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Abstract 
 

Worldwide consumption of cheese has increased over the years. The average Swede consumes 

somewhere around 20 kilograms of cheese per year, which is an increase of a 100 % over the past 

50 years. One of the most popular kinds of cheese during the past decades is mozzarella, due to its’ 

use as pizza cheese. Flavor and consistency differ between the traditional kind, made out of 

buffalo’s milk, and the industrially made kind, made out of cow’s milk. Both the techniques as well 

as the kinds of milk used have a huge impact on the final product. The authors had access to fresh 

ewe’s (sheep’s) milk from a local farmer. Could we use it to produce a new type of mozzarella? 

 

The main purpose of this paper was to develop a technique to produce fresh hand-made mozzarella 

made out of ewe’s milk using starter bacteria. The second purpose was to perform a sensory 

evaluation in order to compare our produced cheeses, made out of ewe’s milk and out of cow’s 

milk, with industrially made mozzarella. 

 

In a series of experiments we examined how cheese production was affected by rennet, starter 

cultures, temperatures and pH-levels. The sensory evaluation was performed using a group of 

respondents who were asked to perform a preference test where one sample was mozzarella made 

out of ewe’s milk, one sample was mozzarella made out of cow’s milk and one sample was store-

bought mozzarella made out of cow’s milk. 

 

Ewe’s milk turned out to be unsuitable for production of mozzarella using the procedure we 

developed. The proteins in ewe’s milk behaved differently from the proteins in cow’s milk when the 

cheese curd was stretched in hot water, resulting in a less stringy and more porous texture. The most 

suitable bacterial starter was a combination of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus 

bulgaricus, both of which you find in yoghurt. Results from the sensory evaluation showed that the 

respondents preferred the fresh mozzarella made out of cow’s milk.  

 

The method that we developed did not produce the desired texture in mozzarella made out of ewe’s 

milk. However, it is well adjusted for the production of mozzarella made out of cow’s milk. 

 

Keywords: Cheese production, Ewe‘s milk, Lactobacillus bulgaricus, Rennet, Streptococcus 

thermophilus 
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Sammanfattning 
 

Ostkonsumtionen i världen ökar år efter år. En genomsnittlig svensk äter cirka 20 kilo ost per år 

vilket är mer än en fördubbling på 50 år. Mozzarella är en av de ostsorter som har ökat mest de 

senaste årtiondena, främst tack vare dess popularitet som pizzaost. Det är dock stor skillnad i smak 

och textur mellan den traditionella varianten tillverkad av buffelmjölk och den industriellt 

framtagna osten gjord på komjölk, vars viktigaste egenskap är hur den smälter. Förutom 

tillverkningsmetoden har även mjölkråvaran stor inverkan på slutprodukten. Vi hade tillgång till 

fårmjölk från Bredsjö Mjölkfår AB; kanske kunde vi göra en ny och spännande typ av mozzarella? 

 

Syftet med arbetet var att utveckla ett recept för färsk, handgjord mozzarella gjord på fårmjölk och 

mjölksyrakultur. Syftet var även att sensoriskt jämföra mozzarella tillverkad med samma metod av 

får- respektive komjölk, samt industriellt tillverkad mozzarella. 

 

Genom laborationer undersökte vi hur ystning påverkas av löpe, bakteriekulturer, temperatur och 

pH. Ett antal respondenter bedömde även vår mozzarella av fårmjölk, vår mozzarella av komjölk 

och industriellt tillverkad komjölksmozzarella i ett preferenstest. 

 

Fårmjölken visade sig vara olämplig vid ystning av mozzarella. I det kritiska moment när ostmassan 

sträcks i hett vatten reagerade proteinerna i fårmjölken annorlunda än de i komjölken. Den mest 

lämpliga mjölksyrakulturen befanns vara en kombination av Streptococcus thermophilus och 

Lactobacillus bulgaricus, som båda finns i yoghurt. I det sensoriska testet gav panelen högre betyg 

till de egentillverkade ostarna, främst till den gjord på komjölk. 

 

Metoden som vi utvecklade gav inte önskad konsistens vid ystning med fårmjölk. För komjölk 

däremot fungerar det framtagna receptet utmärkt. 

 

Nyckelord: Fårmjölk, Lactobacillus bulgaricus, Löpe, Streptococcus thermophilus, Ystning 



 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 

 

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till Lena Hall och Lars-Göran Staffare på Bredsjö Mjölkfår AB, utan er 

hade arbetet inte varit möjligt. Vi vill även tacka Wilhelm Tham som har varit en klippa i stormigt 

uppsatsskrivande. Slutligen vill vi tacka de respondenter som deltog i det sensoriska testet. 

 

Svante Feuk och Viktor Myhre Nordin 

Grythyttan, juni 2012
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Inledning 

 

En av de ostsorter som har ökat mest de senaste årtiondena är mozzarella, i takt med att pizzan har 

erövrat världen. Traditionellt tillverkas mozzarella av mjölk från vattenbufflar, men en mycket hög 

andel av den totala produktionen görs på komjölk. Andra mjölksorter kan även förekomma, men i 

mycket lägre utsträckning, därför vore det intressant att utforska möjligheterna med att ysta 

mozzarella av en annan typ av mjölk. Redan den första veckan på Restaurang- och hotellhögskolan 

i Grythyttan inträder man i fårostens värld. Skolan har nära band till Bredsjö Mjölkfår AB som 

tillverkar en mycket god blåmögelost vilken dessutom är en av Sveriges dyraste. Därmed har skolan 

en aldrig sinande ström av ost som förgyller tillvaron, både till fest och till vardag. Vi studenter 

smakade vår första bit då vi på den årliga debutantmiddagen bjöds oförglömlig ost med förglömliga 

tillbehör. I fårmjölken har vi tillgång till en närproducerad och intressant råvara. Skulle man kunna 

använda den för att skapa en ny och god sorts mozzarella? 

 

 

Bakgrund 

 

Tillverkningen av ost kallas för ystning och är en teknik som används för att bevara så mycket som 

möjligt av näringsämnena i mjölk. Hur många olika sorters ostar som finns i världen är svårt att 

uppskatta, dock minst 500 och vissa påstår att det kan röra sig om tusen eller fler (Cheese.com, 

2012; Sandine & Elliker, 1970). Vad som däremot är klart är att ost är en populär produkt, 

framförallt i Europa och USA (Fox, 1993). Konsumtionen av ost världen över ökar år för år, i 

Sverige äter en genomsnittlig svensk ca 20 kilo ost per år vilket är mer än en fördubbling på 50 år 

(Jordbruksverket, 2012). En av de ostsorter som har ökat mest de senaste årtiondena är mozzarella 

(Kindstedt, 2004). För att möta den ökande efterfrågan har tillverkningen av mozzarella gått från ett 

traditionellt hantverk till massproduktion på industriell nivå. Den ursprungliga färska mozzarellan 

har en mild smak och är både krämig och seg. För bästa smakupplevelse bör den ätas så färsk som 

möjligt. För att lämpa sig som pizzaost ställs andra krav på osten, exempelvis högre smältbarhet och 

längre hållbarhet (Law & Tamime, 2010). 
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Ostens ursprung 

Enligt Fox (1993) blev osten till för ca 8000 år sedan i mellanöstern, vid ungefär samma tid som när 

människan först började hålla sig med boskap. Förmodligen upptäcktes det att mjölk som blivit 

gammal och sur koagulerade, d.v.s. bildade en sammanhängande och fast massa. Om man sedan 

skadade den koagulerade mjölken genom exempelvis omrörning släppte den ifrån sig vätska, som 

kallas för vassle, och kvar blev vita korn av ostmassa. Vasslen kunde användas som dryck medan 

ostmassan kunde ätas färsk eller förvaras för att ätas vid senare tillfälle (Fox, 1993). Enligt Ränk 

(1987) produceras denna surmjölksost än idag på vissa platser. Dessutom gör man fortfarande 

många andra produkter där man medvetet låter mjölken surna, exempelvis yoghurt och filmjölk. 

 

Några tusen år senare upptäckte man ett nytt sätt att ysta ost, det sätt vi är mer bekanta med. Innan 

människan upptäckte konsten att tillverka behållare av lera var det vanligt att förvara mat och dryck 

i säckar som man hade tillverkat av djurhudar eller inälvor. Den person som förvarade sin mjölk i en 

påse gjord av en komage förbluffades nog när han öppnade påsen. Mjölken hade stelnat och kanske 

hade han precis utfört människans första biotekniska experiment. Vad som hade hänt var att ett 

naturligt ämne från löpmagen, som förekommer hos idisslande djur, fått mjölken att klumpa ihop 

sig till ostmassa (Law & Tamime, 2010). Efter denna upptäckt tog det inte lång tid förrän man insåg 

att man kunde tillsätta en liten bit löpmage till mjölk för att avsiktligt få den att klumpa ihop sig till 

ostmassa (McGee, 2004). Därmed föddes den typ av ost man idag hittar i kylskåp landet runt. 

 

Från detta primitiva ursprung har osten mognat och blivit något att njutas av gammal som ung, både 

till den enklaste frukost och på exklusiva restauranger världen över. Utvecklingen av ost har gått 

hand i hand med utvecklingen av människans civilisation och folkgruppers spridning över jorden. 

Referenser till ost och osttillverkning hittar man redan i egyptiernas antika hieroglyfer, grekernas 

klassiska litteratur och även på flera ställen i Gamla testamentet (Fox, 1993). Kristendomens 

spridning har också fungerat som en apostel för osten. I takt med att kloster uppfördes över Europa 

har kunskap om ystning vandrat med munkarna och gett upphov till en mångfald av regionala 

varianter som Port Salut, Trappist och mozzarella. 

