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Sammanfattning 

___________________________________________________________________ 

Introduktion: Mikrobiell förorening av det blivande köttet börjar redan vid slakten och 

fortsätter sedan vid styckning, transport, lagring och förpackning av köttet. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad som händer med olika bakteriegrupper vid 

tillagning av nötkött med sous vide-tekniken vid temperaturerna 45, 50 och 55°C och tiden 

30 och 60 minuter. 

Metod/material: Studien genomfördes i form av mikrobiologisk analys där det tillagade 

köttet klipptes ned i små bitar och kördes i stomacher. Proven späddes i flera tiopotenser och 

inokulerades på agarplattorna inkuberades i ett, två och tre dygn. 

Resultat: En tydlig minskning av bakterier vid sågs ju högre temperaturen var och ju längre 

tiden var. C. perfringens eller Enterokocker kunde ej påvisas. 

Slutsats: Allt eftersom temperaturen höjdes och tiden förlängdes för att få ett säkert sous 

vide-tillagat kött krävs minst 55°C under 60 min. 

Nyckelord: Sous vide, Ryggbiff, Bakteriegrupper, Mikrobiologisk undersökning. 
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Förord 

Efter en undersökning med många nya aspekter och fördjupningar så vill vi ge ett stort tack 

till Marie-Louise Danielsson-Tham för all handledning som vi fått med både laborationer, 

analyser, och formulering av text. Ett stort tack även till Wilhelm Tham som hjälpt till vid 

sidan av Marie-Louise när hon inte har haft möjlighet. Sist men inte minst vill vi tacka vår 

opponentgrupp för bra feedback och mycket trevliga och lärorika opponeringar. 

 

 

Introduktion 

Tillagningstekniken sous vide är en mycket intressant teknik som vi skrev en B-uppsats om 

gällande teknikens kvalitét och textur. Nu vill vi därför ta vår livsmedelskunskap till nästa 

nivå och undersöka på hur olika bakteriegrupper beter sig vid sous vide-tillagning vid olika 

temperaturer och tider. Ökad kunskap och höga förväntningar hos restauranggäster har gjort 

att större krav ställs på restauranger och deras kockar inom råvaruhantering.  

 

Som student i Grythyttan lär man sig första halvåret det mest grundläggande inom varje kurs 

där livsmedelshygien och grundläggande kunskap om bakterier är ett av ämnena. Man lär sig 

om vilka sorters mikroorganismer som finns på råa råvaror men även tillagade, hur länge och 

vid vilka temperaturer de överlever samt vilka moment som är kritiska och när det är säkert. 

Man lär sig också hur man på bästa sätt kan hantera dessa faktorer för att undvika hälsorisker.  

 

Hos ett slaktdjur som levt ett utvilat och friskt liv är muskulatur, inre organ och blod sterilt  

(Danielsson-Tham, 2005). Det är först när djuret slaktas som den första mikrobiologiska 

föroreningen sker. Den mikrobiologiska föroreningen fortsätter sedan vid styckning, 

transport, lagring och förpackning (Ibid.). Det är dock inte bara hanteringshygienen som 

påverkar utvecklingen av mikrofloran i köttet utan variabler som temperatur och luftfuktighet 

i omgivningen spelar stor roll (Ibid.). De mikroorganismer som förekommer i färskt kött 

härstammar vanligtvis från tarminnehåll, vatten och jord (Ibid.).  
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Vi har valt att tillaga ryggbiff sous vide. Köttet kom från ett slakteri som slaktar ekologiskt 

uppfödda djur. Två köttbitar tillagades åt gången vid samma temperatur fast med olika tider. 

Detta för att se om det finns någon skillnad i bakterie överlevnad mellan de olika 

temperaturerna och tiderna.   

 

 

Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap 

Studien är relevant för ämnet Måltidskunskap och värdskap då den fokuserar på hantering 

och tillagning av livsmedel samt också på eventuella hälsorisker inom restaurangbranschen. 

Det är bra för kockar i synnerhet att lära sig om hantering och tillagning av råvaror utanför de 

kritiska temperaturerna och kunna göra bakteriologiska undersökningar för att skapa 

maträtter av hög kvalite samt mikrobiologiskt säkra från hälsorisker. Ämnet är relevant för 

The Five Aspect Meal Model (FAMM), som inkluderar produkten, mötet, rummet, 

styrsystemet och stämningen (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). I denna 

studie kommer de två aspekterna produkten och styrsystemet att beröras. Produkten är det 

som förtärs, d.v.s. maten och drycken i dess textur, form, smak, doft, tillagning etc. (Ibid.). 

Tillagning kommer att vara fokus. För att kunna tillaga en råvara på ett bra sätt krävs det att 

man skapar sig förståelse för hur man ska hantera och tillaga den på bästa sätt. Styrsystemet 

inkluderar bland annat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) och berör då 

indirekt hur råvaror hanteras, förvaras och används (Soman & Raman, 2016).  

 

 

Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden har som mål att ge läsaren en kort historik om sous vide, förklara 

hur den fungerar, vilka fördelar och nackdelar det finns med att tillaga en råvara sous vide, 

vilka bakterier som växer och lever samt hur en mikrobiologisk undersökning görs för att 

kunna se hur många bakterier som finns i livsmedel. 
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Historik om sous vide 

Sous vide är franska och betyder under vakuum (McGee, 2008). Vakuumpackning har under 

lång tid använts inom kommersiell produktion av mat tack vare dess ekonomiska lönsamhet, 

råvarusäkerhet och effektivitet (Ibid.). Det är först på senare tid som tekniken börjat komma 

in i restaurangköken (Ibid.). Redan under 1920-talet började ett kaffeföretag, Hills Bors 

coffee company, att använda sig av vakuumpackning för att packa sitt kaffe (Ibid.). 1940 och 

1960 började råvaror först tillagas och sedan vakuumpackas vilket gjorde att råvarorna blev 

pastöriserade, med pastörisering menas upphettning till minst 70°C, och livslängden blev 

längre (Myhrvold, Young & Bilet, 2011a). 

