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Sammanfattning                                                                         
Inledning 

Mjölksyrafermentering är en vanlig konserveringsmetod med hjälp av bakterier. 

Mjölksyrabakterierna bildar syror och sänker pH-värdet genom att metabolisera sockerarter 

vilket motverkar patogena och livsmedelsförstörande bakteriers möjlighet att växa till. Ofta 

tillsätts salt som genom osmoseffekten bidrar till att fler sockerarter blir tillgängliga för 

mjölksyrabakterierna. Olika recept rekommenderar olika saltsorter och salthalter trots att det 

är samma råvara som fermenteras. Därför är det av intresse att undersöka olika saltsorters och 

salthalters påverkan på utvecklingen av mjölksyrabakterier.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur 0,5%, 1,5% och 2,5% salthalt av joderat koksalt 

respektive jodfritt koksalt påverkade mängden mjölksyrabakterier.   

 

Metod och material 

Litteraturundersökning ligger till grund för bakgrunden och studiens utgångspunkt. En 

mikrobiologisk kvantitativ metod användes för att bestämma antalet mjölksyrabakterier.  

 

Resultat 

Resultatet visar inte på någon större skillnad i mängden mjölksyrabakterier beroende på 

saltsort eller salthalt. Det visar också att joderat salt inte har negativ inverkan på 

mjölksyrabakterier. pH-värdet visade större variation i prover behandlade med jodfritt salt än 

i prover behandlade med joderat salt.   
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Slutsats 

Att fermentera med joderat koksalt jämfört med jodfritt koksalt i samma koncentrationer gav 

inte någon markant skillnad i mängden mjölksyrabakterier. 

 
Nyckelord 
Mjölksyrafermentering, mikrobiologi, vitkål, livsmedelsproduktion.  
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Definitoner 

Agar Ett växtbaserat ämne som används med näringssubstrat och gör att 

näringsubstrat stelnar i petrisskål 

Agarplatta  En petriskål med agarsubstrat 

Anaerob klocka  En behållare som bibehåller en anaerob miljö under inkubation 

Berikningsmedium  Näring för bakterier, med extra näringsämnen för den sökta bakterien 

Inkubator   Värmeskåp som kan ställas in på olika temperaturer   

Kockoid   Sfärisk form på bakterier 

Kristallviolett   Violett färgämne som används vid gramfärgning 

Lugol    Jodlösning som används vid gramfärgning 

Petriskål   Cylinderformad plastskål med lock 

Pipett    Ett glasrör med skalstreck och sugfunktion 

Rackla   Ett verktyg för att sprida ut vätskor på agarplatta 

Renstryk   Renodling av bakterie 

Safranin  Rosa färgämne som används vid gramfärgning 

Stomachering   Sönderdelning av provmaterial, skall efterlikna magsäcksrörelser 

Stomacherpåse  En specifik plastpåse som används vid stomachering 
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1. Inledning 
Fermenterade produkter är vanligt förekommande i livsmedelsbutiker och inkluderar råvaror 

som choklad, kaffe, bröd, ost och surkål. Att fermentera är en av de äldsta 

livsmedelsbevarande metoderna och praktiseras än idag av amatörer och professionella runt 

om i världen. De senaste åren har flera kokböcker som hanterar ämnet publicerats. En av de 

mer välkända är skriven av Rene Redzepi och David Zilber (2018) från den Köpenhamns 

baserade restaurangen NOMA. Fermentering kan enkelt beskrivas som nedbrytning av 

kolhydrater i en anaerob miljö. Under fermenteringen bildas bland annat organiska syror, 

alkohol, vätgas och koldioxid. 

  

Denna uppsats behandlar den specifika produkten surkål. Surkål är en mjölksyrafermenterad 

produkt tillverkad av salt och vitkål, där vitkålens befintliga mjölksyrabakterier förökar sig i 

en anaerob miljö. Mjölksyrabakterierna omsätter kålens sockerarter och de syrliga smakerna i 

surkålen bildas. Salt är betydelsefullt vid tillverkning av surkål eftersom det sänker 

vattenaktiviteten och hjälper mjölksyrabakterierna att konkurrera ut övriga bakterier. 

Följaktligen är salt viktigt för en gynnsam mjölksyrafermentering.  

 

De rekommenderade salthalterna vid surkålstillverkning varierar, men salthalter mellan 1,5% 

och 3% är vanligt förekommande. Litteratur och recept uppger däremot inte varför en viss 

salthalt anges. Följande uppsats kommer således att undersöka hur olika salthalter påverkar 

mängden mjölksyrabakterier. Uppsatsen kommer även att studera det joderade saltets 

inverkan på surkål eftersom recept frekvent uppmanar att använda jodfritt salt, även fast 

joderat salt inte skall ha en negativ inverkan på mjölksyrabakterier (Müller et al., 2018). 

Studien anävnder sig av mikrobiologiska analyser som i hög grad används vid offetnliga 

livsmedelskontroller. Detta innebär att även vissa patogena bakteier undersöks.  
 

 

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Studien utfördes av en kulinarisk kock- och en måltidsekologsstudent vilket innebär ett 

kunskapsutbyte mellan två olika discipliner. Således inkluderar ämnesrelevansen både 

måltidskunskap och värdskap samt naturvetenskap och kan betraktas som ett 

tvärvetenskapligt arbete. Studien berör den teoretiska kunskapen inom surkålstillverkning 

lika väl som det praktiska handlaget. Mjölksyrabakterier i surkål studeras vilket innebär en 
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tydlig koppling till livsmedelshygien, biologi och det naturvetenskapliga arbetssättet. Det 

innebär också att studien relaterar till produkten inom teorin The Five Aspect Meal Model 

(FAMM) (Gustafsson, Öström, Johansson, & Mossberg, 2006) som befinner sig inom ämnet 

Måltidskunskap och värdskap. Eftersom samarbetet mellan de två olika programmen speglar 

tvärvetenskapen som förekommer på institutionen Restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan samt berör produkten inom FAMM, gör detta studien aktuell för ämnesområdet 

Måltidskunskap och värdskap.  

 
 

3. Teoretisk bakgrund 
3.1 Vitkål 
Vitkål har länge odlats i Skandinavien då den har förmågan att kultiveras och växa i ett 

svalare klimat (Notaker, 2009). Vitkål kan skördas sent på året och förvaras den rätt, till 

exempel i en jordkällare eller på hög i en stuka, kan den finnas tillgänglig för förtäring även 

under vintermånaderna. Eftersom vitkål är rik på C-vitamin var det innan möjlig kylförvaring 

en behövlig grönsak då färska frukter och andra grönsaker inte alltid var tillgängliga 

(Runåberg fröer, u.å.). På grund av detta kan vitkålen ha förhindrat en del sjukdomar som till 

exempel skörbjugg (Notaker, 2009). 

 

Vitkålens karaktäristiska doft genereras då specifika enzymer frigörs genom mekanisk 

bearbetning som till exempel skärning (McGee, 2004). Detta kan upplevas som en stark och 

bitter doft. Beroende på kålsort varierar mängden enzymer, vilket är anledningen till att de 

olika kålvarianterna smakar och doftar olika. Smakerna förändras ytterligare vid beredning 

som till exempel fermentering, vilket minskar bitterämnen och bildar syrliga smaker (ibid.).  

 

3.2 Koksalt/Natriumklorid 
Koksalt, vars kemiska namn är NaCl, är en oorgansik mineral som finns i jordskorpan. 

Genom erodering hamnar saltet i haven och bildar saltvatten. Det har i sin tur gjort det 

möjligt för människan att utvinna salt antingen genom avdunstning av havsvatten i bassänger 

eller genom brytning av salt i gruvor. Salt är en produkt som dagligen hjälper oss att bevara 

livsmedel och förhöja dess smaker. Utan salt skulle vi inte överleva eftersom det bland annat 

hjälper oss att hålla kroppens vätskebalans under kontroll (McGee, 2004). Likt många andra 

livsmedel kan koksalt överkonsumeras. En av riskerna med för hög konsumtion av koksalt är 



   
 

 
 

10 

förhöjt blodtryck som cirka 26% av världens befolkning antas lida av (Allison & Fouladkhak, 

2018). Förhöjt blodtryck är i sin tur en bidragande faktor till många hjärt- och kärlsjukdomar 

och en dödsorsak som drabbar uppskattningsvis 16,7 miljoner människor varje år (ibid.). 

Således rekommenderas ett minskat intag av koksalt i vår kost (Livsmedelsverket, 2019a). 

Allison och Fouladkhak (2018) påpekar att det framförallt är natriumjonen i koksalt som är 

det skadliga för kroppen . Andelen natrium i koksalt är cirka 40%. Detta innebär att 1 gram 

(g) koksalt, ger ett tillskott på 0,4 g natrium. WHO (2011) rekommenderar att det dagliga 

intaget av koksalt inte bör överstiga 5 g, således 2 g natrium. 

  

Allison och Fouladkhak (2018) poängterar att processad mat som till exempel halvfabrikat, 

färdiglagade måltider eller snabbmat står för det huvudsakliga saltintaget i Europa och 

Nordamerika. Upp emot 77% av koksaltet vi får i oss kommer från processad mat (ibid.). 

Givetvis varierar saltmängden mellan produkter, men exempelvis tillgodoser en 

standardiserad fryspizza ett helt dagsbehov av koksalt och natrium, även om pizzan oftast 

bara utgör en av flera måltider under dagen (Doyle & Glass, 2010). I andra produkter är det 

avgörande med stora mängder salt för att tillverka ett tjänligt livsmedel, till exempel i vissa 

typer av korvar eller gravade produkter (Allison & Fouladkhak, 2018). 