 

Mozzarellan, eller en föregångare till den, kan ha funnits redan under 1100-talet. Det är 

dokumenterat att vid den tiden serverade munkar en ost som kallades för mozza till pilgrimerna som 

besökte San Lorenzo-klostret i Capua, en stad som ligger i Kampanien i södra Italien 

(MozzarellaDOP, 2012). Mozzarella är en färskost som traditionellt tillverkades av mjölk från de 

halvtama vattenbufflar som betade i trakterna. Hur vattenbufflarna faktiskt kom till södra Italien är 
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omstritt, men man ser det som mest sannolikt att de fördes till landet av invaderande arabiska 

folkslag kring det första millennieskiftet (ibid., 2012). Trots att mozzarellan har en lång historia 

dyker inte namnet upp i text förrän flera hundra år senare, närmare bestämt år 1570. Då nämnde 

Bartolomeo Scappi, kock i påve Pius den femtes kök, mozzarellan i sitt verk Opera dell'arte del 

cucinare (ibid., 2012). Namnet i sig härstammar från verbet mozzare vilket betyder att skära av 

(Nationalencyklopedin, 2012). Ordet är en anspelning på tillverkningen av osten då man skär av 

mindre bitar av ostmassan innan man formar dem till karakteristiska bollar. 

 

Att ysta ost 

Det finns ett antal olika proteiner i mjölk, men för att ysta ost kan vi för enkelhetens skull tala om 

två grundläggande typer, de som bildar ostmassa och de som finns kvar i vasslen (McGee, 2004). 

Ostmassa består av fyra olika proteiner som alla är olika typer av proteingruppen kasein. Vassle 

innehåller dussintals proteiner, men det mest förekommande heter laktoglobulin av vilken man kan 

tillverka vissa andra sorters ost, exempelvis Ricotta (McGee, 2004). Den stora skillnaden mellan 

kaseinerna och vassleproteinerna är hur de reagerar med syra. Vid lågt pH fortsätter proteinerna i 

vasslen att vara upplösta i mjölken medan kaseinerna koagulerar till ostmassa. För att få kaseinet i 

mjölken att koagulera, dvs. stelna, krävs det en såpass stark syra att miljön blir ogästvänlig för 

enzymer som senare skulle kunna ha bidragit till ostens smak (Law & Tamime, 2010). För att hålla 

enzymerna vid liv och därmed få en mer utvecklad smak kan man använda sig av en annan metod: 

ystning med löpe. 

 

Animaliskt löpe tillverkas idag industriellt och det finns även vegetabiliska varianter som framställs 

ur olika sorters växter eller jästsvampar (Riley, 2007; New England Cheesemaking Supply 

Company, 2012a). När man ystar ost tillsätter man löpe till mjölk vilket får den att koagulera 

oberoende av pH, vilket därför tillåter smakutvecklande enzymer att fortsätta arbeta efter ystningen. 

Löpens aktiva ingrediens är ett enzym som heter kymosin, vilket får mjölken att koagulera (McGee, 

2004). Till skillnad från många andra enzymer, vilka ofta bryter ner proteiner på flera ställen och på 

så vis skapar mindre molekyler, angriper kymosin bara en del av ett speciellt mjölkprotein 

(Dalgleish, 1979). Det mjölkproteinet heter kappa-kasein och en av dess egenskaper är att hindra 

mjölken från att klumpa sig, vilket det gör genom att lägga sig runt andra sorters kasein och med 

hjälp av sin negativa laddning stöta kaseinerna ifrån varandra (Payens, 1979; Walstra, 1979). 

Kymosinet bryter ner kappa-kaseinets negativa laddning, vilket leder till att kaseinpartiklarna i 

mjölken börjar bindas samman i ett nätverk (Dalgleish, 1984). I det nätverket fastnar sedan 

fettmolekyler och vätska som tillsammans med proteinerna bildar en gelé som kallas koagel. Vid 
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ystning ger mängden löpe stor skillnad för slutresultatet. Ett löst koagel leder till förlust av kasein 

och fett till vasslen, medan ett hårt koagel kan vara svår att skära och ha tendens att brytas sönder 

(Fox, 1993). 

 

När ostmakaren konstaterar att koaglet har blivit stabilt sönderdelas det på mekanisk väg och 

släpper då ifrån sig vassle, kvar blir ostmassan. När ostmassan och vasslen har separerats börjar 

nästa fas i osttillverkningen. För de flesta hårdostar blir nästa steg att pressa, forma och salta 

ostmassan innan lagringsprocessen påbörjas, vilket kan ta så lång tid som flera år. För färskostar 

däremot kan produkten bli färdig redan samma dag, och bör med fördel ätas så snart som möjligt för 

bästa smak och konsistens. Mozzarella hör till gruppen färskostar, men har ett led i produktionen 

som är unikt, nämligen att ostmassan hettas upp och sträcks, vilket ger osten dess karaktäristiska 

textur (Law & Tamime, 2010). 

 

Mjölksyrabakterier 

Det finns ett flertal bakterier som producerar mjölksyra och många av dem finns i mejeriprodukter. 

Till exempel innehåller filmjölk och gräddfil bland annat Lactococcus lactis. Både crème fraiche 

och filbunke innehåller bland annat underarten Lactococcus lactis var. cremoris. Yoghurt innehåller 

Streptococcus thermophilus och Lactobacillus bulgaricus (Danielsson-Tham, Holmlund & 

Sørgjerd, 2004). De två senare bakteriearterna används ofta vid ystning av mozzarella (European 

Bioinformatics Institute, 2012). En fördel med att använda denna kombination av bakterier är att de 

båda ger en synergieffekt som gör att produktionen av mjölksyra går snabbare (Oberg & Broadbent, 

1993). S. thermophilus är en så kallad termofil bakterie, vilket innebär att den föredrar relativt 

varma temperaturer för att föröka sig. Generellt sett förökar bakterier sig bäst vid kroppstemperatur 

(37 °C), men S. thermophilus är som mest aktiv kring 45 °C. S. thermophilus föredrar även aningen 

sura miljöer, den har maximal tillväxt mellan pH 5,5 och 6,0 (Brothersen, 1986). 

 

Skillnader mellan mjölksorter 

Alla sorters mjölk är rika på livsnödvändiga näringsämnen, särskilt proteiner, sockerarter och fett. 

Mjölk innehåller även ett flertal vitaminer och mineraler, till exempel A- och B-vitaminer samt 

kalcium (McGee, 2004). Näringsvärdena mellan mjölk från olika djur skiljer sig dock åt (se Figur 

1), vilket även påverkar deras respektive egenskaper vid ystning. 
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Figur 1. Procentuell fördelning av näringsämnen i olika mjölksorter. 

 

En ko kan producera upp emot 50 liter mjölk per dag, en buffel ca 7-8 liter per dag och ett får 

endast 3-4 liter per dag (DeLaval, 2008; McGee, 2004). Fårmjölk innehåller ungefär dubbelt så 

mycket fett och protein jämfört med komjölk. Fettinnehållet och fettsyrornas uppbyggnad är till stor 

del upphovet till smakskillnaderna mellan de olika mjölksorterna. Fårmjölk kan innehålla ungefär 

dubbelt så mycket mättat fett som komjölk, och vissa av de mättade fettsyrorna ger fårmjölken dess 

karakteristiskt pikanta smak (Woo & Lindsay, 1984). Under lagring av ost får det unika med 

fårmjölk ännu större vikt då fettsyrorna bryts ned och skapar en mängd olika smakämnen. I 

proteinernas fall är det heller inte bara det totala innehållet som spelar en roll, utan även hur 

proteinerna är uppbyggda. Fårmjölken innehåller högre andel proteiner som kan koaguleras av 

löpen, vilket tillsammans med dess totalt högre proteinhalt medför att man kan utvinna ungefär 

dubbelt så mycket ost av samma mängd fårmjölk jämfört med komjölk (Fox, 1999). En annan 

viktig skillnad är att kaseinerna i fårmjölken är sammansatta på ett vis som gör att fårmjölk 

koagulerar ca 1,5 gånger snabbare än komjölk från det att löpen tillsätts. Dessutom blir ostmassa 

som skapas av fårmjölk ungefär dubbelt så hård som ostmassa av komjölk (Richardsson, Mercier & 

Ribadeau-Dumas, 1978). Enligt Hadjipanayiotou (1995) innehåller fårmjölken totalt sett även större 

mängd fasta ämnen, som exempelvis mineraler. En sak som fårmjölken dock innehåller mindre av 

är karotenoider (Nozière, Graulet, Lucas, Martin, Grolier & Doreau, 2006). Avsaknaden av dessa 

färgämnen innebär att ystning med fårmjölk ger helt vita ostar (Fox, Guinee, Cogan & McSweeney, 

2000). 
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Produktion av mozzarella 

Tillverkningen av ursprungsmärkt mozzarella inleds med att mjölken hettas upp till ca 35 °C och 

därefter blandas med vasslen från gårdagens ystning (MozzarellaDOP, 2011). Vasslen verkar då som 

en naturlig syrningskultur där mjölksyrabakterier ökar surheten i mjölken. Utan detta steg går det 

inte att senare bearbeta ostmassan, vilket beror på att proteinerna endast håller ihop när miljön är 

tillräckligt sur (kring pH 5,5) (Law & Tamime, 2010). Nästa moment går ut på att löpe blandas ut i 

mjölken som sedan får vila medan den koagulerar (MozzarellaDOP, 2011). När ostmassan har 

stelnat skär man ner den till mindre bitar som bevaras i vasslen. Där vilar ostmassan tills 

mjölksyrabakterierna sänkt pH-värdet tillräckligt för att man ska kunna utföra nästa moment. Detta 

utförs genom att hälla kokande vatten över massan som blir trådig och kan sträckas ut och formas 

till önskad storlek. 

