
     !  

     

    
Quorn eller baljväxter? 

Vilket alternativ är bäst för hälsan och miljön 

 

Datum: 22-05-17 

Kursnamn: Miljövetenskap, självständigt 

arbete för kandidatexamen 

Författare: Mathilda Johansson 

Handledare: Johanna Björklund

Godkänd den: 

Kursnamn: MX107G 

Betyg: 

Examinator: Alf Ekblad 



1. Sammanfattning 

Alla behöver vi mat för att överleva och detta sätter sina spår inte minst på klimatet och vi har alla 

ett gemensamt ansvar för att bland annat minska växthusgasutsläppen genom det vi äter. Ett 

miljösmart matval kan innebära att minska mängden kött och i stället ersätta det med andra 

proteinkällor som tillexempel baljväxter och Quorn. Baljväxter tillhör familjen ärtväxter och Quorn 

är gjort på jordmögelsvampen Fusarium venenatum som odlas i stora tankar och sedan blandas med 

äggvita. Syftet med studien är att undersöka hur konsumtionen av Quorn och baljväxter påverkar 

miljön och människors hälsa. Detta för att ta reda på vilket alternativen som är bäst ur ett hälso- och 

miljöperspektiv, då det gäller att ersätta animaliska livsmedel inom den offentliga sektorn i Motala 

kommun. Studien bygger på en narrativ litteraturgenomgång med ett systematiskt tillvägagångssätt 

vid granskningen av litteraturen. Resultaten av studien visar att en kost innehållande Quorn eller 

baljväxter kan sänka kolesterolhalten i blodet med 13 respektive 8,3 procent, samt förhindra 

efterföljande sjukdomar. Det visar även att kött innehåller mer protein än både Quorn och baljväxter 

men att de i stället är rika på bland annat fibrer som ger en längre mättnadskänsla. Då produktionen 

av de olika livsmedlen undersöktes visade resultaten att baljväxter kräver fyra gånger mindre mark 

och släpper ut mindre växthusgaser än Quorn som har ett relativt högt klimatavtryck. En av 

slutsatserna lyder att det tycks vara svårt att fastställa om Quorn eller baljväxter är det bäst 

köttsubstitutet, för när det kommer till hälsan är de båda livsmedlen väldigt lika men ur kilmat- och 

miljösynpunkt är slutsatsen att baljväxter är bättre. För att kunna säkerställa dessa slutsatser krävs 

en mer omfattande studie samt mer forskning på området. 

Nyckelord: mykoprotein, bönor, kolesterol, växthusgaser.  
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2. Förord 

Denna studie har genomförts på uppdrag av Kostenheten i Motala kommun. Studien är den sista 

examinationen inom Måltidsekologprogrammet med inriktning miljövetenskap vid Örebro 

Universitet.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Johanna Björklund, docent och lektor på Örebro 

universitet, för utmärkt handledning genom hela arbetet. Jag vill därefter rikta ytterligare ett stort 

tack till Elin Nilsson på Kostenheten i Motala Kommun för många bra idéer och ett gott samarbete. 

Mathilda Johansson

Örebro, Maj 2017
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4. Inledning 

Tillsammans står den mat vi äter och den mat vi slänger för cirka 25 procent av människans 

klimatpåverkan (WWF, 2017; Naturvårdsverket, 2008). Alla behöver vi mat för att överleva och  

detta sätter sina spår inte minst på klimatet men det orsakar även andra miljöproblem. Dagens 

livsmedelsproduktion påverkar jordens resurser allt hårdare vilket i sin tur har bidragit till att fyra 

av planetens hållbara gränser riskerar att överskridas (Steffen et al., 2015). De gränser som fram till 

idag löper störst risk att överskridas är de som innefattar klimatförändringar, förlust av biologiskt 

mångfald, förändrad markanvändning och förändrade biokemiska flöden av kväve och fosfor 

(Ibid.). För att inte fler gränser skall överskridas är det viktigt att vi bland annat minskar våra 

växthusgasutsläpp, men även att vi gör det på ett sätt som är hållbart på längre sikt (Röös, 2012). I 

produktionsledet finns det en stor potential i att minska utsläppen, med det är även viktigt att vi 

förändrar vilken typ av mat vi äter (Stehfest et al., 2009; Röös, 2012).  

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska utsläppen genom det vi äter, både i hemmet, på 

restaurang och inte minst inom den offentliga sektorn. Inom skola, vård och omsorg serveras cirka 

tre miljoner måltider varje dag i Sverige (Livsmedelsverket, 2017a). Livsmedelsverket arbetar 

mycket med att vi i Sverige ska ha så hållbara måltider som möjligt inom den offentliga sektorn. 

För att hjälpa skolköken har de tagit fram en kommunikations- och kvalitetsmodell som kallas 

Måltidsmodellen, den används som ett stöd vid planering och uppföljning av den offentliga 

måltiden (Livsmedelsverket, 2017b). Modellen är utformad för att bland annat se till att barnen får 

en näringsriktigt kost, så de orkar växa och lära sig, men också för att undvika att den mat som 

serveras belastar miljön i onödan (Ibid.). Även denna studie kommer att fungera som ett stöd för 

måltiden i den offentliga sektorn.  

Förhoppningen är att denna studie skall kunna vara till användning för Motala kommun, men även 

andra kommuner, då de planerar sina måltider inom den offentliga sektorn. Målet är att denna 

uppsatts ska kunna svara på frågor kring huruvida Quorn eller baljväxter är det bästa alternativet då 

det gäller att ersätta kött med ett vegetabiliska substitut. En annan förhoppning är att studien skall 

ge inspiration till människor att byta ut animalisk protein mot vegetabiliskt då det är bättre både för 

hälsan och för miljön. 
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5. Teoretisk bakgrund 

Ett miljösmart matval kan bland annat innebär att minska mängden kött (Macdiarmid et al., 2015). 

Kött är förknippat med välfärd (Lööv et al. 2013), men vi i västvärden bör minska vår 

köttkonsumtion då köttproduktionen har stor inverkan på klimatet, människors hälsa och globala 

resurser (Aston et al., 2012; Richert, 2013). I många länder världen över, inte minst i Sverige, ökar 

konsumtionen av kött då det är ett livsmedel som de flesta människor tycker är både gott och 

mättande (Lööv et al. 2013). Djurproduktionen står för cirka 15 procent av den totala mängden 

växthusgaser som släpps ut i världen (Livsmedelsverket, 2016b). Nöt och får orsakar mest utsläpp, 

på grund av att de idisslar, medan gris och kyckling släpper ut betydligt mindre växthusgaser 

(Ibid.). Det finns dock en del positiva aspekter med att äta kött (Richert, 2013). Ett exempel är att 

kött har ett högt innehåll av både protein, livsnödvändiga aminosyror, vitaminer, mineraler och järn 

(Givens, 2005). Betande djur är även en naturlig del av vårt ekosystem och bidrar med biodiversitet 

i form av öppna landskap och omvandlar gräs, som vi människor inte kan äta, till proteinrikt kött 

(Richert, 2013). Men trots detta är det viktigt att produktionen av kött blir mer hållbar, både för 

djurens välfärd och för miljön (Ibid.).  

Enligt Livsmedelsverkets senaste undersökning av svenskarnas matvanor äter vi cirka 50-55 kilo 

benfritt kött per år (Livsmedelsverket, 2016b). Men kött kan ha en negativ påverkan på 

människokroppen och Livsmedelsverket (2017c) rekommenderar ett intag av mindre än 500 gram 

kött i veckan, vilket motsvarar 26 kilo per år. Människor bör främst dra ner på intaget av rött kött 

(nöt, gris, lamm, ren och vilt) och chark då dessa produkter ökar risken för tarmcancer, 

kranskärlssjukdomar och diabetes (Aston et al., 2012). 

