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Frysning har som konserverings-
form været kendt siden oldtiden,
men frysning som industriel pro-

ces opstod først i 1900-tallet.
Det første patent der blev

udtaget vedrørende indu-
striel frysning i 1913,

er faktisk dansk. Fiske-
eksportør J.A.Ottesen
fra Thisted havde
ingen teknisk eller
videnskabelig uddan-
nelse, men han eks-
perimenterede sig
frem og opfandt i

1911 den første veleg-
nede metode til hurtig

frysning af fisk. Det nye
ved metoden var at lade

mættet saltvand (brine) cirku-
lere hurtigt rundt om fisken ved
ca. –17°C, således at fisken blev
frosset ind i løbet af kort tid uden
at optage salt.

Definitioner af holdbarhed
Frossen fisk er let at lagre og 
distribuere, men holdbarhed ved
frostlagring er afhængig af tid,
temperatur og fiskeart (Tabel 1).
Under ideelle omstændigheder
(lav og konstant frostlagrings-
temperatur) kan enkelte fiskearter
holde en rimelig spisekvalitet i
over et år. Holdbarheden kan 
vurderes ved enten den praktiske
lagringstid (PSL – Practical Stor-
age Life) eller lagringstiden med
høj kvalitet (HQL – High Quality
Life).

PSL er defineret som den tid pro-
duktet kan ligge på frostlager, før
det mister sine karakteristiske
egenskaber og bliver uacceptabelt
som fødevare. PSL fastsættes
oftest mellem handelspartnere, og
der er ingen lovgivningsmæssige
regler på området.

Flemming Jessen
& Jette Nielsen
Danmarks
Fiskeriundersøgelser,
Afdeling for 
Fiskeindustriel Forskning

God og dårlig frossen fisk –
hvorfor er der forskel?

Frysning er den mest anvendte konserveringsform for fisk – glo-
balt fryses over 30% af alle fisk og fiskeprodukter før de handles.
Alligevel anses fersk (ikke-frossen) fisk for at have en betydelig
bedre spisekvalitet end frossen fisk. Det kan dog lade sig gøre at
fremstille frossen fisk af høj kvalitet ved at fryse fisken hurtigt og
lagre den ved konstant lav temperatur. Herved kan de fysiske og
kemiske processer der forringer kvaliteten, mindskes. De kvalitets-
forringende processer er f.eks. dannelse af iskrystaller, harskning
af fedt samt nedbrydning af fiskemusklens proteiner. Artiklen
beskriver DFU’s forskning i disse processer og den forståelse vi
i dag har for deres betydning for fiskens kvalitet. 

J.A.Ottesen



HQL er et mål for hvor længe
produktet kan frostlagres inden
smagsdommere kan skelne en
tydelig forskel fra den oprindelige
kvalitet. HQL er i reglen 2-3 gange
kortere end PSL, og det er PSL
der angives på produkterne.

Frysekæden
Der er lang vej fra fisken trækkes
op af havet til det frosne produkt
når forbrugeren (Figur 1).

Normalt fremstilles frosne fiske-
produkter på to forskellige måder:
enten fryses fisken ombord, eller
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Kvalitetsforandringer i fersk og frossen fisk
Under kølelagring (dvs. ved temperaturer mellem 0 og 5°C) for-
andres fiskens kvalitet ved iltning af især fiskens fedt (harskning),
selvfordøjelse ved hjælp af fiskens egne enzymer (autolyse) og
bakterievækst. Det er som oftest bakteriernes affaldsprodukter
der får fisk til at lugte dårligt, og bakteriernes nedbrydning af
fisken der forårsager forrådnelse.Ved frysning og frostlagring for-
hindres bakterievækst, men harskning og autolyse stadig kan
foregå. Det går dog langsommere under frysepunktet. Desuden
ødelægges kvaliteten i frossen fisk fordi strukturen af fiskens
proteiner forandres (protein-denaturering).

