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Bilaga 1 
 
Vetenskaplig definition av jäsningsprocesser 
 
I teknisk/vetenskapliga sammanhang definieras jäsning som en anaerob process, d v s en 
process, som fortgår utan syreförbrukning. Ett allmännare uttryck för jäsning är fermentation. 
Genom sådana processer bryts större molekyler ned under inverkan av mikroorganismer, t ex 
jästsvampar eller bakterier till mindre molekyler. Exempel på sådana mindre molekyler är 
smörsyra, mjölksyra och ättiksyra. I dessa sammanhang talar man om smörsyrajäsning, 
mjölkyrajäsning eller ättiksyrajäsning. 
 
Fermentation med jäst - Etanoljäsning 
Jästsvampar (Saccharomycetaceae) ur klassen säcksporsvampar (Ascomycetes) är encelliga 
mikroskopiska organismer. Det finns c:a 500 arter av jästsvampar men de som är intressanta 
för alkoholjäsning tillhör släktet Saccharomyces (sockerätande svampar), särskilt arten 
Saccharomyces cerevisiae (bagerijäst, öljäst). Arten har fått namnet av det latinska ordet 
”cerevisia”, som betyder ”öl” på latin och ”cerevisiae” betyder ”från öl”.  S.cerevisiae får sin 
energi genom att bryta ned enkla sockerarter med alkohol som mellanprodukt. 
 
S.cerevisiae förökar sig genom knoppning, d v s från modercellen bildas en eller flera små 
knoppar eller utbuktningar. Knoppen växer sedan och när den blivit lika stor som modercellen 
kopieras cellkärnan från modercellen till knoppen. Efter detta separerar knoppen förr eller 
senare från cellen och en ny jästcell har bildats. 

 
Jästceller kan föröka sig vid syrebrist genom att via bildning av pyruvat och acetaldehyd bilda 
etanol och därigenom utvinna energi. Om syre åter blir tillgängligt förbrukas etanol och 
huvuddelen av den kemiska energin i socker utvinns i denna reaktion. 
  
Då cellerna av jästsvampen dör genomgår de s.k. autolys, varvid cellens egna enzym börjar 
bryta ned cellen till enklare beståndsdelar. Det brukar resultera i en ganska äcklig doft, som 
kan förstöra produkten av en vin- eller öljäsning.  
 
Mjölksyrejäsning 
Mjölksyrejäsning uppträder i vissa mikroorganismer, särskilt bakterier, vid syrebrist. Vid 
mjölksyrejäsning reduceras pyruvat med NADH med NADH under inverkan av enzymet 
laktatdehydrogenas och bildar laktat (mjölksyra i dess dissocierade form) enligt nedanstående  
reaktionsformel: 
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Vid reaktionen bildas NAD+7, som kan reagera vidare vid glykolys vilket i sin tur leder till att 
energi i form av ATP bildas. Saccharomyces spp bildar inte mjölksyra utan eventuell 
mjölksyra i kefir är resultat av bakteriell aktivitet. I tekniska processer minimerar man risken 
för kontamination av oönskade bakterier genom att desinficera utrustningen innan jäsningen 
påbörjas och genom att pastörisera mjölkråvara. 
 
Ättiksyrejäsning 
Acetaldehyd som bildas efter pyrovatets dekarboxylering kan även oxideras till acetat eller 
ättiksyra. 

 
Enzymet som katalyserar aldehyd heter aldehyddegydrogenas (ALDH) och är det samma 
enzym som bryter ner aldehyd i människokroppen. 
 
Alkoholens metabolism 
Alkohol består av etanol som kan tas upp utan sönderdelning och diffundera passivt genom 
cellmembranet då den är löslig i såväl vatten som fett. Redan i magen upptas en liten del av 
alkoholen, men den största absorptionen sker i tunntarmen och tjocktarmen.  
 
Etanol oxideras först till acetaldehyd och sedan till acetat. Oxidationen mellan etanol till 
acetaldehyd sker genom enzymet alkoholdehydrogenas i levercellernas cytoplasma. Denna 
reaktion är reversibel men går i huvudsak åt höger då acetaldehyden snabbt omsätts i levern 
till acetat. För att reaktionen ska gå i rätt riktning är det viktigt att coenzymet NAD återbildas 
till rätt koncentration.  
 
