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Man kan ikke se alle strukturer i mælk

Mælkefedtkugler
Ostestrukturer

Valleprotein

Kasein miceller

Info:
- Bølgelængden af synligt lys sætter en grænse for hvad vi kan se i et mikroskop
- Grænsen for hvad vi kan se begrænser viden om strukturer i mejeriprodukter

Som biofysiker arbejder man med modeller
Ydre

Indre
Barriere

Virkeligt system

Model

Om modeller
• En simpel model er det nemmere at forklare og forstå
• Modellen skal kun indeholde antal parametre så det beskriver systemets opførsel
• Det gode ved madlavning er at flere systemer virker efter samme model.

Hvad er fysisk kemiske egenskaber?
Definition:
Mælks fysisk-kemiske egenskaber er den respons mælk har
når det udsættes for fysiske, kemiske, fysisk-kemiske eller
biokemiske ændringer.
Info:
Alle processerne har overlap og er alle er bevidst beskrevet
under én definition i lærermaterialet - fysisk-kemiske

Fysik

Kemi & Biokemi
Kemiske
reaktioner
Biokemiske
rektioner

•Piskning
•Kærning

•Oxidation
•Enzymer
•Bakteriekulturer
•Gæring

•Aggregering
/frastødning

•Lagring af energi
•Passiv transport

•Maillard

Fysisk-kemi

•Varmeledning

Varmeoverførsel,
diffusion, mekaniske
påvirkninger

•Karamellisering

Salt, pH,
Temperatur, Tryk

•Frastødning
•Osmose
•Faseovergange
•Destillering
•Trykkogning

LIDT OM MÆLK
• Mælks kemiske sammensætning
• Fordelingen af fedt og protein i mælk
• Mælk er ikke en ægte selvsamling

Mælks indhold

Hvad gør indholdet for de fysisk-kemiske egenskaber:
Mineraler:
• Calciumfosfat har strukturel funktion i proteiner
Protein:
• Aggregering, denaturering, emulgering
Fedt:
• Faseseparation, fedtkrystallisering
Kulhydrater:
• Indirekte pH ændringer (fermentering)

Mælks Indhold

- Mælk består af komponenter på flere størrelsesskalaer
1-10µm

15-150nm

2-5nm
1-2nm

pH ~6.7
Alle komponenterne er umiddelbart stabile i mælken
De fleste strukturer er ”konstruerede”, selv om de ser selvsamlede ud

Det første eksperiment: fysiske egenskaber af mælk
- hvilken farve har mælk?

Den hvide farve fra mælken kommer primært fra
lysspredning (Rayleigh/Mie) fra kasein micellerne.

Riboflavin (B2)

β-karoten

Info:
• Farven af vandfasen kommer primært fra riboflavin
• Farven af fedtfasen kommer primært fra β-karoten
• Riboflavin er gul/grøn og β-karoten er gul/orange

Sammensætningen af mælkefedt
Lipid fraktion
Triglycerider
1,2 – Diacylglyceroler
Monoacylglyceroler
Frie fedtsyrer
Fosforlipider
Cholesterol

95.80 %
2.25 %
0.08 %
0.28 %
1.11 %
0.46 %

Grå områder er hydrofobe, røde områder er hydrofile

Fordelingen af fedt i mælk
Mælkefedtkugler (ca. 1 – 10 µm)

Mælkefedtkugler:
Triglycerider
1,2 – Diacylglyceroler
Monoacylglyceroler
Frie fedtsyrer
Fosforlipider
Cholesterol

95.80 %
2.25 %
0.08 %
0.28 %
1.11 %
0.46 %

Proteiner i mælk

Aminosyrer sættes sammen i lange kæder og kaldes proteiner
- Proteiner er i celler normalt passivt strukturelle eller aktive og funktionelle (enzymer)
- Proteinerne i mælk benyttes som føde til nyfødte og er derfor tilstede i stor mængde uden reel
strukturel eller aktiv funktion.
- Valleproteinerne har en sekundær struktur
- Kaseinmiceller har ingen sekundær eller tertiær struktur (måske kvarternær)
- Generelt for proteiner: er de først er udfoldet kan de ikke foldes tilbage igen

Fordelingen af protein i mælk
Kaseinmiceller (ca. 15 – 150 nm) – Valleprotein (ca. 2-5 nm)

Kasein micelle:
αs1-kasein
αs2-kasein
β-kasein
κ- kasein
andre kaseiner

80%
34 %
8%
25 %
9%
4%

Valleprotein:
β-lactoglobulin
α-lactaalbumin

13 %
9%
4%

Andet protein

7%

Fordelingen af protein i mælk
Kaseinmiceller (ca. 15 – 150 nm)

