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Vikten av att upphetta maten till minst 70⁰C har kommit i fokus i den aktuella ehec-
debatten. Människan har sedan urminnes tider vant sig vid att äta de flesta livsmedlen efter en 
kortare eller längre upphettning. Vi kokar, bakar, steker, grillar eller puffar de flesta produkter 
från växt- och djurriket innan vi äter dem. 

Det sker då en rad olika fysikaliska, kemiska och biologiska förändringar med maten, de flesta 
positiva men en del negativa. Näringsvärdet kan öka, smaken förändras och många produkter blir 
lättare att tugga.

Denna rapport går igenom väsentliga aspekter på vad som händer med olika livsmedelskompo-
nenter vid olika temperaturer och vilka positiva, och ibland negativa, konsekvenser dessa förhål-
landen kan ha. 

Konferensen har planerats av KSLAs kommitté för livsmedelskvalitet.

Föreläsare
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Lars Dragsted, forskare, Danmarks Fødevareforskning
Gunnar Forssell, traktör, Le Chef
Margaretha Jägerstad, professor, SLU
Sven Lindgren, professor, Livsmedelsverket
Hans Lignert, chef, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, SIK
Christina Möller, provkökschef, OSEC
Ingegerd Sjöholm, forskare, Lunds universitet



6    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 3  2006

Innehåll

Värmebehandling konserverar och skyddar ...................................................................................7

Vad händer i hamburgaren? ...............................................................................................................8

Mikroorganismer i mat – risker och riskhantering .......................................................................11

Från rått till smakrikt med mikrobiella aromer .............................................................................15

Akrylamid och andra maillardprodukter .......................................................................................17

Stekytemutagener ............................................................................................................................. 20

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och nitrosaminer ....................................................... 23

Effekter av upphettningsprodukter i mat - vad kan man visa epidemiologiskt? ...................27



När är det kokta fläsket stekt? - om risker och nytta med upphettning av mat 7

Att se till att kött och annan mat är ordent-
ligt genomvärmd är ett sätt att skydda sig 
mot ehec, campylobacter och andra farliga 
och obehagliga mikroorganismer. Samtidigt 
fortsätter varningssignalerna mot att steka  
eller grilla för mycket och för hårt att ljuda. Det 
finns en trend mot allt lättare tillagning och allt 
mer rå mat. Hur ska man egentligen bete sig 
hemma vid spisen?

Något enkelt svar på den frågan finns knap-
past, men experterna på KSLAs konferens om 
upphettning av mat den 8 november 2005 
kunde ändå skingra en del av stekoset.

Värmebehandling konserverar och skyddar

Det är inte utan skäl som människan tillagat 
sin mat genom stekning eller kokning allt se-
dan hon lärde sig hantera eld. Det handlar inte 
bara om smaklighet. Professor Åke Bruce, 
Livsmedelsverket, berättade att värmebehand-
ling kan påverka livsmedel på en rad olika sätt:
• Konservera genom torkning och 
 rökning.
• Inaktivera naturliga gifter och 
 antinutritionella ämnen.
• Öka biotillgängligheten av vissa 
 näringsämnen.
• Oskadliggöra sjukdomsalstrande para-
 siter och mikroorganismer.
• Oskadliggöra mikroorganismer som 
 förstör maten.

En lång rad ämnen som är skadliga för män-
niskor eller som försämrar våra möjligheter att 
ta upp näringsämnen i maten (antinutritionella 
ämnen) förekommer i olika livsmedel. 

Ämnen som stör eller blockerar våra mat-
smältningsenzymers funktion finns framför 
allt i baljväxter och vissa cerealier. Trypsin- 
och amylashämmare är av stor betydelse för 
våra möjligheter att tillgodogöra oss baljväxter. 
De flesta, men möjligen inte alla, enzyminhi-

bitorer förstörs vid upphettning och därför ska 
alla baljväxter upphettas innan man äter dem. 
Amylashämmande ämnen kan ibland ses som 
behandling mot fetma, eftersom den ospjälkade 
stärkelsen inte absorberas. Den går dock vidare 
till tjocktarmen, där den förjäses och blir gro-
grund för bakterier som kan orsaka laktosin-
tolerans. 

Solanin är ett av de ämnen som hämmar 
kolinesteras, ett enzym som har en central 
funktion i överföring av nervimpulser. Solanin 
bryts inte ner av värme, men kan däremot urla-
kas. Det finns dock besläktade ämnen som kan 
oskadliggöras med upphettning.

Cyanogena ämnen finns i kassava och li-
mabönor, båda nyttoväxter med ursprung i 
Sydamerika. Där har indianerna lärt sig hur 
man hanterar rötterna med urlakning, fermen-
tering och kokning, så att man undviker bild-
ning av kaliumcyanid, som annars kan leda till 
svåra förgiftningar och nervskador.

Bland ämnen som påverkar hormonsystem 
bör främst nämnas strumaframkallande ämnen, 
som finns i kålväxter. De är i de flesta fall värme-
labila. De kan spela roll inom animalieproduktio-
nen om man utfodrar med mycket fodermärgkål. 
För människans del finns rapporter från Indien 
och Kanada om strumafall som skulle kunna ha 
orsakats av dessa ämnen. Livsmedelsverket har re-
kommenderat att man inte ska äta alltför mycket 
vitkålssallad.

I en del vegetabilier finns också ämnen som inte 
är direkt giftiga, men som kan verka irriterande. Ett 
exempel är lectiner – hemagglutinerande ämnen 
– som växterna producerar för att skydda sig mot 
skadeinsekter. De finns i baljväxter, spannmål och 
potatis. Deras effekter på människa märks främst i 
experimentella sammanhang, och effekten är tyd-
ligare vid injektioner än i matsmältningssystemet.  
Efter som människan alltid ätit färska vegetabilier 
har vi rimligtvis utvecklat system i mag-tarmkana-
len som kan oskadliggöra dessa ämnen.
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Vissa allergener kan av värme få förändrade 
egenskaper.  Det är dock oberäkneligt och ingen- 
ting som allergiker kan lita på. 

Uppvärmning gör näringsämnen mer  
tillgängliga
Ur näringssynpunkt är den viktigaste aspekten av 
upphettning att cellväggarna sprängs sönder, vilket 
gör näringsinnehållet mer tillgängligt för oss.

Stärkelsen i potatis och spannmål blir mer till-
gänglig genom kokning, vilket beror på att stär-
kelsegranulernas fysikaliska struktur förändras 
– stärkelsen gelatiniseras. Om stärkelsen upphettas 
längre, till exempel vid brödbak, återgår en del av 
dessa förändringar. 

Vårt upptag av antioxidanter – som betakaroten 
i morötter och lycopen i tomater – ökar markant 
om grönsakerna värmebehandlas. Niacin i majs är 
ett specialfall. Det krävs alkali för att frigöra nia-
cinet. Mellanamerikas indianer har lärt sig detta 
och behandlar sitt majsmjöl med kalk innan man 
använder det. I Mellanamerika har därför befolk-
ningen inte problem med niacinbrist, vilket är fallet 
i andra områden där majs är stapelföda.

Vad händer i hamburgaren?

Docent Ingegerd Sjöholm, Lunds universitet, 
berättade om de kemiska och fysikaliska pro-
cesser som äger rum vid stekning av kött.

De olika typer av ämnen som är intressanta 

i sammanhanget är fetter, proteiner och kolhyd-
rater. Kolhydrater finns inte naturligt i kött, 
men används ofta i köttbullar och hamburgare. 
Ämnenas tekniska och fysikaliska egenskaper 
är i detta sammanhang minst lika viktiga som 
de kemiska (se faktaruta sid. 9). Det är viktigt 
att hålla i minnet att proteiner är mycket stora 
molekyler. De kan därför binda mycket vatten, 
vilket bestämmer saftigheten på köttet.

Vid matlagning är fetternas smältpunkter 
intressanta. Det gäller både de fetter som finns 
i maten och de som används vid stekningen. 
Mättade fetter smälter från ungefär 37 grader 
och uppåt. Omättade fetter har mycket lägre 
smältpunkt och man kan därför blanda in 
dem för att få önskad textur i rumstemperatur. 
Generellt kan man säga att mättade fettsyror 
är raka och omättade fettsyror är veckade eller 
grenade. 

Fettets funktion vid stekning är att under-
lätta värmetransporten från den varma ytan till 
produkten och samtidigt förhindra vidbrän-
ning. Fettet ger också önskad struktur och kon-
sistens, tar hand om fettlösliga smakämnen, ger 
god smak och gör maten lättäten.

Ur teknisk synvinkel tänker man i olika 
värmeöverföringssystem för att kunna simu-
lera och räkna på stekningsprocessen. Vid kon-
vektiv överföring överför man värmen genom 
något som är i rörelse, som luft, vatten eller fett 
(varmluftsugn, lergryta, stekhäll, fritering). 

