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1. Inledning 
 

Kefir är en populär dryck från Mellanöstern. Ordet ”Kefir” nämns ha sitt ursprung i det 
turkiska ordet ”Keif”, som betyder ”bra”. Det tyder på att en känsla av välbefinnande infinner 
sig efter intag. Produkten har sitt ursprung i Kaukasus bergstrakter i Centralasien, där den 
använts i tusentals år. Den framställs genom jäsning av mjölk med hjälp av kulturer av 
mikroorganismer, som hämtats från korn. Mikroorganismerna bildar kulturer, som ser ut som 
små koraller eller klumpar av blomkål (se Figur 1). 
 

 

Figur1. Filtrering av drickfärdig kefir 

 Kulturena innehåller en komplex blandning av både bakterier (inklusive olika arter av 
mjölksyrabakterier, lactococci, leuconostoc och acetobacteriae) och jäst (från både laktos- 
och icke laktosjäsning (se Bilaga1). Det är produkten av mjölkjäsning med ymp av kefir eller 
kulturer, som framställs av korn (1). Kefir kulturkärnor ser ut som bitar av koraller eller små 
klumpar av blomkål (se Figur 2). Kefirkultur innehåller levande aktiva kulturer, som består av 
olika koncentrationer av stammar av mikroorganismer, som dominerar över vilda patogena 
bakterier. Framställningen börjar genom att kulturer ympas på olika typer av mjölk. De flesta 
typer av mjölk, t ex från ko, get och får kan användas liksom växtmaterial från kokos, ris och 
soja. Vanligast är dock komjölk. Genom jäsningen bildas flera olika produkter, exv. 
mjölksyra, ättiksyra, koldioxid, etanol och aromatiska föreningar. Detta ger kefirkultur en 
uppfriskande, syrlig smak med inslag av kolsyra. Kefirkultur innehåller vitaminer, mineraler 
och essentiella aminosyror1, som gör produkten lättsmält och bidrar till att förebygga och läka 
sjukdomstillstånd (2). Intag av kefir uppges sålunda ha effekt mot tumörer och ha in vitro-

aktivitet
2 mot både grampositiva och gramnegativa bakterier (se nedan under 2.1.3). 

Föreliggande rapport avser ge en översikt över rapporterade uppgifter om 
produktionsprocessen och användningen i förebyggande och under rehabiliterings period 
hälsovård. Vidare redovisas resultat av experiment med kefirkultur, som använts i ett hushåll. 
 
Begreppet ”probiotika” går tillbaka till 1965, då det hänvisas till något ämne eller en 
organism, som bidrar till den mikrobiella balansen i husdjurens tarmsystem. Först att definiera 
detta begrepp var Metchnikov (3), som ansåg att den komplexa mikrobiella populationen i 
tjocktarmen hade en negativ effekt på individen genom autointoxikation. Med detta avses 
negativ påverkan genom gifter, som bildats. Denna uppfattning har senare reviderats så att 
man numera anser, att balansen kan återställas med levande mikroorganismer och utvidgats 



 

till att gälla även människa. Numera definieras probiotika som ”levande organismer, som vid 
intag i viss mängd utöver hälsofördelar utöver inneb
revidering understryker behovet av tillräckliga populationer av levande mikroorganismer och 
dessutom att fördelarna kan inbegripa både förbättringar av mikrobiell
hälsoeffekter. (4) 
 
Ett probiotikum är numera även ett livsmedel fö
mikroorganismer. Enligt en annan definition är ett probiotikum ett komplement av levande 
mikroorganismer, som positivt påverkar annan animalisk mat genom att förbättra den 
mikrobiella balansen.(5) 

Figur 2. Kefirkultur Zoogloea uppfångad på ett durkslag efter silning 

 
För en utförlig beskrivning av tillverkning i hushållet (se Bilaga 2).

 
1.1. Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att ta fram grunder för en kefir 
kefirkultur i teknisk tillverkning
Internet och genom egna undersökningar. Laborationerna utförs med hjälp av 
inhämtats från hushåll i Tallin. Produktens karaktärsdrag valideras genom 
smak och utseende. Produktens egenskaper undersöks genom mätning av pH och studier av 
kefirkulturens ömsesidiga påverkan med kända bakterier, som kan ingå i människans 
tarmflora. 
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1.2. Avgränsning 
 

Studierna har genomförts som en litteraturstudie främst från Internet med inriktning mot 
kroppsligt välbefinnande, offentliga dokument med de svenska, ryska, grekiska och italienska, 
på sökorden motsvarande ”Tibetansk kefir”.  
En laboratorieundersökning har genomförts avseende kefirkulturens egenskaper i syfte att ta 
fram grunddata för en tänkt framtida storskalig produktionsprocess. Mjölkkulturens påverkan 
på vissa normalt förekommande tarmbakterier har också undersökts genom odling i in vitro-

experiment på R-rogosa-, M-malt- och B-blodagar. Genom odlingsförsök har också kulturens 
tolerans mot antibiotika studerats. 
 

1.3. Disposition 
 

I rapportens första avsnitt redogörs för resultatet av litteraturundersökningen. Det andra 
avsnittet beskriver arbetets laborativa del och rekommendationer angående tillverkning av 
Tibetansk kefir i stor skala eller i hemmet. I det tredje och sista avsnittet lämnas ett förslag till 
fortsättning av arbetet genom en konsumentstudie. 
 

2. Bakgrund 

 

2.1. Litteraturstudier 
 

Litteraturstudien behandlar mjölkkulturens egenskaper och tillgänglig kunskap om 
hälsobefrämjande bakterier (redovisas i Bilaga 3 och 4) och kefirkultur i människans 
mikroflora.  
Sökningen gjordes till största delen via Internet, sökmotor var Google på ryska sidor med sökt 
ord ”Tibetansk mjölk eller kefir svamp”. 
På svenska sidor var sökt information om mjölk kulturen som konsummeras i Sverige 
 (Bilaga 5). Sökorden var ”dysbakterios” och ”lactobacillus”. 
 

