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Abstract 
 

En del personer, framförallt osttillverkare och butiksinnehavare, hävdar att det finns 

sensoriska skillnader mellan ostar gjorda på pastöriserad och opastöriserad mjölk. Frågan är 

om detta stämmer och vad som i så fall skiljer dem åt smak-, textur- och arommässigt. Det här 

är en litteraturstudie som bygger på fakta från fyra vetenskapliga artiklar. Artiklarna, som alla 

är vetenskapligt granskade och publicerade i någon tidskrift, hämtades från någon av 

databaserna Summon och Food Science and Technology Abstracts (FSTA). I alla artiklar 

framgick det att det fanns tydliga sensoriska skillnader mellan ostar gjorda på pastöriserad och 

opastöriserad mjölk. Ostarna gjorda på opastöriserad mjölk poängsattes i de flesta fall högre 

för smaker som fermenterat, get och mögel. Dessa ostar var också bittrare och syrligare än 

deras pastöriserade motsvarigheter. Generellt sett hade ostarna gjorda på pastöriserad mjölk 

inte lika intensiv smak och arom som de gjorda på opastöriserad mjölk. Ostarna gjorda på 

pastöriserad mjölk karakteriserades av söta, gräddiga och mjölkiga attribut. Dock tydde 

resultat på att vissa ostsorter, till exempel Muenster och Camembert, inte följde detta 

smakmönster. 

 

Nyckelord: arom, doft, skillnad, smak, textur. 
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Inledning 

Då och då blommar det upp debatter som tar upp problematik kring ostar gjorda på 

pastöriserad respektive opastöriserad mjölk. Diskussionerna handlar i regel om 

livsmedelshygien, och om det finns fler skadliga bakterier i den opastöriserade mjölken som 

sedan hamnar i osten. Under dessa diskussioner påstår inte sällan någon av debattörerna att 

smaken hos ostarna gjorda på opastöriserad mjölk är godare, gräddigare, mer utvecklad eller 

oförvanskad. En annan debattör kan mena precis tvärt om, och hävda att ostarna gjorda på 

pastöriserad mjölk blir bättre eller lättare når det önskade resultatet. Dessa påståenden är 

baserade på en eller flera personers individuella smakpreferenser, och kommer ofta från 

osttillverkare eller butiksinnehavare med ett ekonomiskt intresse som drivkraft. Därför kan 

det vara svårt att veta hur det egentligen ligger till. Denna uppsats är ett försök till att reda ut 

om det är någon sensorisk skillnad mellan ostar gjorda på pastöriserad respektive och 

opastöriserad mjölk, och vad denna skillnad i så fall består av. 

 

 

Bakgrund 

Davidson (2006, s. 160) påstår att den första osten tillverkades ungefär 5 000 år f. Kr. då 

människorna blev bofasta och började hålla boskap. Vidare hävdar han att den troligen kom 

till av en olyckshändelse då en herde försökte förvara mjölk i en komage. 

  

Pastörisering 

Enligt svensk lag måste all konsumtionsmjölk och grädde pastöriseras (Livsmedelsverket, 

2011). Processade mjölkprodukter omfattas dock inte av lagen, vilket innebär att det är tillåtet 

att producera ostar gjorda på opastöriserad mjölk (ibid). McGee (2004) hävdar att USA har 

ännu striktare regler kring opastöriserade mjölkprodukter, medan det i länder som Frankrike, 

Italien och Schweiz i en del fall är förbjudet att pastörisera mjölken i traditionella ostar som 

Brie, Parmesan, Camembert och Gruyère. Detta på grund av att pastöriseringen anses ta död 

på flera smakbärande mikroorganismer (ibid). 

 

Pastörisering av mjölk innebär att mjölken hettas upp till en specifik temperatur under en viss 

tid (Zottola & Smith, 1993). Anledningen till pastöriseringen är att avdöda många av de 

patogena mikroorganismer som kan förstöra mjölken och orsaka sjukdom hos människan 
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(ibid). Det finns flera tillvägagångssätt för att ta död på bakterierna varav det vanligaste sättet 

är att hetta upp mjölken till 72 grader i 15 sekunder, men det går även att hetta upp den till 63 

grader i 30 minuter, alternativt till 130-150 grader i 1-3 sekunder (McGee, 2004). 

 

I denna uppsats kommer ost gjord på pastöriserad eller opastöriserad mjölk hädanefter kallas 

pastöriserad respektive opastöriserad ost. 

 

Tillverkning 

Mjölken, enzymerna, mikroorganismerna samt ostmakarens skicklighet och handhavande 

ligger till grund för hur den slutgiltiga produkten blir (McGee, 2004). Framställningen skiljer 

sig åt mellan olika ostsorter (Davidson, 2006 s. 161) och varierar bland annat beroende på om 

det är en dessert- eller hårdost som tillverkas samt om mjölken är pastöriserad eller inte. 