Vinnari & Vinnari (2014) antyder att det kan vara svårt att minska andelen animalier i vår kost då 

det innehåller många positiva näringsämnen. Men då alla livsnödvändiga näringsämnen inte 

behöver finnas med i varje måltid, utan att det räcker att få i sig dom någon gång under dagen ger 

Livsmedelsverket (2016c) som förslag att minska köttkonsumtion genom att i stället byta ut några 

rätter till ett vegetariskt alternativ. Livsmedelsverket (2017d) uppmanar i 

näringsrekommendationerna från 2012 att vi bör äta minst 50 till 70 gram protein per dag, men 

dessa källor till protein går att variera på tallriken och måste inte komma ifrån kött. Att till exempel 

låta mer av proteinet komma från växtriket påverkar bland annat både planetens och människors 
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hälsa mer positivt (Richert, 2013). Både resursanvändningen, klimatpåverkan och energiåtgången är 

betydligt lägre när det gäller vegetariskt protein jämfört med animaliskt (WWF, 2016). 

En bra källa till vegetabiliskt protein är baljväxter (Tharanathan & Mahadevamma, 2003) som 

tillhör familjen ärtväxter, Fabaceae eller Leguminosae som är ett äldre vetenskapligt namn för 

samma familj (Roman et al., 2016). Det finns cirka 17 000 olika arter av baljväxter (Duranti, 2006) 

och de som används till humankonsumtion är bland annat ärtor, bönor, och linser (Bouchenak & 

Lamri-Senhadjihar, 2013). Det som används på baljväxter är bladen, baljorna och fröna, som oftast 

säljs som torkade (Jonsson et al., 2007). Exempel på Svenska baljväxter är bruna bönor och gula 

ärtor som är klassiska livsmedel i den svenska husmanskosten. I dagens butiker har dessa bönor 

även fått sällskap av bland annat kikärtor, kidneybönor samt gröna- och röda linser, som säljs både 

som torkade men även färdigkokta i olika förpackningar. Själva baljväxten lever i symbios med en 

bakterie som fixerar kväve från luften, på så vis får jorden ett högre innehåll av kväve vilket är 

positivt för andra växter då de behöver det för att kunna växa (Murray et al., 2016). Då jorden har 

berikas med kväve är inte behovet av att använda handelskvävegödsel lika stort, vilket kan minska 

risken för bland annat övergödning (Roman et al., 2016). 

Baljväxter är ett av de livsmedel som har högst innehåll av protein och aminosyror (Duranti.2006),  

de är även rika på andra näringsämnen som kolhydrater, fibrer, järn och zink (Tharanathan et al. 

2003). I många regioner världen över står frön från baljväxter för den största proteinkällan i kosten 

(Duranti, 2006). Om baljväxter äts tillsammans med cerealier i en måltid blir proteinintaget och 

proteinkvalitén bättre på grund av att de aminosyror som finns i de olika produkterna kompletterar 

varandra och bildar då ett nästan fullvärdigt protein (Tharanathan et al. 2003). Den baljväxt som 

innehåller mest protein är sojabönan, hela 35 till 43 procent (Ibid.). Sojabönor kan malas till ett 

sojamjöl, därefter kan sojaprotein utvinnas som sedan används vid tillverkning av så kallat 

”vegetariskt kött” (Jonsson et al., 2007). I denna produkt har sojaprotein koncentrerats och spunnits 

till fibrer, därefter tillsätts olika färg- och smaksättningar för att framställa produkter som liknar 

grytbitar eller köttfärs (Ibid.). Andra baljväxter kan ätas som de är eller bearbetas, precis som 

sojabönor, till andra produkter som bland annat tofu, falafel, korv och biffar (WWF, 2016). 

Ett annat vegetariskt allternativ är Quorn, som är ett köttsubstitut baserat på mykoprotein, vilket är 

ett protein som utvinns från jordmögelsvampen Fusarium venenatum (Sadler, 2004). Att använda 

detta protein till människoföda började undersökas på 1960-talet av ett Brittisk företag med namnet 
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Rank Hovis McDougall (RHM) (Wiebe, 2002). RHM ville producera ett protein från mikrober som 

både var billig och välsmakande (Ibid.) och efter 20 år av forskning tillät Storbritannien att sälja 

produkten i butik år 1985 (Turnbull et al, 1991). Quorn finns idag på marknaden även i Irland, 

Luxemburg, Singapore, Sverige, Nederländerna, Finland, Tyskland, Belgien, Danmark, Norge, 

Schweiz, USA, Australien och Nya Zeeland (Quorn, 2017). 

Mykoprotein framställs genom att tillsätta syre, kväve, glukos, mineraler och vitaminer till svampen 

Fusarium venenatum (Wiebe, 2002). Det odlas i stora sterila tankar och det som sker är en typ av 

fermentering där glukosen fungerar som energi till svampen medan vitaminer och mineraler tillför 

näring (Sadler, 2004). Då svampen har vuxit färdigt i tanken är det de trådliknande mycelen som 

sedan skördas och därefter torkas svampmassan innan den blandas med äggvita och kryddor 

(Mcllveen, 1999). När massan är färdigblandad formas den till en rad olika produkter såsom färs, 

filéer och korv (Wiebe, 2002). Exakt vilka ingredienser som Quorn innehåller är osäkert då det idag 

är företaget Marlow Foods från Storbritannien som har patent på produkten och de är även den enda 

tillverkaren (Sadler, 2004). Produkten säljs oftast fryst och har en konsistens som liknar kyckling 

men med en neutral smak (Mcllveen, 1999).  

Quorn är en källa till protein och produkten innehåller alla essentiella aminosyrorna för vuxna, samt 

att den är rik på fiber och har ett lågt fettinnehåll (Wiebe, 2002). Produkten saknar dock ett 

innehålla av Vitamin B12 vilket är en livsnödvändig vitamin som människor vanligtvis får i sig via 

animalier (Trinci, 1991). Quorn har dock ett lika högt zinkinnehåll som nötkött men produkten 

saknar köttets förmåga att förbättra absorptionen av järn och zink (Ibid.), det innehåller däremot 

varken kolesterol eller transfetter (Wiebe, 2002). 

6. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur konsumtionen av Quorn och baljväxter påverkar miljön och 

människors hälsa. Resultatet skall sedan användas för att se över vilket av de två alternativen som är 

bäst ur ett hälso- och miljöperspektiv, då det gäller att ersätta animaliska livsmedel inom den 

offentliga sektorn i Motala kommun.  

Utöver studiens syfte kommer även en rad andra frågeställningar att besvaras i texten. Dessa 

frågeställningar lyder: 
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Hur påverkas vår hälsa av en konsumtion av Quorn och baljväxter jämfört med olika typer av 

animaliskt protein? 

Hur påverkas miljön och klimatet av en konsumtion av Quorn och baljväxter jämfört med olika 

typer av animaliskt protein?  

Vilka hälsoaspekter förknippas en konsumtion av Quorn och baljväxter mest med?  

Vilka typer av miljöpåverkan förknippas en konsumtion av Quorn och baljväxter mest med? 

