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Abstract 
The purpose of this study was to investigate whether resistant maltodextrin is suitable as 

a fiber source in the probiotic fruit drink ProViva Mango without affecting the probiotic 

bacterium Lactobacillus plantarum 299v, viscosity or the sensory experience of the 

drink. Resistant maltodextrin is produced from hydrolyzed corn starch and is classified 

as a soluble dietary fiber. It is relatively resistant to digestion in the small intestine, 

where approximately 10% can be broken down, 50% can be fermented in the colon by 

the intestinal flora and 40 % is excreted in the faeces. Resistant maltodextrin has several 

important qualities when it comes to food processing. When added in a product, it does 

not affect the viscosity or taste and it is heat and acid stable. Three different fiber levels 

were added to ProViva Mango; 5 g, 10 g and 15 g/350 ml and they were compared 

against a reference beverage without added fiber. ProViva has a shelf life of 30 days and 

therefore analyses were planned to be performed at day 1 and after 15 and 32 days. Due 

to lack of time analyses were only performed at day 1 and 15. The study showed that 

resistant maltodextrin did not affect the viscosity or the probiotic bacteria L. plantarum 

299v. The sensory analysis evaluated five different parameters: sweetness, fruitiness, 

grittiness, mouth feel and appearance. At day 1 and 15 there was no experienced 

significant difference between the fiber-enriched drinks and the reference drink in the 

evaluated sensory parameters. Brix test showed that the percentage of sugars increased 

with increasing fiber content. The conclusion of the study is that adding resistant 

maltodextrin to ProViva Mango doesn’t affect the physiological properties of ProViva. 

To obtain the same nutritional value as a standard ProViva Mango, the amount added 

sugar needs to be adjusted so that the amount of total sugars remain at the same level as 

the standard. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka ifall resistent maltodextrin lämpar sig som fiberkälla 

i den probiotiska fruktdrycken ProViva Mango utan att påverka den probiotiska 

bakterien Lactobacillus plantarum 299v, viskositeten eller den sensoriska upplevelsen 

av drycken. Resistent maltodextrin tillverkas av hydrolyserad majsstärkelse och 

klassificeras som en löslig kostfiber. Den är relativt motståndskraftig mot nedbrytning i 

tunntarmen där ca 10 % kan brytas ner, 50 % kan fermenteras i tjocktarmen av 

tarmfloran och 40 % utsöndras via avföringen. Resistent maltodextrin har indikerats ha 

flera hälsoeffekter som bl.a. prebiotisk aktivitet, förmåga att minska den glykemiska 

responsen efter intag av kolhydrater och förmåga att sänka triglyceridnivåerna vid intag 

av en fettrik måltid. Den har även flera viktiga livsmedelstekniska egenskaper. Vid 

tillsats i en produkt påverkar inte resistent maltodextrin viskositet eller smak och den är 

värme- och syrastabil. I studien undersöktes tre olika fiberhalter som tillsattes till 

ProViva Mango, 5 g, 10 g och 15 g/350 ml och de jämfördes mot en referensdryck utan 

tillsatt fiber. ProViva har en hållbarhet på 30 dagar och därmed var planen att utföra 

analyser vid dag 1 samt efter 15 och 32 dagars lagring. På grund av tidsbrist utfördes ej 

planerad analys efter 32 dagar. Studien visade att resistent maltodextrin inte påverkade 

viskositeten hos ProViva Mango eller mängden L. plantarum 299v under lagringstiden. 

Sensoriken bedömdes av en försökspanel bestående av 9 personer som bedömde 

parametrarna: sötma, fruktighet, partiklar, munkänsla och utseende. Vid dag 1 och 15 

upplevdes ingen signifikant skillnad mellan de fiberberikade dryckerna och 

referensdrycken i sensoriska egenskaper. Ett brix-test visade att procenthalten 

sockerarter ökade med ökande halt fibrer. Slutsatsen av studien är att det går att tillsätta 

resistent maltodextrin utan att påverka ProVivans livsmedelstekniska egenskaper. För 

att erhålla samma näringsvärde som för en vanlig ProViva Mango kan den tillsatta 

sockermängden behöva justeras för att mängden totala sockerarter inte ska bli högre än 

tidigare. Vilken dos resistent maltodextrin som kan tillsättas till ProViva Mango är svårt 

att dra en slutsats om, men om det ska leda till en hälsoeffekt bör troligen någon av de 

högre doserna tillsättas.          

 

Inledning 

ProViva är en probiotisk fruktdryck som innehåller mjölksyrabakterien Lactobacillus 

plantarum 299v som är en av de mest kända och använda probiotiska bakterierna.(1) 

Definitionen för probiotika är enligt WHO ”levande mikroorganismer, som när de 

konsumeras i adekvata mängder har positiva hälsoeffekter för värden”.(2)  

Kostfiber är en kolhydrat som inte kan brytas ner i matspjälkningssytemet utan når 

tjocktarmen opåverkad. Enligt svenska näringsrekommendationer bör fibrer vara en del 

av den dagliga kosten då de ger ökad mättnadskänsla och bibehåller normal 

tarmfunktion.(3) En del fibrer har även en visad prebiotisk effekt. Prebiotika definieras 

som ”icke-levande livsmedelskomponenter som bidrar till en förbättrad hälsa hos 

värden som är associerad med förändring av tarmfloran”.(4) Resistent maltodextrin är 

en löslig fiber som tillverkas av hydrolyserad majsstärkelse som i vissa studier påvisats 

ha en prebiotisk effekt. Den har även flera viktiga livsmedelstekniska egenskaper som 

att den inte påverkar viskositet eller smak samt att den är värme- och syrastabil.(5) På 
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grund av dess fördelaktiga livsmedelstekniska egenskaper och dess eventuella 

prebiotiska effekt valdes resistent maltodextrin som försöksingrediens till ProViva 

Mango. Det förekommer även flera studier som indikerar att resistent maltodextrin ska 

ha flera hälsoeffekter som t.ex. att den kan ge sänkta triglyceridnivåer, minskad 

glykemisk respons samt kan ha en prebiotisk effekt.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka ifall resistent maltodextrin lämpar sig som fiberkälla 

i en probiotisk fruktdryck. Den bör ej påverka den probiotiska bakterien Lactobacillus 

plantarum 299v, viskositeten samt den sensoriska upplevelsen av drycken. Fibern bör 

också vara stabil i drycken under lagringen.  