Något som var en säsongsvara kunde nu användas och säljas året om (McGee, 2008). Vid 

sous vide-tillagning används ett vattenbad, om temperaturen i det cirkulerande vattnet är 

tillräckligt högt och tiden tillräckligt lång dödas farliga bakterier vid tillagningen och den 

tillagade råvaran blir säker (Myhrvold, Young & Bilet, 2011a). 

 

Sous vide funktion 

Sous vide är en tillagningsteknik som är baserad på att tillaga råa råvaror under kontrollerade 

förutsättningar, vid konstant temperatur i en stabil och värmetålig plastpåse (Iborra-Bernard, 

Tárrega, García-Segovia & Martínez-Monzó, 2014). Detta förstärks av Baldwin (2011) som 

menar att sous vide är en teknik där en cirkulator cirkulerar vatten i ett vattenbad vid en 

konstant temperatur. Innan en råvara tillagas sous vide förpackas den i en plastpåse och all 

luft sugs ut ur påsen med hjälp av en vakuummaskin (Vadja, Halbritter, Szucs, Szigeti & 

Asvanyi, 2016). Påsen placeras sedan i ett vattenbad (Ibid.). Om påsen fortfarande har kvar 

lite luft kommer råvaran att flyta upp till vattenytan, vilket leder till att den övre delen av 

råvaran inte kommer ha någon kontakt med vattnet alls (McGee, 2008). Baldwin (2011) 

påpekar att det därför är viktigt att all luft sugs ut ur påsen innan den läggs i vattenbadet. Om 

råvaran inte har en bra kontakt med vattnet kommer den inte få en jämn tillagning igenom 

(McGee, 2008). Tillagningstid och temperatur är det som påverkar de sensoriska kvalitéerna i 

en råvara (Iborra et al., 2011). Genom att få ut allt luft ur vakuumpåsen ger man råvaran 

förutsättningen att få bra kontakt med vattnet så att den tillagas jämnt, med förutsättningen att 

plastpåsen ligger tätt inpå råvaran (Myhrvold, Young & Bilet, 2011b). 

 



6 

Fördelar och nackdelar 

Vaudagna, Sánchez, Neira, Insani, Picallo, Gallinger & Lasta (2001) och Myhrvold et al. 

(2011b) menar att sous vide är en teknik som under det senaste decenniet utvecklats till att 

tillaga och förvara råvaror under en längre tid utan att de förlorar sina sensoriska kvalitéer. 

Med en traditionell tillagning håller inte de sensoriska kvalitéerna samma nivå som med sous 

vide och lagringsförmågan blir betydligt kortare (Vaudagna, et al., 2001). Vid tillagning är de 

viktigaste faktorerna tid och temperatur (Iborra, et al., 2001). Därför är det enligt Iborra, et al. 

(2001) viktigt att ta hänsyn till hur tillagningsteknik, tillagningstid och temperatur påverkar 

de sensoriska kvalitéerna i en råvara (Ibid.). En råvara som tillagas sous vide kan nå upp till 

en hållbarhetstid på 21 dagar jämfört med en traditionellt tillagad råvara som bara har en 

hållbarhetstid på 5 dagar (Vaudagna, et al., 2001). Sous vide betyder “under vakuum” (Vajda 

et al., 2016). McGee (2008) menar dock att tekniken handlar om precision av värme och 

borde därför kallas för “precision cooking”. 

 

Sous vide är en fördelaktig tillagningsmetod då den ger en jämn innertemperatur i råvaror 

med ojämn storlek och tjocklek (Myhrvold et al., 2011b). McGee (2004) säger att när en 

köttbit tillagas i en stekpanna kan värmefördelningen på stekpannans yta variera mellan 175-

225°C, vilket leder till att det blir svårt att få önskad innertemperatur genom hela råvaran.  

 

Även fast sous vide bidrar med mycket positivt har vissa forskare uttryckt sin oro om 

tillämpningen av tekniken (Vaudagna,, et al., 2001). De menar att råvaror som tillagas sous 

vide kan medföra mikrobiologiska risker (Ibid.). Något som ska pastöriseras behöver 

värmebehandlas vid kritiska temperaturer, under en viss tid, för att ta död på farliga 

mikroorganismer (Myhrvold et al., 2011b). Det gör, som nämnts tidigare, enligt Vaudagna, et 

al. (2001) att hållbarheten hos en råvara blir längre. Det kan i vissa fall vara svårt att 

pastörisera något med hjälp av sous vide, då tillagning av råvaror oftast sker med en konstant 

långsam upphettning under de kritiska temperaturerna (Vaudagna,, et al., 2001). Tillväxten av 

mikroorganismer stoppas då inte (Ibid.). För att kunna säkerställa att mikrobiologiska faror 

inte uppstår under tillagning av sous vide rekommenderas användandet av användarmanualer 

(Iborra, et al., 2001). 
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Bakterier 

Beroende på hur bakterierna “andas” (respiratorisk metabolism) delas de in i två 

huvudgrupper, aeroba och anaeroba bakterier (Danielsson-Tham, 2005). Aeroba bakterier 

måste ha tillgång till syre och till denna grupp hör de livsmedelsförstörande bakterierna och 

det är en av anledningarna till att vakuumförpackning förlänger hållbarheten på ett livsmedel 