7. Material och metod 

Studien bygger på en narrativ litteraturgenomgång , dock med ett mer systematiskt tillvägagångssätt 

vid granskningen av litteraturen. Detta betyder att en omfattande sökning har genomförts då syftet 

var att få en större förståelse kring området. En narrativ sökning passar bra då det finns vissa 

osäkerheter kring var litteraturgenomgången kommer att leda. Denna typ av sökning tenderar att 

vara ofokuserad och otydlig, så pågrund av detta gjordes en mer systematiskt granskningen av den 

litteraturen som hittats under sökningen. Anledningen till detta var för att få tydlighet och en mer 

heltäckande granskning som även är enklare att replikera. Det som utmärker en systematisk 

granskning är bland annat att tydliga kriterier används vid urvalet av litteraturen. (Bryman, 2011) 

7.1 Insamling och urval 

För att hitta lämpliga vetenskapliga artiklar användes databasen Web of Science. Utifrån uppsatsens 

syfte valdes relevanta sökord ut som användes i olika kombinationer i sökningen. För att ge en bild 

över hur omfattande sökningen var finns samtliga sökord, dess kombinationer och antalet träffar 

sammanställda i tabell 1. 
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Tabell 1. Sammanfattning av studiens sökord och kombinationer. 

Inför insamling av de vetenskapliga artiklarna sattes olika kriterier upp. Ett av de viktigaste 

kriterierna var att artiklarna blivit vetenskapligt granskade, samt publicerade i fackvetenskapliga 

tidsskrifter. Ett annat kriterier var att alla artiklar skulle vara publicerade mellan åren 1990-2017. 

Anledningen till att så gamla artiklar valdes var för att det finns få studier genomförda på ämnet 

Quorn. Utöver vetenskapliga artiklar användes även rapporter från statliga organisationer samt 

näringsberäkningsprogrammet Dietist Net. DietistNet är ett dataprogram som räknar ut 

Sökord Kombinationer Antal träffar

1. Quron 1
1+2
1+2+3
1+2+4
1+2+5
1+2+6
1+2+7
1+2+7+8
1+2+11
1+2+12

30
64
31
31
34
33
31
30
31
39

2. Mycoprotein 2+3
2+5

1
5

3. LCA 3+4 22.

4. Legumes 4+5
4+5+6
4+7
4+7+8
4+14

1401
302
310
9
798

5. Health -

6. Nutritional -

7. 
Environmental 
impact

-

8. GHG -

9. Soybeans 9+5
9+5+6
9+7
9+7+8

2464
313
803
28

10. Lentils 10+5
10+5+6
10+7
10+7+8

177
36
16
0

11. Pulses 11+12 1028.

12. Meat -

�10



näringsvärdet för olika livsmedel och används bland annat vid kurser inom näringsberäkning på 

hotell- och restauranghögskolan i Grythyttan. 

Efter att sökord valts ut och använts i databasen Web of Science gjordes ett urval av de artiklar som 

uppfyllde alla kriterier. Först valdes de artiklar med en intressant titel ut och om de sedan verkade 

relevanta för studiens syfte lästes artikelns sammanfattning. En genomgång gjordes även av 

samtliga artiklars referenslistor för att hitta fler intressanta artiklar inom ämnet. Då denna rapport är 

baserad på en mindre litteraturstudie var antalet hälsoaspekter och typer av miljöpåverkan som 

presenteras tvunget att begränsas. De olika resultaten som presenteras nedan är utvalda dels utifrån 

studiens syfte men även pågrund av att de är de mest förekommande orsakerna till påverkan på 

hälsan och miljön, när det kommer till tidigare forskning. Antalet artiklar som slutligen användes i 

resultatet har sammanställts under respektive kategori i tabell 2.  

Tabell 2. Sammanfattning av mängden använda artiklar inom varje område. 

7.2 Dataanalys och tolkning 

En analys genomfördes av de valda artiklarnas material och metod-kapitel för att få en förståelse för 

hur de olika författarna kommit fram till sina resultat . Sedan tolkades artiklarnas slutsatser för att 

sammanfattas i ett resultat under olika underrubriker. Rubrikerna under kapitlet Resultat syftar till 

att besvara studiens syfte och frågeställningar. De olika resultaten diskuterades och jämfördes sedan 

med varandra under rubriken Diskussion vilket resulterade i en slutsats. 

8. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet från studiens valda artiklar. Avsnittet är indelat i olika 

underrubriker utifrån studiens syfte. 

Artiklarnas område Antal

Quorns påverkan på hälsan 7

Baljväxters påverkan på hälsan 11

Quorns påverkan på klimatet och miljön 6

Baljväxters påverkan på klimatet och miljön 6
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8.1 Hur påverkar Quorn vår hälsa? 

Protein är avgörande för kroppens funktion och det är därför viktigt att vi får i oss det genom det vi 

äter (Livsmedelsverket, 2017d). Forskning visar att en måltid baserad på Quorn innehåller 13,4 

procent protein medan en måltid med fläskkött innehåller 21,1 procent (Sturtewagen et al., 2016). 

Samma studie visar dock att Quornmåltiden har ett lägre fettinnehåll på 1,4 procent, jämfört med 

rätten baserad på fläskkött som innehöll hela 2,9 procent fett. Då Quorn har ett lägre fettinnehåll 

anses produkten bidra till en mer hälsosam diet (Denny et al., 2008). Studier menar även att Quorn 

är ett mer hälsosamt livsmedel än fläskkött då det innehåller fibrer och en större mängd hälsosamma 

näringsämnen (Sturtewagen et al., 2016; Denny et al., 2008). Det framgår dock inte av studierna om 

dessa resultat är statistiskt säkerställda.  

Ett högt innehåll av blodfettet kolesterol i blodet kan leda till följdsjukdomar. Ruxton & McMillan 

(2010) har i sin studie bland annat undersökt påståendet att Quorn kan minska mängden kolesterol i 

blodet. I studien har 21 vuxna människor, som inte vanligtvis äter Quorn, fått konsumera olika 

Quornprodukter dagligen under sex veckor. De har sedan blivit jämförda med tio kontrollpersoner 

som ätit sin vanliga kost. Både innan och efter studien genomfördes undersökningar av 

kolesterolhalten i blodet på samtliga medverkade. Resultaten visar en signifikant minskning av 

kolesterolet med 35,6 procent hos de som ätit Quorn under sex veckor. Dock påvisas dessa 

signifikanta resultat endast hos de sju personer som redan innan undersökningen hade ett högt 

kolesterolvärde. Författarna påpekar att resultaten bygger på en mindre pilotstudie vilket gör det 

svårt att dra några slutsatser. De menar att de resultat som studien resulterade i ändå indikerar att 

mykoprotein kan vara en användbar ingrediens i kosten för de som vill sänka sina kolesterolhalter i 

blodet. (Ruxton et al., 2010) 

Även andra forskare har studerat sambandet mellan ett intag av mykoprotein och en lägre halt 

kolesterol i blodet  (Turnbull et al., 1990). I denna studie medverkade 17 friska studenter med ett 

förhöjt kolesterolvärde. Nio av studenterna åt 191gram Quorn dagligen under tre veckor medan åtta 

personer åt samma mängd kött och fungerade som en kontrollgrupp. Resultatet av studien visar att 

det totala kolesterolvärdet i blodet sjönk med 13 procent hos de som haft en Quornbaserad diet, 

medan värdet var oförändrat för de som ätit kött. Studien tyder även på att det inte skett några 

skillnader i det dagliga näringsintaget hos de personer som ätit Quorn i stället för kött. Det framgår 

dock inte om resultaten i studien är statistiskt säkerställda. Författarna av studien menar ändå att 
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deras resultat tyder på att Quorn är ett bra livsmedel att konsumera för de som vill sänka 

kolesterolhalten i blodet (Turnbull et al., 1990).  

