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Sammanfattning  

Hur mycket kroppen tillgodogör sig av metallinnehållet i bröd kan relateras till produktionen 

av spannmålet som blir mjöl, fullkornsmängd, bakmetod och spjälkningen av brödet i 

kroppen. Syftet med denna studie var att undersöka totalhalt av metaller i bröd och 

biotillgänglig halt av metaller efter spjälkning i magsäck och tolvfingertarm utifrån följande 

frågor: i) Finns det ett samband mellan totalhalt och biotillgänglig halt av metallerna i 

bröden? ii) Finns det ett direkt samband mellan totalhalt av metallerna och fullkornsmängd i 

bröden? iii) Ökar surdeg som hävningsmedel biotillgängligheten av metallerna i bröden? iv) 

Hur relaterar brödens totalhalter till dagligt rekommenderat intag av metallerna, samt 

tolerabelt veckointag gällande kadmium? Metallerna som undersöktes var magnesium (Mg), 

kalcium (Ca), järn (Fe), koppar (Cu), zink (Zn) och kadmium (Cd) och bröden som studerades 

var dels surdegsbröd bakade på kultursorter av vete och råg, dels några av de mest 

konsumerade bröden i Sverige. Totalhalt av metaller mättes efter uppslutning av bröden i syra 

och biotillgänglig halt mättes efter in vitro spjälkning av bröden. Metallinnehållet 

analyserades med ICP-MS, för statistisk analys användes variansanalys och regressionsanalys. 

Ett positivt samband mellan totalhalt och biotillgänglig halt visades för Mg och Cu, inte för 

Ca Fe, Zn och Cd. Det fanns inget direkt samband mellan ökande mängd fullkorn och högre 

totalhalt av metaller vilket tyder på att sort av spannmål och odlingsförhållanden för spannmål 

kan ha påverkat totalhalten, övriga ingredienser i brödet kan också vara en påverkansfaktor. 

Ett positivt samband mellan surdeg och ökad biotillgänglighet hittades för Mg och Cu men då 

totalhalten av metallerna i samma bröd också var högst är det svårt att avgöra vad som 

påverkade mest. Surdegsbrödet Femman med 100% fullkorn av råg och vete med bidrar mest 

till RDI för Mg, Fe och Zn. Surdegsbrödet Svedjeråg med 100 % råg bidrar minst till TVI av 

kadmium.  

 

Nyckelord: surdegsbröd, metaller, biotillgänglighet, in vitro spjälkning  
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1. Introduktion   

1.1 Brödbakning 

Spannmål har sedan vi blev bofasta och började odla varit en viktig del av människors kost. 

För att kunna tillgodogöra oss näring från sädesslagen måste de bearbetas och brödbakning är 

en metod som går att härleda så långt bak som till stenåldern (Mc Gee, 2004). Användningen 

av råg till brödbakning är relativt vanligt i Tyskland och norra Europa, men vete är det 

dominerande sädesslaget för brödbakning världen över. De första bröden spontanjästes 

troligtvis med hjälp av det naturliga innehållet av mikrober i spannmålskärnor (Poutanen et 

al., 2009). Precis som utvecklingen av jordbruket genomgått en industrialisering som påverkat 

produktionssättet i stor utsträckning, så har också brödproduktionen förändrats med tiden. För 

att kunna baka bröd i en industriell miljö med högre effektivitet ställs andra krav på 

exempelvis utrustning och mjölkvalitet (Mondal et al., 2008). Degen måste klara hantering i 

maskiner och tillsatser kan användas för att göra degen stabilare, tillsatser kan också användas 

för att ge bröden längre hållbarhet. I denna typ av brödbakning är det ofta bakjäst 

(Saccharomyces cerevisiae) som används som hävningsmedel och ger brödet volym. Vid 

surdegsbakning används fortfarande det naturliga innehållet av jästsvampar och laktobakterier 

i spannmålskärnor för att fermentera degen, men under mer kontrollerade former idag än förr 

(Poutanen et al., 2009). Surdegsjäsning kännetecknas av långa jästider, vanligen kring 24h 

och ett pH i degen på cirka 5, som orsakas av laktobakteriernas produktion av mjölksyra och 

ättiksyra. Det låga pH värdet i degen skapar en gynnsam miljö för enzymernas aktivitet, till 

exempel enzymet fytas som bryter ned det metallbindande komplexet fytinsyra (Brune et al., 

1992; Lopez et al., 2001; Poutanen et al., 2009).  

 

1.2 Bröd och metaller 

I Sverige åt vi år 2015 cirka 53 kilo mjukt bröd per person och år (Jordbruksverket, 2016) och 

bröd ger oss energi främst i form av kolhydrater och är även en källa till fibrer, vitaminer och 

essentiella metaller (Johansson, 2014). De essentiella metallerna räknas som 

mikronäringsämnen och behövs därför i små mängder, men har livsviktiga funktioner i 

kroppen. Enligt de senaste nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) förespråkas det 

att byta ut bröd bakat på siktat mjöl till fullkornsbröd, då de är rikare på fiber och 

mikronäringsämnen (Nordiska ministerrådet, 2012). Fullkornsbröds högre innehåll av 

essentiella metaller förklaras av de bakas på fullkornsmjöl, som i sin tur tillverkas av hela 

vetekärnan, inklusive de yttre delarna, auleronskikt, grodd och kli, vari metallerna främst 
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återfinns (Becker et al., 2012). Några av de essentiella metallerna som kan finnas i bröd är 

järn, zink, magnesium, kalcium och koppar (Demirözü et al., 2003; Poutanen et al., 2009; 

Johansson, 2014; Gupta et al., 2014). Magnesium behövs för produktion av proteiner samt 

produktion och transport av energi i kroppen. Nerv och muskelfunktioner i kroppen är också 

beroende av magnesium (Johansson, 2014; Gupta et al., 2014). Kalcium bygger upp våra 

tänder och behövs för många intracellulära funktioner i kroppen, medan järn behövs i 

bildandet av hemoglobin, som i sin tur är nödvändigt för att kunna transportera syre från 

lungorna ut till cellerna. Zink är nödvändigt för nästan 300 av kroppens enzymer samt för 

celldelning och syntes av DNA (Johansson, 2014; Gupta et al., 2014). Koppar är en metall 

som är essentiell för människor men som också kan vara toxisk vid för hög konsumtion. 

Koppars funktion i kroppen är kopplat till bland annat benhälsa, och immunsystemet (Gupta 

et al., 2014). 

 

Enligt undersökningen Riksmaten vuxna 2010 - 2011 bidrog konsumtionen av bröd i Sverige 

det året med 15% av intaget av järn, 13% av intaget av magnesium och 11% av intaget av 

zink (Livsmedelsverket, 2012). I NNR 2012 finns ett rekommenderat dagligt intag (RDI) av 

essentiella metaller som avser den mängd som konsumeras (Nordiska ministerrådet, 2012). 

Vilka mängder vi behöver av respektive metall beror främst på olika biologiska faktorer som 

ålder, kön, tillväxt, längd, vikt, graviditet och amning. I tabell 1 visas RDI för de metaller som 

är mest relevanta gällande bröd och rekommendationerna gäller för kvinnor respektive män i 

åldern 18 – 74 (för övriga åldersgrupper skiljer sig rekommendationerna åt mer och har därför 

utelämnats). Rekommendationen gällande järn för kvinnor är högre än för män och är också 

den som kan variera mest, då den individuella menstruationen och tillhörande järnförlust 

påverkar hur mycket järn varje enskild kvinna behöver.  

 

Tabell 1. Tabellen visar rekommenderat dagligt intag (RDI) av kalcium, magnesium, järn, zink och 
koppar för män och kvinnor i åldern 18–74. (milligram/dag) 

 Kalcium Magnesium Järn Zink Koppar 

Kvinnor 18–74 år 800 mg 280 mg 15 mg* 7 mg 0,9 mg 

Män 18–74 år 800 mg 350 mg 9 mg 9 mg 0,9 mg 

 *för kvinnor i åldern 31–60 kan RDI vara 9 mg eller 15 mg, för åldersgruppen 61–74 är RDI 9 mg. I denna tabell 

valdes det högre RDI värdet på 15 mg som alltså ligger lite över det rekommenderade för vissa i åldern 18–74. 