Livsmedel som i princip kräver värmebehandling:

• Alla slags spannmål
• Många rotsaker (potatis, kassava, taro, sötpotatis med flera), framförallt de 
 stärkelseinnehållande
• Torkade ärter och bönor
• Matbananer
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Man kan också överföra värmen genom direkt-
kontakt med en het yta (pizzaugnar, steka på 
förvärmd häll utan extra fett) och strålning från 
en het yta (traditionell ugn, IR-ugn, gasolgrill, 
koleldad grill). Mikrovågsugnar bygger på en 
helt annan princip; där alstras värmen genom 
att vattenmolekylerna i maten bringas att oscil-
lera mycket snabbt och alstrar på så sätt värme i 
form av rörelseenergi.

Köttets temperatur då tillagningen börjar 

har stor betydelse. Temperaturen kan variera 
från plus 20oC för färskt kött som legat i rums-
temperatur till minus 20oC för djupfryst kött.

Vid tillagning av kött i stekpanna sker en 
uttorkning av ytan. Det är då stekskorpan bil-
das samtidigt med smakförhöjande arom- och 
färgämnen, som ofta kallas brunfärgningsäm-
nen. Tillagningsmetoder som ger stekskorpa 
är stekning i varmluftsugn, lergryta, stekpåse, 
stekhäll, fritering, traditionell ugn med eller 
utan fläkt, IR-ugn, gasolgrill och koleldad grill. 
Brunfärgningsreaktionerna sätts igång på olika 
sätt och med olika hastighet beroende på vilken 
metod man väljer att tillaga maten med.

Figur 1 visar vad som sker i en hamburgare 
under stekning 5,5 minuter i 220oC. När man 
studerar bildandet av stekytor och närliggande 
fenomen använder man termoelement, som kan 
vara ner till 0,01 mm i diameter och som place-

Kemisk definition Teknisk definition

FETT

Samlingsnamn för neutrala fettsyreestrar, 
amfifatiska fettsyreestrar och steroider  
(till exempel kolesterol).

Tre fettsyror + glycerol = fett. Har olika funktioner 
beroende på sammansättningen. Fett kan vara 
fast eller flytande. Fettets smältpunkt bestäms 
av ingående fettsyror. Fett kan vara ett lösnings-
medel. Fett kan härskna. Fett kan kristallisera.

PROTEIN

Kan delas in i enkla proteiner (albumin, 
aktin och myosin, keratin, kollagen, elastin) 
och sammansatta proteiner (fosfoproteiner, 
glykoproteiner, lipoproteiner, kromo- 
proteiner). Stora och innehåller mycket 
vatten.

De enskilda aminosyrorna som bygger upp ett 
protein är alla lösliga i vatten. Vid matlagningen 
kan man få dem olösliga genom att ändra på 
salthalt  och pH. Stor vattenhållningsförmåga. Kan 
anpassa sig till olika pH ner till isoelektriska punk-
ten. Proteiner denaturerar vid tillsats av stark syra 
eller saltlösning alternativt vid värmning.

KOLHYDRATER

De flesta kolhydrater får vi genom växtriket. 
Kolhydrater bygger upp cellväggar, bildar upp-
lagsnäring och ingår som viktiga delar i ämnes-
omsättningen. De viktigaste kolhydraterna 
finns i sockerarter, stärkelse och kostfibrer.

Uppbyggnaden i växtceller (grönsaker, rotfruk-
ter och frukt ) samt stärkelsen (upplagsnäringen 
i potatis och cerealier) gelatiniseras eller kristal-
liserar vid värmebehandling.   

Figur 1.  Temperaturprofil i hamburgare, 2200C, 5,5 minuter i 
centrum respektive yta. Temperaturen i ytan stiger snabbt till 
100oC och ligger sedan kvar där ganska länge. Stekskorpan 
bildas genom att vattnet i  ytan kokar bort. Under tiden ändras 
inte temperaturen. Det sker först när allt vattnet är borta. 
Centrumtemperaturen stiger däremot proportionellt med 
stektiden. 
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ras exakt i den punkt man vill undersöka. I det 
här fallet har man mätt med två element, ett 
i ytan och ett i hamburgarens centrum. Som 
framgår av diagrammet stiger temperaturen i 

ytan snabbt till 100oC och ligger sedan kvar där 
ganska länge. Det som sker är att stekskorpan 
bildas genom att vattnet i ytan kokar bort. Under 
tiden ändras inte temperaturen. Det sker först 
när allt vattnet är borta. Centrumtemperaturen 
stiger däremot proportionellt med stektiden.

När proteiner värms upp och denatureras 
släpper de i från sig vatten. Figur 2 visar ett  
exempel på samband mellan centrumtemperatur 
och viktminskning i kycklingfilé stekt i stekpåse 
i ugn. Vätskeförlusterna – inom livsmedelsforsk-
ningen ofta kallat ”drip” – påverkas av vilken rå-
vara och vilka tillsatser man använder, liksom   
av tillagningsmetoden. Figur 3 visar att vätske-
förlusterna påverkas av tillsats av TPP (tripoly-
fosfat) och även av stektemperatur och stektid. 
Generellt ökar vätskeförlusterna vid stekning av 
kött eller produkt med högre fett- och vatten-
halt.

Vätskeförlusterna och uppkomsten av stek-
ytemutagener påverkas inte bara av stektempe-
raturen, utan också av vilka former av kolhydra-
ter/stärkelse man använder i produkterna. Inom 
livsmedelsindustrin vill man ha en kolhydrat-
tillsats som dels är nyttig och dels ökar vatten-
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Figur 2.  Sambandet mellan centrumtemperatur och vikt-
minskning i kycklingfilé stekt i stekpåse i ugn.

Figur 3.  Vätskeförlusterna påver-
kas av tillsats av TPP (tripolyfosfat) 
och även av stektemperatur och 
stektid. Generellt ökar vätske-
förlusterna vid stekning av kött 
eller produkt med högre fett- och 
vattenhalt.

Cooking loss (%) 
during the first 3.5 
minutes (black) and 
the last 2 minutes 
(white) of fryingHamburgare
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hållningsförmågan. Vattenhållningsförmågan 
ska dessutom ändra sig ”lagom mycket” under 
stekförloppet. Figur 4 visar resultatet av en 
screening-studie av olika kolhydrattillsatser i 
hamburgare. Som framgår varierar halterna av 
stekytemutagener ganska kraftigt beroende på 
vilken form av stärkelsetillsats man använt. Det 
finns anledning att titta närmare på detta.

Det som sker i en hamburgare vid stekning 
är att proteinerna i ytan koagulerar. Vattnet och 
fettet i färsen kan inte komma ut den vägen utan 
rör sig in mot mitten. Trycket i hamburgarens 
inre blir efterhand ganska högt och pressar så 
småningom ut vätskan genom den nybildade 
stekytan. Det sker  när ytan inte längre kan hålla 
emot trycket från vätska och fett i kombination 
med den sammandragning som köttfibrerna 
genererar vid denatureringen. Denna modell-

bild av stekförloppet borde kunna användas för 
att optimera stekprocesser och stekutrustning 
inom livsmedelsindustrin framöver.

Mikroorganismer i mat  
– risker och riskhantering

Många av människans metoder att bevara mat 
och skydda den från att förstöras av mikro- 
organismer har varit desamma under årtu-
senden. Man har genom historien använt sig 
av saltning, torkning, rökning och fermente-
ring genom alkohol- eller mjölksyrajäsning. 
Professor Sven Lindgren, Livsmedelsverket, 
berättade att redan för 8 000 år sedan fanns 
ost, fermenterad korv och öl hos sumererna. 
För 5 000 år sedan fanns samma tekniker hos 
egyptierna, som dessutom bakade bröd och sal-
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Figur 4.  Resultat av en screening-studie 
av olika kolhydrattillsatser i hamburgare. 
Som framgår varierar halterna av stek-
ytemutagener ganska kraftigt beroende 
på vilken form av stärkelsetillsats man 
använt.

Hamburgare
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tade in mat. Vid samma tid gjorde man surkål, 
sojasås och vin i Kina.

För omkring en miljon år sedan lärde sig 
människan att utnyttja elden. Till att börja 
med användes den till rostning över öppen eld. 
Senare lärde man sig att använda kokgropar 
med heta stenar. För 20 000-30 000 år sedan 
började man använda kokkärl. Rökning av kött 
och fisk var en annan metod som togs i bruk.

Nästa utvecklingssteg var att lära sig förvara 
den lagade maten, eftersom den är känsligare 
för mikrobiella angrepp än råvarorna. Vid upp-
hettning avdödas de flesta mikroorganismer. 
Det betyder att mikroorganismer som etablerar 
sig på den tillagade maten ofta kan föröka sig 
ohämmat utan konkurrens, vilket kan resultera 
i matförgiftning. Från 1600-talets mitt lagra-
des kokta köttstycken i fett. Så småningom 
gick man över till lagring i glaskärl. Tekniken 
att konservera livsmedel genom upphettning 
i metallburkar föddes i början av 1800-talet i 
England.