(Ibid.). För de anaeroba bakterierna så är syre giftigt och de kan till och med dö om de 

kommer i kontakt med syre. Flertalet anaeroba bakterier klarar av att komma i kontakt med 

syre men kräver en syrefri miljö för att kunna föröka sig (Danielsson-Tham, 2005). Exempel 

på en sådan bakterie är Clostridium perfringens (C. perfringens). Många bakterier som tillhör 

familjen Enterobacteriaceae, denna gruppen kallas på svenska för tarmbakterie-familjen, där 

är vanliga och nödvändiga tarmbakterier men här finns också en del sjukdomsframkallande 

bakterier även kallat patogena bakterier (Danielsson-Tham, 2005). Dessa kan vara bland 

annat Salmonella spp, Shigella spp och Escherichia coli även kallad E. coli 

(Livsmedelsverket, 2017). Det som är speciellt för alla medlemmar i tarmbakterie-familjen är 

att de kan skifta mellan att vara aeroba och anaeroba, sådana kallas för fakultativa bakterier 

(Danielsson-Tham, 2005). Det finns även en grupp bakterier som vill ha syre i en begränsad 

mängd, för högt syre som i luften är för mycket för att de ska försöka sig. Dessa typer av 

bakterier kallas för mikroaerofila bakterier där finner man bland annat Campylobacter 

(Ibid.).  

 

En variant av E. coli, den sk EHEC gjorde många sjuka i USA vid flera tillfällen under sent 

90-tal och har fått mycket uppmärksamhet efter det, då många blev allvarligt sjuka och vissa 

även dog (Calicioglu, Faith, Buege, Luchansky, 1994). På grund av dessa flertalet händelser 

höjdes kraven på tillagningstemperatur av hamburgare från 60°C till 68°C i minst 16 

sekunder (Ibid.). För att minska sådana risker är det bra att ha koll på vid vilka temperaturer 

bakterierna växer och inte växer i samt inom vilket pH-intervall (Myhrvold, Young, Bilet, vol 

1, 2011). Livsmedelsverket (2017) skriver att det krävs en mycket liten mängd EHEC-

bakterier för att man skall bli sjuk 10-100 st är tillräckligt. Symtomen kan dröja upp till 12 

dagar. Blodig diarré är det vanligaste symptomet men även magsmärtor kan förekomma 

(Ibid.). 
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C. perfringens är en anaerob bakterie som är väldigt vanlig i form av sporer i vår omgivning, 

den finns oftast i jord och avföring från diverse djur (Livsmedelsverket, 2017). Detta gör att 

det finns risk att dessa bakterier finns i både kött men inte minst i grönsaker som växer nära 

eller i marken (Ibid.). Mat bör tillagas och förvaras på ett korrekt sätt då C. perfringens bilda 

värmetåliga sporer, som i gynnsam syrefri miljö oftast i temperaturer runt 20-40°C övergår i 

bakterieform (Ibid.) C. perfringens kan på väldigt kort tid komma upp till halter på 106-108 

bakterier/g om maten behandlas fel. Detta är en tillräcklig mängd för att komma igenom 

saltsyrabarriären som finns i magen (Ibid.). Då kan sporer börja bildas i tunntarmen och 

enterotoxin frigörs (Ibid.). Güran & Ilhak (2015) visar i sin studie att en säker temperatur att 

förvara sin mat i för att förhindra tillväxt av C. perfringens är 4°C. De visar även att totala 

antalet C. perfringens minskar desto längre tid maten förvaras i 4°C. Detta gäller dock även 

för de andra studierna som skett vid 24°C och 30°C då C. perfringens dör snabbare än vid 

4°C. Däremot ökar totala antalet bakterier mycket fortare vid de högre temperaturerna (Güran 

& Ilhak, 2015). Detta sker då de andra bakterierna konkurrerar ut C. perfringens. En annan 

aspekt som är viktig i den undersökningen är att bland annat 5% salt används, Wijtzes et al. 

(2000) förklarar att vattenaktiviteten går att reglera med hjälp av salt, mer salt innebär lägre 

vattenaktivitet. Ruiz Carrascal (2017) skriver i sin text att vattenaktivitet också är en viktig 

faktor för bakteriernas förökning. De som tillhör Enterobacteriaceae måste ha en 

vattenaktivitet på 0,95 eller högre för att växa (Ibid.). 

 

Kročko, Čanigová & Ducková (2007) förklarar att utöver pH, temperatur och vattenaktivitet 

så spelar även mängden bakterier som finns på köttet roll. Enterokocker kontaminerar 

vanligen kött på en nivå på 102-104 CFU/g-1 (Colony Forming Unit/gram med spädning 

1:100) eftersom 0,1 ml har analyserats (Ibid.). Enterokocker är väldigt värmetåliga, klarar av 

lågt pH och låg vattenaktivitet, vilket gör att de kan föröka sig till höga siffror och förstöra 

kött (Ibid.).  

 

Tabell 1. Begränsningar för bakterietillväxt (Myhrvold, Young, Bilet, 2011). 

Bakterie Lägsta 

temperatur 

(°C) 

Högsta 

temperatur 

(°C) 

Snabbast 

växande i 

temperatur 

(°C) 

Lägsta pH Högsta pH 
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Clostridium 

botulinum A 

10 48 30-40 4,6 9 

C. 

perfringens 

10 51 43-47 5 9 

E. coli 6 50 35-40 4 9 

Salmonella 

spp 

5 47 35-37 3,7 9,5 

Shigella spp 6 48 37 4,8 9,3 

 

Bakterier delar sig väldigt snabbt om de lever i bra förhållanden, ungefär var 20:e minut kan 

bakterien dela sig. Danielsson-Tham (2005) beskriver detta i ett lyckligtvis omöjligt exempel. 

