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Abstract 
Tofu is a plant based product made from soybeans, water and a coagulant. The coagulant 

together with heating enables the formation of a soy curd (tofu). The proteins that 

dominates in soybeans are β-conglycinin (7S) and glycinin (11S). The composition of the 

proteins differs between soybean cultivars, which also affects the formation of the tofu. 

The object in this study was to evaluate the vitamin C content and the stability of vitamin 

C during processing and storage in an ecological tofu-product after enrichment of Sea 

Buckthorn to increase the vitamin content. Furthermore, the use of germinated soy beans 

instead of soaked soybeans in the production of tofu was evaluated. When Sea Buckthorn 

was added to the soymilk it resulted in a decrease in pH from 6.3 to 5.5, which affected 

the formation of the soy curd negatively as the optimal pH is between 6.0 and 6.5. By 

adding alkali to reach pH 6.3 it was possible to achieve a soy curd when Sea Buckthorn 

powder was added. Sea Buckthorn increased the vitamin C content in the product to 32 

mg/250 g but only 10% (about 3 mg) remained after four weeks storage. The loss of 

vitamin C was large in both processing and storage of the tofu. An additional loss of 7-

14% was detected during 10 minutes heating (60°C). Germination of soybeans did neither 

affect the amount of protein, nor the vitamin C content in tofu. To produce a tofu with 

more than 15% of RDI for vitamin C in one serving (100 g) the amount berry powder to 

be added in the production of 250 g tofu must not be less than 31 g (400 mg vitamin C), 

based on losses up to 90-95% during the process and storage. Hence the huge amount of 

berry powder that must be added, other ways to decrease the degradation of vitamin C is 

necessary to be investigated.  

 

Abbrevations 
AA – Askorbinsyra 

DHA – Dehydroaskorbinsyra 

2,3-DKA –  2,3-diketogulonic acid 

T – tofu tillverkad på blötlagda sojabönor 

TG – tofu tillverkad på groddade sojabönor 

H – havtornspulver 

7S –  β-conglycinin 

11S –  glycinin 

 

Nyckelord  
Tofu, soybean, sea buckthorn, Ascorbic acid, soybean protein, β-conglycinin, glycinin, 

Nigari, magnesiumchloride 
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1 Sammanfattning 
Tofu är en vegetarisk produkt som tillverkas av sojabönor, vatten och en koagulant. 

Tillsammans med uppvärmning möjliggör koagulanten bildandet av en kontinuerlig gel 

(tofu-gel). De proteiner som dominerar i sojamjölk är β-conglycinin (7S) och glycinin 

(11S). Sammansättningen av dessa varierar mellan olika sorters sojabönor och påverkar 

även bildandet av tofu-gelen.  Syftet i denna studie var att studera hur C-vitaminhalten i 

en ekologisk tofuprodukt påverkas under tillverkning och förvaring, efter tillsats av 

havtornspulver för att öka vitaminhalten. Dessutom utvärderades användandet av 

groddade sojabönor istället för blötlagda sojabönor vid tillverkning av tofu. Vid tillsats 

av havtornspulver till sojamjölk sänktes pH-värdet från 6.3 till 5.5, vilket påverkade 

gelbildningen negativt eftersom det optimala pH-värdet för gelbildning är mellan 6,0 och 

6,5.  Genom att tillsätta en bas för att nå pH 6.3 kunde en tofu-gel erhållas även när 

havtornspulver tillsattes. Havtorn ökade halten C-vitamin i produkten till 32 mg/250 g 

och efter fyra veckor kunde enbart 10% (ca 3 mg AA) detekteras i produkten. Förlusten 

av vitamin C var stor både under tillverkning och lagring av tofu. Ytterligare förluster på 

7–14% kunde ses efter 10 minuters upphettning (60°C). Tofu tillverkad på groddade 

sojabönor påverkade varken proteinhalten eller C-vitaminhalten i produkten. För att 

tillverka en tofu som innehåller 15% av RDI i en portion (100 g) måste mängden 

bärpulver som tillsätts under tillverkningen av en 250 g tofu vara minst 31 g (400 mg C-

vitamin), baserat på förluster på cirka 90 % som förekommer under tillverkning och 

förvaring. Utifrån den stora mängden bärpulver behövs mer studier för att undersöka hur 

förlusten av vitamin C kan minskas.  

 

2 Inledning 
Tofu härstammar från Asien och har tillverkats i minst 1500 år (1). Det är en produkt som 

består av sojabönor, vatten och koagulant. Nigari är den vanligaste koagulanten, vilket är 

ett mineralsalt som till största del består av magnesiumklorid (MgCl2). En annan 

koagulant som kan användas är kalciumsulfat (CaSO4). I det asiatiska köket ses Tofu 

främst som ett tillbehör men det är även ett bra substitut till animaliska produkter eftersom 

den innehåller alla essentiella aminosyror (2, 3) och i vissa tofusorter är proteinhalten lika 

hög som i nötkött (20 gram/100 gram) (4). Sammansättningen av de ursprungliga 

råvarorna: sojabönor, vatten och koagulant, är likadan i början av tillverkningen, 

oberoende av produkt. Det som påverkar näringsinnehållet är det slutgiltiga steget, vilket 

varierar utifrån vilken sorts tofu som tillverkas, exempel hård, mjuk och silkestofu. Alla 

sorter utom silkestofu pressas för att få en kompakt produkt, vilket även påverkar 

proteinhalten i produkten. Utifrån tillverkningsprocess kan därför halten protein i tofu 

variera från cirka 6 till 20 gram protein per 100 gram. En vanlig sammansättning är 9 

gram protein, 2 gram fett, 3 gram kolhydrater, 0,1 gram fibrer och 36 mg kalcium per 100 

gram (5). Tofu innehåller förutom protein även magnesium, järn, folat och vitamin K (6). 

 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att studera hur C-vitaminhalten kan höjas i en ekologisk tofu genom 

tillsats av bärpulver för att bibehålla den ekologiska aspekten. En annan faktor som 

berördes var att utvärdera hur groddade sojabönor lämpar sig för tofutillverkning. 

 Målsättningen är att besvara följande frågor: 

 

• Vilken tofuprodukt är mest lämplig att berika med C-vitamin? 

• Vilket bärpulver är lämpligast att tillsätta till tofuprodukten? 
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• Vilken mängd bärpulver ska tillsättas till en produkt på 250 gram för att uppnå att 

en servering (100 gram) av produkten innehåller 15% av rekommenderat dagligt 

intag av C-vitamin? 

 

2.2 Sojabönor 

Sojabönor är en baljväxt som är rik på protein och innehåller alla essentiella aminosyror 

(2, 3) samt ett högt innehåll av isoflavonoider, vilka tros kan minska hjärt,-och 

kärlsjukdomar (7, 8). Det finns flera olika sorters sojabönor som kan variera utifrån 

storlek, färg och sammansättning av proteiner. De protein som dominerar i sojabönor är 

β-conglycinin (7S) och glycinin (11S).  Olika sorters sojabönor innehåller olika halt av 

proteinerna och en del saknar vissa subenheter av 7S och 11S (2). Sojabönor och vatten 

är huvudingredienserna i tofu. Jämfört med andra bönor fungerar sojabönor bäst till att 

tillverka tofu, vilket anses bero på halten och sammansättning av proteinerna i sojabönor 

(2,9).  Utifrån den stora variationen av sojabönor kan den slutliga sammansättningen i en 

tofu variera beroende på sort, ursprungsland och tillverkningsprocess. Sojabönor består 

av ungefär 18 % kolhydrater, 18% fett och 43,00 % protein (4). Vid groddning av 

sojabönor minskar halten antinutrienter (10), vilket bidrar till att biotillgängligheten av 

protein ökar (8), samt en ökad tillgänglighet av magnesium, järn och zink (11, 12). När 

sojabönor groddas ökar protein (13), folat (14), vitamin C, β-karoten (15,13) och fenoler 

(16). I ett försök där tofu tillverkades på groddade sojabönor minskade mängden 

trypsininhibitorer och fytinsyror mer jämfört med en tofu tillverkad på icke groddade 

sojabönor och halten protein ökade upp till 13% i den groddade tofun (10). 

 

2.3 Tillverkning av tofu 

2.3.1 Sojamjölk 

Sojabönor blötläggs i kallt vatten (10–15°C) i cirka 10 timmar. Blötläggningen görs för 

att underlätta vid krossningen i nästa steg och för att utvinna mer sojamjölk (17). Vattnet 

hälls sedan bort och bönorna förflyttas till en kvarn för att krossas och blandas med vatten 

med volymförhållande 1:3 (bönor:vatten). Därefter separeras vätskan från 

restprodukterna (okara) och en proteinrik sojamjölk erhålls som sedan kokas upp. Genom 

att koka sojamjölken underlättas gelbildningen när koagulant tillsätts i senare steg (18). 

