
 

 

 

Kandidatuppsats 15 hp 

Optimering av rensningsprocessen för hel 

svartpeppar och timjan 
 

Författare: Julia Granung 

Handledare: Peter Blomgren 

(Santa Maria AB) och Björn 

Karlsson (Lnu) 

Examinator: Maria Bergström 

Termin: VT17 

Ämne: Kemi 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2KE01E 

Löpnummer: 2017:L6 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 

 

Abstract 
The main aim of the work presented in this thesis was to investigate the cleansing process 

for thyme and whole black pepper in cooperation with Santa Maria AB. This by 

investigate the quality of the purged raw material, but also whether a double cleansing is 

necessary, as there is a risk that unnecessarily cleaning is causing a significant amount of 

waste. Analysis of what is removed could identify improvements that are of both financial 

and environmental importance for the company. 

The analysis of thyme and black pepper was made after initially comparing the different 

fractions with a double cleansed premium product (reference). Among the methods used 

were sensory evaluation, bulk measurements and the total content of volatile oils, through 

hydro distillation, and their volatile profile, identified by GCMS.  

The results found for thyme showed that the product demands a double cleansing. One 

fraction that was formed in the cleansing process showed the same quality as the reference 

spice for all parameters except the bulk weight, which was higher than the reference. It 

was found that the separated fraction can replace grinded thyme, which is used in several 

blends at Santa Maria AB. 

The results obtained for black pepper showed a potential for Santa Maria to single clean 

this product. The fraction that was formed during cleansing consisted mostly of shell. 

This fraction did not have the same quality that Santa Maria demanded and is therefore 

not suitable to use.  

 

Nyckelord 
Blackpepper, thyme, spice, herb, bulkweight, distillation, GC, SPME, MS.  
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1 Sammanfattning  

Syftet med arbetet var att kartlägga rensningsprocessen för timjan och hel svartpeppar 

hos Santa Maria AB. Detta genom att studera kvaliteten på det bortrensade råmaterialet 

men även undersöka om det är nödvändigt med en dubbelrensning, eftersom det finns risk 

att onödig rensning görs i dagsläget. En minimering av den mängd som kastas eller en 

minskad produktionstid skulle gynna Santa Maria AB både ekonomist men även bidra till 

en minskad miljöpåverkan.  

Kvaliteten på de olika fraktionerna på hel svartpeppar och timjan undersöktes genom 

bulkviktsanalys och kvantifiering av totalhalten flyktiga oljor genom destillering. Profilen 

på de flyktiga oljorna från kryddorna fastställdes genom GCMS och sensoriska tester. 

Resultaten jämfördes med Santa Marias kvalitetsspecifikationer samt den dubbelrensade 

premiumkryddan. 

Resultaten från timjananalyserna visade att produkten bör genomgå en dubbelrensning. 

Under rensningen bildades en fraktion, så kallad undersåll, som höll samma 

kvalitetskriterier som premiumprodukten på samtliga parametrar förutom bulkvikten, 

som var högre än för referenskryddan. Med följande resultat visade det att undersållet går 

att använda som en nermald premiumprodukt. 

Resultaten för hel svartpeppar visade att det finns potential för kryddan att endast 

genomgå en enkelrensning då den fraktionen höll samma kvalitet som den dubbelrensade 

premiumfraktionen. En fraktion som även studerades, som bestod till mestadels av skal, 

höll däremot inte samma kvalitetskriterier och bör därför inte säljas som premiumprodukt.  

 

2 Inledning  

2.1 Kryddor och örter 

Örter och kryddor har en stor roll i vår vardag. De används bland annat som smaksättning 

i vår matlagning, inom läkekonsten men även i parfymer etc. Det är dess sammansättning 

av olika flyktiga föreningar som är en stor bidragande faktor till doften, smaken (1) och 

positiva hälsoaspekter, både antioxidativa (2-4), antimikrobiella (4-7) och medicinska (8, 

9).  

Örter och kryddor kan användas i flera olika former där de vanligast förekommande är 

mald och omald form men även i oljeform. För att använda produkten i oljeform krävs 

det att oljan extraheras ut från råvaran och därmed kan användas i exempelvis en parfym 

eller hudkräm. Oljefasen består av många olika terpenföreningar exempelvis 

monoterpener, seskviterpener men även andra doftrika föreningar förekommer (10-12).  

 

2.1.1 Timjan 

Timjan, Thymus, är en ört som tillhör de kransblommiga växterna (7) där den allra 

vanligaste arten är Thymus vulgaris. Det är denna art, i torkad form, som diskuteras i detta 

arbete. T. vulgaris är en flerårig växt som blir runt 10 - 30 cm hög och cirka 40 cm bred. 

Den har små gröna blad och små violetta blommor på toppen. Örten trivs i mildare och i 

subtropiska klimat och växer i stora delar av Europa (13). Den timjan som Santa Maria 

AB tillhandahåller (5165000) säljs framförallt som omald men mals även ner och används 

då i en produkt som kallas ”franska örter”, en blandning av flera örter. 
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Människor har använt timjan i många århundraden, både för matlagning men även som 

läkemedel (13). Det är framförallt den extraherade oljan som används inom läkekonsten 

där den uppvisat bland annat antioxidativa egenskaper (3, 14, 15), troligtvis beroende på 

dess höga koncentration av fenolföreningar (15). Oljans doftångor har även 

antimikrobiella egenskaper, vilket bidrar till att timjan är ett alternativ för minimering av 

mikrober i livsmedelsindustrin (6). 

  

Beräkningar uppskattar att det finns mellan 1 - 2,5 vikt-% eteriska oljor i torkad timjan 

(T. vulgaris) (13, 14). De eteriska oljorna återfinns i körtlar som finns på växtens blad. I 

dessa körtlar finns celler som producerar oljorna och vid ”rubbning” eller malning frigörs 

doftämnena i luften (13). Vanligt förekommande eteriska ämnen i T. vulgaris är p-cymen, 

γ-terpinen och thymol (se Figur 1) med ett innehåll runt 12,8 – 26,58 %, 10,43 – 19,09 % 

respektive 38,99 – 52,92 %, av det totala innehållet flyktiga föreningar (14, 16)  

 

 
Figur 1. Molekylstruktur på 1. p-cymen, 2. γ-terpinen och 3. thymol. 

 

På Santa Maria AB dubbelrensas timjan (5165000) och i dagsläget rensas cirka 12 % av 

råmaterialet bort och kastas. En intressant aspekt vid denna process är att undersöka om 

de bortrensade kryddorna verkligen behövs kastas eller om de faktiskt uppfyller samma 

krav som den dubbelrensade kryddan (för ytterligare beskrivning av krav och kvalitet se 

rubriken ”2.2 Kvalitetskontroll av örter och kryddor”). En minimering av den mängd som 

behöver kastas skulle gynna både Santa Maria AB genom ekonomiska vinster men även 

miljön ur ett resursperspektiv.  