Studier visar att Quorn är ett bra livsmedel för de som lider av övervikt då de som äter en lunch 

innehållande Quorn minskar det övriga energiintaget under dagen med cirka 260 kilokalorier, 

jämfört med de som ätit en lunch baserad på kyckling (Turnbull et al., 1991; Burley et al., 1993). En 

av anledningarna till detta anses vara att Quorn ger en längre mättnadskänsla än vad kyckling gör 

(Ibid.). Turnbull et al., (1991) studie har undersökning 13 kvinnor som fastat i ett dygn innan de 

svarat på frågor kring bland annat längtan efter att äta, hunger och mättnad. Efter att frågorna 

besvarats serverades mat och de medverkande blev ombädda att äta hela portionen innan nya frågor 

ställdes om huruvida måltiden var behaglig. Testet genomfördes två gånger med en veckas 

mellanrum då en mykoproteinbaserad måltid serverades första gången och en måltid baserad på 

kyckling serverades andra gången. De olika måltiderna var balanserade på så vis att de var 

näringsmässigt lika förutom att mykoprotein innehåller mer fibrer än kyckling. Resultaten av 

studien visade att mättnadskänslan höll i sig längre efter en måltid med mykoprotein jämfört med en 

måltid innehållande kyckling. Artikeln nämner dock inte om dessa resultat är statistiskt säkerställda 

eller inte.  

Burley et al. (1993) som gjort en liknande studie har undersökt 18 personer av olika kön. Även här 

har två måltider serverats, en baserad på mykoprotein och en som grundade sig på kyckling. Det 

som skiljer undersökningarna åt är att i Burkley et al. (1993) studie har försökspersonerna inte fastat 

dygnet innan och de ombads även att återkomma fyra och en halv timma senare för att konsumera 

en middag. Syftet med att de medverkande skulle återkomma för ytterligare en måltid var för att se 

hur de olika lunchrätterna påverkade aptiten inför nästa mål mat på dagen. Resultaten av studien 

visade en signifikant minskning av energiintaget på 18 procent under kvällsmåltiden då lunchen 

varit baserad på mykoprotein. Denna studie visar även att måltid som innehöll mykoprotein var 

mindre omtyckt än den som var baserad på kyckling, men resultatet visar också att båda rätterna var 

uppskattade. (Burkley et al., 1993) 

Järn är ett för kroppen viktigt mineralämne som vi får i oss genom att äta bland annat kött och olika 

vegetabiliska livsmedel. Kvinnor behöver extra mycket järn och det är då viktigt att de får i sig det 

genom kosten (Temme et al., 2013). Forskare har använt sig av Dutch Food Consumption Survey 

för att studera hur järnintaget i kroppen påverkas då kött och mejeriprodukter byts ut mot 
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växtbaserade alternativ (Ibid.). Resultaten visar att Quornprodukter innehåller 0,5 milligram järn per 

100 gram medan kyckling innehåller 0,6 och blandfärs (50 procent nöt 50 procent fläsk) 1,5 

milligram per 100 gram. 

Sedan produkten Quorn presenterades på marknaden har klagomål om allergiska reaktioner kommit 

in från vissa människor som konsumerat produkten (Hoff et al., 2003).  The Center for Science in 

the Public Interest har fått in 284 rapporter om ogynnsamma konsekvenser efter ett intag av Quorn. 

Kräkningar var det vanligaste symptomet som rapporterades men även diarré, utslag och svullnad 

av ansikte, tunga och hals förekom (Jacobson, 2003) . Det tros finnas ett samband mellan 

mögelallergi och Quorn då produkten är baserad på en jordmögelsvamp, trots detta var det endast 

15 personer av de 284 rapporterade fallen som hade en tidigare mögelallergi (Ibid.). Symtomen av 

en Quornallergi uppstår efter en till fyra timmar och i Storbritannien uppskattas en av 370 000 vara 

överkänsliga mot produkten (Hoff et al., 2003).  

8.2 Hur påverkar baljväxter vår hälsa? 

Flera studier har studerat sambandet mellan ett intag av baljväxter och risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar (Bazzano et al., 2001; Abeysekara et al, 2012). En av studierna har samlat in data 

mellan 1982 och 1992 då de har studerat 9632 män och kvinnor (Bazzano et al., 2001). Deras 

resultat visar att baljväxter har förmågan att minska andelen kolesterol i blodet på grund av sitt höga 

innehåll av vattenlösliga fibrer. Studien visade även att baljväxter har en låg sodiumhalt och höga 

halter av kalium, kalcium och magnesium, vilket är associerat med en minskad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar. Samma studier visar signifikanta resultat på att en konsumtion av baljväxter mer än 

fyra gånger i veckan minskar risken för kranskärlssjukdomar med 22 procent och risken för hjärt- 

och kärlsjukdomar mer elva procent (Bazzano et al., 2001).  

Abeysekara et al. (2012) kom även de fram till att en konsumtion av baljväxter minskar risken för 

hjärt- och kärlsjukdomar, de undersöka 87 personer som var över 50 år. Under de första två 

månaderna av studien intogs 150 gram baljväxter om dagen. Den efterkommande månaden 

fungerade som en utrensning av koppen för att sedan kunna undersöka ytterligare två månader då de 

medverkande ombads att äta som vanligt. Studiens resultat visade att under perioden de åt 

baljväxter minskade kolesterolhalter i blodet signifikant med 8,3 procent, vilket därmed minskar 

risken för hjärt- och kärlsjukdomar (Abeysekara et al., 2012). Det finns litteraturstudier som styrker 

det signifikanta sambandet mellan baljväxter och en inverkan på ett högt kolesterol, vilket är den 
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vanligaste orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar (Bazzano et al., 2011; Padhi & Ramdath, 2017). 

Forskning har även genomförts kring baljväxters förmåga att förhindra andra sjukdomar och 

kommit fram till att de kan minska risken för både hjärtsjukdomar, stroke och diabetes (Bouchenak 

& Lamri-Senhadjihar, 2013; Anderson & Major, 2002).  

Ramdath et al. (2016) har studerat sambandet mellan baljväxter och diabetes för att ta reda på om en 

kost innehållande baljväxter kan hjälpa de som redan lider av sjukdomen och även förebygga den. 

Studien bygger på en litteraturstudie där resultaten visar att en konsumtion av baljväxter kan 

förbättra den glykemiska kontrollen, reducera andelen blodfetter och reglera kroppsvikten. Denna 

studie har kommit fram till att 1,5 deciliter baljväxter dagligen kan minska mängden kolesterol i 

blodet och där med förhindra hjärt- och kärlsjukdomar, vilket är en vanlig komplikation av diabetes. 

Forskarna har även kommit fram till att baljväxter också minskar risken för övervikt då de ger en 

större mättnadskänsla, minskar matintaget och reducerar kroppsvikten. De medger dock att vidare 

forskning krävs för att kunna styrka de funna resultaten. (Ramdath et al., 2016) 

Forskning har studerat om en konsumtion av bönor är associerade med ett bättre näringsintag, 

reducerat blodtryck, lägre kroppsvikt och ett smalare midjemått (Papanikolaou & Fulgoni, 2008). I 

denna studie har fyra års insamlad statistik från National Center for Health Statistics använts, för att 

undersöka 8229 män och kvinnor. De medverkande delades in i tre olika grupper beroende på 

vilken typ av bönor de konsumerade, bakade bönor, olika typer av bönor och bakade bönor och/eller 

olika typer av bönor. Resultatet visar att samtliga som konsumerar bönor har ett högre intag av 

kostfiber och kalium än de som inte gör det. För de som åt olika typer av bönor och de som åt av 

båda alternativen visade resultatet att kroppsvikten, BMI och midjemåttet var signifikant lägre än 

för de som inte åt bönor som en del av sin kost. De medverkande som åt av båda alternativen visade 

sig ha en signifikant lägre risks på 40 procent att drabbas av övervikt och även en lägre risk för att 

drabbas av högt blodtryck (Papanikolaou et al., 2008) 

En sammanfattande litteraturstudie visar att bönor är en viktig källa till olika näringsämnen samt 

antioxidanter (Hayat et al., 2014). Resultaten från denna studie tyder på att det finns ett sambandet 

mellan bönor och en minskad risk för kroniska sjukdomar, så som hjärt- och kärlsjukdomar, 

övervikt, diabetes och cancer. Författarna anser även att detta samband i sin tur kan resultera i att ett 

intag av bönor kan vara ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt för att förbättra folkhälsan. De 
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påpekar i sin studie att pågrund av bönors näringsmässiga och hälsofrämjande effekter bör 

bönbaserade livsmedel främjas (Hayat et al., 2014).  

