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Laktose

Laktoseintoleranse

Laktose er et annet navn for melkesukker, altså karbohydrater 
som fins i melk fra pattedyr. Laktose består av to sukker-

molekyler (glukose og galaktose) som er linket sammen. For 
at melkesukkeret skal bli tatt opp fra tarmen og over i blodet 

må det først spaltes ned til sine enkelte sukkerenheter. Denne 
spaltingen skjer ved hjelp av enzymet laktase, som sitter 

ytterst på tarmtottene.

Ved laktoseintoleranse er tarmens evne til å bryte ned 
laktose nedsatt på grunn av lav konsentrasjon av enzymet 

laktase. Hos de med laktoseintoleranse er nivået av laktase 
så lavt at kun en liten del av laktosen tas opp fra tynntarmen. 
Ufordøyd laktose vil da passere videre til tykktarmen, der en 
del vil brytes ned av bakteriefloraen. Når bakteriene “spiser” 
laktosen dannes det gass, og det er årsaken til at personer 

med laktoseintoleranse kan få luftsmerter når  
de inntar mye laktose.  

Laktose

Laktase

Laktose

Glukose

Galaktose Bakteriene 
“spiser” 
laktosen

Tarmgass /
magesmerter

Tykktarm

Tynntarm

Laktosetolerant Laktoseintolerant
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Laktosereduserte og 
laktosefrie produkter
I laktosereduserte produkter fjernes nesten all laktosen ved å tilsette 
enzymet laktase.  Da «klippes» laktosen opp og blir til glukose og galaktose.  

I TINE reduserer vi laktoseinnholdet til et innhold på maks 0,3%*, noe som 
er svært lite og kan tåles av de fleste. Men kriteriene i Europa er litt ulike, 
så laktoseinnholdet kan variere fra land til land.  

 Laktosereduserte produkter oppleves gjerne som noe søtere enn andre 
melkeprodukter. Det er fordi søthetsgraden av glukose og galaktose er litt 
høyere enn laktose. 

Et laktosefritt produkt garanterer at innholdet av laktose er mindre enn 
0,01%. I tillegg til at det tilsettes enzym for å spalte laktosen, blir melken 
også filtrert for å garantere at all laktose er fjernet. Filtreringstrinnet gjør at 
denne melken ikke oppleves søtere enn andre melkeprodukter.

I andre produkter, som fløte, rømme og yoghurt, brukes også enzymet 
laktase til å «klippe opp» laktosen. Og når det gjelder ost, er mange av 
disse naturlig laktosefrie. Mer om dette på side 24.

* I hht. avtale i regi av Nordisk Råd (Tema Nord 1994:580) er det tillatt med inntil 1 % laktose i laktosereduserte produkter. 
I TINE reduserer vi laktoseinnholdet til 0,3 %, men vi har også noen produkter med 0,5 %.

Laktosefri melk

TINE® Laktosefri melk er helt fri for laktose, mens smaken og innholdet av 
protein, kalsium, vitamin B12 og jod er tilsvarende som i vanlig melk. Den 
finnes både som helmelk (3,5% fett), lettmelk (hhv 1,2% og 0,5% fett) og 
en fettfri (0,1%) sjokolademelk. Disse variantene er ultrapasteurisert og 
homogenisert, og har derfor meget godt holdbarhet (116 dager).

Skal man lage mat med laktosefri melk til mange, kan det være både 
tidkrevende og upraktisk å bruke 1-litere. Derfor fås laktosefri helmelk også 
i 10 liter bag-in-box, som bidrar til å spare både tid, plass og avfall. Også 
denne varianten har god holdbarhet; hele 113 dager.



Kok opp melk eller steam melk i en 
melkeskummer. 

Lag espresso.

Ha sjokoladesaus i serveringsglass 
og hell i varm melk.

Hell i espressokaffe og rør forsiktig 
med skje.