Filetering,
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pakning

Landing og
auktionOptøning
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og frysning

ombord

Trawler
Rensning og
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Trawler
Rensning og
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Figur 1.
Frysekæden. Fisken kan enten fryses
ombord eller i land.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Holdbarhed i måneder

–18°C – 30°C   
Fisketype PSL HQL PSL HQL

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mager fisk (f.eks. torsk) 7 3 12 6  
Fed fisk (f.eks. laks) 7 3 18 6  
Lille fed fisk (f.eks. sild) 5 2 10 5  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tabel 1.
Den praktiske lag-
ringstid, PSL, og
lagringstiden med
høj kvalitet, HQL,
for tre fisketyper.



de fryses i land. Ombord fryses
fisken enten hel eller forarbejdet
som filet. Den frosne filet anven-
des oftest til direkte salg, mens
den hele fisk tøs op i land, forar-
bejdes og fryses igen (dobbeltfrys-
ning). Frysning ombord foregår
dog traditionelt ikke i danske far-
vande. Her landes fisken i stedet
kølet (islagret) hvorefter den forar-
bejdes og fryses.

Hvordan opfattes 
kvalitetsforandringer?
Talrige forbrugerundersøgelser
viser at frossen fisk i detailhandlen
smager meget dårligere end fersk
fisk. Man kan aldrig være sikker på
kvaliteten, og der er ingen mulig-
hed for at se kvaliteten uden på
pakken. Pakkerne er mærket med
pakkedato, men det siger intet om
hvornår fisken er fanget, hvilken
temperatur den har været opbe-
varet ved, hvor længe den har lig-
get på lager som råvare, eller om
den har været frosset og optøet
flere gange o.s.v.

Forbrugeren bedømmer spisekva-
litet med sine sanser ved at vurdere
udseende, lugt, konsistens og smag
– en såkaldt sensorisk bedømmelse.
Da det alene er forbrugeren der
afgør hvad hun eller han kan lide,
er bedømmelsen subjektiv. Senso-
rik kan dog også benyttes profes-
sionelt af personer der trænes til at
bedømme helt bestemte egenska-
ber ved fisk. Derved bliver den
sensoriske bedømmelse til en ob-
jektiv måling af kvalitet.

Kvaliteten af den frosne fisk af-
hænger af hvordan fiskens kvalitet
er før den fryses, og hvordan
fisken bliver behandlet. Når en
hvidfisk som torsk lige er slagtet,
bliver den renset og afblødt. Det
vil sige at indvoldene fjernes og
blodet løber fra musklerne. I en
helt fersk torsk har blodet ingen
betydning for kvaliteten, men når
fisken fryses og frostlagres, kan
blodet give en metalagtig smag til
fisken og senere medvirke til at
den harskner.

God og dårlig frossen fisk – hvorfor er der forskel?
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Forskelle i frysekvalitet 
mellem bestande af samme fiskeart
Forskellige partier af fryselagret torsk kan have meget forskellig
kvalitet, selvom de er behandlet ens og har været lagret i samme
tidsrum. Dette hænger muligvis sammen med forskelle i fiskens
sammensætning, der ændres afhængig af f.eks. årstid og gyde-
tidspunkt. Forskerne har en teori om at det kan skyldes både
arvelige og miljømæssige forhold.

Egentlige nedarvede forskelle kan opstå ved at torsk i et bestemt
område optræder som en bestand der ikke blander sig særligt
meget med torsk fra et andet område (en anden bestand).
Sådanne to bestande vil ofte være blevet arvemæssigt forskellige.

Udprægede miljømæssige forskelle kan forekomme når torsk fra
én bestand opholder sig i to områder hvor forholdene er så
forskellige at fiskene ikke udvikler sig ens.



Når en mager fisk som torsk harsk-
ner, får den en typisk smag af vådt
pap (frysehus-smag). De fede fisk
som sild og laks får ikke frysehus-
smagen, men bliver rigtig ‘levertran-
harske’ hvis de ikke er beskyttet
med en god ilt-tæt emballage.

Hvis torsk behandles skånsomt
under og efter fangsten, fryses ned
hurtigst muligt og opbevares ved
en stabil temperatur ved –30°C
(eller derunder), kan der den før-
ste måned ikke smages forskel på
en optøet og en fersk fisk. Efter
tre måneder begynder harsknings-
processen, frysehus-smagen udvik-
les gradvist, og den artsbestemte
smag forsvinder efterhånden helt.
Men opbevaret på frost ved en
stabil lav temperatur kan den
stadig være spiselig i op til et år.