Forskning har studerat hur ett intag av baljväxter påverkar blodsockret, aptiten och matintaget vid 

senare måltider (Mollard et al., 2011). Studien har genomförts på män som fick konsumera en 

måltid innehållande 250 kalorier kikärtor, linser eller gula ärtor som serverades med pasta och 

tomatsås. De jämfördes sedan med en kontrollgrupp som fick äta pasta med ostsås. Matintaget vid 

en senare måltid beräknades genom att en pizza serverades cirka fyra timmar efter den första 

måltiden och försökspersonerna blev ombedda att äta tills de kände sig mätta. Blodsockret och 

aptiten mättes direkt efter första måltiden konsumerats och fram till 5,5 timmar efter. Resultaten 

visade att de som intagit linser eller gula ärtor i den första måltiden hade signifikant sämre aptit och 

åt mindre av pizzan jämfört med de som ätit kikärtor eller pasta med ostsås. Blodsockret var 

signifikant lägre både innan och efter pizzamåltiden för de som ätit kikärtor eller linser. En av de 

slutsater som studien resulterade i var att de positiva effekterna på blodsockret, aptiten, och senare 

matintag varierar beroende på vilka typer av baljväxter som konsumeras. (Mollard et al., 2011) 

Då järninnehållet i olika baljväxter studerades visar resultaten att bönor i tomatsås har ett 

järninnehåll på 1,8 milligram per 100 gram, medan bruna bönor på burk innehåller något lägre 1,5 

milligram (Temme et al., 2013). Kikärtor innehåller även dom 1,8 medan tofu (en produkt gjord på 

sojabönor) innehåller mest, 2,2 milligram per 100 gram. Detta går då att jämföra med fläskkött som 

endast innehåller 1,0 milligram järn per 100 gram. (Temme et al., 2013) 

Då alla livsmedel som innehåller ett protein har förmågan att ge en allergi kan även baljväxter vara 

en potentiell hälsorisk för de som är allergiska (Hefle et al, 1996). Exempelvis tillhör både 

jordnötter och sojabönor listan av de åtta livsmedel som orsakar 90 procent av alla matallergier 

världen över (Ibid). Vanligt för de som är allergiska mot sojabönor är att kroppen producerar IgE-

antikroppar och vanliga symtom kan vara tillexempel problem med matsmältningen och blödande 

tarm, i många fall försvinner symtomet innan skolåldern (Kagan, 2003).   

8.3 Näringsvärde för olika typer av proteinkällor 
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För att ta reda på näringsvärdet av olika proteinkällor relevanta för denna studie har 

dataprogrammet Dietist Net används. Resultatet för mängden protein, fett, kolhydrater, fibrer och 

energi per 100 gram produkt finns sammanställt i tabell 3. 

Tabell 3. Näringsvärde för olika typer av proteinkällor. 

Källa: Dietist Net (2017) 

8.4 Hur påverkar produktionen av Quorn klimatet och miljön? 

Förändring markanvändning påverkar planetens hållbara gränser negativt (Steffen et al., 2015). 

Minskad användning av mark till livsmedelsproduktionen bidrar med en lägre belastning på miljön 

(Ibid.). Forskarna är oense om hur mycket mark det går åt för producera Quorn. Blonk et al. (2008) 

menar att det går åt 1500 kvadratmeter land för att producera ett ton Quorn, medan Temme et al. 

(2013) resultat visar att det går åt 4200 kvadratmeter för samma mängd. När det kommer till 

animaliska proteinkällor är även här resultaten olika. En studie visar att det krävs 5000 

kvadratmeter land för att producera ett ton kyckling (Blonk et al., 2008) medan en ett annat resultat 

säger att det krävs hela 8000 kvadratmeter (Temme et al., 2013). Forskningen är däremot enad om 

att det går åt mindre mark åt att producera Quorn än att producera animaliska livsmedel 

(Sturtewagen et al., 2016; Blonk et al., 2008). 

För att framställa en måltid innehållande Quorn går det åt energi både vid tillverkning av produkten 

men även vid tillagning. En studie menar att vid framställningen av mykoproteinbaserade substitut 

används 45 procent av energianvändningen vi tillverkning och 25 procent vid tillagning i hemmet 

(Smetana et al., 2015). Forskning kring energiåtgång vid själva produktionen av Quorn visar att det 

krävs 13,6 MJ för att producera ett kilo Quorn (Raats, 2007). Samma artikel har beräkna att det går 

åt 12,2 MJ för att producera samma mängd fläskkött.  

Innehåll 
per 100g

Quorn, 
färs, bitar, 
filé

Sojabönor, 
kokta

Linser, 
kokta

Gula 
ärtor, 
kokta

Kyckling, 
bröst rå

Nötkött, rå Fläskkarré 
rå

Protein 13,7g 11g 9,4g 8,4g 23,1g 22,2g 17,8g

Fett 2,1g 5,7g 0,7g 0,6g 1,2g 4,2g 11,2g

Kolhydrate
r

5,0g 5,8g 15,9g 16,4g 0g 0g 0g

Fibrer 4,8g 5g 9,6g 11,2g 0g 0g 0g

Energi 104kcal/
434kJ

128kcal/
537kJ

127kcal/
533kJ

128kcal/
534kJ

105kcal/
437kJ

126kcal/
539kJ

171kcal/
717kJ
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Vid produktionen av Quorn bildas olika typer av växthusgasutsläpp. Forskningen om hur mycket 

koldioxidekvivalenter ett ton Quorn släpper ut visar olika resultat. Finnigan et al. (2010) studie 

resulterade i att det släpps ut 6,8 ton medan Blonk et al. (2008) resultat visar att det släpps ut cirka 

2,7 ton. Båda artiklarna är dock överens om att mest växthusgaser släpps ut under själva 

bearbetningen från mykoprotein till Quorn. En studie visar att det är ingredienserna ägg och glukos 

i Quornprodukter som bidrar mest med utsläppen av växthusgaser, som i sin tur påverkar den 

globala uppvärmingen (Finnigan et al., 2010). Om man jämför växthusgasutsläpp från 

Quornproduktionen med en animalisk proteinkälla visar forskning att utsläppen är betydligt lägre 

för Quorn. Ett ton nötkött släpper ut hela 14,3 ton koldioxidekvivalenter (Finnigan et al., 2010) 

8.5 Hur påverkar produktionen av baljväxter klimatet och miljön? 

En studie har undersökt hur fyra olika måltider, med fyra olika typer av protein påverkar miljön 

