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Abstract 
The aim of the present study was to assemble information about the nutritional 
deficiencies associated with a strict vegan diet. The information was to be used in the 
determination of what vitamins and minerals should be used in the improvement of the 
nutritional value of a vegan sausage. Its was decided that sesame seeds and oats 
contained high amounts of the sought after nutrients; iron, calcium and zink. For that 
reason they were chosen as ingredients and their application as such was tested. The 
results indicate that sesame seeds and oats function well as ingredients in a vegan 
sausage, giving it an improved content of iron, calcium and zink.   
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Sammanfattning 
Människor blir mer och mer medvetna om hur produktion och konsumtion av kött 
påverkar miljön och folkhälsan. Detta har gjort att vegetariska alternativ till kött blivit 
alltmer populära och att nya produkter i kategorin utvecklats. Ett företag som nappat på 
denna trend är Lindvalls Chark AB i Strömsnäsbruk. Företaget har sedan länge tillverkat 
vanlig korv men har nu börjat utveckla en korv som är helt baserad på grönsaker med 
veganer som målgrupp. Syftet med föreliggande arbete var att sammanställa 
information om de näringsrelaterade problemen som är associerade med en strikt 
vegankost. Vidare var syftet att utifrån informationen identifiera specifikt vilka 
vitaminer och mineraler som Lindvalls tilltänkta korv skulle, för att bättre passa 
målgruppen veganer. Syftet var även att identifiera i vilka råvaror som dessa vitaminer 
och mineraler återfinns och sedan att i praktiska försök testa hur de skulle fungera som 
ingredienser. Resultaten tyder på att sesamfrön och havregryn fungerar bra som 
ingredienser i det tilltänkta receptet, men i olika koncentrationer. Båda ingredienserna 
leder till en ökning av innehållet av järn, kalcium och zink jämfört med det erhållna 
prototyp-receptet.  
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1 Introduktion 
Arbetets introduktion börjar med en presentation av arbetes syfte och frågeställning, 
Arbetet inleds med en kort genomgång av vad korv är och dess historia genom tiderna. 
Vidare behandlas korvens framtid som köttprodukt, och anledningar till varför fler och 
fler människor väljer vegetariska alternativ. På grund av köttets innehåll av viktiga 
näringsämnen kan således dess exkludering från kosten leda brist på vissa 
näringsämnen. En stor vikt har därför lagts på att sammanställa information om dessa 
näringsämnens funktion i kroppen och i vilka livsmedel de återfinns. Introduktionen 
avslutas med presentationen av en innovativ produkt som utgör arbetets centrum.   
 
1.1 Syfte och frågeställning på arbetet 
Företaget Lindvalls Chark AB arbetar med ett projekt vars mål är att ta fram en korv 
baserad på grönsaker, med veganer som målgrupp. Veganer definieras som personer 
som inte äter kött, ägg eller mjölk-produkter (1). En kost som utesluter dessa livsmedel 
utgör grunden för arbetets första frågeställning; vilka vitaminer och mineraler riskerar 
veganer att få brist på? Arbetets andra frågeställning är huruvida innehållet av dessa 
vitaminer och mineraler i Lindvalls korv kan utökas genom att ersätta en del av receptet 
med nya vegetabiliska ingredienser. De nya recepten skall även testas praktiskt. 
 
1.2 Fokus och avgränsningar 
 
1.2.1 Fokus 
Arbetets centrala del har hela tiden varit en korv gjord på grönsaker med veganer som 
målgrupp. Arbetets huvudsakliga fokusering har varit att med vegetabiliska råvaror göra 
korven mer näringstät. Med anledning av detta och arbetets kemiska inriktning, har 
fokus lagts på att sammanställa information kring de näringsrelaterade problem en strikt 
vegan-kost kan resultera i. Utifrån informationen har sedan råvaror som är rika på de 
näringsämnen, som en vegan-kost riskerar att ha ett för lågt innehåll av, identifierats. 
Fokus har även lagts vid att testa råvarorna praktiskt som eventuella ingredienser i 
Lindvalls framtida recept. För att bidra till en djupare förståelse och bättre tjäna arbetets 
ämne har fokus även lagts vid att beskriva ett antal bindmedel som ingår i korvens 
prototyp-recept.   
 
1.2.2 Avgränsningar 
För att inte frångå arbetets syfte har ett antal avgränsningar gjorts. Vid sammanställning 
av näringsrelaterad information relevant för veganer begränsades denna till vitaminer 
och mineraler. En del av arbetets begränsning framgår även i arbetets målgruppsanalys. 
Informationen som presenteras i arbetet har begränsats till att rikta sig till 
huvudsakligen friska medelålders människor, det vill säga ej till barn, äldre eller sjuka. 
Med hänsyn till korvens målgrupp och Lindvalls önskemål begränsades de använda 
råvarorna till att passa veganer och att vara allergenfria. De praktiska försök som 
genomfördes begränsades till att innefatta korvarnas hållfasthet och textur, inga 
smaktester genomfördes.  
 
 
 
 
 
 



  
 

 3 

1.3 Vad är korv? 
Korv definieras som en charkuterivara med avlång form vars innehåll huvudsakligen 
består av malet kött, övriga ingredienser som ofta ingår är fett, biprodukter från slakt, 
olika sorters mjöl, kryddor och salt. För att öka korvens hållbarhet och förhindra tillväxt 
av mikroorganismer tillsätts ofta även citronsyra och nitritsalt. Traditionell 
korvtillverkning sker genom att ingredienserna mals ner till en korvsmet som sedan 
stoppas i ett korvskinn. Korven kan även behandlas för att få en bättre hållbarhet, detta 
sker på olika sätt beroende på vilken typ av korv som tillverkas. Om ingen behandling 
alls användas fås Råa korvar som till exempel fläskkorv. Några exempel på behandlade 
korvar är; torkade korvar som till exempel salami, kokta korvar som till exempel 
blodkorv, varmrökt korv som till exempel falukorv och varmkorv och kallrökt korv som 
till exempel rökt medvurst (2). Ofta kombineras kall och varmrökning med 
fermentering genom tillsatts av mjölksyrabakterier.  
 
1.4 Korvens historia  
 
1.4.1 Redan dem gamla grekerna åt korv 
Korvens historia är lång, redan Homeros (800 f. Kr) skrev om hur Odysseus åt blodkorv 
gjord på get-mage. Även romarna ska ha varit väldigt förtjusta i korv, i en kokbok 
skriven av en man vid namn Apicius anges en mängd recept på korvar gjorda inte bara 
på kött men även lever, musslor och fasan. I nordiska sagor från 1100 och 1200-talet 
omnämns korven med orden bjuga eller morbjuga, ordet morr betyder fett och bjugr 
betyder krokig på fornsvenska. Korvskinn omnämns i sagorna som fjälster, vilket på 
fornsvenska betyder gömställe. I medeltidens Stockholm fanns speciella korvmakare 
som tog hand om slakthusens rester. De använde blod, fötter, huvuden, lever, lungor, 
våm och tarmar för att göra korv. Enligt Svenska akademins ordlista nämns ordet korv 
för första gången i skrift år 1539, samtidigt och vidare in på 1700-talet används även 
ordet "pölsa". Korvarna på den tiden innehöll blod, hackat kött, fläsk och inälvor som 
stoppades i tarmar, ibland kunde även korngryn tillsättas. Smaken skiljde sig dock från 
dagens korvar, salt var dyrt och inte sällan föredrog människor på den tiden smaken av 
en lätt härsken produkt (3). 
 
1.4.2 Traditionell korvtillverkning 
Det traditionella sättet att tillverka korv går hand i hand med bondesamhället och 
skedde i samband med slakten av djur på den egna gården. Att göra korv på mindre ädla 
styckesdelar och inälvor var ett viktigt sätt att ta tillvara på hela djuret. Även det som 
inte gick att äta användes till andra ändamål, hudar blev till läder, talg blev till ljus, ister 
till smörjolja, benen kokades till lim och klövar blev till smörjfett. Korvtillverkningen 
inleddes med att djurets tarmar, eller fjälster som det än idag kallas, skars i lagom 
längder, innehållet trycktes ut och tarmarna vändes ut och in. Efter detta skållades, 
skrapades och tvättades de i saltvatten. Speciella hackknivar och hackhoar användes för 
att hacka sönder kött och inälvor till en korvsmet. Smeten stoppades sedan ner i fjälstret 
med hjälp av ihåliga horn från bockar och oxar, så kallade fjelehorn eller korvhorn. 
Vanligtvis konserverades sedan korven genom torkning, syrning, rökning eller saltning. 
Färsk korv konsumerades också efter att den kokats eller stekts, men ansågs vara något 
av en delikatess. I slutet av 1800-talet började köttkvarnar användas för att göra 
korvsmet. På kvarnen kunde man dessutom fästa fjälstret vilket underlättade själva 
stoppningen av korven. Under samma period industrialiserades korvtillverkningen 
allteftersom man började använda maskiner för att göra korv. Maskinerna ersatte så 
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småningom det manuella arbetet och folk började handla färdig korv hos charkuterier 
istället för att göra den själv (3).  
 