I vår tid påverkar vi livsmedlens hållbarhet 
och livsmedelshygien på en rad olika sätt, både 
gamla och nya:

• Förändring av temperaturen Upphett-
ning, pastörisering och sterilisering är exempel, 
men även kyllagring hör hit. Vissa mikroorga-
nismer är anpassade till högre temperaturer och 
kan inte växa till i kyla. Det finns dock de som 
kan växa och ha en viss metabolisk aktivet även 
i kyla.

• Minska tillgången på vatten Mikro- 
organismer behöver vatten. Mögelsvampar 
kan växa mycket torrt. Jästsvampar kräver 
något fuktigare miljö, liksom de gramposi-
tiva bakterierna, till exempel mjölksyrebak-
terier. Gramnegativa bakterier, som ofta är 
mer problematiska ur hälsosynpunkt (exem-
pelvis salmonella), behöver ännu mer vatten. 
Fuktigheten kan man påverka genom torkning 
och genom saltning, eftersom saltet binder upp 

vatten. Socker fungerar på samma sätt, men det 
är mindre effektivt. 

• Lågt pH Kan åstadkommas genom fer-
mentation (mjölksyra, ättiksyra, etanol) eller 
genom tillsats av syra (ättiksyra, propionsyra). 

• Skyddande atmosfär Lagring i frånvaro 
av syre eller med modifierad atmosfär (bland-
ningar med CO2, O2, N2).• Tillsatser Nitrit (köttprodukter) och ni-
trat (fisk och ost), som hämmar sporer. Benzoat 
och sorbat hämmar jäst- och mögelsvampar. 
Svaveldioxid kan användas för att hindra vild-
jäsning i vin. Antibiotika kan användas för att 
hämma tillväxt av olika mikroorganismer. Det 
finns en lång rad antibiotika som inte är lämp-
liga eller funktionella för medicinsk använd-
ning, men som kan användas för att bevara 
livsmedel.

Vid hantering av livsmedel kombinerar vi 
alla dessa metoder i tillagning och lagring för 
att skapa barriärer för mikroorganismernas 
tillväxt. Upphettning avdödar eller inaktiverar 
farliga mikroorganismer och oskadliggör vissa 
– men inte alla – av deras toxiner.

Mikroorganismer reagerar dock olika på 
upphettning. Mjölksyrabakterier och tarm-
bakterien E. coli har till exempel inget speci-
ellt skydd utan avdödas vid 60 grader, medan 
andra, bland annat Bacillus anthrax, kapslar in 
sitt genetiska material i sporer, som innehåller 
mycket lite vatten. Sporerna har god överlevnad 
även vid hög temperatur. Sporerna tål också 
torka mycket bra.

Mikroorganismernas överlevnad vid hög 
temperatur är dock inte bara beroende av or-
ganismen själv, utan också av omgivningen. 
Organismernas antal spelar roll. När de före-
kommer i stora mängder utsöndrar de proteiner 
som fungerar som en skyddande mekanism. De 
blir mer motståndskraftiga vid högre ålder. Om 
de har fått växa i idealisk temperatur är de mer 
motståndskraftiga mot värme. De klarar också 
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värme bättre i torr miljö än i fuktig. Fett kon-
serverar bakterierna så att de blir mycket mer 
resistenta. Salt kan göra dem känsligare eller 
mer resistenta, beroende på vilket salt det rör 
sig om. Magnesium gör dem exempelvis käns-
ligare. Lägre pH ger bättre avdödningseffekt. 
Dessutom växer inte sporerna till vid lågt pH. 

Det så kallade D-värdet anger hur lång tid 
det tar att avdöda 90 procent av en viss mikro-
organism vid en viss temperatur. Värdet ” D120

o
C 

= 8 min.” betyder alltså att det vid 120 graders 
temperatur tar 8 minuter att avdöda 90 pro-
cent av en mikroorganism. Olika organismer 
har självfallet olika D-värden, beroende på hur 
värmekänsliga de är. En sammanställning av 
några mikroorganismers temperaturkänslighet, 
uttryckt i D-värde finns i figur 5.

Inom livsmedelsindustrin används D-vär-
den för att avgöra vilka metoder för värme-

behandling som ska användas och hur länge 
man ska värmebehandla. Tre olika metoder 
används:

• Pastörisering introducerades i Sverige 
under tidigt 1900-tal för att bekämpa bland 
annat tuberkulosbakterier i mjölk. Vid pastö-
risering upphettades till en början livsmedlet 
till 63°C i 30 minuter. Numera används högre 
temperaturer under mycket kortare tid och för 
att avdöda andra bakterier än tuberkulos.

• Sterilisering syftar till att avdöda samtliga 
organismer, inklusive sporer. Steriliseringstiden 
avgörs av organism och produktsammansätt-
ning. Vanligtvis hettar man upp till 120°C.

• ”Ultra high temperatures” används bland 
annat för att framställa mjölk med lång hållbar-
het. Mjölken upphettas då till 140-150°C un-
der några tiondels sekunder. Det är ett mycket  
effektivt sätt att slå ut alla mikroorganismer 

Organism D 70 0C D 60 0C D 55 0C

Staph. aureus 8 min.

E. coli 4 min.

Salmonella ca 3-11 min.

Lactobacillus 11 min.

Hur påverkas mikroorganismers överlevnad vid upphettning?

Organism D-värde 121 0C  i min. D-värde 100 0C i min.

Bacillus stearothermophilus 4 3 000

Clostridium botulinum 0,1-0,2 50

Clostridium perfringens 0,3-20

Bacillus cereus 5

Clostridium butyricum 0,1-0,5

Figur 5.  Det så kallade D-värdet anger hur 
lång tid det tar att avdöda 90 procent av en 
viss mikroorganism vid en viss temperatur. 
Olika organismer har olika D-värden, bero-
ende på hur värmekänsliga de är. 
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som kan finnas i mjölken.
I framtiden kommer vi säkert att få se en rad 

nya lagringsmetoder för mat, ofta kombinerade 
med varandra och med upphettning. Några  
exempel är:

• Tillsatser Lysozym (bland annat i ost, 
handlar om att skapa mekanismer som kan 
knäcka mikroorganismer), laktoperoxidas (ett 
system i själva mjölken som kan öka säkerhe-
ten), laktoferrin, hämmande vegetabila sub-
stanser, mikrobiella antibiotika (kommer tro-
ligen att användas i högre utsträckning för att 
minska kemikalieanvändningen), skyddande 
kulturer och enzymer. 

• Kontrollerad modifierad atmosfär (An-

vänds redan i viss utsträckning, se ovan).
• Sous vide Begränsad värmeaktivering 

med låg temperatur kombinerad med kyllag-
ring och skyddande atmosfär.

• Bestrålning Inte tillåtet i Sverige, men vi 
kan dock importera kryddor som är bestrålade.

• Kombination av ultraljudsbehandling, 
värme och tryck

• Högtryckssterilisering Högt tryck leder till 
hög värme och gör att sporerna inte klarar sig.

• Elektroporering Orsakar håligheter inne i 
mikroorganismerna som gör att de ”exploderar”.

• Mikrovågor Elektromagnetisk upphett-
ning.

• Ohmsk upphettning Innebär att man 

• Råvaror kan innehålla smittämnen  
 (farliga bakterier).

• Tillverkningsmiljön kan smitta.

• Hanteringspersonal kan smitta.

• Kända organismer är:
 - Clostridium botulinum
 - Listeria monocytogenes
 - E. coli, toxinbildare
 - Stafylokocker

 
 Brister i tillverkningsprocessen 
 gör korven farlig!

• Varmkorv blir säker genom att den  
 upphettas till minst 80 grader. 
 Den innehåller även salt och nitrit- 
 salt som motverkar tillväxt av vissa  
 bakterier.

• Råkorv blir säker genom att man   
 steker eller kokar den. Den inne-
 håller även salt och nitritsalt.

• Kallrökt/fermenterad korv blir 
 säker i en process som påminner
 om filmjölksprocessen.
 Mjölksyrabakterier tillsätts till 
 smeten. Under fermentation och  
 mognad bildas mjölksyra och pH  
 sänks. Dessutom torkar korven.   
 Detta bidrar till att eventuella 
 matförgiftare avdödas. Även 
 rökning, salt och nitritsalt inverkar.

NÄR BLIR KORVEN FARLIG OCH HUR BLIR DEN SÄKER?

Figur 6.  När blir korven farlig och hur blir den säker? Risker och riskhantering för mikroorganismer i mat.
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upphettar livsmedel genom att skicka ström 
genom dem.

Från rått till smakrikt med mikrobiella 
aromer

Professor Sven Lindgren, Livsmedelsverket, 
berättade om mikroorganismernas betydelse 
för att ge smak åt den mat vi äter.