 

Lactobacillus plantarum 

Lactobacillus plantarum är en mjölksyrabakterie som är vanligt förekommande i 

fermenterad mat men den finns även naturligt i tarmfloran hos människa.(1) Bakterien 

är grampositiv, mikroaerofil och fakultativt heterofermentativ vilket innebär att den bl.a. 

kan fermentera hexoser, pentoser och glukonat till mjölksyra.(6) L. plantarum skiljer sig 

från Lactobacillus på flera olika sätt, bland annat har den ett större genom vilket gör att 

den lättare kan anpassa sig efter olika förhållanden.(7) L. plantarum kan fermentera 

flera olika sorters kolhydrater och kan skydda sig mot fria syreradikaler genom att 

reducera dem till väteperoxid som sedan konverteras till vatten.(8) Bakterien har även 

en hög tolerans mot lågt pH och kan överleva vid ett pH på 2,5 i fyra timmar vilket gör 

att den kan överleva passagen genom magsäcken.(9) Lactobacillus har probiotisk 

aktivitet vilket innebär enligt, WHO´s definition, att om den konsumeras i adekvata 

mängder har positiva hälsoeffekter för värden.(10) För att en probiotisk produkt ska ha 

god effekt behöver den ha bevisade positiva effekter för värden, den får inte vara toxisk 

eller sjukdomsframkallande, den måste innehålla tillräckligt högt antal av levande 

mikroorganismer som kan överleva och reproducera sig i mag- och tarmkanalen samt att 

bakterierna ska kunna överleva lagring.(11)   

 

Lactobacillus plantarum 299v upptäcktes i Lund och är en av de mest kända och 

använda  probiotiska bakterierna. Den har bland annat visats kunna påverka mikrofloran 

i tarmen genom att öka koncentrationen av Lactobacillus och minska koncentrationen 

av gramnegativa anaerober och Enterobacteriaceae.(1)  

L. plantarum 299v är en viktig beståndsdel i den probiotiska fruktdrycken ProViva. 

ProViva är en fruktdryck som innehåller 3% havrevälling som har fermenterats med L. 

plantarum 299v. Bakteriekoncentrationen i en fruktdryck är 5*10
7 

cfu/ml. För att få en 

lägre viskositet på havrevällingen tillsätts maltmjöl som är rikt på amylas, vilket leder 

till nedbrytning av stärkelsen.(1)      

 

Kostfibrer 

Definitionen av kostfibrer är enligt svenska livsmedelsverkets föreskrifter, SLVFS 

1993:21: ”kolhydratpolymerer med minst tre monomerenheter som varken 
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spjälkas eller upptas i människans tunntarm och som hör till någon av 

följande kategorier: 

 ätliga kolhydratpolymerer som naturligt förekommer i konsumtionsfärdiga 

livsmedel, 

 ätliga kolhydratpolymerer som framställts av livsmedelsråvaror genom 

fysikaliska, enzymatiska eller kemiska metoder och som har en gynnsam 

fysiologisk effekt som påvisats genom allmänt vedertagen vetenskaplig 

dokumentation, 

 ätliga syntetiska kolhydratpolymerer som har en gynnsam fysiologisk 

effekt som påvisats genom allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation.” 

(12) 

Fibrer delas in i två huvudgrupper beroende på om de är lösliga eller olösliga. Lösliga 

fibrer kan lösas i vatten, är ofta gelbildande och kan inte brytas ner eller absorberas i 

tunntarmen. Däremot kan de helt eller delvis fermenteras av bakteriefloran i 

tjocktarmen. Fermentering av lösliga fibrer leder till produktion av kortkedjiga fettsyror 

(SCFA) som ättikssyra, propionsyra och smörsyra vilka har setts ha en effekt på 

blodglukosnivåerna samt lipidnivåerna i blodet. Fettsyrorna kan användas som energi av 

tarmcellerna och absorberas snabbt och stimulerar absorption av vatten och natrium från 

tarmen. De kan även påverka miljön i tarmen samt påverka immunförsvaret. Olösliga 

fibrer kan inte lösa sig i vatten men de har däremot en vattenabsorberande förmåga 

vilket ger en mjukare och mer volymös avföring vilket motverkar förstoppning.(13, 14)    

Enligt de svenska näringsrekommendationerna bör det dagliga intaget av kostfiber vara 

mellan 25-35 gram.(3) För att få märka en produkt med texten ”kostfiberkälla” måste 

produkten innehålla minst 3 g fiber/100 g alternativt 1,5 g/100 kcal. För märkningen 

”högt kostfiberinnehåll” krävs det minst 6 g fiber/100 g alternativt 3 g/100 kcal enligt 

svensk livsmedelslagstiftning.(15)  

Resistent maltodextrin 

Fibersol är produktnamnet för en resistent maltodextrin som består av korta kedjor av 

glukospolymerer (figur 1) som är relativt motståndskraftiga mot enzymatisk 

nedbrytning i mag- och tarmkanalen hos människa. Av fibern kan 10 % absorberas i 

tunntarmen och 90 % når tjocktarmen där 50 % fermenteras av tarmfloran och 40 % 

utsöndras med avföringen.(5) Fibersol kategoriseras som en löslig, icke nedbrytbar 

stärkelsederiverad kostfiber som produceras genom behandling av majsstärkelse med 

enzymer och värme. Majsstärkelse består främst av amylopektin som har en 

molekylvikt mellan 10
6
 – 10

9
 Da. När resistent maltodextrin bildas fås en fördelning 

mellan 180 till > 10 000 Da med en genomsnittlig molekylvikt på 2000 Da.(16) De 

optimala förhållandena för behandlingen är vid 130    under 180 minuter med saltsyra 