Den fede fisk – især en stor fisk
som laks – er mere frysestabil end
torsk og er ved lave temperaturer
spiselig i op til 11⁄2 år. Ganske vist
bliver selve fiskesmagen også her

mere og mere neutral, men der
udvikles først bismage efter meget
lang tid på frost, og fisken bliver
kun harsk hvis den ikke er ordent-
lig emballeret.

Fryseprocessen – vand til is 
Fiskemuskel indeholder meget
vand, ofte omkring 80%. Når fisk
fryses, falder temperaturen midt i
fisken hurtigt til lige under 0°C
(Figur 2). Ved –1°C begynder der
at blive dannet iskrystaller i vandet
– dvs. vandet går fra flydende til
fast form. Temperaturen falder nu
kun langsomt efterhånden som
varmen fra fisken fjernes og det
meste af vandet i musklen bliver til
is. Når omkring 75% af vandet er
frosset, vil temperaturen igen falde
hurtigt, og ved –30°C vil omkring
90% af vandet være frosset til is.
Men de sidste 10% er stadig fly-
dende. Denne del kaldes ‘ikke-
frysbart vand’.

Det er en fysisk proces når vandet
går fra flydende til fast form, og iFigur 2.

Temperaturprofiler
i hel torsk under
frysning ved –20°C
i stillestående luft
(hjemmefryser)
og  frysning ved
– 45°C i blæstfry-
ser (industrifryser).
Temperaturen er
målt i centrum af
fisken (kernetem-
peratur). Fisken
kommer meget
hurtigt gennem
det kritiske tem-
peraturinterval 0
til –5°C når den
indfryses ved en
lav temperatur, og
når en blæser sam-
tidigt sørger for at
varmen fra fisken
hurtigere kommer
væk fra overfladen.

God og dårlig frossen fisk – hvorfor er der forskel?
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hvilken grad denne proces får be-
tydning for kvaliteten af fisken når
den er tøet op, hænger sammen
med hvor i fiskemusklen iskrystal-
lerne dannes og hvor store de bli-
ver (se tekstboksen). Meget af den
is der er dannet uden for muskel-
cellerne, vil nemlig løbe ud af fiske-
musklen under optøning (optønings-
dryp eller dryp-tab) og under til-
beredning (koge-tab). Det betyder
at den bliver mere tør at spise.

Iskrystaller består af rent vand, og
derfor vil de stoffer som normalt

er opløst i musklens vand have
mindre og mindre vand at være
opløst i, jo mere is der dannes.
Det drejer sig især om salte og
enzymer (proteiner), der opkon-
centreres kraftigt i det ‘ikke-frys-
bare vand’. Mange af disse stoffer
deltager i processer der forringer
kvaliteten af den frosne fisk.

For eksempel fører høje saltkoncen-
trationer til beskadigelse af fiskens
proteiner (se side 23, Proteinforan-
dringer). Hastigheden af kemiske
reaktioner falder generelt når tem-

God og dårlig frossen fisk – hvorfor er der forskel?
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Iskrystal-dannelse
Iskrystallernes dannelsessted og størrelse afhænger af indfrys-
nings-hastigheden samt af om fisken fryses før (pre), imens (in)
eller efter (post) den er i rigor mortis – dvs. er blevet dødsstiv.

I en pre-rigor fisk befinder vandet sig kun inde i muskelcellerne,
og ved frysning vil iskrystallerne derfor dannes der. Iskrystal-
lerne er fortrinsvis små, og kun når fryseprocessen går langsomt
(f.eks. i stillestående luft over –18°C) vil der dannes store iskry-
staller. I in-rigor og post-rigor fisk vil en lille del af vandet imid-
lertid befinde sig uden for cellerne, og så får frysehastigheden
stor betydning for iskrystaldannelsen. Hvis der fryses hurtigt, vil
der dannes små iskrystaller både inde i cellerne og udenfor.
Fryses der derimod langsomt, dannes der først iskrystaller uden
for cellerne, og her stiger koncentrationen af salt derfor. Denne
højere saltkoncentration trækker mere vand ud af cellerne, og
når det fryser, sker det ved at de allerede eksisterende iskrystal-
ler vokser i stedet for at der dannes nye. I in- og post-rigor fisk
kan frysehastigheden derfor afgøre hvor store iskrystallerne bli-
ver, og hvor de placeres i musklen. Det vil spænde fra mange
små iskrystaller både i og uden for cellerne til få meget store
iskrystaller udelukkende uden for cellerne.

