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Abstract 

The key elements of sourdough fermentation are the presence of active lactic acid bacteria 

(LAB) and yeast. Sourdough fermentation originates from the ancient Egypt. One theory 

concerning its onset states that a portion of bread dough was set aside to be baked at a later 

date and started to ferment spontaneously. 

  

Sourdough may contain a wide variety of microorganisms, mainly dominated by LAB and 

yeast. There are over 50 species of LAB that has been identified in various sourdoughs and 

more than 20 species of yeast. Sourdough fermentation has been shown to have various 

impacts on baked cereal good, most of which are attributed to LAB. 

  

This study addresses some effects of LAB from fermented milk products in sourdough and 

sourdough bread. Three different kinds of fermented milk products, “yoghurt”, “A-fil” and 

“kefir-fil” have been used to start sourdoughs and ultimately bake sourdough breads. These 

sourdoughs and sourdough breads were monitored during their development and compared 

via laboratory exercises, observations and sensory analysis. 

  

The results show differences in bacterial growth as well as acidification and final volume of 

the bread loafs. Although the sensory analysis showed no difference between the samples, the 

collected results indicate that out of these three fermented milk products “kefir-fil” would be 

the most suitable as a sourdough starter. 

  

Keywords: sourdough bread, fermented milk products, lactic acid bacteria, bread quality, 

bacterial culture. 
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1. Inledning 

För över 3000 år sedan, i det antika Egypten, ansågs surdegen vara ett mirakel, en gudagåva 

som fick brödet att magiskt resa sig. Denna mystiska bagartradition har nu avslöjats. Tack 

vare forskning vet vi idag att surdegen jäser med hjälp av mjölksyrabakterier och 

jästsvampar.  

  

Det förvånansvärt simpla receptet på surdeg består av två komponenter: mjöl och vatten. 

Sedan receptet läckt ut kan alla starta en surdeg, och det gör de. Surdegstrenden har 

fullkomligen jäst över och tagit sig in på bagerier, restauranger och i det svenska folkhemmet. 

  

För den som inte nöjer sig med grundreceptet har det utvecklats en uppsjö olika recept, inte 

bara med olika mjölsorter utan även med frukter eller syrade mjölkprodukter. Om syrade 

mjölkprodukter tillsätts i surdegen så ympas även de mjölksyrabakterier som finns däri till 

surdegen, vilket kan ha betydelse för surdegsbrödets karaktär. 

  

Mejeriindustrin har listat ut vilka mjölksyrabakterier som gör yoghurt och vilka som gör 

filmjölk. De har lärt sig vilka stammar som får mjölken att bete sig och smaka på ett visst 

sätt. Eftersom det har så stor betydelse i mjölk, borde det inte kunna göra skillnad även i 

bröd? 

 

 

2. Bakgrund 

“Surdeg kan förstås som kultur i både bildlig och bokstavlig mening” (Tellström, 2010). 

Surdegens historia har haft stor betydelse för människans kulturella utveckling och 

funktionen av den bakteriella kulturen i surdegen har betydelse för den sensoriska 

upplevelsen av surdegsbrödet (Tellström, 2010, Elhariry, Mahmoud, Hassan & Aly, 2011). I 

det här arbetet presenteras surdegens historia kortfattat medan mjölksyrabakteriers (MSB) 

inverkan på surdegsbröd utförskas mer ingående.  

 

2.1. Vad är surdeg? 

I Rehmans, Patersons och Piggotts (2006) artikel Flavour in sourdough breads: a review 

beskrivs surdeg som en modern hävningsmetod av sädeslag och vatten baserat på en tidigare 

spontan jäsningsprocess; en mjöldeg där en mikrobiell startkultur implanteras. Med hjälp av 
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specifika recept och gynnsamma förhållanden kan surdeg underhållas och förnyas under en 

längre period där nyckeln till en fungerande surdeg är förekomsten av jästsvampar och MSB. 

Den huvudsakliga försurningen i surdegen orsakas av MSB. I surdeg kan MSB antingen 

härstamma från mjölet där de förekommer naturligt, från tillsatta syrade mjölkprodukter eller 

från en kommersiell starterkultur.  

 

Det finns olika teorier om surdegens uppkomst. En är att surdegen kan ha uppkommit av 

misstag under tillverkningen av öl i det antika Egypten. Jästrester från öltillverkningen kan ha 

kommit i kontakt med bröddeg eller så användes öl innehållande jästrester som degvätska 

(Mariani, 1997). En annan teori hävdar att surdeg var en bit bröddeg som sparats från tidigare 

bakning. Medan degbiten lagrades började den jäsa tack vare naturligt förekommande MSB 

och vildjäst som fanns i mjölet (Hansen & Schieberle, 2005). Den äldsta dokumenterade 

användningen av surdeg härstammar från det antika Egypten cirka 3000 f.v.t. (Tellström, 

2010). Där sparades en bit av den färdigjästa degen till nästkommande bakning. Än idag görs 

de flesta surdegarna på liknande sätt som i det antika Egypten, en bit bröddeg sparas och 

underhålls och tillsätts sedan vid bakning, numera finns det dessutom att köpa 

standardiserade kommersiella surdegar (Hansen & Schieberle, 2005). 

 

2.2. Mikroflora i surdeg  

Surdeg, en fermenterad blandning av vatten och mjöl, kan innehålla en mångfald av 

mikroorganismer huvudsakligen MSB och jästsvampar (De Vuyst & Neysens, 2005; Ravyts 

& De Vuyst, 2011). MSB förtär olika sockerarter och bildar mjölksyra men kan också bygga 

andra restprodukter (NE, 2012a). De delas därför i två grupper beroende på deras 

ämnesomsättning: homofermentativa och heterofermentativa. Homofermentativa MSB 

producerar enbart mjölksyra och heterofermentativa MSB producerar dessutom koldioxid 

samt etanol eller ättiksyra (NE, 2012a). Av de MSB som förekommer i surdeg är de 

heterofermentativa mest representerade (De Vuyst & Neysens, 2005). 

 

Jästsvampar är mikroskopiska encelliga svampar besläktade med vanliga skogssvampar. 

Jästsvampar förtär socker och producerar koldioxid och alkohol. I osötad deg använder sig 

jäst av glukos, fruktos och maltos som energikälla. Jäst är känsligt för temperatur och är som 

mest aktivt vid 35°C (McGee, 2004, s.532).  
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Mer än 50 arter av MSB och mer än 20 olika arter av jästsvampar förekommer i surdeg. 

Forskare upptäcker fortfarande nya arter och stammar av MSB (De Vuyst & Neysens, 2005). 

Vanligast förekommande MSB i surdeg tillhör genus Lactobacillus och de vanligaste 

jästsvamparna tillhör släktena Saccharomyces och Candida. Generellt sett är fördelningen 

mellan MSB och jästsvampar i surdeg 100:1 (De Vuyst & Neysens, 2005). 

 

Ett antal av de arter av MSB som förekommer i surdeg, och även en del arter av jästsvampar, 

finns naturligt på spannmålsprodukter. Genom att starta en spontan surdeg på bara mjöl och 

vatten tillåts mjölets naturliga mikroflora att växa (De Vuyst & Neysens, 2005). Stammar av 

MSB i surdeg kan också komma från syrade mjölkprodukter (Rehman, Paterson & Piggott 

2006). Om det sammanlagda antalet bakterier från den tillsatta mjölkprodukten är lika med 

eller överskrider 10
7
 MSB/ gram

 
surdeg säkerställs att mjölets naturliga mikrobiota 

undertrycks (Jekle, Houben, Mitzscherling & Becker, 2010).     