Smak bildas i oupphettade råvaror genom 
nedbrytningsprodukter som uppstår i ett sam-
spel mellan råvarans enzymer och mikrobiella 
aktiviteter. Allt som har med smaker att göra 
kommer från någon naturlig beståndsdel i 

livsmedlet, och varierar beroende på hur ned-
brytningen går till. Kolhydrater kan brytas ned 
till koldioxid, syror, alkoholer och aldehyder. 
Proteiner bryts ned till peptider, aminosyror, 
ammoniak, aminer och svavelväte. Fett består 
av glycerol och fettsyror, och fettsyrorna kan 
kapas av till mindre och mindre delar.

Människan har använt mikroorganis-
mer för att förändra livsmedel och utveckla 
smak och arom i tusentals år, utan att ha kun-
skap om mikroorganismernas betydelse. Genom 
erfarenhet utvecklades olika hanteringsmetoder 
som gav önskat resultat, utan att man visste att 
orsaken var bakterier. Man förvarade mjölk i 

BAKTERIER
Diacetyl, smörsmak i mejeriprodukter, bildas från citrat av mjölksyrabakterier.

Alkylpyraziner, grill- och steksmak, bildas av Bacillus och pseudomonader.

Mentol bildas av Cellulomonas, Pseudomonas.

Bittermandelolja Pseudomonas.

Vanillin från Eugenol. Corynebacteium.

Mono-sodium-glutamat. Köttsmak. Corynebacterium.

Fruktos från stärkelse via amylas och isomeras.

JÄSTSVAMPAR
Jästextrakt olika koncentrat av nedbrytningsprodukter exempelvis glutaminsyra.

Japansk Umami smaksättare med monosodium-glutamat. Kan även bildas av jäst.

Nedbrytningsprodukter från RNA (del i arvsmassan) ger aromatiska s k 5’-mukleotider.

Öl och vin - ett stort antal aromämnen.

MÖGEL
Organiska syror som citronsyra, glukonsyra,  mjölksyra, malonsyra och fumarsyra.

Enzymer som omvandlar fett (lipaser), kolhydrater (amylaser, cellulaser, pektinaser). proteiner 
(peptidaser, proteaser). Nukleinsyror (ger inosin-  och guanyl-mono-fosfat, IMP respektive GMP. 
Enzymer som tar bort smak. Naringinas i grapefrukt.

Mono-sodium-glutamat, estrar.

Figur 7 .  Mikroorganismer som producenter av olika aromämnen, några exempel.
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löpmagar från kalvar och fick en process med 
löpe och mjölksyrabakterier som skapade ost-
massa. Man förvarade vin så att det började 
växa jästsvampar i det.

Först i slutet av 1800-talet lärde man sig att 
tämja bakterierna i kontrollerade system, först i 
smörhanteringen i Danmark. Man började till-
sätta vissa bakterier i grädde för att förstärka 
smaken (diacetyl). I början av 1900-talet börja-
de man ta jäsningsprocesser i industriellt bruk. 
På senare tid har man också börjat lära sig hur 
man på olika sätt kan modifiera mikroorganis-
mer för att få dem att spjälka eller tillverka vissa 
ämnen.

I livsmedelsindustrin används mikroorga-
nismer biotekniskt för framställning av olika 
tillsatser, exempelvis enzymer, aromer, alko-
holer, organiska syror, aminosyror, vitaminer 
och konserveringsmedel. De används också 
som processhjälpmedel, exempelvis som star-
terkulturer för ost, yoghurt, salami, vin och öl. 
Då tillsätter man jäst- eller mögelsvampar för 
att påverka smaken och åstadkomma önskade 
förändringar i livsmedlet. Man använder också 
mikroorganismer som skyddande kulturer på 
livsmedel för att förbättra hållbarheten. En po-
sitiv bakterieflora kan helt enkelt skydda ytor 
som annars riskerar att kontamineras.

Tillsats av mikroorganismer påverkar livs-
medlens hygien och hållbarhet genom bild-
ning av organiska syror, alkohol och naturliga 
antibiotika. Mjölksyrabakterier är experter på 
att bilda antibiotiska substanser för att knäcka 
andra bakterier. Smakligheten påverkas genom 
nedbrytning av stärkelse, proteiner och fetter, 
samtidigt som aromämnen och färgämnen bil-
das. Mikroorganismerna påverkar också livs-
medlens textur. Jäsning av bröd är här ett välbe-
kant exempel. Ett annat exempel är medvurst, 
salami och andra korvar, som inte upphettats. 
Att de håller ihop beror på att bakterierna ska-
par ett lågt pH, vilket i sin tur innebär att den 

kemiska miljön närmar sig den isoelektriska 
punkten där proteinerna binds ihop.

I mejeriprodukter som yoghurt, långfil, ke-
fir och olika ostsorter skapas den specifika ka-
raktären av olika mikroorganismer. Det är den 
bakteriekultur man tillsätter som avgör vilken 
produkt man får. 

I ost ger mikroorganismernas aktivitet 
en lång rad förändringar i smak och textur. 
Proteiner bryts ned till peptider eftersom man 
tillsatt en starterkultur med proteaser på ytan, 
som angriper kaseinet och bryter ned det och 
skapar smakämnen. Mögel bidrar också till 
smaken genom nedbrytningsprodukter från fett 
(metyl-ketoner, pentanol).  Den koldioxid som 
bildas i de mikrobiella processerna ger upphov 
till håligheterna i osten.

Fil och yoghurt får sin smak genom organis-
ka syror från nedbrytning av laktos. Mängden 
diacetyl, som är det ämne som ger smörarom, 
kan påverkas genom tillsats av citrat. Långfilen 
får sin sega karaktär av en kapselsubstans som 
den speciella långfilsbakterien avger. En intres-
sant omständighet är att den substansen också 
motverkar virusinfektioner.

Salami och isterband får smak genom 
att mjölksyrabakterier bildar organiska sy-
ror. Proteiner bryts ned till peptider. Ned- 
brytningsprodukter från fett bidrar också.

I surkål och oliver är det nästan enbart orga-
niska syror som ger smak.

I vin står givetvis svampar för alkoholjäs-
ningen, men mikroorganismer bidrar också till 
bildningen av aromämnen. Syran i vinet kan 
minskas och rundas av genom att äppelsyra bryts 
ner till mjölksyra av mjölksyrabakterier. I sött 
vin vill man ha mjölksyrabakterier som förtär 
sockret i vinet och på så sätt gör det syrligare.

Surströmming, ansjovis, gravfisk, kinesis-
ka ägg får sin arom genom att proteiner bryts 
ner till peptider, ammoniak, svavelväte och  
aminer.
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Akrylamid och andra maillardprodukter

Hans Lignert, Institutet för Livsmedel och 
Bioteknik, redogjorde för maillardreaktionen, 
den kemiska process som gör att stekt mat får 
en brun yta. Reaktionen har fått sitt namn från 
fransmannen Maillard, som i början av förra 
seklet skrev om reaktionen i humusämnen.

I livsmedel sker maillardreaktionen vid upp-
hettning, då en rad reaktioner mellan aminosy-
ror och socker äger rum (figur 8). Mellan 600 och 
800 kemiska substanser kan uppstå. Många av 
dem är helt okända, men redan bland dem man 
vet något om finns ett antal misstänkt hälso- 

farliga. Samtidigt måste man komma ihåg att 
reaktionen bidrar till matens färg och arom. Den 
påverkar också matens näringsvärde, innehål-
let av antioxidanter och ger skydd mot mikro- 
organismer.

Brunfärgningen uppstår sent i reaktionen, 
när aminosyror och sockerföreningar polyme-
riseras.

Aromer är flyktiga. Ett livsmedels smak 
är en kombination av de fyra eller fem grund-
smaker vi känner med tungan och aromerna 
som ger variation. Den arom man upplever är 
summan av en mängd olika aromämnen, som 
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Figur 8.  I livsmedel sker maillardreaktionen vid upphettning, då en rad reaktioner mellan aminosyror och socker äger rum. 
Mellan 600 och 800 kemiska substanser kan uppstå.



18    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 3  2006

bland annat bildas i maillardreaktionen. I en 
köttbulle kan det röra sig om mellan 30 och 
100 olika ämnen.

Näringsvärdet påverkas genom kemiska 
reaktioner som inbegriper aminosyran lucin.  
Den är begränsande och har därför stor bety-
delse för näringsvärdet hos ett livsmedel. Den 
kan reagera även när den sitter bunden i en pro-
teinkedja.

Maillardreaktionen påverkas av vilken/vilka 
aminosyror och sockerarter som finns närva-
rande. Det socker som reagerar är enkla socker- 
arter som glukos och laktos. Vanligt socker, 

sackaros, tar primärt inte del i reaktionen, men 
vid hög temperatur spjälkas det sönder till enk-
la sockerarter. Maillardreaktionen sker främst 
vid hög värme och låg fuktighet, men den kan 
också äga rum vid låga temperaturer och går då 
mycket långsammare. Den kan också ske inne 
i kroppen. Även pH påverkar. I livsmedelspro-
cessen handlar det om att hitta en balans mel-
lan de olika önskvärda och mindre önskvärda 
effekterna av maillardreaktionen.