Det er ikke kun under selve frysningen at der dannes iskrystal-
ler, det sker også under frostlagringen. Her dannes der ikke nye
krystaller, men der sker en omkrystallisering hvor overfladen på
især de små iskrystaller smelter. Smeltevandet fryser herefter
fast på de større iskrystaller, og der dannes på den måde store
iskrystaller på bekostning af små. Omkrystallisering går specielt
hurtigt ved svingende lagringstemperaturer, selv når svingnin-
gerne kun er nogle få grader.



peraturen sænkes, men den stiger
når koncentrationen af de stoffer
der indgår i reaktionen, øges.
Kemiske reaktioner vil derfor sta-
dig foregå i det ‘ikke-frysbare vand’
i frossen fisk, fordi stofkoncentra-
tionerne er meget høje. Selv ved
–30°C vil der ske reaktioner, om
end de nu går meget langsomt.

De hårde iskrystaller kan også
direkte fysisk beskadige musklens
struktur (Figur 3), og her forår-
sager store iskrystaller væsentlig
mere omfattende skader end små
iskrystaller. Specielt skader på
muskelcellernes membraner er
meget alvorlige. Det hænger sam-
men med at nogle af cellernes salte
og særlige protein-nedbrydende
enzymer findes i områder der er
afgrænset af membraner. Når der
går hul i disse membraner, kan
enzymerne og saltene trænge ud i
andre dele af cellerne og forøge de
kemiske ødelæggelser der.

Kemiske processer 
i frossen fisk
De fysiske forandringer i fiskemusk-
lens bestanddele under frysning og
frostlagring har som nævnt også
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Rigor mortis
Lige efter at en fisk er død vil
musklen være helt afslappet, og
fisken virke blød og elastisk. Når
fisken opbevares på is, vil den efter
nogle timer gå i rigor mortis (blive
dødsstiv). Det skyldes at den ke-
miske energi der var i den levende
fisk, er brugt op, og det får en stor
del af proteinerne i musklen til at
binde sig til hinanden. Der dannes
på den måde et netværk som gør
at musklen bliver hård og stiv, og
hele fisken bliver derved ubøjelig.
Efter nogle dage på is vil fisken
igen blive blød og bøjelig. Det skyl-
des at bestemte proteiner i det dan-
nede netværk spaltes af enzymer.

Fersk torskemuskel

Figur 3. Tværsnit af torskemuskel. I den ferske muskel ligger cellerne velordnet og uden mellemrum. I den
frosne og optøede muskel er der derimod store huller i strukturen som skyldes iskrystaldannelsen under frys-
ning og frostlagring. Billederne er taget via et confokalt laser scannings-mikroskop.
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Frossen optøet torskemuskel



en stor indvirkning på de kemiske
processer der påvirker kvaliteten.
De væsentligste af disse processer
er harskning, proteinforandringer
og formaldehyddannelse.

Fedt og fedtnedbrydning
Fisk indeholder fedt – lipider – og
forandringer i dette fedt har stor
betydning for hvordan den frosne
fisk smager. Der er stor forskel på
hvor meget fedt der er i musklen
hos forskellige fiskearter. Også in-
den for samme art kan der fore-
komme store variationer, f.eks. i
sild, hvor fedtindholdet kan svinge
mellem 1 og 22% i løbet af et år.
Fedtindholdet kan variere fra 0,2%
til omkring 25% i fisk.

Fiskens indhold af fedt findes hen-
holdsvis i cellernes membraner, og
som depotfedt lige under skindet, i
buglappen og i bindevævet. Mem-
bran-lipiderne (hovedsageligt phos-
pholipider) udgør under 1% af det
samlede lipidindhold, og består af
lange fedtsyrer ligesom depotfedtet
(hovedsageligt triglycerider).