 

2.1.2 Svartpeppar 

Svartpeppar (Piper nigrum), även kallad kryddornas kung eftersom den anses vara den 

viktigaste och mest använda kryddan i världen (10, 17). Kryddan odlas framförallt i 

Indien men även i andra länder som Indonesien, Brasilien och Vietnam (10). Peppar växer 

som bär på växten P. nigrum. Bären skördas när de är halvmogna och därefter genomgår 

de fermentering och torkning i solen under lite mer än en vecka för att uppnå den 

brunsvarta mörka färgen (18). 
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Svartpepparsmaken kommer bland annat från dess innehåll av eteriska oljor (runt 1-2,5 

vikt-%) (13, 14) men även från piperin, som ger upphov till den brännande peppriga 

smaken (se Figur 2). Innehållet av eteriska oljor bidrar till både svartpepparns doft och 

smak men piperin har inga flyktiga egenskaper och bidrar därför endast till smaken. 

Piperin är en alkaloid som extraheras ut från peppar för användning till många andra 

ändamål (17). Intaget av piperin har bland annat visat sig öka upptaget av andra ämnen 

och läkemedel (19). Det har även visats att piperin har en inhiberande påverkan på 

cancerutveckling (20, 21), att den är antiinflammatorisk (22), antimikrobiell och 

antioxidativ (4). Pepparns eteriska olja består bland annat av α-pinen, β-pinen, sabinen, 

δ-3-karen, limonen, karyofyllen (12, 23, 24) (se Figur 3).  

  

 

Santa Maria ABs svartpeppar (6159000) dubbelrensas i dagsläget och i snitt 4,0 % av det 

totala råmaterialet rensas bort. Syftet med de studier som behandlar svartpeppar i detta 

arbete är att undersöka om det räcker med en enkelrensning men även att studera vad som 

rensas bort och hur kvaliteten är på det bortrensade materialet. Även i detta fall skulle det 

innebära ekonomiska vinster, minskad produktionstid och miljöpåverkan om man skulle 

kunna minimera bortfallet av råmaterial.  

 

 

 

 

 

Figur 3. Molekylstruktur på 4. α-pinen, 5. β-pinen, 6. 3-karen, 7. limonen och 8. karyofyllen. 

Figur 2. Molekylstruktur på piperin. 
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2.2 Kvalitetskontroll av örter och kryddor 

Santa Maria AB utför kvalitetskontroller så att konsumenterna ska få allra högsta kvalitet. 

Kvalitet och smaken på örter och kryddor kan variera från ”batch” till ”batch” av flera 

faktorer, bland annat var de är skördade (11, 14), om och hur eventuell processning sker 

samt hur de förvaras (25). Smaken och lukten försämras över tid på kryddorna på grund 

av förluster av de eteriska oljor som kryddorna innehåller (26).  

 

Vid kvalitetskontroll av kryddor testas bland annat bulkvikten och mängden eteriska 

oljor, vilket är två mått på kryddans kvalitet (se Tabell 1) (10). Förutom dessa två 

indikationsvärden är även sensoriska analyser viktiga, både visuella och smaktester.  

 

Tabell 1. Santa Marias kvalitetsspecifikationer på bulkvikt och vikt-% eteriska oljor för timjan 

och hel svartpeppar. 

 Timjan Svartpeppar 

Bulkvikt (g/L) 190 - 205 475 - 580 

Vikt-% eteriska oljor (%) > 1,3 > 3,0  

 

2.2.1 Densitet på kryddor 

Bulkvikten definieras som kryddans densitet (g/L) och är ett värde som ser till att den 

vikten som står angiven på paketet är den som kommer återspeglas i förpackningen. Är 

bulkvikten för låg vid kvalitetskontrollen bidrar det till att kryddan helt enkelt kommer 

väga för lite i förpackningen (26). För timjan ligger bulkvikten på 190 – 205 g/L och för 

hel svartpeppar ligger den på 475 – 580 g/L (se Tabell 1). 

 

2.2.2 Eteriska oljor 

Mängden eteriska oljor i kryddor och örter är, som tidigare nämnt, ett indikationsvärde 

på kryddans kvalitet. Destillering är en vanlig analysmetod som används för att separera 

flyktiga ämnen från mindre flyktiga ämnen (27). Klassiska destilleringsmetoder är 

ångdestillering och hydrodestillering (28). I föreliggande arbete är det hydrodestillering 

som har använts för kvantifiering av den totala halten eteriska oljor i de undersökta 

kryddorna och örterna.  

Kvantifiering av eteriska oljor i kryddor är en bra metod för att få fram ett 

indikationsvärde på kvaliteten av kryddan (10). Men analysen säger inget om det 

specifika innehållet, det vill säga den kemiska profil hos de eteriska oljor som kryddan 

innehåller. För att få ett mer exakt resultat av kryddans innehåll har gaskromatografi visat 

sig vara en bra metod, då det går och se om det finns mer av någon förening eller finns 

någon okänd förening (12, 14, 29).  

 

2.2.3 Flyktiga föreningar  

Gaskromatografi (GC) är, en metod som används då man vill undersöka uppsättningen 

flyktiga föreningar som finns i ett visst prov. GC används för att separera föreningarna 

från varandra för att sedan med hjälp av en masspektrofotometer (MS) eller 

flamjonsdetektor (FID) identifiera vilka ämnen som ingår samt kvantifiera mängden. För 
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att fånga upp de eteriska oljorna kan bland annat direct headspace användas eller HS-

SPME (Headspace Solid-Phase microextraction) (30).  

 

2.2.3.1 Direct headspace / Headspace Solid-Phase microextraction (HS-SPME) 

“Direct headspace” utförs genom att fånga upp den luft som finns ovanför provet, som 

innehåller de flyktiga föreningar som man är intresserad av, med en lufttät spruta. När väl 

luften är infångad sprutas den in i GCn. Vid en HS-SPME-analys fångas de flyktiga 

föreningarna först upp av en fiber som exponeras ovanför provet. Denna fiber binder 

sedan de flyktiga föreningar som därefter förs in i GCn där de frigörs och separeras. En 

icke polär fiber som används för uppfångning av icke polära molekyler är PDMS 

(polydimetylsiloxan). För att effektivast fånga upp flyktiga föreningar är tunna fiber (100 

µm) ett bra alternativ (30). Studier har även visat att det finns viss selektivitet, beroende 

på fibrertyp, vilket kan bidra till att proportionerna vid uppfångningen kan påverka 

kvantifieringsprocessen (29, 31, 32).  