Akrylamid – en maillardprodukt
En av de hundratals produkter som kan bildas 
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Halt av akrylamid i upphettade livsmedel

Figur 9.  Akrylamidhalt i upphettade livsmedel. (Källa:  Tareke et al. (2002) J. Agric. Food Chem.  50, 4998).



När är det kokta fläsket stekt? - om risker och nytta med upphettning av mat 19

vid maillardreaktionen är akrylamid, något som 
upptäcktes relativt nyligen och som då gav upp-
hov till det välbekanta akrylamidlarmet 2002. 
Bakgrunden var tunnelbygget i Hallandsåsen, 
där man använde tätningsmedlet Rhoca-Gil, 
som innehåller akrylamid. Man undersökte 
tunnelarbetarnas akrylamidhalter och jämförde 
med en kontrollgrupp, vilken visade sig ha över-
raskande höga halter. Då testade man på vilda 
djur, där halten var låg. Det ledde till antagan-
det att förekomsten av akrylamid hade med 
värmebehandling av mat att göra. Man började 
därför undersöka maten, och fann höga halter 

främst i värmebehandlad potatis (figur 9). 
Upptäckten ställde myndigheter och forskare 

inför ett antal problem. Akrylamid var klassat 
som troligen cancerogent för människan. Ingen 
visste dock säkert om och i så fall vid vilka halter 
förekomsten i mat innebar hälsorisker. Ingen viss- 
te heller hur ämnet bildas, och det var inte san-
nolikt att det kunde elimineras. Upptäckten blev 
startskott för en intensiv forskningsverksamhet 
världen över. WHO kallade inom två månader 
till ett expertmöte i Genève, och ett år senare 
hölls en stor konferens i USA för att diskutera 
vad man skulle göra åt problemet. 

Toolbox compartment

Category Agronomical Recipe Processing Final prep.

POTATO PRODUCTS
sugar thermal input  

pre-treatment
color endpoint

BREAD/BISCUITS/
BAKERY WARES asparagine NH

4
HCO

3
fermentation  

moisture
color endpoint

BREAKFAST CEREALS
asparagine

COFFEE
dark roasting storage

High impactLow or no impact
Figur 10.  Verktygslådan pekar ut faktorer 
av betydelse för akrylamidbildningen i olika 
produktgrupper och olika steg av livsmedels-
kedjan.
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Man misstänkte att maillardreaktionen 
kunde ha med saken att göra, och upptäckte 
snart att det var när aminosyran asparagin rea-
gerade som akrylamid bildades. Asparagin finns 
fri i höga halter i potatis och cerealier, där den 
har en funktion som upplagsnäring. Höga tem-
peraturer och torra system gynnar uppkoms- 
ten av akrylamid.

Inom EU startade 2003 projektet HEATOX 
(Health risks from heat treated foods and food 
products) som koordineras från Lunds universi-
tet. Tjugotre forskargrupper från 14 olika länder 
deltar. Projektet rör inte enbart akrylamid, utan 
även undersökningar om andra värmeinduce-
rade giftiga ämnen i mat. Projektet undersöker 
den kemiska bildningen och livsmedelsproces-
sen för att se om det finns något man kan göra 
för att minska akrylamidhalterna.

JECFA (WHOs och FAOs gemensamma 
riskkommitté) samlade i februari i år ihop alla 
tillgängliga data om akrylamid för att för att se 
om det fanns grund för en ny riskbedömning. 
Man kom fram till att en förnyad riskbedöm-
ning av akrylamid bör göras när resultat från 
pågående cancerstudier och långsiktiga toxici-
tetsstudier blir tillgängliga. Ansträngningarna 
för att reducera akrylamidinnehållet i livsmedel 
bör tills vidare fortsätta.

För att minimera bildningen av akrylamid 
kan man välja eller modifiera råvaror så att man 
får så lite som möjligt av de ämnen som bil-
dar akrylamid. Innehållet av asparagin i pota-
tis varierar mellan sorterna, men också mellan 
årstider. Det beror på att sockerhalten i potati-
sen ökar ju längre den lagras. Man kan också 
försöka använda ingredienser som påverkar 
bildningen eller tar hand om bildad akrylamid. 
I själva värmebehandlingen kan man reglera 
temperatur, tid och vattenhalt för att minimera 
mängden akrylamid. Slutprodukten kan påver-
kas genom att man sorterar bort enheter som 
blivit för hårt stekta. Alla åtgärder måste dock 

balanseras mot produktkvaliteten. 
Just nu pågår forskning för att se om man 

kan styra reaktionsbetingelserna i ytan, där 
akrylamid bildas, mot att bli så ogynnsamma 
som möjligt utan att kvaliteten på livsmedlet 
försämras. Man undersöker temperaturprofil, 
vattenfördelning, färg, akrylamidhalt, viktför-
ändringar, skorptjocklek och utseende.

Industrin har jobbat öppet och gemensamt 
med akrylamidfrågan och har nyligen publicerat 
en ”verktygslåda” (figur 10),  som vägledning för 
företagen. Verktygslådan pekar ut faktorer av 
betydelse för akrylamidbildningen i olika pro-
duktgrupper och olika steg av livsmedelskedjan 
och ger därmed också vägledning för åtgärder.

Stekytemutagener

Professor Margaretha Jägerstad, SLU, berätta-
de om stekytemutagener, en grupp kemiska äm-
nen som bildas i ytan på vissa livsmedel, främst 
kött och fisk, vid stekning. De upptäcktes 1977, 
då en japansk forskargrupp rapporterade om en 
ny grupp högmutagena ämnen i stekt och rökt 
mat. Gruppens forskning motiverades av det 
faktum att alla cancerframkallande ämnen är 
mutagena (däremot är alla mutagena ämnen 
inte cancerframkallande), samt att man då som 
nu bedömde att omkring en tredjedel av alla 
cancerfall kan förklaras av våra kostvanor. I dag 
känner vi till ett  tjugotal ämnen i denna första 
grupp av stekytemutagener.

Stekytemutagener kan delas in i två grupper 
(figur 11), som båda är heterocykliska aminer. 
De första ämnena i denna grupp isolerades vid 
torrupphettning av proteiner eller aminosyror, 
särskilt tryptofan. Det rörde sig om höga tem-
peraturer, upp till 300oC. Senare har man visat 
att de kan uppstå även vid temperaturer kring 
200oC. Betakarboliner kan bildas redan från 
100oC och även i närvaro av vatten.

En annan grupp av stekytemutagener, även 
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dessa heterocykliska aminer, upptäcktes i början 
av 1980-talet. Det rör sig om ett tiotal ämnen som 
går under namnen IQ-föreningar, IQx-föreningar 
och Imidazo-pyridiner. De visade sig vara mycket 
mer mutagena än första generationen. Man viss-
te inte hur de bildades, men eftersom de före-
kom i stekskorpor intresserade sig Margaretha 
Jägerstads forskargrupp för maillardreaktionen 
och kom i samarbete med andra forskare till en 
bildningshypotes som inbegriper den.  Hypotesen 
var att stekytemutagenerna kunde uppstå genom 
att reaktionsprodukter av socker och aminosyror 
reagerade med kreatinin. Kreatinin finns bara i 
muskelceller i kött och fisk. Hypotesen kunde 

verifieras genom experiment. Man har också ar-
betat vidare med modellstudier och praktiska ex-
periment för att undersöka under vilka betingelser 
dessa ämnen bildas (figur 12). Som framgår av 
figuren krävs temperaturer på mer än 125oC för 
att stekytemutagener ska bildas.

Många andra faktorer än temperaturen har 
dock betydelse för stekytemutagenernas bild-
ning:

• Närvaro, typ & proportioner av utgångs-
ämnen Många studier har gjorts för att faststäl-
la betydelsen av olika aminosyror och socker- 
arter och andra grundförutsättningar.

• Stektid och värmeöverföringseffekt

���������������������������������������������

�

�

�
���

������

�

�

�
��� �

�

�

���

���

����� ��

�

�

�

���

���

�

�

�

���������

�

�

�

�
�

���

���

�

�����

�
�

���

���

�

�
�

���

�

���

�
�

���

�

�

��������������� ���������������� ��������������������

N

N

H
CH3

CH3

NH2

Trp-P-1

N

N

H
CH3

CH3

NH2

Figur 11.  Stekytemutagener kan delas in i två grupper, som båda är heterocykliska aminer.
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Figur 12.  Det krävs temperaturer på mer än 125oC  för att stekytemutagener ska bildas.