som katalysator. Under reaktionen sker en hydrolysering genom transglukosidering och 

en viss mängd av α1,4- och α1,6-glykosidbindingarna bryts. När bindningarna bryts 

bildas aldehydgrupper som reagerar med hydroxigrupper på glukosenheterna vilket 

leder till att det bildas α1,2- eller α1,3-glukosidbindingar som enzymerna i mag-och 
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tarmkanalen inte kan bryta ner. Lösningen hydrolyseras sedan av amylas. Materialet 

renas därefter för att separera ut orenheter, kontrolleras så att dextrosekvivalenten är 

under 20 och pulveriseras genom spraytorkning.(5, 17) Pyrokonversion förhöjer 

lösligheten för ett ämne och i en studie utförd av Kapusniak et al. (2007) visades att 

efter preparering vid 130    med saltsyra som katalysator i 50 minuter erhölls en 

löslighet i vatten (25   ) på 97 %. Den ökade lösligheten relateras till en minskad 

molekylvikt och genom analys med en high-performance size-exclusion kromatograf 

(HPSEC) kunde ändringar i molekylvikten konfirmeras. Efter 60 minuter 

värmebehandling vid 130    skedde ingen ytterligare minskning av molekylvikten. En 

hög löslighet är önskvärd vid användning av fibrer inom livsmedelsindustrin. Det 

förelåg även en ökning av de enzymresistenta bindningarna (α1,2- och α1,3-

glukosidbindingar) vid 130    i närvaro av saltsyra med ökande tid. Efter 130    i 180 

minuter var 42 % av bindingarna i det beredda provet enzymresistenta.(17) 

 

 
Figur 1: Molekylstruktur av resistent maltodextrin. (5) 

 

Vid tillsats av Fibersol i en lösning ska varken viskositet eller smak påverkas och den är 

även värme- och syrastabil vilket gör att den lämpar sig bra i livsmedelsindustrin där 

produkter med ett högt fiberinnehåll är önskvärda.(5)  

 

Flera humanstudier har gjorts för att undersöka Fibersols effekter på bland annat 

postprandialt blodglukos, plasmalipidnivåer samt prebiotisk aktivitet. I en undersökning 

utförd av Fastinger et al. (2008) fick 39 försökspersoner i en dubbelblind, randomiserad, 

placebokontrollerad studie antingen inta 15 g maltodextrin, 7,5 g maltodextrin + 7,5 g 

resistent maltodextrin eller 15 g resistent maltodextrin per dag under tre veckor. Studien 

startades med 2 veckors run-in och avslutades med 2 veckors washout. Av de 39 

individer som påbörjade studien var det 38 som fullföljde. För att bedöma den 

gastrointestinala toleransen av fibern fick försökspersonerna använda en skala mellan 1 

och 4, där 1 motsvarade inga symtom och 4 motsvarade allvarliga symtom. Hos de 

personer som intagit resistent maltodextrin förelåg det inga eller milda symtom av 

kramper eller uppsvälldhet (poäng 1,3). Under första behandlingsveckan upplevde 
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grupperna som intog resistent maltodextrin ökad gasighet (p=0,07) med ökande halt 

resistent maltodextrin, men detta minskade under vecka 2 och 3. Det var stora skillnader 

i alla grupper för mängden kortkedjiga fettsyror i avföringen innan interventionen och 

efter interventionen. Koncentrationerna av ättikssyra, propionsyra och totala mängden 

kortkedjiga fettsyror var signifikant högre (p=0,05) hos kontrollgruppen än hos dem 

som intog resistent maltodextrin. En förklaring som nämns i studien är att de som intog 

resistent maltodextrin hade en ökad avföringsvolym vilket sänker koncentrationen av 

kortkedjiga fettsyror i avföringen. Avföringsprov kan även endast påvisa vad som finns 

i den distala kolon och inte i den proximala delen och majoriteten av den producerade 

mängden kortkedjiga fettsyror absorberas före exkretion.  

Mängden smörsyra ökade däremot signifikant med ökad koncentration resistent 

maltodextrin (p=0,05), vilket kan bero på förändringar i bakteriepopulationen. Smörsyra 

är en signalmetabolit i homeostasen av tjocktarmsceller och reglerar balansen mellan 

proliferation, diffrentiering och apoptos.(18)  

Mängden Bifidobacterium i faeces ökade under behandlingsperioden med ökande 

mängd resistent maltodextrin (p=0,12). Efter behandlingsperioden var koncentrationen 

av Bifidobacterium i avföringen som högst hos de som intagit den högre dosen av 

fibern, vilket indikerar på en prebiotisk effekt.(18)  

 

Den maximala singeldosen resistent maltodextrin som kan förtäras utan att orsaka diarré 

undersöktes i en studie utförd av Kishimoto et al. (2013). I studien fick 10 friska 

försökspersoner inta olika doser av resistent maltodextrin och sedan i en veckas tid fylla 

i ett frågeformulär om avföringsvanor och eventuella mag-och tarmproblem. Den 

maximala dosen bestämdes till 1g/kg kroppsvikt som kan förtäras utan att orsaka 

diarré.(19)   

 

I en studie utförd av Kishimoto et al. (2006) föreslogs det att resistent maltodextrin kan 

påverka triglyceridnivåerna i blodet efter en fettrik måltid hos människor. Då höga 

nivåer av triglycerider i blodet bland annat kan leda till utveckling av arterioskleros vore 

det fördelaktigt att inta resistent maltodextrin i samband med en fettrik måltid. Studien 

var en singelblind crossover studie med en veckas washout mellan måltiderna och 13 

försökspersoner inkluderades. Dessa delades in i tre grupper som fick inta de olika 

dryckerna i olika ordning (en placebodryck, en dryck innehållandes 5 gram resistent 

maltodextrin eller en dryck som innehöll 10 gram resistent maltodextrin) tillsammans 

med en måltid som innehöll 50 gram fett. Intag av 5 gram resistent maltodextrin gav 

lägst nivåer av postprandiala triglycerider i blodet, vilket kan tyda på att ett intag av 

resistent maltodextrin i samband med en fettrik måltid kan minska risken för utveckling 

av arterioskleros.(20)  

 

I en studie utförd av Hashizume et al. (2012) undersöktes 30 milt överviktiga individer 

(20 män, 10 kvinnor) som uppfyllde kriterierna för metabola syndromet. De fick dock 

inte ha diabetes eller genomgå medicinsk behandling med fibrater eller thiazolidiner. 