 

Italien producerar två typer av ost som går under namnet mozzarella. Den mest ansedda är 

Mozzarella di Bufala, vilken i enlighet med traditionen görs på mjölk från vattenbufflar, medan den 

gjord på komjölk kallas för Fior di Latte. Dock kallar man båda för mozzarella vilket kan vara 

missledande. Ytterligare oklarheter råder då vissa producenter kan spä ut buffelmjölken med både 

komjölk och vatten utan att informera konsumenterna (Riley, 2007). För att säkerställa kvaliteten 

hos den traditionella mozzarellan har man infört en officiell ursprungsmärkning som regleras av en 

fristående organisation (MozzarellaDOP, 2011). I resten av världen tillverkar man främst mozzarella 

av komjölk, både färsk och som pizzaost med lägre vattenhalt (Fox, 1999). 

 

 

Syfte 

 

Att utveckla ett recept för färsk mozzarella gjord på fårmjölk och mjölksyrakultur. 

Att sensoriskt jämföra mozzarella tillverkad med samma metod av får- respektive komjölk, samt 

industriellt tillverkad mozzarella. 

 

Frågeställningar 

 Vilken mängd löpe är lämplig i förhållande till mängden mjölk som används? 

 Hur lång tid behöver ostmassan syras och vilken mjölksyrakultur är bäst anpassad för detta? 

 Vilken koncentration ska saltlagen ha för att ge en lagom sälta i den färdiga osten? 
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Metod och material 

 

Här beskrivs vilken typ av studie som har genomförts, hur information och data har samlats in samt 

hur informationen har bearbetats. 

 

Tillvägagångssätt 

Detta arbete är en uppsats på C-nivå vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro Universitet. Inom 

huvudämnet för utbildningen, Måltidskunskap och värdskap, bestämde vi tidigt att rikta in oss på 

osttillverkning. För att begränsa oss valde vi mozzarella, en färskost med gamla traditioner 

tillverkad på en ovanlig mjölksort, buffelmjölk. Dessutom har mozzarellan kort tillverkningstid men 

ändå med ett unikt slutresultat genom en speciell tillverkningsmetod. Tack vare närheten till Bredsjö 

hade vi tillgång till fårmjölk, som innehållsmässigt har många likheter med buffelmjölk (se Figur 

1). Dessa faktorer medförde att vi valde att göra en kvantitativ studie, med fokus på att genom 

laborationer förstå de processer som sker vid tillverkning av mozzarella. Bryman (2011) säger att 

man i laboratorieexperiment i stor utsträckning kan påverka experimentets upplägg. På det viset får 

forskaren större kontroll och den interna validiteten höjs. Laboratorieexperiment är också lättare att 

återskapa i efterhand då deras variabler inte är knutna till en specifik miljö. Efter laborationernas 

genomförande utförde vi även en sensorisk provning av slutprodukten, där vi lät ett antal 

konsumenter göra ett så kallat preferenstest (Meilgard, Civille & Carr, 2007). Testet bygger på att 

försökspersonerna presenteras ett antal olika prover i en slumpmässig ordning för att sedan 

rangordna dem utifrån personlig smak. 

 

Informationssökning 

För att hitta material till arbetet använde vi oss till stor del av det utmärkta universitetsbibliotek som 

finns på Restaurang- och hotellhögskolan. Urvalet av böcker inom ämnet måltidskunskap är digert. 

Även inom osttillverkning finns ett stort antal böcker, av teknisk, historisk och kulturell natur. För 

detta arbete valdes en handfull böcker ut, både med allmän information om ost, samt flera böcker 

där osttillverkningen beskrevs mer tekniskt. För att samla fakta till bakgrunden har vi sökt på 

internet efter vetenskapliga artiklar i databaserna FSTA
1
 och Google Scholar. Viss fakta har hämtats 

från icke vetenskapliga källor, som till exempel Arla, Jordbruksverket och den organisation i Italien 

                                                 
1
 Food Science and Technology Abstracts, en databas över vetenskapliga artiklar inom matkemi, -teknologi och 

näringslära. 



13 

 

som ursprungsmärker mozzarella. Dessutom har vi fått insikter om osttillverkning efter samtal med 

Lena Hall och Lars-Göran Staffare på Bredsjö Mjölkfår AB. 

 

Laborationer 

En del av syftet med arbetet var att ta fram ett fungerande recept för tillverkning av fårmjölksost av 

mozzarella-typ. För att göra detta fick vi börja från grunden, genom att läsa på hur tillverkningen av 

mozzarella går till och söka efter ett grundrecept att utgå ifrån inför våra laborationer. Först hittade 

vi och utvärderade ett flertal recept för mozzarella. Från dessa valdes ett recept av Fankhauser 

(2008) ut för testproduktion. Sedan anpassade vi receptet i enlighet med vårt syfte genom 

experimentella laborationer i Restaurang- och hotellhögskolans kök och i det mikrobiologiska 

laboratoriet. En sammanfattning av de nio laborationernas syften kan ses i Tabell 1. För utförlig 

information om laborationerna se respektive laborationsprotokoll (se Bilaga 1-9). Under arbetets 

gång har ett antal olika värden mätts. Vid slutet av vissa laborationer har ostmassans vikt mätts med 

en våg från Denver Instruments av modellen XP-1500. Temperatur vid olika kritiska punkter under 

ystningen har mätts med en Gourmet Thermometer tillverkad av ETI och ostmassans pH har mätts 

med en SevenEasy från MettlerToledo. För att hålla konstanta temperaturer har även cirkulatorer 

från Grant av modellen SV100 använts. Utrustning har tillkommit under arbetets gång beroende på 

resultat från föregående laborationer och detta redogörs i laborationsprotokollen (se Bilaga 1-9). 

 

Tabell 1. De genomförda laborationernas respektive syften. 

# Laborationens syfte  

1 Att undersöka mängden löpe som behövs för att få ett lyckat brytningstest. 

2 Att tillverka komjölksmozzarella med två olika syrningskulturer: gräddfil och filbunke. 

3 Att tillverka får- och komjölksmozzarella med samma syrningskultur: gräddfil. 

4 Att tillverka komjölksmozzarella med en ny syrningskultur: filmjölk. 

5 Att tillverka får- och komjölksmozzarella med samma syrningskultur som bas: filmjölk. 

6 Att tillverka komjölksmozzarella med en ny syrningskultur: yoghurt. Dessutom att jämföra 

två olika temperaturer under syrningsproccessen. 

7 Att jämföra tre olika temperaturer under syrningsproccessen. 

8 Att undersöka vilken koncentration saltlagen ska ha för att ge en lagom sälta till osten. 

9 Att tillverka mozzarella av får- och komjölk för att sedan genomföra ett sensoriskt test. 

 

Anledningen till att receptet först utvecklades för komjölk var för att få råd att göra fler laborationer 

då fårmjölken som användes är en dyr råvara. Komjölken är tillverkad av Skånemejerier och heter 



14 

 

Åsens Lantmjölk Gammeldags. Komjölken har en fetthalt på 3 % och är lågpastöriserad men inte 

homogeniserad. Fårmjölken kommer från Bredsjö Mjölkfår AB. Fårmjölken har en naturlig 

skiftande fetthalt mellan 4 och 7 % och är när den hämtas från gården varken pastöriserad eller 

homogeniserad. Fårmjölken valdes för dess lokala ursprung medan valet av komjölk baserades på 

en strävan att efterlikna fårmjölken så mycket som möjligt, d.v.s. vara så lite processad som möjligt 

för att behålla mer av mjölkens naturliga smak och bakterieflora. Som startkultur har flera olika 

produkter med mjölksyrabakterier använts (se Tabell 2). Vi har provat gräddfil (Milko, 12 %), 

filbunke (Valio, 2,5 %), filmjölk (Arla, 3 %), Crème fraiche (Arla, 34 %) och Naturell Yoghurt 

(Arla, 3 %) och alla har köpts i vanlig mataffär. Urvalet har ändrats under arbetets förlopp då ny 

kunskap och erfarenhet har insamlats. Löpen som användes var Ostlöpe, tillverkad av Kemikalia, 

med en styrka av 42 IMCU/ml
2
. Vi har även laborerat med saltlag som gjorts av Jozo Finsalt i olika 

koncentration och vanligt kranvatten. 

 

Tabell 2. Använda syrningsprodukter och deras respektive bakteriekulturer. 

Produkt Tillverkare Fetthalt Mjölksyrabakterier 

Crème fraiche Arla 34 % Lactococcus lactis var. cremoris (m.fl.) 

Filbunke Valio 2,5 % Lactococcus lactis var. cremoris (m.fl.) 

Filmjölk Arla 3 % Lactococcus lactis (m.fl.) 

Gräddfil  Milko 12 % Lactococcus lactis (m.fl.) 

Naturell Yoghurt  Arla 3 % Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus 

 

Två nyckelmoment under laborationerna har dokumenterats noggrant: brytningstest och 

sträckningstest. Efter att löpe är tillsatt till mjölken får den stå och vila till det att hela mjölken har 

koagulerat. Att kontrollera om detta har inträffat kallas att göra ett brytningstest, d.v.s. man har 

kommit till en punkt då man kan skära, eller “bryta“, den stelnade mjölken i mindre kuber som inte 

faller sönder. Det andra momentet är att undersöka om ostmassan har mognat tillräckligt för att 

kunna göra det sista viktiga steget i mozzarellatillverkningen, nämligen att lägga ostmassan i hett 

vatten och sträcka ut och vika den över sig själv ett antal gånger. Den kontrollen kallas att göra ett 

sträckningstest. Man tar en liten mängd ostmassa och lägger den i vatten som är 85°C och ser om 

den går att dra isär till minst tre gånger sin längd. Om så inte är fallet är ostmassan inte klar och 

man får låta den mogna ytterligare. Vid brytnings- och sträckningstesten har pH mätts för att kunna 

studera vilken inverkan mjölksyrabakterierna har på ostmassan och sträckningsförmågan. 

