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Sammanfattning 

 

Groddar har blivit en mycket populär produkt bland konsumenter tack vare hälsofördelar som 

de har samt den stora variationsanvändningen i mat. Konsumenterna har dock på senare tid 

börjat bli försiktiga på grund av ett flertal sjukdomsutbrott som groddar har orsakat. I Sverige 

pastöriseras alla fröer innan groningen startar och betraktas tack vare detta som ett av de 

säkraste producentländerna vad gäller groddar. Denna studie har undersökt den 

bakteriologiska kvaliteten hos 12 olika sorters groddar, både pastöriserade och opastöriserade. 

Alla prover har genomgått en mikrobiologisk analys för att kunna kvantifiera eventuell 

förekomst av Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Enterobacteriaceae 37°C, 

Enterobacteriaceae 44°C och enterokocker, samt för att kunna kvantifiera det totala antalet 

aeroba bakterier. Resultatet visade ett stort antal av både Enterobacteriaceae 37°C och 

Enterobacteriaceae 44°C upp mot 6,77 respektive 5,67 log¹º cfu/g, samt att det inte är någon 

nämnvärd skillnad mellan pastöriserade och opastöriserade groddar. Inga prover innehöll L. 

monocytogenes eller B. cereus. Enterokocker kunde isoleras i fyra groddsorter, två 

pastöriserade och två opastöriserade där en av varje överskred gällande gränsvärde. 

Förespråkare vill garantera att svenska groddar är fria från bakterier och särskilt 

sjukdomsframkallande sådana. Kan man komma med sådana garantier när man har flera 

miljoner bakterier per gram samt att det inte verkar finns någon skillnad mellan svenska 

pastöriserade och utländska opastöriserade? 

 

Nyckelord: bakterier, gränsvärde, indikatorbakterie, kvantifiering, pastörisering
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1 Introduktion 

Idag ser vi groddar överallt, i butiker, på restaurangen och i våra egna kylskåp. Denna 

produkt har tack vare bland annat det stora vitamin- och proteininnehållet 

(Grönsakshallen Sorunda, 2013) blivit oerhört populära. En annan faktor är variationen 

av användningsområden, då de kan förekomma i olika typer av maträtter, exempelvis i 

smörgåsar och tacos eller i soppor och wok (Odlaren, 2011). Men är de verkligen så bra 

som vi tror? Groddar har orsakat ett flertal sjukdomsutbrott och i takt med den ökade 

populariteten har även utbrottsfrekvensen ökat och olika myndigheter varnar idag för 

riskerna. U.S. Food and Drug Administration (2013) skriver generellt om problematik 

kring råa produkter. De har utöver det en särskild informationsruta som enbart handlar 

om groddar och riskerna de medför. Henningsson (2011), reporter för tidningen Land, 

skriver däremot att svenska groddar aldrig anklagats för smittor och utbrott. Detta kan 

vara en följd av att producenter i Sverige pastöriserar sina frön innan groning. 

Henningsson (2011) citerar även My Sahlman, LRF:s smittskyddsexpert, som hävdar att 

pastörisering dödar bakterierna. Däremot ska Kenneth Bendroth på Munka Grodden ha 

sagt att ”man får räkna med att det alltid finns nåt skit på dem.” Mats Lindblad, 

mikrobiolog på Livsmedelsverket har enligt Lennander (2011), på Göteborgs Posten, sagt 

”man kan aldrig utesluta bakterier helt men man kan absolut säga att svenskodlat är 

säkert.”  

 

1.1 Ämnesrelevans för Måltidskunskapens och Värdskapets 

teori och metod 

Ämnet Måltidskunskap och värdskap är enligt Örebro Universitet (2012a) uppbyggd på 

olika discipliner med tre gemensamma programområden: ”Måltid som en upplevelse och 

estetisk gestaltning, Hälsosam, säker och hållbar måltid och Måltiden i samhällsrummet”. 

Detta arbete rör det andra området eftersom det syftar till att undersöka den 

bakteriologiska kvaliteten hos groddar och bedöma om det finns en säkerhetsrisk att äta 

dem. Arbetet täcker över två av de tre kunskapsformer som utbildningen på institutionen 
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baseras på; ”teori/vetenskap” och ”hantverk/praktisk kunskap” då det krävs både en 

teoretisk bakgrund och en praktisk laboration. 

Ett av forskningsområdena inom ämnet måltidskunskap, som finns vid Restaurang- och 

hotellhögskolan, är livsmedelshygien (Örebro Universitet, 2012b). Nationalencyklopedin 

(2013) definierar livsmedelshygien som ” förhållanden och åtgärder som är nödvändiga 

för att producera, tillverka, förpacka, lagra och distribuera livsmedel som utan risk kan 

konsumeras av människor.” Groddar som säljs i butik säljs ätfärdiga som säkra livsmedel, 

ändå har sjukdomsutbrott (se avsnitt 1.3.1) brutit ut vid ett flertal tillfällen. Groddarna har 

blivit kontaminerade med sjukdomsframkallande bakterier som lett till att många blivit 

sjuka och en del har även avlidit. 