Studien pågick i 12 veckor och var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. 

Personerna delades in i två grupper där individerna i försöksgruppen fick inta en dryck 

innehållandes 9 g resistent maltodextrin 3 gånger/dag och individerna i kontrollgruppen 
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fick en liknande dryck utan fibrer. Kroppsvikt, midjeomfång, blodtryck och blodprov 

samlades in vid fastande tillstånd under vecka 0, 4, 8 och 12. Vid varje tillfälle 

genomfördes även en intervju med en dietist. En datortomografi av buken utfördes 

vecka 0 och 12 för att se ändringar i visceral och subkutan fettarea. Blodprovet 

analyserades för serum triglycerider (TG), VLDL-TG (very low density lipoproteins 

triglycerider), LDL-TG (low density lipoproteins triglycerider), blodglukos, insulin, 

adiponektin och leptin.  

Midjeomfånget minskade signifikant hos försöksgruppen (p=0,044) i jämförelse med 

start. Det viscerala fettarean minskade signifikant hos försöksgruppen efter 12 veckor i 

jämförelse med kontrollgruppen (p<0,05). Fastande blodglukos och insulinresistens var 

signifikant lägre hos försöksgruppen (p<0,01) vid vecka 8 och 12 vid jämförelse med 

start. Serum TG och VLDL-TG minskade signifikant i försöksgruppen vid samma 

tidpunkter vid jämförelse mot kontrollgruppen. LDL-TG minskade också signifikant i 

försöksgruppen vid vecka 8 och 12 (p<0,01) vid jämförelse mot start. Adiponektin-

nivåerna ökade signifikant efter 12 veckor i försöksgruppen vid jämförelse med start 

men ingen skillnad hos leptinnivåerna förelåg.  

Studien visar att intag av resistent maltodextrin signifikant minskar det viscerala fettet, 

midjemått, serum TG nivåerna och fastande blodglukos vid jämförelse med start hos 

överviktiga personer. Det förelåg även en signifikant minskning vid jämförelse med 

kontrollgruppen vid mätning av visceralt fett, serum TG och VLDL-TG. (21)  

 

I en metaanlys utförd av Livesey et al. (2009) sammanställdes resultatet från 37 

randomiserade kliniska studier där syftet varit att undersöka ifall   10 g resistent 

maltodextrin kan sänka den glykemiska responsen efter en kolhydratrik måltid. 

Sammanställningen visade att resistent maltodextrin konsumerad i en dryck har större 

påverkan på den glykemiska responsen än om den var inkorporerad i fast föda. När 

resistent maltodextrin intogs i en dryck sänktes den glykemiska responsen med   20% 

medan den sänktes med   10% när den intogs i fast föda. Att en låg-viskös fiber kan 

sänka den glykemiska responsen sägs i diskussionen vara förvånande då det är 

viskositeten hos andra fibrer som ofta är den påverkande faktorn. Det gör låg-viskösa 

fibrer väldigt intressanta då det inte verkar krävas att de är viskösa för att sänka 

blodglukoskoncentrationen. Det kan även innebära att det föreligger andra faktorer 

bakom sänkningen. Möjliga faktorer föreslås kunna vara t.ex. långsammare 

magsäckstömning, snabbare förflyttning genom tunntarmen till tjocktarmen där 

absorptionen sker långsammare, enzyminhibering eller förbättrad insulinrespons.(22)  

 

Viskositetsbestämning 

Lösliga fiber är vanligtvis gelbildande och vid tillsats i en dryck leder det till ökad 

viskositet. Resistent maltodextrin är en löslig fiber men ska trots det inte påverka 

viskositeten. I studien ska viskositeten hos den fiberberikade drycken kontrolleras med 

en Brookfield rotationsviskosimeter. En rotationsviskosimeter mäter viskositeten vid en 

given skjuvhastighet. En spindel vars vridmoment drivs av en fjäder placeras i vätskan 

och det viskösa motståndet från vätskan mot spindeln mäts genom att fjädern böjs vilket 

detekteras av en rotationsomvandlare.(23) SI-enheten för viskositet är Pa*s men i en 
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Brookfield rotationsviskosimeter avläses viskositeten i centipoise (cP) vilket motsvarar 

mPa*s.   

 

Sensorisk analys 

Sensorisk analys innebär att människans fem sinnen; hörsel, syn, lukt, smak och känsel 

används för att bedöma en produkt. En produkt ger flera olika stimuli som kommer 

påverka flera sinnen vilket gör det svårt att utvärdera ett stimuli på ett sinne utan att ta 

hänsyn till dess påverkan på de andra sinnena.(24) Sensorik innefattar förutom det även 

psykologiska aspekter och båda aspekterna behöver tas hänsyn till vid en sensorisk 

utvärdering. För att kunna genomföra en sensorisk utvärdering på ett givande sätt är det 

viktigt att en genomarbetad frågeställning används så att de svar som erhålls är 

relevanta. Utifrån frågeställning väljs sedan en passande metod. De metoder som finns 

kan kategoriseras i tre huvudgrupper, beskrivande test, skillnadstest samt 

konsumenttest.(25) Beskrivande tester är mer sofistikerade och involverar beskrivning 

och urskiljning av både kvalitativa och kvantitativa egenskaper hos produkten. Vid detta 

test används en tränad kontrollpanel som får beskriva skillnader hos produkten och 

uppskatta skillnadernas storlek.(25, 26) För att kunna använda ett beskrivande test 

behöver det föreligga kända skillnader mellan de olika produkterna som testas för att 

sedan kunna mäta dessa egenskapers intensitet. Större skillnad mellan de olika 

produkterna gör att det krävs fler egenskaper som mäts vilket resulterar i ett mer 

komplext och svårarbetat test.(25) Resultatet av ett beskrivande test visar om en specifik 

ingrediens eller ändrat produktionssteg påverkar några av de sensoriska attributen hos 

en produkt.(24) I studien används ett beskrivande test för att utvärdera ifall tillsats av 

fibrer kommer att påverka olika sensoriska attribut hos ProViva Mango.  