CH3CH2OH+NAD+

↔CH3CHO+NADH+H+ (etanol↔acetaldehyd)  
 
CH3CHO+NAD++H2O→CH3COO+NADH+2H+ (acetaldehyd→acetat)  
 
Acetatet transporteras med blodet till kroppens alla muskler. I musklerna reagerar acetatet 
med coenzym A till acetylcoenzym A som kan omsättas i citronsyracykeln till kemisk bunden 
energi, koldioxid och vatten. 
 
Funktioner metabolism 
Jäst är hemoorganogeterotrofami och organiska föreningar på energi och som en källa till 
koldioxidutsläpp. De behöver syre att andas, men det många arter kan få energi genom 
jäsning med fördelningen av alkoholer (frivilligt anaerob). Till skillnad från bakterier, jäst inte 
förpliktigar anaerob, dör i närvaro av syre i miljön. Med passage av luft genom substratet 
fermentation stoppa jäst jäsning och börja andas som förbrukar syre och utvinna koldioxid. 
Det påskyndar tillväxten av jästceller (Pasteur effekt). Även med tillgång till syre för hög halt 
av glukos i jästen börjar ”koka” (effekt Krebtri). (19) 
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Bilaga 2 
 
Traditionell process (20) 
 
Den traditionella, hantverksmässiga metoden att göra kefir börjar med att man lägger torkade 
kärnor av kefir direkt i pastöriserad mjölk. Efter jäsning i c:a 24 timmar avskiljs kornen 
genom filtrering. Vätskan, som är själva drycken innehåller levande mikroflora, som sedan är 
färdig för konsumtion. De avskilda kärnorna återanvänds på samma sätt. De kan torkas vid 
rumstemperatur och förvaras kallt (+4 °C) eller för längre tid frysta. 
 
För att bereda kefir hemma med hjälp av tibetansk kefirkultur behövs 1 L pastöriserad 
komjölk, glasburkar och pappers- eller tygservetter samt tibetansk kefirkultur  
(se Figur B2.1-B2.6). 
 

 
Figur B2.1. Utrustning, som behövs. 
 
Kefirkulturen sköljas i kallt vatten (se Figur B2.2). 

 
Figur B2.2. Skölja kefirkulturen. 
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Fyll en glasburk med mjölk (se Figur B2.3) och överför kefirkulturen till mjölken  
(se Figur B2.4). 
 

 
Figur B2.3. Häll mjölken i en glasburk. 
 

 
Figur B2.4. Överför kefirkulturen till mjölken.  
 
 
Täck burkens öppning med pappers- eller tygduk (se Figur B2.5) och ställ burken på ett 
lämpligt ställe, skyddad från direkt solljus (se Figur B2.6) 



5 

 

 
Figur B2.5. Täck mjölken med en pappers- eller tygduk 
 
Låt den stå i c:a 24 timmar. 
 

 
Figur B2.6. Ställ burken på lagom varmt ställe. Skydda burken för solljus. 
 
Efter ett dygn har mjölken delat på sig i ett skikt av en tjock, vit massa och ett genomskinligt 
skikt av vassle. Alltsammans silas genom ett durkslag med hål 2-3 mm i fyrkant. Durkslaget 
bör vara av plast eller något annat material än metall. Under silningen rörs massan om med 
trä- eller plastslev för att underlätta silningen. All kontakt med metall bör undvikas.  
Efter filtrering sköljas kefirklumparna åter med vatten vid rumstemperatur och förvaras i ett 
glaskärl med pappers- eller tygövertäckning för skydd mot föroreningar.  
Själva produkten förändras med tiden. Ju längre man förvarar den, desto syrligare blir den. 
Kefiren smakar bäst om den konsumeras färsk, d v s inom några timmar.  
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Bilaga 3 

Zoogloea ramigera    

Zoogloea ramigera har länge ansetts vara den typiska i bakterie som aktivslamanläggningar 
bildar flockar. Flockarna utgörs av en matrix av polysackarider, som bildar ett grenat nätverk. 
Densiteten hos denna matrix är mycket låg, vilket gör att flockarna kan flyta på vattenytan. 
När andelen av sådana flockar är hög försämrar detta aktiv slamanläggningens produktivitet 
Zoogloea ramigera är en aerob gramnegativ bacill som hittas främst i vattenhaltigt miljöer. 
Denna bakterie är en icke- sporbildande, polär flagellat (amphitrichous), ca 0.5-1.3 um x 1.0–
3.6 um i storlek som utnyttjar oxidativ metabolism för energi. Zoogloea ramigera har uppgetts 
oxidera metaller, t.ex. mangan (Mn), som sin främsta energikälla. Zoogloea ramigera har 
förmåga att bilda flockar. En flock är en samling celler som växer i sammanslagen form. 
Flockar bildas genom kopplingarna mellan extracellulära fibriller. Genus namn, Zoogloea, 
översätts bokstavligen som "animaliskt lim" och det är denna matrix som gör Zoogloea 
ramigera unik.(19) 
 