 

3.2.1 Joderat salt 
Jod är ett grundämne som förekommer i jordskorpan och i havet, men också i naturligt 

livsmedel som alger, blåmusslor, ägg och mejeriprodukter och har betydelse för sköldkörtelns 

funktion och kroppens ämnesomsättning (Livsmedelsverket, 2019b). Jodbrist kan leda till 

struma vilket innebär att sköldkörteln förstoras och ämnesomsättningen rubbas (Vårdguiden, 

2017). Det finns även en risk med ett för högt intag av jod, men det är mer ovanligt. Precis 

som jodbrist kan det påverka sköldkörteln negativt (Livsmedelsverket, 2019b). Friska vuxna 

och tonåringar rekommenderas ett intag på 150 mikrogram (µg) jod per dag med en tolererad 

övre gräns på 600 µg (ibid.). Det är värt att notera att gravida rekommenderas att öka sitt 

jodintag till 200 µg för att undvika skador på fostret på grund av jodbrist (Combet, Feei Ma, 

Cousins, Thompson & Lean, 2014). Jodbrist är ovanligt i Sverige eftersom de flesta 

hushållssaltsorterna innehåller tillsatt jod (Livsmedelsverket, 2019b). Däremot är jodbrist 

vanligare i andra länder i Europa, bland annat Nederländerna (Verkaik-Kloosterman, van’t 

Veer, & Ocké, 2010) och i Storbritannien men även globalt (Combet et al., 2014). För att 

motverka jodbrist produceras joderat salt, vilket haft en positiv roll för att höja det generella 

jodintaget (Verkaik-Kloosterman et al., 2010). Ett standardiserat jodsalt innehåller 5 mg jod 
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per 100 g koksalt (Mathem.se, 2019). Följaktligen uppstår ett dilemma då salt berikas med 

ämnen med positiv effekt på hälsan, samtidigt som saltintaget bör minskas (Combet et al., 

2014). Därför har andra jodkällor undersökts, till exempel alger (ibid.). 

 

3.3 Mjölksyrafermentering   
Att konservera mat med hjälp av bakterier är en av de äldsta och enklare metoderna som 

praktiserats i flera tusen år (McGee, 2004; Ray & Joshi, 2014). Exempelvis är ost ett av de 

tidigaste fermenterade livsmedlen som tillverkades men även vin, öl och bröd har existerat 

länge parallellt med människans historia. Emellertid dröjde det till mitten av 1800-talet innan 

bakteriers avgörande roll vid fermentering belystes genom forskare som bland annat Louis 

Pasteur och Sir John Lester (ibid.). 

 

Att fermentera är en metod som kan appliceras på flera råvaror och där råvaran kombinerad 

med salt, anaerob miljö, lämplig temperatur och eventuell vattentillsats skapar gynnsamma 

förhållanden för råvarans befintliga mjölksyrabakterier att växa (McGee, 2004). Näring till 

mjölksyrabakterier finns tillgängligt i råvaran i form av olika sockerarter (McGee, 2004; 

Pederson & Albury, 1969). När salt adderas dras vatten och näring ut ur råvaran genom 

osmos och mer näring blir tillgängligt för mjölksyrabakterierna (ibid.). För en enhetlig 

fermentering kan en starterkultur användas, som är ett preparat som innehåller en eller flera 

arter av mjölksyrabakterier. Att använda starterkultur har visats bidra till en snabb pH-

sänkning. Smaken kan skilja sig beroende på vilken starterkultur som använts (Wiander & 

Ryhnen, 2004).  

 

De mjölksyrabakterier som finns på råvaran och trivs i den skapta miljön kommer att växa 

och konkurrera ut de oönskade bakterierna. Definitionen av fermentering är densamma 

oberoende av vad som fermenteras och lyder ”Fermentering eller jäsning är en anaerob 

process under vilken olika organiska syror och alkoholer samt vätgas och koldioxid bildas.” 

(Wikipedia, 2019). Om allt fungerar skapas ett unikt utseende, smak och textur hos den 

fermenterade produkten. Således är det viktigt att använda beprövade recept för att undvika 

kontaminering och tillväxt av livsmedelsförstörande och patogena bakterier (McGee, 2004; 

Pederson & Albury, 1969). 

 



   
 

 
 

12 

Under första veckan av fermenteringen börjar mjölksyrabakterierna bryta ned de tillgängliga 

sockerarterna i råvaran och ökar kraftigt i antal (Plengvidhya, Breidt, Lu & Fleming, 2007). 

En kraftig ökning är viktigt för att få en fermentering av god kvalité (Pederson & Albury, 

1969). De bakterier som medverkar vid fermentering kan delas upp i heterofermentativa och 

homofermentativa bakterier beroende på hur de bryter ned sockerarterna (Carr, Chill & 

Maida, 2002). Heterofermentativa bakterier bildar flera ämnen av sockerarterna och är som 

mest aktiva vid fermenteringens början (Plengvidhya, Breidt & Fleming, 2003). Under denna 

period bildas smakförstärkande ämnen, vilket är eftertraktat vid en fermentering (Carr et al., 

2002). Det bildas också mjölksyra och ättiksyra vilket ger sänkning av pH-värdet 

(Plengvidhya et al., 2003; Plengvidhya et al., 2007). De bildar även antimikrobiella ämnen 

och koldioxid, vilket ger dem ett övertag mot eventuella skadliga bakterier (McGee, 2004; 

Pederson & Albury, 1969). De homofermentativa bakterierna bildar enbart ett ämne, vilket 

oftast är mjölksyra (ibid.) och blir mer aktiva i fermenteringen efter cirka två veckor 

(Plengvidhya et al., 2003). På grund av att de bildar enzymet aldolas går mjölksyrabildningen 

snabbare än med de heterofermentativa bakterierna (Carr et al., 2002).  

 

3.3.1 Tillverkning av surkål 
Vid surkålstillverkning plockas de yttre kålbladen bort och stammen avlägsnas med kniv 

innan kålen skärs upp i fina strimlor och saltas. Sedan stampas kålen med knytnävarna tills 

den vätskar sig ordentligt (Neikell, 2016). Kålen placeras sedan i ett kärl, täcks med vätska 

och försluts med plastfilm för att säkra en anaerob miljö (Plengvidhya et al., 2007; Viander et 

al., 2002). Vid tillverkningen är det mycket noga med hygienen för att uppnå en bra kvalité 

(ibid.). Inom industrin pastöriseras surkålen innan den förpackas i konsumentförpackningar 

och går till försäljning (Pederson & Albury, 1969). Vid hemmabruk finns det inga 

rekommendationer för pastörisering av surkål. Följaktligen är det viktigt att förvara surkålen i 

kyl för att stabilisera den mikrobiologiska aktiviteten, vare sig den är tillverkad hemma eller 

inom industrin (Özgül Evranuz, Siddiq & Ahmed, 2011). Kylförvaringen anses också viktig 

för smakutvecklingen vid fermentering av grönsaker och bör ske i minst två veckor (Neikell, 

2018). Särskilt surkål rekommenderas mogna i kyl i minst två månader för bäst 

smakutveckling (ibid.). Vid fermentering av vitkål till surkål används torrsaltning med 2–3% 

salthalt (McGee, 2004; Pederson & Albury, 1969). Däremot har studier visat att fermentering 

av kål även fungerar från 0,3% till 8% salthalt (Viander, et al., 2002; Xiong, Li, Liang, 

Wang, Guan & Xie, 2015).  
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Pederson och Albury (1969) menar att den vanligaste temperaturen vid tillverkning av surkål 

är 18 °C i kombination med 2,25% salthalt. Då har 1,7–2,3% mjölksyraämnen bildats på den 

totala mängden surkål efter 8–10 dagar. Vid en temperatur på 23 °C med samma salthalt 

förändras bakteriefloran och fermenteringen går fortare. Mjölksyrahalten blir däremot lägre 

och är 1,0–1,5% efter 8–10 dagar. Fermentering vid 32 °C och samma tidsintervall går ännu 

fortare och mjölksyrahalten blir 1,8–2,0%. Vid fermentering i högre temperaturer är pH-

värdet ofta lägre medan den procentuella andelen mjölksyra också är lägre. Detta resulterar i 

sämre hållbarhet och kålen riskerar bli mörkfärgad. En låg mjölksyrahalt innebär också en 

lägre koldioxidproduktion vilket ökar risken för förstörelse från jäst. Vid låga temperaturer 

omkring 7,5 °C går fermenteringen långsamt och en mjölksyrahalt på 0,4% uppnås inom 8–

10 dagar. På grund av fermenteringens låga bakterieaktivitet kan det ta lång tid att nå en 

färdig produkt. Studier visar att den bästa temperaturen för tillverkning av surkål är 30 °C om 

hög bakteriehalt önskas (ibid.). Däremot får surkålen fler önskade kvalitéer, som till exempel 

smak, om fermenteringen sker vid temperatur runt 15°– 18 °C då fermenteringen går 

långsammare (Neikell, 2018).  

 

Några av de vanligaste bakterierna vid surkålstillverkning är Lactobacillus- och Leuconostoc-

ssp. (Pederson & Albury, 1969) som är grampositiva bakterier (Carr et al., 2002). Vanliga 

arter är Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus brevis samt Lactobacillus plantarum. L. 

mesenteroides är en heterofermentativ kockoid bakterie som trivs vid flera temperaturer och 

saltkoncentrationer (ibid.). Stamer, Stoyla och Dunckel (1971) visar att L. mesenteroides 

initierar fermenteringen, dominerar under den tidiga fermenteringsfasen och sedan dör inom 

ett par dagar. Under sin levnadsperiod bildar den bland annat koldioxid och syra som bidrar 

till den initiala pH-sänkningen (Pederson & Albury, 1969). På grund av dessa egenskaper 

skapas en fördelaktig miljö för mjölksyrabakterierna som finns i råvaran och som sedan kan 

påbörja sin tillväxt (ibid.). L. mesenteroides anses också bidra till en önskad och aromatisk 

smak vid surkålsfermentering (Stamer et al., 1971). Pederson & Albury (1969) framhäver 

betydelsen av kunskapen om L. mesenteroides egenskaper och dess betydande roll för 

tillverkning av surkål.  