1.5 Korvens framtid 
Korven har genom historien utgjort ett viktigt och effektivt sätt för människor att ta till 
vara och förvara kött på (3). Det är förmodligen även rimligt att anta att korv på grund 
av sitt innehåll av kött under lång tid utgjorde en viktig källa till näringsämnen som 
protein, järn och vitamin B12 (1). I takt med att människors välstånd ökat, samhället 
förändrats och utvecklingen gått framåt har dock korven som vi känner den ifrågasatts. 
Köttkonsumtion i allmänhet har blivit ett hett ämne i debatten kring människors hälsa 
och ett hållbart samhälle (4). Idag ses en trend där fler och fler människor väljer 
vegetariska alternativ till kött (5). Anledningarna varierar men människor är idag mer 
informerade om hur produktion och konsumtion av kött påverkar miljön (4) och hälsan 
(6). Etiska och religiösa skäl är fler exempel på varför människor väljer bort kött (5). 
 
1.5.1 Kött och miljö 
Köttproduktion står för cirka 15 % av världens utsläpp av växthusgaser, där produktion 
av får och nötkött står för den största andelen. Produktionen av gris och kyckling står 
för en betydande, men klart lägre andel. Skövlingen av regnskog för odling av soja som 
blir till proteinfoder leder till att kol frigörs som innan varit bundet i marken vilket ökar 
växthuseffekten ytterligare. Även transporten av djur och kött bidrar med utsläpp. 
Köttproduktion påverkar även övergödningen och den biologiska mångfalden. 
Användningen av antibiotika är ytterligare ett problem associerat med köttproduktion 
vilket leder till antibiotikaresistens (4).  
 
1.5.2 Det röda köttet och folkhälsan 
Livsmedelsverket rekommenderar människor att minska sin konsumtion av rött kött, 
detta efter att man i kohort-studier sett ett tydligt dos-responssamband mellan mängden 
konsumerat rött kött och risken att drabbas av tjock och ändtarmscancer. Den 
bakomliggande mekanismen för den ökade cancerrisken är ännu inte kartlagd men de 
teorier som diskuteras mest har att göra med köttets innehåll av hemjärn, fett, protein, 
heterocykliska aminer, kolesterol, salt och virus. Ett ännu starkare samband mellan dos 
och respons ses mellan konsumtion av charkuterivaror som korv och bacon och risken 
att drabbas av samma cancerform. Inte heller här är mekanismen helt kartlagd men 
samma riskfaktorer som för vanligt rött kött diskuteras med tillägget av nitrit och 
nitrosaminer (7).  
 
1.5.3 Nitrit och cancer 
Saltning av korv har länge varit en viktig metod för att konservera korv. Förutom att 
sänka vattenaktiviteten i livsmedlet bidrog förr i världen även saltet med nitrat (NO3

-) 
som av bakterier reducerades till nitrit (NO2

-). Nitrit har en tillväxthämmande effekt på 
många arter av bakterier men det viktigaste målet är Clostridium botulinum (8). 
C.botulinum finns normalt i vatten och jord men kan genom att bilda sporer 
kontaminera kött. Vid tillväxt bildar bakterien ett neurotoxin som även i mycket små 
doser orsakar den dödliga matförgiftningen botulism (9). 
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 Nitrit kan vid lågt pH och höga 
temperaturer reagera med aminosyrorna 
prolin, histidin, tryptofan, arginin, 
tyrosin och cystein. I reaktionen bildas 
N-nitrosaminer som är en grupp 
cancerogena ämnen (10). Figur 1 
illustrerar reaktionen som sker mellan 
natriumnitrit och aminosyran tryptofan i 
sur miljö då nitrosaminen N-
nitrosotryptofan bildas.  
 
Nitrosaminer är mutagena ämnen, vilket 
innebär att de skadar DNA. 
Nitrosaminer metaboliseras i kroppen 
av ett antal enzymer som tillhör 
cytokrom P450-systemet. Enzymernas 
normala uppgift är att metabolisera och 
eliminera olika substanser. När 
enzymerna metaboliserar nitrosaminer 
bildas elektrofila substanser som via 
kovalenta bindningar lätt binder in till 
DNA och därmed orsakar DNA-
förändringar (11).  
 
 
 
1.5.4 Innebörden av en vegetarisk kost 
Allt fler människor väljer att äta en vegetarisk kost (5). Den vegetariska kosten har fyra 
indelningar; ovo-vegetarisk, lakto-vegetarisk, lakto-ovo-vegetarisk och vegan. En ovo-
vegetarisk kost innehåller mat från växtriket och ägg. En lakto-vegetarisk kost 
innehåller mat från växtriket och mjölkprodukter. En lakto-ovo-vegetarisk kost 
innehåller mat från växtriket, mjölkprodukter och ägg. En vegan-kost innehåller enbart 
mat från växtriket (1).  
 
1.5.5 Nutritionella utmaningar med vegan-kost 
Kött, fisk och mjölkprodukter utgör bra källor till aminosyror men även viktiga 
näringsämnen som vitamin D3, järn, kalcium, zink och vitamin B12. Fullvärdigt protein 
från växter fås genom att kombinera olika vegetabilier i en måltid, då kombineras även 
deras aminosyraprofiler och kvalitén på proteinet i en växtbaserad kost kan då motsvara 
proteinet från animaliska råvaror. För att en växtbaserad kost ska lyckas fylla behovet 
av näringsämnena som nämns ovan krävs en mångsidig kost. Strikt och ensidig vegan-
kost kan leda till ett för lågt intag eller brist på framförallt vitamin D3, vitamin B12 och 
järn. Vitamin D och B12 finns nästan bara i animaliska livsmedel vilket gör att extra 
tillskott ofta blir en nödvändighet för veganer. Järn finns i växter men i en form med 
sämre upptagningsförmåga än det järn som finns i kött, detta på grund av det anti-
nutriella ämnet fytinsyra, som finns i växter. Även kalcium och zink finns i växter men 
upptaget av dem försämras också på grund av fytinsyran (1).  
 
 
 

 

 

Figur 1. Övergripande bild över reaktionen mellan 
natriumnitrit (NaNO2) och aminosyran tryptofan som 
leder till att nitrosaminen N-Nitrosotryptofan bildas. 
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1.5.5.1 Fytinsyra 
Fytinsyra, eller fytat, är växters förråd av 
fosfor och består av en inositolring med sex 
fosfatgrupper som vid neutralt pH är 
negativt laddade (Figur 2). Fosfatgrupperna 
och deras laddning gör att fytat lätt binder 
in metalliska katjoner som järn (Fe2+/Fe3+), 
kalcium (Ca2+) och zink (Zn2+). Fytat är 
växters förråd av fosfater som behövs vid 
tillväxt och grodd. Fytat bryts ner av 
enzymet fytas som hydrolyserar bort 
fosfatgrupperna från inositolringen och 
därmed frigör inbundna joner. Fytas finns 
naturligt i växtens frö och jobbar optimalt 
vid pH 4,5-6 vilket gör att bröd bakat på 
surdeg ofta har lägre halt fytat. Fytas kan 
även aktiveras vid blötläggning groddning 
och brödbakning (12).  
 
 
1.6 Litteratur och sammanställning av information 
I kommande text behandlas de vitaminer och mineraler som veganer riskerar få brist 
på. Deras funktioner och absorption i kroppen lyfts fram, vad en brist kan leda till och i 
vilka livsmedel de återfinns. Mycket mer information finns att skriva om varje enskilt 
ämne, speciellt i sammanhanget kring hur brist kan uppstå. En avgränsning har dock 
gjorts där fokus lagts på målgruppen veganer, det vill säga personer som inte äter 
någon typ av kött, fisk, ägg eller mjölkprodukter.  
 