5 
 

Bröd kan förutom att innehålla essentiella metaller från spannmålen också komma att 

innehålla metaller som kan vara skadliga för oss. En metall som kan vara relevant att 

undersöka i bröd är kadmium (Demirözü et al., 2003). Även om halterna av kadmium ofta är 

låga i spannmål, så är spannmålsprodukter något vi konsumerar i stor mängd och de är därför 

viktiga att undersöka (Jorhem et al., 2015). Kadmium skadar njurarna samt skelettet och 

klassas som cancerframkallande för människor enligt International Agency for Research on 

Cancer (IARC). För kadmium finns ett tolerabelt veckointag (TVI) på 2,5 µg/kg 

kroppsvikt/vecka framtaget av European Food Safety Authority (EFSA, 2011). 

Livsmedelsverket utförde nyligen en stickprovskontroll på bröd som säljs i Sverige gällande 

tungmetaller och halterna av kadmium bly, arsenik och nickel (Kollander, 2017). Arsenik kan 

förutom att orsaka högt blodtryck och diabetes även orsaka cancer medan bly vid långvarig 

exponering bland annat skadar nervsystemet och njurarna (Jorhem et al., 2015). Nickel från 

föda kan vid förhöjda halter orsaka reaktioner från nickelallergiker men anses ovanligt. 

Undersökningen av bröd visade att kadmium utmärkte sig med högre halter än de övriga 

metallerna i bröden. Kadmiumhalterna var lägre i bröd med siktat vetemjöl än i bröd med 

fullkornsvetemjöl och halterna var ännu lägre i fullkornsbröd med råg.  

 

1.3 Metaller i spannmål 

I en ny sammanställning av forskning som berör minskandet av mineralinnehåll i frukt, 

grönsaker och spannmål rapporteras att jordarna inte innehåller mindre mineraler nu än förr 

men att sorter som användes förr innehöll högre koncentration av mineraler som järn och zink 

(Marles, 2017). Murphy et al. (2008) rapporterar att sorter av vårvete som odlades mellan 

1865–1965 innehåller högre koncentration av bland annat koppar, järn, magnesium och zink 

än moderna vårvetesorter som odlas idag. Högre metallinnehåll kunde relateras till lägre skörd 

för alla metaller utom av järn och zink där högre koncentration istället tros ha ett samband 

med högt proteininnehåll i vetekärnan. Zhao et al. (2008) rapporterar att zinkinnehållet i vete 

(Triticum aestivum) har minskat med tiden, vilket förklaras av att förädlingen av vetesorter 

fokuserat på högre skörd och samtidigt spätt ut koncentrationen av zink i kärnan. Zink och 

järninnehållet korrelerar i deras studie även positivt med högt proteininnehåll i kärnan, likt 

Murphy et al. (2008) samt med högt fosforinnehåll. Innehållet av essentiella metaller kan 

påverkas av art och sort av vete rapporterar också Hussein et al. (2010). Emmer (Triticum 

dicoccum) och enkorn (Triticum monococcum) tillhör en annan art inom vetesläktet och de 

benämns i deras studie som primitiva sorter. De har högst halt av zink och kalium och även 
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höga koncentrationer av magnesium, kalcium och koppar jämfört med andra sorter inom 

arterna T. aestivum och Triticum. spelta. Emmer och enkorn visade också lägst halt av 

kadmium (Hussein et al., 2012). Innehållet av kadmium i vetekärnan kan också variera 

mycket inom samma art av vete visar Greger et al. (2004) som undersökt sorter inom brödvete 

(T aestivum L.) och durumvete (Triticum durum desf.), där haltskillnaderna var större inom de 

två arterna än mellan. Halten förklaras inte av hur mycket kadmium som tas upp i roten, utan 

snarare hur den fördelas mellan vetekärnan och resten av plantan.  

 

Förutom sort så är odlingsåret en faktor som spelar roll för metallkoncentrationen i vete 

(Vignola et al., 2016) och kopplat till odlingsåret också väderförhållandena (Baeckström et 

al., 2006). Odlingsplats och således jordens karaktär är ytterligare en faktor som kan påverka 

metallkoncentration i vete (Hussein et al., 2010; Hussein et al., 2012). Jordens pH påverkar 

upptaget av metaller i vete (Ryan et al., 2004; Baeckström et al., 2006) och en hög halt av 

organiskt material i jorden kan kopplas samman med högre metallinnehåll i vetekärnan 

(Murphy et al., 2008). Ekologiskt odlat vete har visat sig innehålla högre halt av zink och 

koppar men lägre halt av magnesium än konventionellt, dock användes i studien olika sorter 

av vete (Ryan et al. 2004). Vrček et al. (2014) rapporterar att ekologiskt vetemjöl jämfört med 

konventionellt från samma sort vete innehåller högre halt kalium, zink och molybden, men 

lägre halter av järn, kalcium och magnesium. Vrček et al. (2014) rapporterar också lägre 

innehåll av de toxiska metallerna kadmium, bly och arsenik i ekologiskt vetemjöl än 

konventionellt. Sammanfattningsvis påverkas spannmålets metallinnehåll av flertalet, ofta 

samverkande faktorer. Förutom spannmålets art och sort, kan odlingsförhållanden såsom 

plats, år, odlingssystem och väder spela in. 

 

1.4 Biotillgänglighet av metaller i spannmål och bröd 

Hur mycket av metallinnehållet från spannmålen och sedermera brödet som kroppen kan 

tillgodogöra sig kan begränsas av olika faktorer. Till exempel består järnet i vegetabilier som 

spannmål av icke hemjärn, som är svårt för kroppen att ta upp effektivt (Gupta et al., 2014). 

Upptaget kan också begränsas av att järn och andra metaller i spannmålkärnan är hårt bundna 

till fytinsyra (hexafosforsyraestern av inositol, IP6) eller fytat om den är i saltform (Poutanen 

et al., 2009; Kumar et al., 2010). Fytinsyra kan även förekomma i formerna inositol (penta)- 

IP5, tetra -(IP4) och trifosfat IP3 (Kumar et al., 2010). När flertal växter, därav spannmål 

lagrar in fosfor i plantan så är det framförallt i form av fytinsyra. Detta komplex med fosfat 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Inositol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Inositol
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och metall är svårlösligt, och kan inte tas upp av kroppen som näring utan påverkar 

människors metallupptag från spannmål negativt. De metaller som främst berörs är järn, zink, 

magnesium, kalcium, koppar och mangan (Kumar et al., 2010). Fytinsyran återfinns främst i 

kärnans auleronskikt (Poutanen et al., 2009) och innehållet är betydligt högre i 

fullkornsvetemjöl än i siktat vetemjöl. Detta speglas i det högre innehållet av fytinsyra i bröd 

bakat på fullkornsmjöl än bröd bakat på siktat mjöl med jästid på 30 minuter (García-Estepa 

et al., 1999).  

 

Fytinsyran reduceras under jäsning från aktiviteten av enzymet fytas som bryter ned fytinsyra, 

samt till viss del under brödbakningen på grund av den höga temperaturen under bakningen 

(Plaami, 1997). Fytas finns naturligt i jästsvampar, mjölksyrebakterier och spannmålskärnor 

och variabler som påverkar hur mycket fytinsyra som bryts ned i en bröddeg är partikelstorlek 

i mjölet, pH, jäsningstid, vatteninnehåll, och temperatur (Plaami,1997; Poutanen et al., 2009). 

Flera studier visar att fytinsyran bryts ner effektivt under surdegsjäsning eller lång jäsning, 

vilket i sin tur ökar tillgängligheten av metaller (Brune et al., 1992; Lopez et al., 2001; 

Poutanen et al., 2009). Surdegsjäsningens låga pH ökar på fytasaktiviteten (Poutanen et al., 

2009; Kumar et al., 2010) och surdegsjäsning i kombination med fullkornsrågmjöl leder till i 

stort sett total nedbrytning av fytinsyra då råg har högre fytasaktivitet än vete (Brune et al., 

1992). Jäst kan också bryta ner fytinsyra effektivt, men kapaciteten utnyttjas inte på rätt sätt 

under brödbakning med jäst och det finns utvecklingsmöjligheter för att optimera detta menar 

Türk et al. (2000).  