2.1.1. Teori 
 

Den dominerande mikroorganismen i de studerade mjölkkulturerna är Zoogloea. Zoogloea  
(från grek. Zoo- djur och gloiós - klibbigt ämne, lim), omger sig med en slemkapselbildning, 
som består av polysackarider, varav vissa är kväveinnehållande. Detta är kännetecknande bara 
för vissa (särskilt vattenlevande), bakterier, särskilt för Zoogloea ramigera (därav namnet). 
Zoogloea har olika morfologiska former och kan växa enstaka celler eller i korallform. 
Formen beror av omgivningen. Zoogloea kan på grund av sin slemkonsistens lätt absorbera 
näringsämnen ur vattenlösning det vill säga mjölk.(6) 
 

2.1.2. Historia  
 

Enligt en legend hade för tusen år sedan en buddhistisk munk, som levde i Tibet lagt märke 
till att mjölken i olika kärl surnat på olika sätt. Den ovanliga surmjölken bildade druvliknande 
proteinklumpar. Tibetanska munkar har därefter hittat användning för dessa i läkemedel och 
kosmetika. Drycken fick smeknamnet ”elixir för ungdom” eftersom människor, som använt 
den regelbundet nästan aldrig hade smärta och alltid var i utmärkt form. Tibetansk filmjölk 
var en källa till välstånd och rikedom så receptet för beredningen hölls strikt konfidentiell. 
Men med tiden blev kefirprodukten känd i Europa. Den fördes hit med en polsk professor, 
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som blivit behandlad i Indien och levt 5 år där. När han var helt botad och skulle åka hem fick 
han en gåva från de tibetanska munkarna, som bestod i mjölk och kefirkultur. (4) 
 
I Ryssland började man under 1900-talet öppna kefirsjukhus, varifrån berättelser spreds om 
mirakulösa tillfrisknanden och om extraordinära egenskaper hos kefir som ett mirakulöst 
elixir, som förlänger livet. Ryska läkare har använt kefir för behandling av rakitis, 
lungsjukdomar, henekologiska sjukdomar, anemi och ödem. Svåra lungsjukdomar såsom 
tuberkulos uppges kunna botas eller åtminstone lindras med kefir.(5)   
 
Som jämförelse och som ytterligare historiska belägg för användning av fermenterade 
mjölkprodukter kan nämnas krönikorna om korsfararna. Det första omnämnandet av 
probiotika från fermenterad mjölk härrör från Renässansens Frankrike under Frans I:s 
regeringstid. En Turk, som anlände till Frankrike med några får och ett ”mystiskt recept” 
började jäsa fårmjölk och sälja denna. Då den verkade bra och blev omtyckt drog kungen 
omedelbart nytta av detta. Den var enligt traditionen den första yoghurten i Frankrike och den 
fick snabbt stor spridning.(2) 

 
2.1.3. Sjukdomar, som har behandlats (4). 

 
 1. Vanliga sjukdomar:  
* Övervikt 
* Allergi 
* Allergiska astmatiker fenomen  
* Alkoholism  
* Anemi  
* Huvudvärk  
 
2. Sjukdomar i immunsystemet:  
* Diabetes mellitus av lindrig eller medelsvår typ (utom Insulin)  
 
3. Sjukdomar i hjärt- och lymfatiska system:  
* Atherosclerosis  
* Hypertension  
* Hypertoni  
* Hypotension  
* Hjärtsvikt  
* Arytmi  
* Takykardi  
* Varicos  
 
4. Sjukdomar i andningsorganen:  
* Angina  
* Förkylning   
* Bronkit  
* Antritis3 
* Pneumoni (lunginflammation)  
* Tuberkulos  
 
5. Gastrointestinala sjukdomar:  
* Dysbakterios  



5 

 

* Förstoppning (utveckla mikroflora)  
* Diarré(utveckla mikroflora)  
* Kolit  
* Gastrit  
* Kolecystit  
* Gallsten 
* Diskinesia gallblåsan 4 
* Pancreatisk dysfunktion  
* Sår i tolvfingertarmen  
* Magsår  
 
6. Sjukdomar i urogenitala systemet:  
* Candidiasis  
* Uterine fibroma  
* Blåskatarr  
* Njursjukdom  
* Problem med potens  
* Prostatits  
 
7. Tandvård:  
* Gingivit  
* Stomatit  
 
8. Sjukdomar i rörelseapparaten:  
* Osteochondrosis  
* Polyartrit  
* Deposition av salter  
* Reumatism  
 
9. Traumatologi:  
* Benfrakturer  
* Solbrännskador 
* Sår 
 
10. Dermatologi:  
* Allergisk dermatitis, eksem, diades, konjunktivit 
* Pormask 
* Furunkulos  
* Finne 
* Pigmenterade fläckar (fräknar)  
* Svettningar  
* Sår, skrubbsår  
* Solbrändskador 
 
11. Kosmetik:  
* Masker för ansiktet  
* Masker Hand  
* Masker för hår  
* Fotbad  
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Det finns alltså över 100 olika sjukdomar, som behandlats med kefir i naturmedicinen. 
Särskilt noteras det breda spektrumet av terapeutiska effekter. Detta skulle innebära att kefir 
baserad på mjölk kan ersätta stora mängder av syntetiska droger och läkemedel, som ofta ger 
oönskade bieffekter.  

 
2.1.4. Kemister och biologer om kefirkulturen 

 
Nobelpristagaren 1908, Ilyich Mechnikov genomförde studier av fagocytos5 och anti-infektiös 
immunitet6. Menchikov hävdar att regelbunden konsumtion av jäst mjölk säkerställer 
förekomsten i tarmarna av levande mjölksyrabakterier säkerställer förekomsten av levande 
mjölksyrabakterier och motverkar tillväxten av patogena tarmbakterier. Antiimmunitet 
påverkas av konsumtionen av fermenterade mjölkprodukter och dessa anses numera som en 
positiv faktor för hälsa och livslängd.(7) 
Några värden för Konsumtion av kulturmjölk i Sverige, kg per person (se Bilaga 6) (8) 
 
I Tyskland fastslog dr. Drasek redan före andra världskriget kefirkulturens gynnsamma 
verkningar på sjukdomar. Med kefir botade han åkommor i andningsorganen, magkramper, 
kronisk tarmbesvär, leverbesvär, gallproblem, havandeskapssjukdomar och hjälpte patienter 
genom svåra sjukdomar.(7) 
 