En salmonella-bakterie har en storlek på ungefär 0,5 µm (mikrometer) vilket motsvarar 

1x10−6 m hade bakterien konstant kunnat leva i optimala förhållanden i ett dygn så skulle 

bakteriens volym vara densamma som vår planet (Ibid.). Det som hindrar detta från att ske är 

att dessa optimala förhållanden inte finns. Som tidigare nämnts förhindrar pH, temperatur och 

vattenaktivitet detta vilket även konstateras av (Wijtzes, Rombouts, Kant-Muermans, Riet & 

Zwietering, 2000). 

 

Mikrobiologisk undersökning av livsmedel 

När en mikrobiologisk undersökning skall genomföras är det olika parametrar i livsmedlet 

som man vill undersöka. Dessa kan vara hållbarhet, produktionshygien eller hur hög 

matförgiftningsrisken är på livsmedlet. Det går även att få en fingervisning om livsmedlet har 

förvarats för länge i för hög temperatur (Danielsson-Tham, 2005). En mikrobiologisk 

undersökning av livsmedel omfattar oftast olika bakterier, men kan kompletteras med 

specifika tester för mögelsvampar, jästsvampar och även bakterietoxiner. Beroende på vilka 

bakterier man söker efter i livsmedlet används olika special substrat (Danielsson-Tham, 

2005). Flertalet av dem innehåller algen agar-agar, som gör att substratets konsistens blir fast 

(Ibid). De olika substraten ger olika bakterier mer eller mindre optimala förhållanden så det 

går att urskilja vilka bakteriegrupper som faktiskt finns i livsmedel (Ibid.). För att få ett 

rättvisande resultat är det också viktigt att livsmedlet vid transport inte överskrider den 
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temperatur som anges som högsta förvaringstemperatur på livsmedlets etikett. Det blir då 

många fler faktorer som börjar verka och resultatet kan vara vilseledande (Ibid.). 

 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad som händer med olika bakteriegrupper vid tillagning 

av nötkött med sous vide-tekniken vid temperaturerna 45, 50 och 55°C och tiden 30 och 60 

minuter. 

 

Frågeställning 

Hur många bakterier finns det i det råa köttet? 

Vad händer med de olika bakteriegrupperna vid de olika tillagningstemperaturerna och -

tiderna? 

 

 

Metod och material  

Metoden för denna studie baseras på både teoretisk och praktisk undersökningsmetod. För 

den teoretiska metoden gjordes litteratur- och databassökningar och för den praktiska 

undersökningsmetoden gjordes mikrobiologisk analys av ryggbiff. För insamling av 

information till studien användes tänkbara sökord, som kunde relateras till syftet, i databaser. 

Kvantitativ metod har använts genomgående vilket kan ses på studiens datainsamling. 

Rubrikerna nedan beskriver hur studiens metod och material gjorts. 

 

Metodval 

Val av metod är kopplat till studiens syfte och grundar sig på mikrobiologiska analyser. 

Studien är baserad på kvantitativ forskning i form av räkning av bakteriekolonier på 

agarplattor och syftar på analysering av bakterier i ryggbiff vilket har resulterat i insamling av 
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numerisk data. Det betyder att studien baseras på kvantitativ forskning (Bryman, 2011). 

Tolkningar samt egna åsikter bortses från kvantitativ forskning (Ibid.). Denna studien 

genomfördes i följande ordning: 1. Teori, 2. Insamling av information om ämnet, 3. Val av 

plats(er) där forskningen skall äga rum, 4. Undersökning, 5. Bearbetning av prover, 6. 

Sammanställning av resultat, 7. Analyserat resultatet, 8. Formulering av resultat och slutsats.  

 

Denna studie skiljer sig från från klassisk samhällsvetenskaplig forskning då studien gjorts 

via laborationsexperiment och lutar därför mer mot naturvetenskaplig forskning. Något som 

är svårt att att bestämma när laborationsexperiment utförs är experimentets externa 

validiteten (Bryman, 2011). Motsatt tills detta kan forskaren styra den interna validiteten 

istället då de slutsatser som dras antingen är trovärdiga eller inte. 

 

 

Material 

För att kunna genomföra laborationerna och analyserna som gjorts i denna studien behövs en 

del material och utrustning. Detta presenteras i Tabell 2 och Tabell 3. 

Tabell 2. Material och utrustning för tillagning av kött med metoden sous vide. 

Material Funktion 

Livsmedel (Ryggbiff) Det som skall testas och analyseras 

Skärbräda Hantera köttet på 

Kniv Portionera upp köttet 

Plasthandskar För att undvika att sprida bakterier från 

händerna till livsmedel eller arbetsyta 

Cirkulator (sous vide maskin) Förmedlar jämn temperatur i vattenbadet 

och tillagar livsmedlet 

Behållare (med vatten) Krävs för att kunna cirkulera vattnet 

Vakuummaskin & värmetåliga plastpåsar Plastpåsen håller livsmedlet på plats och 

förhindrar direktkontakt med vattnet, 

vakuummaskinen tar ut allt luft från påsen 

och sluter igen den 

Våg Väga köttbiten 
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Tabell 3. Material för Laboration på livsmedel. 

 

Material Funktion 

Provrör & provrörsställ Behållare för vätskor 

Pipett (1ml) Förflytta vätskor 

Sterila verktyg (sax & pincett) Hantera köttet med 

Petriskålar Gjuta agar i 

Blodagarplatta Hitta specifika bakterier, skall likna vårt 

blod 

Stomacher 400 cirkulator & steril plastpåse Knådar och finfördelar livsmedlet i 

spädningsvätskan 

Spädningsvätska (90ml respektive 9ml) Blandas med livsmedlet för att späda det 

1:10, 1:100, 1:000 etc. 