1.6.1 Vitamin D3   
 
1.6.1.1 Funktioner i kroppen 
Vitamin D3 (cholecalciferol) bildas i huden när UVB-strålning från solen omvandlar 
precursorn 7-dehydrokolesterol. Vitamin D3 fås även från födan där fet fisk, berikade 
mjölkprodukter och ägg utgör de viktigaste och vanligaste källorna (1). Vissa svampar 
innehåller en annan form av vitaminet med lägre biopotential, vitamin D2 
(ergocalciferol) som är den form av vitaminet som accepteras av veganer (13). Båda 
formerna konverteras i levern till lagringsformen 25-hydroxycholecalciferol (calcidiol), 
som vid låga kalciumnivåer aktiveras till den biologiskt aktiva formen av vitaminet; 
1,25-dihydroxycholecalciferol (calcitriol) (1). Calcitriol har sedan följande kända 
funktioner i kroppen:  
• Öka reabsorbtionen av kalcium från primärurinen i njurarna 
• Öka tarmabsorbtionen av kalcium och fosfor från födan som sedan bland annat 

bygger upp skelettet 
• Öka aktiviteten hos osteoclaster så att mer kalcium frigörs från skelettet 
• Reglera syntes och frisättning av parathyroideahormon 
• Reglera transkriptionen av över olika 50 gener genom att binda till vitamin D-

receptorn (VDR) 
• Modulera syntesen av interleukiner och cytokiner, stimulera makrofager och 

monocyter (1).  

 

 

Figur 2. Strukturformel för fytinsyra. 
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Nedan i Figur 3 illustreras den ovan beskrivna syntesen av vitamin D med 
strukturformler för respektive form av vitaminet. 
 
 
  

 
 
 

 
 
Kalcitriol har sedan en mängd funktioner i kroppen:   
Kalcitriol har sedan följande funktioner i kroppen: 
 
1.6.1.2 Brist och bristsymptom 
Brist på D-vitamin hos barn och tonåringar som fortfarande växer kan leda till 
sjukdomen rakitis (engelska sjukan). Sjukdomen beror på att mineraliseringen av det 
nybildade skelettet inte sker i tillräcklig utsträckning, vid belastning av det sköra benet 
uppstår missbildningar som utåtböjda ben. Hos vuxna leder låga nivåer av D-vitamin till 
att inte tillräckligt med kalcium absorberas från födan samtidigt som kalcium hela tiden 
frigörs från skelettet. Detta leder till en demineralisering av skelettet som associeras 
med smärta, missbildningar och muskelsvaghet. Kvinnor som genomgår upprepade 
graviditeter har en ökad risk för osteomalaci (försvagning av skelettet) eftersom de tar 
av sina kalciumdepåer och ger till det växande barnet. Detta belastar kvinnans egna 
skelett hårt och därför är en god vitamin-D-status mycket viktig. (1).  
 
1.6.2 Kalcium  
Det mesta av kroppens kalcium finns i tänder och skelett men kalciumjoner (Ca2+) 
behövs för muskelkontraktion, i nervsystemet och för att alla andra celler i kroppen 

Figur 3.  Illustration på syntesen av vitamin D3. 7-dehydrokolesterol i huden isomeriseras av solens UVB-strålning till 
cholecalciferol som sedan hydroxyleras av enzymet 25-hydroxylas till lagringsformen calcidiol (25-
hydroxycholecalciferol). Calcidiol i sin tur aktiveras vid behov av enzymet 1-hydroxylas till den biologiskt aktiva 
formen av vitaminet, calcitriol (1,25-dihydroxycholecaliferol) 

1-hydroxylas	
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skall fungera normalt. Kalcium fås från mejeriprodukter och grönbladiga växter. 
Grönbladiga växter innehåller emellertid ofta fytinsyra som med fosfatgrupper binder in 
tvåvärda joner som kalcium. Resultatet blir olösliga komplex och ett kraftigt försämrat 
upptag (14). Fytinsyra finns även i råris, i osyrat bröd och i balj- och ärtväxter. Bland 
veganer och barn som ätit vegetarisk kost har fall av Rakitis identifierats. Orsaken tros 
vara just problematiken med fytinsyran i de livsmedel som ofta konsumeras i en vegan-
kost (1).   
 
1.6.3 Zink  
Zinkjoner (Zn2+) ingår som co-faktorer (komponent som behövs för att ett enzym skall 
kunna ha en effekt) i över 100 olika proteiner och enzymer i kroppen. Bland annat DNA 
och RNA-polymeraser är beroende av zinkjoner för att kunna syntetisera DNA och 
RNA. Zinkjoner är också en central komponent i den DNA-bindande delen hos många 
nukleärreceptorer och transkriptionsfaktorer, i de så kallade zinkfingrarna. Vid zinkbrist 
förloras därför den regulatoriska effekten av många transkriptionsfaktorer eftersom de 
inte längre kan binda in till DNA. Zinkjoner ingår även i den mycket viktiga 
antioxidanten superoxiddismutas och som cofaktor i alkalinfosfatas och collagenas, två 
enzymer involverade i mineraliseringen och uppbyggnaden av ben (1). Zink finns i 
animaliska livsmedel som nötkött, musslor och ost men även i vegetabilier som 
fullkornscerealier, nötter och frön. Dessa livsmedel innehåller tyvärr också fytinsyra 
som försvårar upptaget. Zinkbrist är associerat med minskad tillväxt, hudförändringar, 
försämrad sårläkning och minskad aptit (14). 
 
1.6.4 Järn  
 
1.6.4.1 Funktioner i kroppen 
Järn återfinns i våra kroppar i två former; hem-järn och icke-hemjärn. Hemjärn är en 
delkomponent i hemoglobinet i de röda blodkropparna och spelar därför en viktig roll i 
blodets förmåga att syresätta kroppens vävnader. Hemjärn ingår även i muskelcellernas 
syrebindande molekyl, myoglobin och i cytokromer (14). Cytokromer är proteiner som 
transporterar elektroner i elektrontransportkedjan, en biokemisk process där energi i 
form av ATP bildas (15).   
 
1.6.4.2 Brist och bristsymptom kopplat till för lågt intag av järn 
Icke-hemjärn är en lagringsform och återfinns i mjälte och benmärg uppbundet till 
lagringsproteinerna ferritin och hemosiderin, eller till transportproteinet transferrin i 
blodplasma. Hemjärnet från hemoglobinet återanvänds när de röda blodkropparna dör 
men en viss del förloras hela tiden och måste ersättas med järn från födan eller med 
lagrat icke-hemjärn. Om inte tillräckliga mängder järn tillförs kroppen tar så 
småningom även förrådet av icke-hemjärn slut vilket gör att kroppen inte längre kan 
bilda hemoglobin och man drabbas av järnbristanemi (blodbrist). Bristen på 
hemoglobin gör att kroppens vävnader inte längre kan syresättas vilket bland annat 
resulterar i sänkt fysisk prestationsförmåga, trötthet och hjärtklappningar. Även 
immunförsvaret påverkas negativt eftersom järn behövs för bildandet av T-lymfocyter 
(vita blodkroppar) (14).  
 
1.6.4.3 Källor i kosten och upptag 
I födan återfinns järn som hemjärn i animaliska livsmedel som är rika på myoglobin och 
hemoglobin, exempelvis rött kött. Icke-hemjärn finns i vegetabiliska livsmedel som 
sädesslag, grönsaker, bönor, baljväxter och frukt. Icke-hemjärn innebär att järnet 
befinner sig i joniserad form (Fe2+/Fe3+) vilket gör att det lätt reagerar med andra ämnen 
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och leder till en minskad upptagningsförmåga (1-10%). Hemjärnet i hemoglobin 
befinner sig också i joniserad form (Fe2+), men sitter skyddat i ett så kallat 
porfyrinkomplex (Figur 4) vilket underlättar upptaget eftersom hela komplexet tas upp 
av enterocyterna i tarmen. Detta ger hemjärn en hög biotillgänglighet och ett upptag på 
20-30%.  
 
Icke-hemjärn domineras av trevärda joner (Fe3+) som 
innan de kan tas upp av enterocyterna måste reduceras 
enzymatiskt till tvåvärda joner (Fe2+). Biotillgängligheten 
av icke hemjärn kan därför i stor utsträckning påverkas av 
födans innehåll av reducerande ämnen som till exempel 
antioxidanter. I kontexten av en vegan-kost blir 
sambandet ovan genast ett värdefullt knep för att 
tillgodogöra sig mer järn från vegetabiliska livsmedel. 
Genom att kombinera ett livsmedel rikt på icke-hemjärn 
med en antioxidant som till exempel vitamin C kan 
upptaget ökas. Andra komponenter i födan minskar 
istället upptaget av järn. På samma sätt som med kalcium 
kan fytinsyra binda in tvåvärda järnjoner (Fe2+) och bilda 
svårlösliga komplex (1). 
 