Kefir är en fermenterad mjölk, som innehåller en unik kombination av flera levande 
mikroorganismer (Bilaga 7). Dessutom innehåller den många näringsämnen, som är viktiga 
för kroppen såsom proteiner, mineraler och vitaminer (se nedan under 2.1.5). 
Vid ett japanskt läkemedelsföretag, Kaken Seyyaku, har studier genomförts av en av 
produkterna av kefirkultur. Enligt företaget ger denna en kraftig ökning av aktiviteten och 
fördelningen av olika lymfocyter, som har aktiv effekt mot celler. Annorlunda uttryckt 
inducerar denna substans ombildningen av vissa vita blodkroppar till mördarceller mot 
cancercellerna i fråga.(9) 
 

2.1.5. Kefir baserad på mjölk – näringsinnehåll och jämförelse med 
dagsbehovet för människa. 
 

Tabell 1 visar innehållet av huvudkomponenterna i svensk mjölk av olika kvalitet. 
 
Tabell 1. Mjölk från svenska mejerier. Näringsinnehåll i 100 g mjölk. 
 

Mjölk Energivärde 
kj/kcal 

Proteiner (g) Fett (g) Kolhydrat 
(g) 

Standard 260/60 3,3 3 5 
Mellan 200/50 3,4 1,5 5 
Lätt 160/40 3,4 0,5 5 

 
 
Vitamininnehållet i 100 gram kefir framställd genom fermentering av konventionell mjölk 
framgår av nedanstående sammanställning. Dagsbehovet för människa anges inom 
parentes.(10) 
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*Vitamin B12- Kobalamin   
För detaljerade uppgifter om näringsinnehåll i fil och yoghurt (se Bilaga 8). 

(1) Vitamin A - från 0,04 till 0,12 mg (ca 1,5-2 mg)  

(2) Vitamin B1 (tiamin) - ca 0,1 mg (ca 1,4 mg)  

(3) Vitamin B2 (riboflavin) - från 0,15 till 0,3 mg (ca 1,5 mg)  

(4) Karotenoider omvandlas till vitamin A i kroppen - från 0,02 till 0,06 mg  

(5) Niacin (PP) - ca 1 mg (ca 18 mg)  

(6) Vitamin B6 (pyridoxin) - upp till 0,1 mg (ca 2 mg)  

(7) Vitamin B12 (cobalamin) - ca 0,5 mg (ca 3 mg)  

(8) Kalcium - 120 mg (ca 800 mg)  

(9) Järn - ca 0,1-0,2 mg (från 0,5 till 2 mg).  

(Kroppen innehåller normalt ca 3,8 g järn hos män och 2,3 g järn hos kvinnor).(11) 

(10) Jod - ca 0006 mg (ca 0,2 mg)  

(11) Zink - ca 0,4 mg (ca 15 mg) är också värt att notera att Kefir stimulerar matsmältningen 

zink, redan finns i kroppen 

(12) Folsyra ingår i koncentrationer omkring 20 % mer än i mjölk.  

(13) mjölk bakterier (laktobakterier)  

(14) jäst mikroorganismer (ej att förväxla med mat jäst) Modern forskning har konstaterat att 

den näringsmässiga jäst läggas till bageri och konditori produkter, främja utvecklingen av 

cancerceller och hindrar friska celler i kroppen)  

(15) alkohol  

(16), många för människokroppen användbara enzymer, syror (inklusive koldioxid) samt 

proteiner, polysackarider, samt vitamin D. 

 

Tabell 2. Kefir, yoghurt och fil från svenska mejerier. Näringsinnehåll och rekommenderat 

dagligt idag (RDI). 

 

Näringsinnehåll100g 
(ca 1dl) 
Rekommenderat 
Dagligt Intag 

naturell 
lättyog-

hurt 
 

Syrlig 
yoghurt  

3 %.  

Naturell 
fil 

Kefir 

Arla 
 
3 % 

Fil 
 
 

1 % 

Valio 
YO 

Naturell 
 

HY 
LA 
 

Energivärde kJ/kcal 

 

180/ 

40 

260/ 

60 

360/ 

85 

240/ 

60 

200/ 

50 

260/ 

65 

170 

/40 

250/60 

Protein g 4 3.3 3 3.3 5 3.5 4.5 4.1 

Kolhydrat g 5 5 12 4 6 12 5-5 5.0 

Fett g 0.5 3 2.6 3 1 0.05 0.1 2.5 

Vitamin A 
µg 4 %  av RDI 

30        

Vit. D 
µg 8 %  av RDI 

0.38      0.5 0.5 

Riboflavin 
mg 9 % av RDI 

0.14 0.14 0.15 0.14     

Vit. B12 
µg 30 % av RDI 

0.3 0.3 0.24 0.3 0.3*    

Kalcium 
mg15% av RDI 

120 120 116 120 130 110 140 140 

Jod µg 9 % av RDI 
 

14 14 14 14     
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Tabell 2 visar innehållet av huvudkomponenterna samt vissa mineraler och vitaminer i några 
fermenterade mjölkprodukter i Sverige. 
 

2.1.6. Kontraindikationer  
 

Diabetiker, som använder insulin kan inte använda tibetansk kefir då den bryter ned alla 
former av peptider.  
Astmatiker skall inte använda tibetansk kefir.     
Tibetansk kefir bör inte intas tidigare än tre timmar efter medicinering.  
Kefirkulturen ska inte ätas under aktiv behandling med mediciner.(12)  

 
2.1.7. Kefirkulturens egenskaper enligt naturläkare   

 
Enligt naturläkare är det mesta av modern kost ”död” mat. Sådana livsmedelsprodukter ruttnar 
när de kommer in i människokroppen. De är enligt samma uppgiftslämnare gifter, som 
drastiskt kortar människolivet genom att så småningom döda människan inifrån.(13) 
Förmodligen det är svårt att kontrollera detta påstående genom att studera statistiken, då 
denna ännu siktar på människornas livslängd att det ökat kraftigt samtidigt som människorna 
konsumerar allt mera död mat. 
 