Hydrofilt ydre beklædt
med κ-kasein

Kaseinmicelle

Isoelektrisk punkt ~4.6

Calciumfosfat
nanokrystaller
Indre med hydrofobe
områder (αs1-,αs2 & β-kasein)

Kasein micelle:
αs1-kasein
αs2-kasein
β-kasein
κ- kasein
andre kaseiner

80%
34 %
8%
25 %
9%
4%

Valleprotein :
β-lactoglobulin
α-lactaalbumin

13 %
9%
4%

Andet protein

7%

Fordelingen af protein i mælk
Valleprotein (ca. 2-5 nm)

Valleproteiner

α-lactalbumin

β-lactoglobulin

Info:
- Valleproteinerne har tertiær struktur
- De er meget hydrofile

Kasein micelle:
αs1-kasein
αs2-kasein
β-kasein
κ- kasein
andre kaseiner

80%
34 %
8%
25 %
9%
4%

Valleprotein :
β-lactoglobulin
α-lactaalbumin

13 %
9%
4%

Andet protein

7%

EKSEMPLER FOR FYSISK-KEMISKE PÅVIRKNINGER
•
•
•
•
•

Generelle påvirkninger af fedtstrukturer i mælk
Homogenisering
Mekanisk påvirkning af fedtfasen
Generelle påvirkninger af proteiner i mælk
Aggregering af protein

Generelle påvirkninger af fedtstrukturer i mælk

Ændringer i fedt strukturen skyldes typisk mekaniske påvirkninger og temperatur.
- Termisk stabilitet - Mælkefedtkuglerne er beskyttet af et proteinlag der:
- Udfolder og tilpasser sig opvarmning
- Udfælder og forårsager koagulering ved nedkøling (frysning)
- Mekaniske påvirkninger ødelægger fosforlipid-laget og er aggregerer fedtkuglerne
- Piskning danner koaguleret fedt omkring luftkugler
- Kærning får mælkefedtkugler til at støde sammen og ødelægge laget

Homogenisering

Info:
- Giver mere ensartet fordeling af mælkefedtkugler
- Giver mindre volumen per overfladeareal
- Proteiner stabiliserer fedtfasen som emulgatorere

Mekanisk påvirkning af fedtfasen
- Emulsioner ved piskning: luft-i-vand

•
•
•

Luft-i-vand emulsion
Når flødeskum piskes, udkrystalliserer (emulgerer) fedtet i nærheden af luftboblerne
og laver en ny luft-i-vand emulsion
Piskes der for meget aggregerer og udfælder det krystalliserede fedt

Mekanisk påvirkning af fedtfasen
- samme model for flere systemer

Mayonnaise

Bearnaise

Info:
- Emulsioner viser sig at være en generel model
- Viden om fedts fysisk-kemiske egenskaber sig i vand, kan overføres lignende systemer,
som fx mayonnaise og bearnaise
Billede af mayonaise er fra bogen ”Fornemmelse for Smag” Ole G. Mouritsen & Klavs Styrbæk

Mekanisk påvirkning af fedtfasen
- Emulsioner ved kærning: vand-i-fedt

•
•
•
•

Kærning
Mælkefedtkuglerne støder mod hinanden og
ødelægger fosforlipidlaget
Fedtfasen udfælder og der dannes i stedet en vandi-fedt emulsion
Det skal ske mens fløden er kold så smørret er i den
rigtige, faste fase

Generelle påvirkninger af proteiner i mælk

Proteiner
• Generelt sensitive over for pH, temperatur og saltindhold
• De fleste ændringer ved proteinstrukturen er irreversible
Kaseinmiceller
• Isoelektrisk punkt ~4.6
• Lav pH får calciumfosfat til at opløses
Valleprotein
• Udfolder omkring ~75°C og begynder at binde til andre strukturer
• Udfældning sker kun hvis pH samtidig er lav

Aggregering af proteiner
Syreaggregering

Løbeaggregering

Aggregering af kaseinmiceller i mælk
• I mælk er det primært aggregering af kaseinmicellerne man beskæftiger sig med
• Valle kan også udfælde men har som oftest betydning for teksturen af det udfældede kasein

Aggregering af proteiner
Generel mekanisme for løbe-aggregering:

- Koncentrering eller koagulering af kaseinproteinmassen (og fedt) fra mælk

Ost

36%

39g

Fedt

33%

36g

(23%)

(25g)

22%

24g

- Valle

1%

1g

Laktose

2%

2g

Mineraler

6%

6g

- Kasein

Separation

Mælk

pct.