Agarsubstrat (PCA, VRGG) Agar som gjuts i petriskålarna och som 

bakterierna växer på/i 

Agarsubstrat (Slanetz, TSC) Färdiggjutna agarsubstrat i petriskålar som 

bakterierna växer på/i 

Inkubator Värmeskåp för bakterieodling 

Rackla Sprida ut prov på färdiggjutna substrat, som 

provet racklas ut på, 

Vortexmixer Blandar prov och spädningsvätska 

Våg som väger med 2 decimalers 

noggrannhet (g) 

Väger köttet 

Anaerobklocka Agarplattor placeras i Anaerobklockan, 

sedan sluts den tätt så inget syre kommer in  

Syre Indikator Visar om det finns syre i den 

anaerobaklockan 

Anaerocult A. Producerar koldioxid och driver ut luften ur 

anaerobklockan och det resterande syret 

binds 
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Urval 

Då klimatpåverkan är ett högst omtalat ämne idag har förtäring av ekologiska och 

närproducerade råvaror blivit väldigt populärt. Vårt val av produkt föll därför på ekologisk 

närproducerad ryggbiff istället för kommersiellt producerad ryggbiff. Ryggbiffen, 655 g, som 

valdes ut för studien valdes direkt från slakteriet för att kunna försäkra oss om att köttet var 

så färskt som möjligt.  

 

Tillsammans med handledaren valdes analysparametrar ut för att kunna säkerställa att rätt 

substrat valdes ut till de mikrobiologiska testerna. De substrat som valdes ut var: Plate count 

agar (PCA) är en bra tillväxtmiljö för de flesta bakterierna och valdes därför ut för studien för 

att få fram ett totalantal av bakterier som växer i köttet. Patogena bakterier hittas oftast i 

tarmen hos levande människor och djur. Därför användes blodagarplattor, vilket är ett 

substrat gjort på blod för patogena bakterier, för att se i vilken mängd humanpatogena 

bakterier fanns i köttet. Violett red glucose agar (VRGG) gjordes för att för analysera 

Enterobacteriaceae. Detta för att göra en kontroll på köttets hygien i form av tarmbakterier. 

Enterokocker är också tarmbakterier, men är mycket motståndskraftiga mot värme och yttre 

påverkan än Enterobacteraceae. För att leta efter dessa användes Slanetz som är ett substrat 

som innehåller natriumazid. Natriumazid hämmar växten av areofila bakterier, Enterokocker. 

Det gjordes även ett test på tryptose sulphite cycloserinagar (TSC-agar), som är en 

kombination av diagnostiskt och selektivt medium. Det undersöker antalet C. perfringens 

bakterier, vilket är en anaerob och sporbildande bakterie som växer i tarmen. 

 

Genomförande 

Innan tillagning och laboration börjar måste råvaran inhandlas och fraktas. I detta steg är det 

viktigt att hålla råvaran kyld. I butiken som ryggbiffen köptes och förvarades den i 2°C. 

Ryggbiffen transporterades i en kylbag som efter transporten mättes hålla kylan till 3°C. 

Medan sous vide och laboratoinsplats förbereds förvarades köttet kylt i samma temperatur 

som det förvarats i tidigare.  
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Tillagning ryggbiff sous vide 

1. Fyll tre behållare med vatten. Varje behållare ska vara stor nog att rymma en cirkulator 

samt två bitar ryggbiff. Ställ in den temperatur som önskas. I detta fallet användes tre olika 

temperaturer ca 45°C, 50°C och 55°C.  

2. Gör redo kökstationen genom att ta fram skärbräda, kniv, plasthandskar, vakuumpåse samt 

en våg. 

3. Ta fram ryggbiffen från kylen och försök att skära sex bitar så jämn storlek som möjligt. I 

denna studie skars köttet i ca 100 g-bitar. 

4. Lägg köttet slätt i vakuumpåsen och vakuumera ut all luft. Lägg sedan ner påsen i 

vattenbadet när det har rätt temperatur. 

5. Lägg två påsar i ett av de tre vattenbaden och tillaga i 30 min och plocka upp en av 

påsarna. Låt den andra påsen ligga i 30 minuter till.  

6. Kyl snabbt ner påsen med köttet i en blaster för att få ner temperaturen och minska  och 

portionera upp 20 g som skall analyseras på labbet. 

 

Laboration av tillagad ryggbiff 

1. Väg upp 10 g kött och klipp det i små bitar ca 1 cm3 tillsätt 90 ml spädningsvätska. Detta 

blir provets första spädning, -1, det vill säga provet spätt 1:10 

2. För över till en steril plastpåse som sedan placeras i en Stomacho 400 cirkulator och kör i 

minst 1 minut (30 sekunder intervaller). Vid denna laboration kördes tre intervaller 3 x 30 

sekunder. 

3. Påsen med köttet och spädningsvätskan markeras som -1 då det är första tiopotensen. Det 

är här koncentrationen är som starkast.  

4. 1 ml av spädning -1 först över till ett provrör innehållande 9 ml spädningsvätska. 

Överföringen görs med en steril 1 ml pipett. Markera provröret som -2. I nästa steg tas 1 ml 

från prov -2 och först över till provröret -3 och även där späds med 9 ml osv. Varje provrör 

blandas runt med en vortexmixer innan nästa tiopotens späds. Vortexmixern gör att 

koncentrationen av bakterier är densamma i hela provröret.  



15 

5. Sedan tas 1 ml av den potensen man vill undersöka och förs ner i tomma petriskålar. Till 

de färdiggjutna agarplattorna (Blodagar och Slanetz-agar) tas 0,1 ml av önskad spädning. 

Rackla används för att sprida ut provet så att alla bakterier inte växer på ett och samma ställe. 

6. Sedan häller man i de tomma petriskålarna ca 3 mm tjockt lager av agarsubstrat med 

temperatur på runt 45°C och blandar försiktigt runt genom att rotera skålen. Blandningen 

stelnar vid 28°C. Är blandningen för varm kan det skada bakterierna. 