 

2.2.3.2 Gaskromatografi (GC) 

Med GC separeras termostabila föreningar beroende på deras egenskaper, som kokpunkt, 

molekylvikt och polaritet. Föreningarna färdas och separeras med hjälp av en bärgas inne 

i kolonnen, exempelvis heliumgas. Beroende på de relative styrkorna av de interaktioner 

som sker mellan stationära fasen, mobilfasen och de flyktiga ämnena separeras 

föreningarna och går vidare för identifiering och eventuellt kvantifiering (30).  

 

2.2.3.3 Masspektrometri (MS) 

MS är en kraftfull identifieringsmetod som både kan utföra kvalitativ och kvantitativ 

mätning. Med metoden studeras massan på fragment och hela molekyler genom att 

föreningen först joniseras och fragmenteras med ”electron impact”, vilket är den 

vanligaste tekniken vid GCMS. Därefter bestäms massan på de bilade jonerna och den 

vanligaste metoden för detta är kvadrupol massfilter. Jonerna når slutligen detektorn som 

indikerar mängden av respektive massa. Beroende på laddning (z) och massa (m) som 

mäts genom kvoten m/z, kan föreningen identifieras genom att jämföra med kända 

standarder eller referensbibliotek. Kvantifieringen sker genom att dividera den önskade 

toppens area med den totala arean från alla toppar. Detta ger då förhållandet av den totala 

halten flyktiga föreningar (30).  

 

2.2.3.4 Flamjonisationsdetektor (FID) 

Vid detektering med FID eldas föreningarna upp med en vätgasflamma och bildar joner. 

Dessa joner bildar en potential som blir direkt proportionellt med koncentrationen 

organiska joner. För att få respons ska föreningen innehålla kol och väte (30).  
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2.3 Rensning av kryddor hos Santa Maria AB 

Kryddornas och örternas rensningsflöde 

presenteras i Figur 4. Det startar med en 

metalldetektor som rensar ut eventuellt 

metallinnehåll. Därefter genomgår produkten 

första rensningen. Beroende på vikt och storlek 

fraktioneras örterna och kryddorna åt olika 

håll. I detta steg tas bland annat ManA avfall, 

undersållet och översållet ut, som i dagsläget 

kastas. Skulle en produkt genomgå enkelrens 

så är detta steg även slutsteget för produkten. 

ManA avfall är avfall som blåses bort på grund 

av sin vikt, t.ex pepparskal. Undersåll och 

översåll bildas vid siktning, där undersållet 

åker längst ner i sikten på grund av mindre 

storlek och översållet återfinns ovanför 

produkten eftersom översållet har en större 

storlek. Genomgår produkten en 

dubbelrensning så fortsätter produkten till 

rensning nummer två. Här går visst avfall ut 

som triöravfall, där större stickor rensas bort. 

Varken svartpepparn eller timjanen genomgår 

triörrensningen utan fortsätter till 

stenavskiljaren där avfall går ut som så kallat 

stenavfall och den godkända produkten går ut 

som dubbelrensad, ”premiumprodukt”. 

Beroende på vilken produkt som rensas så 

bildas olika mycket avfallsprodukter och 

kvaliteten kan även variera från ”batch” till ”batch”.   

 

2.4 Uppdragets utformning i samråd med Santa Maria AB 

Santa Maria AB hade initialt en önskan att få en noggrann kartläggning av de steg som 

ingår i deras rensningsprocess av olika kryddor och örter och därmed undersöka vad och 

omfattningen av det som rensas bort och kastas i dagsläget. I samråd med Santa Maria 

AB togs svartpeppar och timjan fram som intressanta kryddor inför föreliggande arbete, 

med Peter Blomgren (Expert Strategic R&D) som kontaktperson tillsammans med 

Branka Veljovic (Sourcing Manager) och Torbjörn Lilliebjelke (Production Development 

Manager).  

Med förslag från Santa Maria AB skulle parametrar som kvantifiering av vikt-% flyktiga 

föreningar, bulkvikt och sensoriska analyser studeras. Med hjälp av artikelsökning visade 

sig även GC vara en användbar analysmetod för identifiering av flyktiga föreningar i 

dessa prov.  

 

Figur 2. En förenklad variant av flödesschemat 

över Santa Maria ABs rensningsprocess med de 

olika avfallen som bildas och de olika 

rensningsstegen. 
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Kvantifiering av vikt-% eteriska oljor, bulkmätningar och sensoriska tester utfördes på 

Santa Maria AB, Argongatan 2D i Mölndal. SPME-GCMS utfördes på Linnéuniversitetet 

i Kalmar. Ett externt laboratorie RISE (Research Institutes of Sweden) i Göteborg 

genomförde en extra GC analys på svartpeppar för att validera de resultat som erhållits 

från Linnéuniversitetet. På Linnéuniversitetet användes HS-SPME GCMS för både 

kvantifiering och identifiering medan det på RISE användes direct headspace GC med 

FID för kvantifiering och MS för identifiering.  

 

Hos Santa Maria AB sker i dagsläget rensning av många kryddor både hos leverantören 

och vid produktionen i Göteborg, Mölndal. Väl i produktionen sker även en 

dubbelrensning. I rensningen tas eventuella oönskade partiklar bort, så som kvistar och 

grus men även produkt som inte uppfyller rätt storlek, rensas bort. Av den mängd timjan 

som hanteras slängs i dagsläget i snitt 12 % av allt råmaterial. En intressant aspekt på 

denna hantering är att undersöka kvaliteten på den bortrensade råvaran och om det faktiskt 

är så att den slängs i onödan. Av den mängd svartpeppar som hanteras slängs i snitt 4 % 

och i samråd med Santa Maria AB så bedöms det vara intressant att undersöka om 

enkelrensning är möjligt och istället spara pengar på produktionstid och arbetskostnader 

samt undersöka de fraktioner som kastas. För Santa Maria AB kan små förändringar 

generera mycket pengar eftersom det är så ofantligt stora mängder som rensas varje år.  

 

2.4.1 Om Santa Maria AB 

Santa Maria AB är norra Europas ledande smaksättningsföretag. Företaget startade år 

1911 och några år senare köptes det av familjen Nordlund och Falk, vilket gav företaget 

namnet Nordfalks AB. 2001 döptes Nordfalks AB om till Santa Maria AB som i dagsläget 

ägs av den finska livsmedelskoncernen Paulig. Paulig äger även märken som Risenta och 

Paulig Coffee. Santa Maria säljer produkter som är inspirerade av hela världens 

matkulturer, allt från Asien till Mexico och USA.  

 

2.5 Syfte 

Syftet med detta arbete är att kartlägga rensningsprocessen för timjan och svartpeppar för 

att undersöka kvaliteten på det bortrensade råmaterialet och att undersöka om det är 

nödvändigt med dubbelrensning eftersom dessa produkter även rensas hos leverantör. 