Okaran som silas bort består av rester från krossade sojabönor och används främst till 

foder eller som biobränsle. Den kokta sojamjölken överförs till ett kärl där den får svalna 

innan koagulant tillsätts. 

 
2.3.2 Proteinpartiklar i sojamjölk 

Proteinerna som har störst påverkan på bildandet av tofu-gelen är 7S och 11S (19). Halten 

av dessa påverkar storleken på partiklarna som bildas vid upphettning (9). Vid 

upphettning av sojamjölken förstörs strukturen av 7S och 11S. Den förstnämnda (7S) 

dissocieras till β-subenheter (55 kDa) och α′/α-subenheter (85 respektive 72 kDa) (20) 

och 11S dissocieras till subenheter som består av en sur del (34 kDa) och en basisk del 

(17 kDa) (20), som sitter ihop med hjälp av en disulfidbrygga (A-SS-B). I miljön i 

sojamjölken bryts majoriteten av disulfidbryggorna, vilket resulterar i sura och basiska 

polypeptider av 11S. Majoriteten av subenheterna befinner sig i proteinpartiklar som kan 

delas in i tre grupper: lösligt protein, små partiklar och stora partiklar. De lösliga 

proteinerna är mindre än 20 nm och till dessa hör α′/α-subenheter av 7S och de sura 

polypeptiderna av 11S.  De lösliga proteinerna är mer hydrofila och därför stabilare i 

sojamjölken och kan aggregera och bilda små proteinpartiklar vid upphettning. Små 

partiklar, 20-40 nm, klassificeras som aggregat av protein och den sista gruppen, stora 

partiklar i storleken 100 nm, bildas genom att små partiklar aggregerar (21, 22). De 
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basiska polypeptiderna interagerar främst med β-subenheter men även α′ och α-

subenheter (22) och befinner sig  i mitten av de större proteinpartiklarna. På ytan av 

proteinpartiklarna är majoriteten sura polypeptidkedjor, α′,- och α subenheter (9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  

  
 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över de olika stegen vid tillverkning av tofu. Den vänstra delen av figuren visar 

tillverkningen av en hård/mjuk tofu som pressas och den högra visar tillverkningen av silkestofu.  
 

2.3.3 Bildandet av en kontinuerlig gel  

En vanlig koagulant som används vid tofutillverkning är Nigari, ett mineralsalt utvunnet 

från havsvatten genom avdunstning. Nigari besår till största del av magnesiumklorid 

(MgCl2) men även en liten halt natriumklorid (NaCl). En annan vanlig koagulant är 

kalciumsulfat (CaSO4). Utifrån vilken sorts koagulant som används får tofun olika 

egenskaper (17). Koagulanten tillsätts för att en kontinuerlig gel ska kunna bildas (23) 

som sedan kan pressas till tofu. Andra faktorer som påverkar detta steg är sojaproteinerna 

(18), temperaturen på sojamjölk (24) och pH-värdet (25). Beroende på vilken sorts tofu 

som ska tillverkas tillsätts koagulanten vid olika temperaturer eftersom det är en 

temperaturberoende process (24). En hård tofu tillverkas genom att låta mjölken svalna 

till cirka 80°C innan koagulant tillsätts. Sojamjölken får sedan stå till dess att en 

kontinuerlig gel har bildats, vilket tar cirka 20 minuter. Därefter pressas koaglet och en 

kompakt massa bildas, som kan skäras och placeras i en förpackning. Vid tillverkning av 

en silkestofu får sojamjölken svalna till cirka 25°C innan Nigari tillsätts. Därefter hälls 

sojamjölken direkt i förpackningen innan en kontinuerlig gel har bildats, vilket istället 

sker senare under pastöriseringen. Eftersom koagulanten består av katjoner (Mg2+ och 

Ca2+), binder dessa till negativt laddade proteiner och proteinpartiklar i sojamjölken (26). 

Jonerna binder även in vatten, vilket leder till att en kontinuerlig gel bildas när andelen 

subenheter av 7S och 11S minskar i vätskefasen och ökar i den bildade massan (27).  Om 
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pH är för lågt leder det till att proteinerna inte längre är negativt laddade och då sker inte 

bildandet av en kontinuerlig gel (25, 28, 29).  

 

 

 
 

 

Figur 2. Figuren visar en översiktlig bild över hur 7S och 11S i sojamjölk påverkas genom att upphettas 

och hur en kontinuerlig gel (tofu) bildas vid tillsats av koagulant. Proteinerna denaturerar och dissocieras 

till olika subenheter som sedan kan bilda större proteinkomplex och vid tillsats av koagulant bilda en 

kontinuerlig gel efter upphettning, bland annat genom hydrofoba och elektrostatiska interaktioner.  

 

2.3.4 Pressning, paketering och pastörisering 

Silkestofu tillsätts till förpackningen i flytande form direkt efter tillsats av koagulant, utan 

att varken pressas eller skäras. För övriga sorter överförs den bildade tofumassan till 

större formar täckta med en silningsduk när det har bildats en kontinuerlig gel. Formarna 

placeras sedan i en pressningsmaskin där vätskan pressas ut. Mängden tofumassa som 

tillsätts påverkar den slutgiltiga produktens protein och vattenhalt. För ett erhålla en mer 

kompakt produkt med högre proteinhalt och lägre vattenhalt tillsätts mer av tofumassan 

till formerna innan pressning sker. Efter pressningen erhålls ett stort tofublock. 

Tofublocken placeras i vatten där de skärs till mindre bitar och placeras i förpackningen 

och paketeras. Slutligen pastöriseras tofun i hetvatten med en ingående temperatur på 

85°C i cirka 90 minuter, följt av ett vattenbad med 10°C för att kyla ned produkten. Efter 

detta steg har en mjuk tofu en hållbarhet på cirka 28 dagar och en hård tofu på cirka 60 

dagar.  

 

2.4 Vitamin C 

Vitamin C, även kallat askorbinsyra (AA) är ett vattenlösligt vitamin som bidrar till 

många funktioner i kroppen,  bland annat bildandet av kollagen (30), biosyntes av 

katekolaminer och kortikosteorider (28) samt DNA-metylering (31). Askorbinsyra 

fungerar som en antioxidant genom att reducera fria radikaler utan att själv omvandlas till 

en fri radikal och orsaka oxidativ stress för cellerna (28). Rekommenderat dagligt intag 

(RDI) för vuxna är 75 mg/dag (32).  Askorbinsyra är en känslig molekyl som under aeroba 

förhållanden oxideras till dehydroaskorbinsyra (DHA), vilket är en reversibel process. 

DHA måste sedan reduceras till AA innan den kan fungera som en antioxidant. Summan 

av AA och DHA utgör halten C-vitamin i en produkt. När DHA omvandlas till 2,3-DKA 

(2,3-diketogulonic acid) kan den inte längre reduceras tillbaka till AA eftersom det är en 

irreversibel process som leder till att ringformen förstörs. Faktorer som påverkar 

oxideringen till DHA är bland annat pH, temperatur, metalljoner, närvaro av antioxidanter 

och exponering för syre eller ljus (28). Vid ett högre pH sker degraderingen av AA i större 

utsträckning (33, 34).  
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Figur 3. Askorbinsyra oxideras till dehydroaskorbinsyra bland annat vid kontakt med syre, värme, 

förvaring i högt pH och i närvaro av metalljoner. Vid närvaro av vatten klyvs ringformen och 

dehydroaskorbinsyra omvandlas dehydroaskorbinsyra till 2,3-DKA, vilket är en irreversibel process.  

 

2.5 Bär 

Bär är kända för att innehålla en hög halt vitaminer och de innehåller även en stor 

variation av fytokemikalier. Halten vitaminer och fytokemikalier varierar utifrån vilket 

sorts bär, genotyp, odlingsplats, odlingshöjd samt från år till år beroende på vädret (35), 

(36). Bärens kraftiga färger har en koppling till förekomsten av antioxidanter (35, 36). Ett 

bär med en hög halt C-vitamin är havtorn, som tillhör familjen Havtornsväxter, 

Elaeagnaceae (37, 38, 39). Bäret har en kraftig orange färg, vilket till största del beror på 

innehållet av β-karoten och lykopen (40). Halten C-vitamin rapporterad i 

livsmedelsverkets databas är följande: havtorn: 131 mg/100 gram, nypon (torkade): 270 

mg/100 g, svarta vinbär: 150 mg/100 g och lingon: 7,9 mg/100g (4).  