7. När agarn har stelnat vänds agarplattorna upp och ner och läggs noggrant in i en plastpåse. 

Denna skall skydda agarn från att torka när de sen placeras i ett värmeskåp som håller 30°C 

eller 37°C. Om agarn torkar så blir vattenaktiviteten för låg och då växer inte bakterierna. I 

värmeskåpen inkuberas proverna i 1-3 dagar. Därefter väntas ett resultat.  

8. För de anaeroba bakterieproverna så läggs de i en anaerobklocka med tättslutandelock ner, 

tillsammans med en Anaerocult A som innehåller av kiselgur, järnpuder, citronsyra samt 

natriumkarbonat. Häll lite vatten på Anaerocult A för att aktivera den och lägg den i 

anaerobklockan tillsammans med proverna vilket kommer skapa en syrefri miljö. 

9. Agarplattorna inspekterades och de som hade bakteriekolonier mellan 30-100 stycken 

räknades noggrant genom att markera varje koloni med en penna på locket eller på 

undersidan av agarplattorna.  

 

Beräkningsmetod 

När ett bakterietest genomförs är det viktigt att göra flera spädningar av samma bakterietest 

för att få olika koncentrationer med bakterier. Detta för att kunna välja ut ett lämpligt prov att 

räkna och därmed få ett mer trovärdigt resultat (Danielsson-Tham, 2005). Varje spädning är 

10 gånger mindre antal bakterier än i den tidigare spädningen (Ibid.). För varje spädning man 

räknar ifrån multipliceras med ett potenstal på slutsiffran av de kolonier som man kommer 

fram till. Detta för att få fram antalet bakterier per gram prov (Danielsson-Tham, 2005).  

 



16 

Litteratur- och databassökningar 

Den teoretiska bakgrunden grundas på vetenskapligt granskade artiklar samt litteratur från 

böcker som har koppling till ämnet “bakterier” och “sous vide”. Sökningarna som gjordes 

avgränsades med hjälp av nyckelbegrepp som relaterar till studiens omfång, Patel & 

Davidson (2011) menar att det är bra att avgränsa sina sökningar i databaser genom att söka 

på relevanta/precisa ord för sin litteraturstudie. Detta begränsar antalet artiklar och gör lättare 

hitta information som är relevant för ens egen studie. De vetenskapliga artiklar som användes 

för denna studie hittades via de databaser som finns tillgängliga vid Örebro Universitet. 

Databaser som användes var FSTA, Food Science and Technology Abstracts, Google scholar 

samt Primo. 

 

Exempel på nyckelord som användes vid databasökningarna var sous vide, quality, bacteria, 

meat, microorganism och temperatur. Genom att göra en litteraturgenomgång kan man som 

författare få fram argument och trovärdighet i det ämne som studien handlar om (Bryman, 

2011). Sökmatriser (se bilaga 1) gjordes för varje artikel för att kunna hålla ordning på vilka 

sökningar på ord som gjordes. 

 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen 

● Artiklar och litteratur som är skrivna på engelska eller svenska  

● Artiklar som är relevanta för arbetets syfte 

● Artiklar som är vetenskapligt granskade 

 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen 

● Artiklar som inte är vetenskapligt granskade 

● Artiklar som inte är originalartiklar 
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Analys av datan 

Nedan följer en redogörelse för hur materialet från laborationen har analyserats, hur 

resultaten tolkats samt sammanställts för att kunna bidra med bra informationsgrund till 

diskussionerna.  

 

Laboration sammanställning  

Efter att agarplattorna inkuberats sorterades de efter samma inkuberingstid och temperatur för 

att skapa en bra och enkel struktur. Eftersom totalt 77 agarplattor användes behövdes en 

logistik för att kunna optimera analysen och inte blanda ihop proverna. Därefter valdes en 

agarplatta från varje bakterietest ut och “prickarna” räknades. Varje “prick” motsvarar en 

bakteriekoloni. När sedan agarplattorna från varje bakterietest räknats multipliceras det 

erhållna koloniantalet på varje test med 10 x  beroende på vilken provspädning som 

analyserats på agarplattan. Slutligen omvandlades antalet bakterier till en tio-logaritm. 

Kvantitativ forskning handlar om att få ett exakt resultat av något genom att strukturerat 

undersöka exakt det som skall undersökas, vilket inte ger något andrum för tolkning av 

resultat (Ibid.). 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

För studien användes ett ekologiskt närproducerat nötkött istället för ett konventionellt 

producerat kött. Detta för att det idag är väldigt populärt och viktigt med var råvaror kommer 

ifrån samt att de är närproducerade under bra levnadsförhållanden. För att säkerställa att 

köttet var så färskt som möjligt fraktades det från butiken där det köptes till skolans kök i en 

kylväska, som hade en temperatur på 2,5°C, samma temperatur som kylen i butiken. 

Leverantören valdes ut genom närmaste avstånd med hänsyn till Grythyttan namnet på 

slakteriet kommer inte avslöjas enligt konfidentialitetskravet (Bryman, 2011). Informationen 

till denna uppsats har inte samlats in via enkäter eller intervjuer vilket har gjort att de 

forskningsetiska principerna inte berörts (Ibid.). Den följer därför inte ramen för en typisk 

samhällsvetenskaplig forskning (Ibid.).  
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Resultat 

I Tabell 4 går det att avläsa bakterieförekomsten i de sex proverna samt i det råa köttet som är 

en utgångspunkt. Tabellen visar antal bakterier inom de valda bakteriegrupperna, 

Enterobacteriaceae, Enterokocker, C. perfringens, totalt antal bakterier och hur många som 

växer i blodliknande miljö. Bakteriernas antal presenteras i både numerisk form och 

logaritmisk form. Det säger exakt samma sak men det går snabbare att skapa sig en överblick 

genom att kolla på logaritmerna.  