 
1.6.5 Vitamin B12 
 
1.6.5.1 Funktioner i kroppen 
Vitaminet har två kända metabola funktioner. Som cofaktor (adenosyl-B12) i enzymet 
metylmalonyl-CoA-mutas som isomeriserar metylmalonyl-CoA till succinyl-CoA i 
metabolismen av aminosyran valin, kolesterol och fettsyror med udda antal kol (13). 
Vitaminets andra funktion är även här som cofaktor men i en metyleringsreaktion där 
aminosyran metionin återbildas från homocystein. Reaktionen sker genom att en 
metylgrupp överförs från metyl-folat till vitamin B12 som sedan för metylgruppen vidare 
till homocystein som då återbildas till metionin. Reaktionen kräver således närvaro av 
både folat och vitamin B12 och en brist på någon av dem leder till förhöjda nivåer av 
homocystein (14).  
 
1.6.5.2 Brist och bristsymptom  
Vid brist på vitamin B12 kan inte längre det metylerade folatet donera metylgrupper till 
vitamin B12. Detta leder till folatbrist eftersom syntesen av andra former av folat i cellen 
avstannar då detta kräver icke metylerade folater. När reaktionen ovan inte kan ske vid 
brist på vitamin B12 fås så småningom också en brist på metionin. Metionin är en viktig 
donator av metylgrupper i metyleringsreaktioner i hjärnan och om vitaminbristen har 
gått tillräckligt långt kan psykiatriska symptom och demens uppstå. Andra mer direkta 
symptom associerade med vitamin B12-brist är stickningar och domningar i händer och 
fötter. Symptomen uppkommer på grund av en minskad myelinisering av nerver i 
nervsystemet (14). Nedan följer Figur 5 som illustrerar strukturformeln för vitamin B12. 
Vitaminet existerar i flera olika former beroende på den grupp som är bunden till den 
centrala koboltatomen. I figuren är en cyanogrupp bunden och formen av vitaminet 
kallas därför cyanokobalamin (1). 
 

Figur 4. Hemoglobin med 
inbundet järn i mitten. 
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Figur 5. Strukturformel för cyanokobalamin (vitamin B12). 

 
 
1.6.5.3 Källor i kosten och upptag  
Vitamin B12 återfinns uteslutande i animaliska livsmedel som lever, fisk och kött. 
Eftersom en vegan-kost inte innefattar någon av dessa livsmedel utsätter sig veganer för 
en överhängande risk att utveckla en brist på vitamin B12 (1). I de Nordiska 
Näringsrekommendationerna (NNR) från 2012 rekommenderas alla vegetarianer och 
veganer att ta tillskott av vitamin B12 (13).  
 
Absorptionen av vitamin B12 inleds i magsäcken där det spjälkas loss från proteiner i 
födan med hjälp av magsyra och pepsin. Vitaminet binds sedan upp på ett 
transportprotein som för det vidare till tunntarmen där det släpps loss och binds upp på 
glykoproteinet intrinsic factor (IF). Komplexet B12-IF absorberas därefter av 
enterocyter genom endocytos. Inuti enterocyterna släpper IF och vitaminet binds upp på 
transportproteinet transcobalamin II som transporterar vitaminet ut till vävnader. När 
vitaminet väl når en behövande cell kan vitaminet antingen metyleras till 
metylkobalamin och stanna i cytosolen eller bli till adenosylkobalamin och hamna i 
mitokondrien. Majoriteten av vitaminet finns cirkulerande och bundet till 
transportproteiner, ett utav dem, transcobalamin III för vitaminet till levern där en stor 
mängd av vitaminet finns lagrat. Intrinsic factor gör också att mycket av vitaminet kan 
reabsorberas och föras tillbaka till cirkulationen. Dessa mekanismer gör tillsammans att 
det kan gå flera år innan en bristsymptom uppkommer (1).  
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1.7 Produktpresentation av Lindvalls grönsakskorv  
I texten presenteras företaget Lindvalls Chark AB och bakgrunden till utvecklingen av 
en grönsaksbaserad korv. Korvens tänkta innehåll presenteras och stort utrymme ges 
även åt att beskriva de ingående bindmedlen och vad de bidrar med i ett komplext 
livsmedel som en korv gjord på grönsaker. 
 
1.7.1 Nya tider kräver nya innovationer 
I takt med att människor blivit mer och mer medvetna om köttets inverkan på miljön 
och hälsan har också andelen människor som vill minska sin konsumtion av kött ökat. 
Detta har lett till en efterfrågan på helt eller delvis köttfria produkter, inte bara hos 
privatpersoner men även i skolkök där en köttfri dag i veckan önskas. Där det finns 
efterfrågan finns det också möjlighet till innovation och produktutveckling. Detta har 
lett flera företag till att utveckla nya produkter i kategorin vegetariska livsmedel.  
 
1.7.2 Lindvalls Chark AB 
Ett av dessa företag är Lindvalls Chark AB. Lindvalls är en av Sveriges största 
korvtillverkare, de säljer korv till alla Sveriges bensinmackar men även till andra kedjor 
som 7-eleven, Pressbyrån och IKEA. Lindvalls grundades 1925 av Joel och Ellen 
Lindvall i Strömsnäsbruk där företaget ligger än idag (16).  
 
1.7.2.1 Grönsakskorv 
Med anledning av den växande efterfrågan på köttfria produkter har företaget tagit fram 
ett prototyp-recept på en korv som är helt baserad på grönsaker. Målgrupp är veganer 
och meningen är att korven ska säljas på bensinmackar så att ett köttfritt alternativ till 
vanlig korv ska finnas för veganer.  
 
1.7.2.2 Innehåll 
Prototyp-receptet består idag av morot, potatis, solrosolja, vatten, broccoli, 
potatisprotein, purjolök, metylcellulosa, karragenan, psylumfrön, buljong, modifierad 
potatisstärkelse, svartpeppar askorbinsyra.  
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1.7.3 Stärkelse  
I korven används modifierad potatisstärkelse som bindmedel. Nedan följer en 
förklarade text till vad stärkelse är, hur den kan modifieras efter behov och vad den kan 
användas till. 
 
Stärkelse är växters viktigaste energiförråd. Stärkelse och produkter från hydrolys av 
stärkelse utgör majoriteten av mängden kolhydrater som konsumeras av människor 
världen över. Stärkelse utvinns kommersiellt från bland annat majs, vete, ris och potatis. 
Många användningsområden finns inom livsmedelsindustrin för stärkelse på grund av 
dess förmåga att kunna binda, gela, stabilisera, förbättra textur och som 
förtjockningsmedel är några exempel. Stärkelse består av de två polysackariderna 
amylos och amylopektin. De flesta typerna av stärkelse innehåller cirka 25 % amylos 
och 75 % amylopektin, men detta varierar mellan olika typer av stärkelse. (10). Amylos 
är en linjär polymer av α-D-glukosenheter ihopkopplade med α(1→4)-
glykosidbindningar. Amylopektin är en polymer av α-D-glukosenheter 
sammankopplade genom α(1→4)-glykosidbindningar och förgreningar genom α(1→6)-
glykosidbindningar (17). Båda molekylerna illustreras i Figur 6 och 7 nedan.  
 

 
Figur 6. Generell strukturformel för amylos (18). 

 

 
Figur 7. Generell strukturformel för amylopektin (18).  

Stärkelse förekommer i form av granuler, stärkelsekorn som är olösliga i kallt vatten. I 
granulerna återfinns amylos och amylopektinet i kristalliserad form. Eftersom både 
amylos och amylopektin består av flertalet hydroxylgrupper bildas lätt vätebindningar 
mellan kedjorna som förhindrar deras löslighet i kallt vatten. Upphettning av en 
vattenlösning med stärkelse leder dock till att vätebindningarna bryts och att 
molekylernas löslighet i vatten ökar. Detta leder även till att granulerna sväller och 
börjar ta upp vatten samt att amylos läcker ut till vattenfasen (12). Amylos-
molekylernas rörelse och deras långa linjära strukturer gör att de tar upp en stor volym i 
vattenfasen. Molekylernas kollisioner skapar friktion som omvandlar lösningens 
kinetiska energi till värmeenergi och gör så att lösningens viskositet ökar vilket ökar 
gelatineringsprocessen ytterligare (10). Tillsammans bidrar granulernas svällning, 
inbindningen av vatten till amylos/amylopektin och amylosens friktioner till den 
gelatineringsprocess som stärkelse ofta används till för att höja viskositeten på olika 
livsmedel. Med ökad temperatur kommer gelatineringen att öka då fler hydroxylgrupper 
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frigörs som kan binda in vatten tills en fast pasta uppstår. Så småningom nås stärkelsens 
maximala gelningstemperatur då en ökad temperatur leder till att granulerna faller 
sönder och att viskositeten avtar. Kylning av en varm stärkelsepasta leder till att 
stärkelsens löslighet i vattnet avtar, stärkelsen retrograderar. Retrograderingen beror på 
att amylosen och amylopektinets löslighet i vatten avtar och molekylerna börjar då 
återkristalliseras genom vätebindningar. Detta medför även att molekylerna släpper det 
inbundna vattnet i vad som kallas syneres (12). I Figur 8 nedan illustreras översiktligt 
processen där en stärkelsegranul går från nativ from (A) till gelatinerad form (B) och 
vidare till retrograderad from (C).  