 

Förbehandling av mjölken 

Vid tillverkning av opastöriserad ost är det viktigt att använda mjölk som inte är äldre än 48 

timmar (Berglund, 2006). På större mejerier är det vanligt att separera mjölken innan den 

genomgår pastörisering, medan osten på gårdsmejerierna ofta görs på helmjölk (Nilsson, 

2010). Separeringen sker i en separator som skiljer grädden från skummjölken genom att 

mjölkfettet har lägre densitet än vätskan (Nationalencyklopedin, 2012). Grädden och 

skummjölken pastöriseras var för sig innan de standardiseras, det vill säga blandas i 

önskvärda proportioner för att uppnå rätt fetthalt (Nilsson, 2010). 

 

Syrning 

Syrning innebär att mjölken värms upp till en viss temperatur innan den bakteriekultur som 

eventuellt ska användas tillförs (Berglund, 2006; Nilsson, 2010). Den temperatur mjölken 

värms till beror på ostsorten som tillverkas, vilket i sin tur är beroende av bakteriekulturen 

och eventuellt tillsatta mögelsvampar (Nilsson, 2010). Under ostens mognad pågår en 

nedbrytningsprocess som omvandlar laktosen i mjölken till mjölksyra och som dessutom 

bidrar med smak och doft (McGee, 2004). I de flesta fall tillsätts en bakteriekultur – dessa är 

kontrollerade enligt medicinsk standard (Høier m.fl., 2010) – men det går att tillverka ost utan 

att göra det (Fox, 1993). Anledningen till att opastöriserade ostar inte måste tillföras bakterier 

är att mjölken redan innehåller tillräckligt med naturliga mikroorganismer (ibid). I 

pastöriserade ostar har däremot en del av enzymerna och 99 % av bakterierna i mjölken, 
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inklusive de mjölksyrabakterier som annars hade kunnat syra den, avlägsnats (Høier m.fl., 

2010; McGee, 2004). 

 

Avlägsnande av vassle 

Löpe används för att bilda ett koagel
1
 av ystmjölkens protein, vilket är en förutsättning för att 

vasslen ska kunna avlägsnas från ostmassan (McGee, 2004). De aktiva enzymerna i löpen, 

chymosin och pepsin (Harboe, Broe & Quist, 2010), gör att kaseinet
2
 koagulerar och klumpar 

ihop sig (Davidson, 2006 s. 161). Hur mycket av vasslen som ska avlägsnas varierar beroende 

på vilken typ av ost som tillverkas (Nilsson, 2010). Vid tillverkning av dessertostar lyfts 

ostmassan upp ur vasslen och får därefter ”självdränera” (McGee, 2004). Hårdostar hanteras 

annorlunda genom att ostmassan först bryts, det vill säga delas upp i små kuber, för att 

därefter behandlas med omrörning och värmning innan den läggs upp i formar och pressas 

(Nilsson, 2010). 

 

Lagring 

Alla ostar saltas innan lagringen. Saltet kan tillföras på olika vis (Nilsson, 2010). Anledningen 

till saltningen är dels att öka hållbarheten genom att saltet minskar vattenaktiviteten och bidrar 

till en minskad tillväxt av mikroorganismer, dels för att få en fylligare smak (McGee, 2004). 

Wilkinson (1993) menar att osten utvecklas både smak-, arom- och texturmässigt under 

lagringen. Anledningen till detta är att enzymerna i osten bryter ner proteinet till aminosyror, 

och att fett bryts ner till fria fettsyror (McGee, 2004). Även pressning, ostens pH-värde, 

lagringstid, lagringstemperatur (Fox, Law, McSweeney & Wallace, 1993) samt vatten- fett- 

och salthalt har stor inverkan på ostens karaktär (SigBjörn, 2011). 

 

Sensorik 

Innan företaget ”Valley Ford Cheese Company” bestämde sig för att ställa om tillverkningen 

av en hårdost från opastöriserad till pastöriserad genomfördes en undersökning där det visade 

sig att majoriteten av smakpanelen föredrog den pastöriserade varianten (Moreda, 2010). 

Studien baserades på 46 slumpvis utvalda college-studenter som efter sensorisk träning fick 

                                                 
1
 Den massa som bildas då mjölkproteinet koagulerar. 

2
 Ett mjölkprotein. 
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genomföra ett preferenstest (ibid). Utfallet av preferenstestet visade att 34 av 46 föredrog den 

pastöriserade osten framför den opastöriserade vad gällde textur, samt smak och arom
3
.       