Tabell 4. Antal bakterier vid olika vattentemperaturer och tider. 

Analys Rått kött 45°C 30 min 45°C 60 min 50°C 30 min 50°C 60 min 55°C 30 min 55°C 60 min 

 Antal bakterier /g Antal bakterier /g Antal bakterier /g Antal bakterier /g Antal bakterier /g Antal bakterier /g Antal bakterier /g 

 Numerisk

t värde 

log10 Numeri

skt 

värde 

log10 Numeri

skt 

värde 

log10 Numeri

skt 

värde 

log10 Numeris

kt värde 
log10 Numeri

skt 

värde 

log10 Numeris

kt värde 
log10 

Totalantal 

(PCA) 

1800 x 

10
4 

7,3 213x 

10
4
 

6,3 208x 

10
3
 

5,3 
58x10

3
 

4,8 
83x10

2 3,9 120x10 3,1 5x10 1,7 

Enterobacte

riaceae 

(VRGG) 

286x10 3,5 104x10 3,0 1130x 

10 

4,1 57x10 2,8 4x10 1,6 120 2,1 <10 <1,0 

Enterokocke

r (Slanetz) 

<100 <2,0 <100 <2,0 <100 <2,0 <100 <2,0 <100 <2,0 <100 <2,0 <100 <2,0 

Blodagar 
59x10

4
  

5,8 122x10 3,1 
19x10

3
 

4,3 
26x10

3
 

4,4 
9x10

2
 

2,9 
69x10

2
 

3,8 3x10 1,5 

C. 

perfringens 

<10 <1,0 <10 <1,0 <10 <1,0 <10 <1,0 <10 <1,0 <10 <1,0 <10 <1,0 

 

Bakterieförekomst i köttet 

Generellt ses en minskning av totalantalet bakterier. Ju högre temperatur och ju längre 

tillagningstid desto lägre antal bakterier. I det råa köttet fanns från log 7,3 och antalet 

minskade med ca en tiopotens när temperaturen eller tiden ökade. Det sist gjorda provet 55°C 

i 60 min uppvisade log 1,7. Resultatet av Enterobacteriaceae liknar resultatet för totalantal 

med några undantag. Antalet bakterier ökade från log 3,0 vid 45°C 30 min till log 4,1 vid 

45°C 60 min. Bakterierna minskar sedan sett inom samma temperatur. Däremot sett till de tre 

testerna som gjorts på 30 min så är det i princip samma antal. En tydlig reducering av antal 

bakterier syns om man jämför köttet som gått 60 min, men notera att 45°C 60 min har mer 
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bakterier än det råa köttet har. Bakterierna på blodagarplattorna visar lite varierande resultat. 

Sett på resultatet av testerna som tillagats 30 min så är det mest bakterier på 50°C och minst 

på 45°C men alla uppvisar lägre antal än det råa köttet. På köttet som gått 60 min syns en 

tydlig reducering i antal bakterier.  

 

Undersökningen visar att det fanns mindre än tio stycken av bakterien C. perfringens i 

ryggbiffen. Några Enterokocker påvisades inte heller och antalet per gram kött var således 

mindre än 100 st.  

 

 

Resultatdiskussion  

I detta avsnittet kommer resultaten att kopplas till bakgrund och ge en tydligare bild av det 

som påvisats, eventuella felkällor kommer att tas upp och diskuteras.  

Eftersom en köttbit från ett friskt slaktdjur, som är hygieniskt slaktat, endast har bakterier på 

utsidan så är innertemperaturen inte relevant från en livsmedelshygienisk synpunkt. 

Totalantalet bakterier utgörs av blandade grupper men antagas vara dels lactobaciller då 

köttet har förvarats vakuumförpackat hos slaktaren i ett dygn innan det köptes, dels olika 

Enterobacteriaceae-arter. Detta kommer främst från fekal förorening vid slakten samt från 

hanteringen fram till förpackningen. Resultatet visar färre än tio av C. perfringens i alla 

proverna vilket är ett mycket bra resultat. Det är långt under en farlig nivå av C. perfringens 

utifrån livsmedelsverkets (2017) bedömning som är 106-108/g bakterier, vilket tyder på att 

djuret har levt i en bra miljö. Antalet Enterobacteriaceae var relativt lågt från början, men 

risken för EHEC finns fortfarande det är bara vid 55°C vid 60 min där det går att se att ingen 

farlig mängd finns (Livsmedelsverket, 2017). 

 

Det som inte syns i siffror i tabellen utan det bara syntes på blodagarplattorna var att på två 

plattor av det råa köttet hade en hemolyserande bakterie vuxit. Detta antagas vara 

stafylokocker, men de fanns inte på det tillagade köttet vilket kan antas att de blev 

utkonkurrerade av de andra bakterierna som trivdes bättre (Danielsson-Tham, 2005).  

 



20 

Temperaturen på det tillagade köttet kontrollerades aldrig efteråt så det finns ingen referens 

om vilken verklig innertemperatur köttet hade efter de olika tiderna. Det som bör noteras för 

de som vill göra om denna laboration är att det viktigt att tillagningstiden är densamma. 

Innertemperaturen är inte så relevant i denna studien då det var framförallt tiden och 

temperaturen som undersöktes. Om en mätning av innertemperaturen skulle gjorts så hade 

den enbart varit som referens till att sous viden höll sin temperatur genom hela tillagningen, 

vilket också hade gått att göra genom att kontrollera vattnet. Det gjordes inte heller någon 

mätning på innertemperaturen efter att köttet tagits ut ur blastern. Detta borde dock ha gjorts 

för att säkerhetsställa att köttet var så pass kallt som Myhrvold et al. (2011) visar i Tabell 1 så 

bakterieförökningen stannat av. 

