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Sammanfattning 
Trensums Food AB är ett företag som producerar ett flertal olika livsmedelsprodukter åt 

flera globala varumärksägare. Några produkter som produceras av företaget är olika 

såser bl.a. BBQ-sås och vaniljsås. Genom att tillsätta syra i såserna så att pH blir  

< 4,2 anses produkterna säkra. Uppdragsgivare till produkten menar att det är viktigt att 

använda ättiksyra istället för andra syror och att inte pH är helt avgörande för en säker 

produkt. Syftet med projektet var att undersöka hur effektiva olika organiska svaga 

syror är på att avdöda olika mikroorganismer i BBQ-sås och mjölkbaserad sås. Det som 

främst påverkar den antimikrobiella aktiviteten hos en syra är mängden odissocierad 

syra. Mängden odissocierad syra i produkten beror på syrans pKa-värde, totala halten av 

syran och det omgivande pH i produkten. pH mättes i produkterna för att se om pH är 

avgörande för avdödningen eller om det är valet av syra som är viktigast. Syrorna som 

undersöktes var ättiksyra, citronsyra och mjölksyra på mikroorganismerna Candida 

utilis, Bacillus subtilis och Enterococcus faecium. BBQ-sås och mjölkbaserad sås 

tillverkades i olika batcher med viktprocenten 0, 0,12, 0,24 samt 0,36 % av respektive 

syra. I varje prov ympades respektive mikroorganism till en uppskattad halt på ca 10
3
 

CFU/ml. Efter 5 dagars inkubation i rumstemperatur mättes halten CFU/ml. Ättiksyra 

var den syra som var effektivast både i BBQ-såsen och den mjölkbaserade såsen. I 

BBQ-såsen reducerade ättiksyra med samtliga viktprocent alla mikroorganismerna till 

under minsta detektionsgränsen (< 10
1 

CFU/ml). Citronsyra och mjölksyra reducerade 

enbart E.faecium och B.subtilis till under minsta detektionsgränsen. I den mjölkbaserade 

såsen som även var kontaminerad av andra mikroorganismer var det bara ättiksyra som 

synligt reducerade halten med ökad viktprocent syra. pH var lägre i BBQ-såsen med 

citronsyra och mjölksyra än med ättiksyra. Detta visar på att avdödningen av de 

undersökta mikroorganismerna inte bara är pH-beroende utan också påverkas av vilken 

syra som används. Den antimikrobiella aktiviteten beror på syrans pKa-värde och 

därmed mängden odissocierad syra. Ättiksyra har ett högre pKa-värde än både 

citronsyra och mjölksyra och befinner sig i högre utsträckning i odissocierad tillstånd än 

de övriga syrorna i båda produkterna.  

 

Abstrakt 
Trensums Food AB is a company that produces a wide variety of food products to 

different global trademark owners. Some of the products produced by Trensums Food 

AB are different kind of sauces, including BBQ-sauce and vanilla sauce. The sauce 

products are considered safe when an acid is added resulting in a pH < 4,2. The 

outsource of the company claims that it is important to use acetic acid instead of other 

kind of acids and that the pH is not crucial to consider the product safe. The goal of this 

project was to investigate how effectively different kind of organic acids work against 

microorganisms in the BBQ-sauce and milk-based sauce produced by Trensums Food 

AB. The main antimicrobial activity of an acid depends on its concentration of 

undissociated acid. Which further depends on the pKa-value of the acid and also the 

surrounding pH in the product. The pH was measured in the products to see if pH is 

critical for the antimicrobial activity or if the choice of acid is more important. The 

acids used in this project was acetic acid, citric acid and lactic acid and they were tested 

on Candida utilis, Bacillus subtilis and Enterococci faecium. BBQ-sauce and milk-based 

sauce were made in different batches containing 0, 0,12, 0,24 and 0,36 weight percent 

of respective acid. Each batch contained 10
3
 CFU/ml of respective microorganism. 

After 5 days of incubation a viable count was performed. The acetic acid was the most 

effective acid in both type of sauces, reducing all microorganisms below the detection 

limit (< 10
1
 CFU/ml) in the BBQ-sauce within all batches. The citric acid and lactic 
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acid reduced only E.faecium and B.subtilis to a value below the lowest level of 

detection. In the milk-based sauce, which was contaminated with additional 

microorganisms, it was only the acetic acid that showed an increasing effect of 

antimicrobial activity with increasing concentration of acid. The pH was lower in the 

BBQ-sauce when using citric acid and lactic acid compared to when using acetic acid. 

Thus concluding that the antimicrobial activity of the selected microorganisms is not 

solely dependent on the level of pH but additionally the type of acid being used. The 

acetic acid has a higher pKa-value compared to the other acids and is therefore to a 

higher extent in a undissociated state.  

 

Nyckelord 
Såser, organiska svaga syror, ättiksyra, citronsyra, mjölksyra, Candida utilis, Bacillus 

subtilis, Enterococcus faecium, avdödning, odissocierad, pH. 
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1 Introduktion  
 

1.1 Konservering   
Kvalitet är ett begrepp som i allmänhet definieras som graden av lämplighet för 

användning. För att bestämma produktens hållbarhet mäts förändringar av 

kvalitetsattribut i produkten vilka är sensoriska, utseendemässiga och mikrobiella 

egenskaper. Det är tillverkaren av produkten som avgör hur länge produkten är säljbar 

enligt kriterier på kvalitetsattributen. Hållbarhetstiden vid rekomenderade 

lagringsförhållanden är oftast med god marginal längre än det bäst före-datum som 

märks på produkten. Detta innebär att produkter vanligtvis är goda att konsumera även 

efter det att bäst före-datumet har passerat. Konservering har som syfte att förlänga 

hållbarheten hos ett livsmedel för att bibehålla önskade egenskaper hos livsmedlet.  

Konsumenter blir allt mer medvetna om vad de äter och många undviker E-nummer 

klassificerade tillsatser. Detta ställer krav på livsmedelsindustrin att hitta alternativa 

metoder. Vid konservering av livsmedel finns tre faktorer som måste övervägas: den 

önskvärda kvalitetsnivån, hållbarhetstidens längd samt för vilken grupp av människor 

produkten lämpar sig bäst (1). 

 

Livsmedelsförstöring och därmed försämrad kvalite hos en produkt kan orsakas av 

mekaniska, fysiskaliska, kemiska och mikrobiella faktorer. Mikrobiell tillväxt i 

livsmedel kan leda till att livsmedel förändras. Detta påverkar de sensoriska 

egenskaperna beroende på vilken mikroorganism som tillväxer. Livsmedlet kan även bli 

direkt skadligt att konsumera. Olika steg vid hantering av livsmedel är tillverkning, 

lagring, distribution och försäljning. I varje steg kan kvalitetsförluster minimeras genom 

användning av olika metoder.  (1).  