Genus innehåller 9 arter, 4 av dessa är varianter av Zoogloea ramigera. De mest studerade 
arter och mest mångsidiga representanter för Genus är Zoogloea ramigera 115. De 
polysackariderna komponera matrix av 115 är svagt surt, något vattenlösligt, stabilt i pH-
intervall av 3-10 och temperaturområden från -15° till 90° C, inte fällningen i närvaro av 
salter och är mycket trögflytande. De viktigaste beståndsdelarna som utgör polysackarider 
innehålla glukos, galaktos och pyruvat syra. Polymeren kedjor B-1,4-kopplingar, är starkt 
förgrenad och inte har regelbunden upprepning. De ungefärlig molekylvikt på en viss polymer 
är 105 g/mol. Andra arter och variation inom arten kan innehålla mannos, hexoses, arabinos, 
Ramnos, glukosamin, fucosamine eller uronic syror.  
 
Matrix och flockning egenskaper Zoogloea ramigera göra denna bakterie mångsidig och unik 
på tre sätt: poly-B-hydroxybutyrate (PHB) produktion, rening och biosorption8 av metaller. 
PHB är en viktig komponent i tillverkningen av biologiskt nedbrytbar plast. PHB produceras 
av Zoogloea ramigera när kolkällor finns i överflöd, att det enzym B-ketothiolase nödvändigt 
att utföra denna process.  
 Vattenrening är kanske vad Zoogloea ramigera är mest känd för. (Det bör påpekas att 
Zoogloea ramigera föredrar "ekologiskt berikat" vattendispersion miljöer - avloppsrening.) 
Genom bildandet av flocks och oxidativ metabolism, Zoogloea ramigera är användbart när det 
gäller att minska biologisk syreförbrukning (BOD). Detta senare beror på den "naturliga 
pumpsystemet." Den biosorption av metaller är också en spännande och unik användning av 
Zoogloea ramigera. Förutom möjlighet att använda Mn- oxidation metabolism, 
matrixsystemet polysackarider är väl lämpade att adsorbera och koncentrera metaller och 
transuran inslag från förorenade vattentäkter. Även om det teoretiskt sett någon metall skulle 
kunna binda inom matrix, detta har bara testats på Al, Ca, Co, Fe, Mg, Mn, Ni, Si, U, Cu och 
Cd i sura vattenprover. Zoogloea ramigera former lösliga salter med både monovalenta och 
divalenta katjoner och faktiskt fäller ut trivalenta aggregat. Dessa tillverkningar och 
behandlingsprocesser visa sig vara kostnadseffektiva, eftersom biomassa kan återanvändas för 
flera behandlingar. Dessutom är vissa metaller kan bli "vald" om bindande genom att förändra 
miljön. Till exempel, i ett försök att undanröja Cd, Cu och U från vattentäkter, en 
syrabehandling orsaker metallen aggregat utfällning av lösningen.(20) 
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Bilaga 4 
Nyttiga bakterier i livsmedel 
Funktionella livsmedel för friska individer är sådana som direkt eller indirekt påverkar 
människan mikrobiella tarmfloran.  
Tanken på industriella produktioner av functional Food har kommit bara under det senaste 
decenniet av förra seklet. Idag i de utvecklade länder är den genomsnittliga konsumtionen i 
Europa enbart av yoghurt och bifidokultur 13- 15 kg per person och år. Ide skandinaviska 
länder denna siffra ännu högre.  
 