 

2.6 Kemiska analyser 

2.6.1 Analys av C-vitamin i bärberikad tofu 

En vanlig metod att analysera vitaminer med är med Reversed Phase High Performance 

Liquid Cromatography (RP-HPLC). I reversed phase används en opolär stationär fas och 

en polär mobil fas, där separationen sker utifrån analyternas polaritet. AA är en polär 

molekyl och har en kort retentionstid vid användning av RP-HPLC eftersom den främst 

interagerar med den polära mobila fasen och svagt med den opolära stationära fasen. Den 

separerade analyten detekteras sedan i en detektor. Den vanligaste HPLC-detektorn 

baseras på spektrofotometri och är en UV-detektor (UV-Vis), där en specifik våglängd 

väljs utifrån analyten. För AA är den våglängden 245 nm. För att kunna detektera DHA 

krävs en annan detektor eftersom DHA inte absorberar ljus i UV-Vis-området. Ett 

alternativ är att använda en masspektrometri-detektor (LCMS:ESI-kvadrupol). Efter att 

analyten har separerats i kolonnen genereras joner via elektrospray, vilka senare separeras 

med en kvadrupol och halten kan detekteras (41).  

 

2.6.2 Proteinhaltbestämning  

För att beräkna proteinhalten i ett livsmedel används vanligtvis Kjeldahlsmetoden som 

bestämmer mängden organiskt kväve. Metoden består av tre olika steg: våtförbränning, 

destillering och titrering. Efter våtförbränningen destilleras frigjord ammoniak ner i en 

borsyralösning med indikator som sedan titreras till färgomslag från grönt till grått med 

en svagt rosa ton. Substansmängden HCl som krävs vid titreringen är ekvivalent med 

substansmängden ammoniak som är ekvivalent med substansmängden kväve i provet. 

Utifrån den erhållna kvävehalten beräknas sedan proteinhalten med hjälp av en 

omräkningsfaktor som är olika beroende på vilken produkt som ska 

proteinhaltbestämmas. För sojabönor används omvandlingsfaktorn 5,52 (41). 
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2.6.3 pH 

För att mäta pH-värdet i livsmedel används vanligtvis en pH-meter. Ett annat sätt att mäta 

pH är med en färgindikator som kan vara bunden till en sticka (41). Faktorer som påverkas 

av pH värdet i ett livsmedel är bland annat oxidering av AA (28) och processen när protein 

koagulerar alternativt bildar en gel vid tofutillverkning (25, 28, 29). 

 

3 Material och metoder 

3.1 Val av tofuprodukt och bärpulver 

Tillverkningsprocess och egenskaper hos olika sorters tofu utvärderades för att avgöra 

vilken produkt som passar bäst till att öka C-vitaminhalten på. De alternativ som 

övervägdes var silkestofu, mjuk tofu och hård tofu. Därefter utvärderades fyra olika 

torkade pulver av bär som tillsats till tofu. Dessa var nypon, havtorn, blåbär och lingon, 

varav alla bären utom havtorn hade finskt ursprung. Havtornen var av tibetanskt ursprung. 

Två gram bärpulver blandades med 200 ml sojamjölk (25°C), av samma sammansättning 

som används vid tillverkningen av tofu. Smak, löslighet i mjölken och färg utvärderades. 

En subjektiv bedömning där alla dessa faktorer vägdes samman gjordes för att bestämma 

vilket bärpulver som skulle användas. Följande skala användes vid bedömningen: +++ 

optimalt, ++ bra, + okej och – mindre bra, där optimalt var jämförbart med den vanliga 

sojamjölken som används till tillverkning av tofu.  

 

För att beräkna halten bärpulver som skulle tillsättas till en tofu på 250 gram gjordes en 

uppskattning av förväntade förluster av C-vitamin från tillverkning, pastörisering och 

förvaring i 4–8°C under 28 dagar med följande målsättning:  halten AA ska vara minst 

15% av RDI i 100 gram av produkten (≈ 12 mg AA), i en produkt på 250 gram motsvarar  

det cirka 30 mg C-vitamin.  

 

3.2 Tillverkning av sojamjölk på blötlagda sojabönor 

Sojabönor blötlades under 10 timmar. Tillverkningen av sojamjölken skedde i en 

tillverkningslokal för tofu på företaget Nordic Green Food där alla ingående operationer 

för tillverkning av tofu finns tillgängligt.  Efter blötläggning maldes sojabönorna och 

blandades med vatten med volymförhållandet 1:3. Vätskan separerades från okara innan 

sojamjölken kokades upp och fick svalna. 

 

3.3 Tillverkning av sojamjölk på groddade sojabönor 

Utifrån vetenskapliga artiklar (10, 13) bestämdes temperatur och tid för groddning av 

sojabönor. Sojabönorna förvälldes i hett vatten innan de överfördes till kallt vatten där de 

fick ligga i 4 timmar. Därefter placerades bönorna i en automatisk groddningsmaskin på 

företaget som höll 25°C under 28 eller 50 timmar. Var tredje timma sköljdes groddarna 

med vatten (25°C). Efter groddningen maldes de groddade sojabönorna ihop med vatten 

med volymförhållande 1:3. Okaran silades bort och maldes återigen för att få ut mer 

sojamjölk. Den råa sojamjölken kokades sedan upp och fick svalna.  

 

3.4 Tillverkning av tofu  

Tillverkningen av tofuprodukterna skedde i en specifik lokal för tofutillverkning (se figur 

1). Tofu bereddes både på vanligt sätt (T) och på groddade sojabönor (TG). Vikten på 

produkterna bestämdes till 250 g för att få plats i specifika tofuförpackningar. Båda 

tofusorterna tillverkades med 2,5 g havtornspulver/förpackning (1% havtorn) och utan 

havtorn. Efter att sojamjölken kokats upp och svalnat till 25°C blandades bärpulvret med 
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Nigari och vatten innan det tillsattes till mjölken, till en slutgiltig koncentration på 32 mM 

(0,3%) Nigari. Därefter förpackades och pastöriserades produkten i 80°C i 90 minuter. 

En tofu tillverkades med 5 g havtorn (2%) och den användes enbart för att jämföra 

mängden AA i en pastöriserad produkt med mängden i en icke pastöriserad produkt.  

 

3.4.1 Sensorisk analys av sojamjölk på groddade sojabönor och tofu 

En panel på åtta personer från företaget genomförde ett smaktest där de två olika sorterna 

(groddning i 28 och 50 timmar) och sojamjölk tillverkad på enbart blötlagda sojabönor 

jämfördes för att bestämma vilken groddningstid som är lämpligast vid tillverkning av 

tofu. Utifrån referenser enligt paneldeltagarnas erfarenhet av tofutillverkning och smak 

av sojamjölk genomfördes bedömningen om vilken groddningstid som var lämpligast 

använda för tofutillverkning med utgångspunkt om att den ska vara så lik den vanliga 

sojamjölken som möjligt och inte ha en utstickande smak, ett så kallat skillnadstest (42).  

Varje deltagande erhöll ett glas med vanlig sojamjölk, ett glas med sojamjölk på 

sojabönor groddade i 28 timmar och ett glas med sojamjölk på sojabönor groddade i 50 

timmar. Därefter diskuterades de olika sojamjölksorterna mellan de deltagande för att 

komma fram till ett beslut om vilken sojamjölk som skulle användas vid tillverkning av 

tofu. Ett triangeltest genomfördes för att jämföra TG med T och analysera om det finns 

en signifikant skillnad mellan tofusorterna(42). 20 personer deltog, varav samtliga 

arbetar på företaget eller har mycket erfarenhet av tofu och tofutillverkning. Tre prover 

presenterades på en tallrik till varje enskild paneldeltagare, där T och TG placerades ut 

slumpmässigt, antingen som två T och en TG eller med två TG och en T. Därefter fick de 

deltagande smaka från vänster till höger och anteckna på ett färdigt analyspapper (se 

bilaga 1), vilken av de tre som skiljde sig. Om de inte kunde skilja mellan proverna fick 

de gissa vilken av de tre som var annorlunda. På resultatet genomfördes statistiska 

beräkningar (Chi-square test (p <0,05)), för att avgöra om smakpanelen kunde skilja på 

T och TG.  