(Davis et al., 2010). De måltider som undersöktes var två olika fläskkotletter, en uppfödd till största 

delen på sojabönor och en uppfödd på ärtor, en korv där en tiondel av köttet var utbytt mot ärtor 

samt en ärtburgare som var helt vegetarisk. En LCA användes för de olika livsmedlen för att 

kartlägga hur de påverkar miljön. Resultaten av denna studie visar att det är positiv för miljön att 

byta ut animaliskt protein mot vegetabiliskt då det kan medföra en minskning av den globala 

uppvärmningen och markanvändningen, samt att det ger en minskad risk för övergödning och 

försurning. Resultaten visar dock att energianvändningen som krävs för att producera de olika 

maträtterna är den samma, oavsett om proteinet kommer från animalier eller vegetabilier. (Davis et 

al., 2010) 

Forskning har studerat hur miljön påverkas av att en introduktion av baljväxter sker i olika 

odlingslandskap (Reckling et al., 2016). I denna studie har fem olika regioner runt om i Europa 

studerats och de har valts ut pågrund av sina olikheter när det kommer till klimat och 

odlingssystem. I samtliga av dessa länder utgör odlingen av baljväxter mindre än två procent av den 

totala odlingsytan. Studien genomfördes genom att införa 25 procent baljväxter i en växtföljd samt 

att samodla tio till 30 procent baljväxter med vete och raps. Resultaten av studien visar att en 

introduktion av ärtor i odlingssystemet minskade användningen av kvävegödsel med mellan 17 och 

40 procent. Även kväveoxidutsläppen minskade med mellan 12 och 30 procent (Reckling et al.,

2016). Det framgår dock inte i studien om dessa resultat är statistiskt säkerställda. Då andra studier 
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har studerat samodling med baljväxter visar resultaten att det kan minska växthusgasutsläppen och  

försurningen av grundvatten då mindre kvävegödsel behöver användas (Ashworth et al., 2015).  

Andra forskare har också valt att undersökt hur miljön påverkas av att införa baljväxter i 

växtföljden runt om i Europa (Nemecek et al., 2007). I denna studie har fyra olika länder medverkat 

och en LCA har använts för att ta reda på hur olika miljöaspekter påverkas. Resultaten från studien 

visar att behovet av att använda fossilt bränsle minskar med 14 procent per ytenhet om baljväxter 

används i växtföljden, detta beror bland annat på att mindre kvävegödsel behöver användas. 

Resultaten visar också att både koldioxid- och dikväveoxidutsläppen minskar om baljväxter 

används jämfört med om de inte göra det, även detta tros bero på den minskade användningen av 

kvävegödsel. Studien presenterar dock inte om dessa resultat är statistiskt säkerställda (Nemecek et 

al., 2007).  

Nemecek et al. (2011) har undersökt 27 olika grödors potentiella påverkan på den globala 

uppvärmningen genom att använda en LCA. De har studerat grödor från olika livsmedelsgrupper 

som bland annat cerealier, frukt, grönsaker, oljeväxter, socker och baljväxter. Den potentiella risken 

att bidra till den globala uppvärmingen räknades ut per hektar samt per kilo torrvikt. Resultaten 

visade att sojabönor var den gröda av de som undersöktes som släppte ut minst växthusgaser i 

atmosfären per hektar och mängden varierade mellan 420 och 570 kilo koldioxidekvivalenter. 

Anledningen till detta resultat tros vara att en odling av sojabönor kräver mycket lite insatser samt 

lite eller ingen användning av kvävegödsel. Då det kommer till resultatet per kilo torrvikt visade det 

sig att sojabönor hade ett växthusgasutsläpp som varierade mellan 0,2 till 0,8 kilo 

koldioxidekvivalenter. (Nemecek et al.,2011) 

I en studie som bland annat undersökt hur mycket landyta det går åt årligen för att att producera 

olika typer av proteinkällor visar resultaten att det går åt lika mycket mark för att producera ett ton 

bönor i tomatsås som ett ton bruna bönor på burk, nämligen 1000 kvadratmeter per år (Temme et al, 

2013). Även ett ton färska kikärtor kräver 1000 kvadratmeter land per år för att producera medan ett 

ton tofu, som är baserat på sojabönor, behöver 1100 kvadratmeter. Årligen används det 10 000 

kvadratmeter mark för att producera ett ton fläskkött, vilket är betydligt högre än för baljväxter. 

(Temme et al., 2013) 
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8.6 Klimatavtryck 

Röös (2012) har skrivit Mat-klimat-listan som presenterar information angående miljöområdet 

klimatpåverkan. I denna rapport har hon bland annat studerat olika livsmedelsgruppers 

klimatavtryck som har räknats ut med hjälp av befintlig litteratur samt hennes tidigare erfarenheter 

om växthusgasberäkningar, livscykelanalyser  och livsmedelsproduktionen. Ett klimatavtryck 

innefattar utsläpp från primärproduktionen, förädling, paketering och transport till Sverige. 

Klimatavtrycken för de livsmedel som är mest relevanta för denna studie finns sammanställda i 

tabell 4.  

Tabell 4. Klimatavtryck från olika proteinkällor. 

Källa: Röös (2012).  

9.Diskussion 

I detta avsnitt kommer de olika resultaten att ställas mot varandra och jämföras för att ta reda på 

vilket av alternativen Quorn och baljväxter som är bäst för hälsan samt miljön och klimatet. 

Diskussionen är uppdelad i ett antal underrubriker utefter på vilket sätt de olika produkterna 

påverkar vår hälsa och miljön.  

9.1 Påverkan på kolesterol och följdsjukdomar  

Det är många av resultaten i studien som påvisar att en konsumtion av Quorn kan sänka 

kolesterolhalten i blodet, vilket enligt forskning kan minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar 

(Ruxton et al., 2010; Turnbull et al., 1990). Att observera är att dessa studier visar en sänkning av 

kolesterolet hos människor som redan innan haft ett högt kolesterolvärde. Det är även studier som 

endast genomförts på ett fåtal personer och en av studierna kan inte påvisa om resultaten är 

statistisk säkerställt. Ytterligare forskning behövs för att kunna dra slutsatsen att Quorn har en 

sänkan effekt på kolesterolet.  

kg CO2e/kg produkt Medelvärde Variation

Quorn 4                            2,5-5            

Baljväxter 0,7                         0,2-1,4

Fågel 3                            1,7-4

Nötkött 26                           17-40

Fläskkött 6                               4-8
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När det kommer till en konsumtion av baljväxter finns betydligt mer forskning som alla tyder på att 

ett intag av baljväxter kan minska kolesterolet i blodet pågrund av sitt innehåll av fibrer. Resultaten 

från olika studier antyder dock att ett intag av Quorn sänker kolesterolet mer än ett intag av 

baljväxter (Ruxton et al,2010; Abeysekara et al., 2012; Turnbull et al., 1990). Det går däremot inte 

dra några slutsatser av detta då inte samma mängd Quorn och baljväxter har konsumerats under 

samma tid. De studier som gjorts på Quorn är som nämnt väldigt små och många av dom är inte 

statistiskt säkerställda. Då ett högt kolesterolvärde ökar riskerna för att drabbas av olika 

följdsjukdomar tyder dock denna litteraturstudie på att både baljväxter och Quorn är två bra 

livsmedel att konsumera för att förhindra detta, även om mer forskning krävs för att säkerställa 

resultaten. Men dessa livsmedel kan bland annat vara bra alternativ i stället för rött kött och 

charkprodukter som enligt Aston et al., (2012) i stället ökar risken för olika sjukdomar.  