1 L TINE® Laktosefri helmelk 
4 stk espresso 
4 ss ferdig sjokoladesaus
4 ts revet kokesjokolade eller 
kakaopulver

1

2

3

4

Ingredienser:                           Slik gjør du:

Hell sjokoladesausen nedover kantene på 
innsiden av glasset - da ser drikken ekstra 
fristende ut.  

Tips

Kaffe mocca
4 porsjoner
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Blomkålsuppe 
10 porsjoner

Del blomkål i små biter og purre 
i skiver. Fres i en stor gryte med 
smør i 5 minutter.

Hell i melk og buljong og kok til 
blomkålen er mør, ca 20 minutter.

Fisk ut noen fine blomkålbiter til 
garnityr og kjør suppen glatt med 
en stavmikser eller i en blender.

Smak til med salt og pepper og 
server med brød og smør.

1200 g blomkål
200 g purre
50 g TINE® Laktosefritt Meierismør
2000 g TINE® Laktosefri Helmelk
600 g hønsebuljong, utblandet
salt
pepper

Til servering:
16 stk brødskiver
8 ss TINE® Laktosefritt Meierismør

1

2

3

4

Det er også godt å sprøsteke litt bacon og små blomkåbuketter og toppe 
suppen med før servering.

Tips

Ingredienser:                           Slik gjør du:
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Laktoseredusert melk

Innen laktoseredusert melk, finnes lettmelk både med og uten smak. 
Disse er friske og lettdrikkelige produkter med samme innhold av 
protein, kalsium, vitamin B12 og jod som vanlig lettmelk. De er også 
ultrapasteurisert og homogenisert, og har derfor meget godt holdbarhet 
(116 dager).

De tre variantene av laktoseredusert lettmelk med smak er dessuten tilsatt 
vitamin D. Og de er uten tilsatt sukker, men med et naturlig innhold av 
sukker fra melk. De er ikke tilsatt søtstoffer. 

Laktoseredusert lettmelk med smak finnes også i mindre forpakning, med 
hhv kakao – og jordbærsmak. Perfekt på farten! (se side 15)

I tillegg til å brukes som iskald og velsmakende drikke, er laktoseredusert 
melk med smak kjempegodt i for eksempel grøt, milkshake, kaffe latte, 
desserter m.m. 

  
Vanilje-latte

Steam TINE® Lettmelk Vaniljesmak 
(ev. varm i en kjele og pisk den opp).

Lag espresso (ev. en liten kopp  
sterk kaffe). 

Ha espressoen over i en kopp eller 
i et høyt glass, og hell deretter den 
steamede vaniljemelken over. 

1/2 dl espressokaffe
2,5 dl TINE® Lettmelk 
Vaniljesmak

1

2

3

Ingredienser:                           Slik gjør du:
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Enkel milkshake

Ha melk og laktosefri is i en blender 
(eller bolle) og miks til alt er godt 
blandet. 

Hell i glass og server med en gang.

3 dl TINE® Lettmelk med smak
3 ss laktosefri vaniljeis

1

2

Ingredienser:                           Slik gjør du:

Det er mange muligheter for variasjon av milkshake. Du kan bruke ulike typer 
laktosefri is, tilsette banan, og ikke minst pynte med bær, sjokoladesaus, 
kakepynt eller laktosefri pisket krem. 

Tips
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Laktosefri smådrikke

Innen laktosefri smådrikke finnes både Litago® og IsKaffe™.

Litago® Lett Sjokolademelk har ny og forbedret smak, inneholder mindre 
sukker og fett, men med den samme gode Litago®-smaken.

TINE® IsKaffe™ Espresso Macchiato, TINE® IsKaffe™Salty Caramel UTEN 
tilsatt sukker og TINE® IsKaffe™ Mocha UTEN tilsatt sukker er alle tre 
laktosefrie varianter av IsKaffe™. Her er det noe for enhver smak: en 
skikkelig espresso med sterk kaffesmak, en med smak av salt karamell, og 
en med smak av sjokolade. 