 
Figur 8. Översiktlig bild på hur en stärkelsegranul under uppvärmning går från nativ form i A 
till gelatinerad form i B och efter kylning vidare till retrograderad form i C. I bilden ses hur 
granulen i första steget från A till B sväller och hur amylos läcker ut till vattenfasen. I nästa steg 
från B till C ses hur stärkelsen vid kylning retrograderar när amylos och amylopektin 
kristalliseras (19). 

1.7.4 Modifierad stärkelse 
För att förbättra egenskaperna hos nativ stärkelse kan denna modifieras, antingen på 
kemisk eller fysikalisk väg. Stärkelsen får då nya egenskaper som till exempel kan göra 
att den bättre tål vissa processteg där värme, skjuvning och lågt pH är involverat. 
Exempel på kemiska modifieringar av stärkelse är: syra-modifierad stärkelse, 
stabiliserad stärkelse och tvärbunden stärkelse. 
 
1.7.4.1 Syra-modifierad stärkelse 
Modifieringen bygger på det faktum att varma syror hydrolyserar stärkelsemolekylernas 
glykosidbindningar vilket resulterar i en depolymerisering till mindre fragment. 
Produkten blir en stärkelse vars granuler lättare bryts upp och tar upp varmt vatten och 
därför gelar vid lägre temperaturer och ger en lägre viskositet än icke-modiferad 
stärkelse.  
 
1.7.4.2 Stabiliserad stärkelse 
Modifieringen bygger på att man förestrar eller företrar stärkelsemolekylens 
hydroxylgrupper. Detta minskar stärkelsens intermolekylära interaktioner och gör den 
stabilare, bland annat leder detta till att den inte lika lätt retrograderar och får en lägre 
gelatinerings-temperatur.  
 
1.7.4.3 Tvärbunden stärkelse 
Stärkelsen får här reagera med till exempel natriumtrimetafosfat (Na3P3O9) vilket skapar 
tvärbindningar mellan stärkelsemolekylerna. Tvärbindningarna gör att stärkelsens 
gelatinerings-temperatur ökar, att den tål mekanisk bearbetning bättre i samband med 
till exempel pumpning och att den tål ett lägre pH.   
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Exempel på fysikaliska modifieringar av stärkelse är förgelatinerad och kallsvällande 
stärkelse. 
 
1.7.4.4 Förgelatinerad stärkelse 
(På engelska Cold-Water-Soluble/Instant Starch) Denna typ av stärkelse har blivit 
uppvärmd och gelatinerats till en fast pasta som sedan torkats och malts till ett pulver. 
När pulvret sedan tillförs vatten kan stärkelsegelen återbildas och därför passar den här 
typen av stärkelse bra i produkter som till exempel chokladpudding. 
 
1.7.4.5 Kallsvällande stärkelse 
Denna typ av stärkelse erhålls genom upphettning av majsstärkelse i en etanollösning 
(75-90%). Alkoholen förstör stärkelsemolekylernas kristallina struktur men granulerna 
lämnas intakta, vilket gör att stärkelsen sväller i kallt vatten som om den vore 
uppvärmd. Kallsvällande stärkelse kan till exempel blandas med glukossirap och sedan 
gjutas till gelégodis (10). 
 
1.7.5 Cellulosa 
För att öka korvens hållfasthet i varmt tillstånd används bindmedlet metylcellulosa. 
Nedan följer därför en förklarande text till vad cellulosa och metylcellulosa är, hur det 
framställs, vilka egenskaper det tillför och hur dessa sker.   
 
Cellulosa utgör den största beståndsdelen i växter och är en linjär polysackarid 
bestående av β-D-glukosenheter ihopkopplade med β(1→4)-glykosidbindningar. På 
grund av sin linjära form kan cellulosamolekyler lätt interagera med varandra och binda 
till varandra genom vätebindningar. Detta leder dels till att cellulosa är olösligt i vatten, 
men också till att starka kristallina, fibrösa buntar bildas som är mycket hållfasta, vilket 
förklarar den hårda texturen hos till exempel trä (10). Människor saknar enzymet 
cellulas som hydrolyserar cellulosa till glukos genom att hydrolysera β(1→4)-
glykosidbindningarna mellan glukosenheterna (17). Cellulosa passerar därför mag-
tarmkanalen oförändad och klassas därför som kostfiber (10). Figur 9 nedan illustrerar 
en cellulosamolekyl. 
 

 
Figur 9. Generell strukturformel för cellulosa (18).    

1.7.6 Metylcellulosa 
Genom att behandla tvättad trämassa (Rcell-OH) med 18 % natriumhydroxidlösning 
(NaOH + H2O) erhålls alkalicellulosa (RcellO-Na+). Alkalicellulosan får sedan reagera 
med metylklorid (CH3Cl) för att föra över metylgrupper från metylkloriden till 
alkalicellulosan. Produkten blir metylcellulosa (RcellOCH3) (10). Framställningens två 
steg summeras i reaktionsformlerna:   
 
1. Rcell-OH + NaOH + H2O → RcellO-Na+ + H2O 
 
2. RcellO-Na+ + CH3Cl → RcellOCH3 + NaCl (20). 
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Närvaron av metylklorid gör att en substitutionsreaktion sker där  vätet i cellulosans 
hydroxylgrupper ersätts med en metylgrupp. Detta leder dels till ett sänkt antal 
vätebindningar mellan cellulosakedjorna och att cellulosan då blir löslig i kallt vatten.  
Substitutionen leder dock också till att cellulosan delvis tappar sin vattenbindande 
förmåga, på grund av förlusten av hydroxylgruppernas vattenbindande förmåga. 
Metyletergrupperna begränsar dock bara cellulosans intermolekylära vätebindningar så 
pass mycket att metylcellulosan precis blir löslig i vatten. När en kall vattenlösning med 
metylcellulosa värms, kommer de inbundna vattenmolekylerna att dissociera, vilket 
kommer öka de intermolekylära krafterna så att en gelning sker. Om temperaturen sedan 
sänks återgår hydreringen och de intermolekylära vätebindningarna avtar vilket gör 
gelningsprocessen reversibel. Figur 10 nedan illustrerar en metylcellulosamolekyl där 
bokstaven R representerar de positioner där vätet i hydroxylgrupperna substitueras ut 
mot metyletergrupper. Metylcellulosa används inom livsmedelsindustrin på grund av 
sin gelning. Till exempel i lightprodukter tillför de en fettliknande textur och som 
bindmedel i varma produkter (10). 
 

 
Figur 10. Generell strukturformel för metylcellulosa (21). 

 
1.7.7 Karragenan 
För att förbättra korvens hållfasthet i kylt tillstånd används karragenan som bindmedel. 
Nedan följer en förklarande text över vad karragenan är, hur det framställs och vad det 
vanligtvis används till. 
 
Karragenan är ett samlingsbegrepp för en grupp galaktaner (polysackarider av galaktos) 
som utvinns från rödalger. Genom att behandla algen med natriumhydroxid (NaOH), 
kan karragenan extraheras, torkas och malas till ett pulver. Karragenan består av linjära 
polysackarider uppbyggda av galaktosenheter ihopkopplade med alternerande α (1→3) 
och α-(1→4)-glykosidbindningar. Galaktanerna som bygger upp karragenan har på 
hydroxylgrupperna på kolatom C2 och/eller C6 förestrade sulfatgrupper (SO4

2-). 
Galaktanerna som bygger upp karragenan är av många olika typer men de tre vanligaste 
är kappa (κ), iota (ι) och lambda (λ) -karragenan. Figur 11 nedan illustrerar strukturer 
för de disackaridenheter som bygger upp dessa tre typer av karragenan. Karragenan 
löser sig lätt i vatten och bildar då viskösa lösningar över ett brett pH-intervall på grund 
av att sulfatgrupperna i princip alltid är joniserade och ger molekylen en negativ 
laddning. Kappa och iota-karragenan befinner sig normalt sett i former av dubbelhelixar 
eller parallella kedjor. Vid uppvärmning i vattenlösningar vecklas dessa strukturer upp 
till långa linjära former, som vid kylning inte kan återbildas till dubbelhelixar utan 
istället interagerar med varandra och bildar geler i närvaro av rätt typ av katjon. Kappa-
karragenan bildar starka stela men sköra geler i närvaro av kaliumjoner (K+), iota-
karragenan bildar mjukare men motståndskraftiga geler i närvaro av kalciumjoner 
(Ca2+). Lambda-karragenan är lösliga i vatten men saknar gelningsförmåga. Genom att 
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kombinera kappa och iota-karragenan i rätt mängder kan en gelning fås som är mycket 
användbar i livsmedelssammanhang. Gelning sker i så långa vattenkoncentrationer som 
0,5 %. Karragenan används därför bland annat som bindmedel för att hålla vatten och 
ger därmed en mjukare konsistens och kan i vissa fall ersätta fett i lågkaloriprodukter. 
Gelerna tål dessutom frysning och upptining (10). 
 