 

2.3. Surdegsjäsning och MSB:s effekt på bröd 

MSB:s roll i surdeg samt deras effekt på surdegsbröd visar bland annat på en ökad hållbarhet 

hos surdegsjästa bakverk (De Vuyst & Neysens, 2005; Gobbetti, De Angelis, Corsetti & Di 

Cagno, 2005; Jekle, Houben, Mitzscherling & Becker, 2010; Elhariry, m.fl., 2011; Plessas, 

m.fl., 2011). En del studier tar upp MSB:s inverkan på brödets sensoriska egenskaper och hur 

surdegsjäsning påverkar smaken jämfört med bröd på enbart jäst (Jekle, m.fl., 2010; Elhariry, 

m.fl., 2011). En del studier testar hur olika MSB-arter påverkar surdeg och bröd sensoriskt 

(Hansen & Schieberle, 2005; Jekle, m.fl., 2011; Plessas, m.fl., 2011; Ravyts & De Vuyst, 

2011). 

 

MSB kan påverka surdegsbrödets sensoriska kvalitet inte bara genom produktion av 

mjölksyra och ättiksyra utan även genom deras förmåga till proteolys. Proteolys innebär 

nedbrytning av proteiner till kortare peptider och fria aminosyror (McGee, 2004, s. 806; 

Gobbetti, m.fl., 2005). Proteolysen sker antingen genom MSB:s egna proteolysiska aktivitet 

eller proteolys aktiverad av den sura miljö som skapas av MSB:s produktion av mjölk- 

och/eller ättikssyra (Gobbetti, m.fl., 2005). Fria aminosyror och peptider har en egen smak 

och kan på så vis bidra till den totala smakupplevelsen av brödet (Gobbetti, m.fl., 2005). 

Aminosyror spelar också en stor roll vid Maillardreaktionen
1
 (McGee, 2004, s.806).  I en 

                                                 
1 En komplex reaktion mellan kolhydratmolekyler och aminosyror. Maillardreaktionen ger upphov till brunfärgad yta och 
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studie av fyra utvalda stammar av MSB visades att flera olika proteiner kan brytas ner, men 

vilka proteiner och hur de bröts ner skilde sig mellan de olika stammarna, utan nämnvärda 

skillnader i pH-värdet (Gobbetti, m.fl., 2005). Liknande resultat visades även i en 

undersökning av surdegsjäsning för pizzadeg (Gobbetti, m.fl., 2005). 

 

En annan undersökning av surdegsjäsning med utvalda bakteriestammar utfördes på 

Amarantmjöl
2
. Syftet var att undersöka huruvida surdegsjäsning var en lämplig metod för att 

förbättra kvaliteten på amarantbröd. I det sensoriska testet fick ett av bröden högst poäng för 

total smakkvalitet. Brödet hade fått jäsa i 18 timmar vid 30
o
C och var gjord med 

Lactobacillus helveticus. Anledningen till den höga poängen var möjligen L. helveticus 

proteolytiska aktivitet (Jekle, m.fl., 2010). 

 

Ravyts och De Vuyst (2011) undersökte huruvida olika resultat kunde uppnås gällande 

försurning och produktion av smakbärande ämnen genom att variera stammarna av MSB i 

surdegarna. De använde sig av tolv olika stammar av MSB som fick växa med surdegarnas 

naturligt förekommande jästsvampar. Förutom fysikaliska tester genomförde de en sensorisk 

analys där en otränad panel på fyra personer bedömde bröden. De kategoriserade bland annat 

en del sensoriska egenskaper som lyfts fram i bröden av de olika MSB-stammarna.  

Resultatet visade skillnader i pH-värdet, förhållandet mellan mjölksyra och ättiksyra och 

produktion av aromämnen mellan de olika stammarna. 

 

Elhariry m.fl. (2011) utförde en undersökning i syfte att förbättra kvaliteten på egyptiska 

platta bröd, så kallad Balady. De valde ut två olika stammar av MSB (Lactobacillus 

plantarum och Pediococcus cerevisae) och en stam av jästsvamp (Saccharomyces cerevisae). 

Olika mängd MSB och jästsvampar applicerades på degarna för att inte bara se om de var 

bättre än den ursprungliga produkten utan också i vilken koncentration de gav bäst resultat. 

De undersökte bland annat försurning, slutgiltig volym och hållbarhet hos bröden. Det 

utfördes också en sensorisk analys av bröden. Deras studie visade på ett positivt resultat 

gällande brödens sensoriska och fysiska egenskaper samt brödens hållbarhet. Den blandning 

som gav det bästa resultatet var ympmedlet med Lactobacillus plantarum i en koncentration 

av 2 % av mjölets vikt tillsammans med ympmedlet med Saccharomyces cerevisae i en 

koncentration av 2 % av mjölets vikt.  

                                                 
2
 Mjöl gjort på Amarantfrön. Amarant är en växtfamilj som förekommer i varmare klimat (NE, 2012b) 
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Surdegsjäsning har visat sig effektiv för att öka mängden tillgängliga mineralämnen i bröd. 

Bland annat tack vare förmågan hos MSB att sänka pH under jäsningsprocessen. Sänkt pH-

värde påskyndar fytasaktiviteten i bröddeg. Fytas är ett enzym som bryter ner fytinsyra som 

binder mineralämnen. Även genom den förlängda jäsningstiden som surdeg kräver får 

fytasenzymet längre tid att verka (Katina, m.fl., 2005). Ytterligare en effekt av sänkt pH kan 

vara lägre GI
3
-värde. Lägre GI-värde innebär en snabbare nedbrytning av stärkelse. Detta 

förutsatt att pH-värdet är mellan 4,1 och 4,5 (Poutanen, Flander & Katina, 2009).  

 

 

3. Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka på vilket sätt olika bakteriekulturer från syrade 

mjölkprodukter påverkar surdeg och det färdiga surdegsbrödets egenskaper (volym, 

luftblåsor, syrlig smak och pH-värde).  

 

 

4. Metod och material 

Bakgrunden till det här arbetet är baserad på vetenskapliga artiklar. Artiklarna har tagits fram 

genom databasökningar och med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier. Materialet till 

resultatet har införskaffats genom laborativa undersökningar genomförda av författarna. 

Nedan redovisas processen mer ingående.  

 

4.1. Data till bakgrunden  

Insamlingen av data till bakgrunden har skett genom litteraturstudie. Litteraturen har tagits 

fram genom databassökningar samt särskilda kriterier som beskrivs nedan.  

 

4.1.1. Databassökning 

Databassökningar har genomförts i Summon och Food Science and Technology Abstracts 

(FSTA). Sökorden som har använts är sourdough, lactic acid bacteria, sourdough bread, 

bacterial culture, sensory effect, sensory evaluation, fermented milk products och fermented 

dairy products. De huvudsakliga sökorden, sourdough, lactic acid bacteria och bacterial 

                                                 
3
 Glykemiskt index, GI, är ett mått på hur snabbt samt hur högt blodsockernivån stiger efter intaget av 

kolhydrater (NE, 2012c). 
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culture kombinerades med varandra eller med de andra sökorden för att avgränsa 

sökningarna. Därefter lästes sammanfattningarna till de artiklar som i titeln berörde ämnet. 

Om sammanfattningen antydde ett relevant innehåll lästes artikeln i sin helhet. Innehållet i 

artiklarna utvärderades med hjälp av nedanstående inklusions- och exklusionskriterier.    

 

4.1.2. Inklusionskriterier 

Artiklar inkluderades som   

- varit granskade genom så kallad ”peer review” 

- behandlar ”surdeg” och ”lactic acid bacteria” eller ”bacterial culture” samt MSB:s 

funktion i surdegsbröd 

- finns tillgängliga i fulltext via internet eller via Örebro Universitetsbibliotek 

- finns tillgängliga på svenska eller engelska.    