 

L. plantarum är en homofermentativ bakterie (Plengvidhya, et al., 2007) och en av de mest 

syrabildande laktobacillerna (Pederson & Albury, 1969).  L. plantarum har egenskapen att 

växa vid temperaturer kring 2 °– 8 °C vilket anses unikt (Carr et al., 2002). L. brevis är en 

heterofermentativ bakterie (Pederson & Albury, 1969). Liksom tidigare nämnda bakterier 
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producerar L. brevis mjölksyra från glukos. Smaken beskrivs som hård och vinägrig och L. 

brevis är en av de bakterier som växer långsammast (Stamer et al., 1971).  

 

3.3.2 Hälsofrämjande bakterier vid fermentering 

Mikroorganismer som förekommer i mat och har en positiv inverkan på kroppen kallas för 

probiotika (FAO/WHO, 2006). I denna kategorin ingår flera Lactobacillus-ssp. men även till 

exempel Leuconostoc-spp. (Touret, Oliviera, Semdeo-Lemsaddek, 2018). Däremot är det 

omdiskuterat huruvida dessa bakterier verkligen har en positiv inverkan på kroppen (Lebeer, 

Vanderleyden & De Keersmaecker, 2008; Parvez, Malik, Ah Kang & Kim, 2006). Dess 

effekt beror till exempel på vilken typ av sjukdom eller symptom de undersöks för och vilka 

förutsättningar patienten har. Det beror också på om det är flera bakteriestammar eller bara en 

som använts samt vilken metod som applicerats (Lebeer, et al., 2008; Parvez et al., 2006). 

Ämnet är komplext men FAO och WHO (2006) har tillsammans kommit fram till att 

probiotika inte har någon negativ effekt på kroppen. 

 

Touret et al. (2018) undersökte mjölksyrabakteriers påverkan på kroppen genom att utföra 

pH-test på Lactobacillus-ssp. Tanken var att teoretiskt kunna utvärdera huruvida bakterierna 

överlever magsyra. Resultatet visade att några Lactobacillus-ssp klarar sig genom magsyrans 

låga pH (ibid.). Dock mättes inte parametrar som till exempel påverkan av magsäckens 

enzymer. Touret et al. (2018) menar att de Lactobacillus-ssp. som överlevt i den sura miljö 

potentiellt kan fungera som probiotika. 

 

3.3.3 Salt i mjölksyrafermentering 
Salt är inte avgörande för att lyckas med en mjölksyrafermentering, men anses vara en viktigt 

variabel enligt de välkända kockarna Redzepi och Zilber (2018). Saltet hjälper till att 

förhindra möjligheten för skadliga bakterier att få fäste genom att minska vattenaktivitet i 

livsmedlet (Namiq & Milne, 2017). En vattenaktivitet från 0,95 och uppåt är en 

uppmuntrande miljö för de flesta bakterier, jäst- och mögelsvampar (Food Diagnostics, u.å.). 

Emellertid kan mjölksyrabakterier överleva och föröka sig under 0,95 vattenaktivitet och då 

slipper de konkurrens från ett flertal andra bakterier och organismer (Pederson & Albury, 

1969). Mängden salt anges i relation till vikten på det livsmedel som ska fermenteras 

(McGee, 2004). De flesta rekommenderar havssalt vid mjölksyrafermentering men betonar 

att den viktigaste variabeln är att saltet är jodfritt (Heikefelt, 2012).  
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Recept för att fermentera grönsaker anger ofta en salthalt mellan cirka 1,5% och 3% (McGee, 

2004; Neikell, 2018; Redzepi & Zilber, 2018). En av de lägsta NaCl-halterna som undersökts 

vid fermentering av grönsaker är 0,3% (Viander, Mäki, & Palva, 2002). Undersökningar har 

gjorts där salthalten varierats för att studera skillnaderna i fermentering. Det har visat sig att 

med tiden raderas skillnaderna ut och vid sju månader är fermenteringsprocessen likartad 

(Viander et al., 2002). Emellertid fermenteras sällan produkter så länge som sju månader. 

Istället varierar det oftast mellan en vecka och upp till en månad (Neikell, 2018; Redzepi & 

Zilber, 2018).   

  

Vid fermentering av köttprodukter används högre salthalter. Till exempel vid fermentering av 

isterband används salthalter mellan 3% och 5% (Danielsson-Tham, 2015). Anledningen till 

den höga salthalten i korvsmeten är det råa köttets höga vattenaktivitet (Safefood360, 2014) 

och höga bakterieinnehåll (Danielsson-Tham, 2015). Det tillsatta saltet sänker 

vattenaktiviteten vilket ger en sänkt bakterieraktivitet. Till korvsmeten adderas också 

lättfermenterade kolhydrater för att ge fermenteringsprocessen en snabb start, som kokt 

potatis eller kokta korngryn. Detta är viktigt eftersom rått kött innehåller en större mängd 

livsmedelsförstörande och patogena bakterier. Isterband anses säkra för konsumtion vid pH 5 

eller lägre, eftersom dessa bakterier inte överlever den sura miljön (ibid.).  

 

Det har visats att jod inte påverkar mjölksyrabakterier men att det kan ha en hämmande effekt 

på mögel- och jästsvampar (Müller et al., 2018). Jod vid fermentering av grönsaker kan dock 

bidra till missfärgning (Neikell, 2018). Andra menar att det är det klumpförebyggande medel 

som förekommer i flera sorters salt som är den bidragande faktorn till missfärgning (Ellix 

Katz, 2012; Peterson et al., 2015). De olika rekommendationerna gällande saltsort och 

salthalt innebär en konflikt för de som vill fermentera. Därför är det aktuellt att undersöka 

huruvida olika salthalter och hur jodets förekomst i salt påverkar mjölksyrabakterier.  

 

 

4. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur olika salthalter av joderat koksalt och jodfritt koksalt 

påverkar mängden mjölksyrabakterier vid tillverkningen av surkål. 
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5. Metod och material 
5.1 Metodval 
Det gjordes en mikrobiologisk analys som inkluderade spädning, koloniräkning samt 

gramfärgning enligt rekommendationer från Nordic Committee on Food Analysis (NMKL, 

u.å) med ytterst små variationer. För att uppfylla studiens syfte analyserades 

mjölksyrabakterier men också patogena bakterier som kan förekomma i livsmedel. Dessa var 

Enterobacteriaceae (37 °C & 44 °C), Staphylococcus, Enterococcus, Bacillus cereus, 

Listeria och aeroba mikroorganismer (30 °C & 37 °C). Undersökning av de patogena 

bakterierna ingår vid analys av livsmedel för att kunna uttala sig om livsmedlet är tjänligt. 

Vilka patogena bakterier som skulle undersökas valdes ut med hjälp av handledaren.  

 

Analysen utfördes vid tre tillfällen och fick benämning provtagningstillfälle 1, 

provtagningstillfälle 2 samt provtagningstillfälle 3. Vid provtagningstillfällena analyserades 

rå vitkål samt fermenterad surkål efter två respektive fyra veckor med tre olika salthalter av 

joderat och jodfritt koksalt. Analysen innebar en kvantitativ beräkning av de synliga 

kolonierna. Samtliga analyser genomfördes i livsmedelslaboratoriet K1131 på Restaurang- 

och hotellhögskolan i Grythyttan.  

 

5.1.1 Mikrobiologisk analys 
5.1.1.1 Spädning 
Vid räkning av antalet bakterier krävs spädning av det provmaterial som skall undersökas 

(Madigan & Martinko, 2006). Spädningen utförs genom att blanda fysiologisk koksaltlösning 

(0,85% koksalt) med ursprungsprovet. Prov med misstänkt hög bakteriehalt späds fler gånger 

för att undvika överväxt och möjliggöra senare avläsning. Prov med misstänkt låg 

bakteriehalt späds färre gånger. Den högsta spädningen bör innehålla tio till hundra stycken 

bakterieceller. Första spädning sker genom att blanda 10 g provmaterial med 90 ml 

spädningsvätska och innebär spädning 1:10, se Tabell 1. Andra spädning innebär en spädning 

av provmaterialet i relation spädningsvätska 1:100, tredje spädning 1:1000, fjärde spädningen 

1:10 000 och femte spädningen 1:100 000. Tillvägagångssättet demonstreras i Tabell 1.   
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Tabell 1. Hur spädning utförs. 

 Spädning + Spädningsvätska Spädning  

Spädning 1: 10 g Surkål  + 90 ml 

Spädningsvätska 

1:10 

Spädning 2: 1 ml Spädning 1 + 9 ml 

Spädningsvätska 

1:100 

Spädning 3: 1 ml Spädning 2 + 9 ml 

Spädningsvätska 

1:1000 

Spädning 4: 1 ml Spädning 3 + 9 ml 

Spädningsvätska 

1:10 000 

Spädning 5: 1 ml Spädning 4 + 9 ml 

Spädningsvätska 

1:100 000 

 

5.1.1.2 Djupspridning och ytspridning 
I studien användes ytspridning eller djupsridning vid ympning av provmaterial. De två 

metoderna används beroende på agarmedium, som i sin tur styrs av vilken bakterieart som 

skall undersökas (Madigan & Martinko, 2006). Tabell 2 visar vilket agarmedium som tillhör 

vilken bakterieart. Ytspridning innebär att 0,1 ml provmaterial adderas till färdiggjuten agar i 

petriskål och fördelas med rackla (Tortora, Funke & Case, 2016). I djupspridning appliceras 1 

ml provmaterial i en tom petriskål, följt av tillförsel av flytande agar med temperatur på cirka 

40 °– 45 °C. Provet fördelas i agaren genom cirkulärliknande rörelser på plan yta. När 

substraten stelnat placeras de upp- och nedvända i inkubatorer för tillväxt (ibid.). Den 

flytande agaren förvaras i glasflaskor i 55 °C vattenbad innan nyttjande. Färdiggjutna 

obrukade agarplattor förvarades i kylskåp i 4 °C. 