Prebiotika är icke smältbara livsmedelsingredienser som stimulerar tillväxt eller aktivitet av 
bakterier i matsmältningssystemet som är gynnsamma för hälsan. 
De vanligaste grupper av prebiotika är kolhydrater (t.ex. oligosackarider), men definitionen 
utesluter inte icke- kolhydrater.  
"Prebiotika är selektivt jästa ingredienser som ger specifika förändringar, både i 
sammansättning och/eller aktivitet i den gastrointestinala mikrofloran som ger gynnsamma 
effekter på mottagarens välbefinnande och hälsa." (21)  
  
Prebiotika oligosackarider har kommit att alltmer tillsätt i livsmedel. Vissa oligosackarider 
som används på detta sätt är fructooligosaccharider, xylooligosaccharider, polydextros och 
galactooligosaccharider. Vissa monosackarider såsom tagatose (är ett sötningsmedel som 
utvunnits ur vassle) används också ibland som prebiotika.  
 
Definitionen betonar inte en specifik bakteriegrupp. I allmänhet kan det dock antas att en 
prebiotika bör ökar antalet och/eller aktiviteten av bifidobacteria och mjölksyrabakterier. 
Dessa grupper av bakterier har flera positiva effekter för, i synnerhet när det gäller att 
förbättra matsmältningen inklusive öka mineralabsorption och immunförsvaret. En produkt 
som stimulerar bifidobacteria kallas en bifidogenn faktor. Vissa prebiotika kan därför också 
fungera som en bifidogenn faktor och vice versa, men de båda begreppen är inte identiska.  
 
Studier har visat positiva effekter på kalcium- och annan mineralabsorption, immunsystemet 
effektivitet, tarm- pH och intestinal9 regelbundenhet.  
 
Den omedelbara effekten en stor mängd prebiotika till kosten kan leda till en tillfällig ökning 
av gas, buk eller avföring. Det har hävdats att låg förbrukning av prebiotikainnehållande 
livsmedel i den typiska västerländska kosten kan orsaka starka effekter av denna typ.(21)  
 
Probiotika kallas den levande kulturen i bifidobacteria, som finns i vissa mejeriprodukter. 
Dessa kan utgöra en stor del av mikrofloran hos människor. Effekten av mikroflora anses vara 
nyttig eller god. Beroende på att normalt i upp till 90 % mag-tarmkanalen, kan bestå av 
sådana. Ofta har de också berikat av vitamin- mineral- komplex. 
 
Laktobakterier (Lactobacillus) - Grampositiva anaeroba microaerofila bakterier. Är den 
viktigaste gruppen av mjölksyrabakterier. De flesta av representanterna omvandlar laktos och 
andra kolhydrater till mjölksyra. I de flesta fall är de icke patogena och spelar en positiv roll i 
människoföda. Hos människor är de ständigt närvarande i tarmen, slidan, som symbionter, 
och utgör en betydande del av tarmens mikroflora. Många arter är involverade i 
nedbrytningen av växtrester. De producerar mjölksyra och den sura miljön förhindrar 
tillväxten av många patogena bakterier. 
Den skyddande effekten av probiotika kan uttryckas i siffror. Daglig användning minskar 
incidensen av akut tarminfektioner i 10 och hepatit A - på 6,8 gånger.(22) 
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Bilaga 5 
 
Tänkbara konsumentgrupper för kefirprodukter  
 
Kefir kan konsumeras av de flesta, då regelbundet intag håller floran av mikroorganismer i 
konstant skick. Särskilt lämpliga grupper för konsumtion finns dock.   

- Det är välkänt att människor med stillasittande arbete ofta lider av problem med  
matsmältning och förstoppning. Denna grupp rekommenderas mjölkprodukter 
av typen probiotika.  

- Personer, som står under behandling med antibiotika förlorar sin normala  
tarmflora och får därför under lång tid problem med sin matsmältning. Dessa 
personer rekommenderas också probiotika av sjukvården som förebyggande av 
tarmflora och med hjälp av kefirkultur körs ut rester av antibiotikum. 

- Gravida kvinnor är i särskilt behov av vitaminer, ex. folsyra, som tillhör B- 
vitamingruppen. Kefir innehåller förhöjda halter av vitaminer inkl folsyra. 
Under barnets avvänjningsperiod kan kefir bidra till en gynnsam utveckling av 
tarmfloran. 

- Äldre, som har problem med matsmältningen. 
 

Synpunkten att vissa inte skall äta kefir. 
 

- 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.(11)  
 

Hur konsumerar man kefirprodukter? 
 