 

1.5 In vitro spjälkning av bröd  

Att mäta mängden metaller i ett bröd som är tillgängliga för kroppen att absorbera är inte helt 

okomplicerat. Metaller absorberas i hela matspjälkningssytemet men främst i övre delen av 

tunntarmen (Johansson, 2014). Ett sätt att få en uppfattning om den biotillgängliga mängden 

metaller är att mäta hur mycket av metallerna som frigjorts efter spjälkning av brödet i mun, 

magsäck och tolvfingertarm. Det mest önskvärda är att göra en in vivo studie, då det alltid 

finns en diskrepans mellan en människas matspjälkningsystem och det man försöker 

efterlikna i ett laborativt experiment. En simulerad matspjälkningsmetod (in vitro) är dock ett 

alternativ som är billigare, mindre arbetsintensivt, underlättar replikerbarheten av metoden 

och möjliggör att ett större antal prover kan undersökas samtidigt (Minekus et al, 2014). In 

vitro spjälkningen simulerar nedbrytning av brödet i munhåla, magsäck och tolvfingertarm 
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med olika enzymer för att slutligen visa på mängden metaller som frigjorts efter 

matspjälkningen. Metoden mäter mängden metaller som potentiellt skulle kunna tas upp i 

kroppen, dock kan metallerna fortfarande efter spjälkning kan vara bundna till fytinsyra eller 

andra komplex. Detta gör att det inte helt går att likställa den biotillgängliga mängden efter 

spjälkning med den mängd som kroppen faktiskt kan ta upp. Denna metod tar inte heller 

hänsyn till eventuell nedbrytning av fytinsyra som skulle kunna ske i tunntarmen och 

tjocktarmens mikroflora och öka frigörandet av metaller. 

 

1.6 Syfte och frågeställningar 

Hur mycket metaller som kroppen kan tillgodogöra sig när vi äter bröd kan påverkas av 

många faktorer. Denna studie syftar till att undersöka olika mjuka bröd från Sverige och dess 

totalinnehåll av metaller i brödet, samt hur mycket av metallerna som är biotillgängliga efter 

spjälkning i magsäck och tolvfingertarm. Studien ämnar vara en grund för vidare studier inom 

området där orsaker till eventuella skillnader mellan bröden mer djupgående kan undersökas. 

Bröden som undersöks är dels några av de mest konsumerade färdigpackade bröden i Sverige 

och dels bröd ut från ett bageri som bakar bröd på surdeg med lång jästid och som använder 

kultursorter1 av råg och vete i bröden. De essentiella metallerna magnesium, kalcium, järn, 

zink, koppar samt den toxiska metallen kadmium kommer att undersökas. Frågeställningarna 

som ämnas besvaras är: 

 

i) Finns det ett samband mellan totalhalt och biotillgänglig halt av metallerna i bröden?  

ii) Finns det ett direkt samband mellan totalhalt av metallerna och fullkornsmängd i 

bröden? 

iii) Ökar surdeg som hävningsmedel biotillgängligheten av metallerna i bröden? 

iv) Hur relaterar brödens totalhalter till rekommenderat dagligt intag av metallerna, samt 

tolerabelt veckointag gällande kadmium?  

 

2. Material och metod 

2.1 Urval och insamling av prover 

                                                           
1 Kultursorter är inget vetenskapligt begrepp, men innefattar i detta fall äldre sorter av vete (från arterna T. 

aestivum, T. spelta, T, dicoccum) råg, havre och korn. Dessa sorter har gemensamt att de har djupare rotsystem, 
längre strån och högre genetisk mångfald än moderna sorter som huvudsakligen används i växtodling av 
spannmål idag (Holstmark, K. ( 2011). POM- programmet för odlad mångfald. Jordbruksverket. 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.14121bbd12def92a91780005237/katarina ). 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.14121bbd12def92a91780005237/katarina
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Bröd till studien har samlats in från matbutiker i Örebro samt från ett bageri i Kumla. Urvalet 

från det lokala bageriet består av 10 bröd. Bageriet använder mjöl från olika kultursorter av 

ekologiskt odlad råg och vete. Dessa bröd är bakade med surdeg som enda hävningsmedel och 

med jästider på cirka 20h (40h för ett av bröden). Gällande dessa bröd finns tillgänglig och 

ingående information om odlingsförhållanden av spannmål fram till bröd, vilket i vidare 

studier kan användas för att gå djupare in i analys av eventuella skillnader i resultat. Det andra 

urvalet syftade till att få med 10 av de bröd som konsumeras mest i Sverige. Efter att ha 

studerat utbudet hos flera matbutiker konstaterades att det fanns tre dominerande tillverkare 

av färdigpackat mjukt bröd. Dessa kontaktades för att få information om vilka bröd de säljer 

mest av och de mest sålda bröden från respektive tillverkare valdes ut, en av tillverkarna hade 

två varumärken och då valdes två från det ena varumärket och ett från det andra. Med 

anledning av att få av bröden i detta urval visade sig innehålla fullkorn, och metaller 

framförallt återfinns i fullkornet inkluderades ytterligare två bröd innehållande fullkorn. 

Urvalet av de två fullkornsbröden baserades på en stor matbutiks mest sålda bröd med 

fullkorn. Information om samtliga undersökta bröds fullkornsmängd samt innehåll av jäst 

och- eller surdeg (innehåll av surdeg anges ibland i procent, ibland bara som ingrediens), 

visas i tabell 2. Information om tillverkare och innehållsförteckning finns i bilaga 1. 

 

Tabell 2. Tabellen visar namn, fullkornsmängd och hävningsmedel för bröden. Kolumnen till vänster är 

surdegsbröden från bageriet, kolumnen till höger är de mest konsumerade. 

Namn 

Fullkorn % 

(av torrvikt) Hävningsmedel Namn 

Fullkorn % 

(av torrvikt) Hävningsmedel 

Algot 0 Surdeg (10%) Lingongrova  30 Surdeg (4%), jäst 

Dinkel 25 Surdeg (10%) Roast n’ toast 0 Jäst, surdeg  

Närkeråg 40 Surdeg (10%) Jubileumskaka 0 Jäst 

Svedjeråg 100 Surdeg (10%) Rågkaka 0 Jäst, surdegskultur  

Emmer 40 Surdeg (10%) Vetekaka 0 Jäst 

Dalavete 10 Surdeg (10%) Lantbröd 0 Jäst, surdeg (2%) 

Aros 100 Surdeg (10%) Skogaholmslimpa 0 Jäst, surdeg  

Nakenhavre 20 Surdeg (10%) Rågkusar 91 Surdeg (26%), jäst 

Ölandsvete 25 Surdeg (10%) Gott gräddat  25 Surdeg (2%), jäst,  

Femman 100 Surdeg (5%) Varsågod 17 Jäst, surdegspulver  

 

2.2 Torkning av prover 
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Bröden sönderdelades i små bitar för hand och tillsattes i 50 ml provrör som frystes ned i        

-80°C för att sedan frystorkas (Heto lyolab 3000. Thermo Fischer, Waltham, MA). Därefter 

homogeniserades proverna med en marmormortel och siktades till partikelstorlek> 1 mm. 

Proverna förvarades i -20°C i väntan på behandling. Till behandlingen anges mängden prov i 

torrvikt (tv). 

 

2.3 Kemikalier  

Pepsin (från magsäck av gris, - P7012, Sigma Aldrich Co., S Louis, MO), galla (från 

nötkreatur och får, - B8381, Sigma Aldrich Co., S Louis, MO), pankreatin (från 

bukspottkörtel av gris, - P1750, Sigma Aldrich Co., S Louis, MO), natriumhydroxid (NaOH, 

för analys, - 1.06498.1000, Merck KgaA, Darmstadt), saltsyra (HCl, för analys, - AC0741, 

Scharlau Chemie SA, Barcelona), natriumbikarbonat (NaHCO3, Bio Xtra 99,5–100,5%, - 

S6297, Sigma Aldrich Co., S Louis, MO), salpetersyra (HNO3, -vid lågtemperatur 

omdestillerad P.A.), väteperoxid (H2O2, -Prolabo, för analys av spårelement), rodiumlösning 

(Merck för ICP), avjoniserat vatten, - MilliQ vatten (resistivitet 18,25 MΩ). 

