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Der er en lang tradition for at frem-
stille fermenterede fiskeprodukter i
Sydøst- og Østasien (Figur 1).Tra-
ditionen stammer sandsynligvis fra
Mekong-deltaet (det sydvestlige
Kina, Kambodja, Laos og Nord-

og Nordøstthailand). Derfra har
den bredt sig til resten af regionen
sammen med udbredelsen af ris-
dyrkning og fiskeri i overrislede
rismarker.

I Nordøstthailand, som er et af de
områder hvor fermenteret fisk i høj
grad indgår i den daglige kost, er
salt også en lettilgængelig råvare.
Det sæsonbetonede fiskeri på Me-
kong-floden har medført et behov
for konservering af fisk til dårligere
tider.Traditionelt anvender man
ferskvandsfisk til fremstilling af fer-
menteret fisk.

Der er mindst tre fordele ved at
fermentere fisk:

1 Fermentering forlænger hold-
barheden af fisk under tropiske
temperaturer uden brug af hverken

Christine
Paludan-Müller
Danmarks
Fiskeriundersøgelser,
Afdeling for Fiske-
industriel Forskning

Figur 1.
Sydøstasien.

Fermenteret fisk – 
tradition og fremtid

Fermenteret fisk kan købes på ethvert lokalt marked i Sydøst-
asien. Hvert land, hver provins og hvert hjem fremstiller deres
egen version af fermenteret fisk. Fælles for alle produkter er at
de indeholder fisk, salt, kulhydrat (sukkerstof) og krydderier, og
at de kan fremstilles og opbevares ved tropiske temperaturer.
Disse fiskeprodukter konserveres af salt og den syre der dannes,
når de mælkesyrebakterier der naturligt findes i blandingen,
vokser og omdanner kulhydrater. På Afdeling for Fiskeindustriel
Forskning har vi arbejdet med det thailandske fiskeprodukt som-
fak. Vi har undersøgt hvilke bakterier der fermenterer (altså dan-
ner syre), og også fundet ud af at syren bl.a. dannes når bakteri-
erne nedbryder hvidløg.
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køling, opvarmning eller avanceret
udstyr. Det er kort sagt en lav-tek-
nologisk og billig metode.

2 Fermentering tilfører fisken smag
og kan varieres med bl.a. krydderier.

3 Forudsat at saltkoncentrationen
ikke er for høj, er fermentering er-
næringsmæssigt en fornuftig kon-
serveringsmetode.

I nogle tilfælde kan fermenteret
fisk ligefrem indeholde flere næ-
ringsstoffer end den ferske fisk
fordi bakterierne under fermente-
ringsprocessen danner f.eks. essen-
tielle aminosyrer, som er byggestene
til proteiner. Det er også sandsyn-
ligt at mikroorganismer i fermente-
ret fisk har en sundhedsfremmende
virkning. Endelig indeholder fer-
menteret fisk ofte krydderier, f.eks.
ingefær og hvidløg, som kan be-
grænse vækst af mikroorganismer
og derfor bl.a. kan modvirke infek-
tionssygdomme.

Fisk der bruges som råvare til fer-
mentering, er typisk af lav økono-
misk værdi som spisefisk. Fermen-
tering kunne imidlertid i højere
grad anvendes til konservering af

fisk som i dag går tabt eller ikke
udnyttes. Dette ville øge tilgænge-
ligheden af den vigtige kilde til
protein som fisk udgør, ikke mindst
til forbrugere med lav indkomst.
Med det stigende pres på fiskeres-
sourcerne er en maksimal udnyt-
telse af verdens fiskefangster af
allerhøjeste nødvendighed.

I modsætning til fangster af vilde
fisk i have og ferskvandssystemer
stiger produktionen af opdrætsfisk
eksplosivt, ikke mindst i Sydøstasien.
Filippinerne, Indonesien,Thailand
og Vietnam var i 1998 blandt de ti
største lande inden for akvakultur-
produktion. Fermentering vil kunne
anvendes til nye typer af produkter
fra opdrætsfisk, baseret på traditio-
nelle opskrifter, men med en øget
kvalitetskontrol for at sikre stabili-
tet, sikkerhed og smag.