Kefir är en alltigenom nyttig produkt, men den har laxerande effekt och detta medför att 
konsumtionen bör begränsas i vissa avseenden, 

- Man bör inte dricka mer än 0,7-0,8 L kefir om dagen. 
- Man bör inte dricka kefir mindre än 40 minuter innan man går till sängs. 
- När man börjar äta kefir bör man inte äta denna på morgonen under de första två  
          veckorna.(11) 
 

Två typer av levande filmjölkprodukter 
 
Fil, yoghurt och kefir syras med olika typer av mjölksyrabakterier och kallas med ett 
gemensamt namn för kulturmjölk. ”Kultur” betyder i det här sammanhanget ”odling”, vilket 
syftar på bakteriernas tillväxt. Förr i tiden innehåll mjölken naturligt tillräckligt många 
mjölksyrabakterier för att var och en skulle kunna göra filbunke och gräddfil. Det var i första 
hand ett sätt att förlänga hållbarheten, långt före kylskåpens och den moderna mejeriteknikens 
tid. Genom syrningen kunde mjölken förvaras längre utan att förstöras av andra 
mikroorganismer. Filbunke och gräddfil var uppskattade inslag i måltiderna. 
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 Det finns två huvudtyper av levande filmjölksprodukter, nämligen sådana som baserar sig på 
mjölksyrafermenterande mikroorganismer respektive sådana, som har baserar sig på blandad 
fermentation med mjölksyra och etanol som slutprodukter.  
Den förstnämnda typen är den, som används vid vanlig filmjölk och acidofilus typen av 
filmjölk. Dessa produkter har en tät och homogen konsistent och innehåller inte gasbubblor. 
Studier har visat, att svensk filmjölk består av ett stort antal mikroorganismer, t ex 
streptococci, bacilli och jäst.  
 
Den andra typen representeras av kefir och kymys. Dessa produkter har också syrlig 
mjölksmak men innehåller små gasbubblor. Beroende på mognadstiden kan man indela 
produkterna i svaga med mognadstid en dag, medelstarka med mognadstid 2 dagar och starka 
med mognadstid tre dagar. 
  
Patogena organismers överlevnad i tarmen 
I den mänskliga matsmältningsapparaten finns omkring 500 arter av mikroorganismer. En 
allvarligt obalanserad mikroflora kallas dysbakterios. Den medför obehag och sjukdom. 
Det lokala skyddet i tarmen mot infekterande bakterier består i att det bildas immunoglobulin. 
Detta fungerar som ett lim genom att fästa vid matsmältningsapparatens mikroorganismer. 
 
Vid massinfektion, till exempel vid dysenteri, salmonella, kolera och matförgiftningar 
fungerar inte denna skyddande mekanism. Dels finns det inte immunglobulin i obegränsad 
mängd, dels klarar detta inte av alla typer av mikroorganismer i tarmkanalen. Som en följd av 
infektionen inflammeras slemhinnorna, blodcirkulationen och tarmens peristaltik påverkas 
och buken smärtar. 
 
Orsaker till obalanserad tarmflora 
Det finns flera möjliga orsaker till obalanserad tarmflora. Den vanligaste är undernäring. När 
kosten inte innehåller tillräckligt med näring och människan varje dag förbrukar kolhydrater, 
fett och proteiner snabbare än intaget. En annan orsak är för stort intag av antibiotika. Dessa 
läkemedel undertrycker många typer av bakterier, inte bara sjukdomsalstrande sådana utan 
också sådana, som bör finnas i tarmen. Denna obalans kan ge upphov till en snöbollseffekt 
under några år tills matsmältningsproblem uppträder. Ännu en orsak kan vara virusinfektion. 
Det kan vara ett virus, som direkt påverkar tarmarna. Ytterligare en anledning är nervös chock 
i form av stress, som uppstår mellan alla organsystem. Slutligen finns som orsak 
hypovitaminos, som uppträder särskilt på vårvintern, då människor ofta konsumerar för lite 
grönsaker och produkter av vegetabiliskt ursprung. Vitaminer kan inte alltid fylla denna brist. 
Hypovitaminos, som leder till dysbakterios och som följd därav hypovitaminos leder till att 
absorptionen av vitaminer och mineraler minskar. Resultatet av dysbakterios är försämrad 
hälsa och nedsatt arbetsförmåga. Människor tenderar att förklara detta med överarbete 
(utbrändhet) och brist på sömn. Vidare uppträder uppsvälld mage, diarré eller förstoppning. 
 