                                                 
2
 IMCU, International Milk Clotting Unit, är den internationella enheten för ostlöpets styrka. 
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Sensoriskt test 

Den sensoriska undersökningen gjordes den 9 maj 2012 i grupprummet Ängsyra på Restaurang- 

och hotellhögskolan. Testet utformades i enlighet med vad Meilgard m.fl (2007) beskriver som ett 

preferenstest, där sjutton personer bosatta i Grythyttan deltog i en provsmakning av tre sorters 

mozzarella. I testet fick försökspersonerna besvara ett antal frågor angående deras preferenser för de 

olika proverna (se Bilaga 10). Personer i olika åldrar ombads specifikt att delta, för att få 

demografisk spridning av respondenterna. Vi strävade även efter att hålla balans mellan män och 

kvinnor bland provdeltagarna. Ostarna som prövades i undersökningen var dels den ko- och 

fårmjölksmozzarella som vi tillverkade under laboration 9 (se Bilaga 9), dels mozzarella inhandlad i 

dagligvaruhandeln: ICA Basic mozzarella. Ostsorterna prövades blint, d.v.s. respondenterna fick 

inte veta vilken ost som var vilken. Proverna märktes med slumpmässigt valda tresiffriga tal för att 

inte göra något prov mer attraktivt. Vår egentillverkade mozzarella fick heta 429 och 841 för 

komjölk respektive fårmjölk. Den inköpta osten blev prov 195. Målet med testet var att få svar på 

vilken mozzarella respondenterna tyckte bäst om. De tre kriterier som bedömdes var utseende, 

textur och smak.  

 

 

Resultat 

 

I detta avsnitt beskriver vi resultaten från de laborationer som var nödvändiga för att utveckla ett 

recept för mozzarella av fårmjölk. Här redovisar vi också det slutgiltiga mozzarella-receptet samt 

resultaten från det sensoriska testet. 

 

Laborationer 

Här beskrivs resultaten från de laborationer som har utförts i vår strävan efter att ta fram ett 

fungerande recept för mozzarella gjord på fårmjölk. 

 

Löpe (Laboration 1) 

Genom att tillsätta ett antal olika mängder löpe till en konstant mängd mjölk undersökte vi hur 

mycket som var lagom utifrån vår valda metod (Fankhauser, 2008). Vi gjorde ett test där vi 

jämförde hur olika mängder löpe (se Bilaga 1) fick mjölken att stelna och det visade sig att den mest 

lämpliga mängden var 3 gram löpe per 2 liter mjölk. Vid lägre koncentration stelnade aldrig 
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ostmassan inom den tid vi laborerade, d.v.s. vi uppnådde aldrig brytningspunkten. Vid högre 

koncentration blev mjölken grumlig direkt vid tillsats av löpe, och den resulterande ostmassan blev 

för hård och kompakt, vilket stämmer väl överrens med vad Fox (1993) har visat.  

 

Bakteriekulturer (Laboration 2-7) 

I laboration 2 tillverkade vi mozzarella på komjölk med två olika syrningskulturer; den ena kulturen 

kom från gräddfil och den andra kulturen kom från filbunke. Ostmassan vilade i rumstemperatur 

under 12 timmar ovanpå en varm ugn, enligt anvisning i ursprungsreceptet (Fankhauser, 2008). 

Dagen efter visade det sig att pH-värdet var 5,7 i ostmassan syrad med gräddfil och 5,3 i ostmassan 

som syrades med filbunke (se Bilaga 2). Vid sträckningstest visade det första provet bra resultat och 

formade fina, glansiga bollar av mozzarella. Dock var resultatet en ganska hård ost, samt lite för 

låga smaker. Provet som hade syrats med filbunke resulterade i slemmig vassle och en ostmassa 

som inte alls höll ihop. Slutsatsen blev att vi valde att använda gräddfil som syrningskultur i 

nästkommande laboration. 

 

Laboration 3 gick ut på att jämföra får- och komjölk utifrån det recept som tagits fram i laboration 1 

och 2. Dock bytte vi lokal på grund av platsbrist i skolan (se Bilaga 3). Vi startade med att mäta pH 

på båda mjölksorterna, för att få ett referensvärde. Båda var som väntat neutrala, Åsens komjölk låg 

på pH 7,1 och fårmjölken från Bredsjö Mjölkfår AB visade pH 7,0. Laborationen pågick över natten 

men efter tolv timmar gick ostmassan inte att sträcka, varken i provet med fårmjölk eller i provet 

med komjölk. Vi lät då proverna vila i några timmar till för att se om mjölksyrabakterierna skulle 

växa till mer. Ostmassan sträcktes inte ut då heller och vid mätning av pH visade det sig att nivån 

var i stort sett oförändrad från de respektive mjölksorternas ursprungliga värden. Inte heller vid 

nästa mätning sågs någon nämnvärd förändring av pH och detta resulterade i att ingen mozzarella 

kunde tillverkas. I detta försök fick vi således motsägelsefulla resultat och kunde därför inte se 

några tydliga svar på våra frågeställningar. Antingen fanns det inga levande mjölksyrabakterier från 

början i gräddfilspaketet, eller så fanns det någon anledning till att de inte förökade sig. 

 

Den fjärde laborationen gjordes med komjölk på grund av kostnadsskäl. Målet var att hitta ny 

bakteriekultur samt att säkerställa att bakterierna i det specifika paketet var aktiva innan vi tillsatte 

dem till den dyrare fårmjölken. Valet föll på filmjölk då Lena Hall
3
 nämnde det som en potentiell 

bakteriekultur. Ostmassan gick att sträcka ut efter tolv timmar, vilket vi tolkade som att 

bakteriekulturen som användes var aktiv och gick att ysta med (se Bilaga 4). pH mättes inte då det 

                                                 
3
 Lena Hall, Bredsjö Mjölkfår AB, samtal den 9 april 2012. 
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var för sent på natten för att få tillgång till laboratoriet. Nu var vi dock säkra på att vi hade en 

produkt med aktiva mjölksyrabakterier att använda i nästa laboration. 

 

Syftet med laboration 5 var att kombinera fårmjölk med ett antal olika bakteriekulturer som alla 

utgick från ett och samma filmjölkspaket som i laboration 4 befunnits aktivt. Tre prover med 

fårmjölk och ett med komjölk som alla var baserade på filmjölkskultur sattes (se Bilaga 5). Det 

första provet med fårmjölk sattes med ren filmjölk, det andra sattes med en kombination av filmjölk 

och crème fraiche och det tredje provet sattes med vassle från ystningen i laboration 4. Komjölken 

sattes också med vassle från laboration 4. Efter en timme uppvisades ett fungerande brytningstest i 

fårmjölken, medan komjölken inte var klar. På grund av den sena timman valde vi därför att kasta 

komjölken. Fårmjölken lämnades för att mogna över natt, och den resulterande ostmassan 

utvecklade lägre pH över tid (se Figur 2). Dock tog det så lång tid att vi tvingades överge testet 

innan de uppvisade sträckning. Med ännu ett delvis misslyckat försök fick vi leta efter andra 

faktorer till den långsamma tillväxten av mjölksyrabakterierna. Kanske spelade temperaturen en 

större roll än vi hade tänkt? När vi bytte lokal efter laboration 2 gick vi till ett svalare kök. Det 

ligger på källarplanet och har dessutom kraftigare ventilation. 
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Figur 2. pH-värdets förändring i ostmassan. Tiden anges i timmar efter lyckat brytningstest. 

 

I laboration 6 var syftet att undersöka dels hur bakteriestammarna i yoghurt passade som 

syrningskultur, dels att klargöra hur stor skillnad det blir i surhet under tid vid olika temperaturer. 

Två prov sattes på olika temperaturer (se Bilaga 6). För att få exakta temperaturer användes två 

vattenbad med cirkulatorer, de ställdes in på 22 °C respektive 30 °C. Den lägre temperaturen 

simulerade den ungefärliga rumstemperaturen från laboration 3-5 medan den högre temperaturen 
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var ett test för att se om vi kunde få snabbare syrning av mjölken och därmed kortare 

tillverkningstid. Utifrån pH-mätningarna såg vi att den lägre temperaturen gav låg utveckling av 

mjölksyra, efter 12 timmar hade pH-värdet endast sjunkit med 0,1. Den högre temperaturen 

medförde stor sänkning av pH efter 10 timmar, då vi uppmätte pH 5,6. Dessutom verkade syrningen 

öka exponentiellt i hastighet, pH-värdet hade sjunkit ytterligare 0,5 på nästföljande 2 timmar. 

Yoghurt fungerade bra som bakteriekultur och det blev tydligt att temperaturen under 

syrningsproccessen var en avgörande faktor. 

 

I laboration 7 testades tre olika temperaturer, 25 °C, 30 °C och 35 °C (se Bilaga 7). Målet var att se 

om 25 °C skulle ge märkbar skillnad jämfört med 22 °C i den föregående laborationen, samt att se 

ifall högre temperatur gav snabbare syrning av mjölken. Som framgår av Figur 3 var 

bakterietillväxten även vid 25 °C mycket låg, alltför låg för våra syften. Återigen visade sig 30 °C 

ge ett för vårt syfte godtagbart resultat efter 10 timmars syrning. Vid 35 °C fick vi ett delvis lyckat 

sträckningstest redan efter sex timmar, vid pH 5,6. Två timmar senare var ostmassan omöjlig att 

sträcka, pH visade då 5,0 vilket var alltför lågt. Ännu en gång kunde vi se temperaturens inverkan, 

den här gången dessutom med uppmätta pH-värden under laborationens gång, för att ytterligare 

tydliggöra mjölksyrabakteriernas tillväxt. 
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Figur 3. pH-värdets förändring i ostmassan. Tiden anges i timmar efter lyckat brytningstest. 
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Salt (Laboration 8) 

Som framgår av Bilaga 8 gick laboration 8 ut på att jämföra saltmängderna i den lag där 

mozzarellan vilar efter ystning för att se vilken som gav en balanserad smak. Fyra prover jämfördes 

där bitar av mozzarella fick vila två timmar i saltlag med salthalt som varierade mellan 2,5-10 % 

innan de lyftes ur lagen för att vila i 8 timmar så att saltet kunde fördelas jämnt i osten. De högre 

saltkoncentrationerna på 7,5 % och 10 % befanns vara alltför starka, medan 2,5 % befanns vara för 

mild. Koncentration på 5 % gav ett bra resultat, där smaken av salt inte var dominerande, men ändå 

tydligt märkbar. Slutsatsen blev att vi visste hur koncentrerad saltlag vi skulle använda när vi i nästa 

laboration skulle tillverka den slutgiltiga mozzarellan. 