Laktoseredusert smådrikke

TINE® har laktosereduserte varianter innen både lettmelk med smak og 
iskaffe. Disse passer godt både som drikke til måltid, og til å ta med seg på 
farten. 

TINE® Lettmelk med kakao og TINE® Lettmelk med smak av jordbær er 
uten tilsatt sukker eller søtningsstoff, men med et naturlig innhold av 
sukker fra melk.

TINE® IsKaffe™ Cappuccino UTEN tilsatt sukker og TINE IsKaffe™ Latte 
UTEN tilsatt sukker er laget av brasilianske kaffebønner og norsk melk. De 
er uten tilsatt sukker og er søtet med søtstoff.
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Laktosefrie syrnede produkter

Med laktosefrie yoghurter og Biola® sin laktosefri-serie er det lettvint å lage 
laktosefrie frokoster og mellommåltider. 

  
Milkshake med 

banan og appelsin

Skrell banan og legg i fryseren. Når 
bananen er fryst, kan du ta den ut.

Skrell appelsin og kutt den i båter. 

Ha banan og melk i bollen til en 
food processor eller blender. Tilsett 
appelsinbåter.

La maskinen gå til alt er blandet. Hell i et 
stort glass og nyt.

1/2 banan
1/2 appelsin
3 dl TINE® Laktosefri Lettmelk

1

2

3

4

Ingredienser:                           Slik gjør du:



  
Laktosefri frokost

1 skive brød med 
laktosefritt meierismør
og gulost 

La deg inspirere av denne  
laktosefrie, sunne og 

gode frokosten.

1 porsjon laktosefri 
yoghurt med bær 

1 glass laktosefri lettmelk 
eller laktosefri syrnet melk
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Laktosefri matlaging

I likhet med melk, som brukes mye i matlaging, har TINE® også en rekke 
andre matlagingsprodukter som er laktosefrie. Disse produktene gir det 
samme gode resultatet som de originale matlagingsproduktene.

Skal man lage mat til mange, fås laktosefri kremfløte også i 10 liter  
bag-in-box, som bidrar til å spare både tid, plass og avfall.

  
Xxxx
xxx
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Laktosefri hvit 

fiskegryte  
10 porsjoner

Skyll og rens purre og skjær den i tynne 
skiver. Skjær løk i tynne skiver. Vask og 
finhakk dill. Skjær fisk i biter på 3-4 cm.

Skjær den ene halvparten av sitronen 
i tynne skiver. Press saften ut av den 
andre halvdelen.

Ha olje i en gryte på middels sterk 
varme, og stek løk og purre i noen 
minutter til det er blankt og mykt.

Ha i vann, matfløte og buljongterninger. 
Kok opp og la det småkoke i ca. 5 
minutter. Bland inn yoghurt og dill, og 
smak til med salt, pepper og sitronsaft. 

Tilsett sitronskivene og fisken. La 
det trekke i 5-7 minutter, til fisken er 
gjennomvarm. 

400 g purre
150 g løk
30 g dill
1400 g seifilet
30 g solsikkeolje
400 g vann
4 fiskebuljongterninger 
500 g TINE® Laktosefri Kremfløte
600 g TINE® Laktosefri  
Yoghurt Naturell
sitron
salt
pepper

1

2

3

4

5

Ingredienser:                           Slik gjør du:
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Naturlig laktosefrie oster

Ost kan være et godt valg for personer med laktoseintoleranse. Dette 
skyldes at alle faste, modne oster er naturlig fri for laktose. 

Laktosen (melkesukkeret) brytes naturlig ned når man lager ost. Ved oste- 
produksjon skilles mysen fra melka og man sitter igjen med ostemassen. 
Laktosen følger mysen og det er derfor lite igjen i osteproduksjonen. Under
modningsprosessen blir det lille som er igjen av laktose spist av melkesyre-
bakterier. Jo lengre ostene modnes, jo mindre laktose inneholder den.

