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SAMMANFATTNING 

Influenser från hela världen påverkar livsmedelsindustrin och användandet av fröer har 

ökat kraftigt de senaste åren. Idag används endast ett begränsat antal fröer inom 
bageriindustrin men ett intresse finns av att finna alternativa fröer som kan bidra med sina 

egenskaper till bröd.  

 Syftet med det här examensarbetet är att undersöka amarant, bovete, chia, hirs och 
quinoa, för att se vad de kan bidra med för näringsmässiga och sensoriska egenskaper till 

bröd. Examensarbetet utförs vid Pågen AB. Genom en mindre litteraturstudie och ett antal 

bakningsförsök med efterföljande analyser av volym, inkråm, textur och vattenhalt, 

kartläggs fröernas närings- och bakningsegenskaper. Sensoriska analyser görs även för att 
undersöka dessa egenskaper hos varje frö. 

 Av de studerade fröerna valdes chia, bovete och quinoa ut för vidare 

bakningsförsök. Chia och bovete valdes ut bland annat på grund av de goda resultaten från 
de sensoriska analyserna och försöken visade att båda fröerna fungerar bra i olika bröd, i 

olika mängder. Quinoas bittra smak och lukt var svår att få bort men minskade när fröet 

användes som dekor. Även chia och krossat bovete passade bra som dekor på bröd. 
 Försöken visar på att det finns spännande alternativa fröer som kan bidra med 

mycket både när det gäller näring och smak till bröd. Vidare försök med olika brödrecept 

och varierade frömängder krävs för att se hur väl fröerna skulle fungera i storskaliga 

projekt inom bageriindustrin.  
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ABSTRACT  
 

With today’s traveling and communications the world as we know it has shrunk, and 

a variety of new influences from all over the world has changed the market. 

Companies, who yesterday only produced just a few sorts of bread in vast quantities, 

today produce more and more varieties of bread with different taste, mouthfeel and 

nutrient value. The consumer has never before had this much to choose from and the 

food industry is constantly looking for new products to attract a broader market.  

 

The consumers growing knowledge of nutrients and equally growing demands on the 

products is the number one challenge for bread bakeries today. To meet this 

challenge the bakeries are consistently developing new forms of bread and 

researching new forms of ingredients.  

 

Today the basic bread ingredients of flour, water, salt, sugar and yeast are 

accompanied by different seeds, fruits, berries and vegetables. Everything to meet 

the consumers demands in regard to taste and nutrients.  

 

This study has been focusing on researching a number of different seeds and the 

properties these seeds possess as ingredients in bread. The seeds includes in the study 

were Amaranth, Buckwheat, Chia, Millet and Quinoa.   

 

By doing a literary study along with a first round of experimental baking, the 

qualities of each seed were charted. The volume, texture, crumb and the amount of 

water in each bread batch were analyzed. Sensory analyses were also made, in which 

the taste, smell and general feeling of the breads were measured. 

 

The outcome of the literary study and the analytical results showed that all of the 

selected seeds had a high nutrient value and functional baking properties. Three 

seeds were somewhat more interesting and were therefore chosen for another round 

of experimental baking, where different quantities were analyzed. The first seed 

chosen was Chia for its exceptional high nutrient values. The second seed, 

Buckwheat, was selected for its high value on the sensory analyze and good baking 

properties. The third and last seed, Quinoa, was chosen with the intention of making 

it taste and smell less bitter.  

 

The second round of baking showed that different quantities are possible and future 

studies with different recipes and bigger proportions are necessary to evaluate the 

importance of the seeds in the bakery industry.  

 

All together the study showed that the seeds can contribute to breads with a lot of 

good and interesting properties. 
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INTRODUKTION 
 

Brödets historia  

 

Bröd har länge spelat en viktig roll i människors liv, både näringsmässigt och 

symboliskt. Överbliven gröt, gräddad på varma stenhällar, utgjorde med största 

sannolikhet de första bröden som tillverkades. Gröten bestod då av krossade 

sädesslag som hade blandats med vatten (Johansson et al. 2007). Det första brödet 

tillverkades troligen för över 12 000 år sedan (Mondal & Datta 2008). När 

människan började baka bröd gjorde de stora vinster då det både blev lättare att lagra 

och att bära med sig brödet än det hade varit med gröten. Nästa steg i 

brödutvecklingen var att börja jäsa brödet. Det första jästa brödet av vete tros ha 

bakats för minst 7000 år sedan (Johansson et al. 2007).   

 

Utbudet av olika sorters bröd på marknaden har aldrig varit så stort som idag och 

influenser från hela världen påverkar vilka bröd konsumenten har att välja på i 

Sverige idag. Olika mjölsorter och smaksättningar i brödet har varierat under åren 

och de senaste åren har konsumenternas efterfrågan på goda och nyttiga 

fullkornsbröd utan konserveringsmedel ökat (Johansson et al. 2007).  

 

 

 

Ingredienser i bröd  

 

Huvudingredienserna i bröd är mjöl och vatten. Ett sätt att beräkna proportionerna av 

de olika ingredienserna i bröd är att utgå ifrån mjölvikten och sätta den till 100 % 

och beräkna resterande ingredienser som procentsatser av mjölvikten (Mondal & 

Datta 2008). Idag är det vetemjöl som är den vanligaste mjölsorten att baka bröd på i 

Sverige. Vetemjöl kan bilda ett glutennätverk som ger ett mjukt och luftigt bröd. 

Vetemjöl kan delas in på många olika sätt, ett av sätten är att dela upp dem efter 

proteinhalt. Vilka proteiner som finns i cerealier och halten av dem avgör om ett 

glutennätverk kan bildas. Proteinerna i vete består till största del av glutenbildande 

proteiner. Ett viktigt kvalitetskriterium hos alla mjölsorter är dess enzymaktivitet, α-

amylas, som mäts med falltalsbestämning. Om det är för hög enzymaktivitet i mjölet 

minskar stärkelsens förmåga att gelatinisera. Är aktiviteten för låg bryts inte 

stärkelsen ner i tillräcklig grad och brödet kan då bli torrt och kompakt (Johansson et 

al. 2007).  

 

Till de flesta bröd används vatten som degvätska men mjölk eller andra vätskor kan 

också användas för att få en annan karaktär på brödet (Johansson et al. 2007). 

Mängden vatten ska vara runt 50 % av mjölvikten för att ge ett bröd med bra textur 

(Mondal & Datta 2008).  

 

För att snabbare sätta igång jäsningsprocessen tillsätts ofta socker i form av sackaros 

till degen. Sockret är jästens näringskälla och en tillsats på 4 % av mjölvikten brukar 
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vara tillräckligt för att få en förkortad jästid (Mondal & Datta 2008, Johansson et al. 

2007). Om inget socker tillsätts får jästen sin näring från nedbruten stärkelse. För hög 

halt socker ger en försämrad jäsning genom att det bidrar till en negativ osmotisk 

effekt på jästcellerna. Socker bidrar också till brödets smak och är en av 

komponenterna i Maillardreaktionerna som sker på brödets yta (Johansson et al. 

2007).  

 

Till degen tillsätter man ofta fett i form av margarin eller olja. Fettet bidrar till en 

större volym i det färdiga brödet då det påverkar glutentrådarna och gör dem mer 

elastiska, det fungerar som ett slags smörjmedel. Det blir ett fastare glutennätverk 

som gör att gasen som bildas vid koldioxidproduktionen kan hållas kvar. Fettet bidrar 

också till att det blir ett jämnt finporigt bröd och motverkar stärkelsens 

retrogradering (Johansson et al. 2007). Mängden fett som tillsätts är runt 3 % av 

mjölvikten (Mondal & Datta 2008).  

 

Salt (NaCl) tillsätts till bröd för smakens skull och för att det ger brödet en fastare 

konsistens på brödet då salt minskar glutenets förmåga att svälla en aning. Salt gör 

även att proteinmolekylerna kan komma närmare varandra då saltets egen laddning 

förhindrar att aminosyror med samma laddning stöter bort varandra. Natrium- och 

kloridjoner kan även genom jonbindningar binda till laddade sidogrupper på 

aminosyrorna samt binda upp en del vatten. Både för mycket och för lite salt ger en 

deg som flyter ut. Mängden salt som tillsätts är normalt mellan 1–2 % av mjölvikten 

(Johansson et al. 2007).  

 

Bagerijäst som används i bageriindustrin består vanligtvis av en stam av 

Saccharomyces cervisiae, som är fakultativt anaeroba jästsvampar. Antal 

koloniformande enheter (CFU) jästsvampar i 1 g jäst är 1x10
10

. Jästen har en relativt 

kort hållbarhet då den består av 71 % vatten. Mängden jäst som normalt tillsätts är 3–

4 % av mjölvikten. Sackaras, maltas, proteas och zymas är exempel på de enzymer 

som är aktiva i jästen. Jästens funktion i degen är att bilda koldioxid och etanol av 

glukos. Jästaktivitet påverkas av tillgängligt socker, pH, vattenaktivitet och 

temperatur. Jästen trivs vid pH 4-6. Då koldioxid bildas reagerar gasen med vatten 

och det bildas kolsyra, vilket gör att vätejoner frigörs och en pH-sänkning sker. Den 

optimala temperaturen för degjäsning ligger mellan 38-40 ºC. Mest koldioxid bildas 

vid dessa temperaturer men jästcellerna trivs bäst vid temperaturer mellan 28-32 ºC 

(Johansson et al. 2007). För att förbättra brödets egenskaper, såsom glutenstruktur, 

volym, konsistens och hållbarhet kan olika bakningshjälpmedel tillsättas (Johansson 

et al. 2007).  

 

 

 

Den allmänna bakningsprocessen  

 

Första steget vid brödbakning är uppvägning och blandning av alla ingredienser som 

ska vara i brödet. Därefter sker en mekanisk bearbetning av degen då glutennätverket 

bildas och luft arbetas in i degen. Degen formas därefter till bröd som får jäsa. 

Proteinerna, kostfiber och de skadade stärkelsekornen i mjölet tar upp majoriteten av 
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vattnet. Glutenproteinerna själva kan ta upp vatten två och en halv gånger sin egen 

vikt. Koldioxiden som bildas vid jäsningen letar sig till de luftbubblor som 

uppkommit i degen vid bearbetningen och bubblorna ökar då i storlek när de fylls 

med koldioxid. Glutenproteinerna hjälper till att hålla kvar bubblorna i degen, med 

sina hydrofoba och hydrofila sidokedjor bildar de en proteinfilm vid gränsytan 

mellan bubblornas luft- och vattenfas.   

 

Bildandet av glutennätverket i brödet beror på mjölets sammansättning, övriga 

ingredienser i brödet samt hur degen arbetas (Abang Zaidel et al. 2009). Själva 

glutenbildningen är avgörande för hur brödets inkråm blir. Proteiner i cerealier 

klassificeras efter hur de kan extraheras ut. De fem klasserna är: albuminer som är 

vattenlösliga, globuliner som är saltlösliga, prolaminer som är lösliga i 70 % etanol, 

gluteliner som är lösliga i utspädda syror och baser samt en sista grupp med 

proteinrester som är olösliga. När man pratar om glutenbildande proteiner syftar man 

till gliadin som tillhör prolaminerna och glutenin som tillhör glutelinerna. Begreppet 

glutenfritt innebär att det högst får vara 20 mg gluten/kg saluförd vara 

(Livsmedelsverket 2008). 