 

4.1.3. Exklusionskriterier 

Artiklar exkluderas som 

- behandlar MSB i mjölkprodukter men inte i surdeg 

- är skrivna på ett annat språk än svenska eller engelska 

 

4.1.4. Urval 

Varje författare ansvarade enskilt för att läsa igenom ett antal av de utvalda artiklarna. 

Författarna fick på eget bevåg bedöma huruvida artiklarnas innehåll tillförde ny information 

till bakgrunden. Författarna diskuterade artiklarnas innehåll tillsammans innan de slutgiltigt 

inkluderades eller exkluderades. De kvarvarande artiklarna användes som 

bakgrundsinformation.     

 

4.1.5. Övriga källor 

Till arbetet har även använts en del böcker som exempelvis Samhällsvetenskapliga Metoder 

(Bryman, 2008) och Surdegsbröd, recept och tips från en hemmabagare (Johansson, 2009). 

Dessa har använts som referenser för metoderna som används. För att förklara vissa svåra 

uttryck har elektroniska uppslagsverk som Nationalencyklopedin använts. Viss information 

har också tillhandahållits från handledare, i synnerhet kompendium i livsmedelshygien 

(Danielsson-Tham, Holmlund & Sørgjerd, 2004; Danielsson-Tham, 2004).  
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4.2. Data till resultat 

Följande avsnitt redovisar hur insamlingen av data till resultatet har gått till. 

 

4.2.1. Material 

För att kunna utföra laborationerna till denna studie behövdes en del fysiskt material.  

 

Till surdegarna användes vetemjöl från Orga kvarn förpackat den 28/03-2012, kranvatten från 

Grythyttan samt olika syrade mjölkprodukter: a-fil från Arla, kefir-fil från Arla samt yoghurt 

från Valio. Näringsinnehållet i mjölet som används är: 70 g kolhydrater, 1,3 g råfett, 10,8 g 

råprotein samt 2,5 g kostfiber/100 g vetemjöl. Valet av mjölkprodukter baserades framför allt 

på tillgänglighet. Kefir-fil rekommenderades av Arla under de inledande förundersökningarna 

då e-post utväxlades med en kontaktperson från Arla (personlig kommunikation, 29 mars 

2012).  

 

Kefir-fil kan innehålla flera olika mikroorganismer bland annat MSB och jästsvampar 

(Danielsson-Tham, Holmlund & Sørgjerd, 2004). Av de bakterierna som finns i kefir-fil är 

Lactobacillus brevis och Lactobacillus plantarum även vanligt förekommande i surdegar (De 

Vuyst & Neysens, 2005). A-fil tycktes intressant då den innehöll specifikt Lactobacillus 

acidophilus, vilken också har identifierats i surdeg (Danielsson-Tham, Holmlund & Sørgjerd, 

2004; De Vuyst & Neysens, 2005). Yoghurt valdes eftersom den innehåller en annan typ av 

mikroflora än filmjölkskulturerna. MSB i yoghurt är termofila vilket innebär att de trivs 

bättre i högre temperaturer runt 40°C (personlig kommunikation, 29 mars 2012). I tabellen 

nedan presenteras de olika mikroorganismerna som kan förekomma i de utvalda 

mjölkprodukterna (se tabell 1). 

Produkt A-fil  Yoghurt Kefir-fil 

Mikroorganismer Lactobacillus acidophilus Lactobacillus bulgaricus Lactococcus lactis 

 Lactobacillus thermophilus Lactococcus cremoris 

  Lactobacillus plantarum 

  Lactobacillus brevis 

  Leuconostoc dextranicum 

  Kleveromyces fragilis 

  Candida kefir 

Tabell 1 Vanligt förekommande mikroorganismer i a-fil, yoghurt och kefir-fil.   
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Till brödproduktionen användes mjöl från samma säck som till surdegarna. Även här 

användes kranvatten samt Falksalts fint salt med jod, innehåll: 99,9% salt samt 0,005 % jod. 

Bröddegen blandades i en degblandare av märket Berkel typ 93/RN20. Bröddegen jästes och 

gräddades i brödformar med nonstick-behandlad yta. Formarna smörjdes dessutom med fett 

på sprayflaska av märket Goldwax. 

 

Diverse utrustning användes för att genomföra de olika laborationerna. För att väga upp 

material och produkter användes en våg av märket Mettler Toledo modell PG 5002-S Delta 

Range, med en känslighet på 0,01 g. Surdegarna blandades i samma burkar som de 

förvarades i, plastburkar med lock. Plastskedar användes för att röra om i surdegarna under 

tillväxtperioden. Bröden gräddades i en ugn av märket Rational. Bakterieodlingarna skedde 

på TGE- agar
4
 och blodagar. Till pH- mätningarna användes en elektronisk pH-mätare av 

märket Mettler Toledo, modell Seven easy. 

 

4.2.2. Val av metoder 

Insamlandet av materialet till resultatet har skett genom olika laborationer som i sin 

omfattning är utformade för att besvara undersökningens syfte.  

 

4.2.3. Pilotstudie 

Tre pilotstudier genomfördes för att ta fram recepten för surdeg och surdegsbröd. I den första 

pilotstudien prövades två olika recept på surdeg. Det ena receptet var hämtat från boken 

Surdegsbröd (Johansson, 2009 s.8-11) och det andra receptet var en egen modifierad variant 

på densamma. Surdegarna observerades, speciellt med avseende på mängd och viskositet.  

  

I den andra pilotstudien provades det utvalda surdegsreceptet från den första pilotstudien i 

kombination med ett modifierat brödrecept. I brödbakandet uteslöts ett steg då brödlimpor 

formas (Johansson, 2009 s.47). Författarna tog beslutet att bröden skulle gräddas i samma 

formar som de jäst i (se 4.2.5. Beredning av bröd). Surdegsreceptet ansågs efter denna 

pilotstudie färdigställt (se 4.2.4. Beredning av surdeg). Brödreceptet ansågs behöva 

ytterligare en testomgång. 

  

                                                 
4
 Tryoton-glukos-extrakt-agar (TGE- agar) är ett substrat för odling av ett brett spann bakterier. TGE- agar 

innehåller 3 g köttextrakt, 5 g trypton, 1 g glykos, 12-15 g agar samt 1000 ml destillerat vatten (Danielsson-

Tham, 2004). 
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 I den tredje pilotstudien testades brödreceptet från pilotstudie två samt ett nytt brödrecept. 

Brödrecepten och de färdiga bröden jämfördes med varandra och det slutgiltiga brödreceptet 

valdes (se 4.2.5. Beredning av bröd). 

 

4.2.4. Beredning av surdeg 

Surdegar startades på de utvalda mjölkprodukterna. Varje surdeg blandades av 120 g mjöl, 

130 g vatten (35°C) och 27 g syrad mjölkprodukt. Ingredienserna blandades och hälldes upp i 

burkar med lock. Surdegarna förvarades i rumstemperatur (22°C) under de 94 första 

timmarna. Var 24:e timme rördes surdegarna om och observerades. Efter 72 timmar tillsattes 

60 g mjöl och 30 g vatten (35°C). Sedan fick surdegarna stå i 24 timmar innan de blandades 

till bröddeg. Efter att surdegarna använts i brödbakning placerades den kvarvarande surdegen 

i kylskåp där de fick stå i 24 timmar innan pH-mätning och bakterieprov. För att ge säkrare 

resultat gjordes dubbla omgångar surdeg. Surdegarna i första gruppen kodades som KA1 

(surdeg gjord på a- fil), KY1 (surdeg gjord på yoghurt) och KK1 (surdeg gjord på kefir-fil). 