Immunglobuliner – Ämnen, som framkallar allergiska reaktioner 
Taiwanesiska forskare har visat att vissa komponenter i kefir kan minska graden av sådana 
immunglobuliner, immunglobulin E, som framkallar allergiska reaktioner (21). Personer, som 
regelbundet dricker kefir skulle därför inte riskera födoämnesallergier.  
Dessa forskare gav kefir som tillsats i foder till laboratoriemöss. Detta ledde till minskning av 
immunoglobulin E hos djuren. Immunoglobulin E är antikroppar, som neutraliserar ett brett 
spektrum av patogene. De spelar samtidigt en viktig roll i utvecklingen av allergisk reaktion. 
Antikropparna får specifika celler att producera ämnen, som orsakar svullnad av vävnader, 
hypersekretion av körtlar, irritation och utslag på huden. 
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Bilaga 6 Konsumtion av fil och yoghurt (23) 
 
Tabell B6.1. Konsumtion av kulturmjölk i Sverige, kg per person och år. 

 
 
En svensk ko ger under ett år mjölkråvara till: 
  
_ 792 liter standardmjölk 
_ 1107 liter mellanmjölk 
_ 380 liter lättmjölk 
_ 80 liter minimjölk 
_ 113 liter filmjölk 
_ 28 liter mellanfil 
_ 50 liter lättfil 
_ 75 liter smaksatt fil 
_ 6 liter Kefir 
_ 225 liter yoghurt 
_ 114 liter vispgrädde 
_ 37 liter gräddfil 
_ 73 kg smör 
_ 271 kg hårdost 
_ 22 kg färsk- och dessertost 
_ 110 kg mjölkpulver 

 
Konsumtionsutveckling 1991-2003 
Totalt sett ökar konsumtionen av kulturmjölksprodukter. Den traditionella filmjölken med 3 
% fetthalt får ge vika för yoghurt och andra nyare kulturmjölksprodukter. 
Genomsnittskonsumtionen ligger på 0,95 hekto per person och dag. 
Konsumtionen av syrade produkter i kilo per person 1980-2003 
 
Tabell B6.2. Konsumtion av syrade produkter 

År 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 

Kilo per person 23,6 26,1 29,2 29,4 32,1 33,7 34,7 34,9 

 

 1960 1965 1971 1975 1980 1985 1990 1995 1999 2000 2001 
 

Filmjölk   
 

7,5   10,3   10,4   12,9   13,0   14,3   11,0   9,6   10,3   10,2   9,6 

Lättfil  
 

 _  _ 1,8 2,9 2,8 2,7 3,9 3,4 3,2 3,2 8,3 

Frukt 
yoghurt 

 _  _ 0,6   2,0   2,8   3,4   4,6   6,1   7,3   7,4   8,7 

Naturell 
yoghurt 
 

0,2  
 

0,7 0,8 1,2 4,3 5,3 7,7 9,1 9,6 8,6 8,7 

Kulturmjölk 
totalt. 

7,7  
 

11,0 13,6 9,0 22,9 25,7 27,2 28,2 30,4 29,6 30,3 
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Bilaga 7 Vegetativ kefirkultur  
 
Vegetativ kefirkultur består till en del av svampmycel i form av ett system av fina förgrenade 
trådar, som kallas hyfer, som växer i substratet. Genom den stora yta, som bildas sker 
näringsupptaget via osmos. (24) (se Figur B7.1) 
 

 
 
Figur B7.1. Kefirkulturens svampmycel. 
 
Svampens cytoplasma innehåller strukturella proteiner, enzymer, aminosyror, kolhydrater och 
lipider. Cellen har organeller i form av bl. a mitokondrier, som i stort sett liknar växternas 
mitokondrier, och enzymer, som bl. a åstadkommer spjälkning av proteiner. I cellen finns 
vakuoler, som innehåller en reservoar av näringsämnen som lipider, glykogen och fett, främst 
av omättade fettsyror och stärkelse I svampens celler finns en eller flera kärnor. Kärnan består 
DNA, som är ordnat i kromosomer omgivna av en dubbelmembran. (se Figur B7.2) 
 

 
Figur B7.2. Svampcell   
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Figur B7.3. Knoppning av svampmycel. 
 