Alsne (2004) berättar om ämnet måltidskunskaps uppbyggnad utifrån fem aspekter som 

påverkade måltidsupplevelsen vid ett restaurangbesök: produkten, mötet, rummet, 

styrsystemet och stämningen. Dessa aspekter samlades enligt Gustavsson (2004) under 

begreppet FAMM (Five Aspect Meal Model), en modell som man ofta använder sig av 

inom ämnet måltidskunskap. Två av de aspekterna berör detta arbetet mer påtagligt; 

produkten som innefattar bland annat maten och styrsystemet som delvis handlar om 

styrningen av måltiden. Groddar är idag en populär del av måltiden men på grund av all 

problematik som finns kring denna produkt behövs någon kontroll som ser till att den 

hanteras på rätt sätt i offentliga måltider. HACCP (Hazard Analysis Critical Control 

Point) är enligt Anticimex (2010) ett egenkontrollsystem som man använder i 

verksamheter för att upptäcka hälsofaror och hur man kan hantera dem. Det är ett viktigt 

verktyg för att styra behandlingen av maten så att inga risker uppstår. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att från livsmedelshygienisk synpunkt undersöka den 

bakteriologiska kvaliteten hos otillagade groddar från både Sverige och Nederländerna.  

- Vilken bakteriologisk kvalitet har groddar? 
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- Kan yttre faktorer som pastörisering och sköljning påverka det laborativa 

resultatet? 

 

1.3 Teoretisk bakgrund 

Under de senaste 30 åren har populariteten hos groddar ökat avsevärt (Robertson, 

Johannessen, Gjerde & Loncarevic, 2002). Samtidigt har förorenade groddar enligt Food 

Safety News (2011) orsakat runt 40 utbrott under de senaste 20 åren, där de stora 

problemen oftast rörde sig om Salmonella och Escherichia coli. Den ökade populariteten 

beror enligt Kim, Kim och Song (2009) och Weagant och Bound (2001) på det höga 

näringsvärdet och det låga kaloriinnehållet. Ett problem är att groddar oftast äts råa och 

otillagade. Weagant och Bound (2001), som i sin studie fokuserat på bakterien E. coli, 

skriver att groddarnas förvaring i vatten, både under och efter produktionen, tillsammans 

med det höga näringsvärdet och det neutrala pH-värdet ger ett optimalt förhållande för att 

bakterien ska kunna föröka sig. Europeiska Kommissionen (2013) hävdar att 

kontaminerade fröer, tillsammans med den för bakterier gynnsamma temperaturen och 

fuktigheten, kan utgöra ett hot mot folkhälsan. De påpekar även att denna produkt ska ses 

som ett ätfärdigt livsmedel och att kontrollerna måste bli hårdare. I diskussionen kring 

hur bättre kontroller kan genomföras nämner de att de endast har metoder för att 

kontrollera fröna innan de börjar gro på grund av den korta hållbarheten som groddarna 

har. De har heller ingen möjlighet att kontrollera, från en bakteriologisk synpunkt, hur 

produkten hanteras efter groning. Det de säger är egentligen att de inte kan garantera att 

produkten som finns i butiken, det ätfärdiga livsmedlet, är säker för konsumenterna. Kim, 

Kim & Song (2009) och Waje & Kwon (2007) menar att fokus borde ligga på 

förebyggande åtgärder i produktionen. 

 

1.3.1 Sjukdomsutbrott 

Groddar erkänns idag, enligt Kim, Kim och Rhee (2012), som en möjlig smittokälla till 

matrelaterade sjukdomar. Ett ökat antal sjukdomsutbrott på grund av groddar har 

rapporterats och detta anses bero på produktens ökade popularitet (Barak, Whiteland & 
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Charkowski, 2002; Wang et al., 2012; Waje & Kwon 2007). De tre bakterier som kretsar 

kring de flesta studier är E. coli, Listeria monocytogenes och Salmonella spp. Salmonella 

är däremot en mindre frekvent bakterie i Sverige enligt Smittskyddsinstitutet (2012). 

 

1.3.2 Bakterieförekomst 

En liknande studie, om än mer omfattande, som den föreliggande har gjorts i Norge av 

Robertson et al. (2002). De testade groddar som fanns tillgängliga i Norge. Fyra 

omgångar groddar undersöktes, alfalfa, mungbönor, rädisor och även en mix av olika 

groddar. Deras resultat visade ingen förekomst av någon av bakterierna L. 

monocytogenes, E. coli och Salmonella spp. Däremot fanns TCB1, Thermotolerant 

coliform bacteria, som de förklarar kan varna för att det kan finnas 

sjukdomsframkallande bakterier i proverna. 

En liknande studie har även gjorts av Danielsson-Tham och Holm (1983) på 

opastöriserade frön. De har undersökt den bakteriologiska kvaliteten hos både köpta 

ätfärdiga groddar och frön samt eventuell påverkan av sköljning. Deras resultat visar 

emellanåt en högre förekomst av enterokocker. De kunde inte märka någon särskild 

skillnad mellan sköljningsbehandlingarna utan drar slutsatsen att groddar naturligt 

innehåller höga halter av bakterier. 

En studie gällande bakterieförekomst och bakterieutveckling hos alfalfa- och rapsgroddar 

gjordes av Kim, Kim och Rhee (2012). Studien baserades på tester av bakterierna 

Bacillus cereus, E. coli, L. monocytogenes, Salmonella spp och Staphylococcus aureus 

samt testet Totalantal som handlar om att få reda på den totala mängden bakterier i ett 

prov utan syfte att identifiera vilka arter det är (EMSL, 2013). Deras resultat visade 

förekomst av B. cereus och L. monocytogenes samt att det totala antalet bakterier ökade 

mellan de olika groningsstadierna. De gjorde även mätningar på eventuell 

bakteriereduktion om man tvättade groddarna innan förpackning och kom fram till att den 

                                                 
1  TCB – Värmetåliga bakterier, tillhörande familjen Enterobacteriaceae och som växer vid 44°C 
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reduktionen var minimal. Deras slutsats är att det måste tas fram bättre metoder och 

kontroller. 

Om bakterierna avlägsnas eller inte vid sköljning beror på deras förmåga att vidhäfta. 