Dette kræver imidlertid at vi for-
står hvilke mikroorganismer der
bidrager til syrning af produktet,
og hvordan sammensætningen af
produktet påvirker deres evne til at
syrne. Det er formålet med det
igangværende projekt på Afdeling
for Fiskeindustriel Forskning.

Så lækkert ser 
det ud når som-fak
er tilberedt.Tilbehøret 
er cashewnødder, forskel-
lige friske krydderurter og rå
hvidløg i skiver. C H R I S T I N E
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Hvad er fermentering?
I vores del af verden kender vi fer-
mentering med mælkesyrebakterier
fra fremstilling af ost, yoghurt,
pølse og vin. Under en fermente-
ring omsætter mælkesyrebakterier
kulhydrater (sukkerstoffer) til syre,
især mælkesyre. Syreindholdet i
produktet stiger (pH falder), og
det hæmmer væksten af de fleste

andre mikroorganismer end mæl-
kesyrebakterierne selv. Produktet
bliver hermed konserveret.

For at styre produktionen af sådanne
produkter tilsættes ofte en velegnet
bakteriekultur, en såkaldt starter-
kultur. Men i de sydøstasiatiske pro-
dukter er dette sjældent tilfældet –
produkterne fermenteres af de na-

Et marked i Bang-
kok, Thailand.
Fiskesovs på flasker.
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Mælkesyrebakterier, pre- og probiotika
Mælkesyrebakterier har gennem de sidste hundrede år været an-
vendt som såkaldte starterkulturer til en kontrolleret produktion
af fermenterede fødevarer. Mælkesyrebakterier kan virke probio-
tisk – dvs. de kan som levende bakteriekulturer være med til at
forebygge sygdom hos konsumenten. Dette sker bl.a. fordi de i
tarmkanalen er i stand til at udkonkurrere nogle af de sygdoms-
fremkaldende bakterier. Pre-biotika er stoffer der spises, og som
ikke kan optages af mennesker (eller dyr) men som virker vækst-
fremmende på de gavnlige bakterier i vores tarmkanal. Flere slags
sukkerstoffer har pre-biotisk potentiale; det gælder f.eks. de fruk-
taner der findes i hvidløg.
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turligt forekommende mælkesyre-
bakterier (spontan fermentering).

Fisk indeholder meget lidt kulhy-
drat (under 1%). For at få fisk til at
fermentere er det derfor nødvendigt
at tilsætte kulhydrat. Det kan være
i form af kogte/ristede ris, hirse, pal-
mesukker eller frugt. Desuden til-
sættes salt og krydderier, ofte hvid-
løg i store mængder. Det er vigtigt
at syren dannes hurtigt, så sygdoms-
fremkaldende bakterier og fordær-
velsesbakterier ikke kan nå at vokse
frem. På denne måde kan fermen-
teret fisk holde sig i op til en uge
ved tropiske temperaturer.Til sam-
menligning fordærver fisk der ikke
er konserveret, i løbet af få timer.

Fiskesovs og fiskepasta
Traditionelt dækker betegnelsen
‘fermenteret fisk’ også produkter
der er fremstillet ved hydrolyse
(spaltning) af fiskens proteiner
med enzymer fra fiskens tarmsy-
stem. Fiskesovs og fiskepasta er ek-
sempler på denne type af produk-
ter. Her tilsættes salt i høje kon-
centrationer (over 8% vægt/vand)
og kun i enkelte tilfælde kulhydrat.
Meget få mikroorganismer er i
stand til at vokse i så høje salt-
mængder. Derfor kan produkterne
også holde sig i op til flere år. Fiske-
sovs og fiskepasta anvendes mest
som et saltholdigt tilbehør til ris-
retter.

