
Systematic studies on the antioxidant capacity of yellow mealworm larvae(Tenebrio molitor) 
 
N. Kröncke1, C. Keil2, F. Kulow2,3, S. Grebenteuch3, C. Kanzler3, G. Boeck4, R. Benning1, H. Haase21 
University of Applied Sciences Bremerhaven, Institute of Food Technology and Bioprocess Engineering, An 
der Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven, Germany2TU Berlin, Institute of Food Technology and Food 
Chemistry, Department Food Chemistry and Toxicology, Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin, Germany3TU 
Berlin, Institute of Food Technologyand Food Chemistry, Department, Food Chemistry and Analytics, 
Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin, Germany4GloMic GmbH, Krampnitzer Weg 102, 14089 Berlin, 
Germany 

Den gule melorm (Tenebrio molitor L., Coleoptera: Tenebrionidae) er et spiseligt insekt, og kan i fremtiden 

blive af stor betydning både som fødevare og som foder på grund af det høje indhold af mikro- og 

makronæringsstoffer. Tørring er et vigtigt konserveringstrin i industriel produktion og forarbejdning af 

insekter. I øjeblikket er viden vedrørende stabiliteten af funktionelle og ernæringsmæssige komponenter i 

melorme under tørring stadig begrænset. I fremtiden vil det være nødvendigt at finde egnede strategier til 

at begrænse den oxidative ødelæggelse af larverne under tørring og efterbehandling. Vedrørende 

problemet med oxidativ ødelæggelse er undersøgelsens fokus på en systematisk evaluering af 

melormelarveres antioxidative kapacitet op imod hvilken type af tørreteknologi der er anvendt.  

 

For at undersøge antioxidantkapaciteten blev friske og  melormelarver tørrede på forskellig vis 

(frysetørrede, mikrobølgetørrede, infrarøde tørrede, ovntørrede og højfrekventetørrede) vurderet udfra  

deres samlede indhold af hydrofile og lipofile antioxidanter ved hjælp af tre antioxidant test (TEAC, DPPH, 

Folin Ciocalteu)  

 

Resultaterne i denne undersøgelse viser, at  

- Friske melorme har langsomt og hurtigvirkende lipofile og hydrofile antioxidanter.  

- Den samlede antioxidantkapacitet for hydrofile ekstraherede melorme-komponenter var ca. tre 

gange højere end den lipofile fraktion.  

- Tørringsprocessen var afgørende med hensyn til ekstraktionseffektiviteten af potentielt 

antioxidantmolekyler såvel som den samlede antioxidantkapacitet.  



- De højeste antioxidantkapaciteter blev fundet hos melorme der var tørret i mikrobølgeovn eller 

som var ovntørrede, mens ekstrakterne opnået fra de frysetørrede larver, havde de laveste 

værdier.  

- Antioxidantkapaciteten af ekstrakter opnået fra infrarøde og radiofrekventørrede larver var mellem 

de førnævnte tørringsmetoder med undtagelse af TEAC-analysen.  

- Det næste trin er at identificere de antioxidanter, der findes i Tenebrio molitorlarvae molekylært, 

for at være i stand til at udvikle procesoptimerede strategier til den bedst mulige dyrkning og 

forarbejdning af melormelarverne. 
 
 
 