 

En viktig faktor som påverkar tillväxt av mikroorganismer är temperaturen. Varje art 

har en optimitemperatur, minimitemperatur och maximitemperatur inom vilka de kan 

tillväxa. Vid optimitemperatur är tillväxten som bäst, under minimitemperaturen och 

över maximitemperaturen sker ingen tillväxt. De mikroorganismer som tillväxer bäst 

vid låga temperaturer kallas för psykrofiler, de som tillväxer bäst vid 20 – 45 °C 

mesofiler och de som tillväxer bäst över 45 °C termofiler. Temperaturområdet 5 – 60 °C 

är ett riskområde för mikrobiell tillväxt, därför är en vanlig bevaringsmetod att frysa 

eller lagra vid låga temperaturer. Andra miljöfaktorer som påverkar mikrobiell tillväxt 

är pH, vattenaktivitet samt syretillgång. Tillsatser används bl.a. som 

konserveringsmedel och kan antingen vara syntetiskt framställda vilket betyder att de 

inte finns naturligt i naturen eller så kan de vara extraherade från olika naturliga källor. 

Alla tillsatser måste enligt livsmedelslagen vara godkända, säkra att konsumera och 

uppfylla önskad funktion i det livsmedel de tillsätts. Exempel på vanliga tillåtna  

konserveringsmedel är organiska syror som t.ex. ättiksyra, citronsyra, mjölksyra, 

bensoesyra, propionsyra samt sorbinsyra (1).  

 

Det finns många metoder för att öka hållbarheten av livsmedel och därmed minska 

risken för mikrobiell tillväxt, se figur 1. Beroende på verkningsmekanism kan 

bevaringsmetoderna delas in i: inhibering av mikrobiell tillväxt eller kemisk försämring, 

inaktivering av mikroorganismer eller enzymer och förhindra återkontaminering efter 

bearbetning (1).  
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Figur 1. Olika metoder för att öka hållbarheten för livsmedel med avseende att inhibera, inaktivera eller undvika 

kontaminering av mikroorganismer. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), GMP (Good 

Manufacturing Practices), TQM (Total Quality Management).  

 

 

1.2 Syror som konserveringsmedel 
pH-värdet i ett livsmedel påverkar både tillväxt och avdödning av mikroorganismer (2). pH är 

den negativa logaritmen av vätejonkoncentrationen i en lösning och pH-skalan varierar från 0-

14. Att det är en logaritmisk skala betyder att en lösning med pH 4 är 10 gånger surare än en 

lösning med pH 5. Vätejonkoncentrationen i ett livsmedel är en viktig faktor då den kan 

reglera många kemiska, biokemiska och mikrobiologiska reaktioner (1). Människan har, i ett 

historiskt perspektiv, därför använt sig av organiska syror för bevaring av livsmedel med 

avseende att förlänga hållbarheten genom deras påverkan på surhetsgraden (3). Beroende på 

mikroorganism kan olika pH-värden tolereras olika bra. De flesta bakterier tillväxer bäst vid 

neutralt pH (6,5 – 7,5) men vissa arter kan tolerera ett högre respektive lägre pH-intervall (4 - 

9). Jäst och mögel är generellt mer toleranta mot lägre pH och kan tillväxa i livsmedel med 

pH < 3,5. Mikroorganismer har även för pH ett optimum, minimum och maximum där de kan 

tillväxa inom och dessa varierar mellan olika grupper och arter (2). Lågt pH i ett livsmedel har 

i sig en konserverande effekt. Enzymer på mikroorganismers cellyta denatureras vid lågt pH 

och cytosolen surgörs eftersom protonpermeabiliteten ökar när pH-gradienten blir alltför stor. 

De mikroorganismer som tolererar mycket låga externa pH värden t.ex. jäst och acidofila 

bakterier har ett lägre intracellulärt pH. Det finns mekanismer för reglering av intracellulärt 

pH vid surgörning av cytosolen bl.a. membranbundna protonpumpar och buffertsystem i 

cellen. Buffertkapaciteten tillhandahålls av bl.a. sura och basiska sidokedjor på proteiner och 

av fosfatgrupper hos nukleinsyror (1). 

 

En syra kännetecknas av att den avger vätejoner (H
+
) samt anjoner i en lösning. Den ökade 

[H
+
] koncentrationen medför då en minskning av pH i en lösning. Skillnaden mellan svaga 

och starka syror beror på i hur stor utsträckning syran joniseras det vill säga dissocierar (3). 

Svaga syror dissocierar inte fullständigt medan starka syror avger vätejoner i högre grad och 
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därmed dissocierar i högre utsträckning än svaga syror (4).  De syror som oftast utnyttjas som 

konserveringsmedel vid konservering är lipofila svaga organiska karboxylsyror. Dessa 

dissocierar inte fullständigt och den antimikrobiella aktiviteten är större när syran är i 

odissocierad form (3-4). 

 

Syradissociationskonstanten (pKa) är det pH-värde då hälften av den totala syran befinner sig 

i odissocierat tillstånd. Denna ligger vanligtvis mellan pH 3 – 5 för svaga organiska 

karboxylsyror (4). Desto lägre pH är i förhållande till syrans pKa värde ju mer kommer 

molekylerna av syran befinna sig i ett odissocierat tillstånd. Som exempel har ättiksyra ett 

pKa värde på 4,75 och vid ett pH på 3,75 kommer 90 % vara i odissocierad form och vid pH 

2,75 kommer 99 % av syran vara i odissocierad form. Funktionen mellan pH och pKa 

beskrivs matematiskt i Henderson-Hasselbalch ekvation (Ekvation 1) (5). Ett annat sätt att se 

relationen mellan pH och pKa är med en sigmoidal kurva där inflektionspunkten motsvarar 

pKa-värdet (figur 2) (6). 

 

pH = pKa + log ([A
-
] / [HA])           (1) 

 

 

 
 

Figur 2. Kvantiteten dissocierad syra som funktion mot pH. Där parameter X är graden dissocierad syra. 

 

Detta innebär att ju högre pH är i ett livsmedel desto mer kommer en svag organisk syra 

befinna sig i ett dissocierat tillstånd vilket påverkar den antimikrobiella effekten negativt. Vid 

ett pH > 5,5 är de flesta svaga organiska syror ineffektiva som medel att hämma bakteriell 

tillväxt. Inom pH intervallet 5,5 – 6,8 tillväxer de flesta produktförstörande bakterierna som 

bäst. Detta begränsar oftast användandet av svaga organiska syror som konserveringsmedel 

till livsmedel med ett pH <5,5 och de används därför främst mot svampar eftersom svampar 

oftast kan tillväxa i lägre pH än bakterier (4). Svaga organiska syror och lågt pH verkar därför 

synergiskt mot inhibering av mikrobiell tillväxt. En viktig faktor som pH påverkar är 

steriliseringstiden vid värmebehandling av ett livsmedel. Ju lägre pH är i ett livsmedel desto 

kortare tid och lägre temperatur krävs för steriliseringsprocessen (1). Även bakteriesporer 

avdödas snabbare när ett livsmedel värmebehandlas samtidigt som pH är < 4. Kolkedjans 

längd hos de organiska syrorna påverkar också. En ökad kedjelängd minskar lösligheten i 

vatten. Mikroorganismer lever och tillväxer i vattenfasen. Därför är syror med > C10 mindre 

användbara som antimikrobiella medel i livsmedel (4). I detta arbete undersöks hur effektiva 

syrorna ättiksyra, citronsyra samt mjölksyra är i olika viktprocent på att reducera eller 
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inhibera tillväxt och överlevnad av mikroorganismerna Candida utilis, Bacillus subtilis och 

Enterokocker faecium. 