 

3.5 Hur pH påverkar bildandet av en tofu-gel 

För att undersöka hur pH-värdet påverkade bildandet av en tofu-gel bereddes sojamjölk 

med Nigari (0,3%). En volym på 100 ml av blandningen överfördes till bägare för att 

justera pH. Justeringar av pH till olika värden mellan pH 3,5 och pH 7,0 från det 

ursprungliga pH-värdet på sojamjölk med Nigari (6,35) gjordes genom tillsats av 1,0 M 

saltsyra (HCl) och 6,0 M natriumhydroxid (NaOH). Därefter placerades proverna i 

vattenbad (72°C) i 90 minuter för att efterlikna pastöriseringssteget i tofutillverkningen 

där bildandet av tofu-gelen sker. Efter gelbildningen mättes pH igen. Kriterierna vid 

bedömningen av resultatet var följande: en gel ska ha bildats där det inte går att urskilja 

två faser och det ska gå att vända upp och ned på behållaren med tofu utan att innehållet 

rinner ut. Dubbelprov genomfördes vid alla pH-värden.  

 

3.5.1 Bildandet av en kontinuerlig tofu-gel vid tillsats av havtornspulver 

Nigari löstes upp i avjonat vatten. Därefter tillsattes havtornspulver till blandningen som 

sedan tillsattes till sojamjölken (0,3% Nigari och 1% havtornspulver). NaOH (6,0 M) 

användes för att justera pH inom intervallet för att uppfylla kriterierna ovan.  

 

3.6 Torrsubstans 

För att bestämma torrsubstansen i proverna antecknades vikten på en keramikdegel innan 

cirka 2 gram prov vägdes upp och den exakta vikten noterades. Behållarna placerades i 

en ugn på 105°C i 12 timmar. Därefter vägdes prov+behållare för att sedan beräkna % 
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torrvikt.   

 

3.7 Proteinhaltbestämning av tofu 

Analys av protein skedde med Kjeldahlmetoden enligt Nordisk metodkommitté för 

livsmedel (NMKL). Tofu (T) och groddad tofu (TG) analyserades genom att cirka 1 gram 

av varje prov tillsattes till Kjeldahl-rör, exakt vikt noterades med differensvägning på 

analysvåg med 4 decimaler. Till kontrollproven användes 0,1g kasein respektive glycin. 

Till varje prov tillsattes katalysator (Kjeltabs) och 12,5 ml koncentrerad H2SO4. Proverna 

placerades i dragskåp och fick lösas upp innan rören placerades i värmeblocket (380°C). 

Våtförbränningen skedde under 45 minuter. Efter våtförbränningen placerades rören i 

avsvalningsstället och fick svalna innan 50 ml avjonat vatten tillsattes till varje rör. 

Därefter tillsattes 50 ml NaOH innan röret placerades i destillationsenheten. Den 

kondenserade ammoniaken överfördes automatiskt till en E-kolv med 20 ml borsyra för 

att sedan titreras med HCl som tillsattes droppvis med byrett till färgomslag från grön till 

grå med lite röd ton i. Substansmängden HCl som krävdes vid titreringen är ekvivalent 

med den bildade ammoniaken.  

 

Kvävehalten i provet beräknades enligt formel %kväve=1,401 (V-Vblank) 1,0 /W, där V är 

volym 0,189 M HCl vid titrering i ml, Vblank är volym HCl vid titrering av blankprov i ml 

och W provmängd i gram invägt med tre decimalers noggrannhet. Utifrån kväveinnehållet 

från Kjeldahl beräknades proteinhalten, där omvandlingsfaktorn för sojabönor användes, 

vilket är 5,25(41).  Justeringar utifrån torrvikt beräknades enligt: g protein x 100/ torrvikt 

(%).  

 

3.8 Analys av C-vitamin i bärberikad tofu 

Analys av vitamin C genomfördes på bärpulver, berikad tofu och på tofu tillverkad på 

groddade sojabönor samt på en opastöriserad tofu. Analysen skedde med RP-HPLC och 

kolonnen Ace EXCEL C18 med innerdiametern 150x4,6 mm och partikeldiameter 3 µm. 

En mobil fas A med 1000 ml H2O och 10 ml myrsyra (1%) och en mobil fas B med 400 

ml H2O, 100 ml metanol (20%) och 5 ml myrsyra (1%) bereddes. Flödet under analysen 

var 0,500 mL/min.  Gradienten som användes var 100% A i 10 minuter följt av en ökning 

till 50% B som hölls under 10 min. Detektorn som användes var UV-vis med detektion 

på 245 nm. Analys av DHA skedde på 5 prov för att få fram ett ungefärligt värde på 

andelen DHA jämfört med AA. Analysen av DHA utfördes med masspektrometer med 

elektrospray jonisering och en kvadrupol. Dubbelprov analyserades på alla prover. 

 

3.8.1 Kalibreringslösningar 

Kalibreringslösningar bereddes med metafosforsyra (MPA) 0,3%, milliQ trippelavjonat 

vatten (MQ-vatten) och askorbinsyra (AA) från en stamlösning på 1000 µl/ml med 

koncentrationerna 0,5, 1, 2, 5, 10 och 20 µl/mL. Därefter gjordes en kalibreringskurva i 

Excel för att kunna räkna ut koncentrationerna av AA i proverna.  

 

3.8.2 Provberedning av tofu 

Tio gram prov överfördes till ett 30 ml plaströr (Falcon). Därefter tillsattes 10 mL MPA 

(3% i MQ-vatten) och rören blandades på vortex i 30 sekunder innan de jämviktades och 

centrifugerades (3374 g) under 30 minuter. Därefter överfördes supernatanten till ett nytt 

rör och extraktionen upprepades två gånger med 5 mL MPA (3%). Den samlade 

supernatanten filtrerades (Filtropur 0,45 µm) och 100 µl blandades med 900 µl MQ-

vatten och användes vid HPLC-analysen.  
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3.8.3 Provberedning av havtornspulver 

Tio mL MPA (3,0%) blandades med 0,1 gram havtornspulver och fick stå i en timma. 

100 µl tillsattes till 900 µl MQ-vatten och blandningen användes vid HPLC-analysen.  

 

3.9 Statistiska beräkningar 

Statistiska beräkningar gjordes i GraphPad Prism. Ett t-test utfördes för att se om 

proteinhalten skiljde sig mellan de två tofu-sorterna (T och TG) med 95% konfidens (p 

<0,05). På resultatet från den sensoriska analysen gjordes ett Chi-square test (p <0,05) för  

att avgöra om smakpanelen kunde skilja på T och TG.  

 

4 Resultat 

4.1 Val av tofuprodukt och bärpulver 

Baserat på tillverkningsprocess bestämdes att den bästa produkten att berika var 

silkestofu (se tabell 1), då denna inte pressas, vilket medför att allt det dyrbara bärpulvret 

som tillsätts kommer att finnas kvar i produkten, vilket medför en högre halt C-vitamin. 
 

Efter jämförelser mellan C-vitaminhalt, löslighet i sojamjölk och smak ihop med 

sojamjölk (se tabell 2), bestämdes att det frystorkade havtornspulvret (Puredia 

Corporation Limited) med en C-vitaminhalt på >1200 mg/100 gram skulle användas. 

Utöver C-vitamin innehåller pulvret vitamin A, B1, B6, E och K (Puredia Corporation 

Limited). Mängden havtornspulver som skulle tillsättas till en tofu på 250 gram 

bestämdes till 2,5 gram (1%) utifrån tabell 3.  

  
Tabell 1. Näringsvärde i 100 gram silkestofu enligt produktspecifikation från Yi-Pin Tofu, Nordic Green 

Food. 

Silkestofu 

Energi 65 kcal 

Protein 6,5 g 

Fett 1,9 g 

Kolhydrater  2,7 g 

Fiber 0,1 g 

Natrium 36 mg 

 

Tabell 2. Innehåll av vitamin C, och egenskaper på pulvret samt resultat vid tillsats till sojamjölk.  

 +++ optimalt, ++ bra, + okej och – mindre bra.  

Bärpulver  

 

 Vitamin C 

(mg/100 g) 

Färg  Löslighet Färgskillnad på 

sojamjölk 

Smak 

Havtorn >1200  Ljusgul ++ Lite orange + 

Lingon <5  Röd + Lite grå + 

Svarta vinbär 500 Lila + Grönblå + 

Nypon 60  Orange - Lite mer orange - 
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Tabell 3. Hur mängden askorbinsyra (AA) kan förväntas minska vid tillverkning och förvaring i en 

produkt om 250 gram med 2,5 gram bärpulver (30 mg AA, 40% av RDI initialt).  