Surdegarna i andra gruppen kodades på samma sätt förutom en tvåa istället för en etta (KA2, 

KY2 och KK2).  

 

4.2.5. Beredning av bröd 

Av surdegen blandades 250 g med 1000 g mjöl och 500 g vatten (10°C) på hastighetsnivå 1 i 

degblandare i 13 minuter. Sedan tillsattes 26 g salt och degen blandades ytterligare fem 

minuter på hastighetsnivå 2,5. Därefter vägdes 1000 g deg upp och placerades i en ugnsfast 

bakform. Degen jäste i kylskåp i 22 timmar och sedan två timmar i rumstemperatur (22°C). 

Brödet gräddades vid 250°C i 30 minuter. Direkt när degen sattes in i ugnen tillfördes ånga 

via ugnens ångfunktion. När brödet gräddats färdigt fick det vila på galler i tre timmar i 

rumstemperatur innan mätningarna påbörjades.  

 

4.2.6. Mätningar av bröd 

Brödets volym mättes enligt mallen angiven av Hallén, İbanoğlu & Ainsworth (2004) med 

följande förändringar: Bröden fick vila tre timmar innan volym mättes och istället för 

rapsfrön användes matvete. Bröden delades även upp på längden och mättes på höjden vid 

den högsta och lägsta punkten. Brödets inkråm testades för pH-värde (se bilaga 5). Synliga 

luftblåsor i snittytan observerades och jämfördes mellan bröden med hänsyn till storlek och 

hur de var fördelade i bröden (se bilaga 8).  
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4.2.7. Sensorisk analys 

Ett så kallat Friedmans rankningstest utfördes med en otränad panel bestående av 25 

bedömare. För att uppfylla de etiska kraven på forskning skickades ett e-postmeddelande ut 

till alla studenter i de fyra olika programmen vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro 

universitet: Hotell och värdskap, Sommelier och måltidskreatör, Kulinarisk kock och 

måltidskreatör och Måltidsekologprogrammet. E-postmeddelandet innehöll information om 

studien samt en uppmaning till att delta i en sensorisk panel. E-postmeddelandet innehöll 

även information om att alla deltagare skulle förbli anonyma i arbetet. På så vis var alla 

deltagare medvetna om undersökningens syfte och förutsättningar. Deltagandet i studien var 

frivilligt (Vetenskapsrådet, 2009). Bedömarna som slutligen deltog i den sensoriska panelen 

representerade alla fyra programmen vid Restaurang- och hotellhögskolan.  

 

I rankningstestet bedömdes mängden synliga luftblåsor och intensitet av syra i smaken 

(Meilgaard, Civille & Carr, 2007, s.113-114). Den sensoriska analysen ägde rum i Campus 

Grythyttans sensoriska lab. Bedömarna fick först tre prover med särskild kodning som de fick 

rangordna. Därefter fick de rangordna ytterligare tre identiska prover med en annan kodning 

(se bilaga 1). Resultatet av det sensoriska testet analyserades med hjälp av formler och 

tabeller angivna i ISO 8587 (ISO 8587, 1988).  

 

4.2.8. pH- mätningar 

För att mäta pH-värdet späddes 10 g, alternativt 10 ml om flytande, av produkten med 90 ml 

fysiologisk koktsaltlösning. Denna blandning stomackerades i en minut. Att stomackera 

innebär att sönderdela och fördela råvaran i koktsaltlösningen. Därefter mättes pH- värdet på 

blandningen. De produkter vars pH-värde bestämdes var följande: mejeriprodukterna som 

användes till surdegarna, mjölet, de färdigjästa surdegarna, den färdigjästa degen samt det 

färdigbakade brödet. 

 

4.2.9. Bakterieodling 

Bakterieodlingar utfördes genom att stomackera 10 % råvara med 90 % fysiologisk 

koktsaltlösning i en minut. Blandningen utgjorde spädningsgrad -1. Ytterligare fyra lägre 

spädningar gjordes med samma förhållanden. En ml av varje spädning göts sedan med TGE-

agar. Vidare spreds 0,1 ml av spädningarna -2 till -4 på ytan av blodagar med hjälp av en 

rackel. TGE-agarplattorna inkuberades i 21°C och blodagarplattorna i 37°C. 
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Då resultatet av odlingarna på yoghurt skilde sig mycket mellan de olika substraten (se bilaga 

2), gjordes ytterligare en odling på yoghurt på samma sätt som förut. Dock användes denna 

gång ytterligare TGE-agarplattor och blodagar-plattor för att kunna jämföra resultaten från 

inkubation i 37°C med de från inkubation i 21°C (se bilaga 3). 

 

4.2.10. Observation 

Observationer genomfördes i samband med förberedelserna av surdegarna. De har utförts 

enligt en förutbestämd mall (se bilaga 7). Även observationer på blåstorlek och strukturen i 

de färdiga surdegsbröden utfördes (se bilaga 8). Observationsschema och observationerna 

utformades efter att ha läst kapitlet ”Observationer” i Samhällsvetenskapliga Metoder 

(Bryman, 2008 s. 262-280). 

 

 

5. Resultat 

MSB finns naturligt i mjöl, tillsatt i syrade mjölkprodukter och i förlängningen även i surdeg. 

MSB i surdegen påverkar egenskaperna hos det färdiga brödet. Egenskaperna som påverkas 

av MSB varierar beroende på vilken MSB-art som finns i surdegen. För att ta reda på hur 

mycket MSB påverkar det färdiga brödet och hur stor skillnaden mellan de olika MSB-

arterna var, utfördes följande laborationer.  

 

5.1. Mätning på råmaterial 

För att kunna spåra utvecklingen av MSB i det färdiga surdegsbrödet analyserades 

produkterna som skulle användas i produktionen av surdegarna och bröden: a- fil, kefir-fil, 

yoghurt och vetemjöl. Analysen bestod av pH-mätningar och bakterieodlingar (se bilaga 2). 

 

5.1.1. Bakterietillväxt & pH-värde  

 

 

 

 

 

TGE-agar 22°C 

Produkt Bakterieantal/g 

A-fil 15 000 000 

Yoghurt 35 000 

Kefir-fil 3 300 000 

Mjöl 70 000 

Blodagar 37°C 

Produkt Bakterieantal/g 

A-fil 1 300 000 

Yoghurt 500 000 000 

Kefir-fil 1 700 000 

Mjöl 48 000 

Tabell 2 Totalantal bakterier på blodagar hos råmaterialet Tabell 3 Totalantal bakterier i TGE-agar hos råmaterialet 
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Bakterieodlingarna som genomfördes på råmaterialet gav olika resultat beroende på substrat. 

Av odlingarna på TGE-agar hade A-fil högst bakterieantal och yoghurt lägst (se tabell 2). 

Dock hade yoghurt det högsta bakterieantalet av proverna på blodagar. På blodagar hade 

mjölet det lägsta bakterieantalet (se tabell 3). Eftersom resultaten på yoghurt skilde sig så 

mycket mellan de olika substraten utfördes ytterligare ett test (se 4.2.9. Bakterieodlingar). 

Resultatet av det andra provet var snarlikt det första provet, vilket antyder att bakterierna från 

yoghurt föredrar blodagar före TGE-agar som substrat (se bilaga 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätningar av pH-värden i de olika produkterna visade att yoghurt var den suraste produkten. 

Av mjölkprodukterna hade kefir-fil högst pH-värde men inte lika högt som mjölet, vilket var 

i stor sett neutralt (se figur 1; bilaga 2). 

 

5.2. Mätning på surdeg  

Surdegarna som framtogs med de syrade mjölkprodukterna jämfördes med råmaterialet. 