 

De hydrofila och hydrofoba sidokedjorna hos 

glutenproteinernas aminosyror gör att det sker 

strukturförändringar då vatten och luft arbetas in i 

degen. De hydrofoba sidogrupper i proteinerna vänder 

sig in mot luften medan de hydrofila sidogrupperna 

vänder sig ut mot vattenfasen. Proteinerna binder 

delvis till varandra med vätebindningar men 

framförallt med disulfidbryggor och det bildas då ett så 

kallat glutennätverk, figur 1. För att det ska bildas 

disulfidbryggor krävs det att två cysteiner hamnar så 

nära varandra att de kan reagera. Vid kraftig 

bearbetning av degen ökar antalet tillfällen då 

disulfidbryggorna kan bildas. Luften som arbetas in 

bidrar till att oxidationer sker, vilka är nödvändiga för 

att disulfidbryggor ska bildas (Johansson et al. 2007).  

 

Styrkan på glutennätverket och halten vatten som krävs beror till stor del på 

proteininnehållet i mjölet. För att glutennätverket ska utvecklas optimalt krävs det att 

degen bland annat bearbetas en viss tid, om den bearbetas för kort tid hinner inte 

tillräckligt många bindningar uppkomma och om den bearbetas för lång tid börjar 

bindningarna som uppkommit att brytas ner. Vid optimal tid, vattenhalt och salthalt 

bildas det ett starkt och bra glutennätverk (Abang Zaidel et al. 2009). Det finns även 

andra faktorer som kan påverka bildningen av glutenätverket. En av dessa är de 

proteaser som finns i mjölet och som bryter ner proteiner. Hög halt proteaser kan 

resultera i att glutentrådarna inte orkar hålla uppe koldioxiden och det ger ett 

glutennätverk som är mindre hållbart (Johansson et al. 2007).   

 

När degen har jäst klart ska den bakas, vilket ofta sker vid temperaturer mellan 200-

240 ºC. Vid de temperaturerna expanderar koldioxiden och brödet ökar i volym. Det 

bildas en skorpa på brödet direkt, eftersom vattnet på brödytan avdunstar (Johansson 

Figur 1. Disulfidbryggorna hos 

gliadin och glutenin. 
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et al. 2007). Maillardreaktionerna som sker på brödytan är mycket viktiga då de 

bidrar med smak och färg till skorpan men kan också vara delaktiga i bildandet av 

negativa produkter så som det cancerogena ämnet akrylamid (Mondal & Datta 2008).  

 

Så länge temperaturen i brödet är 30-50 ºC fortsätter jästen att producera koldioxid 

och etanol men när temperaturen i brödet når 50-70 ºC dör jästsvamparna och 

etanolen börjar avges. Vid de temperaturerna börjar även glutennätverket att stelna 

och glutenproteinerna att denaturera. Vatten avges till stärkelsen som då gelatinerar 

och bidrar till formningen av brödets inkråm. När brödet har kommit upp i en 

innertemperatur på 98 ºC är inkråmet färdigt. När brödet svalnar går en del av 

aromerna som bildats på skorpan in i brödet och det ger även smak till inkråmet 

(Johansson et al. 2007).  

 

 

 

Sensoriska analyser 

 

En vanlig definition av sensorik lyder: ”Sensorisk analys är en vetenskaplig disciplin 

som mäter, analyserar och tolkar reaktioner på egenskaper hos livsmedel och andra 

material som de upplevs med syn-, lukt-, känsel- och hörselsinnet”. Analytiska 

metoder och konsumentmetoder är de två grupper av metoder som vanligen används. 

Vid analytiska metoder har man en analytisk panel som har till uppgift att analysera 

den valda produkten på ett objektivt och analytiskt sätt. Bedömarna i panelen talar 

om i vilken grad de tycker att produkten har de egenskaper som efterfrågas. En typ 

av analytisk metod är skillnadstest då panelen ska se om det finns skillnader mellan 

två eller flera produkter. En annan typ är beskrivande test då panelen avgöra vilka 

skillnader och hur stora de är mellan de olika produkterna. Preferenstest, även 

kallade rangordningstest, är en metod där panelen rangordnar produkten utifrån 

egenskaperna som efterfrågas. När det gäller konsumentmetoder handlar det om vad 

konsumenten tycker om produkten, man mäter hur mycket en produkt gillas eller 

accepteras. Antalet personer i konsumentmetoder är vanligen högre än vid analytiska 

metoder (Albinsson 2010).  

 

 

Fröer – litteraturstudie 

Amarant (Amarantus cruentus Linneus samt Amarantus caudatus Linneus) 

Amarant är ett pseudosädesslag. Ordet amarant kommer från grekiskan och betyder 

”evig”. Man tror att växten härstammar från Mexico och Guatemala (Kauffman 

1992). Idag odlas växten framförallt i Latinamerika, Afrika och Asien. Amarant har 

låga krav på odlingsförhållanden och är tålig mot torka, varmt klimat och insekter 

(Nsimba et al. 2008). Man har funnit tre arter av amarant som har ätliga fröer men 

även ätliga löv. Amarantus cruentus och Amarantus caudatus är två av arterna. För 

Aztekerna var amarant en av stapelgrödorna. När spanjorerna koloniserade stora 

delar av deras marker minskade odlingen av amarant drastiskt.  I mitten av 1900-talet 

odlades amarant bara i små partier i delar av Mexiko, Anderna och Himalaya 

(Kauffman 1992).   
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Bovete 

Figur 3. Brunt bovete. 
Sockerbiten i det vänstra hörnet 

visar storleksförhållandet. 

 

Fröerna har ett högt näringsinnehåll, se tabell I och 

klassas som glutenfria (Capriles et al. 2008). Av 

aminosyrorna är halten lysin hög, vilket hos vete är den 

begränsande aminosyran. Av de fleromättade fetterna 

är det linolensyra som finns i högst mängd (Kauffman 

1992). När det gäller mineraler har fröerna en hög halt 

kalcium, järn och magnesium (Johansson et al. 2007, 

USDA National Nutrient Database 2010).   

 

Amarant har haft många användningsområden 

beroende på var i världen växten har använts. Idag är 

fröerna vanliga att poppa eller mala till mjöl. Som hela 

fröer eller malda används de i pannkakor, bröd, pasta 

och kakor. I Mexico har man en typ av sötsak där poppad amarant mixas med 

sockerlösning. Den kallas "alegría" som betyder ”glädje”. De gör även en typ av 

dryck av rostade och malda amarantfröer (Kauffman 1992).  

 

 

Bovete (Fagopyrium esculentum Moench) 

Bovete är ett pseudosädesslag som tillhör familjen 

Polygonaceae och som oväntat nog är en nära släkting 

till rabarber. Den har varit en viktig gröda för många 

populationer i stora delar av världen. Det är en växt 

som är lätt att odla då den växer utan några direkta 

krav och kan växa på marker där andra växter inte 

trivs. Den passar också bra att odla ekologiskt då den 

växer bra utan konstgödsel och bekämpningsmedel 

(Krkosková & Mrázová 2005). Växten förekommer i 

stora delar av världen men kommer ursprungligen från 

Manchuriet och Sibirien. Den odlas idag framförallt i 

Ryssland, Polen och Nordeuropa men även i Kina 

(Krkosková & Mrázová 2005, Johansson et al. 2007).  

  

De två vanligaste arterna av bovete är Fagopyrium esculentum och Fagopyrum 

tataricum som används för konsumtion. Fröerna är triangulära med ett mörkt hölje 

och ett ljust innandöme. Näringsinnehållet i fröerna är högt, se tabell I. Mineraler i 

fröerna är framförallt lokaliserade till de yttre delarna och bovete innehåller bland 

annat en hög halt magnesium. Fettet består till största del av linolen-, olje- och 

palmitinsyra. Proteinerna i bovete är av högt biologiskt värde då de har en 

välbalanserad aminosyrasammansättning och innehåller bland annat en hög halt av 

lysin och arginin (Krkosková & Mrázová 2005 USDA National Nutrient Database 

2010).  

 

Bovete innehåller flavonoider, växtsteroler och fagopyriner som kan ha 

hälsofrämjande effekter. Växten innehåller även mindre positiva föreningar som 

trypsininhibitorer vilket ger växten vissa antinutritionella egenskaper (Krkosková & 

Mrázová 2005).  

Amarant 

Figur 2. Gulbrun amarant. 
Sockerbiten i det vänstra hörnet 

visar storleksförhållandet. 
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Figur 4. Svarta och vita chiafröer. 
Sockerbiten i det vänstra hörnet 

visar storleksförhållandet. 

Chia 

 

Bovete är konstaterat som glutenfritt men allergiska reaktioner har förekommit hos 

personer som har ätit fröerna, de som har vistats i en miljö med damm från fröerna 

samt de som har sovit på bovetekuddar. Boveteallergi är en IgE medierad reaktion 

som kan liknas med den som sker vid allergi mot sojabönor och jordnötter.  Det är 

inte känt hur vanligt förekommande boveteallergi är, då en hög konsumtionen av 

bovete är begränsad till vissa delar av världen. Man har funnit olika allergen i växten 

som alla är värmestabila. Det protein som tros vara det vanligaste allergenet är 

BW24KD (Wieslander & Norbäck 2001). 

 

Användningsområdena för bovete är stora. Det är vanligt att man maler mjöl av 

fröerna, vilket kan användas som andra spannmålsmjöl förutom att det inte innehåller 

något gluten. Mjölet används framförallt till pannkakor (blinier), bröd och nudlar 

(Krkosková & Mrázová 2005). Speciellt bovetenudlar tillhör det traditionella köket i 

Japan (Kitaguchi et al. 2008). När man tillsätter bovete till bröd ger det en ökad 

mängd socker samt bidrar med en tydligare umamismak och en karakteristisk arom 

(Lin et al. 2009). Om fröerna inte mals till mjöl är det vanligt att de kokas till soppa, 

användas till gröt eller som substitut till ris (Krkosková & Mrázová 2005).  

 

 

Chia (Salvia hispanica Linneus) 

Salvia hispanica är mest känd under namnet ”chia” 

men kallas även ”chia sage” eller ”Spanish sage” 

(Reyes-Caudillo et al. 2008). Chia är en örtväxt som 

tillhör familjen Lamiaceae och som troligtvis har sitt 

ursprung i södra Mexiko och norra Guatemala. Idag 

odlas växten framförallt i Mexico, Bolivia, Argentina, 

Ecuador och Guatemala. Den går att odla i både 

subtropiska och tropiska miljöer och har varit en viktig 

gröda för aztekerna där fröerna framförallt odlades 

för förtäring (Ixtaina et al. 2008). Fröerna som växten 

bildar har en oval form och en storlek på 2.0 mm × 

1.5 mm. De allra flesta fröerna är mörka i färgen men 

det finns även de som är vita. Förutom att färgen skiljer sig åt mellan fröerna så kan 

de även skilja lite i storlek samt i protein- och fettsyrasammansättning (Ixtaina et al. 