 

5.1.1.3 Bestämning av antal bakterier 
För att räkna antal bakterier användes koloniräkningsmetoden (Tortora et al., 2016). För 

tillväxt av anaeroba bakterier, till exempel mjölksyrabakterier, läggs de ympade agarplattorna 

i en anaerob klocka med ett reaktionsmedel och en anaerobindikator (Tortora et al., 2016). 

Reaktionsmedlet skapar en anaerob miljö i klockan (ibid.). Inkubationstiden och 

inkubationstemperaturen skiljer sig beroende på vilken bakterie som undersöks (Danielsson-
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Tham, 2004). Efter inkubering räknas kolonierna och multipliceras med tiopotenser lika 

många gånger som spädning skett enligt Tabell 1. Antal bakterier per gram redovisas i 

logaritmisk form (log.) (ibid.). För de agarplattor där inga synliga kolonier finns anges antal 

bakterier i denna studie i form av log <1,0 eller <2,0 beroende på spädning. Detta för att 

endast 1/10 gram prov analyserades och teoretiskt kan de ha funnits en bakteriecell i var och 

en av de resterande tiondelarna.  

 

5.1.1.4 Konfirmering  
Renodling kan utföras om det till exempel vuxit olika bakteriearter på agarplattan eller för att 

ta reda på mer om en viss koloni (Madigan & Martinko, 2006). Vid detta tillfälle ympas en 

koloni på en ny agarplatta för tillväxt. Agarplattan kan antingen vara selektiv eller tillåta flera 

bakteriearter att växa och är anpassad till den eller de bakterier som skall undersökas. Ofta 

används en trestrykningsmetod vilket genom utförandet separerar bakterierna och bidrar till 

att enskilda kolonier kan ses efter inkubation och tillväxt (Tortora et al., 2016). De enskilda 

kolonierna kan sedan analyseras vidare genom ytterligare trestryk eller annan 

konfirmeringsmetod (ibid.).  

 

5.1.1.5 Gramfärgning 

Gramfärgning utförs för att studera den enskilda bakteriens form samt för att utröna om 

bakterien är Grampositiv (G+) eller Gramnegativ (G–) (Tortora, et al., 2016). Vid 

gramfärgning fixeras bakterien på ett objektglas och färgämnen tillsätts (Madigan & 

Martinko, 2006). De bakterier som är G+ färgas mörkvioletta eller lila medan G– färgas rosa. 

Färgningen beror på att G+ bakterier fäster basiska färgämnen i cellväggen. Cellväggen på en 

G– bakterie innehåller ett fettlager och färgas av basiska färgämnen men lossnar vid 

behandling av alkohol. Således blir G– bakterier färglösa och därför utförs en sista färgning 

med safranin som färgar G– bakterier rosa (Tortora, et al., 2016).  

 

5.1.2 Fermenteringsmetod för surkål  
För att efterlikna befintliga och beprövade recept valdes en 1,5% salthalt som utgångspunkt 

för studien (Neikell, 2018). För att säkerställa att fermenteringen skulle starta valdes salthalt 

0,5% som undre gräns (Wiander & Ryhnen, 2004). Den övre gränsen bestämdes med hänsyn 

till den undre gränsens avstånd till utgångspunkten (1,5%) och antogs vara 2,5%. Ingen 

starterkultur användes, alltså tillfördes inga mjölksyrabakterier. 
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5.2 Genomförande 
5.2.1 Mikrobiell analys 

Vid vardera provtagningstillfälle togs ett prov surkål med steril pincett från respektive variant 

av surkål och placerades i sterila engångsburkar av plast á 45 ml. Spädning 1 tillverkades från 

10 g surkål och 90 ml koksaltslösning (0,85% NaCl) enligt Tabell 1. Vågen som användes 

var Denver instrument S-2002 med en noggrannhet på 0,01g. Med steril sax och pincett 

placerades kålen i stomacherpåsar och blandades i två minuter i Colworth stomacher 400. 

Från spädning 1 tillverkades resterande spädningar (Tabell 1). Vid varje spädning användes 

en ny pipett för att undvika korskontamination. Som mest spädes proverna fem gånger. 

 

Spädningarna överfördes med 1 ml pipett till petriskålar. Vilken bakterie som skulle 

synliggöras påverkade vilket agarmedium som användes (Madigan & Martinko, 2006). 

Djupspridning och ytspridning genomfördes vid varje provtagningstillfälle i enlighet med 

agarmedium (Tabell 2). Steril rackla användes vid ytspridning på respektive medium och 

började med spädning innehållande minst andel provmaterial. Samma rackla användes till 

nästkommande spädning med högre andel surkål (Tabell 1), tills alla spädningar var racklade. 

Samtliga agarplattor märktes med datum, spädning samt namn på medium med vattenfast 

penna. Plattorna lades i plastpåsar som förslöts och markerades med utförande grupps namn 

följt av inkubation (Tabell 2). Efter inkubationstid räknades bakterierna i petriskålen med 

blotta ögat eller genom ett plattmikroskop. Ympning och analys utfördes vid respektive 

provtagningstillfälle tre gånger under fyra dagar.  

 

Vid varje provtagningstillfälle mättes pH-värdet med Mettler Toledo Seven easy som visar en 

nogannhet på 0,01. pH-mätningen utfördes i spädning 1 för samtliga prov (Bilaga 2). 
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Tabell 2. Substrat som använts för att undersöka angiven bakterieart, vilket spridningssätt som använts samt 

inkubationstemperatur och inkubationstid. 

Substrat Bakterie Ytstrykning/ 

Djupspridning 

Inkubation 

Violettröd galla-agar 

(VRGG) 

Enterobacteriaceae 

37 °C resp. 44 °C 

Djupspridning 2 dagar 37 °C resp. 1 

dag 44 °C 

De man, Rogosa, 

Sharpe-agar (MRS) 

Totala antalet 

mjölksyrabakterier 

Ytspridning och 

djupspridning 

2 dagar 37 °C + 

1 dag 20°– 22 °C 

(anaerob) 

Plate count-agar 

(PCA) 

Totala antalet 

aeroba 

mikroorganismer 

Djupspridning 3 dagar, 30 °C 

Baird Parker-agar 

(BP) 

Stafylokocker Ytspridning 2 dagar, 30 °C 

Slanetz & Bartley-

agar (Slanetz) 

Enterokocker Ytspridning 2 dagar, 44 °C 

Baccara Bacillus cereus  Ytspridning 2 dagar, 30 °C 

Ottavani & Agosti-

agar (ALOA) 

Listeria Ytspridning 2 dagar, 37 °C  

Blodagar  Flera aeroba 

mikroorganismer 

Ytspridning 2 dagar, 37 °C 

 

5.2.1.1 Provtagningstillfälle 1 
Ett vitkålshuvud à 1958 g delades upp och skars i 2–5 mm tjocka strimlor med varierande 

längd. Alla utensilier desinficerades med sprit för att förhindra kontamination. Även 

plasthandskar användes.  

 

300 g vitkål placerades i respektive sex vakuumpåsar och 10,0 g togs undan för analys av 

vitkålens ursprungliga bakterieflora. Till tre vakuumpåsar adderades joderat koksalt efter 
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modellen 0,5%, 1,5%, 2,5%  och i tre vakuumpåsar adderades jodfritt koksalt efter samma 

modell, således sex stycken prov (Bilaga 3). Påsarna vakuumförslöts och förvarades i två 

veckor i laborationsköket på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Kökets 

temperatur mättes och medeltemperatur beräknades.  

 

10,0 g rå vitkål stomacherades med 90 ml koksaltlösning. Två spädningar utfördes och 

samtliga agarmedium testades och behandlades (Tabell 2). Kontrollprover gjordes i syfte att 

kontrollera laboranternas handlag. Alla agarmedia analyserades efter två dagar förutom 

MRS-agar och PCA-agar som analyserades efter tre dagar.  

 
5.2.1.2 Provtagningstillfälle 2 
10,0 g av respektive surkålsprov togs från vakuumpåsarna för analys. Samtliga prover 

analyserades okulärt i samband med provtagning (Bilaga 4). Påsarna förslöts igen och 

placerades i kyl. Tre spädningar utfördes och samtliga agarmedia analyserades (Tabell 2) 

utom Slanetz och VRGG (44 °C). Slanetz agar saknades för att genomföra odlingen och 

VRGG 44 °C valdes bort eftersom inga 44 °C Enterobacteriaceae bedömdes förekomma. 

Eventuell förekomst av Listeria undersöktes på ett kontrollprov 2,5% koksalt utan jod. På 

grund av brist på Baccara-plattor analyserades endast vitkål behandlad med 0,5% joderat 

koksalt och 2,5% jodfritt koksalt. Förekomst av B. cereus i resterande vitkålsprover 

kontrollerades på blodagar. Vid analys av MRS-agar användes flytande agar istället för 

färdiggjutna agarplattor. Följaktligen gjordes djupspridning med MRS-agar vid dessa 

tillfällen. 

 

Resterande prover odlades enligt Tabell 2. Två dagar efter provtagning analyserades ALOA, 

Baccara, blodagar, BP och VRGG 37 °C. Tre dagar efter provtagning analyserades MRS och 

PCA. Kolonierna på MRS och PCA räknades med hjälp av plattmikroskop med 100 gångers 

förstoring på en 0,2 cm2 (MRS) respektive en 1 cm2 (PCA) yta av petriskålens undersida.  

 

Gramfärgning utfördes på bakterier från blodagar.  

 

5.2.1.3 Provtagningstillfälle 3 

10,0 g av respektive provmaterial togs från vakuumpåsarna för provtagning. Samtliga prover 

analyserades okulärt i samband med provtagning (Bilaga 5). Påsarna förslöts och placerades i 

kyl. Fem spädningar gjordes och samtliga agarmedium analyserades enligt Tabell 2. Baccara-
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plattor fanns ej att tillgå varpå B. cereus analyserades på blodagar. VRGG (44 °C) valdes bort 

även vid detta provtagningstillfälle på grund av att inga Enterobacteriaceae  44 °C bedömdes 

förekomma.  

