
Food

Analys för förhållandet mellan kollagen 
och köttprotein - köttproteinkvot

Vad är kollagen

Kollagen är ett fiberprotein som utgör en 
tredjedel av allt protein hos däggdjur. Prote-
inet finns även i andra flercelliga djur. Kol-
lagen finns framför allt i stödjevävnad som 
ben, hud, senor och blodkärlsväggar.

Varför ska vi göra kollagen analyser

Enligt EUs informationsförordning nr 
1169/2011 bilaga VI, del B, punkt 2 ska 
malet kött märkas med förhållandet mellan 
kollagen och köttprotein. Det ger ett mått 
på det malda köttets kvalitet. Kvoten får inte 
överstiga den lagstadgade gränsen och 
varierar med djurslag och produkt (se tabell 
sidan 2). 

Även fetthalten för malet kött ska anges 
som ”fetthalt lägre än”. Vilken fetthalt som 
krävs framgår också i tabellen på sidan 2. Vi 
rekommenderar att man analyserar fetthalt 
och kollagenhalt samtidigt.

Vad säger analysen

Analysen utförs på aminosyra-analysatorer 
och bestämning sker utav halt av hydroxi-
prolin.

Kollagenhalten beräknas fram genom att 
multiplicera halten hydroxiprolin med 8.
En standard proteinanalys utförs för att fast-
ställa mängden av protein.

Kvalitet är vårt ledord – det syns bl a genom att vi har ackrediterat de flesta av våra analysmetoder. Ackreditering betyder
att vi har rätt kompetens och uppfyller fastställda krav inom våra resp områden. Läs gärna mer på swedac.se.
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Kollagenförhållandet fås genom att dividera 
kollagenhalten med proteinhalten.

Eurofins erbjudande

Vi erbjuder analyser för att få fram förhål-
landet mellan kollagen och köttprotein. Man 

behöver göra en kombination av analys 
av hydroxiprolin, en proteinanalys samt en 
omräkningsanalys.

Vi erbjuder även analys av fetthalt för malet 
kött. Metoden vi använder är SBR. 

Typ Fetthalt Förhållande mellan kollagen och köttprotein

Magert malet kött ≤ 7 % ≤ 12 %

Malet nötkött ≤ 20 % ≤ 15 %

Malet kött som innehåller 
griskött

≤ 30 % ≤ 18 %

Malet kött av andra djur-
arter

≤ 25 % ≤ 15 %

Tabell för förhållandet mellan kollagen och köttprotein
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