1

Test af laks
Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS
og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde.

Danskerne spiser for lidt fisk selv om vi er omgivet af hav, og derfor skulle
have let adgang til frisk fisk af god kvalitet. Det viser bl.a. andet de
officielle danske kostundersøgelser. Fisk er sund mad og de fede fisk
indeholder bl.a. sunde fedtstoffer, der er med til at forebygge hjerte kar
sygdomme.
Laks hører til de fede fisk og laksefileter, eller i daglig tale laksebøffer, er
meget nemme og hurtige at tilberede og indeholder ikke ben. De kan købes
overalt i supermarkeder (frossen, gaspakket eller iset) og hos
fiskehandleren. Laksebøffer er således nem og hurtig middagsmad.
Det at laksebøffer er sund, nem og hurtig middagsmad er imidlertid ikke
nok til at man spiser mere fisk. Spisekvaliteten skal også være i top – maden
skal smage godt og med hensyn til laks er selve tilberedningen vigtig.
Tilberedningen betyder meget for især konsistensen af laksen. Hvis laksen
tilberedes ved lav temperatur i ovn bliver varmefordelingen jævn i fisken og
man undgår at det yderste får alt for meget varme og dermed bliver tørt og
kedeligt, før centrum er færdig tilberedt. Det er imidlertid også vigtigt at
laksen ikke får for høj centrumstemperatur, da hele laksebøffen derved
bliver tør og hård.
Ved en ovn temperatur på 80°C - 100°C opnås en jævn varmefordeling i
laksen. Bøfferne må imidlertid ikke få en centrumstemperatur som
overstiger 65°C. Sker dette forringes laksens spisekvalitet, idet konsistensen
forringes – bøfferne bliver tørre og hårde. Ved denne tilberedning er fisken
gennembagt, sikker at spise og man får den bedst mulige spisekvalitet.

Sådan har vi gjort
Indkøb
Vi har indkøbt 7 forskellige lakseprodukter, 4 frosne, 2 fra fiskehandlere
samt en gaspakket. Se Tabel 1. Fiskestykkerne blev alle indkøbt dagen før
de blev testet, og blev opbevaret/ tøet op ved ca. 2 °C.
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Tilberedning
Laksestykkerne blev tilberedt i ovn ved 80 °C til en centrumstemperatur på
63 °C og fik herefter en hviletid på 5 min. Vi valgte at tilberede dem uden
salt for at sikre ens behandling af alle stykkerne og dommerne blev
informeret om dette.

Tabel 1

Købt i

Pris pr.
kg.
Udregnet

Aldi

Producent
Golden
Seafood

Føtex

Pescado

128,78 kr.

Føtex

Emborg
Økologisk
laks.
Producent?

83,89 kr.

Laks
1:
Laks
2:
Laks
3:
Laks
4:

Irma

90,65 kr

96,23 kr.
192,52 kr.

Laks
5:
Laks
6:
Laks
7:

Irma
Amager
Fiskehus
Lorentsen
Fisk og vildt,
Vanløse

Thorfisk
?

167,06 kr.
163,60 kr.

?

Tilstand
frost, u.
skind
frost, u.
skind
frost, u.
skind
frost, u.
skind
Fersk i
beskyttet
atm., m.
skind
Fersk u.
skind
Fersk u.
skind

Pk.
Størrelse
250 gr./2
stk
500
gr./4.stk.
500
gr./4.stk.
250 gr./2
stk

250 gr./2
stk

Oprindelse
Chile,
opdrættet
Norge,
opdrættet
Stillehavet,
vildfanget
Norge,
opdrættet,
økologisk

stk. pris

Norge,
opdrættet
Norge,
opdrættet

stk. pris

Norge,
opdrættet

Fedtindhold
pr. 100 gr.
17
13
3,8
Ikke
deklareret

12
-

-

Bedømmelse
Lige efter tilberedning blev laksen portionsanrettet i små kodede skåle.
Dommerne fik herefter serveret alle prøverne i tilfældig rækkefølge således
at dommerne alle smagte laksene i forskellig rækkefølge. Dommerne
bedømte henholdsvis farven, konsistensen og smagen på en skala fra 1 til 6
(hvor 6 var bedst), og begrundede deres bedømmelse. Dommerne var alle
studerende på proces-teknologuddannelsen ved Erhvervsakademi Roskilde.
De blev inden testen trænet til at bedømme laks.

Resultater
Tabel 2 viser resultaterne af bedømmelsen. Vi har valgt at vægte smag og
konsistens højere end farven på laksen, som kan ses af vægtnings procenten
i skemaet. Det har vi gjort, da vi mener, at smag og konsistens er vigtigere
kvalitetskriterier end farve for laksen.
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Tabel 2. Resultater af laksebedømmelsen, samt en opsummering af
dommerkommentarerne.
LAKS
Vægtning

Farve Smag Konsistens
20%

40%

40%

Samlet score
1
decimal

0
decimal

Aldi Golden
Seafood

3,5

2,1

1,9

2,3

2

føtex
pescado

3,4

3,3

2,9

3,2

3

føtex/Netto
Emborg

1,3

2,1

1,1

1,5

2

Irma øko

2,9

3,7

2,9

3,2

3

thorfisk Irma 4,8

3,9

4,4

4,3

4

Amager
fiskehus

3,6

3,6

3,7

3,7

4

Lorentsen
fisk og vildt

5,1

4,8

5,0

4,9

5

Dommer
kommentar
Mellemflot lys
farve;
meget lidt
laksesmag og
bismag af fryser;
tør.
Lidt for lys farve;
lidt smagsløs
laks;
lidt tør og trevlet.
Kedelig grålig
farve;
meget lidt
laksesmag med
bismag;
tør, trævlet og
kedelig
tyggegummiagtig.
For lys farve;
let laksesmag;
lidt tør og trevlet.
Flot laksefarvet;
god ikke så kraftig
laksesmag;
blød og lækker.
Naturlig lyserød
farve;
ikke den bedste,
men OK til en
torsdag;
blød og lidt tør.
Flot og mest
indbydende
laksefarvet;
god havfrisk
laksesmag;
saftig og mør, klar
vinder.