 

 

1.3 Antimikrobiell aktivitet hos svaga organiska syror 
Den antimikrobiella aktiviteten hos olika organiska svaga syror som används som 

konserveringsmedel beror främst på syrans pKa värde samt omgivningens pH (6). Alla de 

antimikrobiella mekanismerna hos organiska syror är inte helt klarlagda i dagsläget (7). Men 

den primära orsaken till antimikrobiell aktivitet hos en svag organisk syra beror på mängden 

av den lipofila odissocierade formen av syran (4). Svaga organiska syror i odissocierad form 

kan diffundera in genom cellmembranet hos mikroorganismen och ansamlas i cytosolen. Väl 

inne i cytosolen kommer syran dissociera vilket beror på att det är ett högre pH inuti cellen än 

utanför. Frisättningen av protoner i cytosolen leder till att cellinnehållet surgörs men hur 

mycket beror på cellens buffertkapacitet (8), se figur 3. Surgörningen intracellulärt antas vara 

den huvudsakliga orsaken till inhibering av tillväxt eller celldöd hos mikroorganismer vid 

användandet av svaga organiska syror (4,8). Det är därför som svaga organiska syror utnyttjas 

som konserveringsmedel inom många livsmedelsprodukter (4). Ett lägre intracellulärt pH 

hämmar metabola aktiviteter i cellen (5). Ett lägre intracellulärt pH innebär även förbrukning 

av ATP i cellen då cellen försöker upprätthålla pH genom att pumpa ut de ackumulerade 

protonerna vilket i sin tur leder till energibrist hos cellen. Organiska syror är olika effektiva i 

att inhibera tillväxt eller orsaka celldöd hos mikroorganismer vid ett givet pH eftersom 

förhållandet mellan odissocierad och dissocierad syra är avgörande för antimikrobiell aktivitet 

(7).  

 

 

 
 

Figur 3. Bakterie cell när odicossierad syra (HA) fritt diffunderar in 

genom cellmembranet. I cytoplasman kommer syran att dissociera och 

cellen kommer då att transportera ut vätejonerna vilket kostar energi. Energibrist hos cellen leder till att 

tillväxten avstannar eller att cellen tillsut inte klarar transportera ut vätejonerna vilket innebär en ökad surgörning 

av cytoplasman och cellen dör.  

 

Andra antimikrobiella effekter som organiska svaga syror har efter att ha diffunderat in 

genom cellmembranet i odissocierad form är membranstörningar och toxicitet av syrans 

anjoner som ansamlas i cellen (7). Anjonen som bildas efter att molekylen dissocierar 

påverkar cellen genom att osmoraliteten i cellen ökar samt att anjonerna dessutom kan vara 
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skadliga för vissa intracellulära enzym (8). Ackumulering av syrans anjoner i cytosolen kan 

även reducera andra viktiga anjoner i cellen genom att cellen kompenserar den ökade 

anjonansamlingen från syran. Roe AJ et al., 1998 har t.ex. rapporterat att ättiksyrans anjon 

acetat reducerar mängden glutamat hos Escherichia coli (9). Glutamat tillsammans med 

kaliumjoner är viktiga för reglering av cellens turgor (5). Ackumulering av acetat i E. coli 

K12 celler vid lågt extracellulärt pH har också resulterat i minskade nivåer av intracellulärt 

ATP vilket tyder på att ättiksyrastress kan leda till energibrist hos cellen (5). Organiska syror 

kan även inverka på cellväggen genom att påverka membranproteiner vilket leder till att 

transporten av näringsämnen till cellen försämras (8). 

 

Andra miljöfaktorer som påverkar effektiviteten av svaga organiska syror är temperatur och 

tillsats av andra ingredienser. Högre inkubationstemperatur medför en ökad antimikrobiell 

effektivitet hos organiska syror. Vid högre temperatur underlättas interaktionen av syran med 

cellmembranet vilket leder till en ökad transport av syran in i cellen men även en ökad 

interaktion mellan syrans anjon till intracellulära enzymer (7). Natriumklorid (NaCl) som 

används i stor utsträckning för sin konserverande effekt i många livsmedel kan påverka den 

antimikrobiella effekten hos svaga organiska syror (5). Lee SY et al., 2010 rapporterade att 

NaCl vid en koncentration på 3 % tillsammans med olika koncentrationer ättiksyra ökar 

överlevnad av E. coli O157:H7 i gurkpuré. Detta tyder på att ättiksyra och NaCl  kan ha en 

antagonistisk effekt (10). Hosein AM et al., 2011 dokumenterade att NaCl kan ha en viss 

skyddande effekt. Den skyddande effekten påvisades tillsammans med låga halter ättiksyra. 

När 10 mM ättiksyra eller mindre tillsammans med 4 % NaCl och 2 % NaCl användes var 

överlevnanden hos E. coli O157:H7 större med 4 % NaCl än 2 % NaCl. När högre 

koncentrationer än 10 mM ättiksyra användes minskade dock istället överlevnaden med ökade 

NaCl-koncentrationer (11). Vissa aminosyror har också dokumenterats ha en viss skyddande 

effekt tillsammans med svaga organiska syror, framförallt metionin, glutamat och lysin där 

metionin rapporterats ha den största skyddande effekten. Biosyntesvägen av metionin i cellen 

verkar inhiberas av organiska svaga syror då det setts en ökad ackumulering av den toxiska 

intermediären homocystein vid ökad exponering av acetat (5). Roe AJ et al., 2002 har 

observerat att homocysteinhalten ökade 16-faldigt i E. coli celler efter tillsats av 8 mM acetat 

jämfört med kontrollceller utan acetat (12). Mekanismen bakom inhiberingen av 

metioninbiosyntesvägen beror på att acetat inhiberar vissa enzymatiska reaktioner som är 

relaterade till metioninbiosyntesvägen (5). Han K et al., 1993 dokumenterade att metionin upp 

till 5 g/l kan öka toleransen hos E. coli för ättiksyra (13). Detta genom en  återkoppling som 

leder till att hela metioninbiosyntesvägen stängs av och därmed en minskad ansamling av 

toxiskt homocystein i cellen (5).  

 

I koncentrationer > 1 % är svaga organiska syror mycket effektiva mot många olika typer av 

mikroorganismer och även mot virus (4). Effektiviteten av vissa organiska syror kan öka 

genom synergi med andra syror, t.ex. har mjölksyra och ättiksyra en synergisk effekt. Vid 

synergiska kombinationer behövs lägre koncentration av varje konserveringsmedel för att 

uppnå en önskad effekt (4). 

 

 
1.3.1 Ättiksyra 

Ättiksyra (CH3COOH) är en svag organisk monokarboxylsyra (Figur 4) med ett pKa-värde på 

4,75 som är mycket löslig i vatten (2,5). Enligt livsmedelslagen får ättiksyra användas i de 

flesta livsmedel utan mängdbegränsning men inte mer än vad som behövs (14). Ättiksyra har 

en stickande lukt och smak vilket begränsar användningen (2). Trots detta är ättiksyra är ett 

mycket vanligt använt konserveringsmedel för livsmedel då den har en inhiberande effekt på 
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en mängd bakterier, jäst och mögel (8). Dock finns det vissa mikroorganismer som är 

toleranta mot ättiksyra i större utsträckning än andra bl.a. Acetobacter spp, och även vissa 

arter av mjölksyrabakterier, jästsvampar och mögelsvampar. I odissocierat tillstånd med en 

koncentration på 1-2 % räcker detta oftast till att inhibera eller avdöda de flesta 

mikroorganismer. Detta har bl.a. visats på fisk, kött och vegetabiliska produkter (4). Acetat 

som är ättiksyrans anjon kan bilda flera olika salter bl.a. natriumacetat och kalciumacetat. 