Sjukdomar som är relaterade till högt kolesterol drabbar oftast människor som är äldre och kanske 

ses inte detta som ett problem inom skolor och förskolor. Att använda Quorn och baljväxter i kosten 

med avseende att sänka kolesterolet i blodet kan i stället vara bra att applicera på den mat som 

serveras inom bland annat vården och äldreomsorgen. Som nämnt så förebygger främst ett intag av 

baljväxter även en rad olika kroniska sjukdomar och är därmed bra att konsumera även för barn. Att 

konsumera baljväxter har även visat sig vara bra för de barn som lider av övervikt, då de som äter 

bönor har en lägre kroppsvikt, BMI och midjemåttet än de som inte gör det (Papanikolaou et al., 

2008). Resultaten visade även att de som äter bönor löper 40 procent lägre risk för att bli 

överviktiga och även en lägre risk för att drabbas av högt blodtryck, vilket tyder på att det är bra att 

äta bönor även i förebyggande syfte. Hayat et al. (2014) menar även att ett intag av bönor kan leda 

till ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt för att förbättra folkhälsan vilket kan vara en bra lösning 

då fetmarelaterade sjukdomar kostar samhället mycket pengar.  

Både Quorn och baljväxter, framför allt sojabönor och jordnötter, har visat sig skapa allergier hos 

vissa människor. De finns få studier om hur vanligt det är att människor är allergiska mot just Quorn 

och det visar på att de behövs mer forskning kring ämnet. Pågrund av att Quornallergier är ett 

relativt okänt område kan det vara osäkert att servera det i den offentliga sektorn. Allergi mot 

sojabönor däremot är ett väl utforskat område och då det är vanligt att vara allergisk mot detta kan 

de vara ett osäkert livsmedel att servera till en större mängd människor. 
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9.2 Påverkan på aptit och mättnad 

Då Quorn och baljväxter har visat sig ge en längre mättnadskänsla än kyckling (Turnbull et al., 

1991; Burkley et al., 1993) tyder detta på att de är två bra alternativ till proteinkälla i skolmat då  

barnen håller sig mätta längre efter lunchen och har mer energi under dagen. Båda studierna visar 

även resultat på att Quorn är ett bra allternativ för de som behöver gå ner i vikt, då en lunch 

innehållande Quorn förlänger mättnadskänslan och därmed minskar risken för att äta onyttiga 

mellanmål i mellan måltiderna (Ibid.). Även gula ärtor och linser har visat sig ge en förlängd 

mättnadskänsla (Mollard et al., 2011) vilket gör även dessa livsmedel till ett bra substitut till 

animaliskt protein i detta avseende. 

Det är viktigt att barn äter den mat som serveras i skolan och på förskolan så de får i sig den näring 

de behöver. Forskning visar att kyckling är mer omtyckt än Quorn men att båda rätterna var 

uppskattade (Burley et al., 1993). Quorn har visat sig gå att jämföra med kyckling i konsistensen, 

men att den är mer neutral i smaken (Mcllveen, 1999). Detta tyder på att Quorn går att servera på 

samma sätt vilket gör att det enkelt kan ersätta kycklingen i rätter som barnen redan är bekanta med. 

När det kommer till nya rätter kan det även handla om vana, att barnen inte är vana att äta Quorn 

och därför tycker mindre om produkten. För att få barnen i skolan och på förskolan att tycka om nya 

maträtter kan det då vara bra att servera de flera gånger för att skapa en igenkänningsfaktor.  

9.3 Näringsintag 

Protein är viktigt för kroppens funktioner och Livsmedelsverket (2017d) anser att vi bör äta minst 

50 gram protein per dag. Som synes i tabell 3 innehåller de vegetabiliska livsmedlen betydligt 

mindre protein per 100 gram än vad de animaliska gör. Livsmedelsverket (2017d) 

rekommendationer gäller för en hel dag och det rekommenderade intaget av protein går då att 

halvera för att räkna ut på ett ungefär hur mycket protein en lunch i skolan bör innehålla. 

Resterande mängd förväntas då intas genom andra måltider under dagen. Om Quorn då skulle 

användas som proteinkälla i en skollunch krävs det att en portion innehåller minst 183 gram Quorn 

för att det rekommenderade proteinintaget skall uppnås, detta beror dock på vad maträtten består av 

i övrigt.  

Gula ärtor är det livsmedel i tabell 3 som innehåller minst protein och ska Livsmedelsverkets 

(2017d) rekommendationer uppfyllas skulle en skollunch behöva innehålla 298 gram ärtor per 
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portion. Då det krävs relativt mycket gula ärtor för att få en portion att innehålla tillräckligt med 

protein kan det vara bra att i stället använda ärtor som ett komplement till kött, tillexempel som i en 

ärtsoppa med fläsk. Kokta linser har också ett något lägre proteininnehåll och det skulle krävas 266 

gram för att få i sig tillräckligt med protein i en portion. Även linser kan vara ett bra komplement i 

olika kötträtter genom att tillexempel byta ut hälften av köttfärsen till linser i en köttfärsås. På så vis 

har rätten fortfarande ett högt proteininnehåll men även ett högt innehåll av fibrer.  

Trots att de vegetabiliska livsmedlen har ett lägre proteininnehåll består de av andra för kroppen 

nyttiga ämnen. Samtliga vegetabiliska livsmedel har bland annat ett innehåll av fibrer vilket de 

animaliska inte har. Studier visar att då ett livsmedel innehåller fibrer ger det en längre 

mättnadskänslan (Turnbull et al., 1991) och kan även minska kolesterolet i blodet (Bazzano et al., 

2001). Som synes i tabell 3 så har de vegetabiliska livsmedlen i snitt ungefär samma energiinnehåll 

som de animaliska och det tillsammans med fiberinnehållet gör att dessa till bra köttsubstitut i 

skolmaten. Att observera är att Quorn har ett högre innehåll av protein och kan därför vara ett bättre 

allternativ än baljväxter. Dock har Quorn ett lägre innehåll av både kolhydrater och fibrer vilket gör 

att det totala energiinnehållet per 100 gram blir lägre än för baljväxter.  

Järn är en viktig mineral för kroppen som vi får i oss från bland annat kött (Givens, 2005) och om 

det byts ut mot ett vegetariska allternativ kan det finnas risk för låga järnvärlden i kroppen. 

Forskning visar dock att det inte är några problem att byta ut kött mot framförallt baljväxter, då de 

flesta innehåller mer järn per 100 gram än vad olika animaliska produkter gör (Temme et al., 2013). 

Quorn innehåller betydligt mindre järn än baljväxter vilket gör det till ett sämre substitut i detta 

avseende. Forskning visar att Quorn saknar kötts förmåga att förbättra absorptionen av järn vilket 

kan vara viktigt att ha i åtanken då animalier byts ut mot Quorn i kosten (Trinci, 1991). Det skulle 

behövas mer forskning kring hur baljväxter påverkar upptagningsförmågan av järn i kroppen, hur 

mycket järn ett livsmedel innehåller kan vara oviktigt om kroppen ändå inte kan tillgodose sig 

järnet.  

9.4 Markanvändning 

När det gäller produktionen av Quorn och baljväxterns påverkan på miljön har en del forskning 

gjort kring markanvändningen. Att behöva använda mer mark till livsmedelsproduktionen gör att 

det sker en förändrad markanvändning vilket forskning menar påverkar planetens hållbara gränser 

negativt (Steffen et al., 2015). Studier visar att Quorn är ett bättre allternativ än ett animaliska 
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livsmedel då det gäller att minska andelen markanvändning (Sturtewagen et al., 2016; Blonk et al., 

2008). Resultatet av detta är att om marken avsedd till livsmedelsproduktion inte räcker till då 

befolkningen ökar, är Quorn ett bättre livsmedel att producera då det kräver mindre mark. Olika 

studier visar dock olika resultat då det gäller hur många kvadratmeter land per år det går åt för att 

producera Quorn (Temme et al., 2013;  Blonk et al., 2008), en anledning till detta kan vara att de 

använt sig av olika metoder då de räknat ut sina resultat.  