Barak, Whiteland och Charkowski (2002) studerade om det fanns en skillnad mellan E. 

coli och S. enterica i förmåga att efter ett flertal tvättar fortfarande hålla sig kvar på 

groddarna. Deras resultat visade, till skillnad från Kim, Kim och Rhees (2012) resultat, 

att man kunde få bort större delen E. coli medan Salmonella höll sig kvar utan att 

påverkas något nämnvärt. Studien talar för att Salmonella kan vara ett större problem vid 

en kontamination2. Författarna vill däremot inte förringa farorna kring E. coli utan 

poängterar att även om de flesta av bakterierna går att skölja bort kan fortfarande en liten 

andel orsaka stora problem för människors hälsa. Om bakterierna går att avlägsna eller 

inte kan påverkas av var i groddarna de befinner sig. Warriner, Spaniolas, Dickinson, 

Wright och Waites (2003) studerade var bakterierna befinner sig på groddarna efter 

produktionen. De analyserade E. coli och S. montevideo i böngroddar. De kunde visa att 

redan efter 24 timmar hade bakterierna etablerat sig både på groddarnas utsida och insida. 

De menar att genom att binda sig till den inre strukturen skyddar bakterierna sig. Enligt 

författarna betyder detta att det inte hjälper med någon form av kemisk tvättning efter 

produktionen då det endast påverkar bakterierna som befinner sig på ytan. Fokus måste 

enligt dem ligga på produktionens början där man måste försäkra sig om att groddfröerna 

aldrig blir kontaminerade. 

 

1.3.3 Behandling 

Det finns flera sorters behandlingar för groddar än att endast tvätta dem. Kim, Kim och 

Song (2009) skriver om olika sätt att behandla alfalfa- och klövergroddar. Testerna gällde 

bakterierna E. coli, S. Typhimurium och L. monocytogenes. De olika behandlingssätten 

som undersöktes var användning av fumarsyra, klordioxid och UV-C-strålning i olika 

kombinationer. Resultatet av deras studie visade att en kombination av fumarsyra och 

                                                 
2 Kontamination - smitta 
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strålning eller klordioxid var den mest effektiva behandlingen. Fördelar med strålning har 

även undersökts av Waje et al.(2009) som skriver att strålning kan vara ett bra sätt att 

reducera bakterierna men poängterar att det måste vara rätt dos då groddarna annars kan 

ta skada. Problemet enligt Food Safety News (2013) är dock att strålning är ett mindre 

populärt alternativ hos kunderna som helst inte vill ha det. 

 

1.3.4 Pastörisering 

Björkehag (2012) som har skrivit en uppsats om ”Bakteriofager som biokontroll av 

salmonellakontaminerade groddar”, har i sin studie besökt Robert Sundström från 

Grogården. I en intervju med honom berättade han om pastöriseringen och förklarade att 

groddarna sänks ner i 85°C vatten i 30 sekunder. Enligt Sund.nu (2011) är detta 

utmärkande för Sverige som enligt en undersökning är det enda landet av åtta som 

pastöriserar sina groddfrön innan groning. Detta ska enligt undersökningen göra Sverige 

till en av de säkraste groddproducerande länderna. 

 

1.3.5 Bakteriologiska gränsvärden i livsmedel 

Det finns vägledande gränsvärden för olika bakterieslag och de anger hur mycket som 

högst bör förekomma i ett livsmedel för att det fortfarande skall räknas som säkert. 

Gränsvärdena anges som cfu3/g och innebär antalet kolonier (bakterier) per gram prov. 

Tham (2013, muntlig uppgift) har tillsammans med dokumentet ”Vägledning för 

mikrobiologisk bedömning av livsmedelsprov” satt de gränsvärden som är relevanta för 

denna uppsats: 

 Enterobacteriaceae 37° - <10 000 cfu/g - log¹º 4 

 Enterobacteriaceae 44° - <100 cfu/g - log¹º 2 

 Enterokocker – <1000 cfu/g - log¹º 3 

 B. cereus – <10 000 cfu/g - log¹º 4 

                                                 
3  Cfu – Colony forming unit ≈ bakterier per gram 



   

9 

 

 

  L. monocytogenes – <100 cfu/g - log¹º 2 

 

1.4 Metod och Material 

1.4.1 Litteratursökning 

Studien inleddes med en litteraturstudie för att utforska kunskaper som redan finns inom 

ämnet och för att få underlag för tillvägagångsättet i den föreliggande studien. Databasen 

BIOSIS Previews användes som sökgrund. Sökord begränsades till tre stycken, Sprout*, 

bacteria och contamination efter diskussion med handledare. Endast artiklar från år 2000 

och framåt eftersöktes. Endast artiklar i fulltext användes och sökresultaten sorterades 

efter relevans. En önskan var att ordet sprout* skulle finnas med i titeln. Ytterligare en 

artikel från 1983 kom sedan att användas på handledarens inrådan då den innehöll, för 

denna uppsats, relevant information. (se Bilaga 1) 

 

1.4.2 Urval av groddar 

Det ingick 12 olika varianter av groddar i denna studie varav tre fick genomgå en extra 

analys som sköljt prov. Alla prover kodades från A till O. De prover som sköljdes (L, M 

och O) var de som var opastöriserade och där det stod på förpackningen att man skulle 

skölja innan förtäring. En del av de pastöriserade hade även en uppmaning att man skulle 

skölja innan förtäring men på grund av begränsade ekonomiska resurser analyserades 

dessa endast som osköljda. Prov B är det enda provet som analyserats efter 

utgångsdatum. Detta på grund av att det inhandlades samma dag som utgångsdatum men 

ansågs kunna visa på en verklig situation där konsumenten utan att veta det inhandlar en 

produkt med kortare konsumtionsperiod än man förväntar sig. Provet togs med för att se 

resultatet av en sådan situation. Alla prover var förpackade i frigolittråg och inplastade. 