 

Fiberhaltsbestämning 

Fiberhaltsbestämning kommer utföras av Eurofins enligt metoden AOAC 2009.01 

(Association Of Analytical Communities). Eftersom resistent maltodextrin är löslig och 

har en låg molekylvikt kan inte enbart den traditionella metoden för att göra en 

bestämning av den totala fiberhalten användas (AOAC 985.29). Den traditionella 

metoden är en enzymatisk, gravimetrisk metod där enzymer används för att bryta ner 

samtliga näringsämnen förutom fibrer. Fibrerna fälls sedan ut med etanol och filtreras 

för att sedan torkas och vägas. Med metoden fås mängden olösliga fibrer samt lösliga 

fibrer med hög molekylvikt. Resistent maltodextrin är däremot en löslig fibrer med låg 

molekylvikt och kommer att lösa sig i etanolen. För att göra en bestämning av den totala 

fiberhalten i en produkt innehållande resistent maltodextrin uförs därför först en 

enzymatisk, gravimetrisk bestämning och sedan får filtratet vandra genom en 

jonbytarkolonn för att få bort salter och proteiner innan en vätskekromatografi (HPLC) 

utförs. Kromatogramet analyseras sedan efter mängden maltodextrin som är ekvivalent 

med mängden resistent maltodextrin. Genom att utföra denna analys fås information om 

den totala mängden fiber med hög molekylvikt samt den totala mängden fibrer med låg 

molekylvikt, detta tillsammans utgör den totala mängden fibrer i en produkt.  
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Material och metoder 

Litteratursökning 

För att hitta relevant fakta till studien användes främst olika databaser för att hitta 

vetenskapliga artiklar. De databaser som användes var PubMed samt Google scholar. 

De sökord som användes var fibersol, resistant maltodextrin och Lactobacillus 

plantarum 299v. Relevant fakta hämtades även från böcker och internetsidor.  

 

Beredning av fruktdryck 

Fibern som användes var Fibersol-2 tillverkad av Matsutani Chemical Industry Co, Ltd. 

Mängderna resistent maltodextrin som valdes att tillsättas till ProViva Mango visas i 

tabell 1. Dosvalet utgick från att produkten ska kunna märkas med texten 

”kostfiberkälla” eller ”högt kostfiberinnehåll”.   

Fruktpuré som används för beredning av ProViva Mango togs från produktionen vid 

ProViva AB innan pastörisering hade skett. I pilotköket förebereddes sedan en fiberdos 

åt gången genom att hälla upp beräknad mängd fruktpuré i två kastruller med hälften av 

totalvolymen i varje, sedan tillsattes den beräknade mängden fibrer (tabell 1) och 

blandningen hettades upp till 92   . Blandningen hälldes sedan över till mindre kärl för 

att svalna i vattenbad och sedan i kylrum tills en temperatur på 10    var nådd. Därefter 

tillsattes 3%  av en havrevälling innehållandes L. plantarum 299v till samtliga 

blandningar. Den färdiga drycken hälldes sedan upp i 350 ml flaskor och ställdes in i 

kylrum med temperaturen 5     De olika momenten utfördes för samtliga fiberdoser och 

drycken utan tillsatt fiber.  

 

Tabell 1: Fruktdrycker som bereddes i projektet. 

Fiberhalt 

(g/350ml) 
Fiber g/100 

kcal 

Mängd fiber att 

tillsätta (g) 

Mängd fruktdryck att 

bereda (l) 
  

0 0 0 17 

5 3,17 192 12 

10 6,35 384 12 

15 9,52 576 12 
 

 
 
 
 Haltbestämning av L. plantarum 299v 

Analys av L. plantarum 299v i de olika dryckerna utfördes dag 1, 15 och efter 32 dagars 

lagring på Probi AB. För samtliga av de beredda dryckerna utfördes en spädningsserie 

genom att ta 1 ml dryck till 9 ml spädningsvätska (8,5 g NaCl, 1 g pepton, 1000 ml 

destillerat vatten) tills en förväntad koncentration på 10
2 

cfu/ml 
 
hade uppnåtts. Från 

spädningarna 3, 4 och 5 togs sedan 0,1 ml prov som fördes över till MRS-agarplattor 

(10 g kasein pepton, 8 g köttextrakt, 4 g jästextrakt, 20 g glukos, 1 g sorbitan 

monooleat, 0,2 g magnesiumsulfat, 0,05 g manganessulfat, 2 g ammoniumcitrat, 2 g 

kaliumvätefosfat, 5 g natriumacetat, 15 g agar, 1000 ml destillerat vatten) för att erhålla 

det förväntade antalet 10
1
, 10

2 
och 10

3 
cfu/platta. 
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Tre spädningsserier för respektive dryck utfördes för att erhålla trippla prov av de olika 

fiberhalterna. Plattorna inkuberades sedan anaerobt vid 37    i tre dygn. De plattor som 

innehöll mellan 25-300 kolonier räknades och koncentrationen kunde beräknas (cfu/ml). 

 

Viskositetstest 

Viskositeten på de beredda dryckerna undersöktes med en Brookfield 

rotationsviskosimeter vid dag 1 och efter 15 dagars lagring på ProViva AB. Spindel 

nummer ett användes och den roterade med en hastighet på 10 rpm i 30 sekunder innan 

cP lästes av. Viskositeten bestämdes när dryckerna hade en temperatur på 8   . För 

varje mätning användes 5 dl omskakat prov som hälldes upp i en plastbägare som 

placerades under spindeln som sedan fördes ner i drycken. För att erhålla ett säkrare 

resultat utfördes trippelprover för samtliga drycker. Från dessa resultat beräknades 

sedan ett medelvärde.   