2008). 

 

Fröernas näringsinnehåll kan ses i tabell I. Chia innehåller mycket höga halter av 

många essentiella aminosyror som lysin och tryptofan, men även icke-essentiella 

som exempelvis arginin. Av halten fleromättade fetter består cirka 60 % av α-

linolensyra. Fröerna innehåller också antioxidanter och en hög halt kalcium (Ixtaina 

et al. 2008, USDA National Nutrient Database 2010). Då chiafröerna innehåller så 

många viktiga och näringsmässigt bra komponenter finns det i litteraturen ett intresse 

av att kunna använda fröerna i ”functional foods” (Reyes-Caudillo et al. 2008).  

 

Förutom att fröerna har använts som föda, har de även varit viktiga som 

naturmedicin och som en källa till olja. Oljan har i sin tur användes till kroppsvård 

samt som en del i färger som använts till att måla på lergods med. En typ av dryck 
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där fröerna blötläggs i vatten eller fruktjuice är vanlig än i dag i vissa områden i 

Sydamerika (Reyes-Caudillo et al. 2008).  

 

 
 

 

 

 

Hirs (Panicum miliaceum Linneus) 

Flera olika arter av hirs är ätbara, men den vanligaste 

arten är Panicum miliaceum, även kallad ”vanlig hirs” 

eller ”Proso millet”. Växten odlades på många platser 

förr i tiden men fasades ut under 1700- och 1800-talet 

då det på åkrarna gjordes plats för potatis och importen 

av ris ökade (Kalinova & Mourdry 2006, Johansson et 

al. 2007). Växten kommer ursprungligen från 

Sydamerika där den odlas än idag. Den växer i 

subtropiska miljöer och odlas även i Indien och 

Ryssland (Johansson et al. 2007). Hirs kan växa på 

mark med dålig jord. Den kräver inte mycket vatten 

men behöver istället mycket värme och ljus för att 

växa (Johansson et al. 2007, Taylor et al. 2006 ).  

 

Näringsinnehållet i hirs kan ses i tabell I. Hirs klassas som ett glutenfritt frö. De 

aminosyror som finns i högst halt är leucin och metionin (Kalinova och Mourdry 

2006). När det gäller mineralinnehållet är halten järn i fröerna hög jämfört med andra 

fröer (Johansson et al. 2007). Det förekommer en del tanniner och proteasinhibitorer 

i hirs men de har inte bevisats ha någon effekt på proteindigestionen (Ravindran 

1992).   

 

I tredje världen har växten varit en viktig del av stapelfödan och fröerna har använts i 

gröt, pannkakor och ojäst bröd (Taylor et al. 2006). I Europa används fröerna mest 

till djurfoder (Kalinova & Mourdry 2006).  

 

 

Quinoa (Chenopodium quinoa Willdenow) 

Från Anderna i Sydamerika härstammar 

pseudosädesslaget quinoa (Chenopodium quinoa 

Willdenow). Man har funnit spår av att växten odlades 

5000 år f.kr. vilket gör den till en av de äldsta grödorna 

som odlats på den amerikanska kontinenten. När 

Spanien koloniserade stora delar av Sydamerika ersattes 

de flesta av quinoaodlingarna i Colombia, Ecuador, 

Peru, Bolivia och Chile med odlingar av vete och korn. 

Bolivia och Peru står idag för 88 % av 

världsproduktionen av quinoa och det gör dem även till 

de största exportörerna.  Quinoa är en växt som 

tolererar många olika växtförhållanden. Den tål 

temperaturer mellan -1 ˚C till +35 ˚C och kan växa i jord med varierande pH.  

Växten klarar torka och stora mängder regn och är frosttålig så länge den inte har 

börjat blomma (Jancurova et al. 2009).  

Figur 6. Gulvit quinoa. 
Sockerbiten i det vänstra hörnet 

visar storleksförhållandet. 

Quinoa 

Hirs 

Figur 5. Gyllengul hirs. 

Sockerbiten i det vänstra hörnet 

visar storleksförhållandet. 

Hirs 
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Växtens fröer är små, runda, platta och cirka 1,5 mm i diameter. Fröerna innehåller 

saponiner som har en bitter smak och en löddrande förmåga. Fröembryot kan vara 

upp till 60 % av frövikten, vilket bidrar till den höga proteinhalten som fröet har. 

Aminosyrasammansättning är bra balanserad med en hög halt av metionin och lysin 

(Jancurova et al. 2009).  

 

Quinoa klassas som glutenfritt och näringsinnehållet i växten kan ses i tabell I 

(Jancurova et al. 2009). De huvudsakliga fettsyrorna i quinoa är linolensyra, oljesyra 

och palmitinsyra. Quinoa är även en bra källa till mineraler. Jämfört med vete, ris 

och korn innehåller quinoa bland annat högre halt av kalcium, magnesium, järn och 

zink. När fröerna tvättas och skrubbas minskar halten av de bittra saponinerna men 

även en del av mineralerna och vitaminerna går förlorade (Jancurova et al. 2009).  

 

Saponinerna i quinoa är triterpena glykosider som man fram tills nyligen trott varit 

väldigt toxiska men som man nu istället tror skulle kunna ha vissa hälsosamma 

effekter när det är en del av kosten.  Vissa saponiner i kosten har visat sig kunna 

sänka halten plasmakolesterol och gallsalter men de har även visat sig kunna bilda 

olösliga komplex med vissa mineraler. Förutom saponiner har man funnit låga halter 

av tanniner, trypsin inhibitorer, fytinsyra och oxalat i fröerna men vilka effekter de 

har i kosten är ännu inte klarlagt (Jancurova et al. 2009).  

 

Användningsområdet för quinoa är stort. Fröerna i sig kokas vanligen och kan då 

ersätta ris eller användas till soppa eller gröt. Fröerna kan även malas till mjöl som 

sedan kan blandas med andra mjölsorter exempelvis vetemjöl. Mjölblandningen kan 

sedan användas till bröd, nudlar, pasta och kakor (Jancurova et al. 2009).  

 
Tabell I. Översiktstabell över näringssammansättningen hos amarant, bovete, chia, hirs, quinoa, vitt vetemjöl och 
fullkornsvetemjöl. Alla tabellvärden är tagna från samma databas (USDA National Nutrient Database).  

Näringsämne  Amarant Bovete Chia  Hirs  Quinoa Vetemjöl 

vitt * 

Vetemjöl 

fullkorn 

Energi (kcal) 371 343 490 378 368 363 339 

Kolhydrater (g) 65,3 71,5 43,9 72,9 64,2 73,8 72,6 

Kostfiber (g) 6,7 10,0 37,7 8,5 7,0 2,4 12,2 

Proteiner (g) 13,6 13,3 15,6 11,0 14,1 11,5 13,7 

Lysin (g) 0,75 0,67 0,92 0,21 0,77 0,27 0,38 

Arginin (g) 1,06 0,98 1,98 0,38 1,1 0,47 0,64 

Metionin (g) 0,23 0,17 0,09 0,22 0,31 0,16 0,21 

Leucin (g) 0,88 0,83 1,26 1,4 0,84 0,74 0,93 

Fetter totalt (g) 7,0 3,4 30,8 4,2 6,1 1,5 1,9 

Mättade (g) 1,46 0,74 3,18 0,72 0,71 0,27 0,32 

Enkelomättade (g) 1,69 1,04 2,12 0,77 1,61 0,17 0,23 

Fleromättade (g) 2,78 1,04 23,34 2,13 3,29 0,75 0,78 

Aska (g) 2,88 2,10 4,87 3,25 2,38 0,55 1,60 

Kalcium (mg) 159 18 631 8 47 20 34 

Järn (mg) 7,6 2,2 - 3,0 4,6 5,1 3,9 

Magnesium (mg) 248 231 - 114 197 30 138 

Zink (mg) 2,9 2,4 3,5 1,7 3,1 0,8 2,9 

 *vitt industrivetemjöl, 11,5 % protein, oblekt och berikat. Ska motsvara Pågens bagerivetemjöl. 
( –) uppgift saknas. 



  

 

 

 

14 

 

SYFTE 

 

 

Syftet med den här studien är att undersöka amarant, bovete, chia, hirs och quinoa, 

för att se vad de kan bidra med för näringsmässiga och sensoriska egenskaper till 

bröd.  

 

Då användningen av fröer i bröd har ökat de senaste åren finns det hos Pågen AB ett 

intresse av att finna alternativa fröer som kan bidra med intressanta egenskaper till 

bröd. 

 

För att se vad de olika fröerna kan bidra med för positiva och negativa 

näringsmässiga egenskaper utförs först en mindre litteraturstudie. Efter 

litteraturstudien studeras samtliga fröer för att se hur de fungerar i bröd och 

bakningsprocessen. Utifrån egenskaperna väljs de fröer som är mest lämpade ut för 

vidare bakning. Med de utvalda fröerna studeras skillnader vid tillsatser av olika 

mängder hela fröer samt processade fröer. Även försök med fröer som dekor görs. 

Analyser som ligger till grund för urvalsprocessen samt vidare jämförelser av bröden 

är volymmätning, texturmätning, vattenhalt, bildanalys och sensoriska analyser. 
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Figur 7. Degblandare.  

MATERIAL OCH METODER 
 

 

Fröprover 

 

Amarant (Amarantus caudatus Linneus) - helt, Mexico 

Bovete (Fagopyrium esculentum Moench) - helt och krossat, Holland och Kina 

Chia (Salvia hispanica Linneus) - helt och mjöl, Mexico och Argentina 

Hirs (Panicum miliaceum Linneus) - helt, Indien 

Quinoa (Chenopodium quinoa Willdenow) - helt och mjöl, Mexico 

 

 

 

Vattenupptagningsförmåga hos fröerna 

 

Från varje fröprov vägdes 25 g frö upp i en bägare och 100 ml vatten tillsattes. 

Fröerna fördelades jämnt i vattnet med en sked. Blandningen tilläts sedan stå i 20 

minuter. Efter det hälldes blandningen upp på en finmaskig sil som inte släppte 

igenom några fröer. Silen var placerad på ett metallfat som stod på en våg, vars vikt 

var tarerad efter metallfatet. Blandnigen fördelades jämt över silen med en sked och 

fröerna fick sedan stå och droppa av i 5 minuter. Efter det vinklades silen försiktigt 

förhand i 3 minuter så även de sista dropparna fick möjlighet att släppa. Silen togs 

sedan av och vikten på vattnet avlästes och antecknades. Det vattnet som släppt från 

fröerna subtraherades från den totala tillsatta mängden vatten och ett värde på 

fröernas vattenupptagningsförmåga erhölls. För varje frö upprepades proceduren. För 

chia proverna som inte släppte något vatten alls vid första försöket, gjordes nya 

försök där det istället för 100 ml vatten tillsattes 200 respektive 300 ml. Vid tillsatts 

av 200 samt 300 ml vatten omrördes det en extra gång efter en minut för att undvika 

klumpbildningen som skedde i första försöket. I de fallen det fanns fröer från olika 

leverantörer gjordes försöket på båda proverna och ett medelvärde räknades ut. 