Genom en rad kemiska och sensoriska analyser ska det undersökas om någon fraktion 

uppnår samma kvalitetskriterier som premiumprodukten och därmed kan användas som 

premiumprodukt i framtiden. Detta skulle i så fall kunna möjliggöra framtida minskning 

av svinnet eller produktionstid och därmed arbetskostnader. Detta skulle innebära 

ekonomiska vinster för Santa Maria AB men även minskad miljöpåverkan genom 

minskat svinn och energiförbrukning.  
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3 Material och metoder 

3.1 Provtagning 

Cirka 1 - 2 L prov togs ut i provpåsar från produktionen. Alla olika fraktioner som i 

dagsläget slängs togs ut, detta innefattade bland annat ManA-avfall, undersåll och 

översåll från första rensningen samt produkt som rensas bort vid stenavskiljaren i andra 

resningen. Dubbelrensad premiumprodukt togs ut samt prov efter en enkelrensning, för 

att undersöka om dubbelrensning är nödvändigt. 

 

3.2 Sensoriska tester 

3.2.1 Visuella tester  

Samtliga kryddor studerades visuellt innan analys för att bestämma vilka 

rensningsfraktioner som skulle studeras vidare. Här uteslöts de fraktioner som innehöll 

oönskat material såsom papper eller stenar, som absolut inte får finnas i produkten vid 

försäljning. Även produkt som innehåller stor andel kvistar och större partiklar uteslöts 

samt de fraktioner som det inte bildades så mycket av så att den ekonomiska vinsten inte 

skulle bli märkbar. Detta skedde enligt konsensusmetod efter diskussion med handledare.  

 

3.2.2 Triangeltest på timjan 

Undersållet från rensningen av timjan blandades enligt receptet för ”franska örter”, 

innehållande 10 % malen timjan. Kryddblandningen, innehållande provkryddan, 

jämfördes sen i ett triangeltest tillsammans med referenskrydda genom att tillaga den med 

kyckling.  

Först och främst utfördes en provkörning för att testa doseringen av kryddan på 

kycklingen. Den optimala kryddmängden visade sig vara 1 % och 0,85 % salt.  

Kycklingen skars upp i bitar på ca 2 x 2 cm ungefär, därefter vägdes kycklingen och till 

detta tillsattes den uppvägda kryddan, saltet och lite olja. Den kryddade kycklingen 

ugnsbakades sen i tråg i 8 minuter och därefter utfördes triangelstestet enligt Tabell 7B i 

bilaga. Varje testperson (totat 29) fick tre bitar kyckling kryddade med ”franska örter”. 

Två av kycklingbitarna var kryddade med samma kryddblandning och en med den andra. 

Testpanelens uppgift var sen att välja ut en bit som smakade avvikande samt att skriva 

eventuell kommentar vad de tyckte. Med ”chi-square” test beräknades sen om det fanns 

någon statistiskt signifikant skillnad mellan de två kryddorna.  

 

3.2.3 QDA-test på svartpeppar 

Skalet på svartpepparn testades genom ett QDA-test (Quantitative Descriptive Analysis. 

Tillsammans med den dubbelrensade svartpepparn studerades attribut som 

”munkänslan”, ”skogssmak”, ”hettan”, ”mustighet”, ”tvålsmak” och ”tallsmak”.  

Provet bereddes genom att 2,5 g svartpeppar maldes ner och blandades med 500 mL 

vatten (100 °C). Efter 20 minuter silades vatten och kryddblandningen genom ett 

melittafilter för borttagning av kryddan. Vattenblandningen innehållande smakerna 

doserades därefter i vita koppar märkta med nummer som testpanelen smakade för att 

utföra den sensoriska analysen. Testpanelen bestod av 8 personer från en expertpanel. 
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3.3 Bulkmätning 

Bulkmätning utfördes på samtliga utvalda prover. Mätningen gjordes med hjälp av 

bulkmätaren (Getreideprober) i Figur 5, som tog fram vikten på 250 ml prov. Bulkmätaren 

nollställdes på vågen innan prov tillsattes och efter mätningen vägdes bulkmätaren + 

prov, för att få fram vikten på 250 mL prov. Densiteten på provet beräknades enligt 

ekvation 1.  

 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣 (𝑔)

𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑣 (𝐿)
= 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑝å 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡 (g/L)   Ekvation 1 

 

  
 

 

3.4 Kvantitativ mätning på essentiella oljorna 

De eteriska oljorna extraherades ut enligt ASTA 5.0 (Steam volatile oil (Modified 

Clevenger Method) (Revised March 2010)). Prov vägdes upp enligt 

provmängdsbeskrivning (Peppar: 35 g, timjan: 25 g). Provet tillsammans med destillerat 

vatten (Peppar: 250 mL, timjan: 500 mL), magnetomrörare och kokstenar kokades upp i 

en rundkolv med hjälp av en värmemantel med inbyggd magnetomrörare. Till detta 

monterades oljefällan med lite destillerat vatten i, som fångar upp oljan från destilleringen 

genom kylning med vatten. Destillationen pågick i 2 timmar och därefter skedde 

avsvalning i 30 minuter och sen beräknades oljan i procent (%) enligt ekvation 2.  

 

𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑜𝑙𝑗𝑎 (𝑚𝐿)

𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑔𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑣 (𝑔)
= % 𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑜𝑙𝑗𝑜𝑟  Ekvation 2 

 

3.5 GC 

3.5.1 HS-SPME GCMS 

HS-SPME GCMS utfördes i Kalmar på Linnéuniversitetet. Cirka 2 g mortlat prov vägdes 

först upp i glasrör. Med täckning av aluminiumfolie och lock värmdes provröret med prov 

i 30 min vid 50 °C. Med HS-SPME fiber (100 µm PDMS, fused Silica/SS, 57342-U) 

adsorberades prov under 10 s för att sedan föras in i gaskromatografen (Agilent 6890 

Series GC System) med en Cyclosil-B kolumn (30 m • 0,250 mm, 0,25 µm filmtjocklek). 

Figur 3. Bulkmätaren (Getreideprober). 
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Ugnen var inställd på 40 °C i 2 min innan den höjdes till 200 °C med en hastighet på 4 

°C per min. Injektorns temperatur var inställd på 220 °C och detektorn på 230 °C. 

Heliumgas användes som bärargas med ett flöde på 0,9 mL/min och en split på 1:10 

användes. ”Solvent delay” valdes till 3 minuter. Gaskromatografen var kopplad till en 

massdetektor (Agilent 5973 Network Mass Selective Detector) med NIST bibliotek. 

Totalt utfördes en analys per kryddfraktion.  

 

3.5.2 Headspace GC-MS/FID 

Headspace GC-MS/FID utfördes på RISE (Research Institutes of Sweden), ett externt 

laboratorium i Göteborg. Provupparbetningen skedde på samma sätt som analysen för 

HS-SPME GCMS. Men här sögs 1 ml av headspacegasen upp med en 2,5 mL spruta, 

värmd till 60 °C.  