 

2.4 Extraktion av det totala metallinnehållet 

För att kunna undersöka totalhalt av metaller gjordes en uppslutning av bröden i salpetersyra 

(HNO3) som syftade till att överföra metallerna från bröden till en lösning som sedan gick att 

mäta metallinnehållet i. Ett gram mortlat och siktat (> 1 mm) bröd per prov tillsattes i 50 ml 

provrör. Därefter tillfördes 2,5 ml HNO3 till proverna och de placerades i vattenbad (Grants 

instruments) med stigande temperatur mot 90°C i dragskåp. En kraftig reaktion uppstod efter 

45 minuter då temperaturen nådde cirka 70°C (kokpunkt för HNO3) och proverna togs ur 

vattenbadet tills reaktionen avstannat. Proverna ställdes sedan åter i vattenbadet och 

ytterligare tillsättning av 2,5 ml HNO3 gjordes efter 45 minuter. Därefter volymjusterades 

proverna med MilliQ-vatten till 50 ml och drygt 10 ml av provet filtrerades (0,2 µm 

polypropylen membran filter, VWR, Radnor, PA) till 15 ml provrör och förvarades i 

rumstemperatur i väntan på analys. 

 

2.5 In vitro spjälkning av bröd – biotillgänglighet av metaller 
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In vitro spjälkning av bröd utfördes enligt Miller et al. (1981) med modifikationer enligt 

rekommendationer i Minekus et al. (2014). Behandlingen i denna studie består av två steg, en 

simulerad spjälkning i magsäcken med pepsin och en simulerad spjälkning i tolvfingertarmen 

med pankreatin som består av en mix av enzymerna amylas, lipas, trypsin, ribonukleas och 

proteas. I vissa studier görs förutom spjälkning med pepsin och pankreatin också en inledande 

spjälkning med amylas för att simulera spjälkning av stärkelse i munnen. Detta har uteslutits 

med stöd av Aura et al. (1999) som visar att spjälkningen med amylas påverkar den totala 

spjälkningen av stärkelse till glukos med endast två procent.  

 

Ett flödesschema för in vitro spjälkningen med behandlingens olika steg visas i figur 1. Till 

behandlingen tillsattes 0,5 g mortlat och siktat (>1mm) prov i 50 ml provrör och sedan 

tillfördes 10 ml pepsinlösning (pepsin slutkoncentration: 0,8 mg/ml i HCl lösning 25 mM, pH 

3). Därefter sattes proverna i 37°C vattenbad (JB2 termostatbad, Grant instruments, Tyskland) 

i 10 minuter för att värmas upp och hålla rätt temperatur när de förflyttades till inkubering 

(Orbital shaker-incubator ES-20, Biosan, Lettland) i 37°C, 250 rpm i 20 minuter. Efter 20 

minuters inkubation mättes pH i proverna som då skulle hålla pH 2,5–3, justering av pH 

gjordes dropppvis med 1 M, 100 mM HCl eller 1 M, 100 mM NaOH utefter behov. Därefter 

inkuberades proverna i ytterligare 90 minuter och efter avslutad inkubation mättes pH 

återigen för att verifiera att inkuberingen skett under pH 2,5–3. För att inaktivera pepsinet 

efter avslutad spjälkning och förbereda för nästa spjälkning med pankreatin så höjdes pH i 

proverna till 4,9–6,5 med 1 M, 100 mM NaOH. Därefter tillsattes 5 ml pankreatin- och 

gallalösning till varje prov (pankreatin slutkoncentration: 0,67 mg/ml och galla 

slutkoncentration: 4,2 mg/ml i natriumbikarbonatlösning 10 mM, pH 7). Efter tillförandet av 

lösningen mättes pH i proverna igen och justerades vid behov till pH 6,6 - 7,0. Proverna sattes 

sedan i 37°C vattenbad i 10 minuter för att vidare inkuberas i 37°C, 250 rpm i 20 minuter. 

Därefter togs proverna ut, pH mättes och eventuell justering gjordes med HCl 100 mM för att 

hålla pH 7±0,4 och sedan inkuberades proverna vidare i 90 minuter. Efter avslutad inkubation 

mättes pH en sista gång för att verifiera att spjälkningen skett i pH 7±0,4. Proverna 

centrifugerades efter detta i 10000g i 15 minuter och supernatanten filtrerades (0,2 µm 

polypropylen membran filter, VWR, Radnor, PA) ner i 15 ml provrör och förvarades i -20°C i 

väntan på analys. Ett blankprov kördes genom behandlingen, där enzymer och lösningar 

tillsattes som för övriga prov, även justering av pH och inkubering gjordes på samma sätt. 



12 
 

Detta för att kunna räkna bort blankprovets innehåll av metaller som kan tänkas komma från 

enzymerna, när halten biotillgängliga metaller tas fram.  

 

 

Figur 1. Flödesschema över in vitro spjälkning av bröden i magsäck och tolvfingertarm.  

 

2.6 Analys av metallhalt med ICP - MS 

Metallhalterna i samtliga prover som genomgått de två olika behandlingarna analyserades 

med ICP- MS (Agilent 7500cx, Japan). Inför analysen späddes proverna 10 gånger genom att 

till 1 ml prov tillsätta i) 1 ml koncentrerad väteperoxid, ii) efter omskakning, 0,1 ml 

koncentrerad salpetersyra samt iii) MilliQ vatten (18.2 MΩ) till slutvolymen 10 ml. Till varje 

prov samt standarderna tillsattes 100 µl rodium-lösning med koncentrationen 1000 µg/l. 

Korrigering av respektive elements koncentration gjordes sedan utifrån internstandardens 

signal i provet i förhållande till internstandardens signal i blanken. 

 

Prov 0,5 g (siktat >1mm) 

37°C vattenbad 10 min, inkubering 37°C, 250 rpm, 20 min  

 justering av pH  

pH 2,5 – 3, 37°C, 250 rpm, 1h 30 min  

37°C vattenbad 10 min, inkubering 37°C, 250 rpm, 20 min  

 justering av pH  

pH 6,8 - 7,2, 37°C, 250 rpm, 1h 30 min  

Centrifugering 10 000g, 15 min 

Filtrering (0,2 µm polypropylen-membran filter) 

+ 10 ml pepsinlösning (slutkoncentration: 0,8 mg/ml i HCl 25 

mM, pH 3) 

+ NaOH 1M, 100mM  pH 4,9 - 6,5 

+ 5 ml pankreatin/gallalösning (slutkoncentration pankreatin: 

0,67 mg/ml, slutkoncentration galla: 4,2 mg/ml i NaHCO
3, 

pH 7) 

V
tot

: 10 ml 

V
tot

: 15,3 – 15,8 ml 

Magsäcken 

Tolvfingertarmen 
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2.7 Statistisk analys 

För att verifiera om observerade skillnader mellan grupper som presenteras i resultatet är 

statistiskt signifikanta användes envägs variansanalys (ANOVA) med post test (Tukey) med 

signifikansnivå P<0,05, samt oparat t-test i programmet GraphPad Instat Demo (version 3, 

GraphPad Software Inc., La Jolla, CA). Signifikansnivån innebär att risken att det är slumpen 

som förklarar variansen är mindre än 5% för den observerade skillnaden. För att se om det 

fanns ett generellt statistiskt samband mellan totalhalt och biotillgänglig halt för bröden 

gjordes en regressionsanalys (Microsoft Excel 2016, Windows) för varje metall med alla bröd 

samlade som en grupp. Förklaringsgraden för sambandet redovisas med 

determinationskoefficienten R2 där -1 står för ett perfekt negativt samband, värdet 0 står för 

inget samband och 1 står för perfekt positivt samband.  

 

3. Resultat 

Analysen med ICP-MS tar fram data på 30 metaller, i denna studie analyseras metallerna 

magnesium, kalcium, järn, zink, koppar och kadmium då det är metaller som är relevanta att 

studera i samband med bröd. Totalhalt (mg/g torrvikt, tv), biotillgänglig halt (mg/g tv) och 

procentuellt biotillgänglig halt av magnesium, kalcium, järn, zink, koppar och kadmium 

presenteras i tabell 3. Resultatet är sedan uppdelat i fyra delar där den första delen (3.1) 

beskriver sambandet mellan totalhalt och biotillgänglig halt i bröden. Den andra delen (3.2) 

redogör för det direkta sambandet mellan totalhalt och fullkorn i bröden och här grupperas 

bröden utifrån 90–100% fullkorn, 30–40% fullkorn, 25% fullkorn 10–20% fullkorn och 0% 

fullkorn. I den tredje delen (3.3) analyseras sambandet mellan surdeg som hävningsmedel och 

biotillgänglig halt metaller och bröden delas upp utifrån innehåll av surdeg, surdeg/jäst och 

jäst. I den fjärde delen (3.4) relateras totalhalterna i bröden till RDI för de essentiella 

metallerna och TVI för kadmium.  
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Tabell 3. Tabellen visar totalhalt (tot) och biotillgänglig halt (bi)för respektive bröd och metall i mg/g tv, samt procentuellt biotillgänglig halt (bi%). 