Fedt kan under frysning nedbry-
des og omdannes til ubehageligt
smagende stoffer enten ved iltning
– oxidation – eller ved enzymatisk
nedbrydning. Fiskefedt har et sær-
lig stort indhold af flerumættede
fedtsyrer, som er specielt følsomme
for iltning hvor der dannes stoffer
(aldehyder og ketoner) med en
harsk lugt og smag.Ved enzym-ned-
brydning dannes frie fedtsyrer som
har en sæbeagtig lugt og smag.

Harskning
Især hos fede fisk vil harskning på
grund af iltning begrænse holdbar-
heden. Harskningen er en over-
fladeproces, og mindre fisk som

makrel og sild med en relativ stor
overflade i forhold til volumen
bliver hurtigst harske. Rensning og
filetering øger arealet af overflader
der udsættes for ilt, og dermed
bliver fisken mere harsk.

Iltningssprocessen foregår ofte me-
get hurtigt efter fiskens død især i
fedtlaget lige under skindet, og den
fremmes af salt og metaller som
jern, f.eks. fra fiskens eget blod.
I torskefisk kan den oxidative lipid-
nedbrydning også give anledning
til dannelse af dårlig smag, nemlig
den karakteristiske frysehus-smag
(skyldes stoffet cis-4-heptenal).

Kan harskning forebygges?
Harskning i frosne fisk kan undgås
eller i det mindste modvirkes på
flere forskellige måder. Fisken skal
først og fremmest fryses ind hur-
tigt efter den er død, men der skal
også være tid til en god afblødning
i isvand. Som nævnt tidligere er
oxidativ harskning en iltafhængig
overfladeproces – glasering og
vakuum-pakning, der mindsker
muligheden for kontakt med ilt,
er derfor en stor fordel.

Der kan også tilsættes stoffer der
hindrer/forsinker iltningen – så-
kaldte antioxidanter. Antioxidanter
kan anvendes i produkter, på over-

God og dårlig frossen fisk – hvorfor er der forskel?
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Glasering
Når fisken er frosset over-
sprøjtes den med forstøvet
vand som straks fryser til is
på overfladen. På den måde
dækkes hele overfladen med
et tyndt lag is som forhindrer
at luften (ilten) kan komme
i kontakt med fisken.



fladen af fisk eller i glaseringsvand.
En meget lav lagringstemperatur
(–30°C eller derunder) reducerer
desuden hastigheden af den kemi-
ske oxidation.

Den enzymatiske nedbrydning af
lipiderne er ikke afhængig af ilt og
hæmmes derfor ikke af antioxidan-
ter, vakuumpakning og glasering.
Den eneste måde at mindske denne
nedbrydning på er at holde en me-
get lav lagringstemperatur.

Proteinforandringer
I magre fisk er det forandringer i
proteinerne der har størst betydning
for holdbarheden af den frosne fisk.
Proteinerne bliver mindre opløse-
lige, og fiskens konsistens bliver
tør, sej, svampet og/eller grynet.

Forandringer fører også til at pro-
teinernes såkaldte funktionelle egen-
skaber ændres, og det betyder at
proteinernes evne til at binde vand
og fedt bliver forringet. Når fisken
tøs op, løber der derfor en masse
vand af den (dryp-tab), og fisken
bliver mindre saftig og mindre vel-
egnet  til fremstilling af farsproduk-
ter. Protein-ændringer  har også
indflydelse på smagen. Proteiner
kan i deres naturlige struktur inde-
holde bundne bismage (smagsstof-
fer) der frigøres ved frysning.

Flere af de ændringer der sker i
proteiner under frostlagring, hæn-
ger sammen med at der er blevet
dannet is:

•Iskrystaller kan fysisk ødelægge pro-
teinstrukturer og cellemembraner.

•Proteinernes naturlige struktur
er normalt afhængig af at der er

bundet vand til dem, og når dette
vand fryser til is, sker der en de-
hydrering af proteinerne, som der-
for ændres.