Analyserna utfördes med en PAL CTC autosampler som var kopplad till en TermoQuest 

TRACE GC. Efter GC delades provet till FID och MS. Bärgasen (helium) hade ett flöde 

på 3 mL/min. Kolonnen (Phenomenex - ZB624, 60m • 0,32 mm, 1,8 µm filmtjocklek) 

höll temperaturen 40 °C i 1 minut och därefter höjdes temperaturen 4 °C per minut till 

230 °C. Kvantifieringen av föreningarna togs fram med topparean från FID-resultaten. 

Identifiering av ämnena gjordes med MS och matchades med bibliotek (NIST 2008).  

 

3.6 Piperinanalys på svartpeppar 

Piperinanalys utfördes på externt laboratorium, på Eurofins i Tyskland. Analysen utfördes 

enligt ASTA method 12.1 “Piperine Content of Black and White Pepper, Their 

Oleoresins and Soluble Pepper Seasonings (Revised January 1997)” 

 

4 Resultat och diskussion  

4.1 Timjan 

Efter initiala visuella sensoriska tester beslutades det att undersållet som bildas efter första 

rensningen skulle analyseras och jämföras med den dubbelrensade produkten (se Figur 

6). Resterande fraktioner innehöll mycket av synligt oönskade material eller av för liten 

kvantitet efter rensning så att den ekonomiska vinsten av att behålla denna fraktion inte 

skulle vara motiverad. Undersållet som fraktioneras bort i dagsläget utgör en stor andel 

(antagande > 90 %) av den totala svinnmängden och är i snitt 12 % av den inkommande 

örtmängden.  
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Figur 4. Dubbelrensad produkt och undersållet som bildas i samband med rensningen av T. 

vulgaris. 

Resultaten över uppmätta bulkvikter presenteras i Tabell 2. Enligt dessa beräkningar hade 

dubbelrensad produkt en bulkvikt på 194,84 g/L och undersållet 293,12 g/L. Santa Maria 

ABs kravspecifikationer på bulkvikten ligger mellan 190 – 205 g/L. Detta betyder att de 

funna resultaten på undersållet inte är inom specifikationen, vilket beror på att produkten 

består av mindre partiklar och gör därför produkten bara intressant som nermald produkt.  
 

Tabell 2. Resultat från analysen av totalhalten eteriska oljor och bulkviken på T. vulgaris på 

dem olika fraktionerna. För rådata, se 5.1 Bilaga – Timjan, Tabell 1B och 2B. 

Fraktion  Eteriska oljor (vikt-%)a Bulkvikt (g/L)b 

Dubbelrens 1,6  194,84 

Undersåll 1,6  293,12 

a Santa Marias specifikationer > 1,3 %. 
b Santa Marias specifikationer 190 – 205 g/L 

 

Halten eteriska oljor visade på 1,6 % för båda fraktionerna, vilka både håller Santa Maria 

ABs kravspecifikationer (se tabell 1) och stämmer bra överens med litteraturens värde 

som ligger mellan 1 – 2,5 % (13, 14). Resultaten från den gaskromatografiska analysen 

visade ingen skillnad i den kemiska profilen samt mängd av eteriska föreningar mellan 

de olika fraktionerna (se Tabell 3 och Figur 7). Det främsta innehållet av dessa eteriska 

oljor var para-cymen (44,78 – 44,98 %), γ-terpinen (14,19 – 15,83 %) och thymol (10,42 

– 10,90 %) på samtliga fraktioner. Publicerade värden ligger på 12,8 – 26,58 % för para-

cymen, 10,43 – 19,09 % för γ-terpinen och 38,99 – 52,92 % för thymol (14, 16). De 

tidigare studierna har använt sig av direkt injektion av den eteriska oljan, vilket är den 

huvudsakliga förklaringen till de relativa haltskillnaderna, eftersom lättflyktiga 

föreningar kommer att dominera när prov tas från headspace. Den fiber som använts kan 

även absorbera vissa ämnen starkare än andra (29, 32). Att thymol-halten visade så låga 

värden jämfört med litteraturen, kan bero på en låg flyktighet men kan också förklaras 

genom att PDMS-fiber främst absorberar opolära molekyler, och då thymol innehåller en 

hydroxylgrupp kan dess polaritet göra att den absorberas dåligt.  
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Tabell 3. Resultat från HS-SPME GCMS-analysen med procenten (%VO) av den totala halten 

flyktiga föreningar mellan de olika fraktionerna för T. vulgaris. Analysen utfördes på 

Linnéuniversitet i Kalmar. Några föreningar hade svårt att separera i GCn och hamnade i samma 

topp. Föreningarna är ordnade efter sin retentionstid. 

Nr. Förening  Dubbelrens 

(%VO) 

Undersåll 

(%VO) 

1 α-Tujan 2,96 2,65 

2 α-Pinen (isoA) 1,22 1,30 

3 α-Pinen (isoB) 2,45 2,11 

4 Kamfen, β-Pinen, Myrcen 4,68 4,39 

5 β-Pinen, Sabinen 1,34 1,38 

6 β-Pinen 1,51 1,55 

7 α-Fellandren, δ-3-Karen 1,62 1,61 

8 α-Terpipen 2,29 2,42 

9 Limonen 2,29 2,17 

10 P-Cymen 44,98 44,78 

11 γ-Terpinen 14,19 15,83 

12 sis- /trans-sabinen hydrat 1,49 1,18 

13 Linalool 3,00 2,65 

14 Kamfen 0,55 0,55 

15 Tymol Metyl Eter 1,24 1,29 

16 Karvakrol Metyl Eter 0,70 0,74 

17 Bornylacetat 0,61 0,56 

18 Karyofyllen 2,16 2,11 

19 Thymol 10,90 10,42 

 

 
Figur 5. Profilen flyktiga föreningar för T. Vulgaris, framtaget genom HS-SPME GCMS. 
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Triangeltestet visade att det inte var någon signifikant skillnad (p < 0,05) mellan de 

”franska ört” blandningarna där den ena innehöll undersållet från rensningen och den 

andra innehöll nedmalen timjan. Av totalt 29 deltagare lyckades 12 personer identifiera 

den avvikande kryddan.  

 

4.1.1 Slutsats timjan 

Sammanfattningsvis, huvudfrågan var om det kan vara av värde att använda det 

bortrensade fraktionerna? Den intressanta fraktionen för timjan visades vara undersållet 

som bildas vid första rensningen. På bulkvikten blev den underkänd för att säljas som en 

hel krydda men produkten har potential som malen. Den genomförda kvantifieringen av 

totalhalten flyktiga oljor visade ingen skillnad mellan premiumprodukt och undersållet. 