A – Böngroddar. Utgångsdatum 130507, laboration inleddes 130506. Pastöriserade frön, 

gjord av Mungböna. KRAV, Europalövet (ekologisk produktion) och Svenskt Sigill. 

B – Rädis-Alfalfagroddar. Utgångsdatum 130505, laboration inleddes 130506. 

Pastöriserade frön. KRAV, Europalövet och Svenskt Sigill. 
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C – Alfalfagroddar. Utgångsdatum 130509, laboration inleddes 130506. Pastöriserade 

frön av Blålusern. KRAV, Europalövet och Svenskt Sigill. 

D – Groddmix. Utgångsdatum 130508, laboration inleddes 130506. Pastöriserade frön av 

Alfalfagroddar, Böngroddar, Rädisgroddar och Linsgroddar. KRAV, Europalövet och 

Svenskt Sigill. 

E – China Rosé. Utgångsdatum 130512, laboration inleddes 130510. KRAV, Svenskt 

Sigill och Europalövet. 

F – Rödbetsgroddar. Utgångsdatum 130512, laboration inleddes 130510. Svenskt sigill. 

G – Linsgroddar. Utgångsdatum 130515, laboration inleddes 130513. KRAV, 

Europalövet och Svenskt Sigill. 

H – Alfalfagroddar. Utgångsdatum 130515, laboration inleddes 130513. KRAV, 

Europalövet och Svenskt Sigill. 

I – Böngroddar. Utgångsdatum 130507, laboration inleddes 130513. Pastöriserade frön 

av mungböna. KRAV, Europalövet och Svenskt Sigill. 

J – Vitlöksgroddar. Utgångsdatum har uteblivit, laboration inleddes 130513. 

K – Lökgroddar. Utgångsdatum130515, laboration inleddes 130513. 

L – Vitlöksgroddar (sköljt). Utgångsdatum har uteblivit, laboration inleddes 130513. 

M – Lökgroddar (sköljt). Utgångsdatum 130515, laboration inleddes 130513. 

N – Rädisgroddar. Utgångsdatum 130515, laboration inleddes 130514. 

O – Rädisgroddar (sköljt). 130515. Utgångsdatum, laboration inleddes 130514. 

 

1.4.3 Bakteriologiskt urval 

I denna studie undersöks groddar på förekomsten av Enterobacteriaceae 37°C, 

Enterobacteriaceae 44°C, L. monocytogenes, B. cereus, enterokocker och totala antalet 

aeroba bakterier. Fox (2011), på University of South Carolina School of Medicine, 

förklarar att Enterobacteriaceae är en större bakteriefamilj som innehåller flera 

bakteriearter, exempelvis E. coli där vissa stammar kan vara sjukdomsframkallande. 

Därför används denna art som en indikatorbakterie. Symptomen kan variera från mild 
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diarré till EHEC, enterohemorragisk Escherichia coli, som i värsta fall kan vara 

livshotande. Valen av de analyserade bakterierna är grundade på tidigare forskning. 

 

1.4.4 Genomförande av Laboration 

Spädningsschemat ändrades under laborationens gång för att vara bättre anpassat efter det 

antal bakterier som groddarna innehöll. Parenteserna inrymmer de ursprungliga 

spädningarna som ändrades efter de första fem proverna. Proverna späddes 1/10 (= 

spädning 1), 1/100 (= spädning 2), 1/1000 (= spädning 3) och så vidare till spädning 7. 

Detta gör man för att kunna räkna antalet kolonier. Metoderna är enligt NMKL. 

Slutgiltigt spädningsschema var följande: 

Totalantalet aeroba bakterier 30°: 4-7 

Enterobacteriaceae 37°C: 3-6 (1-4) 

Enterobacteriaceae 44°C: 1-3 

Enterokocker: 1-2 (2-4) 

Bacillus cereus: 1-2 

 

Nedan följer en beskrivning av analyserna som gällde för alla prover. Dag 1 representerar 

varje provs laborationsstart. 

DAG 1 – Alla prover vägdes upp till 10 gram för att sedan blandas med 90 ml fysiologisk 

koksaltlösning (= spädning 1). De tre opastöriserade vägdes upp en extra gång för att 

analyseras som både sköljda och osköljda. Proverna stomacherades i en stomacher4 för 

att sedan i olika spädningar spridas på respektive agarplatta. För att undersöka 

förekomsten aventerokocker användes substratet Slanetz och Bartley-agar (SlaBa-agar) 

där 0,1 ml spätt prov racklades 5 ut på färdiggjutna agarplattor för att sedan inkuberas i 

44°C i två dygn. För B. cereus användes blodagarplattor där 0,1 ml racklades ut på 

färdiggjutna agarplattor för att sedan inkuberas i 37°C i ett dygn. För Enterobacteriaceae 

37°C och 44°C används substratet Violet Red Glucose Agar (VRGG-agar). En ml av 

                                                 
4  Stomacher – en maskin som krossar och blandar provet. 

5 Rackla – en metod för att jämnt fördela provet på en agarplatta. 
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respektive spädning blandades tillsammans med smält substrat i varsin petriskål för att 

sedan inkuberas i ett dygn i respektive temperatur. En ml av de olika spädningarna 

blandades tillsammans med substratet PCA, för beräkning av totalantalet aeroba 

bakterier, för att sedan inkuberas i 30°C i tre dygn. För att undersöka förekomsten av L. 

monocytogenes gjordes en anrikning6 där 25 gram av produkten stomacherades med 225 

ml Half Fraser7 som sedan inkuberades i 30°C i ett dygn. pH-värdet mättes på samtliga 

prover. 