 

 

  

Bakningsprocessen 

 

Bakningsprocessen standardiserades, testrecept kan ses i tabell II 

och flödesschema kan ses i figur 8. Det första som gjorde i 

bakningsprocessen var uppvägning av torra ingredienser 

(bagerivetemjöl, frötillsats, salt och socker) i en plastskål enligt 

recept. Då frötillsats gjordes togs motsvarande vikt bort från 

vetemjölsvikten. En fördjupning gjordes i de torra ingredienserna 

och olja tillsattes enligt recept. Till en mätbägare vägdes jäst och 

vatten (ca 24 ˚C) upp enligt recept. Plastskålen samt bägaren 

hälldes båda ner i degblandarens bunke. Bild på degblandare ses i 

figur 7. Degblandaren arbetade ihop degen på lägsta hastighet, 

nivå ett, i två minuter. Efter två minuter vreds hastigheten upp 
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till nivå tre och degen arbetades i 6 minuter vid 

den hastigheten.  

 

När degen arbetats färdig togs den upp från 

degblandaren och fyra degdelar med en vikt på 

610 g stycket vägdes upp. Varje degdel formades 

till en rund boll, trycktes ut och formades till ett 

bröd efter samma procedur.  De ogräddade 

bröden placerades i ”Lyxfranskformar”, som var 

sprayade med bakspray (trennaktiv PR 100). 

Formarna ställdes på en bakplåt som stod i ett 

stick.  

 

Sticket kördes in i jässkåp som hade en 

temperatur på 38 ˚C och en fuktighet mellan 70 

och 80 % beroende på inställning. Där fick 

bröden stå i 60 minuter. Efter det kördes sticket 

in i ugnen. Temperaturen var 230 ˚C när de 

ogräddade bröden kördes in och de första 8 

sekunderna var det inställt ånga. Ångan är till för 

att ge en glansig och fin yta på brödet. Sedan 

sänktes temperaturen manuellt till 185 ˚C. Totalt 

gräddades bröden i 24 minuter. När de var klara 

kördes de ut från ugnen och tippades direkt ut 

från formarna och placerades på en bakplåt för att 

få svalna i 60 minuter. Brödet packades sedan 

hela eller skivade (med hjälp av en skivmaskin) i 

plastpåsar som förslöts med plastklipp. Påsarna 

märktes upp med frö, process, nr och datum. 

 
Tabell II. Ingredienser och deras respektive vikt i det 
standardiserade testreceptet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första provbakningen – urvalsprocess för fröer 

 

Vid första provbakningen bakades en sats bröd (vilket motsvarar fyra färdiga bröd) 

med respektive frö, totalt sex satser. Den första satsen som gjordes var kontrollbröd, 

kallade nollprov och till den tillsattes bara ingredienserna enligt testreceptet utan 

Ingredienser Vikt (g) 

Bagerivetemjöl 1900 

Frö 38-190 (varierande 

beroende på försök) 

Socker 50 

Salt 70 

Olja (raps) 50 

Jäst (jästlösning) 70 

Vatten 1050 Figur 8. Flödesschema över 

bakningsprocessen.  
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några ändringar. De övriga fem satserna gjordes med en frötillsats på 10 % av 

mjölvikten vilket motsvarade 190 g. En ny sats för respektive frö: amarant, bovete, 

chia, hirs och quinoa. Samma vikt som tillsattes i form av frö togs bort från 

mjölvikten vilket resulterade i att mjölvikten som tillsattes till fröbröden var 1710 g. 

Inga andra ändringar av testreceptet gjordes till någon av satserna. Alla bröden 

bakades enligt bakningsprocessen ovan där jässkåpets fuktighet var satt till 80 %.  

Bakningsordningen för bröden var nollprov, amarant, bovete, chia, hirs och quinoa. 

 

På de färdiga bröden gjordes mätningar av volym, mjukhet och vattenhalt. En 

bildanalys samt sensorisk analys utfördes också.  Med de olika analyserna och 

litteraturstudien till hjälp valdes tre fröer ut för vidare bakningsförsök. Två av 

fröerna, chia och bovete, valdes ut för djupare studier och det tredje fröet, quinoa, 

valdes ut för mindre studier, se ”Resultat och diskussion”. 

 

 

 

Andra provbakningen – optimering av utvalda fröer 

 

Med de tre utvalda fröerna, chia, bovete och quinoa gjordes olika bakningsförsök 

både med hela och processade fröer i degen och som dekor ovanpå bröden. Alla 

försök som gjordes följde de olika stegen i bakningsprocessen och fuktigheten i 

jässkåpet var satt till 75 %. Undantag från testreceptet redovisas nedan. 

 

 

Provbakning med chia 

Provbakningen med chia gjordes med hela chiafröer samt med chiamjöl.  Chiamjölet 

består av chiafröer som först har gått igenom en skruvpress där en del olja har skiljts 

av från fröerna och resterna har sedan gått igenom en hammarkvarn.  

 

De tre första försöken som gjordes var med chiamjöl i mängderna 2, 5 och 10 % av 

mjölvikten, vilket motsvarar 38, 95 och 190 g. Till de med 5 respektive 10 % 

chiamjöl användes bara 1000 g vatten medan det till försöket med 2 % chiamjöl 

användes 1050 g vatten, då degkonsistensen utan det extra vattnet blev för styv. Den 

mängd som tillsattes i form av chiamjöl togs bort från vetemjölsvikt. Bakningsförsök 

då halten hela chiafröer varierades gjordes också. De olika doseringarna som gjordes 

då var med 3 och 5 % av mjölvikten. Två degsatser bakades med 5 % och en sats 

bakades med 3 %. Mängden vatten som tillsattes till alla tre satser var 1000 g.  

 

Försök gjordes också där hela chiafröer användes som dekor. Två olika tekniker 

testades för att fästa fröerna på bröden. Den första tekniken var att bröden fuktades 

något och rullades ojästa i fröerna. Den andra tekniken var att de färdigjästa bröden 

sprayades med vatten och fröerna ströddes över.  
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Provbakning med bovete 

Av botvete fanns två varianter, ett som var helt och ett som var industrikrossat. 

Försök gjordes både med varierande mängder helt respektive krossat bovete i brödet 

samt som dekor. 

 

De första tre försöken på bovete gjordes med den industrikrossade boveten. Den 

tillsattes till bröden i mängderna 2, 5 respektive 10 %. Ett försök med egenhändigt 

krossat bovete gjordes också, den var då krossad med en brödkavel. Till den satsen 

tillsattes 5 % krossat bovete. Tillsatsen vatten till de fyra satser var 1050 g. 

Bakningen med helt bovete gjordes där 5 och 10 % frö av mjölvikten tillsattes. Två 

brödsatser med 5 % och en sats med 10 % gjordes. Den tillsatta vattenmängden till 

de sista satserna var 1000 g. 

 

Industrikrossat bovete och helt bovete testades att ha som dekor på bröden. Efter 

jäsning sprayades bröden med vatten och boveten ströddes över.  

 

 

Provbakning med quinoa  

Inga bakningsförsök gjordes med olika mängder quinoa i bröden. Det gjordes istället 

försök med quinoa som dekor på bröden. Tillvägagångssättet var samma som i 

försöket med chia.  

 

Då quinoan i det sensoriska testet vid urvalsprocessen visade sig ha en icke 

tilltalande smak, gjordes det ett försök där smakskillnader jämfördes mellan skållad, 

blötlagd och icke processad quinoa. För varje försök användes 25 g quinoa. Till 

fröerna som skållades användes 200 ml vatten som de tilläts ligga i 60 minuter efter 

att det kokande vattnet hällts över fröerna. De fröer som fick ligga i blöt gjorde det i 

60 minuter i 200 ml kallt vatten. Vattnet hälldes av fröerna innan de jämfördes med 

de icke processade. Vid smaktest på fröerna gjordes en jämförelse om bitterheten 

hade minskat i något av proverna, ingen sensorisk panel användes. 

 

 

Bakning med ”Energi”  

För att ta studien till ett steg längre gjordes försök där de tre utvalda fröerna tillsattes 

i tur och ordning till ett av Pågens egna bröd ”Energi”. En tillsats på 7 % frö av 

mjölvikten gjordes till respektive brödsats.  

 

Receptet till brödet ”Energi” var samma som det som användes i produktionen 

förutom att alla ingredienser delats på 100 och en bestämd mängd extra vatten 

tillsattes. Ingredienserna i brödet var solrosfrö, linfrö, klippt råg, bagerivetemjöl, 

bagerisikt, fullkornsvetemjöl, förjäst vetemjöl, vetesurdeg, salt, vetegluten, enzym, 

bakvört, rapsolja, jästlösning och vatten.  Även om 7 % frö tillsattes, gjordes ingen 

borttagning av mjölvikt. Bakningsproceduren ovan följdes förutom några mindre 

undantag. Fuktigheten i jässkåpet var satt till 70 %. Varje bröd vägde innan 

gräddning 775 g och formarna som användes var ”Energiformar”. Temperaturen för 

ugnen var ändrad från den standardiserade bakningsprocessen. Starttemperaturen var 

på 230 ˚C, ånga i 8 sekunder och sedan en sänkt temperaturen till 190 ˚C men en 
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gräddningstid på 26 minuter. Av de fem satser som gjordes hade tre av dem en 

frötillsats på 7 % hela fröer från chia, quinoa eller bovete. Det två andra försöken var 

dels ett testförsök då receptet provades ut och dels ett referensförsök. Brödsatserna 

med chia och bovete fick jäsa 10 minuter mer än de andra, då de ej var färdigjästa 

efter 60 minuter. 

 

Även fyra försök med dekor gjordes där quinoa, chia, krossat bovete samt en 

bladning av chia och quinoa ströddes på efter att de färdigjästa bröden sprayats med 

vatten. 

 

 

Övriga bakningsförsök  

För att ha fler nollprov att jämföra med gjordes det i slutet av studien ytterligare två 

nollprov. Den standardiserade bakningsprocessen följdes enligt ovan men 

fuktigheten var satt till 70 %. Ett annat försök där effekterna av varierad 

uppslagningstid, tiden från att degen är färdigblandad till att den står i jässkåpet, 

kontrollerades också. Testreceptet och bakningsproceduren följdes och fuktigheten 

var satt till 75 %. Den första satsen gjordes normalt då tiden från att den var 

färdigblandad till att den var i jässkåpet var 9 minuter. Ett andra försök gjordes där 

det togs hjälp av en annan provbagare och tiden var då 4 minuter.  