 

En faktor som också påverkar antalet bakterier i köttet är att köttet steks i stekpanna vid 175-

225°C efter att det har tillagats sous vide (McGee, 2004), vilket gör att de flesta ytliga 

bakterierna dör.  Detta gör att Tabell 4 inte visar det verkliga resultatet vid 

konsumtionstillfället då stekning i princip alltid görs efter sous vide-tillagning av kött för att 

få köttet att se mer aptitligt ut. 

 

En eventuell felkälla som är oklar om den har påverkat resultatets siffror kan vara att 

vortexmixern användes enbart mellan de olika tiopotens proven när de blandades. 

Anledningen till att vortexmixern används är för att fördela bakterierna jämnt i provrören. Då 

provrörens innehåll inte blandades runt precis innan det spreds ut på agarplattorna kan det ha 

påverkat hur många bakterier som fördes över med pipetten. Det skall också tas i beaktning 

att ingen av mätningarna med pipett gjordes digitalt utan ögonmåttades. Detta innebär att det 

inte var exakta mått utan skiljer på någon decimal mellan varandra.  

 

Tanken var från början att ryggbiffen skulle inhandlas direkt från slakteriets kyldisk där 

köttet ligger framme utan att vara vakuumförpackat. Tyvärr så gick inte detta då dagen köttet 

skulle inhandlas hade butiken stängt. Detta ledde till att vi fick köpa köttet dagen efter från en 

annan butik (från samma leverantör) men det innebar att det var vakuumförpackat. Detta ger 

lactobacillerna en mer önskvärd miljö att leva i som i sin tur kan ha påverkat utvecklingen av 

de olika bakteriegrupperna. 
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Slutsats 

Då detta är en liten studie med laboratorieundersökningar så är det svårt att dra en generell 

slutsats då analyserna inte har varit så omfattande och enbart gjorts på ett stycke ryggbiff. 

Testet skulle behövas göras om i flera omgångar och tillfällen för att kunna dra någon säker 

slutsats. Det enda som kan sägas specifikt om detta kött är att det har slaktats mycket 

hygieniskt med mycket lite till inga Enterokocker eller C. perfringens. Däremot fanns ett fåtal 

hemolyserande bakterier. Det är också säkert att konstatera att bakterierna är som minst vid 

55°C vid 60 min. 

 

 

Praktisk användning för vidare forskning 

Studiens syfte är att utifrån mikrobiologiska tester undersöka vad som händer vid tillagning 

av ryggbiff sous vide vid olika temperaturer (45, 50 och 55°C) och tider (30 och 60 minuter). 

De mikrobiologiska testerna gjordes bara som enstaka analyser i denna studie. Flera prover 

från samma tillagningsbatch skulle behövts analyserats för att dra någon generell slutsats. Då 

miljötänk och låga tillagningstemperaturer på nötkött blivit mer och mer populärt under 

senare tid har det lett till att kött börjat tillagas i kritiska temperaturer, som är främjande för 

bakterietillväxt och bakterieöverlevnad. Studien är till för att göra läsaren medveten om de 

hälsorisker som kan förekomma vid tillagning av kött under de kritiska temperaturerna. 

 

Denna studie kan läggas som grund för vidare forskning inom mikrobiologiska analyser av 

nötkött. För att göra en uppföljning av detta arbetet kan den vinklas till att ympa en köttbit 

med en farlig bakterie, exempelvis C. perfringens, och sedan tillaga den med liknande metod. 

Detta för att sedan undersöka, med hjälp av mikrobiologiska analyser, hur bakterien som 

ympats på köttet påverkat köttet och vad som hänt. Denna vidare forskning kan vara en god 

grund för att skapa en djupare förståelse för hur den utvalda bakterien beter sig vid sous vide-

tillagning för att någon gång i framtiden komma fram till en säker tillagningsprocess. Det 

vore också intressant att göra fler studier på ekologiskt producerat kött så det går att dra 

någon form av slutsats och sedan jämföra mot icke ekologiskt kött. 
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Bilaga 1 – Sökmatris 

Datum Databas Sökord Antal 

referens

er 

Kombin

ation 

Antal 

referens

er i 

kombin

ation 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använd

a 

artiklar 

2017-

04-04 

FSTA 1. Sous 

vide 

290 1 0 3 2 1 

2017-

04-04 
FSTA 2. 

Quality

184854 2 0 3 1 1 



25 

* 

2017-

04-04 
FSTA 3. 

Bacteria 

84863 3 0 4 1 0 

2017-

04-04 
FSTA 4. Meat 122798 4 0 4 

 

1 0 

2017-

04-05 
FSTA 5. 

Microor

ganism 

3073 5 0 3 2 0 

2017-

04-05 
FSTA 6. 

Temper

ature 

66782 6 0 4 0 0 

2017-

04-05 
FSTA 7. Meat 

and 

microor

ganism 

0 4+5 401 1 0 0 

2017-

04-05 
FSTA Sous 

vide 

and 

Quality 

0 1+2 127 8 4 2 

2017-

04-05 
FSTA Sous 

vide 

and 

Bacteria 

0 1+3 54 8 2 0 

2017-

04-05 
FSTA Sous 

vide 

and 

Meat  

0 1+4 124 6 3 1 

2017-

04-05 
FSTA Bacteria 

and 

tempera

ture 

0 3+6 6471 5 1 0 

2017-

05-02 

FSTA 8. 

Enterob

acteriac

eae 

5477 8 0 4 1 1 

2017-

05-02 

FSTA Enterob

acteriac

eae + 

Meat 

0 8+4 1988 6 2 1 

2017- FSTA 9. E. 25408 9 0 1 0 0 
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05-02 coli 

2017-

05-02 

FSTA E.coli + 

Meat 

0 9+4 5097 3 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