Varje surdeg hade en unik kod beroende på vilken syrad mjölkprodukt den var gjord på (se 

4.2.4. Beredning av surdeg). De undersökningar som utfördes var bland annat 

bakterieräkning och pH-mätning (se bilaga 4). Även fyra observationer utfördes för att se 

beteenden hos de olika surdegarna (se bilaga 7).  

 

  

A-fil Kefir Yoghurt Mjöl 

pH-värde 4,9   5   4,3   6,7 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

pH-värde i råmaterial 

Figur 1 Det uppmätta pH-värde i råmaterialet. 
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Surdeg 
KA1 

SurdegK
A2 

Surdeg 
KK1 

Surdeg 
KK2 

Surdeg 
KY1 

Surdeg 
KY2 

Bakterietillväxt 107 000 104 400   135 100 152 800   87 000  154 000 
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20 000 000 

40 000 000 

60 000 000 
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100 000 000 

120 000 000 

140 000 000 

160 000 000 

Bakterietillväxt i surdegarna 

Surdeg 
KA1 

Surdeg 
KA2 

Surdeg 
KK1 

Surdeg 
KK2 

Surdeg 
KY1 

Surdeg 
KY2 

pH-värde 4,6 4,6   5,1 5,1   4,4 4,4 

4 

4,2 

4,4 

4,6 

4,8 

5 

5,2 

pH-värde i surdegarna 

5.2.1. Bakterietillväxt & pH-värde  

Som tidigare nämns i metod och material gjordes alla surdegar i duplikat. I den första 

gruppen av surdegarna hade surdegen KK1 högst bakterieantal medan det lägsta 

bakterieantalet uppmättes hos surdegen KY1 (se figur 2). Den surdeg som uppvisade det 

högsta bakterieantalet i den andra gruppen var surdegen KY2, dock var bakterieantalet inte 

mycket högre än i surdegen KK2. Lägst resultat i denna omgång visade surdegen KA2 (se 

figur 2). I figur 2 visas även att bakterieantalet inte skiljer sig mycket mellan första och andra 

omgången förutom för KY-surdegarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Totalantal bakterier i surdegarna 

Figur 3 Det uppmätta pH-värde i surdegarna. 
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Som figur 3 visar var det ingen mätbar skillnad i pH-värden mellan första och andra gruppen. 

Lägst pH-värde hade surdegarna KY och högst pH-värde hade surdegarna KK. 

 

5.2.2. Observationer 

Observationerna av surdegarnas beteende visar att KK-surdegarna utvecklas snabbare än KY- 

och KA-surdegarna. Redan efter 24 timmar var KK-surdegarna redo att användas. För de 

övriga surdegarna tog det 72 timmar innan de uppnådde samma grad av utveckling (se bilaga 

7). 

 

Ett dygn efter att surdegarna startades hade mjölet och vätskan separerats i alla surdegarna 

och endast KK-surdegarna visade tecken på mikrobiologisk aktivitet genom bildandet av 

gasblåsor. Efter 48 timmar respektive 72 timmar hade mjölet och vätskan separerat endast i 

KY- och KA-surdegarna (se bilaga 7). 

 

De färdiga surdegarna, 24 timmar efter tillsättning av mjöl och vatten, visade tydliga 

skillnader i viskositet. KY-surdegarna upplevdes betydligt lösare än de övriga surdegarna. 

Högst viskositet hade KA-surdegarna (se bilaga 7). 

   

5.3. Mätning på bröd 

Bröddegarna och de färdiga bröden mättes för att ta reda på hur MSB från de olika syrade 

mjölkprodukterna hade påverkat dem.  

 

5.3.1. pH-värde på bröddeg och bröd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deg 
KA1 

Deg 
KA2 

Deg  
KK1 

Deg  
KK2 

Deg  
KY1 

Deg  
KY2 

pH-värde 6,3 6,3   6,4 6,4   6,2 6,2 

6,1 

6,15 

6,2 

6,25 

6,3 

6,35 

6,4 

6,45 

pH-värde 

Figur 4 Det uppmätta pH-värde i bröddegarna. 
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Figur 5 Det uppmätta pH-värdet i bröden. 

Resultaten för pH-värden i bröddegarna visade inga skillnader mellan omgångarna. De 

bröddegar som hade lägst pH-värde var degarna gjorda på KY-surdegar. Bröddegarna gjorda 

på KK-surdegarna hade högst pH-värde (se figur 4). Med testerna gjorda på bröddegarna kan 

det konstateras att deras pH-värde inte skiljer sig lika mycket som surdegarnas eller 

råmaterialets pH-värde (se bilaga 5;se bilaga 4; se bilaga 2 ). Detsamma gäller de 

färdiggräddade bröden, som liknade bröddegarna i pH-värdet. Dock hade pH-värdet för 

bröden ökat med 0,1 enhet jämförd med bröddegarna förutom för brödet bakat med KA-

surdeg. Bröden gjorda på KA-surdeg var också de enda vars pH-värde skilde sig från 

varandra (se figur 5). 

 

 

 

5.3.2. Fysiska egenskaper 

För att se om det fanns några fysiska skillnader mellan bröden mättes de på höjden vid den 

högsta och lägsta punkten samt volym per gram (se 4.2.6. Mätningar av bröd). Även 

observationer med syfte att bedöma blåstrukturen inuti bröden genomfördes (se bilaga 8).  

 

Observationerna gav likartade resultat för både omgång ett och två. Det gick i båda 

omgångarna att utläsa skillnader mellan bröden bakade med olika surdegar. Bröden bakade 

med KA-surdegarna blev kompakta med många små luftblåsor. Däremot hade bröden bakade 

med KY-surdegarna bildat större luftblåsor som var fördelade i hela brödet. Bröden som 

bildade störst luftblåsor var bakade med KK-surdegarna, dock hade dessa samlats direkt 

under skorpan. (se bilaga 8). 

Bröd 
KA1 

Bröd 
KA2 

Bröd 
KK1 

Bröd 
KK2 

Bröd 
KY1 

Bröd 
KY2 

pH-värde 6,3 6,4   6,5 6,5   6,3 6,3 

6,1 

6,15 

6,2 

6,25 

6,3 

6,35 

6,4 

6,45 

6,5 

6,55 

pH-värde 
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Det bröd som hade högst högstapunkt var brödet bakat med KY1-surdeg. Samma bröd hade 

också det högsta värde för lägstapunkten. Det bröd som hade lägst värde för högstapunkten 

var brödet bakat med KA1-surdeg. Det lägsta värdet för lägstapunkten mättes hos brödet 

bakat på KY2-surdeg. Brödet bakat med KK2-surdeg hade störst skillnad mellan högsta och 

lägsta punkt med en skillnad på 5,4 cm (se tabell 4).  

 

Bröd Volym (ml/g) Högsta höjd (cm) Lägsta höjd (cm) 

Bröd KA1  1,1 8 4 

Bröd KA2 1,3 8,3 4,2 

Bröd KY1 1,9 9,7 5,9 

Bröd KY2 1,6 8,2 3,1 

Bröd KK1 1,7 9,2 4,1 

Bröd KK2 1,9 9,5 4,1 

 

 

Volymmätningarna på bröden visade att bröden bakade med KA-surdeg hade lägst volym. 

Limporna med högst volym var bakade med KK2-surdeg och KY1 surdeg. Brödet med näst 

högst volym var bakat med KK1 surdeg. Den största skillnaden mellan omgångarna 

uppmättes hos KY-gruppen (se tabell 4). 

 

5.3.3. Sensorisk analys 

Resultatet av den sensoriska analysen visade att panelen inte kunde urskilja någon signifikant 

skillnad i vare sig syra eller antalet luftblåsor i bröden (se bilaga 1).  