 

Sensorisk analys 

En sensorisk analys utfördes vid två tillfällen, på dag 1 och efter 15 dagars lagring på 

ProViva AB. Vid analysen fick 9 försökspersoner jämföra dryckerna med de olika 

fiberhalterna 0 g/350 ml, 5 g/350 ml, 10 g/350 ml och 15 g/350 ml. De attribut som 

undersöktes i de nya fiberberikade dryckerna var deras sötma, fruktighet, viskositet, 

partiklar (grynighet) och färg (gulaktiget). Dessa egenskaper jämfördes mot en 

referensdryck som inte var fiberberikad men som hade lagrats under lika lång tid. 

Försökspersonerna fick på en VAS-skala (visuell analog skala) från -4 till +4 där 0 

motsvarande referensen, markera var de olika dryckerna befann sig. (se bilaga 1 för 

försöksdokument) Dryckerna serverades i neutrala plastmuggar märkta med 1, 2, 3 eller 

4, där varje siffra representerade en fiberhalt, för att panelen ska vara ovetande om 

vilken fiberdos de testar. (i tabell 2 presenteras ordningen som dryckerna serverades i) 

Den sensoriska undersökningen utfördes i ett rum som var godkänt för sensorisk analys. 

Varje försöksperson tilldelades varsitt bås där de hade tillgång till vatten och rån för att 

neutralisera munnen mellan de olika proverna. Resultaten som erhölls jämfördes mot 

varandra samt mot referensdrycken för att undersöka om det förelåg någon signifikant 

skillnad (p<0,05). En signifikant skillnad med p-värde på   0,05 visar att resultaten 

med 95 % sannolikhet inte beror på slumpen. T-test och standardavvikelse beräknades 

med hjälp av programmet Excel.    

 

Tabell 2. Vilken ordning dryckerna serverades i vid sensorisk analys.  

Märkning Fiberinnehåll 

(g/350 ml) 

1 10 

2 0  

3 5  

4 15 
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Brix-test 

Samtliga dryckers sockerinnehåll mättes genom en Brix-analys vid ProViva AB. En 

liten mängd prov tillsattes i maskinen och ett procentuellt värde kunde avläsas.  
 

Fiberhaltsbestämning 

Bestämning av den totala fiberhalten utfördes dag 1 och 32 av ett laboratorium hos 

Eurofins enligt metoden AOAC 2009.01.  

 

Resultat 

Haltbestämning av L. plantarum 299v 

Resultaten för haltbestämningen av L. plantarum 299v visas i figur 1 nedan. Vid dag 1 

var bakteriekoncentrationen i proverna 3*10
7
 cfu/ml, 2,6*10

7
 cfu/ml, 3*10

7
 cfu/ml och 

3,7*10
7
 cfu/ml med ökande fiberkoncentration. Efter 15 dagars lagring var 

bakteriekoncentrationen i proverna 5,2*10
7
 cfu/ml, 6,1*10

7
 cfu/ml, 6,6*10

7
 cfu/ml och 

6,6*10
7
 cfu/ml med ökande fiberkoncentration. Efter 32 dagars lagring var 

bakteriekoncentrationen 1*10
8
 cfu/ml, 1,2 *10

8
 cfu/ml, 1,3*10

8
 cfu/ml och 1,2*10

8
 

cfu/ml med ökande fiberkoncentration. 

 
Figur 2: Antalet L. plantarum 299v CFU/ml prov vid dag 1, 15 och efter 32 dagars lagring.  

 

Viskositetstest 

Den uppmätta viskositeten visas i tabell 3. Drycken utan fibrer hade den högsta 

viskositeten medan drycken med den lägsta fiberdosen hade den lägsta viskositeten, 

därefter ökade viskositeten med ökande fiberhalt. Ingen signifikant skillnad i viskositet 

förelåg mellan proverna (p>0,05).  
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Tabell 3: Uppmätta viskositeten i de olika dryckerna (cP SD) vid dag 1 och 15.   

Fiberhalt  

(g/350 ml) 

Dag 1  

(cP) 

Dag 15  

(cP) 

0  27±4,58 27±10,15 

5  21,7±0,58 19,3±0,58 

10 22±1 20,3±1,15 

15 23,7±2,31 25,7±2,08 

 

Sensorisk analys 

En sensorisk utvärdering utfördes dag 1 och efter 15 dagars lagring. Panelen bestod vid 

varje tillfälle av nio försökspersoner. I figur 2 och 3 och tabell 4 och 5 visas de 

bedömda skillnaderna mellan de olika dryckerna. Vid försöket under dag 1 upplevdes 

sötman som den främsta skillnaden mellan de fiberberikade dryckerna och 

referensdrycken utan fibrer. Skillnaden var däremot inte signifikant (p>0,05) för någon 

av dryckerna vid jämförelse mot referensen. Drycken som var berikad med 15 g 

fibrer/350 ml upplevdes ha något högre fruktighet än referensen men skillnaden var ej 

signifikant. De andra dryckernas fruktighet upplevdes lika med referensdrycken. 

Munkänslan hos de fiberberikade dryckerna upplevdes som något högre än 

referensdrycken men en signifikant skillnad förelåg inte. Det förelåg ingen skillnad i 

grynighet mellan de olika dryckerna. Drycken innehållandes 5 g fibrer/350 ml 

uppfattades som något gulare än de övriga dryckerna, men ingen signifikant skillnad 

förelåg.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Bedömning av sötma, fruktighet, munkänsla, partiklar och utseende hos de fiberberikade 

dryckerna i jämförelse med en referensdryck utan fibrer vid dag 1 (n=9).  
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Tabell 4: Erhållet medelvärde och standardavvikelse för de olika parametrarna och fiberhalterna vid 

dag 1 (n=9).  