Resultat för hur mycket mark det går åt för att producera olika baljväxter visar att både bönor, 

kikärtor och tofu kräver cirka fyra gånger mindre mark att producera än Quorn (Temme et al., 

2013). Detta resultat visar då på att det är bättre att byta ut animalier mot baljväxter i avseendet att 

det kräver mindre landyta att producera, vilket kan leda till en mindre belastning på planetens 

hållbara gränser. Trots att baljväxter är bättre än Quorn så visar samma studie att båda alternativen 

är betydligt bättre än animaliska livsmedel. Utifrån dessa resultat går det dra slutsatsen att om 

animaliska livsmedel i stället byttes ut mot Quorn eller baljväxter skulle det finnas en större 

möjlighet att den hållbara gränsen för förändrad markanvändning inte överskrids.  

9.5 Växthusgasutsläpp och klimatavtryck 

En annan miljöpåverkan det forskats en del om när det gäller produktionen av Quorn och baljväxter 

är växthusgasutsläpp. Studier visar dock olika resultat för växthusgasutsläppen för produktionen av 

Quorn (Finnigan et al., 2010; Blonk et al., 2008). Trots att de båda artiklarna bygger på en LCA kan 

resultaten skilja sig från varandra då olika steg i livscykeln har medräknats i de olika 

undersökningarna. För att kunna säkerställa hur mycket koldioxidekvivalenter som produktionen av 

Quorn bidrar med behövs mer forskning kring området. De båda studierna är dock överens om att 

det är mest utsläpp som sker under bearbetningen från mykoprotin till olika Quornprodukter. Detta 

resultat visar att det är främst i denna process som förändringar måste ske om tillverkarna vill att 

produktionen av Quorn skall släppa ut mindre koldioxidekvivalenter och på så vis bli mer 

miljövänligt. Både WWF (2016b) och Finnigan et al. (2010) resultat visar också att äggvitan och 

glykosen i Quorn bör bytas ut eller produceras på ett mer miljövänligt sätt då de är de 

ingredienserna som bidrar till mest växthusgasutsläpp. 

Forkning visar att sojabönor släpper ut betydligt mindre växthusgaser än Quorn (Nemecek et al., 

2007). Ur detta perspektiv skulle alltså sojabönor vara ett bättre allternativ än Quorn när det gäller 
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att byta ut animaliska produkter i skolmaten. Att observera är dock att sojabönor inte går att odla i 

Sverige och därför medför bland annat långa transporter som då även bidrar med andra typer av 

miljöpåverkan. Då det är endast få artiklar som undersökt dessa parametrar kan resultaten kännas 

något osäkra. Det är svårt att hitta forskning på exakt mängd växthusgasutsläpp per ton av olika 

baljväxter. Det finns dock studier som påvisar att en odling av baljväxter sänker 

växthusgasutsläppen jämfört med andra grödor pågrund av sin förmåga att fixera kväve och därmed 

minska insatsen av kvävegödsel (Ashworth et al., 2015; Nemecek et al., 2007) 

Som synes så visar även siffrorna i tabell 4 att baljväxter är ett betydligt bättre allternativ än Quorn 

då det kommer till utsläpp av olika växthusgaser (Röös, 2012). Båda alternativen är dock bättre än 

både nötkött och fläskkött. Intressant i tabell 4 är att fågel visar sig släppa ut mindre växthusgaser 

än Quorn och är alltså enligt dessa resultat bättre ur ett klimatperspektiv.  

9.6 Vidare forskning 

Som framgår i tabell 1 finns det mycket lite forskning kring ämnet Quorn och de studier som 

genomförts är väldigt små. Mer forskning krävs för att tillexempel kunna svara på varför mest 

energi går åt vid själva processen från mykoprotein till Quorn. Fler LCA bör genomföras på 

produkten för att få en bättre helhetsbild om var och varför energiförluster och utsläpp av 

växthusgaser sker. Även när det gäller baljväxter skulle fler LCA behövas och då framförallt i 

humankonsumtions syfte. 

10.Material- och metoddiskussion 

Då sökningen av vetenskapliga artiklar genomfördes var från början ett av kriterierna att de inte fick 

vara äldre än 10 år. Detta kriteriet togs sedan bort då det visade sig att det fanns mycket lite 

forskning kring ämnet Quorn. På grund av bristen på forskning var det svårt att hitta artiklar som 

kändes tidsenliga.  

Då Marlow Foods har patent på Quorn och är den ända tillverkaren fanns det en del svårigheter i att 

hitta fakta om ämnet som inte var förknippat med företaget. Många webbsidor som skriver om de 

positiva effekterna med att införa Quorn i kosten är det företaget själva som står bakom. Även 

många vetenskapliga artiklarna, som tar upp till exempel Quorns näringsvärde, har tagit fakta direkt 

från Marlow Foods hemsida vilket känns partiskt. När det handlar om hur Quornproduktionen 
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påverkar miljön och klimatet är resultaten mer opartiska då många av författarna själva har 

genomfört en livscykelanalys på produkten. 

Ett syfte med studien är att ta reda på vilket livsmedel av Quorn och baljväxter som är bäst ur både 

ett hälsoperspektiv och när det gäller miljön och klimatet. När de olika resultaten skulle jämföras 

under kapitlet diskussion uppstod vissa svårigheter då inte samma typ av forskning har bedrivits 

kring de olika produkterna. I många av artiklarna har författarna använt sig av en LCA men det var 

svårt att jämföra resultaten då alla inte har inkluderat samma områden i sin analys.  

När det kommer till den befintliga forskningen kring olika typer av baljväxter är det även här svårt 

att jämföra de olika resultaten med varandra, många artiklar har studerat en specifik baljväxt och 

inte hela familjen. Det är även svårt att hitta forskning kring en humankonsumtion av baljväxter och 

även studier som jämför baljväxter med kött.  

11. Slutsatser 

En av de slutsatser som dragits av denna litteraturstudie är att både Quorn och baljväxter tycks vara 

bättre för hälsan än animaliskt protein. Det har dock visat sig att dessa livsmedel har ett lägre 

proteininnehåll än kött men att en konsumtion av framför allt Quorn ändå kan täcka det dagliga 

behovet. Då det kommer till miljön och klimatet lyder slutsatsen att baljväxter anses vara bättre än 

animalier men att Quorn kan vara sämre då olika klimatavtryck jämförs. Om Quorn eller baljväxter 

är det bästa alternativet när det gäller att byta ut animaliska livsmedel i skolmaten är svårt att 

fastställa då detta är en mindre litteraturstudie och alla hälsoaspekter och miljöpåverkan inte har 

tagits med utan endast ett urval. När det kommer till hälsan är de båda livsmedlen väldigt lika enligt 

denna studie, det som bland annat skiljer dom åt är att Quorn innehåller mer protein men det är en 

väldigt liten skillnad. Ur kilmat- och miljösynpunkt är slutsatsen att baljväxter tycks vara bättre. 

Quorn visar sig utifrån denna studie kräva både mer markyta och mer energi att producera, samt att 

tillverkningen släpper ut mer koldioxidekvivalenter och har ett större klimatavtryck än baljväxter. 

När det kommer till Quorn finns det mycket lite forskning kring ämnet och många av de studier 

som genomförts är väldigt små och vissa resultat är inte statistiskt säkerställda. Kring baljväxter 

finns det betydligt mer forskning vilket gör det svårt att täcka hela området i en mindre 

litteraturgenomgång som denna. För att kunna säkerställa de slutsatser som denna studie resulterat i 

krävs alltså mer forskning kring Quorn och en betydligt större studie som täcker fler områden.  
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