För att jämföra kryddornas profiler utfördes SPME GC-MS-analys, som gav resultatet att 

det inte finns någon större skillnad mellan fraktionerna. Dessa resultat visar att undersållet 

för Santa Marias timjan (5165000) håller samma kemiska aromprofil som 

premiumkryddan men har inte rätt bulkvikt. Därför utfördes ett allra sista prov, sensoriskt 

triangeltest med en blandning av ”franska örter” på kyckling, med resultat att det inte var 

någon skillnad mellan undersållet och malen timjan.  

En rekommendation till Santa Maria AB är därför att det finns potential att använda 

undersållet som malen krydda i blandningar. Detta betyder att helvaran inte behöver 

malas ned.  

 

4.2 Svartpeppar 

Rensningen av svartpeppar sker i dagsläget genom en dubbelrensning och syftet med 

denna studie var att kartlägga hur en eventuell enkelrensning skulle påverka produktens 

kvalitet samt även undersöka hur kvaliteten ser ut för det utrensade råmaterialet som i 

dagsläget kastas. Svinnet som bildas vid rensning av svartpeppar kommer både från 

undersåll och ManA (se Figur 8). Undersållet som framförallt består av mindre partiklar 

som silas bort genom sikten, visade sig inte ge upphov till några större mängder. Däremot 

var detta fallet från avfallet, ManA, som fraktioneras ut genom att det blåses bort på grund 

av viktskillnad (en uppskattning på ca 90 % av det totala bortrensade materialet). Denna 

fraktion innehåller framförallt skal och pepparkorn med lägre densitet. 

 
Figur 6. Tre olika fraktioner som bildas i samband med rensningen av svartpeppar. 
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Resultaten från beräkningar på bulkvikten samt halten eteriska oljor för denna produkt 

presenteras i Tabell 4. Bulkvikten för den dubbelrensande och den enkelrensade 

produkten beräknades till 506,04 g/L respektive 505,76 g/L, båda inom Santa Maria ABs 

gränsvärden på 475 – 580 g/L. Skalet hade en bulkvikt på 170,93 g/L, vilket inte håller 

Santa Maria ABs kravspecifikationer. Halten eteriska oljor hos den dubbelrensade 

produkten låg på 4,0 % och för enkelrens 4,0 %. Skalen hade en halt på 2,3 % eteriska 

oljor, vilket inte uppnår Santa Marias specifikationer som ligger på > 3,0 %.  
 

Tabell 4. Resultat från extrahering av eteriska oljor och bulkmätning på svartpeppar i de olika 

fraktionerna. Se rådata i Bilaga – svartpeppar (Batch 1), tabell 3B och 4B. 

Fraktion  Eteriska oljor (vikt-%)a Bulkvikt (g/L)b 

Dubbelrens 4,0 506,04 

Enkelrens 4,0 505,76 

Skal 2,3 170,93 

a Santa Marias specifikationer > 3,0 %. 
b Santa Marias specifikationer 475 - 580 g/L 

 

Resultaten från den gaskromatografiska analysen, HS-SPME GCMS (Lnu), presenteras i 

Tabell 5 och Figur 9. En studie av Figur 9 visar att fraktionerna innehåller samma ämnen 

fast i något olika förhållanden. Totalt identifierade 13 olika ämnen varav några separerade 

som isomerer. Det är svårt att påvisa koncentrationsskillnad av dessa föreningar mellan 

dubbelrensad produkt och enkelrensad produkt eftersom skillnaderna kan bero på 

osäkerhet i analysmetoden. Men det går tydligt att se att profilen flyktiga föreningar inte 

är densamma hos pepparskalen. Resultaten från HS-SPME GCMS (Lnu) verifierades i 

stora drag med HS GC-MS/FID på RISE (se bilaga – svartpeppar, Figur 2B). 

 

De dominerande föreningarna som detekterades i samtliga svartpeppar-fraktioner var α-

pinen (21,42 -  24,97%), sabinen (8,26 - 19,58 %), β-pinen (15,16 - 16,96 %), limonen 

(17,27 – 21,51 %) och δ-3-karen (14,35 – 22,40 %). Två tidigare studier har injicerat den 

eteriska oljan direkt i GC:n, vilket gör att dessa resultat inte kan jämföras med resultaten 

i föreliggande studie. Men resultaten från dessa studier visar att de dominerande 

föreningar de hittade även är dominerande föreningar i föreliggande studie, förutom 

karyofyllen (15,03 – 41,54 %) (23, 24) som inte alls var en dominerande förening i denna 

studie (0,83 – 2,39 %), vilket förmodligen beror på att den har låg flyktighet. En annan 

tidigare studie som använt sig av HS-SPME med PDMS-fiber har påvisat liknande 

resultat i halterna som föreliggande studie. Studien har även påvisat att extraktionen är 

tidsberoende, så om extraktionen sker under för kort kan det bidra till att extraktionen inte 

blir fullständigt för exempelvis karyofyllen (12). Detta är exempel på förklaringar till de 

haltskillnader som kan erhållas vid användning av olika metoder. En annan förklaring till 

skillnader är även fibern som kan ha viss selektion och kan därför absorbera vissa ämnen 

starkare och svagare (29, 32).  
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Tabell 5. Resultat från analys med HS-SPME GCMS på svartpeppar med procenthalten av 

respektive flyktig förening (%VO), av totala halten flyktiga oljor, på de olika fraktioner. 

Analysen utfördes på Linnéuniversitet i Kalmar. Föreningarna är ordnade efter sin retentionsid.  

Nr. Förening Dubbelrens 

(%VO) 

Enkelrens 

(%VO) 

Skal 

 (%VO) 

1 α-Tujan 3,93 4,13 1,48 

2 α-Pinen (isoA) 9,81 9,91 10,60 

3 α-Pinen (isoB) 12,97 15,06 10,82 

4 Myrcen 3,03 2,98 3,32 

5 Sabinen (isoA) 1,44 1,48 0,67 

6 Sabinen (isoB) 18,14 17,49 7,60 

7 β-Pinen (isoA) 12,10 12,29 16,96a 

8 β-Pinen (isoB) 3,06 3,03 
 

9 δ-3-Karen 14,85 14,35 22,40 

10 α-Terpinen 0,23 0,25 0,28 

11 Limonen (isoA) 9,11 8,65 11,49 

12 Limonen (isoB) 9,15 8,62 10,02 

13 β-Fellandren 0,32 0,33 0,34 

14 γ-Terpinen 0,22 0,20 0,52 

15 α-Terpinen (isoA) 0,33 0,31b 0,40b 

16 α-Terpinen (isoB) 0,09 
  

17 α-Copaen 0,13 0,15 0,73 

18 Karyofyllen 1,10 0,83 2,39 
a Totalhalten för β-Pinen (isoA och isoB). 

b. Totalhalten för α-Terpinen (isoA och isoB). 