‘Den fermenterede fisks kultur’
Der findes ét hydrolyseret produkt,
plaa-raa (pla = fisk and ra = stærk
lugt!), som er et populært hoved-
måltid i Thailand. Plaa-raa er en
blanding af fiskestykker, kogte ris,
hvidløg og mellem 8 og 25% salt.
Blandingen lagres i krukker i op til
et år før den tilberedes og spises.
Ca. 5% af den årlige samlede fersk-
vandsfangst i Thailand anvendes til
plaa-raa.

For Isan-befolkningen i Nordøst-
thailand spiller plaa-raa (som her
kaldes plaa-dek) en så fundamental
rolle i det økonomiske, sociale og
kulturelle liv at der tales om den
‘fermenterede fisks kultur’. Plaa-
dek indgår i den daglige kost, fra
morgenmad til snacks. Den bliver
brugt til gaver og indgår i religiøse
og spirituelle ritualer. Den danner
også bindeled mellem generatio-
ner. Ældre kvinder viderebringer
deres årelange erfaring med frem-
stilling af plaa-dek til yngre kvinder.
Denne proces styrker familiebån-

Et Marked på
Miagao, Filippi-
nerne. Rejepasta i
to kvaliteter.

Plaa-raa, før fer-
menteringen på op
til et år startes.
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dene. Alt i alt har plaa-dek afgø-
rende betydning for hvordan men-
neskene der lever omkring Song-
kram-floden, organiserer og forstår
deres liv.

Fremstilling af fermenterede
fiskeprodukter generelt
Fermenteret fisk kan købes overalt
i Sydøstasien på lokale markeder
og efterhånden også i mange super-
markeder.Variationen i sammen-
sætningen af produkterne er stor
(Tabel 1).Typisk anvendes fersk-
vands- eller brakvands-fisk. Fisken
bliver altid vasket og renset, før
den anvendes – hel, i mindre styk-
ker, hakket eller i fileter. Fermente-
ret fisk indeholder desuden altid
både salt og kulhydrat.

Nogle gange tilsættes de mikroor-
ganismer, der skal igangsætte fer-
menteringen (såkaldte starterkul-
turer). Det er typisk riskorn over-
vokset med skimmel, som tilsættes

Tabel 1.
Eksempler på fer-
menterede fiske-
produkter fra Syd-
østasien, Korea og
Japan.

Som-fak. Forskel-
lige pakninger
beregnet på super-
markedssalg.

Fermenteret fisk – tradition og fremtid
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Tilsætning 
af starter-

Land Navn Ingredienser kultur  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thailand Som-fak Hakket fisk, salt, kogte ris, ingen 
hvidløg

Plaa-som Fiskestykker, salt, ingen
palmesirup (ristede ris) 

Plaa-chao Fiskestykker, salt, khao-mark
kogte ris (hvidløg) 

Plaa-paeng-daeng Fiskestykker (marin fisk), salt angkak
kogte ris 

Cambodia Mam-chao Fiskestykker, salt, sirup, angkak
kogte ris angkak

Mam-ca-loc Fiskestykker, salt, ingefær, ingen  
sukker, ananas, ristede ris,
mak-hak

Filippinerne Burong isda Fiskestykker, salt, kogte ris +/- angkak
Balao balao Rejer, salt, kogte ris ingen

Indonesien/ Bekasam Fiskefilet, salt, ristede ris, ingen
Malaysia tamarind

Korea Gajami sikhae Fiskestykker (marin fisk), ingen
salt, kogt hirse, hvidløg,
ingefær, peber 

Japan I-sushi Fiskestykker, salt, kogte ris koji
Saba-narezushi Fiskestykker, salt, kogte ris ingen
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i en ganske lille mængde. Skimmel-
kulturen indeholder enzymer der
nedbryder ris-stivelse til glukose og
fruktose. Dette fremmer syrningen
med mælkesyrebakterier. Angkak
indeholder skimmelsvampen Mo-
nascus purpeus og anvendes bl.a. på
Filippinerne, hvor den giver pro-
duktet burong isda en flot rød farve.

Sydøstasien har en udbredt tradi-
tion for at bruge mange krydde-
rier. Dette gælder også fermenteret
fisk, som bl.a. tilsættes peber, chili,
ingefær og hvidløg.