Tibetansk kefir baserad på mjölk är i huvudsak en produkt av fermentation med en 
kefirkultur. Kefir, som producerats på konventionell jäsning av mjölk producerar i 
magtarmkanalen en förändrad mikroflora, som naturligtvis kan slå ut sjukdomsalstrande 
organismer. Denna mikroflora neutraliserar och avlägsnar de gifter, som uppstått genom 
”ruttnande” mat i tarmen. Dessa gifter riskerar att spridas vidare i människokroppen via 
blodkärlen. (9)  
 
Vissa forskare och läkare hävdar numera att tibetansk kefir är det kraftfullaste och säkraste 
antibiotikumet för människa. Genom att variera processtiden kan näringsinnehållet ändras så 
att kefir även kan användas i behandlingen av allergier. Exempelvis ökar folsyra innehållet i 
övermogen, starkt sur kefir. Laktosinnehållet i mjölken minskas av kefirkulturen, vilket gör 
mjölkprodukten lämplig även för laktosintoleranta individer.(14) 
 
Naturläkare hävdar att tibetansk kefirkultur bromsar förkalkning, renar blodkärlen, 
normaliserar aptit, läker sår i mag-tarmkanalen, splittrar fetter och minskar vikt när det gäller 
fetma. Dessutom löser den upp tumörer, tar bort trötthet, förbättrar energieffektiviteten och 
förnyar huden och stärker håret. Den fungerar även tillsammans med syntetiska läkemedel 
genom att minska deras biverkningar, den sänker blodsockernivån, normaliserar blodtrycket, 
samt återställer och förbättrar «manlig kraft» (potens).(15) 
Utförligare beskrivningar av användningen av kefir framgår av (Bilaga 4 och 6). 
 

2.1.8. Två sätt att lagra kefirkultur i hushåll 
 

Torkning (har inte testats i denna studie): 
Sätt ett par rena pappershanddukar, skölj väl och lägga ut kefirkultur i tunt lager på 
handdukar, övertäcka med en annan handduk och lämna det i rumstemperatur. Vänd varje dag 
kefirkulturen med ren sked så att den inte fastnar på torkduken. Kornen av kulturen är gula 
och små. Efter högst två veckor, lägg dem i en ren torr burk och förvara i kylskåp. De kan 
lagras under mycket lång tid utan att egenskaperna förloras. För att kefirkulturen skall 
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återhämta sig tar det 7-10 dagar. Man gör då flera sådana överföringar, det vill säga man 
behöver varje dag sikta och tvätta kornen och byta till färsk mjölk (se Figur 2). 
 
Frysning (har testats i denna studie):  
Ett andra sätt att bevara kefirkultur, är att man fryser den vid 70° C. Vid behov man tinar upp 
och tillsätter mjölk. Redan dagen efter man ser hur mjölken surar. Detta sätt startar processen 
snabbare än med torkning. 
 

2.1.9. Kända effekter av de olika ämnena i kefirkulturen (7) 
 
Folsyra, ett vattenlösligt vitamin tillhörande B-gruppen, är ett av de vitaminer, som ökar i 
mjölkprodukten genom fermentationen. Folsyra bromsar människans åldrande och ger skydd 
mot cancer. I blodet behövs folsyra för att utveckla antikroppar, vilket är särskilt viktigt under 
graviditet. Folsyra minskar människans åldrande den skyddar mot cancer och behövs för att 
uppgradera och utveckla antikroppar, särskilt viktigt under graviditet.  
 
Kalcium är nödvändigt för nervsystemet, tänder och ben, ett medel för att förebygga 
osteoporos.  
 
Järn är nödvändigt för naglar, hud och hår, samt förhindrar depression, sömnlöshet och 
inlärningssvårigheter.  
 
Vitamin A, ett fetthaltigt vitamin, är viktigt för hud och slemhinnor och förhindrar utveckling 
av cancer och infektionssjukdomar. Vitamin A är viktigt för synsinnet och är verksamt vid 
läkning av synskada.  
 
Vitamin D, ett fettlösligt vitamin, stärker ben och tänder. Det hämmar utvecklingen av 
inflammatoriska processer. Vitamin D påverkar och ökar nervsystemets förmåga till 
koncentration och uppmärksamhet. 
  
Tiamin (vitamin B1) varnar nerver störningar, i höga doser har det smärtstillande verkan.  
 
Riboflavin (vitamin B2) - Riboflavin är även en av kroppens viktigaste antioxidanter. En 
annan viktig funktion är att bryta ner olika gifter och läkemedel i levern. Omvandlingen av 
riboflavin till dess aktiva enzymformer hämmas vid försämrad sköldkörtelfunktion samt vid 
störd funktion hos binjurarna. 
 
Niacin F förebygger irritabilitet och är verksamt mot sjukdomar i blodkärl och hjärta genom 
att motverka hjärtinfarkt.  
 
Pyridoxin (vitamin B6) Vitaminet absorberas i övre delen av tunntarmen och omvandlas till 
coenzym i tunntarmscellerna. Kroppens lager av vitamin B6 är små, högst koncentration finns 
i lever, hjärta och njurarna. 
 
Cobalamin (vitamin B12) förhindrar utveckling av sjukdomar i blodkärlen. Cobalamin kan 
lagras i nervvävnad. 
 
Jod normaliserar funktion av sköldkörteln.  
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Polysackarider rena kroppen från giftiga nedbrytningsprodukter, som reglerar nivån av 
kolesterol i blodet.  
 
Proteiner förbättrar upptaget av mineraler. 
 
Mjölksyrabakterier (laktobakterier) är icke sporbildande, grampositiva bakterier inom flera 
släkten som kan jäsa olika sockerarter till mjölksyra. Många mjölksyrabakterier utnyttjas 
inom livsmedelsindustrin, andra är patogena. De lever främst i näringsrika miljöer, t.ex. 
mejeriprodukter med laktos och växtmaterial under nedbrytning. Mjölksyrabakterier saknar 
komplett elektrontransportkedja och erhåller därför energi enbart genom jäsningsprocesser. 
Mjölksyrabakterierna används traditionellt för att ge smak och ökad hållbarhet åt livsmedel. 
Inom charkindustrin används mjölksyrning för kallrökta varor, t.ex. isterband och 
hushållsmedvurst, inom mejeriindustrin mjölksyrajäsning vid tillverkning av fil, yoghurt, ost 
och smör. I filmjölk, ost, korv och surdegsbröd ger denna jäsning en fastare konsistens. 
Mjölksyrajäsning används även vid vissa grönsaksinläggningar, t.ex. vid framställning av 
surkål.(16) I Bilaga 9 visas typiska pH-för olika livsmedel och blandningar av syror, som är 
vanliga i livsmedel samt dissociationskonstanter för dessa syror. 
 