 

En avvikelse skedde på grund av ett tekniskt missöde. Det resulterade i att VRGG (37 °C) 

enbart utfördes på proverna innehållande 0,5% jodfri koksalt samt 0,5% joderat koksalt. 

Därför gjordes nya spädningar sex dagar senare och ympades på VRGG (37 °C). Samtliga 

prover sattes, inklusive de innehållande 0,5% jodfritt koksalt och 0,5% joderat koksalt. 

Samtliga prover sattes även på nya Slanetz-agar då någon glömt stänga dörren till inkubatorn.  

 

Resterande prover analyserades (Tabell 2). Två dagar efter provtagning avlästes ALOA, 

blodagar, BP-agar och Slanetz-agar. Tre dagar efter provtagning analyserades MRS-agar och 

PCA-agar. Alla prover räknades utan mikroskop. För att ta reda på om de kolonier som 

förekom på BP–agar var enterotoxinbildande stafylokocker analyserades dessa okulärt med 

hjälp av litteraturmaterial och handledare.  

 

5.3 Material 
Den litteratur som använts i uppsatsen är vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, 

rekommendationer från organisationer, företagsinformation och kokböcker. Vetenskapliga 

artiklar har hämtats via databaserna Primo och Web of Science samt genom referenshantering 

i vetenskapliga artiklar. Kurslitteratur tillhandahölls av handledaren eller genom Örebro 

universitetsbibliotek. Övrig information har hittats genom sökmotorn Google, via 

kokboksbiblioteket på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, genom handledare eller 

via författarnas egna bibliotek.  

 

Material för praktiskt utförande har funnits tillgängligt via Örebro Universitet genom 

livsmedelslaboratoriet K1131 och metodköket på Restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan. Övrigt praktiskt material såsom vitkål, salt och knivar har medtagits av 

författarna.  

 

5.3.1 Urval 
Studien har använt vetenskapliga artiklar som blivit peer-reviewed-granskade. Sökningar 

gällande vetenskapliga artiklar genomfördes primärt på engelska för att öka antalet sökträffar, 



   
 

 
 

23 

med undantag för det tyska ordet Sauerkraut. Inga sökningar genomfördes på svenska. De 

prioriterade sökorden under arbetet var: Sauerkraut, Salt, Iodine, Fermentation, 

Lactobacillus, Bacteria. Införskaffande av vitkål och salt utfördes genom bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2018). 

 

Studien har också inkluderat flera böcker, varav en bör belysas. Pederson och Albury (1969) 

används som referens i flera peer-reviewed-granskade artiklar som lästs och bidragit till 

utförandet av studien. Boken har godkänts av uppsatsens handledare. Ytterligare böcker har 

använts för att visa och förklara de naturvetenskapliga metoderna. Dessa är böcker som 

används i undervisningssyfte och godkänts av uppsatsens handledare. 

 

Information från organisationer, företag och myndigheter har använts i syfte att synliggöra 

statistik, rekommendationer och innehållsförteckningar på livsmedel. För förståelse av det 

praktiska arbetet och utveckling av recept har kokböcker använts. Dessa är inte vetenskapliga 

men redovisar tillvägagångssätt gällande tillverkningen av surkål på ett enkelt och konkret 

vis.  

 

Materialet som använts har under studiens gång avstämts gentemot studiens syfte. Innehållet 

har också ifrågasatts med avseende på dagsaktualitet och jämförts sinsemellan. Följaktligen 

har artiklar som inte ansetts användbara gallrats bort under arbetets gång.  

 

5.3.1.1 Avgränsning 
Denna studie är inte en medicinsk studie. Artiklar med inriktning mot medicinsk vetenskap 

valdes bort då vi upplevde innehållet för komplicerat gentemot vår kunskapsbas. Den 

behandlar inte heller de kulinariska och sensoriska aspekterna med surkål. Denna typ av 

artiklar har inte bedömts ha relevans för studiens syfte. 

 

 

6. Etisk planering för studiens genomförande 
Studien har genomförts på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan vid Örebro 

Universitet. Således tillhör forskningen och dess resultat Örebro Universitet, vilket innebär 

att materialet är en offentlig handling enligt arkivlagen (Vetenskapsrådet, 2002). Försäljaren 

av vitkålen och koksaltet har anonymiserats utifrån samtyckeskravet (ibid.), då de inte 
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godkänt sin medverkan i studien och kommer därför inte röjas, såvida livsmedlen inte visar 

sig innehålla organismer som är skyldiga att rapporteras enligt lag.  

 

Vi vill också förtydliga vår roll gentemot studiens kontaktperson Jenny Neikell. Hennes 

bidrag till studien och dess genomförande är begränsat i form av stöd och gäller kunskapen 

vid produktion av surkål samt tillhandahållande av ett fåtal artiklar. Dessa artiklar 

tillhandahölls i början av studien och bidrog med grundläggande information för att kunna 

starta projektet. Hon har inte bidragit till studien ekonomiskt och vi har inte skrivit uppsatsen 

i syfte att gynna hennes företag. Samarbetet existerar enbart på grund av gemensamt intresse 

gällande uppsatsens syfte.  

 

 

7. Resultat 
Resultat från de olika provtagningstillfällena presenteras under respektive rubrik. Resultaten 

visar antalet bakterier av bland annat mjölksyrabakterier, Staphylococcus och 

Enterobacteriaceae. Fokus för samtliga provtagningar är att undersöka antalet 

mjölksyrabakterier.  
 

7.1 Provtagningstillfälle 1 
Vid provtagningstillfälle 1 utfördes provtagning på rå vitkål. pH-värdet uppmättes till 6,8 och 

vattenaktivitet till 0,94. I Tabell 3 redovisas de påvisade bakterierna i rå vitkål. Ingen växt 

observerades på MRS-agar. Tillväxt skedde av aeroba mikroorganismer 30 °C (totalantal 

areoba mikroorganismer) och på Baird Parker-agar (stafylokocker). Alla respektive typiska 

kolonier räknades men inga valdes ut för vidare analys. Två kolonier upptäcktes på Baccara-

agar vilket indikerar förekomst av Bacillus cereus. En koloni med typiskt utseende för B. 

cereus upptäcktes även på blodagar. Ny odling från Baccara till blodagar utfördes samt 

odling från den ursprungliga blodagarplattan till Baccara. Samtliga nya plattor visade typiska 

kolonier för B. cereus. Ingen förekomst av kolonier upptäcktes på övriga agarplattor.  
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Tabell 3. Förekomst av mikroorganismer vid provtagning av rå vitkål.  

Substrat Bakterie Antal bakterier (Log.) 

 

PCA-agar 

  

Aeroba mikroorganismer 30 °C 

  

3,44 

Blod-agar Aeroba mikroorganismer 37 °C 2,7 

MRS-agar Mjölksyrabakterier <2,0 

Baird Parker-agar Staphylococcus 2,0 

VRGG-agar Enterobacteriaceae 37 °C <1,0 

VRGG-agar Enterobacteriaceae 44 °C <1,0 

Slanetz-agar Enterococcus <2,0 

Baccara Bacillus cereus 2,30 

ALOA Listeria  Ej påvisad 

 

7.2 Provtagningstillfälle 2 
Vid provtagningstillfälle 2 var surkålen fermenterad i 14 dagar. Prover togs från samtliga 

surkålsprov behandlat med 0,5%, 1,5% och 2,5% salthalt av joderat och jodfritt koksalt. Vid 

provtagning analyserades antalet anaeroba bakterier (30 °C och 37 °C), mjölksyrabakterier, 

Staphylococcus, Enterobacteriaceae 37 °C, Bacillus cereus och Listeria (Tabell 4).  
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Tabell 4.  Antal bakterier vid provtagning av fermenterad vitkål efter 14 dagar. 

Bakteriegrupp J= 

Joderat 

salt 

0,5% 

J 

1,5% 

J 

2,5% 

JF= 

Jodfritt 

salt 

0,5% 

JF 

1,5% 

JF 

2,5% 

  

Aeroba 

mikroorganismer 30 

°C 

 

Övervä

xt 

  

Övervä

xt 

  

Övervä

xt 

 

Övervä

xt 

 

Övervä

xt 

  

6,9 

  

Aeroba 

mikroogranismer 37 

°C 

  

Övervä

xt 

  

7,9 

  

7,5 

 

Övervä

xt 

  

Övervä

xt 

  

7,6 

Mjölksyrabakterier 7,5 7,2 7,5 7,7 7,2 7,6 

  

Staphylococcus 

  

  

<2,0 

  

<2,0 

  

<2,0 

  

<2,0 

  

<2,0 

  

<2,0 

Enterobacteriaceae 

37 °C 

  

<1.0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Bacillus cereus 

  

<2,0 - -  - - <2,0 

Listeria  - - - - - Ej 

påvisad 

 

Mjölksyrabakterier visade jämn tillväxt på samtliga MRS-agarplattor (Tabell 4.). Ingen 

uppskattad större skillnad förekom gällande antalet mjölksyrabakterier beroende på typ av 

koksalt eller mängd koksalt som använts. Flera blodagarplattor (aeroba mikroorganismer 37 

°C) visade överväxt, vilket gjorde att de var svårräknade. Antalet kolonier fick därför 
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uppskattas genom grov räkning. Gramfärgning från blodagar visade G+ kocker och stavar. 

Endast en PCA-agarplatta kunde räknas på grund av överväxt men ansågs representativ för 

resterande PCA-plattor. Ingen tillväxt noterades på VRGG-agar, BP-agar, Baccara eller 

ALOA.  

 

pH-värdena visade att vitkål fermenterad med jodfritt koksalt hade det lägsta och högsta pH- 

värdet (Figur 1). Vitkål fermenterad med joderat salt visade jämnare pH-värde för de olika 

salthalterna (Figur 1). Medeltemperaturen efter två veckors fermentering mättes till 19,2 °C 

(Bilaga 1) och vattenaktiviteten uppmättes till 0,98.  