 

 

 

 

Analyser på bröd  

 

Olika typer av analyser gjordes på respektive bröd för att kunna konstatera eventuella 

skillnader. Mätningarna gjordes med hjälp av personal på analyslaboratoriet. Innan 

respektive instrument användes kalibrerades de.  

 

 

Volymmätning (TexVol instruments BVM-L500)  

Instrumentet använder laserteknik för att bestämma korrekt 

volym på produkten. En lasersensor rör sig i en halvcirkel runt 

den roterande produkten och läser på så vis av volymen. Det 

första som görs vid mätningen är att ett speciellt metallspjut 

väljs ut efter respektive produkt. Samma spjut används till alla 

mätningar i dessa försök. Spjutet fästs i instrumentet och 

brödet vägs.  Vikten och produktnamnet skrivs in i tillhörande 

datorprogram. Brödet fästs på spjutet och instrumentet startas. 

Från samma sats mäts tre bröd och medelvärdet räknades ut. 

Volymen som erhålls är i ml men med hjälp av vikten som 

skrivs in erhålls även den specifika volymen i ml/g. 

 

 

Figur 9. 
Analysinstrument för 

volymmätning. 
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Figur 10. 
Analysinstrument 

för texturmätning. 

Figur 12. 
Analysinstrument 

för bildanalys. 

Figur 11. 
Analysinstrument 

vattenhaltsmätning.  

Texturmätning (TexVol instruments TVT-300 XP)  

Texturmätningen går ut på att en avkännare i metall (probe) trycker ner 40 % av 

produktens inställda höjd på 25 mm. Kraften som krävs för att trycka ner mäts i g. I 

datorprogrammet för texturmätaren fylls olika inställningar i, enligt speciella 

instruktioner, däribland höjd på produkten och att den ska trycka ner 40 %.  

 

 

För mätningarna krävs att brödet är uppskivat. Från brödet 

plockas ändbitarna plus två skivor bort från varje sida av brödet. 

För varje mätning läggs två skivor upp som tillsammans har 

höjden 25 mm. De första skivorna som mäts är de två mittersta 

skivorna. Efter det tas det två skivorna som nu är ytterst från 

höger sida och sist tas de två skivorna som är ytterst från vänster 

sida för mätning. Samma ordning på mätningarna görs alltid för 

att erhålla reproducerbarhet. Ett medelvärde av alla mätningar 

erhålls. 

 

 

 

Mätning av vattenhalt (HB43 Halogen Moisture Analyzer ) 

Instrumentet använder halogenteknik för upphettning av provet. 

Värmeelementet består av en halogenradiator som snabbt torkar 

ut provet. Mätningen är fukthalt i procent. När instrumentet ska 

användas tas den femte brödskivan ut från brödet. Skivan mixas i 

en mixer på maxhastighet i cirka 5 sekunder.  Sedan lyfts locket 

på instrumentet upp och 2-3 g prov placeras i provskålen i 

instrumentet. Provet fördelas så jämnt som möjligt över skålen 

och locket stängs sedan och mätningen startar.  När mätningen är 

klar indikeras detta på skärmen.  

 

 

Bildanalys med C-Cell (från Calibre Control International) 

Instrumentet gör en bildanalys genom att först fotografera 

brödskivan och sedan med ett avancerat bildanalysprogram 

analysera fotografiet. När man ska analysera skivorna tar man 

först bort de yttre skalkskivorna plus två skivor från båda ändarna 

av brödet. Den första skivan som analyseras är den som är i 

mitten av brödet, den andra som analyseras är den från höger sida 

av brödet och sist analyseras den skivan från vänster sida av 

brödet.  

  

 

Sensoriska analyser  

Ett redan befintligt bedömningsprotokoll ändrades för att passa preferenstesten som 

gjordes med fem respektive tre olika bröd, se bilaga 1 och 2. Panelen, som bestod av 

personal på Pågen, fick rangordna proverna, en skiva bröd från varje prov, i den 

ordningen som de tyckte om bröden med avseende på smak och utseende. Det brödet 
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bedömarna i panelen tyckte bäst om fick högst poäng (när det var fem produkter blev 

den högsta poängen 5 och vid tre produkter blev poängen 3). De produkter de tyckte 

minst om fick lägst poäng (1 poäng). Poängen räknades samman för varje bröd och 

en preferensordning kunde då urskiljas.  
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RESULTAT OCH DISKUSSION 
 

 

Vattenupptagningsförmåga hos fröerna 

 

Om något frö tar upp väldigt mycket vatten under bakningsprocessen kan det ge 

problem. Försöket med vattenupptagningsförmåga gjordes för att ta reda på om det 

var något av fröerna som hade de tendenserna. Exakt antal ml som fröerna tar upp är 

inte det viktiga i försöket utan mer om något av fröerna skiljer sig från de andra 

genom att ta upp mycket vatten.   

 

Försöket visade att alla fröer utom chia hade ungefär samma 

vattenupptagningsförmåga, tabell III. Av de 25 g frö som tillsattes togs 13-17 ml 

vatten upp från de ursprungliga 100 ml. Chia släppte inte ifrån sig något vatten alls 

vid tillsatts av 100 respektive 200 ml. Fröerna bildade bara en stor geléaktig klump. 

Det var inte förrän fröerna lades i 300 ml som de inte kunde binda upp allt vatten och 

de släppte då ifrån sig 49 ml. När amarant lades i vatten bildades små enheter som 

drogs upp till ytan eller ner till botten.  

 
Tabell III. De olika fröernas vattenupptagningsförmåga. Då densiteten för vatten är nära ett har ml vatten 
likställts med g vatten. För vattenupptagningsförmågan har vatten kvar subtraherats från vatten tillsatt och ett 
värde för vattenupptagningsförmågan har erhållits.  

  

Frö Frömängd (g) Vatten tillsatt (ml) Vatten kvar (g) Vattenupptagning (ml)  

Quinoa 25 100 83 17 

Amarant  25 100 84 16 

Hirs  25 100 87 13 

Bovete  25 100 84 16 

Chia 25 100 0 100 

Chia  25 200 0 200 

Chia  25 300 49 251 

 

Vid kontroll av chiafröerna som legat i vatten under några minuter kunde det ses att 

vattnet inte hade tagits upp i fröet utan lagt sig som ett hölje runt fröet. När man 

kände på fröet var det en geléaktig konsistens som även kändes igen från linfrö som 

legat i vatten. Även vid jämförelse av användningsområdena för chia och linfrö kan 

många likheter ses. Enligt B. Ekstam universitetslektor på Linnéuniversitet 

(personlig kontakt, 3 maj 2010), beror den gelébildande förmågan på att det sitter 

starkt hydratiserade polysackarider på fröet, vars funktion är att vara ett skyddande 

lager samt behålla fröets fukt.  
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Första provbakningen – urvalsprocess för fröerna 

 

Under den första provbakningen gjordes sex satser med olika bröd, en sats med 

nollprov och sedan en sats för varje frö av amarant, bovete, chia, hirs och quinoa. Till 

bröden med frö, var tillsatsen 10 % av mjölvikten och alla fröer tillsattes hela. För de 

sex satserna gjordes mätning av textur dag 1, som är dagen efter bakningen, dag 4 

och dag 5. De andra analyserna som gjordes, specifik volym och vattenhalten, mättes 

enbart dag 1. Även en sensorisk analys av typen preferenstest gjordes på bröden 

innehållande fröer även den gjordes dag 1. 

 

Vid jämförelse av de olika brödproverna kunde det ses att den specifika volymen inte 

påverkades nämnvärt av frötillsatsen när det gällde amarant bovete och quinoa 

jämfört med nollprovet. Det var enbart vid tillsats av chia och hirs som det kunde ses 

att den specifika volymen hade minskat anmärkningsvärt, tabell IV. 
 

Tabell IV. Den specifika volymen samt vattenhalten för bröden med amarant, bovete, chia, hirs, quinoa samt 
nollprov.  

Bröd Medelvärde  

spec. volym (ml/g) 

Vattenhalt (%) 

Nollprov 3,48 37,0 

Amarant 3,41 35,7 

Bovete 3,40 35,4 

Chia 3,22 38,3 

Hirs 3,25 37,2 

Quinoa 3,53 36,2 

 

När det kommer till vattenhalten var det chia och hirs som hade den högsta 

vattenhalten och bovete och amarant som hade den lägsta. En låg specifik volym och 

en hög vattenhalt kan hänga ihop med att brödet möjligtvis inte blev helt färdigbakat. 

Vid tillsats av mycket fröer gör det lätt att brödet blir mer kompakt på grund av att 

glutennätverket inte utvecklas lika bra. Det kompakta brödet gör sedan att 

värmeöverföringen inte är lika effektiv och det tar då längre tid för vattnet att 

transporteras bort än det gör med ett luftigare bröd. Resultatet skulle då bli att brödet 

får en högre vattenhalt och om det är en av anledningarna till den mindre volymen 

hade en längre bakningstid behövts.  

 

Tabell V visar de exakta värdena från texturmätningen och figur 13 visar 

texturkurvorna för de olika bröden. Värdena för texturmätningarna är något osäkra 

då det blir väldigt höga värden om avkännaren träffar precis på ett frö. 

 
Tabell V. Den kraft som behövs för att trycka ner skivorna 40 %. Från de olika delarna på brödet är tre mätningar 
gjorda och från dem har ett medelvärde räknats ut som redovisas i tabellen.  

Bröd Medelvärde 

dag 1 (g) 

Medelvärde 

dag 4 (g) 

Medelvärde 

dag 5 (g) 

Nollprov 796 1190 1413 

Amarant 714 1049 1188 

Bovete 602 1141 1157 

Chia 859 1355 1494 

Hirs 685 1278 1346 

Quinoa 730 1185 1135 
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Figur 13. Texturkurvor för nollprov, bröden med amarant, bovete, chia, hirs och quinoa. Desto högre värde desto 
hårdare är bröden då det krävs större kraft för att trycka ner dem 40 %.  

 

Det man tydligt kan se hos bröden är att värdena blir högre för varje dag vilket 

innebär att bröden blir hårdare och det behövs då mer kraft för att trycka ner dem 40 

%. Spridningen på bröden är ganska stor dag 1 men brödet med chia ligger högst 

vilket man även kunde känna när man kände på det med fingrarna. Spridningen var 

ännu större dag 5 än den var dag 1. Texturvärdet på brödet med quinoa hade minskat 

dag 5 jämfört med dag 4. Det är inte troligt utan beror antagligen på mätningsfel eller 

att bröden inte var jämförbara då mätningarna som gjordes varje ny dag var på ett 

nytt bröd från samma sats.  Värt att nämna är att brödet med chia hade små 

mögelkolonier dag 4 vilket är tidigt men kan ha att göra med den höga vattenhalten.  