En meget afgørende faktor for laksens bedømmelse er hvorvidt laksen har
været frossen før tilberedning eller ej. De fire laks med lavest score har
været frosset og de 3 med højest score har ikke været frosset.
Hvor meget kvalitetsforringelse frysning medfører, afhænger af:
• Om råvaren er frisk og af god kvalitet
• Om indfrysningen er foregået hurtigt
• Om fryselagringen har været ved en passende lav (-18ºC) og om
temperaturen har været stabil under hele lagringen
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Råvaren skal være frisk og af god kvalitet når den fryses, ellers vil den
hurtigt forringes under fryselagringen. Det kan både være smagen,
konsistensen og farven der forringes. En fed fisk vil hurtigt blive harsk, hvis
den ikke er behandlet optimalt inden frysning og er blevet emballeret
lufttæt. Harskning giver fisken en rigtig dårlig smag.
Hvis indfrysningen ikke har været optimal og temperaturen under
fryselagring har været lidt ustabil, vil det påvirke konsistensen af fisken, idet
skader som følge af frysning bliver meget forstærket. Det giver øget dryptab
under optøning og tilberedning og dermed en endnu mere tør fisk. Fryse
montrerne i supermarkederne kan let variere i temperatur og dermed
forringe fiskens kvalitet. Tiden fisken har været på frost vil også have
betydning for kvaliteten af fisken. En for lang holdbarhed på pakken er også
uønsket, set ud fra kvaliteten på fisken På DTU Aqua har et igangværende
forskningsprojekt vist, at man godt kan producere frossen fisk at god
kvalitet, som er på højde med frisk, men at holdbarheden af den frosne fisk
ikke bør være over 3 mdr.
Konsistens
Det er især laksens konsistens, der tager skade af at blive frosset. Fiskekød
har som udgangspunkt en dårligere evne til at holde på væden end f.eks
svine og oksekød. Samtidig vil frysning altid betyde, at væde frigives under
optøning fordi proteinerne i kødet ødelægges lidt af frysning. Det betyder, at
fisken virker mere tør og trevlet og som om fisken er blevet stegt for længe.
Fedtindholdet i fisken kan også have betydning for hvor tør fisken virker, da
fedtet kan modvirke tørheden.
Den fisk med lavest score (Emborg) har et lavt fedtindhold (3,8%) i forhold
til de øvrige, hvor det er deklareret og den er også vildtfanget. Dette
sammen med at den sælges frosset har indflydelse på kvaliteten.
De tre fisk som ikke har været frosset, er blevet bedømt til at have den
bedste konsistens. Her har det ingen betydning, om den er gaspakket eller
bare har ligget på is hos fiskehandleren.
Gaspakningen giver en betydelig forbedret holdbarhed, hvis den opbevares
ved den korrekte temperatur og testen her viser, at det ikke behøver gå ud
over spisekvaliteten.
Smag
Smagen behøver ikke blive påvirket af om fisken har været frosset. Smagen
afhænger i høj grad af kvaliteten og håndteringen af råvaren og
emballeringen. Flere af de frosne fisk score lavt på smagen på grund af
bismag, som kan hænge sammen med en ikke optimal råvarer håndtering og
deraf følgende forringelse under fryselagring.
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Farve
Laksens farve er helt afhængig af hvilket foder laksen har fået. Alle laksene
på nær Emborg er fra norske dambrug, og farven bliver her styret via
foderet, idet der er tilsat farvestof til dette. Laksens naturlige fødevalg
indeholder også disse farvestoffer, med som det kan ses på de vildfangede
laks er de meget lysere end de opdrættede. Den lyse farve hos den vilde laks
bliver ikke oplevet som positivt af dommerne, de foretrækker den mere
kraftige farve hos de opdrættede laks. Den økologiske laks er også fra
dambrug, dog med særlige forhold for laksen, som f.eks. mere plads pr. fisk.
Farven på den økologiske laks bliver vurderet som for lys af en del af
dommerne.
Pris
I denne bedømmelse er der tydelig sammenhæng mellem pris og kvalitet, de
billigste fisk er dem der har lavest score og de dyreste har højest score. Der
er således god fornuft i at vælge de dyreste produkter, når det gælder laks.
Den dyreste laks, den gaspakkede, er bedømt som en af de bedste, men ikke
den absolut bedste, og det er værd at bemærke at fiskehandlerens priser
sagtens kan konkurrere med priserne i supermarkedet.

Konklusion
De tre fisk som ikke har været frosset er blevet bedømt til at være bedst.
Dommerne er ikke helt enige om hvilken af de tre fisk, der er den bedste og
derfor opnår ingen af fiskene topkarakter. Alle dommerne bedømmer dog
én af de tre som værende bedst og et flertal bedømmer fisken fra
Fiskehandleren i Vanløse som værende bedst, både med hensyn til farve,
konsistens og smag.
Konklusionen må være at det er bedst at købe kølet og evt. gaspakket fisk.
Producenterne af frossen laks har en fornem opgave foran sig, idet de ifølge
DTUs forskningsprojekt godt kan producere frossen fisk, der er på højde
med den friske, hvis blot de overholder forskningsprojektets anbefalede
krav til råvaren og produktionen.
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