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I Danmark og i den nordlige del af Europa 
er klimaet ideelt til at dyrke rodfrugter. 

De danske grønsagsavlere har en lang 
tradition for at dyrke gulerødder, knoldsel-
leri, persillerod. (Figur 1). Disse rodfrugter 
tilhører Skærmplantefamilien. 

Forbruget af rodfrugter har i mange år 
været for nedadgående i takt med, at dan-
skerne byttede supper ud med salater. I de 
senere år har forbruget igen været i kraftig 
vækst, nok især fordi kendte kokke har 
været i stand til at forvandle de uhåndter-
lige rødder til kulinariske lækkerier. 

Rodfrugter er sunde
Rodfrugter indeholder cirka 90% vand og 
har derfor en lav energitæthed. De inde-

holder meget lidt fedt og protein, men en 
række vigtige vitaminer, mineraler og kost-
fibre samt sekundære plantestoffer. 

Forskere har i mange år fokuseret på, at 
det var de naturlige farvestoffer, som flavo-
noider og karotenoider, der havde betyd-
ning for den sundhedsfremmende effekt 
af frugt og grønt på grund af deres antio-
xidant virkning. Forskerne mente, at det 
var disse stoffers evne til at uskadeliggøre 
frie radikaler i kroppen, der var årsag til, 
at stofferne havde en sundhedsbetydende 
virkning. Frie radikaler dannes hele tiden 
i kroppen, og hvis de ikke uskadeliggøres, 
kan de forårsage uoprettelige skader på 
cellerne og dermed være årsag til forskel-
lige sygdomme. 

Nyere forskning har dog vist, at et højt 

indtag af antioxidanter via frugt og grønt 
ikke nødvendigvis modvirker de uheldige 
virkninger af frie radikaler, tværtimod. Vi 
har derfor rettet fokus mod en helt anden 
gruppe af stoffer i rodfrugter – de såkaldte 
polyacetylener – som findes naturligt i 
meget små koncentrationer i mange rod-
frugter, typisk i størrelsesordenen cirka 
0,005 procent af friskvægten. 

Rodfrugter indeholder polyacetylener     
Mange af vores mest kendte rodfrugter som 
gulerod, knoldselleri, persillerod og pasti-
nak indeholder polyacetylener (Figur 2). 
Polyacetylener indgår i planters naturlige 
forsvarssystem, og de dannes især under 
dyrkning og lagring, når gulerødder for 

eksempel angribes af svampesygdomme. 
Stofferne kan i og for sig betragtes som 
planternes helt personlige hjælpestoffer 
eller ’pesticider’, som de danner og bruger 
i kampen for at overleve.

 
Falcarinol har sundhedsvirkning
Flere undersøgelser har vist, at det især 
er falcarinol, der har fysiologisk virkning 
i biologiske systemer (Figur 2). Falcarinol 
i små koncentrationer stimulerer immun-
forsvaret, hæmmer vækst af kræftceller i 
laboratoriet og udvikling af kræftsvulster i 
levende mus og rotter. Derfor anser vi i dag 
polyacetylener som nogle af de væsentlig-
ste sundhedsfremmende stoffer i rodfrugter 
– i de koncentrationer, som de naturligt 
forefindes i grøntsagerne. 

Falcarindiol er bittert 
Falcarinol optræder ofte sammen med fal-
carindiol, som er en anden fremtrædende 
polyacetylen i rodfrugter fra Skærmplante-
familien (Figur 2). Falcarindiol har også en 
sundhedsfremmende effekt, om end den er 
mindre end for falcarinol. Og så er stoffet 
meget bittert. 

Falcarindiol findes især i skrællen hos 
guleroden, hvor den udgør et solidt forsvar 
mod angreb af svampe. Falcarinol findes 

derimod primært i og omkring marven af 
guleroden, hvor den beskytter mod svam-
peangreb inde i roden. I praksis betyder 
denne fordeling af falcarinol og falca-
rindiol, at det for det meste er muligt at 
fjerne den bitre smag af falcarindiol ved at 
skrælle gulerod, men samtidig bevare den 
sundhedsfremmende effekt af falcarinol. 

Indholdet af polyacetylener 
varierer i rodfrugter
Indholdet af falcarinol og falcarindiol vari-
erer i rodfrugter (Figur 3). Resultaterne  i 
figur 3 stammer fra en nyligt offentliggjort 
østrigsk undersøgelse, der viser, at knold-
selleri og pastinak har et væsentligt højere 
indhold af falcarinol end for eksempel 
gulerod og persillerod. Samtidig indehol-
der disse grøntsager væsentligt mere af den 
bitre falcarindiol end eksempelvis gulerod. 
Desværre har forfatterne af den østrigske 

undersøgelse ikke angivet, om rodfrug-
terne var skællet. 

Fremtidens udfordring
Fremtidens udfordring for forskerne er at 
finde det optimale indhold af falcarinol og 
falcarindiol i rodfrugter, således at vi opnår 
den maksimale sundhedsværdi, uden at vi 
går på kompromis med smagen. Kan vi få 
smag og sundhedseffekt til at gå op i en 
højere enhed, er vi sikre på, at den danske 
forbruger oftere vil vælge sundt og grønt. 

Vi har dog brug for mere viden om, 
hvordan indholdet af polyacetylener påvir-
kes af sort, dyrkning, opbevaring, frysning 
og tilberedning – så vi sammen med 
planteforædlere, producenter og fødeva-
reindustri kan sikre den europæiske for-
bruger velsmagende og sunde rodfrugter 
i fremtiden. 

 


De sunde rodfrugter
Forskerne ved Afd. for Råvarekvalitet, 
DJF i Årslev har igennem de sidste 5 år forsket 
i de sundhedsgavnlige stoffer i rodfrugter 
samt deres betydning for smag 
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Merete Edelenbos • DJF • Afd. for Råvarekvalitet • Forskningscenter Årslev • Merete.Edelenbos@agrsci.dk
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Figur 3. Indhold af falcarinol og falcarindiol i forskellige rodfrugter i mg per 100 g frisk vægt

Figur 1. Eksempler på forskellige rodfrugter fra Skærmplantefamilien

Figur 2. 
Den kemiske struktur 
af polyacetylenerne, 

falcarinol og falcarindiol. 
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