22    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 3  2006

• Vattenhalt/vattenaktivitet/masstransport 
Vattenhalten är viktig, eftersom vattnet reglerar 
temperaturen samt kan pumpa ut utgångsäm-
nena till ytan, där det är torrare och varmare så 
att bildningen sätter igång.

• Receptur (vattenbindande förmåga). Stär- 
kelse och kostfibrer binder vatten, så att utgångs- 
ämnena ej når ytan.

• Typ av stekfett/fetthalt Fetterna är bärare 
av pro- och antioxidanter.

• Förekomst av antioxidanter/prooxidanter
Det har gjorts mätningar av halten av stek-

ytemutagener i en lång rad olika livsmedel. Ett 
urval av data presenteras i figur 13. Ett genom-
gående mönster är att kokt mat inte innehåller 
mätbara halter av dessa ämnen.

Djurförsök har visat att stekytemutagener 
kan ge tumörer i körtlar, lever och mag-tarmka-
nal hos gnagare och apor, men det är då fråga om 
exponering för höga doser under lång tid. IARC 
klassar dem som möjliga carcinogener, men sä-

ger samtidigt att det ännu inte finns bevis för att 
det gäller människor. Det som saknas är främst 
kunskaper om hur vi exponeras. De studier som 
finns på området antyder att det dagliga intaget 
kan ligga mellan 0,5 och 1 µg (mikrogram) per 
dag, vilket är tiotusentals gånger mindre än de 
doser som orsakat tumörer i djurförsök.

Så länge vi inte säkert kan bedöma riskerna 
är det självklart klokt att tillämpa försiktig-
hetsprincipen och minimera sitt intag av stek- 
ytemutagener. Det finns en hel del man kan göra 
hemma i köket. Man bör undvika överstekning. 
Man bör inte göra sås eller sky på intorkade stek- 
rester i stekpannan eller långpannan. Man bör 
inte äta pannstekt, grillat och rökt kött eller fisk 
mer än ett högst ett par gånger i veckan. Vidare 
kan man minska sin exponering för stekytemu-
tagener genom att:

• Steka under kort tid och låta köttet 
 eller fisken bli genomvarm genom 
 eftervärmning eller kokning.

Tillagningsbetingelser
MeIQx PhIP Harman

Produkt Metod Temp 0C Tid min.

Kyckling, hel kokt 100 240 nd nd 0,2

Kycklingben friterad 100-200 5-15 0,1-0,9 nd-2,8 nd-2,1

Kyckling, bröst pannstekt 140-225 12-34 0,1-1,8 nd-38,2 0,1-6,9

Kyckling, hel grillad inköpt 2,2-3,2 2,4-5,3 na

Kalkonbröst pannstekt 190 12 4,4 64,9 12,0

Hackad biff pannstekt 150-230 2-10 nd-7,3 nd-32 na

Grytbitar, gris pannstekt 160-200 6 0,1-0,9 0,1-3,3 nd-1,1

Figur 13.  Det har gjorts mätningar av halten av stekytemutagener i en lång rad olika livsmedel. Ett genomgående mönster är 
att kokt mat inte innehåller mätbara halter av dessa ämnen.
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• Tillaga på termostatplattor (hålla 
 temperaturen under 180oC).
• Variera tillagningsmetoderna.
• Variera recepturen: använd bra 
 kryddor som innehåller antioxidanter 
 (exempelvis rosmarin och basilika), 
 margarin som stekfett, marinering, 
 panering.
• Blanda i komplexa kolhydrater.
• Äta grönsaker, sallad och frukt med 
 måltiden (de innehåller skyddsämnen).

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)  
och nitrosaminer

Forskningschef Leif Busk, Livsmedelsverket, 
gav en översikt över ytterligare två grupper 
av ämnen som har eller kan ha hälsoeffekter. 
Nitrosaminer är en grupp ämnen som i likhet 
med stekytemutagener och maillardreaktions-
produkter uppstår vid upphettning av mat. 
PAH – polycykliska aromatiska kolväten – bil-
das däremot inte i maten, utan är en förorening 
från värmekällan, exempelvis grillkol.

Nitrosaminer
Nitrosaminer bildas genom reaktion av vissa 
aminer med nitrit eller kväveoxider. Aminer 
finns i livsmedel.

Förutsättningarna för bildning av nitros-
aminer finns naturligt i mat. Stektid och tem-
peratur är viktigt för bildningen. Stekning i 
mikrovågsugn ger mycket lägre halter av nit-
ros-aminer än stekning i panna. Nitrosaminer 
är flyktiga ämnen, därför blir halterna högre 
om man steker under lock (figur 14). Man 
kan laka ut nitritet genom blötläggning, vil-
ket dock inte har någon praktisk betydelse vid 
matlagning.

De livsmedel som innehåller mest nitros-
aminer är stekt bacon och sidfläsk (figur 15). 
Diagrammet visar också de olika livsmedlens 

bidrag till vårt intag, där kött och köttproduk-
ter står för merparten.

Nitrosaminer kan bildas i kroppen genom 
att vi får i oss aminer och nitrit eller nitrat. 
Aminer finns inte bara i livsmedel utan också 
i bland annat läkemedel och kosmetika. Nitrit 
används som livsmedelstillsats. Nitrat finns i 
livsmedel och i vatten, och kan reduceras till 
nitrit av bakterier i saliven. Lågt pH i magen 
gynnar bildningen av nitrosaminer. Ett sätt att 
motverka detta är att se till att man får i sig 
mycket askorbinsyra.

Livsmedelsverkets råd när det gäller nitros-
aminer är i korthet:

• Stek inte bacon vid för hög temperatur.
• Använd gärna mikrovågsugn för att 
 steka bacon.
• Undvik ensidigt intag av stekt bacon.
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Figur 14.  Förutsättningarna för bildning av nitrosaminer finns naturligt 
i mat. Stektid och temperatur är viktigt för bildningen. Stekning i mikro-
vågsugn ger mycket lägre halter av nitrosaminer än stekning i panna. 
Nitrosaminer är flyktiga ämnen, därför blir halterna högre om man 
steker under lock. 
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
Omkring 200 olika PAH som bildas vid upp-
hettning av organiska ämnen har identifierats. 
Kemiskt karakteriseras de av att de innehåller två 
eller fler sammanbundna aromatiska ringar av kol 
och väte. Figur 16 visar några exempel. De bildas 
vid temperaturer kring 500–800oC. Uppkomsten 
gynnas av ofullständig syretillförsel vid förbrän-

ningen och av förekomst av aromatiska och omät-
tade kolväten i det upphettade materialet.

PAH är inte direkt biologiskt aktiva, utan 
måste aktiveras metaboliskt. Benzo(a)pyren 
kan omvandlas till en diolepoxid (BPDE), som 
är elektrofil och kan söka sig till olika elektron-
rika strukturer i cellen, till exempel DNA.

PAH finns i tobaksrök, luftföroreningar 
(bland annat bilavgaser) och i livsmedel. Tidi-
gare trodde man att den huvudsakliga expone-
ringen var luftföroreningar, men numera tror 
de flesta att livsmedel är den största källan. De 
högsta halterna hittar man i grillade och rökta 
produkter (särskilt i hårt grillad mat). Det finns 
också relativt höga halter i olivrestolja, en pro-
dukt som inte används i nämnvärd utsträckning 
i Sverige. Bordsmagariner och cerealier inne-
håller jämförelsevis låga halter. 

En intressant omständighet är att PAH 
migrerar från livsmedel till plastförpackningar. 
Förvaring i plast (PE, PET) är alltså ett effek-
tivt sätt att minska PAH-halten i såväl flytande 
som fasta livsmedel.
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Figur 15.  De livsmedel som innehåller mest nitrosaminer är stekt bacon och sidfläsk. Diagrammen visar de olika livsmedlens 
bidrag till vårt intag, där kött och köttprodukter står för merparten.

Figur 16.  Några exempel på polycykliska aromatiska kolväten. 

Benzo(a)pyrene Benzo(a)anthracene

Benzo(j)fluoranthene Chrysene
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Tillgängliga data visar att det beräknade 
intaget av PAH via livsmedel i Sverige varierar 
mellan 0,1 och 8 µg (mikrogram) per person och 
dag. Medelintaget beräknas vara 2,75 µg per 
dag, vilket motsvarar 1 mg per år. Siffrorna är 
gamla. De analyser som finns av exponering för 
PAH gjordes på 1980-talet. Livsmedelsverket 
har inte uppdaterat siffrorna sedan dess, men 
har nu börjat sätta upp ny metodik och samla 
in nya data för kommande gränsvärdesdisku-
ssioner inom EU.

Figur 17 visar det relativa bidraget till 
PAH-intaget i Sverige från olika livsmedel. 
Anledningen till att cerealier bidrar mycket 
mer än rökt och grillat kött, trots att de sena-
re innehåller högre halter, är att vi äter större 
mängder. PAH-halten i frukter och grönsaker 

beror på att ämnen som finns i luftföroreningar 
faller ned på fälten med regnet.