 

Berglund (2006) skriver att några fördelar med pastörisering är att ostkvalitén blir jämnare 

och att patogena mikroorganismer avlägsnas. Vidare menar Berglund (2006) att nackdelarna 

innefattar en mindre smakrik ost eftersom upphettningen förstör vissa aromatiska enzymer. 

 

McGee (2004) hävdar att bakteriefloran i pastöriserade ostar är betydligt mindre variationsrik 

än den i opastöriserade varianter. I den opastöriserade mjölken finns däremot en mångfald av 

bakterier och enzymer som under ostens mognad bidrar med smak- och doftämnen. Vidare 

menar McGee (2004) att ungefär hälften av dessa ämnen elimineras under pastöriseringen 

beroende på vilken pastöriseringsmetod som används. Vid den 63-gradiga pastöriseringen 

utvecklas toner av svavel och gröna löv, medan vissa enzymer och bakterier som bidrar med 

mjölkkaraktär inaktiveras (ibid). Pastörisering vid 72 grader är däremot inte lika skonsam då 

den genererar den starkt aromatiska gasen vätesulfid. Vidare påstår McGee (2004) att 

pastörisering denaturerar 10 % av vassleproteinerna, vilket kan bidra till förändrad smak. 

 

 

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på om det finns en sensorisk skillnad mellan ostar 

gjorda på pastöriserad respektive opastöriserad mjölk. 

 

Sensoriken har i denna uppsats begränsats till att gälla smak, arom och textur. Uppsatsens 

definition av smak innefattar grundsmakerna, samt fysisk stimuli i munnen så som strävhet 

och skarphet. Arom definieras som de doftkomponenter som uppfattas av luktsinnet genom 

epitelet
4
. Textur är den konsistens som kan mätas antingen sensoriskt eller mekaniskt. 

 

 

                                                 
3
 De testade variablerna var ”flavor” och ”texture”. ”Flavor” saknar översättning på svenska men kan likställas 

med den sammanslagna innebörden av ”smak” och ”arom”.  
4
 Utrymmet mellan svalget och näshålan. 
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Metod och material 

Grunden till resultatet i denna uppsats är en litteraturstudie som bygger på fyra vetenskapliga 

artiklar. Artiklarna är hämtade från databaserna Summon och Food Science and Technology 

Abstracts (FSTA), som båda indexerar artiklar från andra databaser. Det gjordes sökningar på 

databaserna vid tre olika tillfällen. För att minimera antalet träffar i databaserna valdes några, 

för ämnet relevanta, sökord ut. Orden som användes var: 

 

 “Sensory attributes” 

 ”Heat treatment” 

 ”Ewe´s cheese” 

 “Raw milk” 

 Cheese 

 Taste 

 Sensory 

 Profile 

 Flavour 

 Pasteurized 

De två sistnämnda sökorden har skiljd stavning på brittisk och amerikansk engelska, och för 

att få en mer global sökning kombinerades till exempel flavour med ”OR” följt av den 

amerikanska stavningen flavor. 

 

Sökorden varierades och kombinerades på olika sätt vid de olika söktillfällena (se bilaga 1). 

Artiklar som inte stämde överens med inklusions- och exklusionskriterierna valdes bort (se 

nedan). Efter att alla sökningar genomförts valdes nio artiklar ut för djupare studier. Fem av 

dessa artiklar svarade inte på syftet i tillräckligt stor utsträckning och valdes därför bort. De 

resterande fyra svarade helt eller delvis på syftet och fick därför utgöra resultatet i denna 

uppsats. 

 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 

Texterna som användes skulle uppnå följande krav: 

 Vara artiklar publicerade i en vetenskaplig tidskrift 

 Vara skrivna på engelska eller svenska 



9 

 

 Innehålla ett eller flera av de valda sökorden 

 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 

 Artiklar som inte svarade på syftet 

 Artiklar som inte kunde hittas i fulltext 

 Artiklar som inte stämmer in på inklusions- eller exklusionskriterierna  

För att få färre träffar och för att hålla oss till sensoriken söktes det även på kombinationer 

som exkluderade något eller några av orden, bacteria och pathogen. Orden kombinerades även 

i vissa fall med en asterisk (*). 

 

 

Resultat 
 

Smak 

Samtliga artikelförfattare menar att smaken hos de opastöriserade ostarna var mer intensiv än 

smaken hos de pastöriserade (Donald Muir, Banks & Hunter, 1997; Buchin m.fl., 1998; 

Awad, 2005; Chambers, Esteve & Retiveau, 2010). Chambers m.fl. (2010) kom fram till att 

majoriteten av de testade, opastöriserade franska dessertostarna hade en skarpare karaktär och 

starkare bitterhet än de pastöriserade ostarna i testet. Enligt Buchin m.fl. (1998) hade den 

opastöriserade osten av Morbier-karaktär en stickande smak och en bitterhet som inte var lika 

tydlig hos den pastöriserade motsvarigheten. Donald Muir m.fl. (1997) kom fram till att 

opastöriserad Cheddar var bittrare och syrligare än den pastöriserade Cheddarn. 