•Kraftig opkoncentrering af oplø-
selige stoffer i det ikke-frysbare
vand fører især til høje koncen-
trationer af salte der bevirker at
proteinerne ændres.

Desuden kan den helt specielle en-
zymatiske nedbrydning af trimethyl-
aminoxid (TMAO), som  foregår i
frosne torskefisk føre til kvalitets-
forringende proteinforandringer.
Ved nedbrydningen af TMAO dan-
nes der små mængder formaldehyd*
som, formodentlig ved at binde
proteinerne sammen, gør dem
mindre egnede til at binde vand.

De forandringer der sker i fiske-
kødets proteiner under frysning
og frostlagring, kan undersøges og
følges med en teknik der kaldes pro-
teom-analyse (se boksen næste side).

Kan proteinforandringer undgås?
Det er relativt simpelt at hindre
proteinforandringer i frosne fisk
idet anvendelse af råvaren kort tid
efter fangst, hurtig frysning og
frostlagring ved en konstant lav
temperatur vil mindske proteinfor-
andringerne betydeligt.

Sammenfatning
Der kan fremstilles frossen fisk af
høj kvalitet hvis der ved fangstbe-
handling, frysning og frostlagring
tages hensyn til de fysiske og kemi-
ske forandringer i fisken der er
beskrevet i denne artikel.

Temperatur og temperatursving-
ninger har den største betydning.

God og dårlig frossen fisk – hvorfor er der forskel?

*Formaldehyd er nok mere kendt som formalin. Formalin er dog betegnelsen for en
35-40% vandig opløsning af formaldehyd.
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Helt fra fiskens fangst er det væ-
sentligt at den køles så hurtigt som
muligt for at begrænse biokemiske
og mikrobiologiske reaktioner.
Fangstmetode og temperatur har
ligeledes betydning for rigor mortis
– døds-stivheden. Det giver den
bedste spisekvalitet og det største
udbytte, hvis fisk der fryses til se-
nere optøning og forarbejdning,
fryses ind før rigor mortis. Fisken
skal renses og afblødes før indfrys-
ning, bl.a. på grund af blodets ind-
hold af forbindelser der virker
fremmende på de nedbrydende pro-
cessor og på grund af stor enzym-
aktivitet i indvoldene.

Der kan således kun fremstilles
et første-kvalitets frossent produkt
hvis der anvendes helt frisk fisk,
og hvis indfrysning samt frostlag-
ring foregår ved lave og konstante
temperaturer. Hvis produktet ud-
sættes for dårlig behandling i
form af (dag)lang indfrysning
med fluktuerende lagringstempe-
ratur i lang tid, ødelægges produk-
tet. Kort råvarelagring ved lave
temperaturer, skånsom oparbejd-
ning, hurtig indfrysning, kort
lagring som eventuelt halvfabri-
kata og kort frostlagring ved tem-
peraturer mindre end –30°C giver
det bedste produkt.

Figur 4.
To-dimensionel gel
af torskemuskel.
Der er mere end
1000 pletter i gelen,
som hver er et be-
stemt protein.
Pletternes størrelse
og farve er et mål
for hvor meget der
er af det enkelte
protein.Ved at
skære en plet ud
af gelen kan pro-
teinet undersøges
yderligere, og det
kan i mange til-
fælde bestemmes
præcist hvilket
protein den enkelte
plet består af.
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Proteom-analyse
er en nyere metode som benyttes til undersøgelse af protein-
sammensætningen i celler og væv, som f.eks. fiskemuskel.

Fiskemuskelceller indeholder mange tusinde forskel-
lige proteiner som ved hjælp af proteom-analyse kan
skilles og undersøges. Først opløser man et lille stykke
muskel og analyserer det i en plade af gel (to-dimen-
sionel gelelektroforese). Det resulterer i at de forskellige
muskelproteiner bliver spredt ud over gelen. Herefter
farves proteinerne, så de enkeltvis kan ses som pletter
på gelen (Figur 4). Et sådant proteinmønster giver et
meget detaljeret billede af musklens proteinsammen-
sætning. Billedet af proteinmønstret indlæses på en
computer, og ved hjælp af billedbehandlingsprogram-
mer kan man vurdere hvor meget der er af de enkelte
proteiner. Pletterne kan skæres ud af gelen og under-
søges yderligere, og i mange tilfælde kan det bestem-
mes præcist hvilket protein den enkelte plet består af.