Fremstilling af som-fak
Som-fak er et produkt der fremstil-
les på små fabrikker i Thailand. Syr-
ningen sker ved spontan fermente-
ring, dvs. der tilsættes ikke bakte-

rier fra producentens side. Det er
de naturligt forekommende mælke-
syrebakterier på råvarerne og i fa-
briksmiljøet som syrner produktet.

Vi har igennem flere år undersøgt
hvilke bakterier der findes på som-
fak fra én familiedrevet fabrik i
Lopburi, nord for Bangkok. Her
består som-fak af hakket fisk, salt
(2-4%), vand, kogte ris og ikke
mindre end 4-8% hakket hvidløg.
Blandingen pakkes i bananblade

og fermenterer ved stuetempera-
tur, dvs. 30-35°C, i 2-3 dage. På
dette tidspunkt dominerer mælke-
syrebakterier (1 millard celler (eller
såkaldte koloni-dannende enheder)
pr. g), der er dannet mere end 2%
mælkesyre, og pH er derfor faldet
fra 6,5 til under 4,5.

Dette forløb sikrer, at sygdoms-
fremkaldende bakterier eller for-
dærvelsesbakterier ikke får overta-
get. På Afdeling for Fiskeindustriel

Burong isda. Et filip-
pinsk produkt, hvor
skimmelsvampen
Monascus purpeus
er tilsat i form af
angkak.

�

Som-fak fabrik i
Lopburi,Thailand.

Hvidløg i lage fra et
marked i Bangkok,
Thailand.

Fermenteret fisk – tradition og fremtid
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Forskning har vi fundet ud af at
hvidløg er vigtigt for at der dannes
syre og fermenteringen således for-
løber som den skal.

Når fisken lugter af hvidløg 
er det godt
Vi bad fabrikken i Lopburi om at
fremstille som-fak, dels som normalt
med hvidløg, og dels uden tilsætning
af hvidløg.Vi fulgte fermenteringen
i laboratoriet og fandt at som-fak
uden hvidløg gik i forrådnelse,
mens som-fak med hvidløg fermen-
terede som normalt (Figur 2).

Som-fak uden hvidløg havde selvføl-
gelig ikke den karakteristiske lugt
af hvidløg, og der blev ikke dannet
syre. I stedet blev der udviklet en
udpræget lugt af rådden fisk. Der
var samme antal mælkesyrebakte-
rier i de to typer som-fak (ca.1 mil-
lard celler pr. g), men i som-fak uden
hvidløg fandt vi mange Aeromonas-
bakterier (10-100 millioner celler
(koloni-dannende enheder) pr. g),
som er typiske fordærvelsesbakterier.

Hvidløg hæmmer mange fordærvel-
ses og sygdoms-fremkaldende bak-
terier, og det kunne forklare at Aero-
monas-arter ikke voksede frem i som-
fak med hvidløg.Vi har imidlertid
vist at hvidløg også bruges af mælke-
syrebakterierne når de danner syre.

Hvidløg indeholder kulhydrater i
form af fruktaner, der er (ofte
lange) kæder af fruktose-enheder.
Disse fungerer som kulhydrat-
reserve i mange planter, bl.a. i
hvidløg. Man har hidtil troet at
bakterierne omdannede ris til syre,
men vores forsøg viste at kun gan-
ske få af de mælkesyrebakterier der
vokser i som-fak, kan fermentere ris.

Vi isolerede mælkesyrebakterier,
dels fra råvarer til fremstilling af
som-fak og dels fra som-fak under
fermentering, og undersøgte bak-
teriernes evne til at fermentere sti-
velse, hvidløgsekstrakt og inulin.
Sidstnævnte er en fruktan der min-
der om den fruktan-type som findes
i hvidløg. Inulin-fermentering under-
søgte vi for at fastslå at det er hvid-
løgets kulhydrat, der fermenteres.