 

Även en bildanalys med instrumentet C-cell gjordes där inkråmet hos bröden med frö 

jämfördes med nollprovet. Det som kunde ses allra tydligast var att brödet med chia 

var mycket mer kompakt och de hål som fanns var mycket mindre och tätare än hos 

alla de andra bröden. Bröden med bovete och hirs hade en del större hål och några 

mindre medans quinoa och amarant båda hade hål som var mindre och jämnare i 

storleken. Antal celler i skivorna varierade men inga direkta samband kunde kopplas 

mellan antal celler och fröerna. På grund av flytt av instrument och tekniska 

svårigheter fanns det ingen möjlighet att överföra bilderna till rapporten. 

 

Vid jämförelse med Pågens egna bröd finns det inget som har precis samma 

ingredienser som nollprovet ovan. Deras vita bröd ”Rosta” är det som liknar 

nollprovet mest, förutom att det även innehåller bland annat veteskållning. 

Veteskållningen är med för att den bidrar till ett saftigare bröd då det kan ta upp mer 

vatten. Under mätningar april 2009 till mars 2010 hade brödet en genomsnittlig 

vattenhalt på 35,6 % och en specifik volym på 4,9 ml/g. Texturen var mätt på bröden 

dag 1, dag 3 och dag 7 och värdena var 507 g, 656 g respektive 831 g. Då 

bakningsprocessen inte är densamma och inte heller ingredienserna går värdena inte 

att jämföra rakt av men de ger ett ungefärligt värde för vad som är normalt för ett vitt 

bröd. Att just volymen är så mycket större beror framförallt på att bakningsprocessen 

inte är densamma. 
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Sensorisk analys - preferenstest 

På de olika bröden från första provbakningen med frötillsats gjordes ett preferenstest 

med en testpanel som bestod av sju bedömare från Pågen. Bedömarna i panelen 

bestod av både tränad och icke tränade personer som alla har gemensamt att de med 

jämna mellanrum gör sensoriska bedömningar för Pågen. Kodningen på bröden 

gjordes med bokstäver och poängen räknades samman från alla bedömare.    

 

Panelen tyckte bäst om brödet med bovete följt av det med chia. Efter de bröden kom 

ett ganska stort glapp där quinoa och amarant blev de bröden som fick minst poäng, 

se tabell VI.  

 
Tabell VI. Kodningen visar vilken bokstav de olika bröden hade för testpanelen. Poängen till höger är den totala 
poängen som respektive bröd fick av testpanelen. 

Kodning Bröd Poäng 

A Amarant 15 

B Bovete 32 

C Chia 26 

D Hirs 18 

E Quinoa 14 

 

 

De kommentarer bedömarna gav på bröden var att de tyckte att brödet med amarant 

smakade och luktade mycket mögel och att det med quinoa var väldigt bittert och 

starkt i smaken och lukt. De tyckte att boveten gav en god smak och var lagom hårda 

att bita i när den var i brödet. Smak samt textur på chia var omtyckt av panelen. 

 

 

Urval av fröer 

Efter de olika analyserna valdes de fröer ut som skulle gå vidare för forstsatta 

bakningsförsök. Med litteraturstudien som grund var det inget av fröerna som 

uteslöts på grund av den informationen. Alla fröerna hade bra näringsegenskaper och 

inget av fröerna hade några direkt bevisade negativa effekter hos människor. 

Fröernas vattenupptagningsförmåga, där chia skiljde sig, var även det med som en 

faktor som behövde övervägas under vidare bakning.  

 

När det gällde analyserna som gjordes på de olika bröden visade det sig att boveten 

som fick högst poäng i preferenstestet inte hade några direkt avvikande resultat från 

textur, vattenhalt eller volymmätningen. Detta gjorde att bovete blev ett av fröerna 

som valdes ut för vidare bakningsförsök. Chia som kom på en andra plats i 

preferenstestet hade något mer avvikande värden på den specifika volymen, 

vattenhalten och texturen. På grund av den höga preferensen och att fröet 

näringsmässigt bidrar med en hög halt α-linolensyra valdes fröet ut för vidare 

bakning även om bakningsegenskaperna inte var optimala. Det sista fröet som valdes 

var quinoa även om det enbart skulle göras mindre bakningsförsök på det. Fröet fick 

dåligt värde på preferenstestet men det fanns ett intresse av att se om det gick att 

minska bitterheten hos fröerna.  
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Andra provbakningen – optimering av utvalda fröer 

 

De fortsatta bakningsförsöken anpassades till de utvalda fröerna och de resultat som 

redan hade erhållits om dem. Vid alla försök där frö tillsattes till degen gjordes 

analyser av den specifika volymen, vattenhalten och texturen vid dag 1. Med chia 

gjordes det försök med hela fröer och med chiamjöl. Med bovete gjordes det försök 

med helt bovete, industrikrossat bovete och eget krossat bovete. När det gäller 

quinoa gjordes det bara bakningsförsök med fröet som dekor på bröd och inte med 

frö i degen, då projektet behövde begränsas på grund av tidsbrist. Efter alla försök 

gjordes två nollprov för att ha dem som referensvärden. Alla resultat visas i tabell 

VII. Variationen mellan proven är acceptabel och man kan se att dessa nollprover 

jämfört med de som bakades i första urvalsprocessen har fått en större volym och är 

med stor sannolikhet mer jämt formade. 

 
Tabell VII.  Medelvärdet för den specifika volymen, texturen och vattenhalten dag 1 hos de brödsatserna med 
olika tillsatser av bovete respektive chia. Då det är en siffra inom parantes visar det på två repeterade 

bakningsförsök. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildanalysen som gjordes på de olika bröden visade att bröden med chiamjöl blev 

mer kompakta, då inkråmet blev tätare med mindre luftbubblor. Redan vid tillsats av 

2 % frömjöl kunde detta ses. Vid tillsatser av helt chia ses samma tendenser som med 

mjölet.  Även krossat bovete gav kompaktare bröd med mindre hål. Det hela bovetet 

var likt nollprovets inkråm med både stora och små hål. Det kunde ses hos några av 

bröden att inkråmen var något skadade vilket antagligen beror på att de har skivats 

när bröden varit för varma. Det kunde exempelvis ses hos bröden med 5 % krossat 

bovete. 

 

Försök med varierad halt chia 

Det första bakningsförsöket som gjordes med chia var ett försök då hel chiafröer 

blötlades i vatten. Försöket misslyckades helt då det bara blev en gelémassa och 

degen ville bara ha mer och mer mjöl under den mekaniska bearbetningen. Inga fler 

försök med blötlagda fröer gjordes då det inte är en behändig process i 

bageriindustrin.  

Brödsats Medelvärde  

spec. volym (ml/g) 

Medelvärde 

textur (g) 

Vattenhalt 

(%) 

Chia mjöl 2 %  3,78 585 36,7 

Chia mjöl 5 % 3,45 849 35,8 

Chia mjöl 10 % 3,21 1062 35,3 

Chia helt 3 % 3,33 1029 37,0 

Chia helt 5 % (1) 3,43  767 36,4 

Chia helt 5 % (2) 3,24 1100 36,8 

Bovete kross 2 % 3,48 703 37,6 

Bovete kross 5 % 3,53 592 37,9 

Bovete kross 10 % 3,33 1008 36,5 

Bovete eget kross 5 % 3,75 603 36,2 

Bovete helt 5 % (1) 3,49 1164 35,7 

Bovete helt 5 % (2) 3,51 825 36,3 

Bovete helt 10 % 3,44 830 36,0 

Nollprov (1) 3,89 692 36,2 

Nollprov (2) 3,62 734 36,6 
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Bakningarna med chiamjöl visade att satsen med 10 % chiamjöl gav väldigt 

kompakta bröd.  De hade en låg volym, låg vattenhalt och ett högt värde vid 

texturmätningarna. Den hade även en väldigt distinkt lukt som inte vara tilltalande. 

De andra tillsatserna med 2 och 5 % visade inte på så stora skillnader och värdena är 

mer lika nollprovens.  

 

Vid tillsatserna av hela chiafröer med halterna 3 och 5 % blev skillnaderna inte så 

stora att det går att dra någon slutsats mellan dem. För ögat och smaken är halten 

med 5 % den som tilltalar mest då den med 3 % försvinner något. Fröerna ger lite 

smak och konsistens till brödet. Ett repeterat försök med 5 % gjordes för att se 

skillnader. Försöket visade att det blev väldigt stora skillnader i resultatet på 

texturmätningarna, se tabell VII.   

 

 

Försök med varierad halt bovete 

Bakningsförsöken med 10 % industrikrossat bovete gav ett högt värde på 

texturmätningen och ett lågt värde på den specifika volymen. Smakmässigt blev 

halten något hög och inte direkt tilltalande. Halterna på 2 och 5 % hade analysresultat 

som liknade nollprovets och halten på 5 % var lagom smakmässigt.  Det egna 

krossade bovetet gav det bröd med störst specifik volym och lägst vattenhalt men 

inte tillräckligt stora skillnader från nollprovet att det går att dra några ordentliga 

slutsatser, se tabell VI. Utseendemässigt syntes inte det krossade bovetet något i 

inkråmet men det syntes i skorpan och gav där ett tilltalande utseende.  

 

Vid tillsats av helt bovete skiljde analysresultaten inte så mycket mellan 5 och 10 %. 

Det var större skillnad mellan dubbelproven än det var mellan det ena försöket på 5 

% och det på 10 %. Det kan ha att göra med att det ena provet på 5 % var ute något 

längre i luften på grund av dataproblem som uppstod. Den hela boveten kändes något 

hård och stor i brödet men den gillades i de föregående preferenstesten. Något 

mellanting mellan krossad och hel bovete hade varit att föredra. För ögat och smaken 

känns det för lite med 5 % frö men lite för mycket med 10 %. Boveten som användes 

till försöken var från olika leverantörer och skiljde något då den ena var mer skalad 

än den andra men inga skillnader i smak kunde urskiljas mellan de olika 

leverantörernas fröer. 

 

De repeterade försöken med helt bovete och även chia gav väldigt olika resultaten. 

Felkällor som fanns i bakningsprocessen är samlade under ”Slutdiskussionen”. Men 

en av de två största orsaker till att just dessa prover blev så olika tros vara att de 

bakades i olika ugnar, vilket de gjordes för att hinna med mycket under samma dag.  

 

Det spekulerades i om en varierad uppslagningstid, som var tiden från att den är klar 

i degblandaren till att den står i jässkåpet, kunde förklara de olika värdena. För att 

undersöka om det kunde vara en bidragande faktor gjordes ett bakningsförsök där 

uppslagningstiden varierade och mätning av textur gjordes sedan dag 1. Det första 

försöket gjordes med en uppslagningstid som skulle motsvara den normala och då 

erhölls ett värde på 748 g och det andra försöket som gjordes var ett försök där hjälp 

erhölls så att uppslagningstiden minskades från 9 till 4 minuter. Värdet som erhölls 
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var då 760 g. Ett tredje försök gjordes även med en förlängd uppslagningstid men det 

försöket blev misslyckat då ugnens inställning var fel. Slutsatsen från försöken blev 

att tiden som varierade i försöket inte var tillräckligt för att ge någon egentlig 

skillnad på mjukhetsresultaten. När Pågen AB gör mätningar på sina egna bröd är en 

variation på 200 g godkänd inom samma sats. 