 

Chambers m.fl. (2010) visar att majoriteten av de testade, franska, pastöriserade ostarna 

karaktäriserades av högre sötma än de opastöriserade varianterna. Dock avvek de 

pastöriserade ostarna av sorterna Camembert och Muenster från detta mönster. Muenstern 

hade i sin pastöriserade variant högre bitter- frän- och syrlighet, och den testade Camemberten 

fick högre betygsättning för fränhet.  
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Awad (2005) visar i ett sensoriskt preferenstest att opastöriserad Ras-ost
5
 hade en högre 

smakintensitet och poängsattes högre i smakacceptans än den pastöriserade varianten. 

 

Arom 

Samtliga artiklars resultat tyder på att doften hos de opastöriserade ostarna alltid är mer 

intensiv (Donald Muir m.fl. 1997; Buchin m.fl., 1998; Awad, 2005; Chambers m.fl., 2010). 

Chambers m.fl. (2010) menar vidare att majoriteten av de testade, opastöriserade, franska 

dessertostarna i högre grad karakteriserades av aromattributen smörsyra, mögel och get. 

Donald Muir m.fl. (1997) visar på att aromerna svavel, gödsel och härsket dominerar i 

opastöriserad Cheddar. Buchin m.fl. (1998) kommer fram till att den opastöriserade varianten 

av Morbier-karaktär hade aromer som kryddor, svål, syrad mjölk, vitlök, härsket, animaliskt 

och kemiskt. 

 

Buchin m.fl. (1998) menar vidare att den pastöriserade varianten hade en starkare arom av 

färsk mjölk, men också av frukt. Donald Muir m.fl. (1997) kommer fram till att pastöriserad 

Cheddar domineras av gräddiga och mjölkiga aromer. Chambers m.fl. (2010) menar att de 

pastöriserade ostarna i huvudsak har en jordigare arom som av rå potatis och en mer mjölkig 

karaktär. Dock poängterar de att den pastöriserade Muenstern hade ovanligt stark arom av get, 

och att den pastöriserade Camemberten visade sig ha starka aromer av fermenterat, 

animaliskt, ammoniak och surkål.  

 

Textur 

Donald Muir m.fl. (1997) kom fram till att fabrikstillverkad, pastöriserad Cheddar generellt 

hade en fastare och mer gummiliknande textur än de opastöriserade varianterna. Däremot 

hade de Cheddarostar som inhandlats på gård väldigt olika texturer, oavsett om de var 

pastöriserade eller inte. Awad (2005) visar genom ett mekaniskt test av textur att det inte finns 

någon väsentlig skillnad mellan pastöriserade och opastöriserade Ras-ostar. Däremot visas det 

i artikelns sensoriska preferenstest att den opastöriserade Ras-osten får en högre 

texturacceptans. 

 

 

                                                 
5
 Författarnas översättning från engelskans "Ras cheese", som i sin tur är översatt från arabiskans راس بن ال  ج
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

Resultatet i studien om Ras-ost (Awad, 2005) bygger på ett preferenstest, vilket gör att det 

skiljer sig från de övriga vetenskapliga resultaten. Smakpanelen bestod av konsumenter, 

ostproducenter och universitetspersonal från ”Department of Dairy Science and Technology, 

Alexandria University”, vilket tyder på ett pålitligt resultat. Dock tar bedömningen endast en 

ostsort i beaktande, vilket inte kan visa på någon generell riktning i smakpreferens.  

 

Moreda (2010) genomförde också ett preferenstest, fast detta baserades på 46 college-

studenters åsikter om acceptansen av pastöriserade och opastöriserade ostars smak, arom och 

textur. Till skillnad från Awad (2005) kom Moreda (2010) fram till att pastöriserade ostar 

hade en högre smak- och texturacceptans, då 34 av de 46 college-studenterna föredrog den 

pastöriserade osten. Awads (2005) studie påvisar motsatt effekt; nämligen att de 

opastöriserade ostarna poängsattes högre för smakintensitet samt smak- och texturacceptans. 