 

Mozzarella (Laboration 9) 

I den sista laborationen skulle vi tillverka mozzarella av de båda mjölksorterna för att kunna utföra 

ett jämförande sensoriskt test. Metoden från laboration 6 och 7 användes och den ost som ystades 

av komjölk fungerade som väntat, medan fårmjölken gav en ost vars proteiner inte sträcktes ut 

speciellt långt vid sträckningstestet (se Bilaga 9). Detta resulterade i att den färdiga fårmjölksosten 

saknade mozzarellans karakteristiskt glansiga yta, utan såg mer porös ut. Fårmjölksmozzarellan fick 

inte heller samma skiktade struktur av ostmassan som eftersträvas. Resultatet för fårmjölken får ses 

som ett misslyckande, medan komjölken fungerade precis som vi ville. Vikten på färdig mozzarella 

var 560 g för komjölk och 882 g för fårmjölk. Båda sorterna är baserade på 2 liter mjölk som 

råvara. 

 

Receptur 

Utifrån de laborationer som har genomförts har följande recept utvecklats för tillverkning av 

mozzarella.  

 

Mozzarella (ca 600 g för komjölk, ca 900 g för fårmjölk) 

2 liter mjölk 

30 g Naturell Yoghurt (Arla, 3 %) 

3 g löpe, 42 IMCU/ml 

50 g salt, utblandad med 1 liter vatten till 5 % saltlag 

 

1. Värm mjölken försiktigt i kastrull till 32 °C och blanda i yoghurten. 

2. Lägg på locket och låt kastrullen stå på eftervärme i ca 15 minuter. 
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3. Vispa ner löpen i mjölken och låt den stå orörd på eftervärme i ca 45 minuter, utför därefter 

brytningstest. Vid misslyckat brytningstest, låt mjölken stå ytterligare 15-20 minuter och 

testa igen. 

4. Vid lyckat brytningstest, skär ett rutnät på 1x1 cm i koaglet. 

5. Sätt kastrullen på låg värme och rör om försiktigt, låt inte värmen överstiga 35 °C. 

6. Låt kastrullen vila i ca 15 minuter, häll sedan av 4 dl av vasslen som sparas i kyl. 

7. Lägg på locket och ställ ner kastrullen i 30-gradigt vattenbad. 

8. Utför sträckningstest efter ca 8 timmar. Vid misslyckat test, låt stå ca 30 minuter och försök 

igen. 

9. Vid lyckat sträckningstest, häll av vasslen. Blanda vasslen med de 4 dl som sparades 

tidigare. 

10. Hetta upp all vassle till 85 °C och häll över ostmassan. 

11. Arbeta ihop ostmassan till en stor klump. När ostmassan har gått ihop och är 55-60 °C är 

den redo för nästa steg. 

12. Ta upp ostmassan och börja försiktigt sträcka ut den. Fortsätt att sträcka och vik den ett par 

gånger, tills ostmassan blir trådig och glansig. 

13. Dela ostmassan på hälften och forma två runda bollar. Fortsätt sträck så att du får en slät och 

fin yta. 

14. Lägg bollarna i saltlagen (5 %). Kyl 2 timmar. 

15. Ta upp ur saltlagen, förvara inslaget i plastfilm i några timmar så att saltet fördelas i osten. 

16. Förvara i kyl, men avnjut så snart som möjligt! 

 

Sensoriskt test 

Testet genomfördes av 17 personer, varav 9 var kvinnor och 8 män. Åldersspannet låg mellan 19 

och 60 år. Alla respondenter fyllde i svarsblanketten korrekt, så vi fick inget bortfall (Sensoriskt 

test, 2012). Några tydliga resultat gick att utläsa. Komjölksmozzarellan tillverkad under laboration 

9 (se Bilaga 9) fick högst resultat i kriteriet gällande textur och även högst totalbetyg (se Tabell 3). 

Vad gällde utseende på ostarna fick ICA Basic nästan lika många röster som vår 

komjölksmozzarella. Vår fårmjölksmozzarella fick inga röster varken gällande utseende eller 

gällande textur, men däremot ungefär hälften av rösterna avseende smak. Inga tydliga skillnader i 

resultat gick att utläsa i förhållande till kön eller ålder. 
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Tabell 3. Resultat från sensoriskt test där tre sorters mozzarella jämfördes. 

 Komjölk – egen 

tillverkning 

Komjölk – ICA 

Basic 

Fårmjölk – egen 

tillverkning 

Vilken ost ser aptitligast ut? 10 st – 59 % 7 st – 41 % 0 st – 0 % 

Vilken ost har bäst textur? 15 st – 88 % 2 st – 12 % 0 st – 0 % 

Vilken ost smakar godast? 8 st – 47 % 1 st – 6 % 8 st – 47 % 

Vilken ost är sammantaget den bästa 

mozzarellan? 

14 st – 82 % 2 st – 12 % 1 st – 6 % 

 

 

Diskussion 

 

Som resultatet visar har receptutvecklingen misslyckats i det att fårmjölken vid ystning inte 

uppvisar mozzarellans karakteristiska drag vi beskriver tidigare i arbetet. Dock har vi visat att 

receptet fungerar utmärkt med komjölk som råvara, med samma naturliga mjölksyrakultur (för 

recept, se sid 19). Det visade sig även tydligt att den komjölksmozzarella som vi hade tillverkat 

tilltalade flest personer i det sensoriska testet, jämfört med både vår fårmjölksmozzarella och den 

industriellt tillverkade. 

 

Metod- och materialdiskussion 

Här diskuteras och analyseras styrkor och svagheter hos de olika metoder som använts under 

arbetets gång. Även material som råvaror och utrustning tas upp för att tydliggöra hur arbetet har 

fortlöpt. 

 

Receptutveckling 

Vid tillfället för den första laborationen kände vi enbart till löpens koncentration genom det som 

stod tryckt på etiketten. Styrkan 42 IMCU/ml sade oss inget i och med vår okunskap om ystning i 

allmänhet och den rekommenderade dosen som stod på flaskan var ett brett intervall. Genom att 

tillsätta ett antal olika mängder löpe till konstant mängd mjölk undersökte vi hur mycket som var 

lagom utifrån vår valda metod (Fankhauser, 2008). När vi sedan visste hur mycket löpe som 

behövdes (se Bilaga 1) blev nästa steg att testa olika sorters mjölksyrabakterier för att se om de gav 
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olika resultat. Målet var att uppnå ett tillräckligt bra resultat så att vi skulle känna oss säkra på 

genomförandet och därefter gå vidare till att använda fårmjölk. Anledningen till att vi inte testade 

med fårmjölk direkt berodde på att mjölken från Bredsjö Mjölkfår AB är en relativt dyr råvara. 

 

I laboration 2 lyckades vi i våra ögon relativt väl och vi kände oss därför säkra nog att gå över till 

fårmjölk. Alltså användes samma metod och syrningskultur i laboration 3, men resultatet uteblev 

helt (se Bilaga 3), vilket förvirrade oss. Vi antog, kanske felaktigt, att bakteriekulturen på något vis 

hade dött, antingen genom att just vårt gräddfilspaket var dåligt, eller genom att vi av misstag 

överhettat proven. Vid samtal med Lena Hall från Bredsjö tipsade hon om att använda filmjölk som 

startkultur, därför bestämde vi oss för att prova det. 

 

Efter att ha uppnått ett relativt gott resultat i laboration 4 kände vi oss säkra på att vi hade en aktiv 

syrningskultur och dagen efter använde vi samma paket för att försöka producera 

fårmjölksmozzarella. Vad vi dock inte hade tagit med i beräkningen var att bytet av lokal (se Bilaga 

2 & 3) även medförde större temperaturförändringar och laboration 5 gav inte något resultat alls. 

Då bakteriekulturerna som vi hade testat gett vitt skilda resultat övergav vi dem och försökte hitta 

en mer tillförlitlig syrningskultur för våra syften. Vi undersökte vilka typer av bakteriekulturer som 

används av professionella ostproducenter när de ystar mozzarella. Det vi fann var att de främst 

använder sig av en kombination där mjölksyrabakterierna S. thermophilus och L. bulgaricus ingår 

(Law & Tamime, 2010). Från Arla
4
 lärde vi oss att samma kulturer förekommer i deras naturella 

yoghurt.  

 

När vi läste på om dessa bakterier gick det upp för oss att temperaturen antagligen var viktigare än 

vi anat. I laboration 6 började vi använda oss av cirkulatorer för att kunna hålla ostmassan i en 

högre temperatur än den vi hade i rummet. Dessutom kan man ställa in gradtal exakt, och 

temperaturen hålls konstant över tid. När vi lät mjölksyrabakterierna från yoghurten arbeta i 30 °C 

blev det stor skillnad jämfört med samma bakterietillväxt i 22 °C. Att temperaturen var en 

avgörande faktor var nu uppenbart, och en mycket trolig anledning till att laborationerna uppvisat 

skilda resultat. Vi bestämde oss för att göra ytterligare temperaturtester, samt att mäta pH 

kontinuerligt för att noggrannare se i vilken takt mjölksyrabakteriernas tillväxt sker. I laboration 7 

såg vi återigen temperaturens påverkan och kunde tydligt se i vilka tidsintervall de olika proven 

sjönk mest i pH-värde. 