Dessa salter har också antimikrobiella egenskaper likt ättiksyran och används därför som 

konserveringsmedel i livsmedel (2). Precis som ättiksyra får de enligt livsmedelsverket 

användas utan mängdbegränsning i de flesta livsmedel men inte mer än vad som behövs (14). 

Jämfört med andra vanligt använda svaga organiska syror såsom citronsyra och mjölksyra har 

ättiksyra ett högre pKa-värde vilket innebär att ättiksyra befinner sig mer i odissocierat 

tillstånd vid högre pH-värden, se tabell 1 (4).  

 

 
Figur 4. Strukturformel av ättiksyra 

(http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/537020?lang=en&region=SE 2016-05-23) 

 

 

 

 

Tabell 1. Procent av ättiksyra, citronsyra och mjölksyra som kommer befinna sig i odissocierat tillstånd vid olika 

pH-värden. 

                                pH   

Syra 3 4 5 6 7 

Ättiksyra 98.5 % 84.5 % 34.9 % 5.1 % 0.54 % 

Citronsyra 53.0 % 18.9 % 0.41 % 0.006 % < 0.001 % 

Mjölksyra 86.6 % 39.2 % 6.05 % 0.64 % 0.064 % 

 

 
1.3.2 Citronsyra 

Citronsyra ((COOH)CH2C-(OH)(COOH)-CH2COOH) är en svag organisk trikarboxylsyra 

(figur 5) som har en syrlig smak (2,4). pKa-värdet för citronsyra är 3,1 och den är mycket 

löslig i vatten. Enligt livsmedelslagen får citronsyra användas i de flesta livsmedel utan 

mängdbegränsning men inte mer än vad som behövs. Citronsyra klassas enligt svenska 

livsmedelsverket som ett antioxidationsmedel men är också ett surhetsreglerande medel. Som 

antioxidationsmedel minskar citronsyra härskning och brunfärgning i livsmedel (14). 

Citronsyras antimikrobiella aktivitet är inte lika effektiv som ättiksyra men vid låga pH 

fungerar den bra som inhibitor (4).  

 

 
Figur 5. Strukturformel av citronsyra 

(http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/251275?lang=en&region=SE 2016-06-25) 
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1.3.3 Mjölksyra 

Mjölksyra (CH3CHOHCOOH) är en svag organisk karboxylsyra (Figur 6) med ett pKa värde 

på 3,79. Mjölksyra är mycket löslig i vatten och har en mild sur smak och används mycket för 

sina sensoriska egenskaper i livsmedel (2). Enligt livsmedelslagen får mjölksyra användas i de 

flesta livsmedel utan mängdbegränsning men inte mer än vad som behövs (14). Den 

antimikrobiella aktiviteten hos mjölksyra är inte lika bra som ättiksyrans.Vid fermentering av 

livsmedel används vanligen mjölksyraproducerande mikroorganismer som bildar mjölksyra 

samt andra tillväxtinhiberande ämnen vilket hämmar konkurerrande mikroorganismer (2). 

Mjölksyrans anjon laktat bildar salter t.ex. natriumlaktat och kaliumlaktat vilka används som 

surhetsreglerande ämnen och antioxidationsmedel (2,14). 

 

 
Figur 6. Strukturformel av mjölksyra 

(http://www.sigmaaldrich.com/catalog/substance/lacticacid90085021511?lang=en&region=SE 2016-06-12) 

 

 

 

1.4 Mikroorganismer 
 
1.4.1 Bacillus subtilis  

Bacillus är ett släkte med stavformade endosporbildande bakterier. Många bakterier i bacillus 

släktet är livsmedelförstörare som kan bryta ner polymerer i form av protein, stärkelse och 

pektin (15). En vanlig känd livsmedelsburen patogen inom släktet är Bacillus cereus som kan 

tillväxa inom pH-området 4,5 – 9,0 (15,16). Men de flesta arterna inom släktet är icke-

patogena som te.x. B. subtilis som är en av de vanligaste förekommande mikroorganismerna i 

markmiljöer. B. subtilis  är en grampositiv bakterie som är fakulativt anaerob. B. subtilis 

optimala temperatur för tillväxt är 28-30 °C men den kan tillväxa inom området 15-55 °C 

(15).  

 

 
1.4.2 Enterococcus faecium 

E. faecium tillhör släktet enterokocker och är grampositiva icke sporbildande bakterier som är 

fakulativt anaeroba. De lever och utgör en del av mikrofloran i magtarmkanalen och tillväxer i 

temperaturintervallet 5-65 °C och inom pH intervallet 4,5-10. Några bakterier inom släktet 

enterokocker används inom livsmedelsproduktion som starterkultur vid fermentering samt 

som probiotika tack vare sin förmåga att bl.a. producera bakteriociner. Enterokocker är dock 

inte helt ofarliga då de kan orsaka en rad vård-relaterade infektioner. Många av dessa har 

utvecklat antibiotikaresistens. Den art inom enterokocker som är det största hotet vid 

sjukhusförvärvade infektioner är E.faecium för att de har utvecklat antibiotikaresistens i större 

utsträckning än övriga arter inom Enterokocker (17).  
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1.4.3 Candida utilis 

Candida är ett släkte innehållande jästsvampar där bl.a. jästen C.utilis ingår. C.utilis  

har används i industrin under lång tid tillbaka för bl.a. produktion av SCP (single cell protein) 

för användning i mat och foder till djur. C.utilis används även till att producera vissa 

kemikalier som te.x. olika aldehyder vilka används som smakförstärkare i mat. Efter 

djurstudier som gjorts med C.utilis tyder inget på att C.utilis skulle vara patogen. C.utilis 

tillväxer i temperaturintervallet 10 – 35 °C och kan anpassa cellmembranets sammansättning 

på fettsyror beroende på temperaturen (18). Överlag så tillväxer livsmedelsburna jästsvampar 

i ett ungefärligt pH intervall på 1,5 – 8,5 (1).  

 
 

1.5 Bakgrund och syfte 
Bakgrunden till projektet är att Trensums food AB följer riktlinjer som säger att produkterna 

helst ska hålla ett pH under 4,2 för att en säker produkt ska erhållas. Uppdragsgivare till 

Trensums food AB menar istället att det är koncentrationen syra som är viktigast samt att det 

är viktigt att använda ättiksyra för att erhålla en säker produkt. Totalantalet mikroorganismer i 

såserna som Trensums food AB producerar får inte överstiga 10
3
 CFU/ml innan de 

distribueras. I detta arbete undersöks effekten av olika organiska svaga syror på några 

produktförstörande mikroorganimser. Även pH kontrolleras för att se om eventuell reducering 

av halten mikroorganismer är pH-beroende eller beror på vilken syra som används.   