 

 
Figur 7. Resultat från HS-SPME GCMS Svartpeppar utförda på Linnéuniversitetet i Kalmar. 
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Genom ett sensoriskt QDA-test analyserades skalet och jämfördes med dubbelrensad 

svartpeppar. Resultaten gav att skalen saknade smaken av den ”hetta” som en vanlig 

svartpeppar har (se Figur 10). Om avsaknaden av denna ”hetta” beror på avsaknad av 

piperin eller förhållandet mellan eteriska ämnen studerades närmre i en parallell studie 

där piperinanalys utfördes på skalen och dubbelrensad produkt. Resultaten visade att 

halten piperin var 8,5% i dubbelrensad produkt vilket var högre jämfört med skalen, som 

hade en halt på 3,5 %. Båda fraktionerna ligger ändå över Santa Marias specifikationer 

för piperin som är > 3,0 %.  

  

 
Figur 8. Sensoriskt QDA-test mellan dubbelrensad produkt och skalen. Ljusgröna innefattar 

skalet och den blåa är dubbelrensad produkt. 

4.2.1  Slutsats svartpeppar 

Resultat erhållna från bulkviktsmätningar visar att den enkelrensade produkten håller 

Santa Maria ABs kravspecifikationer. Kvantifieringen av eteriska oljor visade inga 

skillnader mellan enkel- och dubbelrensad fraktion. Förhållandet mellan flyktiga 

föreningar, med resultat från GC-analyserna gav inte heller några detekterbara skillnader. 

Tillsammans med det visuella sensoriska testet är slutsatsen att det finns potential att 

utföra en enkelrensning istället för en dubbelrensning. Detta kommer generera både 

ekonomiska vinster för Santa Maria genom minskad produktionstid och arbetskostnader 

men även minskad miljöpåverkan.  

Däremot uppnår inte skalet samma kvalitet som den dubbel- och enkelrensade produkten. 

Varken bulkvikten eller halten eteriska oljor uppnådde Santa Marias kriterier. Skalen 

innehöll samma flyktiga föreningar som premiumprodukterna men det var olika 

förhållanden mellan föreningarna. Med ett sensoriskt QDA-test visade det sig att skalen 

saknade hettan jämfört med referensprodukten och med en parallell piperin-studie 

tydliggjordes det även att piperinhalten är lägre i skalen än i de hela pepparkornen. Med 

de här resultaten rekommenderas det att skalen inte bör användas som en 

premiumprodukt.  
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4.3 Utmaningar 

Alla kryddor och örter som kommer in till Santa Maria AB ser olika ut från gång till gång. 

Ibland är de ”orenare” och är behov av mer rensning och ibland är de ”renare” och ger 

därför inte lika mycket svinn. De fraktioner som bildas ser också olika ut från gång till 

gång (se bilaga – svartpeppar, Tabell 5B). Resultaten i föreliggande studie är ett stickprov 

för att få en översiktlig bild på hur rensningen ser ut i dagsläget. Det är därför svårt att 

veta om de här resultaten skulle stämma överens och kunna appliceras på samtliga 

inkommande ”batcher”. Men med dessa resultat som grund visas en framtida potential 

för att kunna minska svinnet på Santa Maria ABs timjan (5165000) men även för att 

minimera produktionstid för hel svartpeppar (6159000). 

 

En viktig faktor att ta med är att vid rensning av samtliga kryddor och örter återfinns 

stenavskiljaren efter första rensningen i rensningsprocessen. Detta betyder att de 

produkter som skulle enkelrensas därmed inte genomgår stenavskiljaren. Även om det 

ytterst sällan eller i princip aldrig finns stenar/grus i följande kryddor så går det inte att 

utesluta att det aldrig kommer hända. Därför är det nödvändigt med omkoppling så att det 

återfinns en stenavskiljare även vid en enkelrensad produkt. Detta gäller undersållet för 

timjan och enkelrensad svartpeppar från föreliggande arbete.  

 

På headspace GC FID/MS-analysen (RISE) genomfördes trippelprov på varje fraktion 

men HS-SPME GCMS-analysen (Lnu) utfördes endast en gång. Eftersom SPME GCMS 

endast utfördes en gång går det inte att påvisa någon statistiskt säker skillnad mellan 

metoderna eller om det är en skillnad i fraktionerna. Eventuella skillnader kan bero på 

analysmetoden i sig, exempelvis den fiber som valts, osäkerheten i metoden eller en 

faktisk procent-skillnad av flyktiga föreningar i produkterna.  

 

4.3.1 Framtida studier  

4.3.1.1 Svartpeppar  

Resultaten visade på skillnader från GC-analysen i förhållandet mellan olika flyktiga 

ämnen mellan dubbelrensad svartpeppar och skalet samtidigt som QDA-testets resultat 

gav smakbeskrivningen att ”hettan” saknades. På grund av detta utfördes en parallell 

extrastudie för att se om hettan saknas på grund av piperinhalten eller om det beror på en 

skillnad i den relativa mängden av flyktiga föreningarna. Resultaten från piperinanalysen 

visade att den dubbelrensade produkten innehöll 8,5 % piperin medan de i skalet 

uppmättes 3,5 % piperin. Santa Maria ABs specifikationer säger att halten bör ligga på > 

3,0 %. Dessa resultat tyder på att avsaknaden av hettan beror på den låga piperinhalten, 

men det kan inte uteslutas att det inte beror på förhållandet flyktiga föreningar. Framtida 

projekt skulle kunna analysera vad avsaknaden av ”hettan” beror på. Det är svårt att säga 

att en specifik förening bidrar till ”hettan” och andra studier har visat att blandningar av 

flyktiga föreningar inte alls gav den smak som förväntades. Människor är även olika, och 

kan känna smaker olika starkt, vilket också påverkar resultatet (33).  
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6 Bilagor 

6.1 Bilaga - Timjan 

Tabell 1B. Bulkvikt – Timjan. Rådata för bulkvikten på timjan på dubbelrens och undersåll. 

Gränsvärde 190 – 205 g/L. 

Dubbelrens 
  

Undersåll 
 

(g/250ml) Resultat 

(g/L) 

 
(g/250ml) Resultat 

(g/L) 

48 192 
 

72,9 291,6 

47,8 191,2 
 

73,3 293,2 

48,6 194,4 
 

72,7 290,8 

47,9 191,6 
 

72,8 291,2 

48,6 194,4 
 

73,5 294 

48,1 192,4 
 

72,6 290,4 

49,4 197,6 
 

73,4 293,6 

49,6 198,4 
 

72,8 291,2 

48,1 192,4 
 

73,2 292,8 

48,5 194 
 

73,1 292,4 
     

Medel 194,84 
 

Medel 293,12 

 

Tabell 2B. Eteriska oljor – Timjan. Gränsvärde > 1,3 %. (mL VO) = halten ”volatile oil” i 

oljefällan. Resultatet beräknas fram genom = (mL VO / gram krydda). 