Faktorer som påverkar 

förlust av AA 

Förväntad förlust 

av AA (%) 

AA250  

(mg) 

RDI250 

(%)  

AA100 

(mg) 

RDI100 

(%) 

Initiala värden AA - ≈ 30 ≈ 40 ≈ 12 ≈ 16 

Tillverkning 
- Varm mjölk (20°C) 

- Pressning 

- Pastörisering (85°C 

i 90 min) 

≈ 30% (34) (33) ≈ 21 ≈ 28 ≈ 8,4 ≈ 11,2 

Förvaring (ca 30 dagar i 

6°C) 

≈ 30% (43) (44) ≈ 15 ≈ 20 ≈ 6 ≈ 8 

AA
250 

= Förväntad mängd AA i en produkt på 250 gram  

AA
100

= Förväntad mängd AA i en portion (100 gram)  

RDI
250

= Andel av rekommenderat dagligt intag i en produkt på 250 gram 

RDI
100

= Andel av rekommenderat dagligt intag i en portion (100 gram) 

 

4.2 Sojamjölk tillverkad av groddade sojabönor 

Längden på grodden efter 28 och 50 timmars groddning av sojabönor mättes till 1,5 

respektive 8,0 cm. Efter ett smaktest med en smakpanel på 8 personer enades samtliga 

om att 28 timmars groddning var mer fördelaktigt för tofutillverkning eftersom en längre 

groddningstid gav en tydligt oönskad smak.  

 

4.3 Tillverkning av tofu 

Tofuprodukter tillverkades enligt tabell 4. Fyra olika produkter framställdes: Tofu 

tillverkad på vanligt sätt med blötlagda sojabönor (T), tofu tillverkad på groddade 

sojabönor (TG) samt tofu med tillsatt havtornspulver (TH) respektive (TGH). Dessa 

produkter användes för att studera stabiliteten av C-vitamin. Två tofuprodukter 

tillverkades med 5 g havtorn (2%) och användes enbart för att jämföra mängden AA i en 

pastöriserad produkt med mängden i en icke pastöriserad produkt för att analysera hur 

stor förlust av AA som sker under pastöriseringen (85°C i 90 min). Vid tillsats av 

havtornspulver till Nigari och sojamjölk sänktes pH från 6,3 till 5,5 och ingen kontinuerlig 

gel kunde bildas efter pastörisering i 85°C. Istället kunde två olika faser urskiljas 

(koagulerade protein och en vätskefas) och bägaren gick inte att vända upp och ned utan 

att innehållet rann ut (se figur 4). 
 

Tabell 4. Sammansättning av de tillverkade tofuprodukterna. Dessa produkter användes för att 

studera stabiliteten av askorbinsyra (AA) under tillverkning och lagring. 

 Prov Sojamjölk 

(ml) 

Antal 

paket 

[Nigari] 

 (%) 

Havtorn 

(g/%) 

AA250 

(mg) 

AA100 

(mg) 

RDI250 

(%) 

RDI100 

(%) 

T 2000 ml 8 0,3 0 0 0 0 0 

TH 2000 ml 8 0,3 20 /1 30 12 40 16 

TG 2700 ml 10 0,3 0 0 0 0 0 

TGH 1250 ml 5 0,3 12,5/1 30 12 40 16 
AA

250 
= Förväntad mängd AA i en produkt på 250 gram  

AA
100

= Förväntad mängd AA i en portion (100 gram)  

RDI
250

= Andel av rekommenderat dagligt intag i en produkt på 250 gram 

RDI
100

= Andel av rekommenderat dagligt intag i en portion (100 gram) 
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Figur 4. Sojamjölk, Nigari och havtorn till vänster och sojamjölk och Nigari till höger efter pastörisering 

(85°C i 90 min).  Bilden illustrerar hur tofu-produkterna ser ut efter att ha öppnat förpackningen och 

överfört till bägare.  

 

4.4 Hur pH påverkar bildandet av en tofu-gel 

Mätningar av pH på sojamjölk och sojamjölk med Nigari gav värdena 6,71 respektive 

6,35. Efter att pH i sojamjölk och Nigariblandningen justerades till olika värden mellan 

3,5 och 7,0 följt av upphettning i vattenbad (72°C i 90 min) för att efterlikna 

pastöriseringssteget i produktionen då bildandet av tofu-gelen sker, genomfördes en 

systematisk utvärdering av gelbildandet vid de olika pH-värdena. Resultatet visade att det 

bildas en tofu-gel som uppfyllde båda kriterierna om pH innan upphettningen är mellan 

6,0 och 6,5. Över och under det intervallet uppfylldes antingen inget eller endast ett av 

kriterierna (se tabell 5).  Efter upphettning (72°C i 90 min) var pH ca 5,7 (se tabell 5).  

 

Vid tillsats av havtornspulver sänktes pH från 6,3 till 5,5 i sojamjölken med Nigari. Efter 

justeringar av pH från 5,5 till 6,3 i blandningen bildades en gel efter upphettning (72°C i 

90 min) där det inte gick att urskilja två faser och som även gick att vända upp och ned 

på utan att innehållet rann ut (se figur 5). pH i denna tofu var 5,7.  
 

Tabell 5. Hur pH-värdet på sojamjölk och Nigari påverkar bildandet av en kontinuerlig gel. 1–9 är värden 

från försök utan havtornspulver och TH är vid tillsats av havtornspulver.  

Prov pH1 pH2 Gelbildning Vändbar Uppfyller 

kriterierna 

1 3,50 3,34 ja nej nej 

2 4,00 3,63 ja nej nej 

3 5,00 4,82 nej nej nej 

4 5,50 5,15 nej nej nej 

5 5,80 5,40 nej ja nej 

6 6,00 5,56 ja ja ja 

7 6,35 5,71 ja ja ja 

8 6,50 5,70 ja ja ja 

9 7,00 6,17 ja nej nej 

TH 5,5 5,08 nej ja nej 

TH 6,3 5,5 ja ja ja 

TH 6,5 5,7 ja ja ja 
pH

1
= Värdet innan upphettning (vattenbad 72°C) 

pH
2
= Värdet efter upphettning (vattenbad 72°C under 90 minuter) 
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Figur 5. Silkestofu utan havtorn till vänster och silkestofu med havtorn till höger efter vattenbad (72°C) 

under 90 minuter, varav båda uppfyller kriterierna för bildandet av en tofu-gel. 
 

 

 
Figur 6. Silkestofu med havtorn efter vattenbad (72°C) under 90 minuter. pH mättes till 6,3 efter 

justering på tofu till vänster och pH 5,5 på tofu till höger (utan justering av pH). Den till vänster uppfyller 

båda kriterierna och den till höger gick att vända upp och tendens till gelbildning kunde ses. Denna effekt 

sågs inte utan havtorn.  
 

4.5 Proteinhaltbestämning av tofu  

Proteinhalten i tofu tillverkad på blötlagda sojabönor (T) och tofu tillverkad på groddade 

sojabönor (TG) beräknades till 7,2% respektive 4,7% (färskvikt). denna skillnad var 

statiskt signifikant med 95% konfidens. Efter justeringar utifrån torrvikt blev resultatet 

42,8% respektive 44,3% protein och skillnaden mellan värdena var inte statistiskt 

signifikant (se tabell 6).  
 

Tabell 6. Proteinhalten i tofu tillverkad på blötlagda sojabönor och groddade sojabönor (n=2).  

Produkt Torrvikt 

(%) 

Proteina 

(%) 

Protein DW 

 (%) 

T 16,89 7,21 42,75 

TG 10,60 4,69 44,27 
a = Signifikant skillnad 

 

4.6 Analys av vitamin C i bärberikad tofu 

Halten AA i de olika produkterna bestämdes med RP-HPLC med UV-Vis detektor. Några 

prover analyserades också med massdetektor för att kontrollera DHA-halten eftersom det 

är den totala halten av AA och DHA som utgör C-vitaminhalten. Kalibreringskurva för 

AA finns i bilaga 2. Den förväntade halten C-vitamin i havtornspulvret var > 1200 mg/100 

g enligt produktspecifikation. Efter analys bestämdes halten AA i havtornspulvret till 

1285 mg/100 g. Vid tillverkningen av tofu tillsattes 1 gram bärpulver/100 g tofu, vilket 

ger 32 mg C-vitamin till en tofu på 250 g. Analyserna visade att halten AA minskade med 

69% vid tillverkning av en tofu på blötlagda sojabönor och 62% i en groddad tofu. Efter 

förvaring i 4–8°C i 28 dagar syntes en total förlust på 95 % i tofu på blötlagda sojabönor 

och 90 % i tofu på groddade sojabönor (se tabell 7). Det innebär ett RDI på 2,3 respektive 
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4,4 % i 100 gram tofu (se tabell 8).  Hur halten AA påverkas under förvaring i kylskåp 

(°C) kan ses i figur 7. I tofu tillverkad på groddade sojabönor utan tillsatt havtornspulver 

kunde ingen AA detekteras (se tabell 7). Pastörisering i 85°C under 90 minuter ledde till 

en något högre förlust än en icke pastöriserad produkt (2% havtornspulver). Vid 

upphettning av tofu under 10 minuter i 60°C minskar halten AA med 14% i en tofu på 

blötlagda sojabönor och 7% i en groddad tofu (se tabell 9). Ingen DHA kunde detekteras 

i de olika proverna.  