Og ganske rigtigt, de mælkesyre-
bakterier der i vores forsøg voksede
frem under fermentering, var ikke i
stand til fermentere ris-stivelse – de

Figur 2.
pH ændring under
fermentering af
som-fak med og
uden hvidløg.
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Som-fak med hvidløg

Som-fak uden hvidløg
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Rammerne for arbejdet med fermenteret fisk
På Afdeling for Fiskeindustriel Forskning startede
forskningen inden for traditionelt fermenterede
fiskeprodukter for alvor med EU-samarbejdspro-
jektet: ‘Improved utilization of low-value fish spe-
cies’. Samarbejdspartnerne i projektet var fra Fi-
lippinerne, Indonesien, Malaysia,Thailand, Sri
Lanka, Indien, England og Norge. Projektet for-
løb fra 1994 til 97. I 1998 blev Christine Paludan-
Müller ansat på det igangværende ph.d.-projekt:
‘Microflora of Thai fermented fish products’, som
er et DFU/Forskerakademi-stipendium. DANIDA
har desuden bidraget med en rejsebevilling. Pro-
jektet udføres i samarbejde med to thailandske in-
stitutioner: Prince of Songhkla University i Hat Yai
og BIOTEC Institute i Bangkok. Det danske firma
Chr. Hansen A/S, der fremstiller bakteriekulturer,
har været involveret i en del af projektet.



fermenterede først og fremmest hvid-
løg (Tabel 2). Det er derfor hvidløg
er afgørende for at fermenteringen
af som-fak forløber som den skal.

Det var især mælkesyrebakterierne
Lactobacillus plantarum og Lactoba-
cillus pentosus der var i stand til at
fermentere hvidløg (Tabel 2), og
som var fremherskende under fer-
menteringen, men inden fermente-
ringen fandtes disse bakterier også
på bananblade og i hvidløgsblan-
ding og hakket fisk.

Fremtiden for fermenteret fisk
Fermenteret fisk har traditionelt
været den landlige befolknings
spise i Sydøstasien. Produktionen
er imidlertid ved at bevæge sig væk
fra hjemmet og over i mindre

fabrikker der leverer til de store
supermarkedskæder. Fermenteret
fisk kan således i dag nå ud til be-
folkningen i storbyer. Denne ud-
vikling kræver indførelse af kvali-
tetskontrol, sådan som det i dag er
påkrævet for alle fiskeprodukter
beregnet på eksport.

Ikke mindst på grund af den sti-
gende fokus på helse-fremmende
mad (‘functional food’), også i Syd-
østasien, har fermenteret fisk et po-
tentiale som en ‘ny’ type af fiske-
produkter. F.eks. er det thailandske
produkt som-fak ikke langt fra at
være en naturlig udgave af ‘functio-
nal food’ på grund af det høje ind-
hold af hvidløg og mælkesyrebakte-
rier. Fermentering kunne således
bidrage til at øge værdien af fisk der
i sig selv er af lav værdi.

Det er også væsentligt at fokusere
på fermentering som en konserve-
ringsmetode der kan være med til at
minimere tab efter fangst og øge
anvendelsen af ikke-udnyttede fiske-
arter. Landene i Sydøstasien er nogle
af verdens største fiskeeksportører,
en tendens der med stor sandsyn-
lighed vil stige i fremtiden. Der er
derfor et behov for at fokusere på
konserveringsmetoder der kan sikre
tilgængeligheden af fiskeprodukter
på hjemmemarkederne som erstat-
ning for det som eksporteres. �

Tabel 2.
Mælkesyre-bakte-
rier der fermente-
rer henholdsvis sti-
velse og hvidløg/
inulin. Forekomst
på råvarer til som-
fak og i som-fak
under fermente-
ring.
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% bakterier,
der kan fermentere

Ingrediens/ Hvidløg/
procestrin Stivelse inulin  
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Råvarer

Kogte ris 30   0   
Bananblade   0 33   
Hvidløgsblanding   0 33   
Fiskefilet 21   0   
Hakket fisk 38   7 

Som-fak, fermentering 
Dag 0 28 20   
Dag 1   0   8   
Dag 2   0 21   
Dag 4   0 21   
Dag 5   0 40  
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