 
 

 
Figur 11. Strukturer för de tre typer av disackarider som bygger upp de tre vanligaste typerna av 
karragenan, kappa (κ), iota (ι) och lambda (λ) (22).  
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2 Metod 
 
2.1 Marknadsundersökning 
Arbetet inleddes med att en marknadsundersökning genomfördes i syfte att kartlägga de 
redan existerande korvar vars kött delvis eller helt ersatts med vegetabilier. Ett 
sekundärt syfte med studien var även att ge inspiration till vilka ingredienser som skulle 
kunna fungera i en korv gjord enbart på grönsaker. Marknadsundersökningen skedde 
genom besök på de största livsmedelkedjorna och ett antal bensinmackar i Kalmar. 
Sökningar på internet kompletterade besöken med ytterligare information kring 
korvarnas innehållsförteckningar. Korvarnas innehåll sammanställdes i tabeller och 
finns att läsa i bilaga A.   
 
2.2 Målgruppsbeskrivning 
För att skapa en bättre bild över korvens målgrupp och de personer som kan tänkas 
köpa den genomfördes en målgruppsanalys. Analysen gjordes utifrån en mall baserad 
på personens ålder, familjesituation, utbildning, jobb, religion, värderingar, intressen, 
livsstil, boende, vad personen motiveras av och vad han eller hon minst behöver. 
Målgruppsbeskrivningen presenteras nedan. 
 
Johanna är 28 år gammal och bor i en lägenhet tillsammans med sin pojkvän och sina 
två katter. Hon jobbar som högstadielärare på en skola i mellansverige. Johanna är inte 
troende, hon värderar sociala relationer, fysisk aktivitet, psykisk och fysisk hälsa. 
Hennes intressen är matlagning, löpning, yoga, resor, umgås med vänner, 
trädgårdsarbete och att läsa böcker. Johanna strävar efter att leva en så aktiv livsstil som 
möjligt och hon motiveras av positiva människor och idrottare. Sedan 5 år tillbaka är 
både hon och hennes sambo veganer. På grund av sin aktiva livsstil och ett jobb som 
ibland kräver en del övertid uppskattar Johanna mat som går snabbt att laga samtidigt 
som den smakar gott och är näringsrik.  
 
2.3 Receptförändring 
Med bakgrund i avsnitt 1.5 övervägdes möjligheterna för hur Lindvalls recept skulle 
kunna modifieras för att få ett ökat innehåll av vitamin D3, vitamin B12, järn, kalcium 
och zink. Att öka korvens innehåll av vitamin D3 och B12 bedömdes som för 
komplicerat och tidskrävande eftersom vitaminerna i princip uteslutande finns i 
animaliska livsmedel. Ett fokus lades istället på att hitta ingredienser med höga innehåll 
av järn, kalcium och zink. Efter en kort tids sökande efter råvaror där Livsmedelsverkets 
livsmedelsdatabas användes, konstaterades att sesamfrön hade en hög halt av alla dessa 
mineraler och att de troligtvis skulle fungera bra som ingrediens både smak och 
texturmässigt. Enligt Livsmedelsverket tillhör dock sesamfrön den typ av fröer som 
många människor är allergiska mot (23). Ett annat livsmedel med ett högt innehåll av de 
sökta mineralerna är havregryn, som dessutom är naturligt glutenfria och sällan ett 
problem för allergiker. Sesamfrön och havregryn valdes därför ut till de ingredienser 
som receptet skulle utökas med. Nedan följer en beskrivning av hur själva berikningen 
gick till. Andra alternativ till ingredienser var bland annat pumpafrön, kidneybönor, 
black-eye-bönor och bovete.  
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2.4 Praktiska försök 
I texten beskrivs de praktiska försök som genomfördes för att undersöka hur sesamfrön 
och havregryn skulle fungera som eventuella ingredienser i syfte att öka korvens 
innehåll av järn, kalcium och zink. Testerna utfördes i ett laboratorium avsett för 
livsmedel på Linnéuniversitetet i Kalmar under maj månad 2016. 
 
2.4.1 Råvaror 
Potatisen som användes i försöken var av den mjöliga sorten King Edvard, morötterna 
var av märket ICA Basic, purjolöken köptes på lösvikt från en ICA-butik. Broccolin var 
av märket ICAs egna varor och var djupfryst, den kokades lätt och fick svalna innan 
den användes. Solrosoljan var också ICAs egna. Psylumfrön och sesamfrön var av 
märket Risenta och svartpepparn och askorbinsyran var av märket Santa Maria.  
Havregrynen som användes var av märket AXA. Karragenan och metylcellulosa 
donerades av företaget Solina Group. I Lindvalls recept ingår 1,91% buljong. Buljong 
består av cirka 50 % salt vilket gör att 1,91g buljong motsvarar cirka 1g salt. Buljongen 
ersattes därför med 1g salt.   
 
2.4.2 Återskapande av Lindvalls grönsakskorv 
Försöken inleddes med att prototypen för Lindvalls grönsakskorv återskapades utifrån 
erhållet recept. Resultatet från detta försök i form av korvens hållfasthet och textur 
användes sedan som referens för att kunna jämföra de försök där receptet modifierats. 
Lindvalls prototyp består av potatis, morötter, purjolök, broccoli, psylumfrön, 
modifierad potatisstärkelse, solrosolja, vatten, karragenan, metylcellulosa, buljong, 
potatisprotein, askorbinsyra och svartpeppar. När försöken genomfördes fanns tyvärr 
inte potatisprotein eller modifierad potatisstärkelse att tillgå. Den modifierade 
potatisstärkelsen ersattes därför med vanligt potatismjöl och potatisproteinet ersattes 
med sesamfrön eller havregryn.  
 
2.4.3 Försök med sesamfrön och havregryn 
För att bättre förstå hur en förändring av receptet skulle fungera i praktiken 
genomfördes ett antal praktiska försök. Tanken var att förändra så lite som möjligt i 
Lindvalls prototyp-recept men att samtidigt försöka ge korven ett innehåll med så 
mycket sesamfrön och havregryn som möjligt utan att försämra korvens textur och 
hållfasthet. Sesamfrön och havregryn testades som ingredienser genom att de fick 
utgöra en större och större del av receptet tills korven inte längre hade en hållfasthet och 
textur som liknade den ursprungliga.  
Samtliga försök baserades på receptet; potatis, morot, purjolök, broccoli, psylumfrön, 
solrosolja, vatten, salt, askorbinsyra, potatismjöl, potatisprotein, svartpeppar, 
metylcellulosa och karragenan. Utöver dessa ingredienser tillkom varje försöks mängd 
av sesamfrön eller havregryn. Eftersom potatisprotein ej fanns att tillgå vid försökens 
genomförande fick detta utgöra den del av receptet ovan som ersattes med sesamfrön 
eller havregryn. När mängden tillsatta frön eller gryn överskred 3 g minskades istället 
på mängden morot eftersom denna utgjorde den största delen av receptet. Efter första 
försöket med havregryn i koncentrationen 3g/100g korvsmet ökades mängden 
metylcellulosa och karragenan med 10 %. 
Sesamfrön testades i koncentrationer mellan 3 och 7 g/100g korvsmet och havregryn 
testades i koncentrationer mellan 3 och 8g/100g korvsmet. Samtliga försök skedde 
enligt samma metod förutom att mängden tillsatta frön och gryn varierades. Först 
vägdes alla grönsaker upp och maldes sönder i en matberedare till cirka 2-5 mm stora 
bitar. Grönsaksblandningen placerades sedan i kylskåp i cirka 20 minuter. Olja och kallt 
vatten vägdes upp i separata glasbägare. Potatismjöl, karragenan och metylcellulosa 
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vägdes upp i separata bakformar. För att metylcellulosan inte skulle börja gela innan 
värmebehandlingen blandades den ut med 40 % av oljan som kylts till cirka 8°C innan 
den tillsattes till de övriga ingredienserna. Detta var även anledningen till att de malda 
grönsakerna kyldes ner innan värmebehandlingen. Karragenan, 60 % av oljan och 
vatten blandades i en glasbägare och tillsattes sedan grönsaksblandningen samtidigt som 
metylcellulosa-olje-blandningen. Allt blandades sedan samman med en sked till en smet 
som sedan placerades i en 100 ml glasbägare. Korvsmeten värmebehandlades i 30 
minuter genom att glasbägaren placerades i ett varmvattenbad som höll temperaturen 
80°C. För att kunna utvärdera korvens hållfasthet i kallt tillstånd placerades den tillbaka 
i sin glasbägare och ställdes ner i ett kallt vattenbad i 30 minuter varefter samma 
procedur upprepades.  
 