 

 
Figur 7. Diagram över halten askorbinsyra i tofu under en 28-dagars period med ingående värde utifrån 

halten askorbinsyra i bärpulver som tillsattes vid tillverkning följt av lagring vid 4-84–8°C i 28 dagar i 

produkter med 1% havtornspulver (TH och TGH) och 2% havtornspulver (TH(2%)) 

 

Tabell 7. Mängd askorbinsyra (AA) efter analys med HPLC på tofu med havtorn (TH), opastöriserad tofu 

med havtorn (THO), tofu på groddade sojabönor (TG), tofu tillverkad på groddade sojabönor med havtorn 

(TGH) i 250 gram tofu samt beräknade förluster i de olika stegen samt standardavvikelse (std) på n=2.  

Prov AA1 

(mg)/(std) 

AA2 

(mg) 

Förlust2 

(%) 
RDI2 

(%) 

AA3 

(mg) 

Förlust3 

(%) 

Total 

förlust 

(%) 

THO(2%) 64 /2,12 46 28  9,5 79 85 

TH(2%) 64 /0,56 44 32  5,5 89 92 

TH 32 /0,14 9,8 69 2,3 1,7 83 95 

TGH 32 /1,13 12,1 62 4,4 3,3 73 90 

TG 0       

AA
1

= Mängd tillsatt AA i en tofu på 250 gram utifrån halten i bärpulvret (analyserat med HPLC) 

AA
2

 = Mängd AA i tofu motsvarande första försäljningsdag (250 gram) 

AA
3

 = Mängd AA i tofu efter förvaring i 4–8 °C i 28 dagar 

Förlust
2

 = Förlust av AA motsvarande första försäljningsdag, beräknat utifrån halten C-vitamin i havtornspulvret efter HPLC 

Förlust
3

= Förlust av AA vid förvaring i 4–8 °C i 28 dagar jämfört med halten AA under första försäljningsgrad 

Total förlust= Förlust av AA vid förvaring i 4–8 °C i 28 dagar 

RDI
2

 = % av RDI efter förvaring vid 4–8 °C i 28 dagar 
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Tabell 8. Hur halten askorbinsyra (AA) påverkas vid upphettning i värmeblock under 10 minuter i 60°C. 

Prov  AA1 (mg) AA2 (mg) Förlust (%) 

TH 9,8 8,4 14% 

TGH 12,1 11,2 
7% 

AA
1

 = Mängd AA i tofu motsvarande första försäljningsdag (250 gram) 

AA
2

 = Mängd AA efter upphettning i 10 minuter i 60°C (100 gram) 

Förlust = Förlust av AA efter upphettning i 10 minuter i 60°C’ 

 

4.7 Sensorisk analys 

Efter att smaktestet genomförts på de olika sojamjölkssorterna enades panelen om att en 

groddningstid på 28 timmar var att föredra framför 50 timmar, vid tillverkning av tofu 

eftersom den var mest lik den vanliga sojamjölken och hade en smak som inte skiljde sig 

för mycket åt från den vanliga sojamjölken, till skillnad från sojabönor som groddats 50 

timmar. Ett triangeltest genomfördes på tofu tillverkad på groddade sojabönor och på tofu 

tillverkad på icke groddade sojabönor med 20 deltagande. 6 av de 20 deltagande kände 

en skillnad på de olika produkterna. Efter statistiska beräkningar (Chi-square test (p 

<0,05) kunde ingen signifikant skillnad ses mellan produkterna.  

 

5 Diskussion 

5.1 Val av tofuprodukt och bärpulver 

För att bibehålla så hög halt som möjligt av vitamin C i den slutgiltiga produkten 

bestämdes det att bärpulvret ska tillsättas till en silkestofu. Eftersom C-vitamin är ett 

vattenlösligt vitamin (28)  skulle vitaminförluster ske i en tofu som tillverkas genom att 

pressas. Eftersom pressningssteget inte sker vid tillverkningen av en silkestofu innebär 

det att allt som tillsätts kommer att finnas i slutprodukten. En annan avgörande faktor var 

att sojamjölken ska svalna till 25°C innan Nigari tillsätts, till skillnad från en hårdare tofu 

då Nigari tillsätts vid cirka 80°C. Detta på grund av att halten askorbinsyra minskar vid 

en högre temperatur (28), vilket gör en hård tofu till ett sämre alternativ. Utifrån dessa 

faktorer drogs slutsatsen att den slutgiltiga halten C-vitamin i en silkestofu kommer vara 

högre jämfört med övriga tofuprodukter. Vid val av bärpulver valdes ett frystorkat pulver 

istället för en spraytorkad produkt eftersom en frystorkad bärprodukt bibehåller en högre 

halt av vitamin C efter tillverkning av bärpulvret (45). Det medför att en mindre mängd 

bärpulver behöver tillsättas till produkten. Havtornspulvret valdes eftersom det pulvret 

visade på bäst löslighet i sojamjölken, hade minst påverkan på sojamjölk och att halten 

C-vitamin var högst.  

 

5.2 Tillverkning av tofu berikad med havtornspulver 

För att en kontinuerlig tofu-gel ska bildas krävs det att sojamjölken upphettas (24), vilket 

denaturerar proteinerna och att en koagulant tillsätts till sojamjölken (27, 46). Detta 

möjliggör att hydrofoba (22) och elektrostatiska interaktioner (21) kan ske, vilket leder 

till bildandet av en tofu-gel. Om pH sänks eller höjs tillräckligt mycket från pI påverkar 

det bildandet av gelen genom att det skapas starkare elektrostatiska repulsioner. Det 

medför i sin tur att partiklar separerar ifrån varandra och försvårar att en homogen gel kan 

bildas (29). För att en tofu-gel skulle bildas krävdes ett pH är mellan 6,0 och 6,5 på 

sojamjölk med Nigari. Vid det optimala pH-intervallet är den avgörande faktorn för 

gelbildandet att majoriteten av proteinerna är negativt laddade. Vid ett lägre pH än pI blir 

proteinerna mer positivt laddade, vilket leder till att katjoner från koagulanten inte binder 

lika effektivt till proteinerna och gelbildandet försämras (28, 29). Vid tillsats av 

havtornspulvret till Nigari och sojamjölk kunde en gelbildande effekt ses redan innan 
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uppvärmningen även om pH var för lågt (pH 5,5). Efter upphettning i vattenbad 

uppfylldes inte båda kriterierna för en tofu-gel om inte pH justerades (se figur 6). Det 

skulle därför vara av intresse att genomföra fler studier inom detta område för att studera 

hur förhållanden mellan bärpulver och koagulant kan ändras för att erhålla en optimal 

tofu-gel, möjligen utan pH justeringen genom att byta ut en del av MgCl2 till en basisk 

koagulant.  