   

I denna studie undersöks hur ättiksyra, citronsyra samt mjölksyra i olika halter verkar mot 

mikroorganismerna Candida utilis, Bacillus subtilis samt Enterococcus faecium i två olika 

såser, mjölkbaserad sås och barbeque-sås (BBQ-sås). Den mjölkbaserade såsen är en sås som 

efter upphettning till 95 °C varmfylls och försluts vid 80 – 85 °C. BBQ-såsen uppvärms till 95 

°C och får svalna till rumstemperatur innan den försluts. Genom att de olika såserna 

innehåller olika koncentration syra och kontamineras med kända koncentrationer 

mikroorganismer strax innan förslutning kan de olika syrornas effektivitet undersökas på 

mikrobiell överlevnad och tillväxt.  

 
 

2 Material och metoder 
 

2.1 Exprimentell design  
Isolat av mikroorganismerna C. utilis, B. subtilis och E. faecium erhölls från 

Linnéuniversitetet. Mjölksyra (80 %), ättiksprit (12 %) samt citronsyra (12 %) användes i 0, 

0,12, 0,24 samt 0,36 viktprocent i både den mjölkbaserade såsen och BBQ-såsen. 

Näringsbuljong innehållande 5,0 g/l pepton från kött och 3,0 g/l köttextrakt användes för 

uppodling och sedan haltbestämning av respektive mikroorganism. TGEA (trypton glukos 

extrakt agar) innehållande 3,0 g/l `lab-lemco` pulver, 5,0 g/l trypton, 1,0 g/l glukos och 15,0 

g/l agar användes till ingjutning i petriskålar. Tryptonvatten innehållande 10,0 g/l trypton och 

5,0 g/l NaCl användes som utspädningsvätska. Den utrustning som användes var en pH-meter 

(thermo electron corporation) för mätning av pH innan och efter tillsats av respektive syra och 

en förslutningsmaskin som försluter plastburkarna med ett aluminiumlock. Autoklav 

(CertoClav
@

) användes till att sterilisera material och utrustning för den aktuella 

undersökningen. Ett värmeskåp (Memmert) inställt på 30 °C användes till att inkubera 

proven. Mikroorganismerna som användes vid arbetet hanterades i en LAF-bänk. 

 

Såserna bereddes i 1000 g batcher tillsammans med olika viktprocent syra (0, 12, 0,24 samt 
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0,36 %) och syrasort (mjölksyra, citronsyra eller ättiksprit). Till varje plastburk tillsattes 100 g 

färdig produkt. Innan förslutning av plastburken kontaminerades såserna med känd halt 

mikroorganismer vilket bestämdes vara ungefär 10
3
 cfu/ml. Dubbelprov samt nollprov gjordes 

för samtliga prov.  

  

 

2.2 Ympkulturer  
Näringsbuljong gjordes i ordning och kolvar fylldes med 100 ml buljong vardera. I varje kolv 

tillsattes sedan respektive mikroorganism. För att uppodla mikroorganismerna till stationärfas 

inkuberades kolvarna i 24 timmar vid 30 °C. 

 

Efter 24 timmar gjordes en haltbestämmning de respektive mikroorganism. Spädningarna 10
-

4
, 10

-5
, 10

-6
, 10

-7
 och 10

-8
 valdes för haltbestämning och 1 ml från vardera spädning ingjöts 

med TGEA. Petriskålarna inkuberades sedan i 30 °C under 24 timmar. Kolonier räknades för 

respektive mikroorganism för haltbestämning. Lämplig mängd, utifrån uppodlad halt, kunde 

därmed beräknas för inokulering av proverna.  

 

 

2.3 Beredning av mjölkbaserad sås  
Mjölkbaserad sås (1000 g) innehöll: 45 g kristallfett, 0,3 g xantangummi (E415), 2,0 g 

dimodan (E471), 748 g vatten, 90 g skummjölkspulver, 80 g socker, 0,6 g salt, 33 g stärkelse 

(elaine VE580), 0,7 g vaniljpulver. Fettet smältes i en kastrull på en kokplatta till 75 °C 

därefter tillsattes xantangummi samt dimodan. Under tiden blandades under omrörning vatten, 

skummjölkspulver, socker, stärkelse, salt samt vaniljpulver tillsammans i en annan kastrull. 

Det smälta fettet tillsattes sedan till de övriga ingredienserna under omrörning. pH på 

produkten mättes med pH-meter och därefter tillsattes syra och beroende på vilken 

viktprocent syra som bereddes balanserades det med vatteninnehållet. När 0,12 viktprocent av 

12 %ig syra (citronsyra och ättiksprit) användes tillsattes 10 g syra samtidigt som vattnet i 

receptet reducerades med 10 g. När 0,24 viktprocent syra användes tillsattes 20 g syra samt att 

vattnet reducerades i receptet med 20 g. Vid användandet av 0,36 viktprocent syra tillsattes 30 

g syra medan vattnet i receptet reducerades med 30 g. Vid användandet av 80 % mjölksyra så 

tillsattes istället 1,5, 3,0 samt 4,5 g för erhålla rätt viktprocent i produkten.  

 

En batch mjölkbaserad sås gjordes för varje enskild syra och använd halt men också för 0 % 

syratillsats. När syran tillsattes i kastrullen med övriga ingredienser värmdes allt tillsammans 

upp till ca 35 °C så fettet löste sig. Därefter mättes pH återigen med hjälp av pH-metern denna 

gång med känd syra och syrakoncentration i såsen. Den mjölkbaserade såsen värmdes sedan 

upp till 95 °C på kokplatta och varmfylldes vid ca 80-85 °C med 100 g sås i varje plastburk. 

Direkt innan fyllningen tillsattes i plastburkarna 0,1 ml (innehållande 10
5
 CFU 

mikroorganismer) suspensionslösning från respektive ympkultur som tidigare hade förberetts. 

Detta gav en uppskattad halt på 10
3
 CFU/ml mikroorganismer i varje prov. Plastburkarna med 

prov svetsades sedan ihop med hjälp av förslutningsmaskinen och skakades för hand. 

Proverna inkuberades i fem dagar vid rumstemperatur.  

 

 

2.4 Beredning av BBQ-sås 
BBQ-sås (1000 g) innehöll: 660 g vatten, 13 g salt, 1,5 g xantangummi (E415), 300 g socker, 

25 g stärkelse (elaine VE580).  Salt, xantangummi, socker samt stärkelse torrblandades i en 

skål och överfördes under omrörning till en kastrull med uppmätt vatten. pH mättes med hjälp 
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av pH-metern därefter tillsattes syra. Beroende på viktprocent syra som tillsattes balanserades 

mängden med vattenmängden, se ovan i beredning av mjölkbaserad sås.  pH mättes efter 

tillsättningen av syra, en batch BBQ-sås (1000 g) gjordes för varje syra och dess respektive 

viktprocent dessutom gjordes en batch för 0 % syratillsats. Efter pH-mätningen värmdes 

BBQ-såsen till 95 °C på kokplatta under omrörning. Därefter överfördes 100 g av såsen till 

varje plastburk. Plastburkarna fick sedan svalna i rumstemperatur till ca 20-25 °C.  