Det finns flera tänkbara anledningar till varför studierna kom fram till olika resultat, varav en 

anledning skulle kunna vara den kulturella skillnaden mellan Egypten och USA. I USA finns 

strikta lagar kring opastöriserade ostar (McGee, 2004), vilket troligtvis skulle kunna bidra till 

att den amerikanska befolkningen inte är vana vid den intensivare smaken och aromen som 

till exempel McGee (2004), Buchin m.fl. (1998), Chambers m.fl. (2010) och Donald Muir 

m.fl. (1997)  menar uppstår i opastöriserade ostar. Awad (2005) hade däremot en vältränad 

smakpanel som dels bestod av konsumenter med även ostproducenter och universitetspersonal 

från ett universitet med inriktning mot mejerivetenskap. Att panelerna i de två olika studierna 

hade så pass skilda förkunskaper och erfarenheter av ost kan också vara en bidragande orsak 

till att de kom fram till olika svar. Ytterligare en förklaring till de skilda resultaten skulle 

kunna tänkas vara det faktum att det är två olika slags ostar som har testats, vilket gör att en 

övergripande slutsats kan vara svår att dra.  

 

Vad gäller de pastöriserade ostarna så är de flesta testerna enhetliga i sin vokabulär. De 

domineras huvudsakligen av gräddiga och mjölkiga aromer med vissa variationer som 

exempelvis frukt. Chambers m.fl. (2010) skriver att pastöriserade ostar har en jordig smak 

som av rå potatis och samtidigt en viss sötma, vilket hade kunnat vara en arom i liknande 
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riktning som fruktaromen Buchin m.fl. (1998) beskriver. Dock är det inte samma typer av ost 

som analyserats, och med olika tillverkningsmetoder varierar smaken.  

 

Samtliga artiklar visar att opastöriserade ostar har en mer intensiv smak och arom, vilket 

skulle kunna tyda på en generell skillnad. Vidare används smakbeskrivande ord som stickigt, 

fränt och skarpt för de flesta opastöriserade ostar; även aromer som smörsyra och härsket 

förekommer ofta. En anledning till detta kan vara att det förekommer mer kemisk nedbrytning 

av fetter och proteiner i opastöriserade ostar, vilket gör att de mognar snabbare och utvecklar 

fler aromer (Chambers m.fl., 2010). Att pastöriserade ostar domineras av mjölkiga och 

gräddiga aromer kan vara på grund av att den kemiska nedbrytningen förekommer i mindre 

utsträckning (ibid). 

 

McGee (2004) påstår att de enzymer som bidrar med mjölkkaraktär inaktiveras under 

pastöriseringen vilket säger emot Donald Muir m.fl. (1997) och Buchin m.fl. (1998) studier 

där det framkommer att pastöriserad Cheddar samt pastöriserade ostar av Morbier-karaktär 

hade starka arominslag av mjölk och grädde. Orsaken till de skilda åsikterna skulle kunna 

bero på att McGee (2004) inte definierar mjölk- och gräddkaraktär på samma vis som Donald 

Muir m.fl. (1997) och Buchin m.fl. (1998) gör. McGee (2004) syftar troligen till den mjölk- 

och gräddkaraktär som påträffas i opastöriserad mjölk medan Donald Muir och Buchin syftar 

på de mjölkaromer som påträffas i ost. Dessa attribut behöver nödvändigtvis inte vara 

likvärdiga. 

 

Vidare hävdar McGee (2004) att opastöriserade ostar, tack vare den rika bakteriekulturen och 

de många enzymerna, under lagringen utvecklar många nya smak- och doftämnen. Donald 

Muir m.fl. (1997), Buchin m.fl. (1998), Awad (2005) och Chambers m.fl. (2010) kommer 

fram till liknande resultat då alla dessa studier pekar på att opastöriserade ostar generellt sett 

karakteriseras av intensivare smak och arom. 

 

Awad (2005) visar med ett mekaniskt test av textur att det inte finns någon skillnad mellan 

pastöriserade och opastöriserade Ras-ostar. Donald Muir m.fl. (1997) kom däremot fram till 

att texturen i pastöriserad och opastöriserad Cheddar varierade beroende på vilken gård de var 

producerade på. Samtidigt skiljde sig smaken i de opastöriserade ostarna åt oberoende av 

vilken textur de hade. Författarna till artikeln drar därmed slutsatsen att det inte finns något 

nära samband mellan smak och textur när det gäller Cheddar. 
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Chambers m.fl. (2010) rapporterar att ostsorten Muenster och Camembert inte följde mönstret 

som tidigare påvisats. De upptäckte att den pastöriserade Muenstern fick högre poängsättning 

för smaker som skarphet och syra samt kärv-, frän- och bitterhet, med arominslag av 

fermenterat och get, vilka är attribut som annars tillskrivits de opastöriserade ostarna. Vidare 

fick även den pastöriserade Camemberten hög poängsättning för opastöriserade attribut. Detta 

tyder på att alla osttyper inte följer samma smakmönster. En rimlig förklaring till detta kan 

vara att ostarna som testades mot varandra inte kom från samma producent och därför kan ha 

nått olika mognadsgrad. 