  

 

6. Diskussion 

För att det ska vara lättare att följa diskussionen är den uppdelad i två huvudrubriker, Metod- 

och materialdiskussion och Resultatdiskussion.  

 

Tabell 4 Brödens volym och höjd 
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6.1. Metod- och materialdiskussion 

I det här avsnittet granskas de metoder och material som använts under studiens gång. Här 

presenteras också eventuella svagheter som upptäckts efterhand och som kan ha påverkat 

resultatet.     

 

6.1.1. Syrade mjölkprodukter 

Denna studie genomfördes med en omfattning av tre syrade mjölkprodukter. De syrade 

mjölkprodukterna som användes i det här arbetet var A-fil, kefir-fil och yoghurt. 

Mjölkprodukterna valdes ut efter tillgänglighet samt till en viss del på rekommendation (se 

4.2.1. Material). Att arbeta med syrade mjölkprodukter istället för rena MSB-kulturer var ett 

sätt att förenkla resultaten och göra dem lättillgängliga för hemmabagare och 

restaurantbagare.   

 

6.1.2. Bakterieodlingar 

Trots att resultaten från bakterieodlingarna på råmaterialet visade att bakterierna i yoghurt 

växte bättre på blodagar än i TGE-agar gjordes de resterande bakterieodlingarna enbart på 

TGE-agar. Detta berodde på att blodagar-plattorna hade tagit slut vid tillfället för de senare 

laborationerna. Labbet hade problem med kontaminerade blodagar-plattor från tillverkaren, 

vilket orsakade försening i leveransen.    

 

6.1.3. Recept  

Anledningen till att surdegsrecepten gjordes om var framför allt för att det ursprungliga 

receptet inte innehöll syrade mjölkprodukter. Även proportionerna anpassades till den volym 

som var nödvändig för att baka bröden i det senare skedet. Även brödrecepten modifierades. 

Vanligtvis knådas, viks, eller på annat vis formas degen innan gräddning (Johansson, 2009 

s.47). Denna del av brödbakning uteslöts för att eliminera svårkontrollerade variabler.   

 

6.1.4. Sensorisk analys 

För att upptäcka eventuella sensoriska skillnader mellan proverna i studien genomfördes ett 

enkelt rankning test (se 4.2.7. Sensorisk analys). Den sensoriska analysen visade dock inte 

några märkbara skillnader. Detta överstämde inte med resultatet från observationerna på 

blåsbildning i bröden.  Det är möjligt att resultatet av den sensoriska analysen hade påverkats 
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om frågan hade formulerats annorlunda. I efterhand går det också att konstatera att en fråga 

gällande smakpreferens hade kunnat vara relevant i undersökningen.      

    

6.2. Resultatdiskussion 

I det här avsnittet analyseras innebörden av resultaten och presenteras i förhållande till 

bakgrundsinformationen. 

 

6.2.1. Kefir-fil 

Resultaten av observationerna på surdegarna visar att KK-surdegarna utvecklades snabbare 

än de andra surdegarna. Detta kan ha berott på att kefir-fil innehåller aktiva MSB och 

jästsvampar (Danielsson-Tham, Holmlund & Sørgjerd, 2004). I och med det uppfyller kefir-

fil redan kraven för en fungerande surdeg som beskrivs i Rehmans, Patersons & Piggotts 

(2006) forskning.  Två av de vanligt förekommande MSB i kefir-fil, Lactobacillus brevis och 

Lactobacillus plantarum är dessutom också vanligt förekommande i surdeg (De Vuyst & 

Neysens, 2005). Lactobacillus plantarum var också den MSB som gav bäst resultat i studien 

på Balady-bröd (Elhairy, m.fl., 2011).  

 

En av jästsvamparna som förekommer i kefir-fil är Candida kefir (Danielsson-Tham, 

Holmlund & Sørgjerd, 2004). Enligt De Vuyst och Neysens (2005) är Candida en av de 

släkterna som är vanligast förekommande i surdeg. Bröden bakade på KK-surdeg blev också 

de som hade genomsnittligt störst volym/g (se bilaga 6). Detta kan ses som en positiv resultat 

då ”luftighet” ofta är en uppskattad egenskap. Det skulle också kunna finnas en ekonomisk 

aspekt i att kunna sälja mer bröd på en bestämd mängd deg. 

 

6.2.2. Yoghurt 

Genom hela studien har yoghurt gett spretiga resultat. Först fanns det svårigheter med att odla 

på TGE-agar och resultaten visade stora skillnader mellan odlingarna på TGE-agar och 

blodagar (se bilaga 2). Sedan visade KY-surdegarna bakterietillväxt som skilde sig från 

varandra mer än i de andra två surdegsgrupperna (se bilaga 4). Slutligen hade bröden bakade 

med KY-surdeg störst skillnad i volym sinsemellan (se bilaga 6). Brödet bakat med KY1-

surdegen hade lika stor volym/g som brödet bakat med KK2-surdeg, vilket var det högsta 

uppmätta värdet av volym/g i studien. Brödet bakat med KY2-surdeg hade jämförelsevis 
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tredje lägst volym/g av de sammanlagt sex bröd som bakades (se bilaga 6). Dessa spretiga 

resultat tillåter spekulationer om varför det blivit som det blivit.  

 

En teori grundas i att MSB i yoghurten är termofila. Detta innebär att bakterierna trivs bättre i 

en temperatur runt 40°C (personlig kommunikation, 29 mars 2012). Eftersom studien strävar 

efter applicerbara resultat för hemmabagare och restauranger, togs inte hänsyn till yoghurt-

bakteriernas speciella behov. Detta kan ha inneburit en spontan tillväxt av mjölets egen 

bakterieflora (De Vuyst & Neysens, 2005). Mjölets egen bakterieflora kan ha konkurrerat ut 

yoghurt floran då de MSB som finns i mjöl trivs bättre i de förhållanden surdegarna 

behandlades i. Detta kan ha skett i ett eller båda av bröden, vilket skulle kunna ha orsakat 

skillnaderna som uppmättes i KY-gruppen. Resultaten av bakterieodlingarna på råmaterialen 

visade även att bakterierna från yoghurt växte bättre på blodagar än i TGE-agar (se bilaga 2; 

se bilaga 3). Då testerna för bakterietillväxt i surdegarna enbart gjordes i TGE-agar går det 

inte att utesluta en viss felmarginal på bakterieodlingarna hos KY-gruppen.  Enligt McGee 

(2004) växer även jästsvampar bättre vid något högre temperatur (35°C) än rumstemperatur 

(ca 22°C). Surdegarna i den här studien behandlades såsom i restaurangmiljö eller i hemmiljö 

och fick stå i rumstemperatur (ca 22°C). Möjligen skulle den optimala jäsningstemperaturen 

för KY-gruppen vara 35-40°C. 

 

6.2.3. A-fil 

I bakterieodlingarna på TGE-agar visade a-filen högst resultat i början av studierna (se bilaga 

2). I mättningarna på surdegarna gjorda på a-fil visade de lägre resultat gällande 

bakterietillväxt (se bilaga 4). Slutligen hade bröden gjorda på KA-surdeg de två lägsta 

värdena uppmätta för volym/g (se bilaga 6). Detta kan verka märkligt då Lactobacillus 

acidophilus, som är den huvudsakliga MSB i a-fil, också förekommer som surdegsbakterie 

(Danielsson-Tham, Holmlund & Sørgjerd, 2004; De Vuyst & Neysens, 2005). Möjligen är 

det så att bara för att Lactobacillus acidophilus förekommer som surdegsbakterie betyder inte 

det att den är en effektiv sådan. Snarare pekar resultaten av denna studie på motsatsen.  