2.4.4 Värmestabilitet 
Lindvalls värmebehandlar sin grönsakskorv i 80°C under 2 timmar. Därför testades 
värmestabiliteten på de korvar som visade bäst resultat i de praktiska försöken. Korven 
med 3g tillsatta sesamfrön och receptet med 5g tillsatta havregryn placerades i var sin 
100 ml glasbägare och sedan i ett varmvattenbad (80°C) i 2 timmar.  
 
2.4.5 Näringsvärde innan och efter receptförändring  
För att kunna jämföra korvens innehåll av järn, kalcium och zink innan och efter 
utökningen med havregryn och sesamfrön beräknades näringsvärden före och efter. Ett 
näringsvärde beräknades baserat på Lindvalls recept och på samma sätt beräknades 
näringsvärden för två av de korvarna med sesamfrön och havregryn som visade på bäst 
resultat vid de praktiska försöken. Beräkningarna gjordes utifrån 100g korv och är 
baserade på siffror från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (24). 
 
3 Resultat och diskussion 
 
3.1 Sammanställning av litteratur 
Personer som utesluter kött, ägg och mjölkprodukter från sin kost under en längre tid 
riskerar ett för lågt intag av vitamin D3, vitamin B12, järn, kalcium och zink. Vitamin D3 
finns huvudsakligen i fisk, ägg och berikade mjölkprodukter, det vill säga animaliska 
livsmedel som inte ingår i en vegankost. Samma sak gäller vitamin B12 som också 
uteslutande finns i animaliska livsmedel. Järn återfinns i födan som hem-järn och icke-
hemjärn. Hemjärn finns i animaliska livsmedel som är rika på myoglobin och 
hemoglobin, exempelvis rött kött. Icke-hemjärn finns i sädesslag, grönsaker, bönor, 
baljväxter och frukt. Kalcium finns i mejeriprodukter och grönbladiga växter. Zink finns 
i animaliska livsmedel som kött, musslor och ost men även i fullkornsprodukter, nötter 
och frön. Vegetabiliska källor till järn, kalcium och zink innehåller tyvärr ofta det anti-
nutriella ämnet fytinsyra som binder in tvåvärda joner och bildar komplex vilket kraftigt 
försämrar upptaget av dessa mineraler.  
 
3.2 Marknadsundersökning 
Under den marknadsundersökning som genomfördes i arbetets inledande fas påträffades 
totalt 12 stycken korvar där köttet var antingen delvis eller helt ersatt med vegetabilier.  
Korvarnas namn och innehållsförteckning redovisas sammanställt i Tabell I och II i 
bilaga A. Från den sammanställda informationen ses ett tydligt mönster. Fler och fler 
företag som tidigare varit fokuserade på endast köttprodukter ser den ökade efterfrågan 
på vegetariska och veganska alternativ. Två av korvarna innehåller 50 % kött och 50 % 
grönsaker, målgruppen för den typen av korv verkar vara konsumenter som vill dra ner 
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på konsumtionen av kött men fortfarande kan tänka sig att äta kött, men i mindre 
utsträckning än tidigare. Fem av korvarna är baserade på sojaprotein vilket gör dem helt 
vegetabiliska. Vegetariska alternativ baserade på soja är inget nytt på marknaden, 
däremot är frågan om försäljningen av dem har ökat eller minskat de senaste åren av 
intresse.  
 
3.3 Praktiska försök 
Nedan följer resultaten från de praktiska försök som genomfördes för att bättre förstå 
hur sesamfrön och havregryn skulle fungera som ingredienser i Lindvalls recept. 
Samtliga försök jämfördes med referensen som utgjordes av den återskapade versionen 
av Lindvalls prototyp-recept.  
 
3.3.1 Hållfasthet och textur 
På grund av att utrustning för att genomföra mätningar av viskositet saknades fick 
istället resultaten från varje försök tolkas manuellt. Resultaten från varje försök tolkades 
utifrån två parametrar, hållfasthet och textur. Hållfastheten på varje korv värderades 
genom att en glasstav sakta trycktes rakt genom korvens mittpunkt. Korven klämdes 
sedan på, trycktes på och skars av på mitten för att bättre kunna värdera texturen i dess 
innanmäte. Varje korv tilldelades sedan en siffra mellan 1 till 5 som symboliserade ett 
sammanslaget värde på dess hållfasthet och textur. I texten nedan kallas detta för HT-
värde och står för hållfasthet och textur. Den högsta siffran 5 motsvarade samma 
hållfasthet och textur som resultatet från försöket att återskapa Lindvalls prototyp-
recept. Korven antog i det försöket en hård hållfasthet med en konsistens som liknade 
vanlig köttkorv. 4 står för en fast hållfasthet och en textur som liknar vanlig varmkorv. 3 
står för en fast till lös hållfasthet och en textur som liknar en deg. 2 står för en mycket 
lös hållfasthet och en textur som liknar en oljig gröt. 1 står för en obefintlig hållfasthet 
där korven faller ihop. Resultaten sammanställdes i två stapeldiagram, ett för sesamfrön 
och ett för havregryn.  
 
3.3.2 Återskapande av Lindvalls korv 
Försöket att återskapa Lindvalls prototyp-korv gick framförallt ut på att undersöka hur 
receptet fungerade praktiskt samt att få en referenspunkt för kommande försök. Bilder 
på det erhållna resultatet ses i figur 12 och 13 nedan. Försöket resulterade i en korvsmet 
som efter både värmebehandling och kylning hade en mycket hård hållfasthet och en 
textur som påminde om vanlig köttkorv. Försöket fick därför utgöra referensen och 
tilldelades H/T-värdet 5. 
 

 
Figur 12. Återskapad version av Lindvalls 

 
Figur 13. Återskapad version av Lindvalls 
grönsakskorv, skuren i fyra bitar. 



  
 

 21 

grönsakskorv. 

 
3.3.3 Försök med sesamfrön 
Försöken med sesamfrön gick ut på att tillföra korven så mycket sesamfrön som möjligt 
innan hållfastheten blev för dålig och texturen för lös. Totalt fem försök genomfördes 
där de testade koncentrationerna sesamfrön var; 3, 4, 5, 6 och 7g per 100g korvsmet. 
Resultaten från varje försök jämfördes med resultatet från försöket att återskapa 
Lindvalls grönsakskorv då denna antog en mycket hård hållfasthet och en textur som 
påminner om riktig köttkorv. Resultaten finns sammanställda i Figur 17 nedan. Försöket 
med 3g tillsatta sesamfrön (Figur 14) resulterade i en hållfasthet och textur som endast 
marginellt skiljde sig från referensen, både efter värmebehandling och kylning (H/T 
4,5). Försöket med 4g tillsatta frön resulterade också i en liknande hållfasthet och textur 
efter värmebehandling dock något sämre än referensen (H/T 4). Efter kylning antog 
korvsmeten en klart fastare konsistens (H/T 4,5). Försöket med 5g sesamfrön (Figur 15) 
fortsatte enligt samma trend, lite sämre hållfasthet än tidigare försök efter både värme 
(H/T 3,5) och kylning (H/T 4). I försöket med 6 g tillsatta frön antog korven en textur 
som inte alls liknade referensen och höll inte ihop lika bra som tidigare försök (H/T 3). 
Efter kylning förbättrades hållfastheten (H/T 3,5) men jämfört med referensen var 
resultatet en klar försämring. Försöket med 7 g tillsatta sesamfrön (Figur 16) gav en 
väldigt lös och lite gryning konsistens efter värmebehandlingen (H/T 2) och hade en 
mycket dålig hållfasthet jämfört med referensen. Efter kylning stelnade korvsmeten 
något (H/T 2,5) men som helhet bedömdes detta försök som ohållbart.  
 