 Mg Ca Fe Zn Cu Cd 

 tot  bi  bi % tot  bi  bi % tot  bi  bi % tot  bi bi % tot  bi  bi % tot  bi  bi% 

Algot 0,7 0,7 114 0,5 0,3 58 0,018 0,007 40 0,019 0,010 54 0,004 0,003 86 4,44*10-5 2,47*10-5 56 

Dinkel 1,0 1,1 107 0,6 0,5 75 0,036 0,020 55 0,027 0,013 47 0,005 0,004 78 4,56*10-5 1,83*10-5 40 

Närkeråg 1,1 0,9 87 0,7 0,5 70 0,035 0,008 24 0,028 0,013 46 0,005 0,004 80 3,36*10-5 1,09*10-5 33 

Svedjeråg 1,1 1,1 96 1,3 0,9 69 0,030 0,006 20 0,024 0,014 59 0,004 0,003 68 1,06*10-5 1,57*10-6 15 

Emmer  0,9 0,8 85 0,6 0,3 58 0,024 0,007 31 0,024 0,010 42 0,004 0,003 73 4,12*10-5 1,86*10-5 45 

Dalavete 0,8 0,7 83 0,6 0,4 65 0,024 0,006 23 0,032 0,007 21 0,004 0,002 60 2,16*10-5 9,31*10-6 43 

Aros 1,1 0,9 81 0,6 0,3 45 0,024 0,002 10 0,020 0,002 9 0,004 0,003 67 3,15*10-5 1,20*10-5 38 

Nakenhavre 1,3 0,9 72 0,7 0,4 55 0,039 0,005 12 0,033 0,007 22 0,006 0,004 57 4,36*10-5 8,40*10-6 19 

Ölandsvete 0,7 0,8 122 0,6 0,5 83 0,022 0,007 31 0,020 0,011 55 0,003 0,003 89 2,19*10-5 1,06*10-5 48 

Femman 1,5 1,3 85 0,9 0,6 70 0,040 0,005 13 0,038 0,011 29 0,005 0,004 73 2,49*10-5 8,97*10-6 36 

Lingongrova 0,5 0,4 82 1,2 0,5 38 0,019 0,004 19 0,016 0,002 15 0,002 0,002 63 3,92*10-5 7,42*10-6 19 

Roast n toast 0,3 0,3 86 0,8 0,4 52 0,012 0,006 47 0,014 0,006 45 0,003 0,002 50 2,77*10-5 1,06*10-5 38 

Rågkaka 0,3 0,3 83 0,7 0,2 28 0,015 0,002 11 0,010 0,002 20 0,002 0,001 68 3,62*10-5 1,79*10-5 49 

Vetekaka  0,4 0,2 60 1,2 0,3 24 0,016 0,001 4 0,012 0,001 7 0,002 0,002 73 2,98*10-5 8,31*10-6 28 

Jubileumskaka 0,3 0,2 74 0,8 0,3 35 0,012 0,001 5 0,010 0,000 -1 0,002 0,001 63 2,67*10-5 7,96*10-6 30 

Lantbröd 0,4 0,4 82 0,6 0,3 47 0,015 0,001 8 0,012 0,002 18 0,003 0,002 71 3,47*10-5 9,97*10-6 29 

Skogaholmslimpa 0,3 0,3 90 0,3 0,2 60 0,012 0,004 37 0,011 0,006 56 0,002 0,001 61 2,26*10-5 7,51*10-6 33 

Rågkusar 0,9 1,0 103 1,2 0,7 60 0,031 0,004 14 0,023 0,005 20 0,004 0,002 67 2,05*10-5 2,42*10-6 12 

Gott gräddat 0,5 0,4 83 0,8 0,4 52 0,019 0,005 25 0,016 0,007 44 0,003 0,002 87 2,51*10-5 1,07*10-5 43 

Varsågod 0,5 0,3 67 0,4 0,2 45 0,015 0,004 25 0,012 0,004 30 0,002 0,001 58 2,20*10-5 8,17*10-6 37 
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3.1 Samband mellan totalhalt och biotillgänglig halt metaller 

För magnesium (R2 =0,89) och koppar (R2 = 0,84) finns ett positivt samband mellan totalhalt 

och biotillgänglig halt om man tittar på alla bröd som en grupp. I figur 2 (a, e) synliggörs 

detta då man ser att den biotillgängliga halten ökar proportionerligt med den totala halten i 

bröden. Gällande koppar, figur 2 (e) är det ett bröd (Nakenhavre) som sticker ut, där 

totalhalten är hög men inte korrelerar med hög biotillgänglighet i samma utsträckning som de 

andra bröden. För kalcium (R2= 0,44), järn (R2 = 0,37), zink (R2 = 0,4) och kadmium (R2 = 

0,53) är sambandet mellan total och biotillgänglig halt inte påtagligt vilket också syns i figur 2 

(b, c, d, f). Det går för dessa metaller inte att se någon tydlig ökning av biotillgänglig halt när 

den totala halten i bröden ökar.  

 

3.2 Direkt samband mellan totalhalt av metaller och fullkornsmängd 

Ett direkt samband (dvs. mer fullkorn – mer metaller) mellan totalthalt av metaller i bröden 

och dess fullkornsmängd gick inte att hitta för någon av de undersökta metallerna. 

Signifikanta skillnader finns mellan grupperna 0% fullkorn och 90–100% fullkorn för 

magnesium (P>0,01), järn (P>0,05) och zink (P>0,05). I övrigt fanns en stor spridning mellan 

bröden inom grupperna med olika mängd fullkorn. I figur 2 (a, c, d) kan man se att gruppen 

bröd med 0% fullkorn ligger nära varandra, med lågt totalinnehåll av metallerna. Ett bröd 

(Algot) i gruppen fullkorn 0% skiljer sig från de andra genom att ha högre totalhalt av järn, 

koppar och zink, se figur 2 (c, d, e).  
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a b 

  
  

c d 

  
  

e f 

  
 
 
Figur 2. Figuren visar grupperingar av bröden utifrån mängd fullkorn.      = fullkorn 90–100%,    = 30–40%,  

= 25%,    = 10–20%, = 0% fullkorn. Totalhalt och biotillgänglig halt av magnesium, kalcium, järn, zink, 
koppar och kadmium visas i graf a-f. Enheter (mg/g tv, µg/ g tv) och intervall skiljer sig mellan metallerna då det 
är stora skillnader i koncentrationsnivåer och graferna ska synliggöra grupperingar utifrån fullkornsmängd.  
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3.3 Surdeg och biotillgänglig halt metaller 

Gällande sambandet mellan surdeg som hävningsmedel och biotillgänglig halt av metallerna 

fanns det signifikanta samband för gruppen surdeg jämfört med grupperna jäst/surdeg och jäst 

för metallerna magnesium (P<0,001) och koppar (P<0,001). Ett av två jästbröd hade negativt 

värde för den biotillgängliga halten av zink och räknades inte med i analys av biotillgänglig 

halt, därför syns endast ett jästbröd i figur 3d. I den statistiska analysen sattes av samma 

anledning gruppen surdeg/jäst och jäst ihop till en grupp, då endast ett värde (bröd) inte gick 

att analysera i programmet. Ett oparat t-test användes för att se om skillnader mellan dessa två 

grupper hittades. En signifikant skillnad mellan gruppen surdeg och surdeg/jäst (+jäst) för 

zink (P<0,0007) visades då.  
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a b 

  
  

c d 

  
  

e f 

  
  
Figur 3. Figuren visar grupperingar av bröden utifrån surdeg/jäst. = surdeg, = jäst/surdeg, = jäst. Totalhalt 
och biotillgänglig halt av magnesium, kalcium, järn, zink, koppar och kadmium visas i graf a-f. Enheter (mg/g tv, 
µg/ g tv) och intervall skiljer sig mellan graferna då det är stora skillnader i koncentrationsnivåer och graferna ska 
synliggöra grupperingar utifrån innehåll av surdeg. 
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3.4 Brödens totalinnehåll av metaller och RDI, TVI 

Brödens totala innehåll av magnesium, kalcium, järn, zink och koppar relaterades till det 

dagliga rekommenderade innehållet (RDI) av metallerna. Detta redovisas i tabell 4 som visar 

hur många procent av RDI för respektive metall som skulle täckas om man åt 100g våtvikt 

(vv) av respektive bröd. De tio översta är bageriets bröd, de tio nedersta är bröden från 

butikerna. För magnesium täcker 100g av bröden RDI med intervallet 7–31% för kvinnor och 

6–25% för män. För kalcium är RDI samma för män och kvinnor och bröden täcker mellan 3–

10% av RDI. Innehållet av järn i bröden kan täcka 5–16% av RDI för kvinnor och 8–27% för 

män. För kvinnor ligger intervallet för zink mellan 10–33% och för män 8–25%. För koppar 

är RDI samma för män och kvinnor och innehåll av koppar från 100g bröd kan täcka RDI 

med 14–38%. 