 

6.2.4. Samband mellan bakterietillväxt, pH-värde och volym/g 

Bakterieodlingarna genomfördes bland annat i förhoppning om att kunna se ett samband 

mellan bakterietillväxt och pH-värde eller volym/g. Av resultaten går det dock att utläsa att 

pH-värdet inte påverkas nämnvärt av bakterietillväxten. Skillnaderna i pH-värde skulle kunna 

bero på att bakteriestammarna i surdegarna har olika egenskaper. Olika stammar av MSB 
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påverkar surdegarnas pH-värde på olika sätt (Ravyts & De Vuyst, 2011). Detta förstärker 

misstankarna om att mjölets bakterieflora tagit över i en eller båda av KY-proverna. Trots att 

både KY1- och KY2-surdegarna hade lika lågt pH-värde visade KY2-surdegen på en 

bakterietillväxt som var ca 77 % högre än KY1-surdegn (se bilaga 4).  

 

Det kan dock möjligen finnas ett samband mellan bakterietillväxt i surdegarna och brödets 

slutgiltiga volym/g. Om resultaten gällande volym/g hos bröden och bakterietillväxt i 

surdegarna jämförs hos KA- och KK-grupperna kan det tyckas finnas ett samband, nämligen 

att högre bakterietillväxt ger större volym/g (se bilaga 4; se bilaga 6). Om resultaten från 

KY-gruppen tas hänsyn till går det dock inte urskilja några klara samband. På grund av 

misstankarna om att surdegarna i KY-gruppen inte innehåller samma typ av bakterier blir det 

svårt att dra en generell slutsats.  

 

Vidare går det inte att se något samband mellan bakterietillväxt och pH-värde och inte heller 

mellan pH-värde och volym/g. Tack vare dessa resultat drogs slutsatsen att pH-värdet och 

volymen/g i större utsträckning beror på bakteriearten än på bakterietillväxten.   

  

6.2.5. Brödrecept och volym/g 

Angående de olika surdegarnas jäsningsförmåga kunde skillnader presenteras gällande 

brödens volym/g (se bilaga 6). Resultaten antyder att surdegar startade med kefir-fil har den 

generellt största jäskapaciteten och att surdegar startade med yoghurt har potentiellt lika stor 

kapacitet. Det bör dock inte uteslutas att recepten kan påverka hur bröden jäser. Som det har 

beskrivits tidigare uteslöts en del av brödreceptet för att göra det mer kontrollerbart (se 4.2.1. 

Material).  

 

6.2.6. Sensorisk analys 

Resultatet från den sensoriska analysen visade inte på några märkbara skillnader varken i syra 

eller i antalet luftblåsor (se bilaga 1). Resultaten från pH-mätningarna på bröddeg och bröd 

visar inte heller på särskilt märkbara skillnader (se bilaga 4; se bilaga 5). Detta överstämmer 

med panelens slutsats (se bilaga 1). Dock kan bröden fortfarande ha haft olika smakprofiler 

då proteolysen kan skilja sig från olika bakteriestammar utan att ge utslag på pH-värdet 

(Gobbetti, m.fl., 2005). 
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Resultatet av den sensoriska analysen skiljer sig från resultaten av observationerna på bröd 

gällande luftblåsor (se bilaga 8). I observationerna kunde tydliga skillnader urskiljas gällande 

blåsbildningen i de olika bröden. Resultaten av den sensoriska analysen visade dock inga 

skillnader mellan de olika bröden.  

 

6.2.7. GI-värde 

Förutsatt att pH-värdet är mellan 4,1 och 4,5 kan GI-värdet i brödet sänkas (Poutanen, m.fl., 

2009). Mätningar av pH-värde på bröddeg och bröd visar att bägge ligger över det ovan 

nämnda värdena (se bilaga 4; se bilaga 5). Även surdegarna i KA- och KK-grupperna hade 

ett högre pH-värde än 4,5. Dock hade KY-surdegarna pH-värde 4,4 och låg därför inom pH-

intervallet för sänkt GI-värde (se bilaga 4). Surdegen motsvarar, i receptet till denna studie, 

14,1% av degens totala vikt vilket skulle kunna innebära ett aningen lägre GI-värde i bröden 

bakade med KY-surdegen. 

 

 

7. Slutsats 

Enligt denna studie påverkar de undersökta syrade mjölkprodukterna surdegar och 

surdegsbröd på följande vis: a-fil bildar en surdeg med något högre viskositet och ger relativt 

kompakta bröd. Yoghurt ger en surdeg med låg viskositet och ger oförutsägbara resultat i 

surdegsbröden. Kefir-fil ger en surdeg som utvecklas i högre takt och som är färdig att 

användas tidigare än de övriga surdegarna i denna studie. Surdegsbröden gjorda på KK-

surdeg var i denna studie också de bröd med generellt störst volym/g.  

 

Om målet för surdegen är snabb utveckling från att den blandas till att den kan användas och 

stor volym i det färdiga brödet, antyder resultaten att av kefir-fil, a-fil och yoghurt är kefir-fil 

bäst lämpad för att starta surdegar.  

 

 

8. Vidare forskning 

I det här ämnet finns det stort utrymme för vidare forskning. Exempelvis finns det många fler 

syrade mjölkprodukter än vad som användes i det här arbetet och även andra produkter 

syrade med MSB. Det skulle vara intressant att utföra liknade studier med flera av dessa 
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produkter. Det skulle också kunna vara intressant att utveckla studien med fler olika 

brödrecept då recepten har inverkan på slutresultaten.   

 

Enligt resultatet i denna studie kan surdegsbröden i KY-gruppen ha lägre GI-värde än de 

övriga grupperna. Dock skulle mer forskning på hur stor skillnaden i GI-värdet mellan bröden 

behövas är för att kunna avgöra om det rör sig om signifikanta värden.  
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Bilaga 1 – Sensorisk Analys 

Rum: Sensorisk lab.  

Datum: måndag 23 april. 

Observatörer. Mark Choquesillo och David Haendler. 

Objekt: Surdegsbröd bakat med tre olika surdegstarters. 

Panelen: 25 st. studenter inom måltidskunskap.   

Handling: avgöra skillnader i syra och antalet luftblåsor i de olika surdegsbröden.  
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Bilaga 2 - Laborationsprotokoll 1 

Rum: Livsmedelsmikrobiologisk laboratorium  

Datum: tisdag 10 april, kl. 11:00. 

Deltagare: Mark Choquesillo och David Haendler. 

Objekt: Syrade mjölkprodukter och mjöl från Orga Kvarn. 

Handling: Beräkna bakterieantal i mjöl, a-fil, kefir-fil och yoghurt samt dess pH-värden. 

 

 

 

Produkt Antal bakterier i TGE-agar Antal bakterier i Blod-agar pH-värde 

A-fil 15 000 000 bakterier. 1 300 000 bakterier. 4,9 

Kefir-fil 3 300 000 bakterier. 1 700 000 bakterier. 5 

Yoghurt 0 bakterier. 500 000 000 bakterier. 4,3 

Mjöl 70 000 bakterier. 48 000 bakterier. 6,7 
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Bilaga 3 - Laborationsprotokoll 2 

Rum: Livsmedelsmikrobiologisk laboratorium  

Datum: måndag 16 april, kl. 11:00. 

Deltagare: Mark Choquesillo och David Haendler. 

Objekt: Yoghurt. 

Handling: Beräkna bakterieantal i yoghurt på TGE- agar på 22°C och 37°C samt på blodagar 

i 22°C. 