Kefir har en starkt urindrivande verkan. Detta beror på innehållet av mjölksyra, kasein, 
alkohol och koldioxid. Mjölksyra har en behagligt syrlig smak. Den ökar utsöndringen av 
matsmältningsenzymer och främjar därigenom matsmältningen. Mjölksyra främjar också 
absorptionen av fosfor och kalcium i kroppen.  
 

2.2. Kefir som mejeriprodukt 
 

Inom mejeriindustrin finns effektiv teknik för att utforma en lämplig process i teknisk skala. 
Numera produceras särskilt probiotiska produkter av flera typer. Att öka produktionen av 
sådana produkter innebär bättre utnyttjande av mjölk, som för någon produceras i överskott. 
Efterfrågan på fermenterade mjölkprodukter styrs i första hand av konsumenternas smak. Här 
spelar matvanor och tradition en stor roll. 
 

2.2.1. Produktion av kefir 
 

Vid satsvis produktion av kefir tillverkningen i princip som följer.(17) 
- Pastöriserad mjölk kyls till en temperatur på 20- 25°C . 
- Sedan tillsätts en ympkultur till mjölk. 
-  Efter inledande omrörning fermenterar mjölken i stillastående kultur under 18-24 

timmar och vid temperaturen 20- 25°C. Processparametrarna avgör produktens smak 
och konsistens. Den färdigprocessade mjölken bildar ett tätt koagel. 

- I slutet av processen bestäms dess viskositet. När rätt viskositet uppnåtts rörs 
innehållet i tanken om och tanken kyls till 8- 10°C. 

- Kefirmassan lämnas att mogna i 4- 6 timmar. Under denna tid utvecklas jästen i 
process får kefirprodukten slutligen sin smak och lukt. 

-  
Fel konsistens, smak och lukt tyder på felaktigt genomförd process eller för långvarig lagring. 
Uttalat fadd smak kan bero på användning av för liten andel starterkultur eller för låg 
temperatur under fermentatiosprocessen. Alltför syrlig smak tyder på alltför låg temperatur 
eller för lång lagringstid av den färdiga produkten. Acetatsmak produkten kan vara förorsakad 
av bifidobacteria, eftersom dessa producerar mer ättiksyra än mjölksyra. Vinägerlukt kan 
uppstå under lagring av produkten. Den beska smaken kan uppstå i fermenterade sur-
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mjölkprodukter efter mer än 2 dagars lagring påverkas starkt av mjölkens behandling genom 
pastörisering och annan bearbetning före fermentationsprocessen.(18) 

Figur 3 visar ett exempel på utformning av en apparatur, som används för satsvis fermentation 
av kefir. Kärlets inre del skall utföras i material som emalj eller en tunn beläggning på ytan, 
som en färg. Ledningar kan beläggas invändigt PVC (smältpunkt 212°C). 

 
Figur 3. Apparatur för tillverkning av kefir i fermentor. 

 
 

 
1. Fermentorkärlets inre del, ska vara i PVC eller emalj 
2. Isolering   7. Omrörarmotor 
3. Yttre hölje   8. Ben 
4. Omrörare   9. Avtappningsventil 
5. Inspektionsfönster  10. Temperaturgivare   
6. Manluckor   11. Fyllningsventil 
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3. Processtudie 
En studie genomfördes i laboratorieskala i syfte att fastlägga data, som kan ligga till grund för 
en process i full skala. Processen i fråga förutsätts och genomföras satsvis. Utgångsmaterialet 
är en kefirkultur, som hämtats från ett hushåll i Tallin, där kefir produceras för dagligt bruk, 
vilken var köpt hos en på annons i dagstidningen. En del av studien gällde att undersöka om 
kefirens mikroorganismer överlever magsäckens pH. 
 
De data, som behöver fastläggas är: 

1. Kefirkulturens känslighet för antibiotika 
2. Kefirkulturens interaktion med bakterier. 
3. Kefirkulturens överlevnadsförmåga i sur miljö liknande de pH-värden, som föreligger i 

människans magsäck. 
4. Inverkan av frysning på kulturen. 
5. Förändring i pH under satsvis fermentation.  

 
3.1 Material och metoder  
 

Material  

Materiel:  
Durkslag i plast med hål 2-3 mm i fyrkant 
Rackla 
10 ml mätpipetter 
1 ml mätpipetter 
250 ml e-kolv 
Provrör 
E- kolvar 
Gasolbrännare  
Plastpåsar 
Pasteurpipetter (5ml). 
20 st. kolvar (100ml) 
pH-meter Brodlay James  
Våg Mettler PL 1200 serienr: 694753 
Mikropipetter 3 st. 10-1000 µl 
 
Agarplattor (R- rogosa, M- malt och B-blod – agar) 
 
R- rogosa 
DifcoTM

 Rogosa SL Agar 
Cat.No 251542 Prepared Plates- Ctn of 100 
pH 5,4± 0,2 vid 25°C 
 
M- malt 
Destillerat vatten 1000ml 
Maltagar (Difco)   30g 
Cat. No 224200 dehydrated 
Bacto Agar 1352/ 15g 
pH 5,5± 0,2 vid 25°C 
autoklavaeras 20 min vid 120°C 
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B-blod 
Pancreatic didier has casein 70169/ 185,380/ 5g 
Meat extract 70164/268,96/ 8g 
Enriched yeast peptone 39396/ F583,99/ 10g 
Cornstarch S4180/282,17/ 1g 
NaCl/ 5g 
Agar A1296/728,65/ 14g 
pH 7,3± 0,2 vid 25 °C 
 