De fleste faste hvite oster fra TINE er naturlig laktosefrie og kan fint spises 
av personer med laktoseintoleranse. Ostene blir merket med “Naturlig 
laktosefri (<0,01 g laktose per 100 g)» i tilknytning til næringsdeklarasjonen. 
Det betyr at det er mindre enn 0,01 gram laktose per 100 gram, som er 
grensen for alle produkter som kan merkes som laktosefrie. 

Her er en liste over naturlig laktosefrie oster fra TINE:

Oster med naturlig 
lavt laktoseinnhold

Matvarer som inneholder mindre enn ett gram laktose per 100 gram regnes 
som laktosefattige. Disse ostene kan fint inngå i kostholdet til personer 
med nedsatt evne til å fordøye laktose.

Ost på en brødskive gir omtrent samme mengde laktose som ett glass 
laktoseredusert melk eller en laktoseredusert yoghurt. Eksempler på slike 
oster er Taffelost og Creme Cherie.

24

Oster Type

Norvegia® 
Sveitser
Jarlsberg®
TINE® Norsk Alpeost
Kvitlin kvit geitost
TINE® Norsk Cheddar
Manchego Carcia Baquero
Ilchester Cheddar
Michelangelo Parmigiano
Gran Biraghi
Ridder
Port Salut
TINE® Pultost
Dovre Ysteri Camembert
Dovre Ysteri Brie
Dovre Ysteri Brie Pepper
Dovre Ysteri Økolgisk Brie

Alle typer
Alle typer
Alle typer
Alle typer

Alle typer

Alle typer
Alle typer
Begge typer

Alle typer

Oster Type

Snøhetta
Camembert Le Rustique
Bon Brie Le Rustique
Brie Révérend
Kolibrie
Selbu Norzola
Selbu Blå
Bleu d’Auvergne Sancy
Gamalost frå Vik
Mozzarella
Revet ost, ekte

Alle typer

Alle typer
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Laktosefrie desserter

Ved bruk av TINE® Laktosefri Kremfløte 
kan de aller fleste kremkaker gjøres laktosefrie. 

Skal man lage mat eller dessert til mange, fås laktosefri kremfløte
også i 10 liter bag-in-box, som bidrar til å spare både tid, 
plass og avfall.

Tips

  
Laktosefri 
kremkake

Sukkerbrød
Pisk egg og sukker til eggedosis.
Bland sammen mel og bakepulver. Sikt 
og vend inn i eggedosis med slikkepott.
Fyll massen i kakeringene og stek ved 
180 grader i cirka 45 minutter.

Syltetøy
Kok opp skogsbær, sukker, sitronjuice 
og kanelstenger.
Bland sukker og pectin og tilsett i 
skogsbærblandingen. Kokes i 3 minutter.
Fylles i steriliserte glass. Husk å skru 
lokket godt igjen og snu dem før man 
avkjøler dem (hermetisering).

Krem
Pisk laktosefri fløte, sukker og vaniljefrø 
ved middels hastighet til ønsket 
konsistens.

Sukkerbrød
5 kaker à 24 cm diameter

1800 g/30 egg
900 g sukker
900 g hvetemel, siktet
10 g bakepulver

Syltetøy
9000 g «semi» frossen 
skogsbærblanding
6000 g sukker
200 g sitronjuice    
3 kanelstenger
250 g sukker
108 g pectin NH

Krem
TINE® Laktosefri Kremfløte
Sukker
Frø fra vaniljestang

1

2

3

Ingredienser:                           Slik gjør du:

Dynk gjerne bunnen med juice, kaffe, saft eller 
med laktosefri melk for å få en saftigere bunn.

Tips



Om du ønsker mer informasjon,
ta kontakt med din kundekontakt i TINE Partner eller 

kundeservice@tine.no  ·  tlf. 513 71 513  ·  www.tinehandel.no