Fiberhalt 

(g/350 ml) 

Sötma 

 

Fruktighet 

 

Munkänsla 

 

Partiklar 

 

Utseende 

 

0 0,06±0,6 0,1±0,8 0,2±0,7 0,2±0,7 0,1±0,8 

5 0,7±1,8 0,06±1,8 0,6±1,2 0,3±1,0 0,6±1,5 

10 0,6±0,7 -0,06±0,5 0,6±0,7 0,3±1,0 0,3±1,1 

15 0,7±1,6 0,5±1,3 0,5±1,5 0,1±0,3 0,3±1,2 
 

 

Vid den sensoriska analys som utfördes efter 15 dagars lagring erhölls resultatet som 

visas i figur 4 och tabell 5. Sötman upplevdes som högre för dryckerna innehållandes 10 

respektive 15 g fibrer/350 ml medan drycken med 5 g fibrer/350 ml upplevdes som 

mindre söt.  Fruktigheten upplevdes som mindre intensiv i samtliga prover medan 

munkänslan var mer påtagande för dryckerna innehållande 10 respektive 15 g fibrer/350 

ml. Mängden partiklar upplevdes inte som hög i någon av dryckerna och någon skillnad 

i utseende kunde inte heller tydligt påvisas. Ingen av skillnaderna inom de olika 

parametrarna var signifikant (p>0,05).   

 

Figur 4: Bedömning av sötma, fruktighet, munkänsla, partiklar och utseende hos de fiberberikade 

dryckerna i jämförelse med en referensdryck utan fibrer vid dag 15 (n=9). 
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Tabell 5: Erhållet medelvärde och standardavvikelse för de olika parametrarna och fiberhalterna vid 

dag 15 (n=9).  

Fiberhalt 

(g/350ml) 

Sötma 

 

Fruktighet 

 

Munkänsla 

 

Partiklar 

 

Utseende 

 

0  0,2±1,4 -0,3±1,1 -0,3±0,9 0,06±0,2 0,1±0,3 

5 -0,3±1,6 -0,5±1,1 -0,2±1,0 0,1±1,0 -0,2±0,8 

10 0,4±1,7 -0,1±1,0 0,3±1,2 0±0,50 0,06±0,5 

15 0,5±1,5 -0,2±1,4 0,4±1,0 0,3±0,6 0,1±0,4 

 

Brix-test 

Standard brix-värdet för en ProViva Mango-dryck är 10,8 0,2 %. De uppmätta värdena 

för de beredda dryckerna visas i tabell 6. Vid dag 1 uppmättes brix-värdet för drycken 

utan fibrer till 11,4%. Därefter ökade värdet med ökande fiberhalt till 15,6%. Det 

förelåg inte någon skillnad i brix-värde mellan dag 1 och dag 15.  

 

Tabell 6: Brix-värdena som uppmättes vid dag 1 och efter 15 dagars lagring av dryckerna.   

 Fiberhalt 

(g/350 ml) 

Dag 1  

(%) 

Dag 15 

(%) 

0  11,4 11,5 

5  12,8 13,0 

10  14,0 14,4 

15  15,6 16,0 

 

Fiberhaltsbestämning 

Analysen av andelen kostfiber i dryckerna visade vid dag 1 att drycken utan tillsatt fiber 

innehöll 0,3 % fiber, drycken med 5 g fiber/350 ml innehöll 1,5 %, den med 10 g 

fiber/350 ml innehöll 2,8 % och den högsta dosen innehöll 4,3 % fiber (tabell 7). 

Andelen lågmolekylära fibrer i Fibersol beräknades till 88 %.   

Vid dag 32 innehöll drycken utan tillsatt fiber 0,4 % fiber, drycken med 5 g fiber/350 

ml innehöll 1,7 %, den med 10 g fiber/350 ml innehöll 2,9 % och den högsta dosen 

innehöll 4,2 % fiber (tabell 8). 

 

Tabell 7: Andelen fiber i de olika dryckerna vid dag 1.  

g fibrer/350 

ml 

Kostfiber %  

(hög molekylvikt) 

Kostfiber %  

(låg molekylvikt) 

Totalhalt 

fiber % 

0 0,3 <0,1 0,3 

5 0,5 1 1,5 

10 0,6 2,2 2,8 

15 0,8 3,5 4,3 
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Tabell 8: Andelen fiber i de olika dryckerna vid dag 32. 

g fibrer/350 

ml 

Kostfiber %  

(hög molekylvikt) 

Kostfiber %  

(låg molekylvikt) 

Totalhalt 

fiber % 

0 0,4 <0,1 0,4 

5 0,5 1,2 1,7 

10 0,6 2,3 2,9 

15 0,8 3,4 4,2 

 

 

 

Diskussion 

Haltbestämningen som gjordes på mjölksyrabakterien L. plantarum 299v visade att det 

inte hade skett någon signifikant tillväxt från dag 1 till dag 15. Tillväxten som hade 

skett vid dag 32 var lika för samtliga prover. Vilket innebär att fibern inte påverkar 

bakteriens tillväxt. Bakterien kan troligen inte använda resistent maltodextrin som 

energikälla, vilket är positivt då en ökad mängd bakterier hade gett en ökad 

koldioxidbildning och en icke-fördelaktig bismak. 

 

Viskositeten som uppmättes hos de olika dryckerna indikerade på att drycken utan 

tillsatt fiber hade högst viskositet. Skillnaden mellan de olika dryckerna var däremot 

inte signifikant (p>0,05). Eftersom resistent maltodextrin är en löslig fiber ska den lösa 

sig i vatten och inte påverka viskositeten, vilket analysen bekräftade.  

 

Den sensoriska analysen utfördes vid bägge tillfällena av 9 försökspersoner. 

Försökspersonerna var delvis tränade för sensorisk analys men inte helt kalibrerade. 

Dryckerna serverades i ordningen: 1) 10 g/350 ml, 2) 0 g/350 ml, 3) 5 g/350 ml och 4) 

15 g/350 ml för att inte dryckerna skulle intas med ökande eller minskande halt fibrer. 

De fyra dryckerna jämfördes sedan mot en referens innehållande samma dryck som 

nummer 2 för att kontrollera hur väl panelen kunde uppfatta likheter och skillnader. Alla 

försökspersoner fick dryckerna serverade i samma ordning. Resultaten som erhölls från 

panelen visade inte på någon signifikant skillnad. Från analysen som utfördes dag 1 

kunde det påvisas att sötman var den parameter som skiljde sig mest från referensen, 

men även munkänslan upplevdes som intensivare för de fiberberikade dryckerna. 