DAG 2 – Prover för Enterobacteriaceae 37°C och 44°C och för B. cereus kontrollerades 

och eventuella bakteriekolonier räknades.  Av de räknade bakteriekolonierna för 

Enterobacteriaceae 37°C och 44°C renströks fem kolonier från varje platta på 

blodagarplattor som sedan inkuberades ett dygn i 37°C. Från Listeria-anrikningen togs 

0,1 ml för att racklas ut på Agar Listeria acc. to Ottaviani & Agosti (ALOA) eller oxolinic 

acid-esculin-azide-agar (OAA-agar) (båda användes i denna studie) för att sedan 

inkuberas 37°C i två dygn. En mängd av 0,1 ml fördes även över till ett Whole Fraser8-

rör (10 ml) för att inkuberas i ett dygn. 

DAG 3 – För bestämning av antalet enterokocker räknades alla maronröda kolonier på 

SlaBa-agar. Oxidastest9 gjordes på kolonimaterial från Enterobacteriaceae 37°C och 

44°C som renstrukits föregående dag på blodplattor. En mängd på 0,1 ml från Whole 

Fraser racklades ut på ALOA eller OAA-platta. 

DAG 4 – Totalantalet aeroba bakterier räknades på PCA. Listeria-prov som sattes dag 2 

på ALOA/OAA kontrollerades på förekomst av typiska L. monocytogenes-bakterier. Vid 

misstanke på L. monocytogenes gjordes gram-färgning och granskning i mikroskop. 

                                                 
6  Anrikning – En buljong som används för att sänka detektionsgränsen i ett prov. 

7  Half Fraser – medium för att isolera Listeriabakterier. 

8  Whole Fraser - medium för att isolera Listeriabakterier. 

9  Oxidastest – Test för att identifiera oxidaspositiva alternativt oxidasnegativa Enterobacteriaceae. 
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DAG 5 – Listeria-prov som sattes dag 3 på ALOA/OAA kontrollerades på förekomst av 

typiska L. monocytogenes-bakterier Vid misstanke på Listeria gjordes gram-färgning och 

granskning i mikroskop. 

 

1.5 Forskningsetisk planering 

Fyra etiska områden som man bör ta hänsyn till lyfts fram i boken Ethics in social and 

behavioral research från 1978 av Diener och Crandall (Bryman, 2011). 

1. Om det förekommer någon skada för deltagarnas del, 2. Om det förekommer någon 

brist på samtycke från deltagarnas sida, 3. Om man inkräktar på privatlivet, 4. Om det 

förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller underhållande av viktig 

information.  

1. De producenter som berörs i denna studie kommer att förbli anonyma i uppsatsen och 

benämnas som A, B, C och så vidare. Informationen om producenterna kommer dock att 

finnas hos författaren. 

2. Groddarna som undersöks i denna studie är från olika producenter och de säljs genom 

olika leverantörer och butiker och därför kommer ingen direkt kontakt finnas mellan 

författaren och producenterna. Detta tillsammans med det faktum att producenterna 

kommer att vara anonyma gör samtycke till ett svåruppfyllt och irrelevant kriterium. 

3. Denna studie kommer inte beröra någon del av någons privatliv. 

4. De resultat som framkommer i denna uppsats kommer att presenteras sanningsenligt 

och korrekt. 

 

 

2 Resultat 

Antalet bakterier har räknats om till ¹°logaritmer per gram (Tabell 1 och Bilaga 1). L. 

monocytogenes eller B. cereus påvisades inte i något av de 15 proverna. Enterokocker 

påvisades i sex av proverna och varierade i antal mellan 100 och 4000 per gram, log¹º 

2,00 - 3,60. Det totala antalet bakterier varierade i antal log¹º mellan 6,53 och 8,70. Alla 
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prover innehöll höga mängder av Enterobacteriaceae 37°C som varierade i antal log¹° 

mellan 4,00 och 6,77. Alla prover utom ett innehöll Enterobacteriaceae 44°C som 

varierade i antal log¹° mellan 1,00 och 5,67. pH-värde för samtliga prover varierade 

mellan 5,30 och 6,80. Resultatet av oxidastestet visade att alla Enterobacteriaceae 37°C, 

förutom ett isolat, var oxidasnegativa (prov O). Alla prover från Enterobacteriaceae 44°C 

var oxidasnegativa (se Bilaga 2) 

 

Tabell 1. Bakterievärden för samtliga 15 groddprover 

 

Nedan följer resultat för de opastöriserade proverna som analyserades i två omgångar, en 

sköljd och en osköljd (Tabell 2). Proverna som står tillsammans (ex. J och L, K och M, N 

och O) är av samma sort. Någon större reduktion av bakterier syns inte efter sköljningen 

förutom vad gäller Enterobacteriaceae 44°C där alla osköljda prover ökade i antalet 

bakterier. 

 

Tabell 2. Bakterietal i sköljda och osköljda groddar. 