 

5.3 Tofu tillverkad på groddade sojabönor 

Proteinhalten i tofu på groddade sojabönor och tofu på blötlagda sojabönor (kontroll), 

jämfördes för att studera hur groddningen påverkar slutproduktens proteininnehåll. Båda 

tillverkades med samma volymförhållande mellan bönor och vatten (1:3).  Produkten 

tillverkad på groddade sojabönor hade en lägre halt protein än kontrollen. Efter 

torrviktsbestämning kunde det konstateras att produkten tillverkad på groddade sojabönor 

hade en högre vattenhalt än kontrollen, vilket kan bero på att vattenhalten ökar under 

groddningen av sojabönor (14). Efter justeringar utifrån torrvikt detekterades ingen 

signifikant skillnad mellan proteinhalten på de två tofusorterna. Vid tillverkning av tofu 

på groddade sojabönor kan det därför vara fördelaktigt att studera hur förhållandet mellan 

sojabönor och vatten bör ändras för att uppnå samma sammansättning som när sojamjölk 

tillverkas på enbart blötlagda sojabönor. I en publicerad studie (10) där halten protein 

ökade i tofu tillverkad på groddade sojabönor torkades sojabönorna innan tofu 

tillverkades, vilket kan förklara varför halten protein ökade till skillnad från i denna 

studie, då tofu tillverkades utan att ha torkat de groddade sojabönorna. Eftersom det inte 

syntes någon skillnad i halten protein utifrån torrvikt kan det vara fördelaktigt att tillverka 

en tofu på groddade sojabönor för att  öka tillgängligheten av protein och mineraler samt 

öka halten vitamin (13, 14, 16, 47).  Enligt en publicerad studie (48) har en minskning av 

36-47% folat detekterats vid tillverkning av tofu. Det skulle därför vara av intresse att 

studera hur halten folat påverkas vid groddning av sojabönor för att eventuellt kunna öka 

halten i slutprodukten. Vid analys av AA kunde en mindre förlust av askorbinsyra ses i 

den groddade tofun jämfört med tofu på blötlagda sojabönor (se tabell 7), därför kan det 

vara av fördel att tillverka en tofu på groddade sojabönor eftersom det krävs mindre 

havtornspulver för att nå upp i 15% av RDI i en portion (100 gram).  Mer studier krävs 

för att undersöka om resultatet kan upprepas och om det är fördelaktigt att tillverka en 

tofu på groddade sojabönor jämfört med tofu på blötlagda sojabönor, samt för att studera 

hur vitamin och proteininnehållet förändras vid olika groddningstid.  

  

5.4 Analys av vitamin C i bärberikad tofuprodukt 

Målet i denna studie var att halten C-vitamin i 100g gram tofu skulle vara minst 15 % av 

RDI (12 mg), vilket motsvarar minst 37,5 % av RDI (30 mg) i en produkt på 250 gram.  

Om en produkt innehåller mer än 30% av RDI får det stå på förpackningen att den 

innehåller en hög halt C-vitamin (49).  Efter analyser på halten AA efter förvaring i 4–

6°C i 28 dagar kunde en förlust om ca 90% ses (se tabell 7), vilket innebär en halt på 2–

4 % av RDI i 100 gram (se tabell 7). Detta värde var mycket lägre än förväntat och den 

största förlusten av askorbinsyra kunde ses under lagringen. En något mindre förlust av 

AA skedde i de groddade sojabönorna (se tabell 7) men det är svårt att avgöra om det är 

en systematisk skillnad. En anledning till att halten AA minskar under förvaring kan vara 

att tofuprodukten har ett pH-värde på ca 5,5, vilket ökar oxidationen av AA till DHA och 

sönderfall till 2.3-DKA, jämfört med ett pH under pKa (28). Eftersom 

pastöriseringssteget leder till en relativt liten förlust sker den största degraderingen under 

tillverkningsprocessen innan pastöriseringssteget (se tabell 7). Under pastöriseringen 

(upphettningen där gelbildandet sker) är produkten försluten och inte i kontakt med luft 
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utan enbart med värme från omgivande hetvatten (85°) till skillnad från tillverkningen, 

vilket sker i kontakt med luft och värme (25°) i cirka 30 minuter, vilket kan påverka 

degraderingen av AA (28).  En högre halt havtorn (2%) gav en lägre procentuell förlust 

under tillverkningen (se tabell 7). Även fast AA är stabilare i en miljö med en högre halt 

antioxidanter (50) kunde ingen skillnad under lagring ses mellan de olika mängderna 

havtornspulver som tillsattes i tofu (1% vs 2%). Samtliga stabilitetsstudier genomfördes 

på tofu som inte hade bildat en riktig gel eftersom pH inte var optimalt vid tillverkningen. 

Det är svårt att veta vilken effekt ett högre pH skulle haft, men sannolikt skulle förlusterna 

bli i samma storleksordning. 

 

5.5 Slutsats 

Även fast tofu bara består av tre ingredienser är det en komplicerad produkt. Mer studier 

behövs för att kunna utveckla andra sorters tofu-produkter. Att tillverka en tofuprodukt 

med tillsatt bärpulver påverkar tillverkningsprocessen, vilket måste studeras vidare för att 

optimera tillverkningen. I denna studie användes NaOH för att justera pH till mellan 6,0 

och 6,5 i sojamjölken med Nigari för att en kontinuerlig gel skulle bildas, detta medförde 

att pH efter gelbildningen var mellan 5,6 och 5,7. För att tillverka en tofu som har en C-

vitaminhalt på minst 15% av RDI (12 mg) per 100 gram efter 28 dagar i 4–8°C krävs det 

en tillsats av minst 31 gram havtornspulver (400 mg AA) till 250 g silkestofu, eftersom 

förluster på ca 90% förekommer under tillverkning, pastörisering och 28 dagars lagring 

vid 4–8°C. Att tillsätta den mängden bärpulver till en tofu är knappast realistiskt, därför 

krävs vidare studier för att undersöka sambandet mellan oxidationen av askorbinsyra och 

halten havtornspulver, hur pastöriseringen kan förkortas samt hur bildandet av en 

kontinuerlig tofu-gel kan optimeras. 

 

5.6 Framtida studier 

Baljväxter är ett intressant forskningsområde i samband med att ett proteinskifte från 

animaliska till vegetabiliska källor diskuteras. Det skulle därför vara av intresse att 

undersöka hur baljväxter som går att odla i Sverige lämpar sig för tofuproduktion, 

antingen enbart på en sorts bönor eller i kombination med sojabönor. Eftersom sojabönor 

har en specifik sammansättning av protein som lämpar sig väldigt bra för tofuproduktion 

(2, 9) behöver sambandet mellan proteinerna i olika baljväxter och det gelbildande steget 

i kombination med koagulant studeras mer ingående för att få en bättre kunskap om hur 

tillverkningsprocessen kan ändras utifrån råvaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

17 

6 Referenser 
1. Watanabe T. Science of Tofu. Kyoto, Japan: Food Journal Co., Ltd; 1997. 

2. Zarkadas CG, Gagnon C, Poysa V, Khanizadeh S, Cober ER, Chang V, et al. Protein 

quality and identification of the storage protein subunits of tofu and null soybean 

genotypes, using amino acid analysis, one- and two-dimensional gel electrophoresis, 

and tandem mass spectrometry. Food Research International. 2007 1//;40(1):111-28. 

3. Vineet K, Anita R, Lulua H. Essential amino acids profile of differentially processed 

soy products and their efficiency in meeting daily requirement. Nutrition and Food 

Science. 2016 01/01/;46(2):237-45. 

4. Livsmedelsdatabasen. Svenska livsmedelsverket 2017 03/27 

5. Yipin Soya http://yipintofu.se/produkter/naturella%20klassiker/tofu%20- 

%20premium%20silk.html hämtat 2017 04/20 

6. Food Composition Databases. 2017. 

7. Shi L, Ryan HH, Jones E, Moore Simas TA, Lichtenstein AH, Sun Q, et al. Urinary 

Isoflavone Concentrations Are Inversely Associated with Cardiometabolic Risk 

Markers in Pregnant U.S. Women. The Journal of Nutrition. 2014 12/31;144(3):344-51. 

8. Olsen JV, Ong SE, Mann M. Trypsin cleaves exclusively C-terminal to arginine and 

lysine residues. Mol Cell Proteomics. 2004 Jun;3(6):608-14. 

9. Chen Y, Ono T. Protein particle and soluble protein structure in prepared soymilk. 

Food Hydrocolloids. 2014 8//;39:120-6. 

10. Murugkar DA. Effect of sprouting of soybean on the chemical composition and 

quality of soymilk and tofu. Journal of Food Science Technology. 2014 May;51(5):915-

21. 

11. Bohn T, Davidsson L, Walczyk T, Hurrell RF. Phytic acid added to white-wheat 

bread inhibits fractional apparent magnesium absorption in humans. American Journal 

of Clinical Nutrition. 2004 Mar;79(3):418-23. 

12. Singh J, Kanaujia R, Srivastava AK, Dixit GP, Singh NP. Genetic variability for 

iron and zinc as well as antinutrients affecting bioavailability in black gram (Vigna 

mungo (L.) Hepper). Journal of Food Science and Technology. 2017 2017//;54(4):1035-

42. 

13. Gu E-J, Kim DW, Jang G-J, Song SH, Lee J-I, Lee SB, et al. Mass-based 

metabolomic analysis of soybean sprouts during germination. Food Chemistry. 2017 

2/15/;217:311-9. 

14. Shohag MJI, Yanyan W, Xiaoe Y. Changes of folate and other potential health-

promoting phytochemicals in legume seeds as affected by germination. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry. 2012 01/01/;60(36):9137-43. 