(1 kg)

(108g)

Vand
Protein

Aggregering

pct.

Valle

pct.

(892g)

Vand

87%

870g

Vand

93%

831g

Fedt

4%

40g

Fedt

0,4%

4g

(3,3%)

(33g)

(0,9%)

(8g)

- Kasein

2,5%

25g

- Kasein

0,1%

1g

- Valle

0,8%

8g

- Valle

0,8%

7g

Laktose

5%

50g

Laktose

5,4%

48g

0,7%

7g

Mineraler

0,1%

1g

Protein

Mineraler

Processen medfører generelt at:
Mest kasein & fedt forbliver i osten
Valleprotein og laktose separeres fra
Mange mineraler sidder tilbage i osten

Protein

Aggregering af proteiner
- Koagulering ved hjælp af pH

•

•
•

Ved pH koagulering når man det
isoelektriske punkt for kaseinmiceller
ved ca. 4.6-4.8
Ved det isoelektriske punkt er den
samlede ladning af kaseinmicellen 0
Syrning sker enten ved at tilsætte syre
eller lade mælkesyrekulturer syrne
mælken

Aggregering af proteiner
- ostefremstilling

Osteløbe (chymosin) klipper overfladen
af kaseinmicellerne væk og får dem til
at aggregere

Aggregering af proteiner
- forskellen på pH og løbeaggregering

• Ved løbeaggregering får fraværet af κ-kasein også vandet til at indfinde sig i
hulrum mellem proteinnetværket

EN FORSKER I KØKKENET

Hvordan ville en forsker gå i køkkenet?

•
•

En opskrift er typisk målorienteret og lægger ikke op til at være undersøgende omkring
mekanismerne, den beskriver typisk en allerede gennemtestet proces
En måde at være undersøgende på kan være at vælge enkelte elementer af opskriften
der er eksemplarisk for en bestemt mekanisme og udfolde det i mindre eksperimenter.

En forsker i køkkenet
•

For at forstå madlavningsteknikkerne og egenskaberne af fødevarer ville en forsker
anvende den naturvidenskabelige metode

Om hypotese, metode og konklusion
• En god hypotese skal basere sig på viden og erfaring (ingen gætteri)
• Metoden skal undersøge så få parametre som muligt, individuelt
• Konklusionen skal tage højde for ukendte parametre og usikkerheder

Mælkesyrekultur syrner osten
Mesofile starterkulturer
Cheddar oste

Andre organismer

Salt

- og giver den smag

Vandindhold

pH

Thermofile starterkulturer

Hullede oste

Andre organismer

Salt

Vandindhold

pH

Cheddar

1,5

37

5,5

Emmenthaler

Propionibacterium

0,7

35

5,6

Cheshire

1,7

38

4,8

Gruyere

Propionibacterium

1,1

33

5,7

Colby

1,5

39

5,5

Hårde oste

Andre organismer

Hollandsk ost

Andre organismer

Salt

Vandindhold

pH

Gouda

Leuconostoc sp.

2,0

41

5,8

Edam

Leuconostoc sp.

2,0

42

5,7

Skimmeloste

Andre organismer

Salt

Vandindhold

Roquefort

Penicillum roqueforti

3,5

40

6,4

Gorgonzola

Penicillum roqueforti

2,5

45

6,2

Stilton

Penicillum roqueforti

2,3

39

6,2

Brie

Penicillum camemberti

1,6

52

6,9

Camembert

Penicillum camemberti

2,5

49

6,9

pH

Andre organismer

Havarti

Salt

Vandindhold

pH

1,9

43

6,4

Muenster

Brevibacterium linens

1,6

42

6,4

Limburger

Brevibacterium linens

2,0

45

6,8

Ost i saltlage

Andre organismer

Feta

Salt
3,0

Vandindhold
53

pH
4,5

Vandindhold

pH

Parmesan

2,6

31

5,4

Romano

5,5

23

5,4

Æltede oste

Andre organismer

Salt

Vandindhold

pH

Mozzarella

1,2

53

5,2

Provolone

3,0

42

5,4

•
•
•

Kitoste

Salt

Smagen kommer primært fra mælkesyrekultur
Hertil kommer variationerne i smag frembragt
ved forskelle i produktionen
Den primære opgave for kulturer i strukturel
sammenhæng er syrning af mælken