 

När BBQ-såsen svalnat till rumstemperatur tillsattes 0,1 ml av respektive ympkultur vilket 

gav en uppskattad halt på 10
3
 CFU/ml. Alla stegen med mikrobiell hantering utfördes i en 

LAF-bänk. Plastburkarna med prov svetsades sedan ihop med förslutningsmaskinen och 

skakades för hand. Proverna inkuberades i rumstemperatur under fem dagar.  

 

 

2.5 Mikrobiell analys 
Proverna bestående av den mjölkbaserade såsen samt BBQ-såsen med respektive 

mikroorganism, syra och viktprocent syra serieutspäddes så att spädningarna 10
-1

, 10
-2

 och 10
-

3
 erhölls. Detta gjordes även för nollproverna som inte inokulerats med mikroorganismer. 1 

ml av varje spädning pipetterades ut från respektive spädningsrör till botten av en petriskål 

och ingjöts med ca 15-20 ml TGEA. Petriskålarna inkuberades sedan i värmeskåp i 24 timmar 

vid 30 °C. Efter 24 timmar räknades kolonierna i petriskålarna för att se om halten hade 

minskat från den uppskattade inokulerade halten på 10
3
 CFU/ml för respektive 

mikroorganism. Den minsta detektionsgränsen var 10
1
 CFU/ml. 

 

 

3 Resultat 
 

3.1 Haltbestämning av ympkultur  
I 100 ml näringsbuljong vardera fick isolaten med mikroorganismerna C. utilis, B. subtilis 

samt E. faecium tillväxa till stationärfas. Vilket sedan avgjorde vilken spädning de olika 

mikroorganismerna skulle inokuleras från och tillsättas till proven.  

C. utilis  haltbestämdes till 5,3 x 10
6
 CFU/ml, B. subtilis till 2,5 x 10

7
 CFU/ml och E. faecium 

till 4,0 x 10
8
 CFU/ml, se tabell 2.  

 
Tabell 2. Tabellen beskriver antal kolonier per spädning (10

5
, 10

6
, 10

7
 och 10

8
) av ympkultur efter inkubering i 

24 timmar vid 30 °C. Tecknet – betyder att det var för många kolonier på plattan för att kunna räkna dem. Total 

halt mikroorganismer är beräknat medelvärde av antalet kolonier per platta. 

 10
-5

 

(kolonier) 

10
-6

 

(kolonier) 

10
-7

 

(kolonier) 

10
-8

 

(kolonier) 

Total halt 

(mikroorganismer) 

C. utilis 46 6 0 0 6,2 log CFU/ml 

B. subtilis 120 22 4 0 7,4 log CFU/ml 

E. 

faecium 

- - 49 3 8,6 log CFU/ml 

 

 

3.2 Effekt av ättiksyra 
Mjölkbaserad sås och BBQ-sås kontaminerades så att halten C. utilis blev 5,3 x 10

3
 CFU/ml, 

B. subtilis 2,5 x 10
3
 CFU/ml och E. faecium 4,0 x 10

3
 CFU/ml. I nollproven tillsattes inga 

mikroorganismer. 
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3.2.1 Mjölkbaserad sås 

Efter 5 dagar visade resultaten i nollproven att den mjölkbaserade såsen var kontaminerad 

vilket betyder att de övriga proven inte enbart innehöll de inokulerade mikroorganismerna. 

Det blir därför svårt att avgöra specifikt hur ättiksyra verkar mot de enskilda testade 

mikroorganismerna. Resutaten från den mjölkbaserade såsen med tillsatt ättiksyra visar att 

antal mikroorganismer reduceras med ökad halt syra, se tabell 3.  

 
Tabell 3. Mjölkbaserad sås med ättiksyra efter 5 dagar. *för många betyder att antalet kolonier på plattorna var 

för många för att kunna faställa halten mikroorganismer i provet.  

Ättiskyra 

(viktprocent) 

pH 

innan 

pH 

efter 

*
B. subtilis 

(CFU/ml) 

*
C. utilis 

(CFU/ml) 

*
E. faecium 

(CFU/ml) 

Nollprov 

(CFU/ml) 

0,12 6,4 5,6 *för många *för många *för många
 

4,5 log 

0,12 6,4 5,6 *för många
 

*för många *för många 4,9 log 

0,24 6,4 5,0 2,2 log
 

2,3 log 3,5 log
 

1,7 log
 

0,24 6,4 5,0 3,0 log
 

2,2 log
 

3,2 log
 

2,3 log
 

0,36 6,4 4,7 1,5 log
 

1,8 log
 

1,9 log
 

1,6 log
 

0,36 6,4 4,7 1,3 log
 

1,9 log
 

1,6 log
 

2,2 log 
*
Inokulerade mikroorganismer plus kontaminant  

 

 

3.2.2 BBQ-sås 

Resultaten efter dag 5 visade att halten av de testade mikroorganismerna reducerats till 

< 10
1
 CFU/ml i samtliga prov med BBQ-sås och olika viktprocent ättiksyra. Nollproven 

visade även de < 10
1
 CFU/ml, se tabell 4. 

 
Tabell 4. BBQ-sås med ättiksyra i olika viktprocent efter 5 dagar. < 10

1
 är minsta detektionsgränsen då inga 

kolonier uppkom i plattorna. 

Ättiksyra 

(viktprocent) 
pH innan pH efter 

B. subtilis 

(CFU/ml) 

C. utilis 

(CFU/ml) 

E.faecium 

(CFU/ml) 

Nollprov 

(CFU/ml) 

0,12 5,4 3,2 < 1,0 log < 1,0 log
 

< 1,0 log
 

< 1,0 log
 

0,12 5,4 3,2 < 1,0 log < 1,0 log
 

< 1,0 log
 

< 1,0 log
 

0,24 5,4 3,1 < 1,0 log
 

< 1,0 log
 

< 1,0 log
 

< 1,0 log
 

0,24 5,4 3,1 < 1,0 log
 

< 1,0 log
 

< 1,0 log
 

< 1,0 log
 

0,36 5,4 3,0 < 1,0 log
 

< 1,0 log
 

< 1,0 log
 

< 1,0 log
 

0,36 5,4 3,0 < 1,0 log < 1,0 log
 

< 1,0 log
 

< 1,0 log
 

 

 

3.3 Effekt av citronsyra 
 
3.3.1 Mjölkbaserad sås 

Citronsyra i den mjölkbaserade såsen sänkte pH från 6,40 till 5,60, 5,20 och 4,80 i produkten 

med viktprocenten 0,12, 0,24 samt 0,36 %. Efter 5 dagars inkubation i rumstemperatur  visade 

alla proven inklusive nollproven med de olika viktprocent citronsyra en halt på  

>> 10
3
 CFU/ml, se tabell 5. Detta tyder på att precis som för ättiksyraproven att proverna var 

kontaminerade med andra mikroorganismer.  
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Tabell 5. Mjölkbaserad sås med citronsyra efter 5 dagar. *för många betyder att antalet kolonier på plattorna var 

för många för att kunna faställa halten mikroorganismer i provet. 