15. Shi L, Mu K, Arntfield SD, Nickerson MT. Changes in levels of enzyme inhibitors 

during soaking and cooking for pulses available in Canada. Journal of Food Science and 

Technology. 2017 2017//;54(4):1014-22. 

16. Huang X, Cai W, Xu B. Kinetic changes of nutrients and antioxidant capacities of 

germinated soybean (Glycine max L.) and mung bean (Vigna radiata L.) with 

germination time. Food Chemistry. 2014 1/15/;143:268-76. 

17. Yang A, James AT. Comparison of Two Small-Scale Processing Methods for 

Testing Silken Tofu Quality. Food Analytical Methods. 2016 2016//;9(2):385-92. 

18. Toda K, Yagasaki K, Takahashi K. Relationship between Protein Composition and 

Coagulation Reactivity, Particulate Formation, and Incorporation of Lipids in Soymilk. 

Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. 2008 2008/11/23;72(11):2824-30. 

19. Ono T, Rak Choi M, Ikida A, Odaoiri S. Changes in the Composition and Size 

Distribution of Soymilk Protein Particles by Heating. Agricultural and Biological 

Chemistry. 1991 1991/09/01;55(9):2291-7. 



  
 

18 

20. Hsieh J-F, Yu C-J, Tsai T-Y. Proteomic profiling of the coagulation of soymilk 

proteins induced by magnesium chloride. Food Hydrocolloids. 2012 10//;29(1):219-25. 

21. Lakemond CMM, de Jongh HHJ, Hessing M, Gruppen H, Voragen AGJ. Heat 

Denaturation of Soy Glycinin:  Influence of pH and Ionic Strength on Molecular 

Structure. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2000 2000/06/01;48(6):1991-5. 

22. Ren C, Tang L, Zhang M, Guo S. Structural Characterization of Heat-Induced 

Protein Particles in Soy Milk. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2009 

2009/03/11;57(5):1921-6. 

23. Urbonaite V, Jongh HHJd, Linden Evd, Pouvreau L. Origin of water loss from soy 

protein gels. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2014 01/01/;62(30):7550-8. 

24. Zuo F, Chen Z, Shi X, Wang R, Guo S. Yield and textural properties of tofu as 

affected by soymilk coagulation prepared by a high-temperature pressure cooking 

process. Food Chemistry. 2016 12/15/;213:561-6. 

25. Fujii T. Coagulation and rheological behaviors of soy milk colloidal dispersions. 

Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. 2017 2017/04/03;81(4):680-6. 

26. Arii Y, Takenaka Y. Initiation of protein association in tofu formation by metal 

ions. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. 2014 2014/01/02;78(1):86-91. 

27. Hsiao Y-H, Yu C-J, Li W-T, Hsieh J-F. Coagulation of β-conglycinin, glycinin and 

isoflavones induced by calcium chloride in soymilk. Scientific Reports. 2015 

08/11;5:13018. 

28. Belitz H-D, Grosch W, P S. Food Chemistry. 4 ed. Germany: Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg; 2009. 989 p. 

29. Ji-Lu F, Jun-Ru Q, Shou-Wei Y, Jin-Mei W, Jian G, Jing-Yi W, et al. Fabrication 

and characterization of stable soy β-conglycinin-dextran core-shell nanogels prepared 

via a self-assembly approach at the isoelectric point. Journal of Agricultural and Food 

Chemistry. 2015 01/01/;63(26):6075-83. 

30. De Tullio MC, Arrigoni O. Hopes, disillusions and more hopes from vitamin C. 

Cellular and Molecular Life Sciences CMLS. 2004 2004//;61(2):209-19. 

31. Young JI, Züchner S, Wang G. Regulation of the Epigenome by Vitamin C. Annual 

Review of Nutrition. 2015 05/06;35:545-64. 

32. Livsmedelsverket 2017 03/27 

33. Jian-Ping Y, Feng C. Degradation of ascorbic acid in aqueous solution. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry. 1998 01/01/;46(12):5078-82. 

34. Herbig AL, Renard CMGC. Factors that impact the stability of vitamin C at 

intermediate temperatures in a food matrix. Food Chemistry. 2017 01/01/;220:444-51. 

35. Vagiri M, Ekholm A, Öberg E, Johansson E, Andersson SC, Rumpunen K. Phenols 

and ascorbic acid in black currants (Ribes nigrum L.): variation due to genotype, 

location, and year. J Agric Food Chem. 2013 Oct;61(39):9298-306. 

36. Kortesniemi M, Sinkkonen J, Yang B, Kallio H. NMR metabolomics demonstrates 

phenotypic plasticity of sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides) berries with respect to 

growth conditions in Finland and Canada. Food Chemistry. 2017 3/15/;219:139-47. 

37. Saeidi K, Alirezalu A, Akbari Z. Evaluation of chemical constitute, fatty acids and 

antioxidant activity of the fruit and seed of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) 

grown wild in Iran. Natural Product Reports. 2016;30(3):366-8. 

38. Olsson ME, Gustavsson KE, Andersson S, Nilsson A, Duan RD. Inhibition of 

cancer cell proliferation in vitro by fruit and berry extracts and correlations with 

antioxidant levels. Journal of Agricultural Food Chemistry. 2004 Dec;52(24):7264-71. 

39. Teleszko M, Wojdyło A, Rudzińska M, Oszmiański J, Golis T. Analysis of 

Lipophilic and Hydrophilic Bioactive Compounds Content in Sea Buckthorn 

(Hippophaë rhamnoides L.) Berries. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2015 

2015/04/29;63(16):4120-9. 



  
 

19 

40. He C, Zhang G, Zhang J, Zeng Y, Liu J. Integrated analysis of multiomic data 

reveals the role of the antioxidant network in the quality of sea buckthorn berry. 

Federation of American Societies for Experimental Biology. 2017 Jan. 

41. Nielsen SS. Food Analysis Fourth Edition. West Lafayette, IN, USA: Springer; 

2009. 

42. Morten C. Meilgaard BTC, Gail Vance. Sensory Evaluation Techniques, Fourth 

Edition. USA: Taylor & Francis Group, LCC; 2007. 

43. Andrés V, Mateo-Vivaracho L, Guillamón E, Villanueva MJ, Tenorio MD. High 

hydrostatic pressure treatment and storage of soy-smoothies: Colour, bioactive 

compounds and antioxidant capacity. LWT - Food Science and Technology. 2016 

6//;69:123-30. 

44. Phillips KM, Council-Troche M, McGinty RC, Rasor AS, Tarrago-Trani MT. 

Stability of vitamin C in fruit and vegetable homogenates stored at different 

temperatures. Journal of Food Composition and Analysis. 2016 2//;45:147-62. 

45. Araya-Farias M, Makhlouf J, Ratti C. Drying of Seabuckthorn (Hippophae 

rhamnoides L.) Berry: Impact of Dehydration Methods on Kinetics and Quality. Drying 

Technology. 2011 2011/02/28;29(3):351-9. 

46. Arii Y, Takenaka Y. Magnesium Chloride Concentration-Dependent Formation of 

Tofu-Like Precipitates with Different Physicochemical Properties. Bioscience, 

Biotechnology, and Biochemistry. 2013 2013/05/23;77(5):928-33. 

47. Shi L, Mu K, Arntfield SD, Nickerson MT. Changes in levels of enzyme inhibitors 

during soaking and cooking for pulses available in Canada. 

48. Mo H, Kariluoto S, Piironen V, Zhu Y, Sanders MG, Vincken J-P, et al. Effect of 

soybean processing on content and bioaccessibility of folate, vitamin B12 and 

isoflavones in tofu and tempe. Food Chemistry. 2013 12/1/;141(3):2418-25. 

49. Livsmedelsverket 2017 05/05 

50. Miller NJ, Rice-Evans CA. The relative contributions of ascorbic acid and phenolic 

antioxidants to the total antioxidant activity of orange and apple fruit juices and 

blackcurrant drink. Food Chemistry. 1997 01/01/;60(3):331-7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

20 

7 Bilagor 
 

7.1 Bilaga 1 

 

 

 
Svarsblankett till triangeltestet som utfördes på groddad tofu och tofu på blötlagda sojabönor 
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7.2 Bilaga 2 

 

 
 
Kalibreringskurva för askorbinsyra gjort i Excel utifrån integrerade värden från RP-HPLC. Koncentration 

askorbinsyra (µl/ml) på x-axeln och mAU på y-xeln. LOD beräknades till 0,7 µl/ml.  

y = 17,6x + 2,5817
R² = 0,9993
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