Vegetativ förökning kan ske genom knoppning av mycel eller enskilda celler på samma sätt 
som i jäst. Tillväxten sker genom att cellernas mycel tillväxer gradvis från spetsarna. Knoppar 
kan avskiljas från modercellen eller fortsätta att tillväxa i raka eller grenade trådar, där 
cellerna skiljs åt av mellanväggar, s.k. svepta. (se Figur B7.3) 
 

 
 

Figur B7.4. Förstoring av mikrofloran i kefir. På bilden ses de stora jästceller och små stavar 
(avlånga) av laktobaciller.  
 
Det finns flera olika typer av mikroorganismer, som ingår i kefir, men två av dem, som 
identifierats är bakterien är bakterien Lactobacillus acidophilus och jästsvampen 
Saccharomyces kefir är vanliga. 
 
Lactobacillus är ett släkte av grampositiva fakultativt anaerobiska eller mikro- aerofila 
bakterier.  I släktet ingår arten Laktobacillus acidophilus, som är vanlig i normal tarmflora 
och som tillsätts i yoghurtprodukten Acidophilus® (24). 
 
Kefirkultur är en naturlig samkultur av naturliga mikroorganismer (symbionter) av bl. a 
mjölksyraproducerande Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris, Lactobacillus 
caucaiscus, etanolproducerande Saccharomyces kefir och acetatproducerande bakterier (24). 
 



13 

 

Bilaga 8 

 
Näringsvärden i filprodukter per 100 g 

 

 Näringsämne 
Lättfil 
0,5 % fetthalt 
Vitaminerad 

Mellanfil 
1,5 % fetthalt 
Vitaminerad 

Filmjölk 
3 % fetthalt 

     
 Energi, kJ 157 192 246 
 Energi, kcal 37 46 59 
 Vatten, g 90,2 89,3 88,0 
 Protein, g 3,5 3,5 3,4 
 Fett totalt, g 0,5 1,5 3 
 Fettsyror, mättade, g 0,3 1 2 
 Fettsyror, enkelomättade, g 0,1 0,3 0,7 
 Fettsyror, fleromättade, g 0 0 0,1 
 Fettsyror, trans, g 0 0 0,1 
 Kolesterol, mg 3 6 10 
 Kolhydrater, g 5 4,9 4,9 
 Vitamin A, RE 45* 45* 27 
 Vitamin D, µg 0,4* 0,4* 0 
 Vitamin E -TE 0 0 0,1 
 Vitamin K, µg 0,1 0,1 0,3 
 Tiamin, mg 0,04 0,04 0,04 
 Riboflavin, mg 0,15 0,15 0,14 
 Niacin, NE 0,8 0,8 0,7 
 Vitamin B6, mg 0,04 0,04 0,04 
 Folat, µg 11,5 11,3 11,2 
 Vitamin B12, µg 0,27 0,27 0,27 
 Pantotensyra, µg 354 350 345 
 Biotin, µg 1,1 1,1 1,1 
 Vitamin C, mg 1 1 1 
 Natrium, mg 42 41 41 
 Kalium, mg 166 165 162 
 Kalcium, mg 119 117 116 
 Magnesium, mg 12 12 12 
 Fosfor, mg 94 93 91 
 Järn, mg 0,04 0,04 0,04 
 Koppar, mg 0,01 0,01 0,01 
 Zink, mg 0,45 0,45 0,44 
 Selen, µg 1,8 1,8 1,8 
 Jod, µg 15 14 14 
 Molybden, µg 2,8 2,8 2,8 
 
* Berikat  
(8) 
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Näringsvärden i yoghurtprodukter 
per 100 g 

  

   
   

   
* Berikat (8) 
 

  

   

 Näringsämne 
Lättyoghurt 
0,5 % fett 
Vitaminerad 

Yoghurt 
3 % fett 

 