 

 
Figur 1. pH-värdet för provmaterial behandlat med joderat koksalt och jodfritt koksalt vid respektive salthalt. 

 
7.3 Provtagningstillfälle 3  
Vid provtagningstillfälle 3 utfördes provtagning på 31 dagars fermenterad vitkål med 0,5%, 

1,5% och 2,5% salthalt med joderat koksalt och jodfritt koksalt. Vid analys av prov 

undersöktes antalet aeroba bakterier (30 °C och 37 °C), mjölksyrabakterier, Staphylococcus, 

Enterobacteriaceae 37 °C, enterokocker, Bacillus cereus och Listeria (Tabell 5). 
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Tabell 5. Antal bakterier vid provtagning av fermenterad vitkål efter 31 dagar. 

Bakteriegrupp J= 

Joderat 

salt 

0,5% 

J 1,5% J 2,5% 

  

JF= 

Jodfritt 

salt 

0,5% 

JF 1,5% JF 2,5% 

  

Aeroba mikro-

organismer 30 °C 

 

7,8 

 

5,38 

 

7,15 

 

8,29 

 

7,44 

 

7,56 

  

Aeroba mikro-

ogranismer 37 °C 

 

5,3 

 

6,7 

 

6,2 

 

7,2 

 

5,8 

 

6,8 

  

Mjölksyrabakterier 

 

6,58 

 

6,63 

 

6,16 

 

6,18 

 

6,18 

 

6,17 

  

Staphylococcus 

  

 

2,0 

 

<2,0 

 

 2,0 

 

<2,0 

 

<2,0 

 

3,59 

Enterobacteriaceae 

37 °C 

 

<1,0 - - <1,0 - - 

Enterokocker 

  

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

Listeria 

  

Ej 

påvisad 

Ej 

påvisad 

 

Ej 

påvisad 

 

Ej 

påvisad 

 

Ej 

påvisad 

 

Ej 

påvisad 

 

 

Antal mjölksyrabakterier visade likvärdiga värden för samtliga prov med joderat och jodfritt 

koksalt (Tabell 5). I prov behandlat med joderat koksalt iakttogs ett något högre 

genomsnittligt antal mjölksyrabakterier jämfört med prov behandlat med jodfritt koksalt. 

Vitkål behandlad med 2,5% joderat salt var mest lik vitkålsproverna behandlade med jodfritt 
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salt. Mängden mjölksyrabakterier visade inte någon större skillnad beroende på typ av salt 

eller mängden salt som använts. Bacillus cereus undersöktes på blodagar 37 °C men inga 

typiska kolonier återfanns. Enterotoxinbildande Staphylococcus analyserades på BP-agar och 

ingen växt noterades. Provtagning för Enterobacteriaceae 37 °C och enterokocker skedde 6 

dagar senare och visade inte på någon växt.  

 

pH-värdena framgår av Figur 2. Här syns att fermenterad vitkål med jodfritt koksalt hade de 

lägsta och högsta pH-värdena. Vitkål fermenterad med joderat salt visade jämnare pH-värde 

för de olika salthalterna (Figur 2). Medeltemperatur under de två sista veckorna i kyl 

uppmättes till 3,9 °C (Bilaga 1) och vattenaktivitet uppmättes till 1,0.  

 

 
Figur 2. pH-värdet för provmaterial behandlat med joderat koksalt och jodfritt koksalt vid respektive salthalt. 

 
 

8. Resultatdiskussion  
Under fermenteringen skedde en konstant pH-sänkning, från pH 6,8 i rå vitkål till ett 

genomsnittligt pH-värde på 4,06 efter 31 dagar. En pH-sänkning är en indikator på att 

mjölksyrafermenteringen fungerat då mjölksyrabakterierna bildar bland annat ättiksyra och 

mjölksyra (Plengvidhya et al., 2007; Plengvidhya et al., 2003). Figur 3 visar hur antalet 
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mjölksyrabakterier ökat under 14 dagars fermentering för att efter 14 dagar börja avta. I 

samband med mjölksyrabakteriernas utveckling sker en ständig pH-sänkning, dock med ett 

avtagande efter 14 dagar (Figur 3). Viander et al. (2002) bekräftar denna utveckling då deras 

forskning visar att ett sjunkande pH-värde inte behöver innebära utveckling av fler 

mjölksyrabakterier. Vår studie styrker samtidigt deras resultat då ingen av våra 

surkålsvarianter påvisar motsatsen. Alla variationerna av surkål har under denna studie 

uppvisat samma mönster.  

 

Figur 3. pH-värdet och mängden mjölksyrebakterier i vitkål fermenterad med joderat koksalt (J) och jodfritt 

koksalt (JF) under 31 dagars fermentering.  
 

Vid provtagningstillfälle 1 påvisades inga mjölksyrabakterier (Tabell 3), vilket är 

anmärkningsvärt då mjölksyrabakterier bör finnas på rå vitkål och är en förutsättning för att 

mjölksyrafermentering skall ske (Pederson & Albury, 1969). Däremot visade analyser vid 14 

och 31 dagars fermenterad surkål på en lyckad fermentering. Detta tolkar vi som att 

mjölksyrabakterier förekom på den råa vitkålen men av någon anledning inte visades på MRS 

agarplattorna (Tabell 3). Kontamination av mjölksyrabakterier från kringliggande miljö under 

tillverkningsprocessen uteslöts eftersom noga desinficering av utrustningen utfördes och 

beredningen av vitkål skedde vid samma tillfälle och från samma vitkålshuvud. Då analysen 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Rå vitkål Fermenterad 14 dagar Fermenterad 31 dagar

Antal mjölksyrabakterier och pH under 31 dagars fermentering

Mjölksyrabakterier (J) pH (J) Mjölksyrabakterier (JF) pH (JF)



   
 

 
 

31 

visar på liknande mängd mjölksyrabakterier i samtliga prover antas mjölksyrabakterierna 

härstamma från vitkålen. Resultatet visar därmed att vitkål går att fermentera med ytterst få 

mjölksyrabakterier och utan starterkultur. Således torde mjölksyrabakterierna vara potenta 

bakterier i rätt miljö. 

 

Resultatet visar att det inte är någon större skillnad på antal mjölksyrabakterier i surkål 

behandlad med jodfritt koksalt eller joderat koksalt. Resultatet visar således att den allmänna 

uppfattningen om jodets negativa påverkan på mjölksyrafermentering inte stämmer. Snarare 

visar resultatet att joderat koksalt bidrog till något fler mjölksyrabakterier jämfört med jodfritt 

koksalt (Tabell 5). Detta stämmer överens med Müller et al. (2018) som påpekar att jod inte 

har någon negativ påverkan på mjölksyrabakterier, men däremot på jäst- och mögelsvampar. 

Den allmänna rekommendationen om att inte använda joderat salt vid mjölksyrafermentering 

skulle till exempel kunna grunda sig i tillverkning av surdegsbröd, vilket är beroende av 

jästsvampar för att skapa ett luftigt bröd. Uppfattningen kan också bero på att jodlösning 

används vid desinfektion av sår eller utrustning. Därför är det inte konstigt om tron om de 

bakteriehämmande egenskaperna för jod även skulle gälla vid användning av joderat salt vid 

mjölksyrafermentering. Joderat salt innehåller dock endast 0,005g jod per 100 g salt och är 

enligt denna studie för låg nivå för att förhindra mjölksyrabakterierna. Ytterligare en aspekt 

gällande rekommendationer av saltsort är att koksalt inte går att certifiera som en ekologisk 

eller kravmärkt produkt. Därför finns det ett mervärde för producenter att använda sig av 

ekologiskt havssalt för att möjliggöra en ekologisk slutprodukt och därmed också uppmuntra 

till detta genom sina recept. 

 

Att jod skulle ha en negativ inverkan på surkålens färg kunde inte styrkas i vår undersökning 

(Bilaga 3). Alla prover, utom prov behandlat med 0,5% jodfritt salt visar på liknande kulör 

och utseende. Huruvida det mjölkliknande sediment som bildades i vätskan från samtliga 

prover ska kategoriseras som missfärgning vågar vi inte avgöra, men Niekell (2018) menar 

att så inte är fallet och att det är vanligt med en mjölkliknande vätska vid 

mjölksyrafermentering. Skulle det däremot anses vara missfärgning stämmer det överens med 

Ellix Katz (2012) som menar att det är det klumpförebyggande medlet i koksalt som skapar 

missfärgning och inte joden. Här vill vi uppmuntra till ytterligare forskning för att synliggöra 

jodens roll vid mjölksyrafermentering, läs mer under rubrik 12. Praktisk användning och 

vidare forskning. 
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Skall man fermentera med koksalt bör följaktligen joderat koksalt föredras. Om det 

rekommenderade jodintagen skall nås bör varje möjlighet att öka intaget uppmuntras 

(Combet et al., 2014; Livsmedelsverket, 2019b). Surkål eller liknande mjölksyrafermenterade 

grönsaksprodukter är däremot inte de vanligaste livsmedlen i gemene persons hem (Redzepi 

& Zilber, 2018). Även om intresset och kunskapen ökar så räcker det inte med att fermentera 

produkter med joderat koksalt för att ändra den globala folkhälsan. Samtidigt är det ett 

relevant resultat då det öppnar för en möjlighet att använda joderat koksalt i recept där det 

tidigare inte har rekommenderats (Heikefelt, 2012).  

 

Resultatet öppnar även för ytterligare positiva hälsoaspekter eftersom inga större variationer 

gällande antal mjölksyrabakterier förekommer i relation till saltmängd. Följaktligen spelar 

olika salthalter mindre roll i huruvida mjölksyrabakterierna förökas och därför bör 

möjligheten att minska saltmängden för en mer hälsosam surkål vara möjligt. Då halvfabrikat 

står för det huvudsakliga saltintaget och bidrar till flera vanliga välfärdssjukdomar (Allison & 

Fouladkhak, 2018) kan kunskap om hur livsmedel produceras förhindra detta. Med kunskap 

kan människor påverka sitt saltintag genom att själva skapa det livsmedlet som önskas och 

därmed kontrollera delar av sin hälsa.  