Mikroorganism:  
Bakterier: Micrococcus luteus, Klebsiella pneumoniae och Serratia marcescens. Kulturerna 
hämtades från stambanken vid avdelningen. 
Kefirkultur, hämtad från ett hushåll i Estland 

 

Kemikalier 

Etanol, 70 % 
 0,2 M fosfatbuffert pH 7,5   
30ug/DISC runda pappersbitar med gentamycin 
Standardmjölk med 3 % fetthalt 

 

3.2 Metoder 
 
3.2.1.  Experiment för att studera kefirkulturens känslighet för antibiotika 
 
Kefirkultur att det var ungefär ca:1g, hämtad från ett hushåll i Estland i vanlig steriliserad 
burk. Från stamkultur togs 0,1 μl som ympades på R- rogosa, M- malt och B-blod agarplattor 
och inkuberades och vid 37°C i 24 timmar. Mest bildning av kolonier konstaterades på R- 
rogosa agar, som innehåller natriumacetat, vilket dämpar tillväxt av många konkurrerande 
bakterier. Den har utvecklats som ett selektivt medium vid isolering av lactobacillus.  
M- maltextraktagar för odling av svampar gav också tydliga kolonier av kefirkultur. B-blod 
agarplatta kan detektera närvaro av B.cereus med koloniutseende (B.cereus- vanlig 
matförgiftningsbakterie, som orsakar diarré och/ eller kräkningar). I alla tre prover 
identifierades kefirkulturen med mikroskopering. Där konstaterades svampceller och 
lactobacillus.  
  
Renodlad kefirkultur spreds över hela plattan med rackla, som sedan åter brändes av och 
proceduren genomfördes för platta på tre nya R- rogosa, M- malt och B-blod agarplattor med 
runda pappersbitar med gentamycin, vilken placerades i mitten, för att studera kefirkulturens 
tillväxt på agarplattor med antibiotika. Plattorna tejpades igen efter att de fick torka i ett par 
minuter. De placerades sedan i en värmeugn och inkuberades vid 37°C i 24 timmar. Efter 
inkubation bildades kolonier som man såg med ögat och kunde räkna. De växte jämnt över 
plattan även nära de runda pappersbitarna med gentamycin, (se Figur 4).  
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Figur 4. Efter inkubation av agarplattorna bildas kolonier som man ser med ögat och kan 

räkna. 

 
Proverna togs intill de runda pappersbitarna med gentamycin och mikroskoperades.  
 
3.2.2.  Experiment för att studera kefirkulturens interaktion med bakterier  
 
Tillväxtbegränsningar studeras genom att kefirkultur är probiotisk och den avgränsar 
bakteriernas etablering. Proverna togs väldigt nära vid kefirkulturens gränser, gramfärgades 
och mikroskoperades.  
 
0,1 μl av olika patogena bakterier (M. luteus, K. pneumoniae och S. marcescens) ympades på 
R- rogosa, M- malt och B-blod agarplattor, genom att vardera ströks över en uppdelat 
agarplatta i var sin tredjedel av plattan med rackla och inkuberades vid 37°C i 24 timmar. På 

plattorna bildades då kolonier. De plattorna antogs för nollprov. B-blod agarplatta kan 
detektera närvaro av M. luteus och S. marcescens och M- malt och R- rogosa kan identifiera 
K. pneumoniae med koloniutseende. Alla tre prover med bakterierna gramfärgades och 
mikroskoperades. De renodlade M. luteus (runda Gramnegativa kocker), K. pneumoniae 
(Gramnegativa stavar) och S. marcescens (Grampositiva stavar), och användes för fotsatta 
experiment. 
 
Renodlade bakterier spreds vardera över tredjedel av plattan på tre nya R- rogosa, M- malt 
och B-blod agarplattor med kefirkultur (Kefirkultur i storleken av hasselnöt, hämtad från ett 
hushåll i Estland i vanlig steriliserad burk) i strängar som avgränsningar i varsin agarplatta för 
att studera bakteriernas interaktion med kefirkulturen. Plattorna tejpades igen efter att de fick 
torka i ett par minuter. De placerades sedan i en värmeugn, inkuberades vid 37°C i 24 timmar. 
Efter inkubation bildades kolonier som man såg med ögat och kunde räkna.  
¤- K.pneumoniae 

¤- M. luteus 

¤- S. marcescens 

¤- Kefirkultur 
    

 

Figur 5. Patogena bakterier på R- rogosa, M- malt och B-blod – agarplattor efter 24 timmar. 
Mellan de olika bakterierna är kefirkulturen spridd i strängar. 
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3.2.3.  Experiment för att studera kefirkulturens pH-beroende 

 
Kefirkultur testades med fosfatbuffert, som justerats till olika pH.  
I tio 100 ml E- kolvar mättes in 0,2 M fosfatbuffert med saltsyra lösningar med mellan 1,2 
och 9 pH till total volym i 25 ml. Buffertlösningarnas sammansättning och pH framgår av 
Tabell 3. 
 
Tabell 3. Lösnigarnas sammansättning, pH och mängd kefirkulturen från tabellen 4. 

Prov nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NaHPO₄(ml) 0 25 20 17,5 17 15 14 13 12,5 11 

HCl(ml) 25 0 5 7,5 8 10 11 12 12,5 14 

pH(start) 1,2 9,1 7 6 5,1 3,9 3 2,8 2,1 2 

Kefirkultur i vikt 

vid start (g) 

0,6 0,4 0,64 0,9 0,3 0,7 0,4 0,7 0,9 0,3 

 
Dessa kulturer lämnades under 24 timmar i rumstemperatur.  
Nästa dag ympades prov från alla dessa lösningar med kefirkultur på var sin R- rogosa 
agarplatta för extra kontroll, av svampens överlevnad.  
Efter 48 timmar silades och sköljdes kefirkorn från lösningarna med rinnande kranvatten, 
vägdes på vågen (utan mjölk eller lösning) och samma korn överfördes tull tio 100 ml E-
kolvar med 25 ml mjölk och lämnades i rumstemperatur under 24 timmar. 
I försöket har buffert med kefirkultur som motsätter sig förändringar i pH-värde inom det 
begränsade antalet pH. 
 