Citronsyra 

(viktprocent) 

pH 

innan 

pH 

efter 

*
B. subtilis 

(CFU/ml) 

*
C. utilis 

(CFU/ml) 

*
E. faecium 

(CFU/ml) 

Nollprov 

(CFU/ml) 

0,12 6,4 5,6 *för många *för många *för många
 

*för många
 

0,12 6,4 5,6 *för många
 

*för många *för många *för många
 

0,24 6,4 5,2 *för många
 

*för många
 

*för många
 

*för många
 

0,24 6,4 5,2 *för många
 

*för många
 

*för många
 

*för många
 

0,36 6,4 4,8 *för många
 

*för många
 

*för många
 

*för många
 

0,36 6,4 4,8 *för många
 

*för många
 

*för många
 

*för många
 

*
Inokulerade mikroorganismer plus kontaminant 

 

 

3.3.2 BBQ-sås 

I BBQ-såsen sänktes pH från 5,40 till 2,80, 2,50 och 2,40 efter tillsats av viktprocenten 0,12, 

0,24 samt 0,36 % citronsyra.  

Efter 5 dagar visade den mikrobiella analysen att mikroorganismerna B. subtilis samt E. 

faecium hade reducerats till < 10
1
 CFU/ml i samtliga prov med olika viktprocent citronsyra. 

C. utilis hade också reducerats men inte ner till minsta detektionsgräns (< 10
1
 CFU/ml) i 

något prov. Anmärkningsvärt är att i 0,36 viktprocent citronsyra var halten högre av C. utilis i 

båda proven i jämförelse med 0,12 och 0,24 viktprocent citronsyra, se tabell 6.  

 
Tabell 6. BBQ-sås innehållande citronsyra efter 5 dagar. Resultaten visar att alla mikroorganismer förutom C. 

utilis reducerats till < 10
1
 CFU/ml.  

Citronsyra 

(viktprocent) 
pH innan pH efter 

B. subtilis 

(CFU/ml) 

C. utilis 

(CFU/ml) 

E.faecium 

(CFU/ml) 

Nollprov 

(CFU/ml) 

0,12 5,4 2,8 < 1,0 log 1,7 log
 

< 1,0 log
 

< 1,0 log 

0,12 5,4 2,8 < 1,0 log 1,9 log < 1,0 log
 

< 1,0 log 

0,24 5,4 2,5 < 1,0 log 1,3 log < 1,0 log < 1,0 log
 

0,24 5,4 2,5 < 1,0 log 1,9 log < 1,0 log
 

< 1,0 log
 

0,36 5,4 2,4 < 1,0 log
 

1,7 log
 

< 1,0 log < 1,0 log
 

0,36 5,4 2,4 < 1,0 log 2,5 log < 1,0 log
 

< 1,0 log
 

 

 

3.4 Effekt av mjölksyra 
 
3.4.1 Mjölkbaserad sås 

Mjölksyra i den mjölkbaserade såsen sänkte pH från 6,40 till 5,80, 5,50 och 5,10 i produkten 

med viktprocenten 0,12, 0,24 samt 0,36 %. Efter 5 dagar visade den mikrobiella analysen att 

samtliga prov med B. subtilis, C. utilis och E. faecium med olika viktprocent syra en halt på  

>> 10
3
 CFU/ml mikroorganismer. Dock visade det sig även här att nollproven var 

kontaminerade då dessa visades också innehålla en halt på >> 10
3
 CFU/ml i nollproven, se 

tabell 7. 
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Tabell 7. Mjölkbaserad sås med mjölksyra efter 5 dagar. *för många betyder att antalet kolonier på plattorna var 

för många för att kunna faställa halten mikroorganismer i provet. 

Mjölksyra 

(viktprocent) 

pH 

innan 

pH 

efter 

*
B. subtilis 

(CFU/ml) 

*
C. utilis 

(CFU/ml) 

*
E. faecium 

(CFU/ml) 

Nollprov 

(CFU/ml) 

0,12 6,4 5,8 *för många *för många *för många
 

*för många
 

0,12 6,4 5,8 *för många
 

*för många *för många *för många
 

0,24 6,4 5,5 *för många
 

*för många
 

*för många
 

*för många
 

0,24 6,4 5,5 *för många
 

*för många
 

*för många
 

*för många
 

0,36 6,4 5,1 *för många
 

*för många
 

*för många
 

*för många
 

0,36 6,4 5,1 *för många
 

*för många
 

*för många
 

*för många
 

*
Inokulerade mikroorganismer plus kontaminant 

 

 

3.4.2 BBQ-sås 

I BBQ-såsen sänktes pH från 5,40 till 2,60, 2,30 och 2,20 efter tillsats av viktprocenten 0,12, 

0,24 samt 0,36 % mjölksyra. Efter 5 dagar med BBQ-sås och mjölksyra visade samtliga prov 

förutom C. utilis med 0,12 och 0,24 viktprocent mjölksyra en reducering till < 10
1
 CFU/ml. 

Proven inokulerade med C. utilis och innehållande 0,12 och 0,24 viktprocent mjölksyra 

reducerades istället till 2,0x10
1
 och 5,0x10

1
 CFU/ml samt 4,0x10

1
 och 8,0x10

1
 CFU/ml. 

Nollproven hade en halt på < 10
1
 CFU/ml miroorganismer. För resultaten med mjölksyra i 

BBQ-sås efter dag 5 se tabell 8. 

 
Tabell 8. BBQ-sås med olika viktprocent mjölksyra efter 5 dagar. Alla prov förutom C.utilis med 0,12 och 0,24 

vikprocent mjölksyra hade en reducering ner till minsta detektionsgräns (<10
1
 CFU/ml). 

Mjölksyra 

(viktprocent) 
pH innan pH efter 

B. subtilis 

(CFU/ml) 

C. utilis 

(CFU/ml) 

E.faecium 

(CFU/ml) 

Nollprov 

(CFU/ml) 

0,12 5,4 2,6 < 1,0 log 1,3 log < 1,0 log < 1,0 log 

0,12 5,4 2,6 < 1,0 log 1,7 log < 1,0 log < 1,0 log 

0,24 5,4 2,3 < 1,0 log 1,6 log < 1,0 log
 

< 1,0 log
 

0,24 5,4 2,3 < 1,0 log 1,9 log < 1,0 log
 

< 1,0 log 

0,36 5,4 2,2 < 1,0 log < 1,0 log < 1,0 log < 1,0 log 

0,36 5,4 2,2 < 1,0 log < 1,0 log < 1,0 log < 1,0 log 

 

 

3.5 Utan syra tillsatt i proven  
 
3.5.1 Mjölkbaserad sås 

I den mjölkbaserade såsen med 0 % syra var pH 6,40. Resultaten efter 5 dagar visade på att 

samtliga prov inklusive nollproven hade en halt på >> 10
3
 CFU/ml mikroorganismer. Det 

tyder på att alla proven var kontaminerade, se tabell 9.  

 
Tabell 9. Mjölkbaserad sås utan syratillsats efter 5 dagar. *för många betyder att antalet kolonier på 

plattorna var för många för att kunna faställa halten mikroorganismer i provet. 