 

Produkt Antal bakterier i TGE-

agar (22°C) 

Antal bakterier i TGE-

agar (37°C) 

Antal bakterier i Blod-

agar (22°C) 

Yoghurt 35 000 bakterier. 33 600 000 bakterier. 120 000 000 bakterier. 
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Bilaga 4 - Laborationsprotokoll 3 

Rum: Livsmedelsmikrobiologisk laboratorium  

Datum: måndag 23 april, kl. 16:00. 

Deltagare: Mark Choquesillo och David Haendler. 

Objekt: surdegar startade med olika syrade mjölkprodukter. 

Handling: Beräkna bakterieantal i surdegarna startade på A-fil (KA), kefir-fil (KK). och 

yoghurt (KY) samt beräkna pH- värde i surdegarna och bröddegen. 

 

 

 

 

Surdeg Antal bakterier i TGE-agar pH-värde i surdeg pH-värde i bröddeg 

KA1 107 000 000 bakterier. 4,6 6,3 

KA2 104 400 000 bakterier. 4,6 6,3 

KK1 135 100 000 bakterier. 5,1 6,4 

KK2 152 800 000 bakterier. 5,1 6,4 

KY1 87 000 000 bakterier. 4,4 6,2 

KY2 154 000 000 bakterier. 4,4 6,2 
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Bilaga 5 - Laborationsprotokoll 4 

Rum: Livsmedelsmikrobiologisk laboratorium  

Datum: tisdag 24 april, kl. 11:00. 

Deltagare: Mark Choquesillo och David Haendler. 

Objekt: Bröd bakat med olika surdegar. 

Handling: Beräkna pH- värde i de färdiga surdegsbröden startade på A-fil (KA), kefir-fil 

(KK). och yoghurt (KY) surdeg.  

Surdegsbröd pH-värde 

Bröd KA1 6,3 

Bröd KA2 6,4 

Bröd KK1 6,5 

Bröd KK2 6,5 

Bröd KY1 6,3 

Bröd KY2 6,3 
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Bilaga 6 – Laborationsprotokoll 5 

Rum: Livsmedelsmikrobiologisk laboratorium  

Datum: måndag 23 april, kl. 13:30. 

Deltagare: Mark Choquesillo och David Haendler. 

Objekt: Bröd bakad med olika surdegar. 

Handling: Beräkna Volym/g samt höjd i de färdiga surdegsbröden startade på A-fil (KA), 

kefir-fil (KK). och yoghurt (KY) surdeg. 

Surdegsbröd Volym (ml/g) Högsta höjd (cm) Lägsta höjd (cm) 

Bröd KA1 1,1 8 4,0 

Bröd KA2 1,3 8,3 4,2 

Bröd KK1 1,7 9,2 4,1 

Bröd KK2 1,9 9,5 4,1 

Bröd KY1 1,9 9,7 5,9 

Bröd KY2 1,6 8,2 3,1 
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Bilaga 7 – Observation 1 

Rum: Forskningskök   

Tid och Datum början: torsdag 19 april, kl. 10:00. 

Tid och Datum slut: lördag 22 april, kl. 10:00 

Observatörer. Mark Choquesillo och David Haendler. 

Objekt: Surdeg. 

Handling: hur surdeg startade på olika syrade mejeriprodukter beter sig. 

 

 

 

 

Surdeg: Beteende efter 24 timmar:  

Surdeg KK1 Surdegen hade skiktat sig men visade tecken på mikrobiologisk aktivitet genom 

bildning av gasblåsor.  

Surdeg KK2 Surdegen hade skiktat sig men även detta prov visade tecken på mikrobiologisk 

aktivitet.  

Surdeg KY1 Surdegen hade skiktat sig och upplevdes lösare än när den först blandades. 

Doftade svagt syrlig.   

Surdeg KY2 Surdegen hade skiktat sig och upplevdes lösare än när den först blandades. 

Doftade svagt syrlig.   

Surdeg KA1 Surdegen hade skiktat sig mycket och upplevdes lösare än KY.  

Surdeg KA2 Surdegen hade skiktat sig mycket och upplevdes lösare än KY. 

Surdeg: Beteende efter 48 timmar:  

Surdeg KK1 Surdegen börjar uppvisa egenskaper som hos en färdig surdeg. Hade ej skiktat 

sig.  

Surdeg KK2 Surdegen börjar uppvisa egenskaper som hos en färdig surdeg. Hade ej skiktat 

sig. 

Surdeg KY1 Visade ingen förändring.  

Surdeg KY2 Visade ingen förändring. 

Surdeg KA1 Visade ingen förändring. 

Surdeg KA2 Visade ingen förändring. 



2 

 

 

Förklaring:  

Surdeg KK: Surdeg startad på kefir-fil.  

Surdeg KY: Surdeg startad på yoghurt. 

Surdeg KA: Surdeg startad på a-fil   

  

Surdeg: Beteende efter 72 timmar:  

Surdeg KK1 Surdegen visade alla tecken på att vara färdig för användning.  

Surdeg KK2 Surdegen visade alla tecken på att vara färdig för användning. 

Surdeg KY1 Fortfarande skiktat men visade tecken på mikrobiologisk aktivitet.  

Surdeg KY2 Fortfarande skiktat men visade tecken på mikrobiologisk aktivitet. 

Surdeg KA1 Fortfarande skiktat men visade liknande tecken som KK gjorde efter 24 timmar.  

Surdeg KA2 Fortfarande skiktat men visade liknande tecken som KK gjorde efter 24 timmar. 

Surdeg: Beteende 24 timmar efter tillsättning av mjöl och vatten:  

Surdeg KK1 Surdegen såg ut att ha jäst över men var redo för användning. 

Surdeg KK2 Surdegen såg att ut ha jäst över men var redo för användning. 

Surdeg KY1 En färdig surdeg med en väldig lös konsistens.  

Surdeg KY2 En färdig surdeg med en väldig lös konsistens. 

Surdeg KA1 Den hade ett skikt av bubblor men ansågs vara färdig för användning. Aningen 

seg till konsistensen 

Surdeg KA2 Den hade ett skikt av bubblor men ansågs vara färdig för användning. Aningen 

seg till konsistensen 
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Surdegarna från första omgången 24t efter 

tillsättning av mjöl och vatten.  

Surdegarna från andra omgången 24t efter 

tillsättning av mjöl och vatten.  
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Bilaga 8 - Observation 2  

Rum: Forskningskök 

Tid och Datum: måndag 23 april, kl. 14:30. 

Observatörer. Mark Choquesillo och David Haendler. 

Objekt: Surdegsbröd. 

Handling: Bildning av blåsor i bröd bakat på tre olika surdegar.  

 

Förklaring:  

Surdegsbröd KA: Surdegsbröd bakat på en surdeg startad på A-fil   

Surdegsbröd KY: Surdegsbröd bakat på en surdeg startad på Yoghurt. 

Surdegsbröd KK: Surdegsbröd bakat på en surdeg startad på kefir-fil.  

  

Surdegsbröd: Beskrivning: 

Surdegsbröd KA1 Brödet var väldig kompakt och hade bildat väldigt små luftblåsor. 

Surdegsbröd KA2 Brödet var väldig kompakt och hade bildat väldigt små luftblåsor. 

Surdegsbröd KY1 
Brödet hade bildat många stora luftblåsor som var mer jämfördelade i 

brödet. 

Surdegsbröd KY2 
Brödet hade bildat många stora luftblåsor som var mer jämfördelade i 

brödet. Blåsorna var dock mindre än KY1. 

Surdegsbröd KK1 Brödet bildade stora luftblåsor som samlats under skorpan. 

Surdegsbröd KK2 Brödet bildade stora luftblåsor som samlats under skorpan 
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Bröden från första omgången efter gräddningen.  

Bröden från andra omgången efter gräddningen.  

 

 

 

 

 

 