Den färskaste sammanställningen av kun-
skapsläget i Europa är en rapport (Collection of 
occurence data of PAH in food) från 2004 inom 
ramen för EU-samarbetet SCOOP (Scientific 
Cooperation). Rapporten redovisar resultat av 
omkring 9 000 prover. Testerna har gjorts med 
hundratals olika metoder, av vilka många är 
dåligt validerade. I 99 procent av fallen är det 
bens(a)pyren som analyserats. Bristfälliga data 
finns för ytterligare 30 olika PAH. 

Kunskapsläget är alltså dåligt. Därför har 
EU-kommissionen bett medlemsstaterna att 
göra fördjupade undersökningar av 15 olika 
PAH i vissa typer av livsmedel. Resultaten 
ska läggas in i EFSAs (European Food Safety 

�������������������������������

�

�

��

��

��

��

��

��

������������
�����������
�����������

�����������������������
�����������������������

��
��
���

��
��
�

��
��
���

��
��
��
���

��
��
���
��
��
��
���

��
��
���
��

�

��
���
��
��

��
��

��
��
�

��
��
��

���
�

��
��
��

��
��
�

��
����

��
��
��

Figur 17.  Det relativa bidraget till PAH-intaget i Sverige från olika livsmedel.
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Authority) databas, som sedan ska användas 
för att beräkna intaget av PAH. I nuläget är 
kommissionens bedömning att största intaget 
av PAH är via födan och att EU-medborgarna 
får i sig 3-17 µg per dag. Kommissionen anser 
att intaget av PAH i Europa har liten betydelse 
för normalkonsumenten. En riskgrupp är dock 
personer som äter mycket hemgrillad mat.

EU har nyligen fastställt regler för maxi-
mal halt av bens(a)pyren (BaP), som markör 
för PAH i olika livsmedel. Gränsvärdena re-
dovisas i figur 18. De ska ses över senast 2007 
med utgångspunkt från de data som ska samlas 
in (se ovan). Då ska man också utvärdera an-
vändbarheten av BaP som markör för PAH i 
livsmedel.

Riskvärdering
Den modell för riskvärdering av förekomsten 
av olika ämnen i mat som rekommenderas av 
WHO består av tre delar:

• exponeringsanalys
• farokarakterisering
• riskkarakterisering
Exponeringen för PAH har diskuterats 

ovan. 
Farokarakterisering innebär att man be-

skriver ämnets inneboende egenskaper. Detta 
kombinerat med exponeringsanalysen ger risk-
karakterisering. 

Den senaste riskkarakteriseringen för PAH 
gjordes i februari i år av en expertkommitté 
inom WHO (JEFCA). Kommittén bedömde 
15 olika PAH som genotoxiska och 13 som car-
cinogena. I sin riskbedömning utgick man dock 
från BaP som markör, eftersom det inte finns 
tillräckliga data för andra PAH. I sin expone-
ringsanalys valde kommittén 0,004 kroppsvikt 
per dag som ett representativt medelintag. Som 
högintag valdes 0,01 µg per kg.

I farokarakteriseringen utgick man från 
konventionella cancerstudier på mus och råtta. 

EUS NYA REGLER INOM PAH-OMRÅDET
•  KOM förordning 208/2005

-  maximal halt av bens(a)pyren (BaP) som markör för PAH i olika livsmedel

•  oljor och fetter 2 µg/kg

•  barnmat 1 µg/kg

•  rökt kött 5 µg/kg

•  rå och rökt fisk 2  µg/kg och 5 µg/kg

•  musslor och skaldjur 5 µg/kg

•  tvåskaliga mollusker 10 µg/kg

•  Gränsvärdena ska ses över senast den 1 april 2007

-  utvärdera användbarheten av BaP som markör av PAH-halten i livsmedel.

Figur 18.  EU har nyligen fastställt regler för maximal halt av bens(a)pyren (BaP), som markör för PAH i olika livsmedel. 
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Man använde en metodik som innebär att man 
fastställer en dos där 10 procent av försöksdju-
ren utvecklar cancer och jämför sedan enkelt 
uttryckt denna dos med de siffror för medel- 
och högintag man tagit fram för att på så sätt få 
fram exponeringsmarginalen (MOE = Margin 
Of Exposure). MOE blir i det här fallet 25 000 
för medelintag och 10 000 för högintag, vilket 
innebär låg risk.

Som jämförelse kan nämnas att en mot-
svarande riskkarakterisering för akrylamid ger 
MOE 300 för medelintag och 75 för högintag, 
alltså storleksordningen 100 gånger större risk. 
Det finns ingen riskkarakterisering för nitros-
aminer, men gissningsvis skulle den hamna på 
ungefär samma nivå som BaP.

Livsmedelsverket har inte längre några råd 
gällande PAH publicerade.

Effekter av upphettningsprodukter i mat 
- vad kan man visa epidemiologiskt?

Lars Dragsted, Danmarks Fødevareforsk-
ning, utgick från två exempel: akrylamid och 
en stekytemutagen, PhIP.

Epidemiologi innebär att man försöker kart-
lägga samband mellan exponering för någon-
ting och sjukdomsrisk i en befolkningsgrupp. 
Det finns olika sätt att göra detta. I prospektiva 
studier kartlägger man genom frågeformulär 
eller intervjuer människors levnadsvanor med 
avseende på de faktorer man vill studera. Man 
följer sedan den undersökta gruppen under lång 
tid för att se om det finns några samband mel-
lan olika grad av exponering för en viss faktor 
och antalet sjukdomsfall.

Ett problem med frågeformulär är att om-
vandla svaren som rör kostvanor och dylikt till 
siffror för exponering för en viss substans. 

Att kontrollera hur många i den undersökta 
gruppen som insjuknar är jämförelsevis lätt, 
både i Danmark och Sverige. Vi har bra och 

tillförlitliga register att tillgå. En ny och värde-
full resurs är biobanker, där prover kan konser-
veras i flytande kväve i många år.  När man så 
småningom vet vilka som blivit sjuka kan man 
gå tillbaka och analysera proverna med avseen-
de på de substanser man är intresserad av. Man 
kan alltså få hårddata som visar exponeringen. 
Denna metodik, molekylär epidemiologi, har 
nu börjat ge intressanta resultat och mycket mer 
är att vänta under de närmaste 10-15 åren.

En annan metod är retrospektiva studier, 
som kan användas i de fall det inte finns några 
användbara register över sjukdomsfall. Man ut-
går då från människor som insjuknat och frågar 
dem om deras tidigare levnadsvanor, födointag 
etc. Samma frågor ställs till en kontrollgrupp. 
Risken med denna metodik är att människor 
som insjuknat tenderar att övervärdera de ele-
ment i sin tidigare livsföring som kan misstän-
kas ha samband med sjukdomen. Metoden är 
dock säker när det gäller att kartlägga genetiskt 
betingade sjukdomsorsaker. Det kan göras ge-
nom provtagning.

Exemplet PhIP
Låt oss nu titta på vad epidemiologiska stu-
dier kan visa när det gäller riskerna med ex-
ponering för en stekytemutagen, PhIP. Medel- 
exponeringen för PhIP har uppskattats till 5-6 
µg per kilo kroppsvikt och dag. Intaget varie-
rar dock mycket kraftigt – upp till en faktor 
100 – mellan olika individer. Pannstekt kött 
anses vara den viktigaste källan. Cancerrisken 
har uppskattats till 10-4-10-5 per år, vilket är en 
jämförelsevis hög risk. En osäkerhet är att det 
ännu inte finns någon studie som exakt visar 
exponeringen för PhIP hos ett representativt 
utsnitt av befolkningen.

Det finns flera studier som undersökt sam-
bandet mellan köttkonsumtion och cancerrisk. 
Resultat från en japansk studie, som följde 
500 000 människor i 16 år, visar att det finns 
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en förhöjd risk för såväl lungcancer som bröst-
cancer hos individer som äter kött dagligen, 
jämfört med dem som aldrig gör det (figur 19). 
Studien är särskilt intressant eftersom ett van-
ligt sätt att tillreda kött i Japan är grillning över 
öppen gaslåga.

Figur 20 visar resultat från ett antal prospek-

tiva studier av samband mellan konsumtion av 
rött kött och risk för tjocktarmscancer. Tre av 
dessa studier visar ett signifikant samband. Om 
man tittar lite närmare på två av dessa visar det 
sig dock att det inte rör sig om exakt samma typ 
av cancer. Båda dessa studier visar för övrigt en 
riskratio nära 1 för fisk och under 1 för fågel, 
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Figur 19.  Det finns flera studier som undersökt sambandet mellan köttkonsumtion och cancerrisk. Resultat från en japansk 
studie, som följde 500 000 människor i 16 år, visar att det finns en förhöjd risk för såväl lungcancer som bröstcancer hos individer 
som äter kött dagligen, jämfört med dem som aldrig gör det . Risken för dem som aldrig äter kött är här satt till 1.
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trots att det finns lika mycket polycykliska ami-
ner i dessa livsmedel som i rött kött. Det finns 
också åtminstone en studie som visar lika hög 
cancerrisk för kokt kött som för rökt eller stekt.

