvede gulerødder  
Har de nye farvevarianter af gulerødder 
også A-vitamin virkning? Det spørgsmål 
stillede vi os selv i 2003, da vi på daværen-
de tidspunkt havde midler til at bestemme 
indholdet af A- og B-karoten i gulerødder 
via et forskningsprojekt om karotenoider i 
grønsager og deres betydning for sundhed 
og farve. 

Resultatet af disse undersøgelser frem-
går af Tabel 1. Ikke overraskende, så havde 
den orange gulerod, i dette tilfælde sorten 
Bolero, den højeste A-vitamin virkning, 
mens hvid gulerod ikke havde nogen A-
vitamin virkning. A-vitamin virkningen var 
meget lav i gul gulerod, middel i den røde 
gulerod og høj i den orange/violette, der er 
karakteriseret ved at have en kraftig farvet 
orange indre marv og violet bark (Figur 3, 
Tabel 1). Det dominerende karotenoid i 
den gule gulerod er sandsynligvis lutein, 
og i den røde gulerod lycopen, begge 
uden A-vitamin virkning. I den orange og 
den orange/violette gulerod er det ß-karo-
tin, som dominerer.

   
Sammenhæng mellem gulerodens 
farve og dens A-vitamin virkning?
I forskellige farvede gulerødder opnår man 
en signifikant ændring i karotenoid ind-
holdet og hermed i A-vitamin indholdet. 
Ud fra ovenstående resultater kan man 

ikke nødvendigvis bruge farven til at forud-
sige, hvilken gulerod som har det højeste 
A-vitamin indhold. 

Ydermere ændres indholdet af andre 
centrale sundhedsgavnlige stoffer, som 
f.eks. polyacetylener, ikke nødvendigvis 
på samme måde som karotenoid indholdet 
og hermed A-vitamin virkningen i nye vari-
anter af gulerødder. For at kunne forudsige 
sundhedsværdien er det derfor nødvendigt 
med specifikke analyser for indholdet af 
disse andre sundhedsgavnlige stoffer.  

For yderligere information: 
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Figur 1: Vegetabilske produkter med højt karotenoid indhold Figur 3: Varianter af farvede gulerødder. Foto: Jens Madsen, Afd. for Råvarekvalitet, DJF

Figur 2: Kemisk struktur og farve af de mest almindelige 
karotenoider i frugt og grønsager 

Tabel 1: A-vitamin indhold i forskellige farvede gulerødder
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