 

 

Försök med quinoa 

Då det fanns ett intresse av att minska den bittra smaken i quinoa gjordes ett försök 

där skillnaden testades mellan skållad, blötlagd och icke processad quinoa. Det 

visade sig då att skållningen gjorde att fröerna blev något mjukare och den bittra 

smaken minskade något. Skillnaden mellan att blötlägga dem i kallvatten eller inte 

behandla dem alls gav ingen direkt märkbar skillnad i smaken eller textur. 

 

Fröer som dekor 

Vid utveckling av nya bröd är det inte bara insidan som är viktig utan även utsidan 

eftersom det är det första konsumenterna ser. Att dekorera bröd med fröer ger både 

utseendemässigt ett lite mer spännande bröd men bidrar också till ett bröd med högre 

näringsinnehåll. Förutom smak och utseende är det även viktigt att fröerna fäster på 

brödet. De två olika försöken med att fästa fröerna fungerade ganska bra men 

försöken där fröerna ströddes på efter jäsningen var att föredra, då det gjorde dem 

mer jämt fördelade.  

 

Det gjordes ett preferenstest på dekoren där testpanelen bestod av nio bedömare från 

Pågen, resultatet kan ses i tabell VIII. Preferenstestet som gjordes visade att panelen 

föredrog chia i första hand, sedan bovete och sist quinoa. Preferensskillnaden mellan 

quinoa och bovete var inte stor. Åsikterna om dekorerna gick isär hos bedömarna och 

då de enbart fick smaka på en skiva bröd fick de inte heller med helheten.  
 
Tabell VIII. Resultat från preferenstest med quinoa, bovete respektive chia som dekor  

Kodning Bröd Poäng 

560 Quinoa 14 

592 Bovete (krossad) 16 

775 Chia 24 

 

 

Chia gav en god smak och en krispighet som påminde om vallmofrö. De få vita 

chiafröerna var inte lika tilltalande i utseendet som de svarta. Quinoa blev lite mer 

gyllengul och tappade sin bittra och starka smak och fick en godare rostad smak. I 

det fallet då quinoan hade hamnat på sidan av brödet hade den kvar en del av sin 

bittra smak då den inte blivit lika rostad som de på ovansidan. Storleken på quinoa 

var bra för att använda som dekor men skulle antagligen inte användas själv utan 

tillsammans med andra fröer. Den krossade bovete fick även den lite mer smak när 

den rostats och smakade mer som ett typiskt sädesslag.  Det gjordes även ett försök 

med helt bovete som inte var med i preferenstestet då det blev för stora och hårda 

fröer som möjligtvis hade kunnat orsaka tandskador. Sammantaget fäste alla fröerna 

okej på brödet men mycket fröer försvann under skivningen.  
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Bakning med ”Energi” 

Bakningsförsök med Energireceptet gjordes med 7 % tillsats av quinoa, bovete 

respektive chia samt med fröerna som dekor. Resultaten av försöken bedömdes i en 

sensorisk diskussion med två produktchefer samt en råvaruspecialist. Smak, lukt, 

utseende, textur och helheten var kriterier som kontrollerades.   

 

Chia som dekor bedöms som okej men hade gett större kontrast på ett ljust bröd, se 

figur 14. När fröerna är i brödet försvinner de och syns ej i inkråmet, vilket inte är 

negativt.  En svag lukt känns och de smakar bra. De bidrar med en textur till bröden 

genom att de knastrar en aning. Detta är en ny typ av textur för bröd som det inte 

finns så mycket av på marknaden. För att ta reda på om det är en något som 

konsumenter tycker om krävs det vidare tester. Som helhet passar chia bra i ett mörkt 

bröd. 

 

Quinoa som dekor syns tydligt då fröerna är ganska stora och 

ljusa. Även i inkråmet syns quinoan tydligt. Lukten är tydlig 

och något annorlunda hos bröden. När det kommer till smaken 

så är det en skarp smak med något annorlunda bitterhet. Som 

textur bidrar fröerna med ett tuggmotstånd som är lagom i 

storlek. Helhetsintrycket är att det är något annorlunda och nytt 

men frågan är om konsumenten tycker om den typen av smak. 

En eventuellt lägre dosering av fröet hade kanske minskat den 

bittra smaken eller om fröerna hade tillsats till ett redan sött 

bröd. 

 

Boveten som användes som dekor var krossad och gillades, då 

den bidrog till en fint utseende. Även den hela boveten i brödet 

var omtyckt. Det fanns en svag doft och smak av spannmål om 

brödet innehållande helt bovete. Utseendemässigt syntes de 

bara då de hade blivit delade av skivmaskinen.  Till texturen 

bidrog de med ett tuggmotstånd som var trevligt. 

Helhetsintrycket var bra och att de troligtvis hade passat bra att 

tillsättas i många olika typer av bröd.  

 

Figur 14. Närmast i bild 
dekorering med bovete, 
sedan chia/quinoa, följt 
av chia och sist quinoa.  
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SLUTDISKUSSION 

 

Litteraturstudien 

 

Vid litteratursökningen skulle förutom bakgrund på fröerna även marknadsaspekter, 

tillgång, produktsäkerhet (bakterier, toxiner, bekämpningsmedel, tungmetaller och 

mögelgifter), pris, bakning, smak, näringsaspekter, miljöpåverkan, etik och 

odlingsförhållanden tas upp. 

 

Av den litteraturen som genomsöktes visade det sig att alla fröer hade ett väldigt bra 

näringsvärde som bra kompletterar näringsinnehållet i vete. De olika fröerna har 

olika bra näringsegenskaper som hög halt proteiner, fleromättade fetter och 

mineraler, med vilka de kan bidra till bröd. Inget av fröerna innehåller något gluten 

vilket inte är så relevant i denna studie ur allergisynpunkt utan för att de då inte kan 

vara med och bilda glutennätverk i brödet. Värt att nämna är att även om de olika 

fröerna innehåller höga halter av olika mineraler så blir den totala halten i brödet inte 

så stor då det enbart tillsätts en mindre mängd frö till brödet.   

 

Vid sökning efter olika allergener på internet, visade det sig att boveteallergi var 

vanligt förekommande i delar av Asien. Men inga allergier mot de andra fröerna 

kunde hittas vilket antagligen har att göra med att de fortfarande inte är så vanligt 

förekommande. Chia som dekor påminner i texturen om vallmofrö som Pågen 

använder till flera bröd och vallmo klassas som medelallergen. Om man skulle byta 

ut vallmofröerna till chia på vissa linjer hade man inte behövt oroa sig över att det 

kan finnas spår kvar av vallmofröerna på linjerna då man kör andra bröd, vilket hade 

underlättat för Pågen.  

 

Halterna av bakterier, toxiner, bekämpningsmedel, tungmetaller och mögelgifter var 

lägre än de satta gränsvärdena hos alla fröerna, enligt alla produktspecifikationerna 

från leverantören. Inte heller i litteraturen hittades några värden som indikerade på 

något annat. Det kan nämnas att många av fröerna odlas i mindre utvecklade länder 

som har varmt klimat och dåliga lagringsutrymmen. Om det redan från början finns 

en mindre mängd mögelgifter, kan den mängden öka under dåliga 

lagningsförhållanden.  

 

Om fröerna har någon negativ miljöpåverkan är inte kartlagt. De flesta fröer behöver 

fraktas långa sträckor och hur de påverkar miljön beror på hur de fraktas till Sverige. 

Att fröerna är tåliga och ger bra skördar utan att stora mängder konstgödsel och 

bekämpningsmedel behöver användas är positivt för miljön. Hur arbetsförhållandena 

på odlingarna ser ut och om det förekommer barnarbete är egentligen inte känt. 

Enligt Pågens leverantörer arbetar bönderna ofta med sedex (the Supplier Ethical 

Data Exchange) eller någon form av Code of Conduct. De europeiska bönderna är 

framförallt styrda av de europeiska leverantörerna och bönderna från Syd och 

Centralamerika är styrda av leverantörer från USA. Mycket arbete görs för att stoppa 

barnarbete och smuggling av barn som arbetskraft men det dyker ständigt upp igen. 

Det går varken att bekräfta eller dementera att det skulle förekomma barnarbete på 

någon av odlingarna som fröerna i detta projekt kommer ifrån.  
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Definition av fullkorn  

För Pågen som företag är det viktigt att veta om fröerna får benämnas som fullkorn 

eller inte när de tillsätts till bröd. Idag finns det ingen internationell accepterad 

definition av vad fullkorn egentligen är och vilka fröer och växter som ska få ha 

beteckningen. En definition som gjordes av “The American Whole Grain Council” 

(WGC) lyder: ”Whole grains or foods made from them contain all the essential parts 

and naturally occurring nutrients of the entire grain seed. If the grain has been 

processed (e.g. cracked, crushed, rolled, extruded, and/or cooked), the food product 

should deliver approximately the same rich balance of nutrients that are found in the 

original grain seed.” Definitionen liknar den som American Association of Cereal 

Chemists (AACC) International gjorde 1999.  Det som vanligen klassas som fullkorn 

är olika typer av sädesslag men med denna definition räknas amarant, bovete, hirs, 

sorghum och quinoa som fullkorn men inte chia. Denna klassificering skiljer sig från 

den som nyckelhålsmärkningen i Skandinavien gör, där bara hirs och sorghum av 

ovan nämnda fröer klassas in som fullkorn (Frølich och Åman 2010). Det pågår en 

diskussion om definitionen ska ändras i Skandinavien så att även psedosädesslagen 

amarant, quinoa och bovete ska ingå i fullkorn. 

 

 

 

Tillgång på fröer 

 

En förutsättning för att kunna baka med fröer är att det går att få tag på dem. Inköpen 

av fröerna till detta arbete sköttes av Pågens inköpare och det var en del problem 

med leveranserna. Sorghum som från början skulle vara en del av projektet, kunde 

inte levereras alls vilket gjordes att fröet stöks helt.  På grund av ett vulkautbrott på 

Island och inställda flygtransporter, blev det problem med alla fröer när de skulle 

levereras en andra omgång. Det har även varit väldigt svårt att få konkreta svar av 

leverantörerna gällande leveranser, vilket har gjort att det har varit svårt att lita på 

dem. Det ska dock göras klart att det är stor skillnad på att få tag i prover till ett 

mindre bakningsförsök och att köpa in och binda upp ett kontrakt till produkter som 

ska lanseras. Om det skulle bli aktuellt för Pågen som företag att ta in några av dessa 

fröer för att använda dem i produktion kommer många olika parter kopplas in och det 

blir en mycket mer kontrollerad process. När det kommer till prisnivån på de olika 

fröerna är det chia som ligger på topp med ett väldigt högt kilopris. Amarant och 

quinoa ligger på en mellannivå och hirs samt bovete har ett lågt kilopris. 