Figur 21 visar resultat av en studie där man 
undersökte sambandet mellan stekintensitet och 
bröstcancer. Studien visar att risken för bröstcan-
cer var signifikant högre bland dem som hade för 
vana att steka sitt kött hårdare än kontrollgrup-
pen.

Det finns en viktig komplikation att ta hän-
syn till när man diskuterar samband mellan ex-
ponering för PhIP och cancerrisk. PhIP oxide-
ras i kroppen av ett enzym. Alla människor har 
en gen som kan bilda detta enzym, men hos 
vissa individer är denna gen mer aktiv än hos 
andra. Det finns också individuella genetiskt 
betingade skillnader i den metaboliska process 
som aktiverar PhIP, acetylering. I epidemio-
logiska undersökningar måste man givetvis ta 
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Figur 20.  Resultat från ett antal prospektiva 
studier av samband mellan konsumtion av 
rött kött och risk för tjocktarmscancer. 
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Figur 21.  Resultat av en studie 
där man undersökte samban-
det mellan stekintensitet och 
bröstcancer. (Källa: Deitz et 
al., Cancer Epidemiol, Biomark 
Prev. 9 (2000) 905-910).



30    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 3  2006

��������������������������������

�

�

�

�

�

�

� � � � � � �

���������

�
�

������������

����������������������

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

���� ������������ ����

�������������������

�
���

��
��

��
�

�����

��������

�����������������������������������
������ �������������������� �����

hänsyn till detta element, som innebär att vissa 
individer rent genetiskt är känsligare än andra. 
Att enbart undersöka graden av exponering är 
alltså inte tillräckligt.

Figur 22 a och b visar resultat av en studie som 
tar hänsyn till den genetiskt betingade förmågan 

till acetylering av PhIP i kroppen. Sambandet 
mellan stekintensitet och bröstcancer framstår då 
som starkare än i figur 21, där den genetiska fak-
torn inte finns med. Därmed har vi fått ett starkare 
indicium för att det verkligen är stekytemutagener 
som ligger bakom den ökade cancerfrekvensen.

Figur 22 a och b.  Resultat av en studie som 
tar hänsyn till den genetiskt betingade 
förmågan till acetylering av PhIP i kroppen. 
Sambandet mellan stekintensitet och 
bröstcancer framstår då som starkare än 
i figur 21, där den genetiska faktorn inte 
finns med.
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Vi kommer med säkerhet att identifiera 
många fler genetiska faktorer som kan påverka 
cancerrisker framöver.

Akrylamid
Medelexponeringen för akrylamid har upp-
skattats till 0,4-0,5µg per kilo kroppsvikt och 
dag. Variationen mellan individer uppskattas 
vara en faktor 5-20. Bakade produkter (pota-
tis, bröd, kaffe) anses vara de väsentligaste käl-
lorna. Exponeringsmarkörer visar att de flesta 
källor är kända. Cancerrisken har uppskattats 
till 10-3 -10-4 per år. Det är en mycket hög risk, 
men underlaget är dåliga djurförsök med svår-
tolkade resultat.

Biomarkörstudier har visat signifikant ökad 
exponering för akrylamid i vissa yrken, främst 

bland anställda i molekylärbiologiska laborato-
rier. Tre (små) studier av yrkesexponerade för 
akrylamid har inte hittat någon överdödlighet 
eller ökad cancerrisk. En studie av risken för 
tjock- och ändtarmscancer vid exponering för 
akrylamid visar minskad risk, medan två andra 
studier visat risk nära 1 – det vill säga ingen 
förhöjd risk. Undersökningar beträffande en 
rad andra cancerformer har också visat risker 
nära 1.

Alla studier som hittills gjorts är baserade 
på kostintervjuer, en metod som inte är särskilt 
bra på att mäta exponering. Feluppskattningar 
av intag är vanliga. Det är betydligt bättre att 
arbeta med biomarkörer, men trots att det finns 
goda markörer när det gäller akrylamid har 
ännu inga sådana studier gjorts.

Lägesrapport från köket

Provkökschef Christina Möller, OSEC

Matintresset i samhället har ökat, samtidigt som kunskaperna minskat. 
Matlagningskunskaper förs inte längre vidare från en generation till 
nästa. En stor del av den mat som köps i livsmedelsbutikerna idag är 
halvfabrikat och färdigrätter. Vardagar köper bara omkring var tionde 
konsument råvaror i nämnvärd utsträckning.

Vi kokar och ugnssteker allt mindre, medan stekning i panna blir allt 
vanligare. Sommartid grillar vi allt mer. Ett problem är att de flesta van-
liga spisar är tröga när det gäller att reglera temperaturen på plattorna. 
Det ökar förstås risken för hård stekning. 

När mikrovågsugnen introducerades användes den i stor utsträckning 
för att värma mat, under en period lagade man även mat i mikro-
vågsugnen. Nu är vi tillbaka till utgångspunkten och använder främst 
mikron för upptining och värmning.
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Tips från restaurangköket

Gunnar Forssell, traktör, Le Chef

Även på restaurangerna steker man väldigt mycket, eftersom det är sådan mat som 
efterfrågas. Man använder ofta stekbord, där värmeregleringen är ännu trögare än på 
en vanlig köksspis. 

Ofta använder man alltför varm stekpanna för att det ska gå snabbt. Resultatet blir 
bränd yta och rått innandöme. En bättre metod är att börja med att steka lätt i en stek-
panna, så att man får en yta. Därefter kan man låta köttet steka färdigt på låg tempera-
tur i ugn.

Mikrovågsugnen kan användas för att tillaga grönsaker och viss fisk, vilket minskar 
risken för överkokning, samt innebär att man inte behöver lägga grönsakerna i  
vatten så att de därmed tappar smak.

Lågtemperaturstekning (i speciella ugnar som står på hela natten) ger mycket mört 
kött. Det lämpar sig dock inte för kött som redan från början är mycket mört. Det blir 
alltför löst i konsistensen.

Man bör ta fram kött ur kylen i god tid så att det håller rumstemperatur när man börjar 
steka. Det minskar tillagningstiden.

Stek i smör eller smör blandat med olja för att minska fastbränningen. Krydda på den 
sida som ska stekas först. Pressa inte ut köttsaften ur köttet med stekspaden under 
stekning!

Nötkött ska uppnå en temperatur på minst 50 grader. Fläskkött ska upp i 70 grader. Låt 
köttet vila lite efter stekning, inslaget i folie eller liknande. Temperaturen stiger då ytter-
ligare 10 procent.

Istället för att vispa ur stekrester ur stekpannan till sås kan man göra fonder av ben. Det 
är lite omständligt, men är den bästa basen för goda såser.

Vid tillagning av grytor och köttfärssås behöver man inte bryna köttet. Det gör ingen 
smakskillnad.
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Råd till hemmakocken

Dagens expertpanel var överens om att det finns anledning att vara försiktig, i synner- 
het med stekning. Det finns goda skäl att försöka minska innehållet av akrylamid i  
maten. Livsmedelsindustrin har redan kommit en god bit på väg genom en rad åtgär-
der från medvetet val av råvaror och modifiering av tillagningsprocesser till utsortering 
av allt för mörka eller brända produkter (till exempel potatischips).

Hemmakocken kan minska exponeringen rejält genom att sluta vispa ur stekpannan 
eller långpannan med vatten för att göra en sky när köttet är färdigstekt. Den rekom-
mendationen var expertpanelen helt enig om. Att marinera kött är generellt en bra 
metod att minska bildningen av potentiellt otrevliga ämnen vid stekning. Vissa kryddor, 
till exempel rosmarin, har också positiv effekt.
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B
Box 6806, 113 86 Stockholm
tel 08-54 54 77 00, fax 08-54 54 77 10
www.ksla.se, akademien@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en 
mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri 
och oberoende nätverksorganisation som arbetar med 
frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och 
skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och  
naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbe-
tar med frågor som berör alla och som intresserar många!

Människan har sedan urminnes tider vant sig vid att äta de flesta livsmedlen efter 
en kortare eller längre upphettning. Vi kokar, bakar, steker, grillar eller puffar de 
flesta produkter från växt- och djurriket innan vi äter dem. 

Det sker då en rad olika fysikaliska, kemiska och biologiska förändringar med maten, 
de flesta positiva men en del negativa. Näringsvärdet kan öka, smaken förändras 
och många produkter blir lättare att tugga.

Denna rapport går igenom väsentliga aspekter på vad som händer med olika livs-
medelskomponenter vid olika temperaturer och vilka positiva, och ibland negativa, 
konsekvenser dessa förhållanden kan ha.