 

Gällande mjölksyrabakterietillväxt visar Viander et al. (2002) liknande resultat med surkål 

behandlad med 0,3%, 0,5% och 1,2% NaCl. Efter 15 dagar visar deras resultat på ett relativt 

jämnt antal mjölksyrabakterier med något högre antal för surkål behandlad med 0,5% NaCl. 

Däremot utförde de provtagning med start från dag ett till 15, och visar därmed också på hur 

mjölksyrabakterieantalet varierar beroende på salthalt under denna tidsperiod. En intressant 

iakttagelse i deras studie är surkålsprovet med 0,5% salthalt som visar på stor variation 

gällande antal mjölksyrabakterier under dag ett till 15 och som slutligen besitter något fler 

mjölksyrabakterier än de andra proverna. pH-värdet för samtliga av deras prover visar på 

liknande värde. Däremot är mjölksyran högst för surkål med 0,5% NaCl samt visar på 

marginellt sämre smakegenskaper. En anledning till varför salthalter brukar varierar mellan 

1,5% och 3% (McGee, 2004; Neikell, 2018; Redzepi & Zilber, 2018) kan därför delvis vara 

på grund av de sensoriska egenskaperna. Salt är en av våra fem grundsmaker och en 

uppskattad smakförhöjare vid tillverkning av livsmedel. Smak kan således vara en anledning 

till de rekommenderade salthalterna och saltsorterna. Om smak är den primära orsaken kan vi 

anta att recepten inte kommer förändras bara för att möjligheten ges att erbjuda en surkål med 

ett lägre saltinnehåll. Är däremot anledningen baserad på livsmedelsäkerhet visar vårt resultat 
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att 0,5% koksalthalt kan skapa en gynnsam miljö för mjölksyrabakterier och följaktligen kan 

en lägre salthalt väljas. 

 

En ytterligare hälsoaspekt som bara behandlas ytligt i vår bakgrund men som emellertid bör 

belysas gäller den surkål som pastöriseras vid tillverkning (Pederson & Albury, 1969). 

Pastörisering sker för att ta död på patogena bakterier och andra mikroorganismer för att 

säkerställa livsmedlet. Anledningen är god men tyvärr dör även mjölksyrabakterierna vid 

pastörisering och därmed även de potentiella nyttigheterna med dessa. Vårt undersökning 

visade förekomst av ett lågt antal Bacillus cereus i rå vitkål men inga påvisades i surkål efter 

14 dagar och 31 dagars fermentering. B. cereus trivs inte i sura miljöer under 4,8 pH (Tham 

& Danielsson-Tham, 2014) och vi kan således anta att B. cereus har dött under 

fermenteringsprocessen. Därför vill vi hävda att surkål inte behöver pastöriseras vid 

tillverkning om man arbetar hygieniskt med rena verktyg, behållare och händer. 

 

Med det påståendet vill vi också värja oss från kritik eftersom stafylokocker återfanns på ett 

prov vid provtagningstillfälle 1 och i tre prover vid provtagningstillfälle 3. Stafylokocker är 

en bakterie där vissa stammar bildar enterotoxin och tillkommer oftast till maten genom 

människans händer vid till exempel beredning (Danielsson-Tham, 2015). 

Stafylokockmatförgiftning undviks därför enklast genom god hygien (ibid.). Skulle 

stafylokocker förekomma i ett livsmedel kan pastörisering utföras för att ta död på 

bakterierna. Följaktligen kan upplevelsen vara att pastörisering skulle utplåna de 

stafylokocker som fanns i surkålen. Detta är ett korrekt antagande men inte ett nödvändigt 

handlande från ett livsmedelssäkerhets perspektiv eftersom det förekom mindre än <1.0 

stafylokocker vid provtagningstillfälle 2 i alla surkålsvarianter. Det betyder att de 

stafylokocker som förekom vid provtagningstillfälle 1 antingen försvann under 

fermenteringsprocessen till provtagningstillfälle 2, eller tillkom via metodhantering vid 

provtagningstillfälle 1. Oavsett vad som har hänt visar surkålen en tjänlig produkt vid 

provtagningstillfälle 2 vilket betyder att det är möjligt att erbjuda en produkt säker från 

stafylokocker genom fermentering och utan pastörisering. Hur stafylokockerna tillkommit i 

surkålen vid provtagningstillfälle 3 är således kontextuellt ointressant ur denna synvinkel 

eftersom produkten redan visat sig tjänlig vid tidigare provtagningstillfälle. Stafylokockerna 

antas därför tillkommit vid hantering av surkål vid provtagningstillfälle 3. Eftersom analysen 

visar på varierande resultat angående mängd stafylokocker i de olika proverna (från log <1,0–

3,59) antas de härstamma från bristande hygien vid ympning av provmaterial på BP-agar och 
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innebär ett handhavandefel. Vid analys av dessa stafylokocker visade de ej på toxinbildning, 

vilket innebär att de som återfanns vid provtagningstillfälle 3 inte var av den patogena arten. 

Förekomsten tyder istället på bristande hygien, felförvaring eller felhantering och anses vara 

godtagbar med anmärkning ur livsmedelssäkerhetssynpunkt (Livsmedelsverket, 2007). 

Vidare är hygienen vid hantering av livsmedel av vikt att betona och givetvis hade ingen 

förekomst av stafylokocker föredragits.  

 

Vattenaktiviteten mättes vid samtliga provtagningstillfällen och ökade under studiens gång. 

Enligt Food Diagnostics (u.å) hade samtliga prov en vattenaktivitet som gynnar 

bakterietillväxt. Bakterietillväxt i relation till vattenaktivitet valdes dock att inte analyseras 

vidare, mer än att konstatera att vattenaktiviteten troligtvis bidragit till tillväxt för samtliga 

bakterier.  

 

 

9. Metod- och materialdiskussion 

Livsmedelsproduktion och hantering av livsmedel är ett hantverk. Detta bör inte förringas 

även i en uppsats likt denna. För att kunna analysera resultatet av vår studie krävs det att vi 

har kunskap om hantverket som ligger till grund för studiens utförande. Således bör resultatet 

i denna studien tolkas i relation till vårt utförda hantverk och valen som gjordes eller inte 

gjordes. En annan undersökare kan få ett annat resultat om små förändringar görs av 

metoderna. Därför uppmuntrar vi till vidare forskning i ämnet under rubrik 12. Praktisk 

användning och vidare forskning. 

 

En målbild gällande metoden av arbetet har varit att undersöka surkål som befinner sig inom 

ramen för den produkt som är tillgänglig genom recept eller på marknanden (Neikell, 2016; 

Redzepi & Zilber, 2018). Följaktligen har salthalterna i studien inte befunnit sig i periferin av 

vad som anses som tjänlig föda. Variablerna 0,5%, 1,5% och 2,5% har ansetts som möjliga 

salthalter vid fermentering i hemmet eller kommersiellt (ibid.). Däremot finns andra metodval 

i studien som kräver en utrustning som vi antar inte är vanligt förekommande i en 

hemmamiljö, framförallt vakuumförslutning av surkålspåsarna. Innan studiens genomförande 

diskuterades möjligheten att stampa vitkålen, då det traditionellt är den korrekta metoden vid 

tillverkning av surkål (Neikell, 2016). Metoden valdes däremot bort då den kräver ett 

hantverk och material som ökar risken för felvariabler. Valet att inte stampa vitkålen och 
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istället skapa en anaerob miljö via vakuumförslutning baserades således på uteslutandet av 

felvariabler samt för att utforma en metod som enkelt kan reproduceras i forskningssyfte. 

Enligt Neikell (personlig kommunikation, 13 maj 2019) uppmuntras stampning vid 

tillverkning av surkålen för att frigöra vätskan från vitkål eftersom vätskan erbjuder näring 

till mjölksyrabakterier (McGee, 2004; Pederson & Albury, 1969). Detta menar Neikell 

hypotetiskt skulle resultera i påvisade mjölksyrabakterier i den råa vitkålen vid 

provtagningstillfälle 1 och ytterligare ökat antal mjölksyrabakterier i surkålen (personlig 

kommunikation, 13 maj 2019). 

 

Även hantering av livsmedel i laborativ miljö är ett hantverk och innehåller en del 

riskmoment som måste undvikas. Vi är studenter vid Örebro Universitet och har ännu inte 

haft anställning vid ett mikrobiologiskt laboratorium. Denna uppsats är en del av vår 

läroprocess som studenter och således vill vi lyfta en metodkorrigering och val som kan ha 

påverkat resultatet i denna studie.  

 

Problematiken kring bytet av metod gällande MRS-agar vid provtagningstillfälle 2 bör 

belysas ytterligare. Bakgrunden till bytet beror på resultatet vid provtagningstillfälle 1 då inga 

mjölksyrabakterier hittades på den råa vitkålen. Anledningen kan, som stycket ovan 

diskuteras, vara avsaknaden av stampning men den möjligheten lyftes inte inför 

provtagningstillfälle 2. Slutsatsen drogs att vitkålen innehöll en liten mängd 

mjölksyrabakterier och att djupspridning med låg spädning (hög koncentration) skulle 

synliggöra de mjölksyrabakterier som möjligtvis fanns tillgängliga. Resultatet visade snarare 

på en mycket god tillväxt av mjölksyrabakterier vid provtagningstillfälle 2. Konsekvensen av 

den gynnsamma tillväxten blev att mjölksyrabakterierna var svåra att räkna på de djupspridda 

agarplattorna eftersom det växte flera miljoner mjölksyrabakterier per agarplatta. Lösningen 

blev att ringa in en liten yta, 0,2 cm2, på agarplattan (en petriskål är 9 cm i diameter) vid 

räkning och enbart räkna mjölksyrabakterierna som befann sig inom denna med hjälp av ett 

mikroskop. Emellertid var uppgiften fortfarande svår då det inom denna isolerade yta fanns 

över hundra stycken mjölksyrabakterier. För att lättare räkna ändrade vi tillbaka till den 

ursprungliga metoden ytspridning vid provtagningstillfälle 3 då med högre spädningar. 