 

Metod- och materialdiskussion 

De fyra artiklarna som utgör grunden för resultatet bygger alla på någon form av sensorisk 

bedömning gjord av en utvald smakpanel. I de flesta artiklarna var mätning av ostarnas 

sammansättning och innehåll, med hjälp av tekniska instrument, också en del av resultatet. I 

Chambers m.fl. (2010) artikel framgår att smakpanelen bestod av fem personer från Sensory 

Analysis Centre at Kansas State University, Manhattan, KS, och att var och en av dessa hade 

minst 1 000 timmars träning i sensorik, varav minst 100 var inriktade mot mejeriprodukter. 

Det gör att vi lagt mycket vikt vid detta resultat. Buchin m.fl. (1998) byggde sitt resultat på en 

tränad smakpanel bestående av tio personer. Donald Muir m.fl. (1997) hade endast kvinnliga 

bedömare i sin panel medan Awad (2005) använde sig av 10-15 personer som var 

ostproducenter, konsumenter samt personal som arbetade på ”Department of Dairy Science 

and Technology, Alexandria University”. 

 

De tre artiklarna som fokuserat på smakprofiler (Donald Muir m.fl.,1997; Buchin m.fl., 1998; 

Chambers m.fl., 2010) har alla valt att använda olika metoder för att bestämma vilka attribut 

som ska analyseras. Detta gör att samma ord som använts av två artiklar kan ha en intern 

definition som skiljer sig åt, och två olika ord kan ha samma eller liknande definition. En 

generell bedömning av smak- och aromskillnader blir då svår att göra. 

 

Två av artiklarna (Buchin m.fl., 1998; Awad, 2005) behandlar även aspekter ur 

mikrobiologisk synvinkel. Dessa aspekter redovisas inte i det här arbetet, då fokus ligger på 

de sensoriska analyserna. 
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Ett exklusionskriterie var att endast gå igenom vetenskapliga artiklar skrivna på engelska eller 

svenska. Detta har varit en nödvändighet för att kunna ta del av informationen på ett 

tillfredsställande sätt. Dock bör poängteras att väsentlig fakta kan ha förbisetts som varit 

skrivna på ett annat språk, vilket gjort att urvalet av artiklar blivit mindre och ökat svårigheten 

att hitta relevanta fakta. 

 

Diskussionen i denna uppsats bygger mest på en jämförelse mellan vetenskapliga artiklar. Att 

de populärvetenskapliga texterna inte har fått lika mycket utrymme i diskussionen beror på att 

dessa är svåra att jämföra med vetenskapen, där fakta baseras på sensoriska analyser. Inom 

populärvetenskapen kommer ofta åsikterna från enstaka personer, och har därför ingen 

vetenskaplig tyngd. 

 

 

Slutsats 

Det finns ingenting som tyder på generella liknelser i texturen beroende på om en ost har 

framställts på pastöriserad eller opastöriserad mjölk. Enligt flera vetenskapliga artiklar 

framgick det däremot att opastöriserade ostar i större utsträckning än pastöriserade hade en 

högre smak- och aromintensitet och att de karaktäriserades av en högre bitter-, frän- och 

syrlighet. De opastöriserade ostarna fick högre betyg gällande arom när det kommer till 

animaliska, getiga, kemiska, härskna, fermenterade och mögliga inslag. Pastöriserade ostar 

poängsattes däremot högre när det kommer till mjölk- och gräddaromer. Anledningen till 

skillnaderna gällande smak- och aromattribut beror med största sannolikhet på deras skilda 

bakteriekulturer. 
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Sökmatris     Bilaga 1. 

Datum 

Databa

s Sökord 

Antal 

ref. 

Kombinat

ion 

Antal ref. 

i 

kombinat

ion 

Antal 

lästa 

abstra

ct 

Antal 

lästa 

artikl

ar 

Använ

da 

artikla

r 

201201

19 FSTA "Raw milk" 6 481           

    Cheese 

35 

158           

    Flavor 

53 

186 1+2+3 124 9 3 3 

201201

23 

Summ

on Cheese 

218 

408           

    "Raw milk" 

14 

113 1+2+6 1 144 3 2   

    Pasteurization 

15 

890           

    Taste 

617 

337           

    Flavor 

370 

343 1+2+5+6 85 6 2 1 

    Sensory 

497 

791 1+2+6+7 315 1 1   

    

"Sensory 

attributes" 6 472           

    "Ewe´s cheese" 279 1+2+8+9 65 4 1   

201201

24 FSTA "Raw milk" 6 484           

    Cheese 

35 

183           

    Flavor 

54 

785           

    Sensory 

50 

886 1+2+3+4 56 4 1   

    

"Heat 

treatment" 9 736 2+3+5 88 9 3   

    Profile 

13 

728 1+2+4+6 13 1     

 

 

 

 

 

 

1 
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Artikelmatriser     Bilaga 2 

Chambers, Dolores H.; Esteve, Emilien & Retiveau, Annylse (2010). Effects of Milk 

Pasteurazation on Flavor Properties of Seven Commercially Avaliable French Cheese Types. 