 

 

 

Testbakning  

 

För att erhålla reproducerbarhet och standardisera bakningsprocessen gjordes ett 

antal testbakningar innan de första provbakningarna. Degkonsistensen bestäms 

sensoriskt och genom att klämma och dra i degen, kändes strukturen, elasticiteten 
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och slätheten på degen. Degkonsistensen kunde bara vara godkänd eller inte 

godkänd. Då den inte var godkänd tillsattes mer vatten eller mer mjöl.  

 

Vid testbakning gjorde även ett försök där quinoa både som helt frö och som mjöl 

tillsattes med 5 % i två olika bröd. Inga analytiska mätningar gjordes på brödet men 

genom att lukta och smaka kunde det konstateras att det antagligen var för lite att 

bara tillsätta 5 % i frö till degen, för att verkligen kunna se någon skillnad mellan de 

olika fröerna i första urvalsprocessen. Det gjorde att de den första provbakningen 

gjordes med en frötillsats på 10 %. 

 

 

 

Bakning och analyser 

 

Då bakning är ett hantverk som tar tid att öva upp är det mycket som kan variera 

under processens gång och det är inte möjligt att få två exakt identiska bröd. 

Bakningsprocessen gjordes så identisk som möjligt men även små skillnader kan ge 

stora effekter.  

 

Under alla bakningsförsöken gjordes det ingen skillnad på de olika leveranserna av 

fröerna eftersom det inte fanns tillräckligt med frö från en leverantör och 

skillnaderna mellan fröerna ansågs vara näst intill obefintlig.  

 

Vid tillsats av de olika fröerna kan det diskuteras om degarna var mer eller mindre 

lösa när en viss mjölmängd byttes ut mot fröer i de första provbakningarna. Då det 

inte kunde erhållas samma exakta konsistens på degarna och degen fortfarande var 

hanterbar, tillsattes inget mer mjöl till någon av satserna utan testrecepten följdes 

precis som det var för alla. För att kunna baka ut bröden med frötillsats från första 

provbakningen användes lite mjöl.  

 

Hela projektet låg under stor tidspress vilket gjorde att många bröd bakades samma 

dag. Analyserna som gjordes på bröden fick även de kompromissas. När de gäller 

texturmätningarna på första provbakningen gjordes de dag 1, 4 och 5 vilket inte är 

Pågens normala mätdagar. De andra texturmätningarna gjordes bara dag 1, då 

instrumenten inte var brukbara de andra dagarna. Inga bilder från bildanalyserna 

kunde överföras till rapporten på grund av tekniska problem. När mätningar gjordes 

på olika bröd eller olika skivor från samma sats räknades medelvärdet ut mellan dem, 

så att en jämförelse kunde göras mellan de olika satserna.  

 

 

 

Felkällor  

 

Det finns som nämnts ovan många felkällor under hela bakningsprocessen. En av de 

största felkällorna i bakningen är min brist på erfarenhet av bakning och min ovana 

att känna konsistens på degen och att formningen inte utförs på samma sätt hela 

tiden.  
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Den första provbakningen gjordes i nya lokalerna och det första bröden som bakades 

i lokalerna var dessa bröd. Det innebar även att det fanns en viss osäkerhet gällande 

jässkåpen och ugnarna. Till alla försök användes samma jässkåp och i största möjliga 

mån försökte samma ugn användas. Samma ugn gick inte att använda i alla försök 

och det kunde i de fallen märkas skillnad i de färdiga bröden. Fuktigheten i jässkåpet 

var från början satt på 80 % vilket med stor sannolikhet var för högt då det bland 

annat blev kondens på fönsterrutorna, vilket gjorde att fuktigheten sänktes med tiden. 

Temperaturen i jässkåpet var satt till 37 ºC men ökade stundtals till 41 ºC. Eftersom 

det var många bröd som gjordes samtidigt öppnades jässkåpet ganska ofta och det 

kan ha påverkat jäsningen av bröden. Vid en kontroll av temperaturen i lokalen var 

den vid start 22,3 ºC och ökade stadigt under dagen och när sista bakningen var klar 

var temperaturen 23,7 ºC. Den temperaturökningen borde inte ha påverkat bakningen 

nämnvärt då bröden endast var i de temperaturerna vid den mekaniska bearbetningen 

och vid formningen.  

 

Tiden för den mekaniska bearbetningen av degen i degblandaren ska inte variera men 

det kunde hända att den gjorde det på grund av tidspress. Även uppslagningstiden 

varierar, tiden från att den är klar i degblandaren till att den står i jässkåpet. Men 

försöken med olika uppslagningstid visade inte på så stora skillnader som väntat. 

Ingredienserna i bröden ska inte variera nämnvärt med det hade i praktiken kunnat 

vara skillnader på de olika säckarna mjöl som används men sannolikheten är liten att 

det påverkar resultatet nämnvärt. Vid första provbakningen användes mjöl vid 

utbakningen vilket kan ha bidragit till att vissa bröd fick mer eller mindre extra mjöl. 

En annan felkälla är degvätskan som med stor sannolikhet varierade mycket i 

temperatur då temperaturen inte mättes med en termometer innan den hälldes i bland 

de andra ingredienserna. Vattentemperaturen mättes bara första bakningsomgången, 

sedan kändes den bara av med fingret så att vattnet inte var för varmt eller kallt. 

Temperaturen på vattnet är avgörande för vilken temperatur degen får när den ställs 

in för jäsning. Om temperaturen på degen varierar gör det även att brödet kommer 

igång att jäsa olika snabbt vilket kan ge ett varierande slutresultat 

 

När bröden togs ur ugnen var det bestämt att de skulle svalna i 60 minuter men den 

tiden var istället mellan 90-180 minuter vilket kan ha påverkat resultatet. Att tiden 

var så mycket längre berodde delvis på att bröden fortfarande kändes för varma för 

skivning efter 60 minuter men även att det kom andra saker emellan så att skivningen 

dröjde. De flesta bröd skivades upp efter cirka 90 minuter. 

 

Under bakningsförsöken med chia och bovete fanns det en diskussion med 

provbagarna om brödet var något överjäst och att brödet då börjat falla ihop vilket 

skulle resultera i ett mer kompakt bröd. Det skulle kunna vara en faktor som bidragit 

till att de repeterade försöken blev så olika.  

 
Då Pågen var mitt i en stor ombyggnad och flytt när examensarbetet påbörjades 

innebar det en del kompromisser gällande bakning och analyser. Testbakningarna 

gjordes i det gamla provbageriet och de första och andra provförsöken gjordes i det 

nya provbageriet. Efter en tid flyttade även analyslaboratoriet vilket resulterade i att 

bakningsförsöken fick anpassas till detta.  
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SLUTSATS  
 

 

Amarant, bovete, chia, hirs och quinoa är alla alternativa fröer som definitivt kan 

bidra med intressanta egenskaper till bröd, dock har alla fröalternativ både för- och 

nackdelar. Näringsinnehåll hos fröerna är bra då de alla har en hög halt protein, 

kostfiber och mineraler. Speciellt chia är ett frö som sticker ut då det av de 

undersökta fröerna är det som har högst halt proteiner, kostfiber, fleromättade fetter 

och mineraler. Den totala näringsmängden som fröerna skulle bidra med till det 

färdiga brödet är dock inte så högt då det enbart är en mindre mängd frö som tillsätts. 

 

Fröerna fungerar bra i bakningsprocessen även om chia har en förmåga att dra till sig 

vatten vilket man måste vara uppmärksam på vid vidare arbete med fröet. Inga andra 

specifika negativa eller positiva tendenser kunde ses hos något av fröerna under 

bakningsprocessen.   

 

Fröernas sensoriska egenskaper var de både negativa och positiva. Smakmässigt hade 

amarant och quinoa olika men tydlig icke tilltalande smak och lukt. Quinoas bittra 

smak var svår att minska men hade kanske avtagit om man hade tillsatt fröerna till ett 

bröd med mycket egen smak eller om fröerna hade behandlats mekaniskt innan. Chia 

och bovete hade de mest tilltalande sensoriska egenskaperna då de bidrog med både 

smak och textur medans hirs var ganska neutral smakmässigt men hade en trevlig 

färg. Boveten passar att ha i många bröd då den har en ganska neutral men tilltalande 

smak. Fröet hade nog varit att föredra att ha i ett typ av fröbröd där den tillsammans 

med andra fröer hade gett en förhöjd smak och trevlig textur.  

 

Mängden frö som är lagom att tillsätta i bröd varierar mellan frösorterna och vilka 

andra ingredienser som brödet är bakat med. Det har även visat sig vara mer praktiskt 

att använda hela fröer när de tillsätts till bröd då de inte är med och påverkar 

bakningsprocessen för mycket men samtidigt bidrar till viss smak och textur.  

 

Det hade varit spännande med fortsatta bakningsförsök, där fröerna provas ut i olika 

recept i olika halter, för att se i vilka kombinationer de passar bäst. Storskaliga 

bakningsförsök, linjeprov, hade behövts för att se hur väl de hade fungerat ute i 

produktion. Även ett större konsumenttest hade varit att föredra för att se vad 

konsumenterna tycker om de olika bröden med de alternativa fröerna. 

 

För att resultaten skulle blivit ännu säkrare hade det behövts fler kontroller av 

temperatur vid flera delsteg under bakningsprocessen som temperaturkontroll av 

degvätskan, degen och det färdiga brödet. Att enbart använda samma ugn hade även 

varit att föredra och om tidsbristen funnits kvar minska antalet prover per dag istället. 

Att baka nya nollprov varje dag hade även det varit en fördel för att få med 

variationen som blir naturligt i bröden.  
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Bilaga 1 

 

Ranking/Preferens test 
 
Datum: 2010-04-16 
 

Projekt: Examensarbete fröer 

 

 
DU har……5…….. prov framför dig. 

 

 
Märkta: A, B, C, D & E 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Rangordna proven efter din bedömning, börja med det prov som du bäst 

om. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Ranking    

tycker minst om                                    tycker bäst om  

 1 2 3 4 5 

 

 
 

     

 

 

Kommentarer varför du tyckte så. 
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Bilaga 2 
 

Ranking/Preferens test 
 

Datum: 2010-05-04 
 

Projekt: Examensarbete fröer – dekorering/beströning  

 

 
DU har……3…….. prov framför dig. 

 

 
Märkta: 560, 592 & 775  

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Rangordna proven efter din bedömning med avseende på smak och 

utseende för dekoreringen/beströningen. Börja med det prov som du 
tycker bäst om.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Ranking 

tycker minst om                                    tycker bäst om  

 1 2 3 

 
 

 

   

 

 
 

Kommentarer varför du tyckte så. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



  

Kalmar Växjö 
 
 
391 82 Kalmar 
Tel 0480-446200 
info.nv@lnu.se  
Lnu.se 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Emily Eriksson1.pdf
	Alternativa fröer i bröd – en teknisk och sensorisk utvärdering av amarant, bovete, chia, hirs, samt quinoa i bröd och bakning

	Emily Eriksson
	Lnu_Baksida_Exarbete_sv