 

Tabell 4. Tabellen visar hur mycket av det dagliga rekommenderade intaget (RDI) av magnesium(Mg), 
kalcium(Ca), Järn (Fe), zink(Zn) och koppar(Cu) som täcks av att äta 100g (vv) av respektive bröd. 

 Mg Ka Mg Mb Ca Fe Kc Fe M Zn K Zn M Cu 

 % av RDI  % av RDI % av RDI  % av RDI  % av RDI  % av RDI % av RDI % av RDI  

Algot 13 10 3 6 11 15 11 23 

Dinkel 19 15 4 13 21 20 16 28 

Närkeråg 22 17 5 13 22 23 18 31 

Svedjeråg 22 17 9 11 18 18 14 25 

Emmer 17 14 4 9 14 18 14 25 

Dalavete 16 13 4 9 15 25 20 24 

Aros 22 18 5 9 16 17 13 25 

Nakenhavre 24 20 5 14 23 25 19 38 

Ölandsvete 13 11 4 8 13 16 12 18 

Femman 31 25 7 16 27 33 25 35 

Lingongrova 12 10 10 8 14 15 12 18 

Roast n toast 7 6 6 5 8 12 9 21 

Rågkaka 8 6 7 7 11 10 8 15 

Vetekaka 9 7 10 7 12 12 9 16 

Jubileumskaka 9 7 8 7 12 12 9 18 

Lantbröd 10 8 4 6 10 11 8 17 

Skogaholmlimpa 8 6 3 5 9 11 8 14 

Rågkusar 22 18 10 13 22 22 17 26 

Gott gräddat 11 9 7 8 14 16 12 19 

Varsågod 11 9 3 7 12 12 9 17 
a K= kvinnor b M= män. (Om inte K eller M anges är RDI samma för män och kvinnor) c För kvinnor i åldern 31–60 
kan RDI vara 9mg eller 15 mg, för åldersgruppen 61–74 är RDI 9 mg. I denna tabell valdes det högre RDI värdet 

på 15 mg som alltså ligger lite över det rekommenderade för vissa i åldern 18–74. 
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För kadmium finns ett tolerabelt veckointag (TVI) på 2,5ug/kg kroppsvikt och vecka. I tabell 

5 visas hur mycket av TVI för kadmium som en person som väger 60 respektive 80 kg skulle 

få i sig om den åt 700 gram våtvikt (vv) av bröden i veckan, motsvarande 100 gram om 

dagen. Intervallet för bröden ligger inom 3–12 % för en person som väger 60 kg och mellan 

2–9 % för någon som väger 80 kg.  

 

Tabell 5. Tabellen visar hur mycket respektive bröd skulle bidra till det tolerabla veckointaget (TVI) av 
kadmium för en person som väger 60 och 80 kg. (Om man äter 100g/dag, 700g/vecka) 

Cd 

 

% av 

TVI 

60kg 

% av 

TVI 

80 kg 

 

 

% av 

TVI 

60kg 

% av 

TVI 80 

kg 

Algot 11 9 
 

Lingongrova 12 9 

Dinkel 11 8 
 

Roast n toast 8 6 

Närkeråg 9 7 
 

Rågkaka 12 9 

Svedjeråg 3 2 
 

Vetekaka 9 7 

Emmer 10 8 
 

Jubileumskaka 11 8 

Dalavete 6 4 
 

Lantbröd 10 7 

Aros 9 6 
 

Skogaholmlimpa 7 5 

Nakenhavre 11 8 
 

Rågkusar 6 5 

Ölandsvete 6 4 
 

Gott gräddat 8 6 

Femman 7 5 
 

Varsågod 7 5 

 

4. Diskussion 

4.1 Totalhalt och biotillgänglig halt metaller 

Det starka positiva sambandet mellan totalhalt och biotillgänglig halt för magnesium och 

koppar visar att ju mer magnesium och koppar det finns i bröden, desto mer frigörs efter 

spjälkning. Kalcium, järn, zink och kadmium följer inte detta mönster lika påtagligt, 

framförallt inte järn som visar väldigt låg biotillgänglig halt oavsett totalhalt i bröden. Brödet 

Dinkel från bageriet utmärker sig med högre biotillgänglig halt järn vilket är intressant då 

ytterligare två bröd från bageriet (Ölandsvete & Nakenhavre) är bakade med samma mängd 

fullkorn (± 5 %), jästid och bakmetod. Fortfarande är det bara hälften av järnet i Dinkel som 

frigjorts under spjälkningen så en generellt låg spjälkningseffektivitet för järn visades i denna 

studie. Wolters et al. (1993) lyfter att pH under spjälkning i tolvfingertarmen kan ha inverkan 

på frigörandet av Mg, Ca, Fe, Zn, Cu och avgörs av vilken in vitro metod som används samt 

vilken typ av prov som testas. Här kan också en påverkansfaktor finnas för de biotillgängliga 
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halterna i bröden då pH under spjälkningen i tolvfingertarmen de första 20 minuterna 

varierade mellan 6,6–7,0 och resterande 90 minuter i intervallet 7±0,4. När Wolters et al. 

(1993) undersökte rågbröd med samma metod som i denna studie, minskade biotillgängligt 

kalcium markant med stigande pH från 6,2 till 7,4 och järn minskade något under samma 

intervall.  

 

För magnesium var de biotillgängliga halterna för några av bröden över 100 procent vilket 

tyder på att något under behandlingen har påverkat halterna. Vid justering av pH i in vitro 

spjälkningen användes NaOH och HCl i varierande mängd då provernas pH förändrades i 

olika grad under spjälkningen. En omräkning för den totala volym som tillsattes till proverna 

gjordes, men inte för hur mycket av NaOH respektive HCl som tillsattes. Vid användandet av 

lösningar som innehåller natrium, kalium, kalcium och magnesium kan det finnas risk för 

kontamination av samma metaller och det skulle kunna vara en påverkande faktor i denna 

studie. Även natrium och kalium som inte diskuteras vidare i denna studie visade 

biotillgängliga halter på över 100 procent för några bröd (data redovisas inte). Blankprovets 

innehåll av respektive metall räknades bort från den biotillgängliga halten för bröden för att 

inte få med enzymernas innehåll av metaller. Då blankprovet också tillsattes NaOH och HCl 

under behandlingen kommer de borträknade mängderna inte enbart från enzymer utan 

troligtvis också till viss del från lösningens innehåll. Viss mängd av tillsatt NaOH och HCl är 

således borträknat från proverna, men då alla prover tillsattes varierande mängd är pH 

justeringen med dessa kemikalier en osäkerhetsfaktor som inte helt går att klargöra. Den 

natriumhydroxid och saltsyra som användes var för analyser och anpassning av 

analysinstrument, provrörstyp, vatten, papper etcetera som använts under behandlingen har 

gjorts för att undvika att tillföra metaller till proverna, men möjligtvis har något påverkat som 

inte förutsågs. En viss försiktighet gällande den biotillgängliga halten av magnesium bör antas 

i studien och för framtida studier är det viktigt att fundera på hur pH justering utförs och 

påverkar provernas metallinnehåll.  