Vi har på den måde fundet at det er bestemte pro-
teiner der forandres når en fisk fryses, og at der sker
forskellige forandringer afhængig af hvordan fisken
frostlagres. Vi vil nu gerne opbygge en samling af pro-
teinmønstre fra fisk hvor vi præcis ved hvordan de er
blevet behandlet. Med sådan en samling bliver det
muligt at bestemme hvordan en ukendt frossen fisk

har været frostlagret, og dermed hvor længe den endnu kan
frostlagres og stadig bevare en god kvalitet.



Industrifrysning
– sådan foregår det

Valget af fryseudstyr i industrien
foretages ud fra de tilstedeværende
produktionsfaciliteter, hygiejne-
standard og tilgængelighed. De
mest almindelige frysere kan ind-
deles i tre grupper:

•Blæstfrysere

•Kontaktfrysere

•Kryogene frysere 

Blæstfrysere
Indfrysning foregår ved at kold luft
cirkuleres med høj hastighed over
produktet i mindre kamre eller en
tunnel. Lufthastighed på 6 m/s er
det mest almindelige. Hastigheder
på mindre end 2,5 m/s forlænger
indfrysningstiden, og høje hastig-
heder forøger driftsomkostnin-
gerne uden nødvendigvis at resul-
tere i en hurtigere indfrysning (der
er grænser for hvor hurtigt kulden
kan trænge ind i produktet). Over-
fladen af produktet kan desuden
blive udtørret/beskadiget ved for
høje hastigheder, hvis det ikke er
emballeret.

Kontaktfrysere
Kontaktpladefrysere kan fås både
med horisontale og vertikale pla-
der med manuel eller automatisk
fødning og tømning. Den vertika-
le pladefryser bruges ombord til
indfrysning af hele fisk uden em-
ballage eller i land til indfrysning
af biprodukter. Den horisontale
pladefryser anvendes til forarbej-
dede produkter som fiskefilet.
Fisken placeres emballeret i kar-
ton mellem kolde metaloverflader,
der presses sammen så fisken
udsættes for et vist tryk. Varmen
fjernes ved direkte ledning mel-

lem overfladerne, som køles med
et cirkulerende kølemedie. For-
delen ved en god varmelednings-
evne i pladefrysere bliver dog
reduceret såfremt tykkelsen af
produktet øges. Indfrysningstiden
for en filetblok er direkte propor-
tional med kvadratet på bloktyk-
kelsen.

Kryogene frysere
Produktet fryses ved temperaturer
under –60°C, der opnås ved at
sprøjte enten nitrogen eller kul-
dioxid på væskeform ind i fryse-
kammeret. Denne form for frys-
ning anvendes ofte til i) mindre
produktioner, ii) nye produkter,
iii) i spidsbelastningssituationer
eller iv) til sæsonproduktion.

Den lave temperatur i kryogene
frysere gør hurtig indfrysning mu-
lig, hvilket kan forbedre kvaliteten
og mindske dehydreringen for
visse produkter. Der skal dog ikke
fryses til en temperatur lavere end
den ønskede opbevaringstempera-
tur, idet der ikke opnås nogen kva-
litetsforbedring ved det.

Kryogen frysning kan erstattes af
en ny type fryser FPF (Flat Pro-
duct Freezer) der er blevet udvik-
let til frysning af hamburgers, men
er af stigende interesse for fiskein-
dustrien. Fryseren kan f.eks. an-
vendes til separat indfrysning af
fiskefileter eller rejer. Fryseren er
udstyret med et stort antal af små
dyser der blæser luft med høj has-
tighed på overfladen af produktet
både for oven og for neden. Fry-
seren er lige så hurtig som almin-
delige kryogene frysere, men mere
skånsom ved produktet da det ikke
udsættes for de meget lave tempe-
raturer. �

God og dårlig frossen fisk – hvorfor er der forskel?

25