 

                                                 
4
 Arla, telefonsamtal med Arla Forum den 24 april 2012. 
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Då vi två gånger hade visat att ca 10 timmars syrning vid 30 °C gav ett fungerande sträckningstest 

beslutade vi oss för att använda det i vårt slutgiltiga recept. Den enda variabeln som saknades var nu 

vilken mängd salt som skulle användas i det slutgiltiga receptet, därför testades det i laboration 8. 

Därefter var vi redo för att tillverka de ostar som skulle användas i det sensoriska testet. 

 

Sensoriskt test 

Receptutvecklingen hade varit svårare än vi föreställt oss, med ett flertal laborationer med 

motsägelsefulla eller misslyckade resultat. Detta medförde att vi fick genomföra det sensoriska 

testet under endast en dag, med ett mindre antal respondenter än vi ursprungligen hade tänkt. De 

personer som genomförde det sensoriska testet var i åldern 19-60, dock var en majoritet inom 

åldersgruppen 20-30, vilket möjligen kan påverka resultatet. Könsfördelningen var jämn. De flesta 

av respondenterna studenter vid Restaurang- och hotellhögskolan, vilket kan innebära ett större 

intresse för mat och därmed eventuellt påverka vilka svar man får i ett sensoriskt test. 

 

Resultatdiskussion 

I vår informationssökning har vi inte hittat några vetenskapliga referenser till mozzarella tillverkad 

av fårmjölk. Vissa hemsidor på internet talar om att det är möjligt, men inga ger konkreta recept 

eller indikationer på att det faktiskt har gjorts (New England Cheesemaking Company, 2012b). Med 

vår begränsade förkunskap antog vi att det skulle vara möjligt, då det ju trots allt handlar om samma 

sorts råvara även om mjölken kommer från ett annat djur än ko eller buffel. Att ko- och fårmjölk 

hade olikheter kunde vi konstatera redan tidigt, men eftersom fårmjölken även har likheter med 

buffelmjölk (se Figur 1) fanns det hopp om en lyckad fårmjölksmozzarella. 

 

Vad gäller skillnader i de båda mjölksorterna har en olikhet varit hur snabbt löpen arbetar i mjölken. 

Som Fox (1999) nämner koagulerar fårmjölk med löpe snabbare än komjölk. Detta har vi 

observerat i både laboration 5 och 8 då fårmjölken i båda fallen uppvisat ett positivt brytningstest 

30-45 minuter tidigare än komjölken. Koaglet av fårmjölk har även känts mer kompakt än 

komjölken vars koagel tenderar att bli mjukt och lätt sönderfallande, vilket stämmer överens med 

vad Richardsson m.fl. (1978) påvisade. I och med detta är det möjligt att man skulle kunna minska 

mängden löpe utan att förlora någon större mängd ostmassa. Detta hade haft positiva konsekvenser 

rent ekonomiskt, men det skulle kunna medföra att själva processen tar längre tid. En större mängd 

löpe hade eventuellt medfört en snabbare ystning, men man löper risken att mjölken klumpar sig för 
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tidigt och inte bildar ett sammanhängande koagel, vilket i sin tur skulle kunna medföra att alltför 

mycket vätska tränger ut ur ostmassan. 

 

En annan skillnad vi har sett mellan ko- och fårmjölk är hur mycket ost som kan produceras. Vi fick 

en indikation på att fårmjölk ger mer ost än samma mängd komjölk redan i laboration 3. Mängden 

ostmassa skilde stort mellan de två proven, även om vi i det försöket aldrig fick tillräcklig 

produktion av mjölksyrabakterier och därmed inte kunde göra en färdig mozzarella. I laboration 9 

fick vi ett tydligt bevis, även om det inte blev dubbelt så mycket ost av fårmjölken, som Fox (1999) 

hade sett. I våra mätningar fick vi ut 560 g mozzarella av komjölk och 882 g mozzarella av 

fårmjölk, vilket betyder ca 50 % mer ost från fårmjölken.  

 

Ytterligare en skillnad framkom i en observation av den färdiga mozzarellan från laboration 9 (se 

Bilaga 9). Det var en tydlig färgskillnad mellan den mozzarella som var tillverkad av komjölk 

respektive den gjord på fårmjölk. Den senare var helt vit, medan komjölken hade gett en gulaktig 

ost. Detta stämmer väl överens med en skillnad i råvaran, nämligen att komjölk innehåller mer 

karotenoider, det vill säga färgämnen, än fårmjölk (Nozière m.fl., 2006).  

 

En av de stora felkällorna i produktionsledet har varit temperaturen. I laboration tre, när vi bytte 

lokal, försökte vi återskapa temperaturen från den tidigare lokalen genom att ställa ostmassan som 

syrades på en ugn. Dock var lokalen i övrigt kallare, då den ligger i källaren samt har mer effektiv 

ventilation. Bästa resultat har uppnåtts när vi har kunnat hålla en konstant temperatur på 30 °C i 

ostmassan och därför är det att rekommendera. Har man möjlighet att använda cirkulator eller en 

precis ugn för att syra ostmassan kommer det att underlätta arbetet. 

 

De olika bakteriestammarna som har använts för att syra ostmassan producerar mjölksyra i 

varierande takt. De är starkt beroende av den omgivande temperaturen (Law & Tamime, 2010).  

Exempelvis verkar rumstemperatur (ca 22 °C) vara för kallt för vissa bakterier som då helt upphör 

att producera mjölksyra (se Bilaga 6). Till och med 25 °C är för lågt för yoghurtkultur med S. 

thermophilus som vid denna temperatur endast sänkte pH i två liter mjölk med 0,1 under tio timmar. 

Då lyckade tester har utförts med olika sorters bakteriekulturer verkar det inte som att kulturen är 

direkt avgörande för om man kan sträcka osten eller inte, så länge man ger bakterierna rätt 

förutsättningar för att föröka sig. Är man intresserad av att få en så autentisk upplevelse som möjligt 

bör man dock använda sig av yoghurt då denna kultur används i traditionell tillverkning (European 

Bioinformatics Institute, 2012).  
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Enligt McCoy (1997) ökar hastigheten med vilken termofila bakterierna producerar mjölksyra vid 

högre temperatur, vilket i sin tur leder till en snabbare ystningsprocess. Dessutom kräver sträckning 

av ostmassan inte lika lågt pH om syrningsprocessen gått fort (Law & Tamime, 2010). Det omvända 

har vi märkt i laboration 2-5, d.v.s. långsam syrning kräver lägre pH för att få till sträckningstest. 

Vad som menas med snabb och långsam syrning är oklart, men efter tio timmar har sträckningstest 

gått att utföra kring pH 6 medan prover som inte nått under pH 6 på 12-14 timmar har behövt nå pH 

kring 5,1-5,3 innan sträckning är möjligt. För att avsevärt korta ner ystningsprocessen verkar det 

vara fördelaktigt att arbeta med högre temperatur. Detta påverkar i sin tur smaken då ost ystad vid 

högre temperatur inte kommer att vara lika syrlig, vilket kan upplevas som både positivt eller 

negativt beroende på smak. En sak som tidigare nämnts är även att sura miljöer kan ta död på 

smakgivande enzymer, men det är oklart ifall detta har någon större påverkan på färskostar som 

mozzarella där enzymerna inte har lång tid på sig att arbeta. Den främsta smakbäraren i mozzarella 

är just mjölken. De smakskillnader som finns i mjölk från olika djur, till exempel fårmjölkens mer 

pikanta smak (Woo & Lindsay, 1984), blir viktiga för slutprodukten.  

 

En annan viktig punkt att ta upp vad gäller receptets användbarhet är att anpassa temperaturen efter 

den tid man önskar att ystningen skall ta. Det slutgiltiga receptet i arbetet är utformat så att en sats 

ska kunna sättas på kvällen för att sedan färdigarbetas morgonen efter. För snabbare ystning är det 

möjligt att höja temperaturen eftersom S. thermophilus är som mest aktiv kring 42-45 °C (McCoy, 

1997). Dock bör man vara medveten om att en högre temperatur dels medför snabbare syrning, dels 

snabbare separation av vassle och ostmassa. I laboration 7 lade vi märke till att en temperatur runt 

35 °C började sträckas efter ca 6 timmar, därför är högre temperatur än 30 °C förmodligen inte 

lämpligt för att ysta över natt.  

 

En intressant iakttagelse som gjordes i laboration 2 var att provet med filbunke gav slemmig vassle 

(se Bilaga 2). I samtal med Lena Hall
5
 nämnde hon att produkter som var märkta "Mjölk från 

Norrland" tenderade att ge detta resultat. Den mest sannolika förklaringen är att mjölkråvaran i 

dessa produkter innehåller vissa underarter av mjölksyrabakterien L. lactis. I filbunke har det visats 

att L. lactis var. cremoris sätter ihop mjölkens kolhydrater till långa polysackarider, en typ av 

stärkelse, vilket gör att filbunken blir slemmig (Toba, Itoh, Takao, Kitazawa & Adachi, 1990). Ett 

annat exempel är Lactococcus lactis var. longi, vilket är den bakterie som används i långfil och ger 

filen dess sega konsistens (Danielsson-Tham m.fl., 2004). I laboration 5 innehöll ett av proven 

crème fraiche, som även det innehåller L. lactis var. cremoris, dock iakttogs ingen förändring av 

                                                 
5
 Lena Hall, Bredsjö Mjölkfår AB, samtal den 9 april 2012. 
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vasslen i det här fallet (se Bilaga 5). En tänkbar förklaring kan vara temperaturen i lokalen under 

syrningsprocessen. Som vi redan har konstaterat var temperaturen lägre i laboration 3-5 än under 

laboration 2. Möjligen har inte bakterierna förökat sig fort nog för att kunna bilda tillräckligt av de 

polysackarider som ger vasslen den slemmiga konsistensen. 