 

Bakterier CFU/g log¹⁰ log¹⁰ medelvärde

Totala antalet aeroba bakterier 3360000 - 512000000 6,53 - 8,71 7,57

Enterobacteriaceae 37° 10100 - 5830000 4,00 - 6,77 5,39

Enterobacteriaceae 44° 10 - 463000 1,00 - 5,67 3,53

Enterokocker 100 - 4000 2,00 - 3,60 2,80

Bacillus cereus - - -

Listeria monocytogenes - - -

Prov PCA Enterobacteriaceae 37° Enterobacteriaceae 44° Enterokocker

J - osköljd 7,59 4,89 3,89 2,3

L - sköljd 7,41 4,83 4,75 2,3

K - osköljd 8,08 5,38 4,00 3,6

M - sköljd 8,07 4,90 4,23 3,56

N - osköljd 6,95 5,67 3,48 -

O - sköljd 6,71 5,56 3,84 -
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PCA Enteobacteriaceae 37° Enterobacteriaceae 44° Enterokocker

Pastöriserade prover 6,53 - 8,71 4,00 - 6,77 1,00 - 5,67 2,00 - 3,04

Opastöriserade prover 6,71 - 8,08 4,83 - 5,67 3,48 - 4,79 2,30 - 3,60

Tabell 3 visar skillnaden mellan pastöriserade och opastöriserade prover i antalet 

bakterier. Tabellen innefattar både sköljda och osköljda prover och innehåller endast de 

prover som visat förekomst av de olika bakterieslagen. Det som inte syns är att prov E 

som är pastöriserat saknade Enterobacteriaceae 44° helt samt att enterokocker endast 

påvisades i 2 av 9 pastöriserade groddar och i 2 av 3 opastöriserade prover. Resultaten 

visar ändå inte på någon större skillnad mellan pastöriserade och opastöriserade groddar. 

 

Tabell 3. Resultat av groddanalys. Skillnad mellan pastöriserade och opastöriserade 

prover. 

 

 

 

 

3 Diskussion 

Även om både L. monocytogenes och B. cereus har isolerats i ett flertal studier kunde de 

inte påvisas i något av proverna i den föreliggande studien. Detta kan bero på både skärpa 

kontroller i Europa och pastöriseringskraven i Sverige. En av de producenter som finns 

med i denna studie skriver inte på sina förpackningar att deras fröer är pastöriserade, 

vilket kan orsaka förvirring för konsumenterna då Sund.se (2011) påstår att alla 

producenter i Sverige pastöriserar sina fröer. 

Någon form utav behandling som Kim, Kim och Song (2009) beskriver kanske även hade 

varit önskvärd i den föreliggande studien. Frågan är om man kan följa deras 

rekommendationer med bland annat strålning då det oftast är något som inte klingar gott 

hos konsumenter. Deras studie visar däremot att det finns metoder att ta till för att 

reducera bakteriemängden, sedan gäller det att hitta en metod som allmänheten kan 

acceptera. 
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3.1 Bakterievärden för samtliga 15 groddprover 

Samtliga prov hade något resultat som överskred minst ett gränsvärde. Detta kan bero på 

de optimala tillväxtförhållandena som råder i groddar (Weagant och Bound, 2001). En av 

de, för bakterierna positiva, faktorerna var det neutrala pH-värdet. Alla pH-värden, 

förutom ett, i den föreliggande studien ligger strax under det neutrala värdet 7,0 (bilaga 

2). Förutom ett avvikande pH-värde på 5,3 ligger resterande mellan 6,3 och 6,8. 

Resultatet från denna undersökning överensstämmer med resultatet från flera studier. 

Bland annat från den som genomfördes i Norge av Robertson et al. (2002). Inte heller de 

kunde påvisa förekomst av L. monocytogenes eller B. cereus och precis som i den 

föreliggande studien hittade även de TCB som kan varna för eventuell förekomst av E. 

coli. 

Resultaten för L. monocytogenes och B. cereus ligger båda under sina respektive 

gränsvärden då de inte påvisades i någon av proverna. Vad gäller Enterobacteriaceae 

37°C låg inte ett enda prov under gränsvärdet utan tvärt om, de låg alla långt över, upp till 

3 log¹º över. Av Enterobacteriaceae 44°C var det endast två prover av 15 (12 groddsorter) 

som låg under gränsvärdet. I ett prov kunde inga kolonier påvisas och i det andra låg 

antalet under gränsvärdet, övriga prover överskred gränsvärdet med upp till 4 log¹º. 

Enterokocker påvisades i fyra sorter. Gränsvärdet överskreds i tre av proverna (F, J och 

M, två groddsorter), en pastöriserad sort och en opastöriserad sort men överskred som 

max med 0,6 log¹º. 

Prov B var det som analyserades efter utgångsdatum. I provet kunde man påvisa 

förekomsten av Enterobacteriaceae 37°C, Enterobacteriaceae 44°C och enterokocker. 

Detta prov och prov som analyserats före utgångsdatum visade ingen större skillnad. 

Antalet Enterobacteriaceae 44° och enterokocker i Prov B låg inom spannet för alla 

prover. Prov B hade dock det högsta antalet Enterobacteriaceae 37° tillsammans med 

prov D som analyserades före utgångsdatum.  
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3.2 Bakterietal i sköljda och osköljda groddar 

Vad gäller de sköljda och osköljda proverna är resultaten inte vad man kunde förvänta 

sig. Det borde varit en större bakteriereduktion i de sköljda proverna då det står angivet 

på förpackningen att produkten ska sköljas innan förtäring. Resultatet visar att det inte 

gör någon större skillnad vare sig man följer anvisningarna eller inte. Ett ökat antal 

Enterobacteriaceae 44°C i de sköljda proverna är också förvånande och man kan ställa 

sig frågande till säkerheten i resultatet (Tabell 2). Resultaten att sköljning inte har någon 

inverkan stämmer annars överens med vad både Danielsson-Tham och Holm (1983) och 

Kim, Kim och Rhee (2012) rapporterar. Orsaken till detta kan inte avgöras i denna studie 

men hypotesen är att det har att göra med att bakterierna tar sig in i groddarna som 

Warriner, Spaniolas, Dickinson, Wright och Waites (2003) beskriver. Enligt dem tar det 

endas 24 timmar för bakterierna att sprida sig i hela grodden och då är det för sent att 

skölja dem. Detta är ett oroväckande resultat, producenterna invaggar konsumenterna i en 

falsk trygghet genom att uppmana dem att skölja sina groddar.  