     
 Energi, kJ 177 243  
 Energi, kcal 43 58  
 Vatten, g 89,3 88,0  
 Protein, g 3,9 3,4  
 Fett totalt, g 0,5 3  
 Fettsyror, mättade, g 0,3 2  
 Fettsyror, enkelomättade, g 0,1 0,7  
 Fettsyror, fleromättade, g 0 0,1  
 Fettsyror, trans, g 0 0,1  
 Kolesterol, mg 3 10  
 Kolhydrater, g 5,5 4,9  
 Vitamin A, RE 45* 27  
 Vitamin D, µg 0,4* 0  
 Vitamin E -TE 0 0,1  
 Vitamin K, µg 0,1 0,3  
 Tiamin, mg 0.05 0,04  
 Riboflavin, mg 0,16 0,15  
 Niacin, NE 0,8 0,7  
 Vitamin B6, mg 0,05 0,04  
 Folat, µg 13 11  
 Vitamin B12, µg 0,27 0,24  
 Pantotensyra, µg 389 345  
 Biotin, µg 1,3 1,1  
 Vitamin C, mg 1 1  
 Natrium, mg 46 41  
 Kalium, mg 183 162  
 Kalcium, mg 130 116  
 Magnesium, mg 14 12  
 Fosfor, mg 103 91  
 Järn, mg 0,04 0,04  
 Koppar, mg 0,01 0,01  
 Zink, mg 0,5 0,45  
 Selen, µg 2 1,8  
 Jod, µg 16 14  
 Molybden, µg 3,1 2,8  
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Bilaga 9 pH-för olika livsmedel och blandningar av syror 
 
Nedan visas typiska pH-för olika livsmedel och blandningar av syror, som är vanliga i 
livsmedel samt dissociationskonstanter för dessa syror. 
 
Livsmedel   pH 
Mjölk   6 
Filmjölk   4,4 
Rött och vitt vin  3,5 
Coca-Cola   3 
Citronsaft, konc  2-4 
Vinäger   3,1 
 
Syra   
Mjölksyra 2%  2-4 
Askorbinsyra 2%  2-4 
Citronsyra 2%  2-4 
Vinsyra 2%   2-4 
Ättiksyra 50%  2-4 
Mjölksyra 95%  2-3 
 
   pKa1 pKa2 pKa3 
Kolsyra   6,4 10,3  
  
Vätekarbonat   6,4 10,3 
Vinsyra   0,9 4,7  
Citronsyra   3,1 4,8 6,4 
Mjölksyra    3,1   
Ättiksyra   3,1 
(25) 
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Bilaga 10 
 
Enkätundersökning 
  
1. Vilken livsstil anser Du att Du har? 
 
Lugn  Aktiv  Stressad 
 
2. Äter Du regelbundet någon form av kosttillskott, vitaminer eller liknande? 
 
Aldrig  Ibland   Alltid 
 
3. Hur många % näring tror Du att du får i Dig varje dag baserat på Dina måltider 
ovan? 
 
25% 50% 75% 100%  Annat…………..% 
 
 
4. Vad anser Du om 
probiotika?................................................................................................................. 
 
 
5. Hur doftar kefirkulturen? Surt  Färskt  Äckligt
  Vad?........................................... 
 
 
6. Hur smakar den? Surt  Färskt  Äckligt
  Vad?.............................................  
 
7. Hur fungerade det att odla kefir kulturen hemma?……………. 
.................................................................................................................................................... 
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Bilaga 11 Statistik och kommentarer kring kefirprodukt 
 

Personer  Livsstil Äter du 
vita-
miner 

Näring 
på dina 
mål-
tider 

Känner du 
till om 
probiotika 

Hur doftar 
kefir-
kulturen 

Hur 
smakar 
den 

Att odla 
kefir 
kulturen 
hemma 

1 Aktiv(lärare) 
 
 

Ibland 100 % Ja Surt Surt Lätt att odla 

2 Aktiv (arbetslös) 
 
     

Ofta Olika Ja Surt Gott Jobbigt 

3 Aktiv(meka-niker) 
 
 

Ibland 100 % Ja Surt Som 
kefir 

Svårt 

4 Aktiv(lastbilförare) 
 
 

Sällan 100 % Ja Besk Besk Har ingen 
tid 

5 Aktiv (mamma 
ledig) 
 

Ofta 100 % Ja Gott Som 
kefir 

Lätt at odla 

6 Aktiv (student) 
 
 

Varje 
dag 

100 % Ja Gott Gott Lätt att odla 

 
 
Kommentarer av en användare, som känner till kefirkultur: 
Probiotika ger möjlighet att förebygga sjukdomar och felnäring. Probiotika har fått ökande 
betydelse i samhället. 
 
Det är mycket lätt att odla kefirkulturen hemma. Smaken ändrar sig med tiden. Om man vill 
fördröja åldringen kan man placera den i kylen när man fått rätt smak. Kulturen är robust och 
man kan hälla i färsk mjölk som är på gränsen till att surna utan att kulturen förstörs. På så 
sätt behöver man inte kasta bort mjölk i hushållet så odlingen bidrar till lägre matkostnader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