Dubbelrens 
  

Undersåll 
 

(mL VO) Resultat 
 

(mL VO) Resultat 

0,4 1,60% 
 

0,4 1,60% 

0,4 1,60% 
 

0,4 1,60% 

0,4 1,60% 
 

0,4 1,60% 
     

Medel 1,60% 
 

Medel 1,60% 
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6.2 Bilaga – Svartpeppar 

Tabell 3B. Bulkvikt – Svartpeppar (Batch 1). Rådata på bulkvikten för svartpeppar på dubbelrens, 

enkelrens och skalen (ManA). Gränsvärde 475 – 580 g/L. 

Dubbelrens 
  

Enkelrens 
  

Skal 
 

(g/250ml) Resultat 

(g/L) 

 
(g/250ml) Resultat 

(g/L) 

 
(g/250ml) Resultat (g/L) 

127,5 510 
 

126,3 505,2 
 

42,9 171,6 

126,3 505,2 
 

125,7 502,8 
 

42,6 170,4 

129,1 516,4 
 

126,7 506,8 
 

42,6 170,4 

126,1 504,4 
 

125,2 500,8 
 

42,7 170,8 

124,4 497,6 
 

127,2 508,8 
 

42,9 171,6 

124,6 498,4 
 

127,6 510,4 
 

42,7 170,8 

125 500 
 

126,2 504,8 
   

126,6 506,4 
 

126,6 506,4 
   

126,2 504,8 
 

125,6 502,4 
   

129,3 517,2 
 

127,3 509,2 
   

        

Medel 506,04 
 

Medel 505,76 
 

Medel 170,9333333 

 

Tabell 4B. Eteriska oljor – Svartpeppar (Batch 1). Gränsvärde > 3,0 %. mL VO = halten ”volatile 

oil” i oljefällan. Resultatet beräknas fram genom =(mL VO / gram krydda). 

Dubbelrens 
 

Enkelrens 
  

Skal 
 

(mL VO) Resultat 
 

(mL VO) Resultat 
 

(mL VO) Resultat 

1,4 4,00% 
 

1,4 4,00% 
 

0,8 2,29% 

1,4 4,00% 
 

1,35 3,89% 
 

0,8 2,29% 

1,4 4,00% 
 

1,4 4,00% 
   

        

Medel 4,00% 
 

Medel 3,96% 
 

Medel 2,29% 
        

 

Tabell 5B. Bulkvikt – Svartpeppar (Batch 2). Gränsvärde 475 – 580 g/L. Batch framtagen för att 

bevisa att olika batcher kan se olika ut i kvalitet. Jämför resultat från tabell 3b.  

Dubbelrens 
  

Enkelrens 
  

Skal 
(g/250ml) Resultat 

(g/L) 

 
(g/250ml) Resultat 

(g/L) 

 
(g/250ml) Resultat (g/L) 

124,6 498,4 
 

121,8 487,2 
 

69,3 277,2 

128,2 512,8 
 

122,1 488,4 
 

67,4 269,6 

126,7 506,8 
 

120 480 
 

67,8 271,2 

125,4 501,6 
 

119,7 478,8 
 

68,1 272,4 

127,6 510,4 
 

121,8 487,2 
 

68,7 274,8         

Medel 506 
 

Medel 484,32 
 

Medel 273,04 
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Tabell 6B. Resultat med procentuppsättningen flyktiga föreningar (%VO) på svartpeppar från 

headspace GCMS analys utförda på RISE. 

 Förening  RT 

(min) 

Dubbelrens 

(VO%) 

Enkelrens 

(VO%) 

Skal 

(VO%) 

1 α-Fellandren 23,0 2,1 2,1 1,8 

2 α-Pinen 23,5 21,5 21,9 20,4 

3 Camphen? 24,5 0,4 0,5 0,6 

4 Sabinen 25,5 10,6 10,7 7,7 

5 β-Pinen 25,8 23,6 23,7 22,1 

6 Ej id. terpen 26,8 1,3 1,3 1,4 

7 α-Ocimen el. 3-Karen 27,0 7,5 7,7 9,1 

8 D-Limonen 27,8 19,3 19,3 14,6 

9 Cymen 28,0 1,8 1,7 3,3 

10 Ej id. Terpen 28,1 1,8 1,8 1,2 

11 Terpinolen 30,3 0,2 0,2 0,2 

12 Elemen (seskvi) 40,0 0,2 0,1 0,3 

13 Copaen? (seskvi) 41,6 0,9 0,8 1,3 

14 Karyofyllen (seskvi) 43,7 4,8 4,4 7,4 

15 α-Karyofyllen (seskvi) 44,9 0,2 0,2 0,3 

 

 

 
Figur 1B. Profilen flyktiga föreningar i svartpeppar från headspace GCMS utförd på RISE i 

Göteborg. På y-axeln är procenthalten (%) av den totala halten flyktiga oljor och på x-axeln 

återfinns de olika föreningarna.  
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Tabell 7b. Uppbyggnad på triangeltestet för analysen på undersållet som bildades vid rensning 

av timjan. Kryddan blandades enligt Santa Marias recept för franska örter. Varje kryddblandning 

fick 2 nummer, referensen 352 och 467 och blandningen med undersållet 562 och 143. Därefter 

fick varje deltagare brickor med nummer på samt de prover som tabell visar. Deltagarna utförde 

testet genom att först nämna sitt nummer och därefter svara på vilken som eventuellt skiljer sig i 

smak. 

Product 

1 

 Santa Maria Fransk Örter Referens 352, 467 
 

Product 

2 

 Santa Maria Fransk Örter Undersåll 562, 143 
 

 
    

 Bricka Sample Sample Sample 

 1 562-2 143-2 352-1 

 2 562-2 143-2 467-1 

 3 143-2 562-2 467-1 

 4 562-2 352-1 143-2 

 5 352-1 143-2 562-2 

 6 352-1 562-2 143-2 

 7 562-2 467-1 143-2 

 8 467-1 352-1 562-2 

 9 352-1 562-2 467-1 

 10 143-2 562-2 352-1 

 11 467-1 352-1 562-2 

 12 467-1 562-2 352-1 

 13 352-1 143-2 467-1 

 14 562-2 352-1 467-1 

 15 352-1 467-1 562-2 

 16 467-1 143-2 352-1 

 17 467-1 143-2 562-2 

 18 467-1 143-2 562-2 

 19 467-1 562-2 143-2 

 20 467-1 352-1 143-2 

 21 352-1 562-2 467-1 

 22 143-2 467-1 352-1 

 23 143-2 467-1 562-2 

 24 562-2 467-1 143-2 

 25 143-2 352-1 467-1 

 26 562-2 467-1 352-1 

 