Journal of Sensory Studies, 25, 494-511. 

 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Att fastställa smak- 

och aromprofilen 

mellan 7 

pastöriserade 

respektive 

opastöriserade, 

kommersiella, 

franska ostar. 

 

Bedöma om det 

finns en generell 

smak- och 

doftskillnad mellan 

de pastöriserade 

och opastöriserade 

ostarna.     

 

7 franska ostar 

(Saint Necataire 

Brie, Coulommier, 

Camembert, Bleu, 

Chèvre och 

Muenster) 

analyserades. 

Ostarna förekom i 

ett pastöriserat och 

ett opastöriserat 

exemplar. Ostarna 

tillverkades på 

olika platser men 

inhandlades hos en 

och samma 

leverantör. 

 

I panelen satt 5 

personer med stor 

erfarenhet av 

sensorisk analys 

och 

smakprofilering av 

mejeriprodukter.  

 

Intensiteten på 

aromerna mättes på 

en 15 gradigs skala, 

där 0 betydde 

”non” och 15 

”extremely strong”. 

 

 

Generellt sett hade 

opastöriserade ostar en 

starkare doft och 

syrligare smak med en 

ton av mögel, get, fukt 

och fermentering. De 

hade en hög frän- och 

bitterhet. De 

pastöriserade ostarna var 

sötare och hade smak av 

mull, smör och rå potatis. 

 

Ostarnas karaktär var 

beroende av ostfamilj 

och om de var 

pastöriserade eller inte. 

 

Den pastöriserade 

Camemberten och 

Muenstern följde inte det 

generella mönstret utan 

hade helt avvikande 

karaktärsdrag eller drag 

som liknade dem hos 

opastöriserad ost.  

Författarna diskuterar 

att vissa skillnader 

kan bero på att 

ostarna tillverkades 

av olika företag. 

Vidare diskuteras 

varför Muenstern och 

Camemberten inte 

följde det generella 

mönstret.  

 

Det konstaterades att 

anledningen till den 

aningen mögliga 

smaken hos de 

opastöriserade 

ostarna berodde på att 

de innehöll fler 

mikroorganismer.  

 

De mjölkiga inslagen 

i de pastöriserade 

ostarna tros bero på 

minskad nedbrytning 

av kemiska ämnen. 
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Donald Muir, D; Banks, Jean. M. & Hunter, E.Anthony (1997). A Comparision of the Flavor 

and Texture of Cheddar Cheeses of Factory or Farmhouse Origin. International Dairy 

Journal, 7, 479-485. 

 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Att ta reda på den 

sensoriska 

skillnaden (smak 

och textur 

skillnaden) 

mellan 

gårdsproducerade 

och 

fabrikstillverkade 

Cheddarostar. 

Samt vad som 

skiljer de 

gårdsproducerade 

pastöriserade 

ostarna från de 

opastöriserade 

ostarna 

tillverkade på 

gård. 

34 Cheddarostar 

testades. 15 var 

industriellt tillverkade, 

19 var producerade på 

gårdsmejerier i 

England/Wales. Både 

pastöriserade och 

opastöriserade  ostar 

testades.  

 

Ostarna inhandlades av 

lokala återförsäljare 

och ostbutiker. 

 

I smakpanelen satt 13 

kvinnliga bedömare 

med stor erfarenhet av 

profilering av 

mejeriprodukter. 

Smak, textur och 

”munkänsla” 

bedömdes för olika 

attribut och graderades 

på en 15-gradig skala. 

 

 

Skillnaden mellan 

pastöriserade ostar 

tillverkade i fabrik och 

på gård var blygsam. 

De opastöriserade 

ostarna hade generellt 

en mer intensiv smak. 

 

Resultat för 

aromskillnader 

presenteras. 

 

De fabrikstillverkade 

ostarna hade alla 

liknande textur. De 

gårdstillverkade ostarna 

hade däremot 

varierande textur, 

oavsett om de var 

pastöriserade eller inte. 

Den fastslagna 

skillnaden om den 

tydliga sensoriska 

mellan 

fabrikstillverkade 

Cheddarostar och 

Cheddarostar gjorda 

på opastöriserad 

mjölk diskuteras. 