Istället för enbart två stycken spädningar gjordes fem. Spädningarnas påverkan förtydligas 

under 5.1.1.1 Spädning och Tabell 1. Att vi ändrat mellan spridningsmetoderna gör vårt 

resultat mer svårtolkat och öppnar upp för kritik. Vi menar däremot att resultatet håller 

eftersom de sex olika proverna visar liknande utveckling genom uppsatsens arbete. 
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Till sist vill vi belysa vårt tekniska missöde vid provtagningstillfälle 3 då det av någon 

anledning brast i vår undersökning gällande Enterobacteriaceae då enbart två VRGG prover 

odlades. Varför detta missöde skedde vet vi inte, emellertid utfördes odlingen igen och visade 

inte någon förekomst av Enterobacteriaceae. Därmed anser vi resultatet av dessa som 

godkända. Hade det vuxit kolonier av Enterobacteriaceae hade vi inte kunnat garantera att de 

fanns där innan provtagningstillfälle 3 eller efter, då vakuumpåsarna öppnats för analys vid 

detta provtagningstillfälle. 

 

Studien har vid ett tillfälle refererat till internetsidan Wikipedia som kan uppfattas som en 

kontroversiell källa, vilket diskuterades med vår handledare. Med hänsyn till att källan 

förekommer i bakgrunden och förklarar innehållet på ett korrekt och enkelt sätt, behölls 

källan trots sitt tvetydiga anseende.  

 

 

10. Etisk reflektion om studiens genomförande 
Införskaffande av vitkål och salt gjordes genom bekvämlighetsurval (Bryman, 2018) och 

anses inte skadat studien. Butiken fick inte information om studiens genomförande och 

valdes därför att anonymiseras. Därmed har studien följt vetenskapsrådets etiska 

rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2002). Studien syftar inte att visa på en koppling 

mellan butik eller odlare och förekommande bakterier. Vid förekomst av B. cereus 

diskuterades huruvida råvarans inköpsställe och ursprung borde synliggöras för att visa på 

studiens ställningstagande för konsumenter och dess säkerhet. Vidare diskussion och 

eftersökning mynnade ut i att detta inte är nödvändigt. Som stöd för beslutet ligger 

livsmedelsverkets vägledning för offentlig kontroll och bedömning av livsmedelsprov 

(Livsmedelsverket, 2007). Livsmedelsverket visar att det inte finns några gränsvärden för B. 

cereus men påpekar också bristen i avsaknaden av dessa. B. cereus är en vanligt 

förkommenade bakterie på livsmedel i låga doser. En bakteriehalt över 105 celler per gram 

visar dock att B. cereus fått tid att växa under en längre period och är ett varningstecken. 

Studien uppmätte vid provtagning 1, 102 bakterieceller per gram vilket ligger inom 

rekommendationen från Livsmedelsverket.  
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Den roll kontaktpersonen Jenny Neikell haft i samband med arbetet presenteras under rubrik 

6. Etisk planering för studiens genomförande. Samarbetet innebär utöver praktiska och 

kunskapsbaserade aspekter också ett personligt band. Detta har funnits i åtanke under 

studiens gång men inte ansetts påverka studien då Neikells roll inte på något vis har varit 

avgörande för studiens utförande, samt att kontakten har varit sporadisk.  

 
 

11. Slutsats 
Studien visar att det inte föreligger någon skillnad i antalet mjölksyrabakterier vid 

fermententerad vitkål behandlad med joderat koksalt jämfört med jodfritt koksalt. Den visar 

heller inte på någon skillnad i mängd mjölksyrabakterier med salthalt 0,5%, 1,5% och 2,5% 

för vardera koksaltsort. Således visar resultatet att fermentering av vitkål med olika typer av 

koksalt och koksalthalt är möjlig för tillväxt av mjölksyrabakterier.  

 

 

12. Praktisk användning och vidare forskning 
Uppsatsen presenteras som en tvärvetenskaplig studie vilket innebär att ämnet kan vara 

relevant för de som läser inom de två disciplinerna Måltidkunskap och värdskap samt 

Naturvetenskap. Således kan studien vara intressant för studenter, lärare och utövare inom de 

två disciplinerna. 

 

Tillverkning av surkål kan ske på varierande sätt och där produktionens olika bestämda och 

icke bestämda parametrar påverkar utvecklingen som mynnar ut i en unik produkt. Beroende 

på variabler som till exempel temperatur, salthalt och typ av salt kommer produkten besitta 

olika egenskaper (Pederson & Albury, 1969). Denna studie har berört ett fåtal variabler 

gällande mjölksyrabakterietillväxt kopplat till surkålstillverkning, och fler återstår att 

undersöka. Vid skrivandet har det bland annat dykt upp frågor om mjölksyrabakteriernas 

tillväxt i relation till vitkålens färskhet och ursprung. Det har också inneburit funderingar om 

den slutliga produktens egenskaper i relation till vad för bakteriearter som befinner sig i 

surkålen, eller har förekommit under tillverkningen. Vidare har det funnits ett intresse av att 

undersöka vad för bakterie gemene man föredrar att äta, alltså om vi smakmässigt föredrar en 

bakteriestam eller bakterieart i surkål. Om det skulle leda till ett ökat intag av surkål kan 

effekterna av detta vara ett aktuellt undersökningsområde ur folkhälsoperspektiv (Touret, et 
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al., 2018 ). Ytterligare anses att tydliggörande kring olika saltsorters påverkan på surkål är av 

ytterst aktualitet, då offentliga recept genomgående ger felinformation gällande jodets 

påverkan på mjölksyrabakterier (Ellix Katz, 2012; Peterson et al., 2015). Detta gäller även 

missfärgning av mjölksyrafermenterade grönsaker då vetenskapliga studier och praktiska 

användare inte har samma uppfattning om vad som bidrar till missfärgningen (Ellix Katz, 

2012; Neikell, 2018; Peterson et al., 2015).  Därför önskas fler studier kring olika saltsorters 

påverkan på mjölksyrafermentering. 

 

Studiens resultat visar som nu känt att joderat koksalt går att använda vid tillverkning av 

surkål. Detta är av praktisk fördel i hemmet då människor inte behöver inhandla olika sorters 

salt för olika användningsområden. Det innebär att metoden är mer användarvänlig än vad 

den i allmänhet anses vara. Därför uppmanar vi till spridning av denna information till 

allmänheten för att stimulera utvecklingen av måltider i hemmet.  

 

Vidare önskas synliggörande av mjölksyrabakterier och dess förekomst i dagligvaruhandeln. 

Detta anses aktuellt då mat och måltider på senare tid blivit ett mer angeläget ämne som fler 

intresserar sig för. Därav bör mjölksyrabakteriers förekomst i olika livsmedel synliggöras för 

konsumenter som vill göra medvetna val. Under studiens gång diskuterades bland annat 

innehåll av mjölksyrabakterier i surkål som säljs i butik då flera producenter pastöriserar 

surkålen, vilket innebär att mjölksyrabakterier uteblir. Detta är en aspekt som borde 

synliggöras till kund för att möjliggöra medvetna val. Genom att synliggöra 

mjölksyrabakterier bidrar det till upplevelsen av en måltid och därmed även FAMM, mer 

specifikt produkten (Gustafsson et al., 2006).   
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                 Bilaga 1: Temperaturmätning 
 

Bilaga 1: Temperaturkontroll surkål 
Datum Grader celcius 

2/4 18 °C 

4/4 19 °C 

8/4 20 °C 

16/4 20 °C 

18/4 3 °C 

19/4 4 °C 

24/4 2,5 °C 

25/4 5 °C 

2/5 5 °C 
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Bilaga 2: pHmätning 
 

Bilaga 2: pH-mätning 
 

Provtagning 1. 

Vitkål rå pH 6,8 

 

Provtagning 2. Vitkål fermenterad 14 dagar 

Salthalt (%) 

pH salt med 

jod (J) pH jodfritt salt (JF) 

0,5 4,2 4,6 

1,5 4,4 3,9 

2,5 4,4 4,3 

 

Provtagning 3. Vitkål fermenterad 31 dagar 

Salthalt (%) 

pH salt med 

jod (J) pH jodfritt salt (JF) 

0,5 4,1 4,3 

1,5 4,1 3,8 

2,5 4,0 4,0 
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                   Bilaga 3: Surkålsbild 1 
 

Bilaga 3: Surkålsbild 1 

 
Bilden visar rå vitkål behandlat med 0,5%, 1,5% och 2,5% joderat koksalt eller jodfritt 

koksalt. De tre övre proverna är behandlade med joderat koksalt från lågt till högt läst från 

vänster. De nedre proverna är behandlade med jodfritt koksalt från lågt till högt läst från 

vänster.  
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         Bilaga 4: Surkålsbild 2 
 

 

Bilaga 4: Surkålsbild 2 

 
Bilden visar surkål fermenterad i 14 dagar behandlat med 0,5%, 1,5% och 2,5% joderat 

koksalt eller jodfritt koksalt. De tre övre proverna är behandlade med jodfritt koksalt från lågt 

till högt läst från vänster. De nedre proverna är behandlade med joderat koksalt från lågt till 

högt läst från vänster.  
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          Bilaga 5: Surkålsbild 3 

 

Bilaga 5: Surkålsbild 3 

 
Bilden visar surkål fermenterad i 31 dagar behandlat med 0,5%, 1,5% och 2,5% joderat 

koksalt eller jodfritt koksalt. De tre övre proverna är behandlade med joderat koksalt från lågt 

till högt läst från vänster. De nedre proverna är behandlade med jodfritt koksalt från lågt till 

högt läst från vänster.  

  