 

4.2 Totalhalt av metaller och fullkornsmängd  

Inget direkt samband mellan totalhalt av metaller i bröden och fullkornsmängd i bröden 

hittades, totalhalten av metaller ökade inte kontinuerligt med mängden fullkorn. Detta tyder 

på att det finns andra faktorer som påverkar totalhalten, varav en skulle kunna vara vilket 
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sädesslag som bröden är bakade på. Bröden som testades innehåller vete, råg och några även 

havre. Vissa innehåller ett sädesslag, andra två eller flera i olika mängder och kombinationer 

vilket gör det svårt att urskilja hur denna faktor påverkar totalhalten av metaller i studien. 

Bröden från bageriet innehåller endast ekologiskt odlat spannmål, medan butiksbröden antas 

vara bakade på konventionellt odlat spannmål, då ingen certifiering eller ekologisk ingrediens 

anges på förpackningarna. Här finns ytterligare en faktor att undersöka vidare då skillnader 

mellan koncentrationer av metaller har påvisats mellan de två odlingssystemen (Ryan et al. 

2004; Baeckström et al., 2006; Vrček et al., 2014). Skillnader mellan odlingssystem, men 

även inom kan påverka metallkoncentrationen och variabler som odlingsplats, gödsling, pH i 

marken, mullhalt och året för skörd bör vara så lika som möjligt inom systemen om de ska 

kunna jämföras. Det går inte att urskilja brödens totalinnehåll av metaller i denna studie 

utifrån om spannmålen odlats ekologiskt eller konventionellt då andra aspekter också kan ha 

bidragit till skillnaderna. För vidare studier vore det dock intressant att beröra denna 

påverkansfaktor enskilt. Skillnaden i totalinnehåll av metaller i bröden skulle också kunna 

förklaras av vilken sort av vete eller råg som använts i bröden, då Murphy et al. (2008) 

rapporterar att sorter som kom ut före 1965 har högre innehåll av koppar, järn, magnesium 

och zink. Bageriet använder mjöl från olika arter av vete (T. spelta, T. dicoccum, T. aestivum) 

och äldre sorter av vete inom arten T. aestivum samt äldre sorter av havre, råg och korn. 

Bröden från butikerna antas vara bakade på mjöl av moderna sorter av brödvete (T. aestivum) 

som är det allra vanligaste. Denna studie för många olikartade variabler för att kunna gå 

djupare i någon förklaring utifrån sort av mjöl i bröden, men det vore intressant att studera 

bröd med exakt samma fullkornsmängd och bakningsmetod med en sorts vetemjöl per bröd 

och se vad för skillnader som då kan synliggöras mellan sorterna.  

 

Ett bröd som visade lite högre totalinnehåll av järn, koppar och zink i gruppen av bröd med 

0% fullkorn var Algot, ett av surdegsbröden från bageriet. I Algot kommer 60% av det siktade 

mjölet från en äldre vetesort (T. aestivum), och kanske kan det påverka det högre 

totalinnehållet av metallerna i Algot. Algot innehåller inget fullkorn men Eagling et al. (2014) 

och Vignola et al. (2016) menar att sorter som har högre innehåll av metaller i fullkornsmjölet 

också tenderar ha det i det siktade mjölet. Det vore intressant att jämföra bröd som är bakade 

på olika sorter av vete, och även baka bröden på fullkorn respektive siktat mjöl för att se om 

vissa sorter kan vara fördelaktiga att använda om man vill baka ljusa bröd med högre 

metallinnehåll. Järn och zinkinnehållet i vetekärnor kan enligt Murphy et al. (2008) relateras 
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till ett högre proteininnehåll i kärnan, så ytterligare en intressant aspekt man kan undersöka 

vidare är proteinhalterna i de olika sorterna som bröden bakas på. Bageriets bröd innehåller 

förutom mjöl, också salt och vatten, och många av bröden från dagligvaruhandeln innehåller 

fler ingredienser utöver dessa. Både vatten och salt skulle kunna tänkas påverka 

metallinnehållet i bröden till viss del då de naturligt innehåller metaller, det går inte heller att 

utesluta att övriga ingredienser i bröden från butiken kan tänkas påverka metallinnehållet. För 

att verkligen veta hur mycket av metallerna som går att spåras till just spannmålen i bröden, är 

det önskvärt att även kunna mäta metallinnehåll i mjölet som brödet bakas på och relatera det 

till innehållet i det färdiga brödet. 

 

4.3 Surdeg och biotillgänglig halt metaller 

Bröden i gruppen surdeg innefattar bröden från bageriet och för den gruppen gick det att visa 

signifikanta samband mellan surdeg och biotillgänglig halt av magnesium (P<0,001), koppar 

(P<0,001) och zink (P<0,0007) jämfört med jäst/surdeg och jästbröden. För magnesium och 

koppar hittades dock som tidigare diskuterat ett påtagligt samband mellan totalhalten av 

metallen i brödet och den biotillgängliga halten, vilket innebär att det inte riktigt går att 

avgöra surdegens påverkan för biotillgängligheten enligt endast dessa statistiska analyser. En 

PCA eller PLS analys skulle kunna användas för att ta fram förklaringsgraden för fler 

variabler än en samtidigt, denna studie omfattar dock inte en sådan analys. Inga signifikanta 

skillnader mellan gruppen jäst/surdeg och jäst för någon metall hittades vilket indikerar på att 

de två grupperna inte skiljer sig åt nämnvärt. Att dessa grupper var likartade var väntat då 

grupperna representerar bröden från butikerna och en industriell produktion där jäst ofta är 

hävningsmedlet (Mondal et al., 2007). Innehåll av någon procent surdeg, eller surdegspulver 

verkar inte i detta hänseende urskilja dem från jästbröden. Bröden från bageriet kan i denna 

studie anses bidra till högst biotillgänglig halt av metallerna magnesium, koppar och zink, 

vilket till stor del förklaras av dess totalhalt av metallerna, samt av faktorer som ej kan 

klargöras i studien.  

 

Den halt metaller som definieras som biotillgänglig i denna studie syftar till den mängd 

metaller som frigjorts efter spjälkningen i magsäck och tolvfingertarm. I den biotillgängliga 

halten kan metallerna fortfarande vara bundna till exempelvis fytinsyra och därav inte möjliga 

för kroppen att absorbera. Särskilt kalcium, järn och zink påverkas negativt av fytinsyra 
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(Wolters et al., 1993). För att mer säkert veta att halten biotillgängliga metaller relaterar till 

mängden metaller som kan absorberas av kroppen hade en mätning av halten fytinsyra i 

bröden behövt göras. Kanske skulle det då också kunna visas tydligare samband mellan 

surdeg och en högre biotillgängliga halter av metaller som mycket av den tidigare forskningen 

rapporterar. Wolters et al. (1993) rapporterar också att det kan finnas annat än fytinsyran som 

påverkar biotillgängligheten, exempelvis den nedbrutna fytinsyran. Ett första steg vore dock 

att mäta fytinsyrainnehåll i bröden, på grund av studiens omfattning har inte detta undersökts 

och därför bör en försiktighet angående kroppens förmåga att tillgodogöra sig de 

biotillgängliga halterna antas. En annan faktor som studien inte tagit hänsyn till är 

tarmsystemets egen mikroflora som efter spjälkning i magsäck och tolvfingertarm kan bryta 

ner fytinsyra och bidra till att mer metaller frigörs längre ner i tarmsystemet. 

 

4.4 Bröd och hälsa – RDI och TVI  

För att relatera till RDI av metallerna som undersöks i studien användes totalhalten av 

metaller i bröden, då RDI avser den mängd metaller som konsumeras. Det bröd som utmärker 

sig och skulle bidra mest till RDI genom daglig konsumtion av 100 gram är surdegsbrödet 

Femman som då skulle täcka 31% för kvinnor och 25 % för män gällande magnesium och 7% 

för kalcium. RDI för järn skulle täckas med 16% för kvinnor och 27% för män. För zink är 

siffrorna 27% för kvinnor och 33% för män, samt koppar som täcks med 35% av RDI för 

båda könen. Enligt undersökningen Riksmaten vuxna 2010–2011 så bidrog konsumtionen av 

bröd i Sverige det året med 15 procent av intaget av järn, 13 procent av intaget av magnesium 

och 11 procent av intaget av zink (Livsmedelsverket, 2012). Femman ligger över dessa 

värden, men många andra bröd ligger ganska nära dessa procentsatser, vilket syns i tabell 4. 