 

Gårdstillverkade 

ostar visade, i 

jämförelse med 

fabrikstillverkade, 

stora variationer i 

sammansättningen 

både vad det gäller 

smak och textur. 

             

Vikten av att fukten i 

fettfri substans 

varierade mellan 

olika ostar på den 

sensoriska skillnaden 

diskuteras. 
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Buchin, S. m.fl. (1998). Influence of Pasteurization and Fat Composition of Milk on the 

Volatile Compounds and Flavor Characteristics of a Semi-hard Cheese. Journal of Dairy 

Science, 81, 3097-3108. 

 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Att fastställa hur 

kors diet och den 

inhemska 

mikrokulturen i 

mjölk påverkar de 

sensoriska och 

biokemiska 

karaktärsdragen på 

en hårdost (semi-

hard). 

 

 

Mjölk togs från kor 

som betade gräs 

(PP) och från kor 

som levde på hö 

(MP).  

All mjölk 

standardiserades 

och blandades som 

följer: Två 

opastöriserade 

blandningar, en 

med PP-grädde och 

en med MP-grädde; 

två pastöriserade 

blandningar, en 

med PP-grädde och 

en med MP-grädde. 

 

Ystningen skedde 

enligt receptet för 

osten "Morbier" 

och mognade i fem 

veckor. 

 

Doft, arom (med 

näsan genom 

munhålan) och 

smak utvärderades 

med en sensorisk 

smakpanel 

bestående av 10 

personer. 

 

De opastöriserade ostarna 

hade högre 

aromintensitet, vilket 

karaktäriserades av högre 

poäng för svål, 

kryddighet, animaliskt, 

syrad mjölk, vitlök, 

kemiskt, härsket, bittert 

och stickande, samt lägre 

poäng för mjölk, färsk 

mjölk och frukt. 

Författarna diskuterar 

de olika 

aromintensiteterna 

och varför vissa 

aromattribut var 

tydligare hos de 

opastöriserade 

ostarna. Vidare förs 

diskussioner om att 

Beuvier et. al funnit 

spår av syrlighet och 

bitterhet i 

pastöriserade ostar, 

vilket skiljde sig från 

detta resultat. 

Författarna diskuterar 

att det finns 

smakskillnader 

mellan pastöriserad 

och opastöriserad 

mjölk, och skillnader 

mellan PP-mjölk och 

HM-mjölk. 

 

Konklusion: 

Smakskillnader 

mellan pastöriserade 

och opastöriserade 

ostar upptäcktes.  
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Awad, Sameh (2005). Texture and Flavor Development in Ras Cheeses made from Raw and 

Pasteurized milk. Food Chemistry, 97, 394-400. 

 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Att undersöka 

förändringar i 

smak, proteolys 

och textur under 

lagringen av Ras-

ost gjord på 

pastöriserad och 

opastöriserad 

mjölk, och genom 

att använda sig av 

två olika termofila 

mjölksyrakulturer. 

 

2 bakteriekulturer 

användes och 

jämfördes mot ost 

på opastöriserad 

mjölk. 

 

Opastöriserad ko- 

och buffelmjölk 

(80:20, 4,6 % fett, 

0,18 % syra i form 

av mjölksyra) 

användes. Den 

pastöriserade delen 

värmdes till 63 

grader i 30 minuter. 

Ostarna lagrades i 

180 dagar. 

 

Den sensoriska 

bedömningen 

utfördes av en 

panel med 10-15 

ostbetygsättare. 

Bedömningar 

utfördes vid 60, 120 

och 180 dagars 

mognadsgrad då 

man betygsatte 

smakintensitet, 

smakacceptans och 

texturacceptans på 

en skala mellan 0-

100. 

 

Fukten i samtliga ostar 

sjönk under mognaden. 

Den mesta fukten 

försvann under de första 

30 dagarna. 

 

Resultat för 

texturmätning mätt med 

ett mekaniskt instrument 

presenterades. 

 

Den sensoriska 

utvärderingen gav den 

opastöriserade osten 

generellt högre poäng, 

men båda de 

pastöriserade ostarna 

ansågs vara acceptabla. 

Fuktminskningen 

under de första 30 

dagarna kan vara på 

grund av den andra 

saltningsfasen som 

skedde under den 

perioden. 

 

Hårdheten i relation 

till fuktighet och 

proteolys diskuteras. 

 

Den typiska smaken 

för Ras-ost 

uppfattades inte i de 

pastöriserade ostarna. 

 

Författarna diskuterar 

varför ost gjord på 

opastöriserad mjölk 

utvecklar de 

karaktäristiska 

smakerna snabbare än 

den gjord på 

pastöriserad mjölk. 
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