3.2.4 . Experiment för att studera inverkan av frysning på kulturen 
 
Kefirkorn silades och sköljdes från mjölken under rent rinnande kranvatten och vägdes på 
vågen. Kefirkultur 1,5 g med 2 μl färsk mjölk, 1,7 g med 2 μl fermenterad mjölk- kefir och 
1,9 g utan mjölk, frystes in i var sitt plaströr vid -70°C, så den kan förvaras och användas vid 
behov. Tre rör frystes in för att utgöra stambank för försöken. Efter två veckor togs alla 
provrör med 1,9 g, 1,7 och 1,5 stamkultur ut, innehållet från provrören tinades och placerades 
i tre E-kolvar om 150 ml med 100 ml mjölk i varje och ställdes i rumstemperatur (18-22°C) 
under 24 timmar. Nästa dag silades och sköljdes kefirkornen från fermenterad mjölk under 
rent rinnande kranvatten och vägdes på vågen. Kefirkulturerna odlades på ny färsk mjölk 
(alltid samma mjölk volym 100 ml.) i tre 150 E- kolvar, som byttes vid varje dygn efter 24 
timmar under två veckor. Efter varje mjölkutbyte rensköljdes kefirkulturen, vägdes på vågen 
utan mjölk och vikten noterades.  
 

3.2.5.  Experiment för att studera förändring i pH under satsvis 
fermentation  
 
Kefirkorn silades och sköljdes från mjölken under rinnande kranvatten, vägdes på vågen (utan 
mjölk) och vikten noterades. 2,15 g av kefirkultur sattes till 100 ml mjölk i en 150 ml E- kolv. 
Under tre dagar mättes förändringar av pH. När pH- förändringen upphört silades och 
sköljdes kefirkornen med kranvatten, sedan vägdes kornen på vågen och vikten noterades. 
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3.3. Resultat   
 
Känslighet för antibiotika 
Det största antalet celler bestod av svampceller. Dessa prover jämfördes med nollproverna. 
Mätresultat: Agarplattan med R- rogosa hade 270 st. kefirkulturkolonier, M- malt hade 200 st. 
kefirkulturkolonier och B-blod hade 170 st. kefirkulturkolonier. Antalet kefirkulturkolonier i 
jämförande med nollprov var 286st, 224 st. respektive180 st. 
Antalet kolonier var i bägge fallen lika stort. Detta visar att kefirkulturen är tolerant mot 
gentamycin. 
 
Interaktion med bakterier  
Kefirkulturen spreds tre strängar från mitten av R- rogosa, M- malt och B-blod agarplattor och 
inkuberades i 24 timmar vid temperatur 37°C tillsammans med patogena bakterier i tre skilda 
fält. Kolonierna av bakterier ger olika färger som svarar för (M. luteus, K. pneumoniae och 

 S. marcescens). Där kefirkulturen vuxit är färgen gul. 
 
Kefirkulturen användes som avgränsning på R- rogosa, M- malt och B-blod – agar i närhet av 
patogena bakterier. Alla kolonier med patogena bakterier hade vuxit i var sitt fält utan att 
passera strängarna med kefirkultur.  
Kolonierna hade vuxit väldigt nära kefirkulturen gränser, (se Figur 5) utan att överskrida den.  
 
Tillväxt vid olika pH 
Tio lösningar med 0,2 M fosfatbuffert och saltsyra bereddas i pH intervalet1- 9. Kefirkulturen 
vägdes och sattes till var och en av lösningarna och pH förändringen efter 24 timmar mättes. 
(se Tabell 4) Kefirkulturens vikt efter 48 timmar noterades. (se Tabell 5).  
 
 
Tabell 4. pH efter 24 timmar. 

Prov nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
pH(efter 24 h) 5,78 3,91 4,59 4,24 5,44 3,83 5,15 5,3 5 4,78 

 

Tabell 5. Kefirkulturens massa efter 48 timmar i mjölken. 

Prov nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kefirkultur vikt 
efter 48h(g) 

0,62 0,41
9 

0,64
9 

0,96 0,36 0,72 0,42 0,77 0,93 0,36 

 
På alla 10 plattor hade det växt kolonier av kefirkultur. Alla 10 kolvar med mjölk var 
fermenterad. 
 
Inverkan på kefirkulturen av frysning  
Kefirkulturens tillväxtförmåga vid ympning efter frysningen vid -70°C framgår av Figur 6. 
Tillväxten skall jämföras med motsvarade för ympen av kefirkultur som odlats i 
rumstemperatur (se Figur 7). Det framgår att den frys- tinade kefirkulturen återhämtar sig 
väldigt sakta från 0,2 ±0,1 g till 4 g efter 9 dagar att jämföras med 4 g som uppnås redan efter 
72 timmar. Genom ympning direkt från växande kefirkultur.  
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Figur 6. Tillväxt av tinad kefirkultur. 

 
pH-ändring i satsvis kultur  
Tillväxten på samma mjölk under tre dagar följades för att se hur vikten ökar under en period 
på icke fryst kefirkultur. Från 2,15 g man ser att kornet växte till 3,98 g från 1,83 g i början. 
 

 
Figur 7. Tillväxt av kefirkultur som odlats i samma mjölk under 3 dagar. 

 
pH- värdets förändring i en kultur som ympats med levande, icke fryst kultur framgår av 
Figur 8. Kulturens pH sjönk från 6 till 3,2 efter 3 dagars odling. 
 

 
Figur 8. Kefirkulturens pH förändring i samma mjölk efter 3 dagar 
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Figur 9. Kefirkulturen i pH 5. Förstoring 1000x. 

 

 

Figur 10 . Kefirkulturen i normal pH 3,45. Förstoring 1000x. 

 
En morfologisk studie av kulturens tillväxt gjordes genom mikroskopering. Efter fermentation 
i 24 h ser man vid pH5 svamphyfer (se Figur 6). Efter 48 h ser man bananformade celler (se 
Figur10). 
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4. Diskussion 
 

Experimenten med kefirkultur gjordes med två olika syften. Dels är det intressant att veta om 
kefir har egenskaper, som är sådana, att den skulle kunna användas som pro- eller 
prebiotikum. Dels behövs experimentella data som underlag för en eventuell industriell 
tillverkning. 
 