Som diskuterats tidigare, så handlar det dock slutligen om vilka halter av metallerna som 

kroppen kan tillgodogöra sig från totalinnehållet. För kadmium så bidrog bröden till 3–12 % 

av det tolerabla veckointaget (TVI) för en person som väger 60kg och 2–9 % för en person 

som väger 80kg om man äter 100 g/dag. En väldigt stor mängd av bröden ska ätas för att de 

enskilt ska utgöra ett riskintag av kadmium, men informationen är användbar för att relatera 

till intaget av kadmium som kommer från andra livsmedel och få en riskbild av det totala 

intaget från föda. Två bröd som bidrog med väldigt lite till TVI var Svedjeråg och Rågkusar. 

Svedjeråg innehåller endast råg, och Rågkusar 91% råg (se bilaga 1, innehållsförteckning) 

vilket ligger i linje med Livsmedelsverkets undersökning av kadmiumhalter i olika typer av 

bröd, som visar lägst halter i fullkornsrågbröd. Det är viktigt att inkludera både essentiella och 
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toxiska metaller när bröd undersöks, särskilt om man strävar efter att ta fram bröd med högre 

biotillgänglighet av metaller. Innehåll av essentiella metaller är en hälsoaspekt att undersöka 

kring framförförallt fullkornsbröd, men även andra faktorer som fiberinnehåll och glykemiskt 

index kan vara relevant att väga in för att få en sammantagen bild av bröd och dess påverkan 

på vår hälsa.  

 

5. Slutsats 

Ett positivt samband kunde hittas mellan totalhalt och biotillgänglig halt för Mg och Cu i 

bröden, vilket visar att ju mer Mg och Cu det fanns i bröden desto mer frigjordes efter 

spjälkning. För Ca, Fe, Zn och Cd visades inget sådant påtagligt samband och framförallt järn 

visade låga biotillgängliga halter hittades trots varierande totalhalter i bröden. 

Fullkornsmängd och totalhalt hade inget direkt samband vilket tyder på att något annat också 

påverkar totalhalten. Odlingsförhållanden och val av spannmål och sort kan vara två faktorer 

som påverkar totalhalten av metaller i mjölet, även andra ingredienser förutom mjölet i brödet 

kan tänkas påverka totalinnehållet av metaller. Ett positivt samband mellan surdeg och ökad 

biotillgänglighet hittades för Mg och Cu. Då totalhalten också är högre för samma bröd är det 

svårt att avgöra vad som påverkar mest och en multivariat analys behövs för att kunna avgöra 

detta. För att få en bättre uppfattning om hur mycket av den biotillgängliga halten som 

kroppen verkligen kan ta upp bör brödens innehåll av fytinsyra undersökas. Brödet Femman 

bidrar mest till RDI av Mg, Fe och Zn. Gällande kadmium bidrog bröden till 3–12 % av TVI 

för en person som väger 60kg och 2–9 % för en person som väger 80kg, bröden med högt 

råginnehåll innehöll minst kadmium. För att bättre kunna förstå varje faktors påverkan på 

totalinnehåll respektive biotillgängligt innehåll behöver studier göras som endast har en 

olikartad variabel för bröden som undersöks. Till exempel sort av vete/råg, innehåll av 

råg/vete, fullkorn/ej fullkorn eller bakningsmetod. 

 

Tack  

Författaren riktar ett stort tack till handledare Nikolai Scherbak som varit ett obevekligt stöd 

genom hela uppsatsen, från idé till experiment och färdig rapport med tid och tålamod. Till 

Viktor Sjöberg för hjälp att genomföra och behjälpligt förstå metallanalysen i ICP-MS. Till 

Alf Eklund för stöd med den statistiska analysen och tolkning av resultat.  
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Bilaga 1. Information om bröden i studien 

Företag Produktnamn Innehållsförteckning 

Lokal  Algot Algotvete (sikt), qvarnavete (sikt), vatten, surdeg, salt 

Lokal Dinkel Dinkelvete (sikt), vatten, dinkelvete (fullkorn), salt 

Lokal Närkeråg Qvarnavete (sikt), vatten, närkeråg, salt 

Lokal Svedjeråg Svedjeråg (fullkorn), vatten, surdeg, skållad svedjeråg, salt 

Lokal Emmer Qvarnavete (sikt), vatten, Emmervete (fullkorn), surdeg, salt 

Lokal Dalavete Dalavete (sikt), vatten, surdeg, dalavete (fullkorn), salt 

Lokal Aros Arosvete (fullkorn), vatten, surdeg, salt 

Lokal Nakenhavre Qvarnavete (sikt), vatten, närkeråg, havrekärnor, surdeg, salt 

Lokal Ölandsvete Ölandsvete (sikt), vatten, ölandsvete (fullkorn), surdeg, salt 

Lokal Femman 

Emmer, enkorn, dinkel, svedjeråg, nakenkorn (enbart fullkorn), vatten, 

surdeg, salt 

Pågen Lingongrova 

Vetemjöl, vatten, fullkornsmjöl av råg och vete, rågmjöl, sirap, klippt 

fullkornsråg, surdeg på vete och fullkornsråg (4%), vört av korn, vetegluten, 

vetekli, rapsolja, jäst, lingon (1,5%) röda vinbär och salt. 

Pågen Roast n’toast 

Vetemjöl, vatten, jäst, rapsolja, socker, vallmofrö, havssalt, surdeg på vete och 

vetegluten 

Pågen Gott gräddat 

Vetemjöl, vatten, fullkornsrågmjöl*, sirap, siktat rågmjöl, klippt 

fullkornsråg*, äpplesylt 2,5% (socker, äpple, vatten, syra (citronsyra, 

askorbinsyra)), vetegluten, surdeg på vete och råg (2%), vetegroddar, rapsolja, 

jäst, salt och vetekli. 

Polarbröd Jubileumskaka 

Vetemjöl (61%), vatten, sirap, rapsolja, vetegluten, jäst, fermenterat vetemjöl, 

salt, fiber från sockerbeta, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av 

fettsyror, mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar), 

bakpulver (hjorthornssalt), fruktsocker, maltmjöl (korn), 

mjölbehandlingsmedel (askorbinsyra). 

Polarbröd Rågkaka 

Vetemjöl, siktat rågmjöl (22,4%), vatten, sirap, socker, vetegluten, rapsolja, 

fiber från sockerbeta, salt, jäst, potatisstärkelse, emulgeringsmedel (mono- och 

diglycerider av fettsyror, mono- och diglyceriders mono- och 

diacetylvinsyraestrar), bakpulver (hjorthornssalt), fruktsocker, maltmjöl 

(korn), mjölbehandlingsmedel (askorbinsyra), surdegskultur. 

Polarbröd Vetekaka 

Vetemjöl (60,6%), vatten, sirap, rapsolja, fermenterat vetemjöl, vetegluten, 

jäst, salt, fiber från sockerbeta, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av 

fettsyror, mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar), 

bakpulver (hjorthornssalt), fruktsocker, maltmjöl (korn), 

mjölbehandlingsmedel (askorbinsyra), enzym 

Fazer/Skogaholm Lantbröd 

Mjöl (vete, siktad råg, durumvete), vatten, havregryn, vetegluten, jäst, surdeg 

av vete 2%, malt av vete och korn, linfrö, rapsolja, havssalt. Innehåller 

naturligt förekommande sockerarter. 

Fazer/Skogaholm Skogaholmlimpa 

Mjöl (vete, siktad råg), vatten, sirap, jäst, rapsolja, skållat fullkornsrågmjöl, 

surdeg av vete, salt, vetegluten, malt av korn. 

Fazer/Skogaholm Varsågod 

Mjöl (vete, fullkorn av råg och vete, siktad råg, grovvete), vatten, sirap, skållat 

fullkornsrågmjöl, vetegluten, rapsolja, rostad malt av korn, jäst, salt, vört 

av korn, surdegspulver av vete. Brödet innehåller 17% fullkornsmjöl.  

Fazer Rågkusar 

Mjöl (fullkorn av råg, fullkorn av vete, vete), vatten, surdeg av 

fulkornsrågmjöl (26%), rågfiber(Fazer Rye fibre), jäst, salt, malt av korn. 

 