 

I det sensoriska testet visade det sig tydligt att en klar majoritet tyckte att vår mozzarella tillverkad 

av komjölk var bäst i sammantaget (se Tabell 3). I kriteriet ”utseende” var det ungefär jämnt med 

den industriellt tillverkade mozzarellan, medan det i kriteriet ”smak” var hälften som valde 

fårmjölksmozzarellan. Dock fick vår komjölksmozzarella nästan 90 % av rösterna i kriteriet 

”textur”. Att texturen är viktig för helhetsbetyget speglar den känsla vi har av hur en bra mozzarella 

ska vara; en färsk, krämig och lite seg ost. 

 

Många källor hävdar att mozzarellan är bättre ju färskare den är (McGee, 2004; Riley 2007). Då är 

det som minst risk att osten ska ha hunnit förändras vad gäller pH, vatteninnehåll och salthalt. 

Dessutom har enzymer och bakterier haft väldigt lite tid på sig att påverka smaken av den 

ursprungliga mjölken. Det hade varit intressant att undersöka olika förvaringssätt av mozzarellan 

för att se om man kan ge osten längre hållbarhet utan att förlora sina ursprungliga kvaliteter.  

 

Det behövs mer forskning kring råvaran fårmjölk vid mozzarellatillverkning för att avgöra vad det 

är som får den att ge annorlunda konsistens jämfört med komjölk. Tyvärr har varken vår 

undersökning eller några av de referenser vi har hittat gett några entydiga svar på problemet. En 

potentiell anledning är att fårmjölken kräver ett annat pH-värde än komjölken för att ostmassan ska 

kunna sträckas. En annan möjlig anledning är att proteinerna  i fårmjölken är mindre värmetåliga, 

vilket därmed skulle göra mozzarellatillverkning omöjlig. Det vore i så fall intressant att  utreda om  

man kan ysta fårost med liknande textur som mozzarella med en metod där ostmassan inte 

behandlas med hett vatten.  

 

 

Slutsats 

 

Fårmjölken visade sig vara olämplig vid ystning av mozzarella. I det kritiska moment när ostmassan 

sträcks i hett vatten reagerade proteinerna i fårmjölken annorlunda än de i komjölken. Dock var 

metoden framgångsrik för att ysta med komjölk. Med komjölk kunde vi tillverka en ost som visade 

upp de egenskaper vi tidigare hade fastställt som viktiga för en färsk, handgjord mozzarella. Den 
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mest lämpliga mjölksyrakulturen befanns vara en kombination av Streptococcus thermophilus och 

Lactobacillus bulgaricu, som båda finns i yoghurt. 

 

I det sensoriska testet gav panelen högre betyg till de egentillverkade ostarna gällande smak, medan 

den industriellt tillverkade mozzarellan fick många röster i kategorin utseende. Dock var det med 

stor marginal flest respondenter som satte vår komjölksmozzarella främst både gällande textur och 

som sammantaget bästa mozzarella. 
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Bilaga 1 – Protokoll från laboration 1 

 

Datum: 2012-03-27 

Lokal:  Metodköket, Hotell- och restauranghögskolan, Örebro Universitet 

Studenter:  Svante Feuk, Viktor Myhre Nordin 

Syfte:   Att undersöka hur mycket löpe som krävs för att koagulera en given mängd  

  mjölk. 

Metod: Tre prover med olika mängd löpe gjordes. Vi utgick från den av tillverkaren  

  rekommenderade dosen, som dock angavs i ett brett intervall. 

Recept:  Mozzarellarecept utvecklat av Fankhauser (2008) 

Råvaror:  2000g komjölk (Åsens Gammaldags, 3 %) 

  1,5-6 g Ostlöpe (Kemikalia) 

Utrustning:  3 kastruller à 5 liter, 3 vispar, våg 

 

Laborationsmall: 

Tid Prov 1 – 1,5 g löpe Prov 2 – 3,0 g löpe Prov 3 – 6,0 g löpe 

18:00 Start Start Start 

18:10 Tillsats av 1,5 g löpe Tillsats av 3,0 g löpe Tillsats av 6,0 g löpe, 

vätskan grumlas direkt 

18:55 Brytningstest: för mjuk Brytningstest: för mjuk Brytningstest: ok, 

fortfarande individuella 

klumpar från grumlingen 

19:40 Brytningstest: för mjuk Brytningstest: ok Brytningstest: för hård 

20:25 Brytningstest: för mjuk Brytningstest: ok Brytningstest: för hård 
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Bilaga 2 – Protokoll från laboration 2 

 

Datum: 2012-03-29/30 

Lokal:  Metodköket, Hotell- och restauranghögskolan, Örebro Universitet 

Studenter:  Svante Feuk, Viktor Myhre Nordin 

Syfte:   Att undersöka hur osttillverkningen påverkades av olika mjölksyraprodukter.    

Metod: De syrningskulturer som provades var gräddfil och filbunke. 

Recept:  Mozzarellarecept utvecklat av Fankhauser (2008) 

Råvaror:  4000g komjölk (Åsens Gammaldags, 3 %) 

  6g Ostlöpe (Kemikalia) 

  Tillsats Prov 1: 30g gräddfil (Milko, 12 %) 

  Tillsats Prov 2: 30g filbunke (Valio, 2,5 %) 

Utrustning:  2 kastruller à 5 liter, 2 vispar, 2 bunkar, finmaskig sil, digitaltermometer, våg, kniv, 

pH-mätare (SevenEasy, Mettler Toledo) 

 

Laborationsmall: 

 Prov 1 – Gräddfil Prov 2 - Filbunke 

18:00 Start Start 

20:00 Brytningstest: ok Brytningstest: ok 

09:00 Sträckningstest: ok Sträckningstest: ostmassan håller ihop 

dåligt, slemmig vassle 

09:05 pH 5,7 pH 5,3 
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Bilaga 3 – Protokoll från laboration 3 

 

Datum: 2012-04-09 

Lokal:  Kalastorget, Hotell- och restauranghögskolan, Örebro Universitet 

Studenter:  Svante Feuk, Viktor Myhre Nordin 

Syfte:   Att jämföra får- och komjölk vid tillverkning av mozzarella. 

  Dessutom att mäta pH på får- och komjölken. 

Metod: Två prover gjordes, på fårmjölk och komjölk. Båda proven hade samma tillsats av 

  syrningskultur och löpemängd. 

Recept:  Mozzarellarecept utvecklat av Fankhauser (2008) 

Råvaror:  2000g fårmjölk (Bredsjö Mjölkfår AB, opastöriserad, okänd fetthalt) 

  2000g komjölk (Åsens Gammaldags, 3 %) 

  60 g gräddfil (Milko, 12 %) 

  6 g Ostlöpe (Kemikalia) 

Utrustning:  2 kastruller à 5 liter, 2 vispar, 2 bunkar, finmaskig sil, digitaltermometer, våg, kniv, 

pH-mätare (SevenEasy, Mettler Toledo) 

 

Laborationsmall: 

Tid Prov 1 - Fårmjölk Prov 2 - Komjölk 

18:30 Start Start 

18:35 pH 7,0 pH 7,1 

20:00 Brytningstest: ok Brytningstest: ok 

08:00 Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte ok 

10:00 Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte ok 

10:05 pH 6,8 pH 6,8 

13:00 Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte ok 

13:05 pH 6,7 pH 6,8 

13:10 Ostmassan pressas samman till 

färskost 

Ostmassan kasseras 
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Bilaga 4 – Protokoll från laboration 4 

 

Datum: 2012-04-10 

Lokal:  Kalastorget, Hotell- och restauranghögskolan, Örebro Universitet 

Studenter:  Svante Feuk, Viktor Myhre Nordin 

Syfte:   Att undersöka hur filmjölk fungerade som syrningskultur, samt att säkerställa att 

  det specifika filmjölkspaketet innehöll aktiva mjölksyrabakterier. 

Metod: Endast ett prov med komjölk gjordes. Filmjölk användes istället för gräddfil, men 

  i övrigt med samma parametrar som tidigare laboration (se Bilaga 3) 

Recept:  Mozzarellarecept utvecklat av Fankhauser (2008) 

Råvaror:  2000g komjölk (Åsens Gammaldags, 3 %) 

  30 g filmjölk (Arla, 3 %) 

  3 g Ostlöpe (Kemikalia) 

Utrustning:  1 kastrull à 5 liter, 1 vispar, 1 bunkar, finmaskig sil, digitaltermometer, våg, kniv 

 

Laborationsmall: 

Tid Prov 1 - Filmjölk 

10:00 Start 

12:00 Brytningstest: ok 

22:00 Sträckningstest: inte ok 

24:00 Sträckningstest: inte optimalt, men nära en 

bra sträckning. Tydlig indikation på att 

bakteriekulturen var aktiv. 
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Bilaga 5 – Protokoll från laboration 5 

 

Datum: 2012-04-11/12 

Lokal:  Kalastorget, Hotell- och restauranghögskolan, Örebro Universitet 

Studenter:  Svante Feuk, Viktor Myhre Nordin 

Syfte:   Att tillverka fårmjölksmozzarella med tre olika syrningskulturer, baserade på  

  filmjölken från laboration 4. 

Metod: Filmjölken från laboration 4 användes dels ensamt, dels i kombination med crème 

  fraiche för att ytterligare säkerställa bakterietillväxt. Dessutom gjordes två test med 

  vassle från laboration 4 som syrningsmedel, ett för fårmjölk och ett för komjölk. 