 

3.3 Skillnad mellan pastöriserade och opastöriserade prover 

Enligt Sund.nu (2011) är Sverige ett av de säkraste länderna vad gäller groddproduktion 

tack vare att vi pastöriserar våra frön. Dock kan man inte se några större skillnader i 

denna studie mellan de pastöriserade och de opastöriserade proverna. Alla resultat för de 

opastöriserade groddarna, förutom enterokocker, ligger inom intervallen för de 

pastöriserade groddarna. Detta motsäger My Sahlmans uttalande om att pastörisering ska 

ta död på bakterierna (Henningsson, 2011). Pastöriseringen som Robert Sundström 

beskriver den (Björkehag, 2012) är enligt den föreliggande studiens resultat inte verksam. 

 

3.4 Metod och materialdiskussion 

Denna typ av mikrobiologisk analys är en vedertagen metod för att undersöka förekomst 

och kvantitet av olika bakterier i livsmedelsprover. Ursprungligen diskuterades ett antal 

på 20 groddsorter men i slutändan blev den endast 12 sorter som kom att ingå i denna 

studie. Det är tveksamt om fler prover hade kunnat visa på någon större variation då 
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resultatet i den föreliggande studien är relativt likformigt. Gränsvärden för groddar har 

varit svåra att hitta och de som rekommenderas i denna uppsats är inte officiellt 

sanktionerade. 

 

3.5 Forskningsetisk uppföljning 

De få forskningsetiska begränsningar som varit förekommande i denna studie har varit 

relativt enkla att följa. De huvudsakliga punkterna som lyftes fram var författarens 

förmåga att ge ett korrekt och sanningsenligt resultat och att producenterna förblir 

anonyma.  

På den första punkten bör man beakta författarens egna kunskapsbegränsningar inom 

ämnet livsmedelshygien och på så sätt ta med i beräkningen att eventuella misstag kan ha 

påverkat resultatet. Därmed är det inte sagt att sådana misstag har inträffat. All rådata 

finns med som bilaga och kan granskas av läsaren. 

Gällande den andra punkten är alla groddar beskrivna så som det står på förpackningen 

men utan producentens namn. På grund av det begränsade utbudet i butiker kan man ändå 

hitta en del producenter utifrån beskrivningen som ges i denna uppsats. Dock anses 

informationen som ges för varje produkt vara nödvändig för att kunna ge en korrekt 

beskrivning av det prov som har analyserats. 

 

3.6 Slutsatser 

Denna studie indikerar att det inte är någon skillnad i bakteriologisk kvalitet mellan 

pastöriserade respektive opastöriserade fröer eller om man sköljer groddarna eller inte. 

Frågan är: betyder det att man kan äta alla eller inga? Det enda som aktivt skulle kunna 

ha påverkat resultaten var att de opastöriserade proverna även analyserades sköljda, men 

ovanstående resultat indikerar att det inte gjorde någon skillnad. Det är svårt att dra en 

slutsats utan att ha några bestämda gränsvärden, som gäller i exempelvis Sverige eller 

EU, att förhålla sig till. Utifrån de rekommenderade gränsvärdena dras dock slutsatsen att 

man kan vara skeptisk gentemot denna produkt och ställa sig frågan om producenterna 



   

19 

 

 

verkligen kan garantera att den är säker då vi vet att Enterobacteriaceae innefattar en stor 

variation bakterier där flera arter kan orsaka sjukdomar. 

 

3.4 Praktisk användning och vidare forskning 

Resultaten kan vara intressanta för producenter som ska ta ställning till olika 

produktionssätt och behandlingar av groddar. Vidare forskning kan inbegripa en mer 

utförlig studie där man samtidigt artbestämmer de bakterier som är vanligt 

förekommande i proverna och på så sätt fastställa hur säkra produkterna är. Då denna 

produkt är avsedd att ätas otillagad (Kim, Kim & Song, 2009; Waje & Kwon, 2007) bör 

man även analysera den bakteriologiska skillnaden mellan tillagade och otillagade 

groddar i en större studie. 
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Databas: BIOSIS Previews

Sökord Kombination Bergränsningar Sortering

1. sprout* 1+2+3 år 2000-2013 relevans

2. bacteria

3. contamination

Resultat Lästa abstract Lästa artiklar Använda artiklar

179 13 11 9  
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PROVER BAKTERIE CFU/g log pH