Kefirkulturen odlas på ett sätt, som avviker från vanlig tillverkning av fil och yoghurt. Den 
består av en samkultur av mikroorganismer och växer i klumpar, som åstadkommer 
förändringarna i smak, pH o s v. Detta medför vissa svårigheter att mäta kulturens utveckling 
och resultaten av experimenten måste förstås i samband med odlingssättet. 
Det första experimentet avsåg att visa att kefirkultur inte påverkas av antibiotika. Detta kan 
vara en viktig egenskap, då den kan tänkas användas vid samtidig medicinering med 
antibiotika och därigenom minska patienters matsmältningsproblem. Försöket med 
gentamycin som modell för antibiotika tycks bekräfta att kefirkulturens tillväxt inte påverkas. 
Det andra experimentet i serien avsåg att studera huruvida kefir förmår bromsa tillväxten hos 
vissa patogena bakterier. Resultaten tycks visa att en viss begränsning i bakterietillväxten 
uppnås. Begränsningen är liten och kan vara resultatet av den pH-sänkning som kefirkulturen 
åstadkommer vid tillväxt. 
 
Kefir, som äts möter i människans magsäck ett pH, som i vissa fall är så lågt som 1. Det var 
därför intressant att se om behandling av kefirkulturen vid ett lågt pH skulle påverka 
aktiviteten vid odling in vitro.  Eftersom kulturen växer i klumpar i en matrix av ett gel kan 
man förvänta sig att den i viss mån är skyddad från omgivningens pH. Resultatet av denna 
försöksserie visar att balansen mellan de reaktioner, buffertlösning och kefirkulturen var i 
grunden "absorbera" och syran ligger kvar på nästan samma nivå av pH vart kefirkulturen 
lever som har konstaterat i det tredje försöket. Möjligheterna att bedriva en stabil process 
baserad på en kefirkultur med egenskaper, som är konstanta över tiden och med krav på 
modern GMP för livsmedelsproduktion gynnas om det finns möjlighet att hålla en stambank i 
djupfryst tillstånd. Resultatet av experimentet visar, att kulturen förmår att återhämta sig men 
att den som väntat behöver längre tid för att utvecklas helt. Slutsatsen av detta är, att det vore 
fullt möjligt att använda frysta kulturer som stambank vid en reguljär produktion av kefir. 
Kulturmjölk produceras vanligtvis genom satsvis processutformning. En satsvis process för 
kefir kan utformas beroende på hur långt kulturen avses drivas. I hushåll föredrar man att odla 
mjölken i 24 tunnar i rumstemperatur. pH har då sjunkit till något över 4. pH-sänkningen 
avstannar vid c:a 3,5, vilket sker efter c:a två dygn. Det torde vara den bildade mjölksyran, 
som orsakar pH-sänkningen. Mjölksyra anses vanligtvis vara ett naturligt livsmedel med 
positiv påverkan på mag-tarmsystemets funktion. 
 
Observationen från hushåll att kefirkulturen inte bör komma i kontakt med metall har stor 
betydelse för processutformningen. I full skala skulle detta betyda att utrustningen skulle 
utföras i kärl och rörledningar med beläggning av plast eller emalj. Eftersom kärlen emellanåt 
måste kunna rengöras med värme ställer detta höga krav på materialvalet och utrustningen 
och därmed produkten kan därför förväntas bil dyr i jämförelse med konkurrerande produkter 
på marknaden för kulturmjölk. Man kan därför förvänta sig ett visst köpmotstånd beroende på 
priset.  Som en alternativ produkt från processen kan man tänka sig kefirkultur i form av 
klumpar för användning av konsumenter i egen produktion i hushållet.    
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5. Enkätundersökning 
 

Enkäterna är omfattande och inkluderar frågor inom en rad områden förutom kost och fysisk 

aktivitet.(Bilaga 10 och11). 
 

6. Slutsatser och rekommendationer 
 

Fermenterad mjölk med levande mikroorganismer är numera en typ av antibiotiska livsmedel, 
som ökat i popularitet. Kefir av den typ, som beskrivs i denna rapport har ännu inte vunnit 
insteg på den svenska marknaden. Den presenterade studien visar, att kefirkulturen är mycket 
robust. Den klarar att växa under mycket varierande surhetsgrad. Den är okänslig för frysning 
och kan därför lätt förvaras i fryst kultur som stambank, som är färdig att snabbt starta upp.  
 
Den är okänslig för gentamycin, ett antibiotikum, vilket gör att den är lämplig att använda i 
samband med medicinering med antibiotika, då patientens egen tarmflora slås ut. Ett problem 
med levande kefirkultur är, som visats i denna studie, att pH sjunker till låga värden. Detta är 
en fördel ur den synpunkten att produkten skyddas från att förstöras av andra 
mikroorganismer. Ur konsumentsynpunkt kan dock den sura smaken vara ett problem. När 
bär eller frukt blandas med kefir upplevs inte den sura smaken som störande. En redovisning 
av pH i några vanliga livsmedel finns i Bilaga 9. 
 
Produktion av kefir i mejeri är en mycket enkel process, som kräver ett minimum av teknisk 
övervakning. Efter sedvanlig pastörisering kan den odlas satsvis i hygieniskt utformade tankar 
vid temperaturer omkring rumstemperatur. Produkten bör troligen paketeras och distribueras 
när pH nått tillräckligt lågt för att produkten skall upplevas som stabil och lika från tillfälle till 
tillfälle. I Figur 3 ses ett förslag till utformning processapparatur. 
 
Produktion av kefir i hushållet är också mycket enkel. Erfarenhetsmässigt är kefirkulturen 
mycket robust över tiden och kan ympas om önskat antal gånger utan att förlora sin karaktär. 
Detta öppnar en möjlighet att marknadsföra själva kulturen efter att denna isolerats och 
förvarats enligt beprövad metod. En ytterligare fördel i hushållet är, att mjölk, som riskerar att 
förstöras efter utgångsdatum lätt kan tas tillvara genom att blandas med kefirkultur. Detta 
bidrar till god hushållekonomi i hushåll, där mjölkförbrukningen är stor. 
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