Resultaten som erhölls från de olika försökspersonerna var något spridda vilket visar att 

det föreligger viss osäkerhet och svårighet i att bedöma proverna. Det visar att 

skillnaden som förelåg mellan de olika dryckerna inte är så stora. Ett säkrare resultat 

skulle kunna erhållas med en helt kalibrerad panel som har fått mer träning. Resultaten 

från den sensoriska analysen som utfördes dag 15 var även de något spridda. Proverna 

innehållandes 10 respektive 15 g fiber/350 ml hade högst upplevd sötma, medan 

drycken innehållandes 5 g fiber/350 ml upplevdes ha en lägre söthet. Munkänslan för 

proverna med de högre fiberhalterna upplevdes också som intensivare vid jämförelse 

med referensdrycken. Den ökade munkänslan kan däremot inte kopplas samman med 

högre viskositet, då det inte föreligger någon sådan. Den upplevda ökade sötman kan 

stärkas med de erhållna brix-värdena. Ett brix-test påvisar mängden sockerarter i en 

lösning och de uppmätta brix-värdena ökade med de ökande fiberhalterna. Brixvärdet 



  
 

17 

för en standard ProViva Mango är 10,8 0,2 och det uppmätta värdet för drycken utan 

tillsatt fiber var 11,5 %. Att värdet blev högre beror troligen på att värmebehandlingen 

hade för hög temperatur under för lång tid.  

Då 10 % av resistent maltodextrin kan brytas ner i tunntarmen, kan troligen även en lite 

mängd brytas ner till glukos av enzymer i munhålan vilket kan påverka den upplevda 

sötman. Skillnaden i resultaten som erhölls var däremot inte signifikanta och en mer 

tränad panel skulle kunna ge ett säkrare resultat. 

 

Fiberhalten i de olika dryckerna analyserades av Eurofins med metoden 2009.01. 

Totalhalten kostfiber för dag 1 stämde bra överens med de tillsatta halterna vilket 

styrker företagets information om hur mycket fibrer Fibersol innehåller per gram. Det 

styrker även att utförandet vid tillsats av fibrer skedde korrekt. Andelen lågmolekylära 

fibrer i Fibersol bestämdes till 88 % vilket innebär att 12 % av fibrerna i Fibersol har en 

högre molekylvikt. Fiberhaltsbestämningen för dag 32 visade inte på någon skillnad för 

de högmolekylära fibrerna, däremot var det en liten ökning av de lågmolekylära fibrerna 

i dryckerna innehållandes 5 respektive 10 g fibrer/350 ml dryck. För drycken med den 

högsta fiberhalten hade det däremot skett en minskning från 3,5 % till 3,4 %. Trots detta 

stämmer resultaten bra överens med de tillsatta mängderna fibrer och variationen kan 

tyda på att det föreligger viss mätosäkerhet.  

 

Hållbarheten för en ProViva fruktdryck brukar normalt vara 30 dagar. Tanken med 

studien var därmed att utföra tester vid dag 1, 15 och 32 för att se hur fibern påverkar 

drycken under lagringstiden. På grund av tidsbrist utfördes tester enbart vid dag 1 och 

15. Uppföljningsstudier utfördes av personalen på ProViva och Probi.          

 

Slutsatsen är att resistent maltodextrin går att tillföra ProViva Mango utan några större 

problem. L. plantarum 299v och viskositeten påverkas inte vid tillsats av fibern. 

Dryckens smak påverkades inte heller signifikant men brix-testet visade att sockerhalten 

ökade med ökande fiberhalt. För att erhålla samma näringsvärde som för en vanlig 

ProViva Mango kan den tillsatta sockermängden behöva justeras för att mängden totala 

sockerarter inte ska bli högre än tidigare. Den fiberdos som är lämpligast att tillsätta till 

drycken sett ur hälsosynpunkt är troligen någon av de högre doserna, 10 eller 15 g/350 

ml. I en undersökning utförd av Fastinger et al (2008) indikerades det att ett intag av 15 

g resistent maltodextrin kan ha en prebiotisk effekt då koncentrationen Bifidobacterium 

i avföringen hade ökat. Studier indikerar även på att resistent maltodextrin kan påverka 

triglyceridnivåer i blodet. Dessvärre har det även påvisats att resistent maltodextrin kan 

leda till ökade obehagskänslor i mag-tarmkanalen som t.ex. kramper och uppsvälldhet, 

men de har varit milda övergående symtom. Då ProViva är en dryck som riktar sig mot 

att förbättra mag- och tarmhälsan så är det resistent maltodextrins effekt på mag- och 

tarmhälsa som är intressant. Antalet studier på området är ännu begränsat vilket gör det 

svårt att dra en slutsats om det faktiskt föreligger någon prebiotisk effekt. Fler 

humanstudier under en längre tidsperiod behöver utföras för att ge ett säkert resultat. 

Det finns ett flertal studier om resistent maltodextrin som undersöker dess effekt på 

postprandialt blodglukos och triglyceridnivåer, flertalet är däremot inte skrivna på 

engelska.  
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Förtäring av >1g resistent maltodextrin per kg kroppsvikt kan orsaka diarré men då den 

högsta dosen som undersöktes var 15 g, bör detta inte vara något problem vid förtäring 

av vuxna individer. Vilken dos resistent maltodextrin som kan tillsättas till ProViva 

Mango är därmed svårt att dra en slutsats om, men om det ska leda till en hälsoeffekt 

bör troligen någon av de högre doserna tillsättas.        
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Bilaga 1 

                                     

ProViva Mango 
Namn:      

  

Smaka på referensen först och sen på proverna, bedöm dem mot referensen, om du 

tycker de angivna egenskaperna är mer intensiva än referensen på plussidan, om du 

tycker de är mindre intensiva än referensen på minus sidan 

       

Mango 1 
 

            

Utseende  
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