A Totalantal 70500000 7,85 6,3

A Enterobacteriaceae 37 ° 1070000 6,03

A Enterobacteriaceae 44° 680 2,83

A Enterokocker <1000 <3,00

A Bacillus cereus <100 <2,00

A Listeria monocytogenes ej påvisat

B Totalantal 181000000 8,26 6,7

B Enterobacteriaceae 37 ° 5830000 6,77

B Enterobacteriaceae 44° 5880 3,77

B Enterokocker <1000 <3,00

B Bacillus cereus <100 <2,00

B Listeria monocytogenes ej påvisat

C Totalantal 30900000 7,49 6,6

C Enterobacteriaceae 37 ° 1070000 6,03

C Enterobacteriaceae 44° 6000 3,78

C Enterokocker <1000 <3,00

C Bacillus cereus <100 <2,00

C Listeria monocytogenes ej påvisat

D Totalantal 512000000 8,71 5,3

D Enterobacteriaceae 37 ° 5840000 6,77

D Enterobacteriaceae 44° 10100 4,00

D Enterokocker <1000 <3,00

D Bacillus cereus <100 <2,00

D Listeria monocytogenes ej påvisat

E Totalantal 7900000 6,90 6,6

E Enterobacteriaceae 37 ° 50000 4,70

E Enterobacteriaceae 44° <10 <1,00

E Enterokocker <100 <2,00

E Bacillus cereus <100 <2,00

E Listeria monocytogenes ej påvisat

F Totalantal 233000000 8,37 6,5

F Enterobacteriaceae 37 ° 13000 4,11

F Enterobacteriaceae 44° 10 1,00

F Enterokocker 1100 3,04

F Bacillus cereus <100 <2,00

F Listeria monocytogenes ej påvisat

G Totalantal 123000000 8,09 6,4

G Enterobacteriaceae 37 ° 670000 5,83

G Enterobacteriaceae 44° 1690 3,23

G Enterokocker 100 2,00

G Bacillus cereus <100 <2,00

G Listeria monocytogenes ej påvisat
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H Totalantal 3770000 6,58 6,8

H Enterobacteriaceae 37 ° 10000 4,00

H Enterobacteriaceae 44° 2960 3,47

H Enterokocker <100 <2,0

H Bacillus cereus <100 <2,0

H Listeria monocytogenes

I Totalantal 3360000 6,53 6,4

I Enterobacteriaceae 37 ° 269000 5,43

I Enterobacteriaceae 44° 1620 3,21

I Enterokocker <100 <2,00

I Bacillus cereus <100 <2,00

I Listeria monocytogenes ej påvisat

J Totalantal 38600000 7,59 6,4

J Enterobacteriaceae 37 ° 77000 4,89

J Enterobacteriaceae 44° 7000 3,85

J Enterokocker 200 2,30

J Bacillus cereus <100 <2,00

J Listeria monocytogenes ej påvisat

K Totalantal 119000000 8,08 6,8

K Enterobacteriaceae 37 ° 240000 5,38

K Enterobacteriaceae 44° 10000 4,00

K Enterokocker 4000 3,60

K Bacillus cereus <100 <2,00

K Listeria monocytogenes ej påvisat

L Totalantal 25800000 7,41 6,5

L Enterobacteriaceae 37 ° 68000 4,83

L Enterobacteriaceae 44° 56500 4,75

L Enterokocker 200 2,30

L Bacillus cereus <100 <2,00

L Listeria monocytogenes ej påvisat

M Totalantal 118000000 8,07 6,8

M Enterobacteriaceae 37 ° 80000 4,90

M Enterobacteriaceae 44° 17000 4,23

M Enterokocker 3600 3,56

M Bacillus cereus <100 <2,00

M Listeria monocytogenes ej påvisat

N Totalantal 8900000 6,95 6,7

N Enterobacteriaceae 37 ° 463000 5,67

N Enterobacteriaceae 44° 3030 3,48

N Enterokocker <100 <2,00

N Bacillus cereus <100 <2,00

N Listeria monocytogenes ej påvisat

O Totalantal 5100000 6,71 6,8

O Enterobacteriaceae 37 ° 360000 5,56

O Enterobacteriaceae 44° 6970 3,84

O Enterokocker <100 <2,00

O Bacillus cereus <100 <2,00

O Listeria monocytogenes ej påvisat
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Oxidastest

Prov Koloni Resultat F 44° 1 neg.

A 37 ° 1 neg. G 37° 1 neg.

2 neg. 2 neg.

3 neg. 3 neg.

4 neg. 4 neg.

5 neg. 5 neg.

A 44° 1 neg. G 44° 1 neg.

2 neg. 2 neg.

3 neg. 3 neg.

4 neg. 4 neg.

5 neg. 5 neg.

B 37° 1 neg. H 37° 1 neg.

2 neg. 2 neg.

3 neg. 3 neg.

4 neg. 4 neg.

5 neg. 5 neg.

B 44° 1 neg. H 44° 1 neg.

2 neg. 2 neg.

3 neg. 3 neg.

4 neg. 4 neg.

5 neg. 5 neg.

C 37° 1 neg. I 37° 1 neg.

2 neg. 2 neg.

3 neg. 3 neg.

4 neg. 4 neg.

5 neg. 5 neg.

C 44° 1 neg. I 44° 1 neg.

2 neg. 2 neg.

3 neg. 3 neg.

4 neg. 4 neg.

5 neg. 5 neg.

D 37° 1 neg. J 37° 1 neg.

2 neg. 2 neg.

3 neg. 3 neg.

4 neg. 4 neg.

5 neg. 5 neg.

D 44° 1 neg. J 44° 1 neg.

2 neg. 2 neg.

3 neg. 3 neg.

4 neg. 4 neg.

5 neg. 5 neg.

E 37° 1 neg. K 37° 1 neg.

2 neg. 2 neg.

3 neg. 3 neg.

4 neg. 4 neg.

5 neg. 5 neg.  
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K 44° 1 neg.

2 neg.

3 neg.

4 neg.

5 neg.

L 37° 1 neg.

2 neg.

3 neg.

4 neg.

5 neg.

L 44° 1 neg.

2 neg.

3 neg.

4 neg.

5 neg.

M 37° 1 neg.

2 neg.

3 neg.

4 neg.

5 neg.

M 44° 1 neg.

2 neg.

3 neg.

4 neg.

5 neg.

N 37° 1 neg.

2 neg.

3 neg.

4 neg.

5 neg.

N 44° 1 neg.

2 neg.

3 neg.

4 neg.

5 neg.

O 37° 1 neg.

2 neg.

3 neg.

4 pos.

5 neg.

O 44° 1 neg.

2 neg.

3 neg.

4 neg.

5 neg.  
 