Syra 

(viktprocent) 
pH 

*
B. subtilis 

(CFU/ml) 

*
C. utilis 

(CFU/ml) 

*
E.faecium 

(CFU/ml) 

Nollprov 

(CFU/ml) 

0 6,4 *för många *för många *för många *för många 

0 6,4 *för många *för många *för många *för många 
              *

Inokulerade mikroorganismer plus kontaminant 
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3.5.2 BBQ-sås 

I BBQ-såsen med 0 % syra var pH 5,40. Efter 5 dagar visade hade proven med B.subtilis samt 

E. utilis en halt på >> 10
3
 CFU/ml mikroorganismer. Proven med E. faecium innehöll vid den 

mikrobiella analysen ungefär samma halt som den inokulerade halten (4,0x10
3
 CFU/ml). 

Nollproven var < 10
1
 CFU/ml, se tabell 10. 

 
           Tabell 10. BBQ-sås utan tillsats av syra efter 5 dagar. *för många betyder att antalet kolonier 

           på plattorna var för många för att kunna faställa halten mikroorganismer i provet. 

Syra 

(viktprocent) 
pH 

B. subtilis 

(CFU/ml) 

C. utilis 

(CFU/ml) 

E.faecium 

(CFU/ml) 

Nollprov 

(CFU/ml) 

0 5,4 *för många *för många 3,5 log < 1,0 log 

0 5,4 *för många *för många 3,4 log < 1,0 log 

 

 

4 Diskussion 
 

4.1 BBQ-såsen 
Alla de testade syrorna (ättiksyra, citronsyra och mjölksyra) reducerade bakterierna B. subtilis 

och E. faecium till under detektionsgränsen (< 10
1
 CFU/ml) i BBQ-såsen. Från de 

exprimentiella försöken är det svårt att avgöra om ättiksyra är effektivare än citronsyra och 

mjölksyra på att avdöda B. subtilis och E. faecium. Eftersom halterna reducerades i alla 

syrorna och viktprocent till <10
1
 CFU/ml. Jästsvampen C. utilis reducerades under 

detektionsgränsen (<10
1
 CFU/ml) bara vid behandling med ättiksyra med samtliga 

viktprocent. Mjölksyra reducerade bara C.utilis till < 10
1
 CFU/ml med 0,36 viktprocent och 

citronsyra reducerade inga av proven innehållande C.utilis till <10
1
 CFU/ml. 

Anmärkningsvärt är att proven med 0,36 viktprocent citronsyra hade en högre halt C.utilis än 

0,12 och 0,24 viktprocent citronsyra. Den högre halten C.utilis i 0,36 viktprocent citronsyra 

beror troligtvis på ett metodfel som t.ex. ett fel vid pipetteringen. Ättiksyra visades vara den 

effektivaste svaga syran att använda för att reducera halten C.utilis. Dock så har ättiksyra en 

skarpare smak än de övriga testade syrorna. För smakens skull kan det därför vara lämpligare 

att vid högre koncentrationer använda mjölksyra eller citronsyra.  

 

Trots att pH var lägre i proven med mjölksyra och citronsyra var ättiksyra den effektivaste 

syran. Detta innebär att pH i sig inte är helt avgörande för avdödningen utan istället beror på 

vilken syra som används eftersom det främst är den odissocierade formen av syran som har 

antimikrobiell aktivitet (4). Som förväntat var ättiksyra effektivast eftersom ättiksyra har ett 

högre pKa-värde än de övriga testade syrorna. Att bakterierna B.subtilis och E.faecium 

reducerades till minsta detektionsgräns i alla proven med de olika syrorna kan bero på att pH i 

BBQ-såsen var väldigt lågt. Då dessa arter av bakterier inte vanligtvis trivs i pH < 4,5 är det 

inte konstigt att alla proven med BBQ-sås innehållande B.subtilis samt E.faecium reducerades 

till under detektionsgränsen. Jästsvampar är vanligtvis mer toleranta för lägre pH än bakterier 

vilket även resultaten visade då C.utilis var den mest tåliga mikroorganismen av de testade.  

 

Alla testade syror har en konserverande effekt eftersom halten B.subtilis och C.utilis ökade 

och halten E.faecium var i stort sett oförändrad i BBQ-såsen när ingen syra tillsattes. 

  

 



  
 

15 

4.2 Mjölkbaserade såsen 
Då den mjölkbaserade såsen var kontaminerad betyder det att proven inte bara innehöll de 

kända inokulerade mikroorganismerna. Detta gör det svårt att avgöra hur varje syra specifikt 

verkar mot respektive mikroorganism. Ättiksyra var den enda syra som tydligt reducerade 

halten mikroorganismer med ökad viktprocent eftersom halten mikroorganismer är ungefär 

detsamma i samtliga prov inklusive nollproven med 0,36 viktprocent ättiksyra. Detta tyder på 

att mikroorganismerna som överlevt är de kontaminerande mikroorganismerna. Då det bara 

var i ättiksyra som en reducering märktes tyder det på att ättiksyra även i den mjölkbaserade 

såsen är den effektivaste svaga syran. Ättiksyra reducerade även den kontaminerande 

mikroorganismen. En trolig källa till kontamineringen är skummjölkspulvret eller 

vaniljpulvret då dessa ingredienser skiljde sig från de i basreceptet för BBQ-såsen. Eftersom 

produkten värms till ca 95 °C är en hypotes att det troligtvis är någon sporbildande bakterie 

som kontaminerat ingredienserna t.ex. någon art inom Bacillus. 

 

pH i den mjölkbaserade såsen efter tillsats av respektive syra var högre än det pH som var i 

BBQ-såsen. Detta innebär en gynnsammare miljö för mikroorganismera att leva i om endast 

pH värdet betraktas. Eftersom ättiksyra ändå reducerade halten mikroorganismer i proven så 

har ättiksyra antimikrobiell aktivitet.  

 

De prov från den mjölkbaserade såsen, inklusive nollprov, som innehöll 0 % syra hade en för 

hög halt mikroorganismer för att kunna faställas. Detta bekräftar ättiksyrans antimikrobiella 

aktivitet i den mjölkbaserade såsen eftersom en tydlig reducering av mikroorganismerna sågs 

i proven med tillsats av ättiksyra i jämförelse med proven utan tillsatt syra.  

 

 

5 Slutsats 
Ättiksyra är den organiska svaga syran som sågs ha större förmåga att reducera de testade 

mikroorganismerna B.subtilis, E.faecium och C.utilis än citronsyra och mjölksyra. Detta 

bekräftar att ättiksyra är den effektivaste syran jämfört med citronsyra och mjölksyra 

framförallt vid högre pH-värden. Citronsyra och mjölksyra kan fungera som antimikrobiella 

medel men då vid lägre pH-värden eftersom syrorna har ett lägre pKa-värde än ättiksyra. 

Eftersom pH var lägre i BBQ-såsen med citronsyra och mjölksyra än ättiksyra tyder det på att 

reduceringen inte enbart är pH-beroende utan också styrs av vilken syra som används. Hur bra 

den antimikrobiella aktiviteten är för varje syra styrs av det pKa-värde syran har och det pH 

som är i produkten vilket avgör mängden odissocierad syra som kan diffundera in i cellen.  

 

Mikroorganismerna som användes i dessa försök är inga vanliga livsmedelsförstörande 

mikroorganismer. För att få en bättre förståelse om syrors antimikrobiella aktivitet i livsmedel 

kan det vara mer lämpligt att testa syrorna på mer kända livsmedelsförstörande 

mikroorganismer.  
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