Recept:  Mozzarellarecept utvecklat av Fankhauser (2008) 

Råvaror:  6000g fårmjölk (Bredsjö Mjölkfår AB, opastöriserad, okänd fetthalt) 

  2000g komjölk (Åsens Gammaldags, 3 %) 

  12 g Ostlöpe (Kemikalia) 

  Tillsats Prov 1: 30 g filmjölk (Arla, 3 %) 

  Tillsats Prov 2: 30 g filmjölk (Arla, 3 %) + 30 g crème fraiche (Arla, 34 %) 

  Tillsats Prov 3 & 4: 50 g vassle (Sparat från laboration 4, 2012-04-10) 

Utrustning:  4 kastruller à 5 liter, 4 vispar, 4 bunkar, finmaskig sil, digitaltermometer, våg, kniv, 

pH-mätare (SevenEasy, Mettler Toledo) 

 

Laborationsmall: 

Tid Prov 1 – 

Fårmjölk/Filmjölk 

Prov 2 – 

Fårmjölk/Filmjölk+CF 

Prov 3 – 

Fårmjölk/Vassle 

Prov 4 – 

Komjölk/Vassle 

23:00 Start Start Start Start 

24:00 Brytningstest: ok Brytningstest: ok Brytningstest: ok Brytningstest: inte ok 

10:00 Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte ok Testet avbryts 

10:05 pH 6,3 pH 6,7 pH 6,3  

13:30 Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte ok  

13:35 pH 6,0 pH 6,2 pH 6,0  

16:30 Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte ok  

16:35 pH 5,9 pH 5,9 pH 6,0  

19:00 Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte ok  

19:05 pH 5,7 pH 5,8 pH 5,8  

19:10 Testet avbryts Testet avbryts Testet avbryts  
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Bilaga 6 – Protokoll från laboration 6 

 

Datum: 2012-04-26/27 

Lokal:  Kalastorget, Hotell- och restauranghögskolan, Örebro Universitet 

Studenter:  Svante Feuk, Viktor Myhre Nordin 

Syfte:   Tvådelat, dels att undersöka hur bakteriestammarna i yoghurt passade som  

  syrningskultur, dels att klargöra hur stor skillnad det blir i surhet under tid vid  

  olika temperaturer.  

Metod: För att göra temperaturskillnaderna exakta användes två vattenbad med   

  cirkulatorer, som sattes till 22 °C för prov 1 resp 30 °C för prov 2. Den första  

  skulle då simulera den temperatur som vi tidigare har haft i rummet under  

  laboration 2-5 (Kalastorget). Den högre temperaturen prövades för att se om vi  

  kunde förkorta tillverkningstiden med en snabbare försurning. 

Recept:  Mozzarellarecept utvecklat av Fankhauser (2008) 

Råvaror:  4000g komjölk (Åsens Gammaldags, 3 %) 

  6 g löpe Ostlöpe (Kemikalia) 

  60 g Naturell Yoghurt (Arla, 3 %) 

Utrustning:  2 kastruller à 5 liter, 2 vispar, 2 bunkar, finmaskig sil, digitaltermometer, våg, kniv, 

pH-mätare (SevenEasy, Mettler Toledo) 

 

Laborationsmall: 

Tid Prov 1 – 22 °C Prov 2 - 30 °C 

22:30 Start Start 

24:00 Brytningstest: ok Brytningstest: ok 

10:00 Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: delvis ok, nära ett bra 

resultat 

10:05 pH 6,9 pH 5,6 

12:00 Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte ok 

12:05 pH 6,8 pH 5,1 

12:10 Testet avbryts Testet avbryts 
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Bilaga 7 – Protokoll från laboration 7 

 

Datum: 2012-05-02 

Lokal:  Kalastorget, Hotell- och restauranghögskolan, Örebro Universitet 

Studenter:  Svante Feuk, Viktor Myhre Nordin 

Syfte:   Att göra ytterligare en undersökning på hur temperaturen påverkar tillväxten av  

  mjölksyrabakterier vid tillsats av yoghurt. 

Metod:  De temperaturer som prövades var 25 °C, 30 °C och 35 °C. De två första skapades 

  återigen med hjälp av cirkulatorer och vattenbad. Det prov som skulle ha den  

  högre temperaturen fick stå i en Rationalugn. Dessutom mätte vi pH i   

  tvåtimmarsintervaller under hela processens gång. 

Recept:  Mozzarellarecept utvecklat av Fankhauser (2008) 

Råvaror:  6000g komjölk (Åsens Gammaldags, 3 %) 

  9 g löpe Ostlöpe (Kemikalia) 

  90 g Naturell Yoghurt (Arla, 3 %) 

Utrustning:  3 kastruller à 5 liter, 3 vispar, 3 bunkar, finmaskig sil, digitaltermometer, våg, kniv, 

pH-mätare (SevenEasy, Mettler Toledo) 

 

Laborationsmall: 

Tid Prov 1 - 25 °C Prov 2 - 30 °C Prov 3 - 35 °C 

10:30 Start Start Start 

12:00 Brytningstest: ok Brytningstest: ok Brytningstest: ok 

12:05 pH 7,1 pH 7,1 pH 7,1 

12:10 Provet sätts i 25°C Provet sätts i 30°C Provet sätts i 35°C 

14:00 pH 7,1 pH 7,1 pH 7,1 

16:00 pH 7,1 pH 7,0 pH 6,9 

18:00 pH 7,1 pH 7,0 pH 6,5 

18:05 Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte helt 

klar, men går att sträcka 

något 

20:00 pH 7,0 pH 6,7 pH 5,6 

20:05 Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte ok, har 

antagligen gått över tiden 

22:00 pH 7,0 pH 6,1 pH 5,0 

22:05 Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: ok Sträckningstest: inte ok, har 

antagligen gått över tiden 
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Bilaga 8 – Protokoll från laboration 8 

 

Datum: 2012-05-07/08 

Lokal:  Kalastorget, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro Universitet 

Studenter:  Svante Feuk, Viktor Myhre Nordin 

Syfte:   Att undersöka lämplig salthalt i mozzarella. 

Metod:  Mozzarella av komjölk tillverkades och lades sedan i saltlag med olika   

  koncentrationer av salt. Därefter provsmakades osten för att avgöra lämplig  

  saltmängd. 

Recept:  Mozzarellarecept utvecklat av Fankhauser (2008) 

Råvaror:  4000 g komjölk (Åsens Gammaldags, 3 %) 

  6 g löpe Ostlöpe (Kemikalia) 

  60 g Naturell Yoghurt (Arla, 3 %) 

  4x1 liter saltlag, 2,5 %, 5 %, 7,5 % & 10 % 

Utrustning:  2 kastruller à 5 liter, 2 vispar, 4 bunkar, finmaskig sil, digitaltermometer, våg, kniv, 

pH-mätare (SevenEasy, Mettler Toledo) 

 

Laborationsmall: 

Tid Prov 1 - 2,5 % Prov 2 - 5 % Prov 3 - 7,5 % Prov 4 - 10 % 

10:00 Ost läggs i saltlag Ost läggs i saltlag Ost läggs i saltlag Ost läggs i saltlag 

12:00 Ost tas upp ur 

saltlag och läggs i 

kylskåp 

Ost tas upp ur 

saltlag och läggs i 

kylskåp 

Ost tas upp ur 

saltlag och läggs i 

kylskåp 

Ost tas upp ur saltlag 

och läggs i kylskåp 

20:00 Provsmakning – 

aningen för mild 

sälta 

Provsmakning – 

jämn sälta med 

lagom balans 

Provsmakning – hög 

sälta, ej behaglig 

Provsmakning – 

mycket salt, 

obehagligt 
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Bilaga 9 – Protokoll från laboration 9 

 

Datum: 2012-05-08 

Lokal:  Kalastorget, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro Universitet 

Studenter:  Svante Feuk, Viktor Myhre Nordin 

Syfte:   Att tillverka mozzarella av får- och komjölk. 

Metod:  Två prover med fårmjölk respektive komjölk sattes för att tillverka mozzarella till 

  sensoriskt test.  

Recept:  Eget mozzarellarecept, se sidan 19 

Råvaror:  4000 g fårmjölk (Bredsjö Mjölkfår AB) 

  4000 g komjölk (Åsens Gammaldags, 3 %) 

  12 g löpe Ostlöpe (Kemikalia) 

  120 g Naturell Yoghurt (Arla, 3 %) 

  4 l saltlag (5 %) 

Utrustning:  4 kastruller à 5 liter, 2 vispar, 4 bunkar, finmaskig sil, digitaltermometer, våg, kniv, 

pH-mätare (SevenEasy, Mettler Toledo) 

 

Laborationsmall: 

Tid Prov 1 - Fårmjölk Prov 2 - Komjölk 

10:00 Start Start 

10:45 Brytningstest: ok Brytningstest: inte ok 

11:30 - Brytningstest: ok 

16:00 pH 6,8 pH 6,8 

16:05 Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte ok 

18:00 pH 6,5 pH 6,6 

18:05 Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte ok 

19:00 pH 6,4 pH 6,4 

19:05 Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: inte ok 

20:00 pH 6,3 pH 6,1 

20:05 Sträckningstest: inte ok Sträckningstest: ok 

Vikt färdig ost: 560 g 

21:00 pH 6,2 - 

21:05 Sträckningstest: inte ok - 

22:00 pH 6,0 - 

22:05 Sträckningstest: inte ok, tillverkning av ost 

ändå. 

Vikt färdig ost: 882 g 

- 
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Bilaga 10 - Mall för sensoriskt test av tre sorters mozzarella. 

 

Kön: Man Kvinna 

 

Ålder: _________ 

 

 

Provsmaka de tre ostsorterna i valfri ordning.  

Sätt ett kryss för det prov som bäst överrensstämmer med frågan. Endast ett kryss per fråga. 

 

  

429 

 

195 

 

841 

Vilken ost ser aptitligast ut? 

   

Vilken ost har bäst textur? 

   

Vilken ost smakar godast? 
   

Vilket prov är sammantaget den bästa 

mozzarellan? 

   

 

 

Tack för Din medverkan! 

 