 
Figur 14. Lindvalls recept med 3 g sesamfrön 

 

 
Figur 16. Lindvalls recept med 7 g sesamfrön 

 

 
Figur 15. Lindvalls recept med 5 g sesamfrön  
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Figur 17. Resultat från försök där sesamfrön fått ersätta 3g potatisprotein och en ökande mängd morot i 
receptet för Lindvalls grönsakskorv. X-axeln visar mängden tillsatta sesamfrön per 100g korvsmet. Y-
axeln visar det H/T-värde (Hållfasthet och textur) som tilldelades varje försök efter värmebehandling och 
kylning. H/T 5 motsvarar referensen och innebär en hård korv, H/T 4 innebär en fast korv, H/T 3 innebär 
en lös korv och H/T och under innebär en mycket lös korv. 

I Figurerna ovan ses tydligt hur en ökad mängd sesamfrön per 100 g korv ger en 
försämring av korvens hållfasthet och textur. Detta beror troligtvis på att sesamfrön inte 
har någon förmåga att gela, vilket gör att dem istället tar upp en större och större volym 
i korven tills de utgör en så pass stor volym att korven inte längre håller ihop. En ökad 
mängd sesamfrön innebar även en minskad mängd morot i de testade recepten. Morot 
innehåller mer vatten än sesamfrön och eftersom metylcellulosa och karragenan båda 
behöver vatten för att gela kan den minskade vattenmängden resulterat i en sämre 
gelning.  
 
Generellt erhölls en klart fastare textur efter kylning av korven i samtliga försök. 
Konsistensen som korvsmeten antog i varmt stadie bedöms vara av störst intresse 
eftersom korven skall ätas varm. Försöket med 3 g tillsatta sesamfrön bedömdes vara 
den korv som avvek minst från referensen även om försöket med 4 g tillsatta sesamfrön 
gav ett liknande resultat.  
 
De 3 g sesamfrön som tillsattes korven ersatte i receptet 3 g potatisprotein. Detta kan ha 
resulterat i en sämre gelning vid värmebehandlingen eftersom proteiner har förmågan 
att bilda geler vid uppvärmning (10). Om potatisprotein hade funnits tillgängligt vid 
försökets genomförande hade den tillsatta mängden sesamfrön istället kunnat ersätta 3 g 
morot i receptet och kanske hade en bättre gelning erhållits. Kanske är just avsaknaden 
av potatisprotein från de testade recepten anledningen till att korven i samtliga försök 
var fastare som kyld än som uppvärmd? Modifierad potatisstärkelse fanns inte heller att 
tillgå och fick därför ersättas med vanligt potatismjöl (100 % potatisstärkelse). Utan att 
veta vilken typ av modifiering som skett med den stärkelse som Lindvalls använder sig 
av är det svårt att spekulera i hur den hade påverkat resultatet.  
 
Den broccoli som användes i försöken var från början fryst. Den kokades därför lätt i 
några minuter och fick sedan svalna innan den användes. Vid försökens genomförande 
observerades att broccolin höll mycket vatten som den bidrog med till korvsmeten. 
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Detta kan ha resulterat i en högre vattenhalt än vad mängden bindmedel klarade av och 
således även till en sämre gelning. Värt att nämna är att grönsakerna maldes sönder med 
en vanlig matberedare till uppskattningsvis 2-5 mm stora bitar. Det vore intressant att se 
om försök där grönsakerna istället mals sönder till en pasta ger ett annorlunda resultat.     
 
3.3.4 Försök med havregryn 
Försöken med havregryn hade samma syfte som arbetet med sesamfröna. Att försöka 
tillföra korven så mycket havregryn som möjligt innan hållfastheten och texturen avvek 
för mycket från referensen. Totalt sju försök genomfördes med de testade 
koncentrationerna 3, 4, 5, 6, 7 och 8 gram havregryn per 100g korvsmet. Samtliga 
resultat finns sammanställda i Figur 21 nedan. I det första försöket där 3g havregryn 
tillsattes Lindvalls recept fick korvsmeten en mycket lös konsistens som inte alls 
liknade referensen (Figur 18) (H/T 2 respektive 3). Beslutet togs därför att göra om 
samma försök med 10 % mer metylcellulosa och karragenan. Detta andra försök 
resulterade i en mycket fastare korvsmet med samma textur och hållfasthet som sin 
referens (Figur 19) (H/T 5). I de övriga försöken användes samma mängd bindmedel. 
Det tredje försöket med 4 g tillsatta havregryn gav även det en korvsmet som efter både 
värmebehandling och kylning hade en textur och hållfasthet mycket lik referensen (H/T 
4,5). Det fjärde försöket med 5 g havregryn gav en korvsmet som i varmt tillstånd 
visade på en marginell försämring jämfört med referensen (H/T 4). I kylt tillstånd antog 
smeten dock en fastare textur (H/T 4,5). I det femte försöket där 6 g havregryn sattes till 
receptet sågs en försämring av texturen i varmt tillstånd (H/T 3,5)  men i kylt tillstånd 
antog smeten en fastare konsistens (4). I det sjätte försöket med 7 g tillsatta havregryn 
(Figur 20), sågs en ännu större försämring av smetens hållfasthet både i varmt (H/T 3) 
och kallt tillstånd (H/T 3,5). I det sjunde försöket med 8 g tillsatta havregryn förlorade 
smeten nästan helt sin hållfasthet och dess konsistens liknade nu en deg i varmt tillstånd 
(H/T 1,5). Efter kylning stelnade smeten något men höll inte alls ihop på samma sätt 
som referensen (H/T 2).  

 
Figur 18. Lindvalls recept med 3 g 
havregryn  

 

 
Figur 19. Lindvalls recept med 3 g sesamfrön och 10 % 
mer metylcellulosa och karragenan 
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Figur 20. Lindvalls recept med 7 g havregryn och 10 % mer metylcellulosa och karragenan 

 

 
Figur 21. Resultat från försök där havregryn fått ersätta 3g potatisprotein och en ökande mängd morot i 
receptet för Lindvalls grönsakskorv. X-axeln visar mängden tillsatt havregryn per 100g korvsmet. Y-
axeln visar det H/T-värde (Hållfasthet och textur) som tilldelades varje försök efter värmebehandling och 
kylning. H/T 5 motsvarar referensen och innebär en hård korv, H/T 4 innebär en fast korv, H/T 3 innebär 
en lös korv och H/T 2 och under innebär en mycket lös korv.*=10% mindre bindmedel än de övriga 
försöken. 

 
I Figuren ovan ses det första försöket (3*) med  3 g havregryn fått ersätta 3 g 
potatisprotein och samma mängd metylcellulosa och karragenan använts som i 
Lindvalls recept. Korven blev i försöket mycket lös i varmt tillstånd och lös i kylt 
tillstånd. Havregryn sväller i vatten och ger en viskös gröt som gör korven lös. Genom 
att öka mängden bindmedel med 10 %  i efterföljande försök motverkades detta och 
korven blev hårdare. Kanske skulle man kunna blötlägga grynen och låta dem svälla 
innan dom blandas med resten av ingredienserna för att förhindra att deras gelning stör 
effekten från bindmedlen. Försöken med havregryn gav generellt sett klart fastare 
korvar än försöken med sesamfrön. Detta skulle kunna bero på att sesamfrön inte tillför 
något till korven i form av gelning medans havregryn gör det men förmodligen beror 
det på den ökade mängden bindmedel. På samma sätt som med sesamfröna är det svårt 
att spekulera kring vad avsaknaden av modifierad potatisstärkelse har för effekt.  
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3.3.5 Värmestabilitet 
Båda de testade korvarna hade efter 2 timmar i 80°C antagit samma hållfasthet och 
textur som de hade efter den ursprungliga värmebehandlingen på 30 minuter. Testerna 
av värmestabiliteten på korvarna med 3g tillsatta sesamfrön och 5g tillsatta havregryn 
tyder alltså på att de framtagna recepten tål Lindvalls värmebehandling. I studien sker 
värmebehandlingen genom att glasbägare innehållande korvsmeten sänks ner i ett 
varmvattenbad. Detta är eventuellt inte samma metod som nyttjas på Lindvalls vilket 
gör studiens resultat till något icke-representativa. 
 
3.4 Förbättring av korvens näringsvärde 
I följande avsnitt redogörs för hur korvens innehåll av järn, kalcium och zink skulle 
förändras om receptet tillfördes sesamfrön eller havregryn. En jämförelse har även 
gjorts med vanlig grillkorv.   
 
3.4.1 Lindvalls grundrecept 
Prototyp-receptet på Lindvalls grönsakskorv beräknades till att innehålla 0,38 mg järn, 
10,8 mg kalcium och 0,1 mg zink per 100g korv.  
 
3.4.2 Försök med sesamfrön 
Den korvsmet som innehöll 3 g sesamfrön per 100 g korv var den som bedömdes ha 
bäst textur och hållfasthet jämfört med sin referens. En berikning med 3 g sesamfrön per 
100 g korv skulle innebära att korvens innehåll av järn skulle ökas med 0,23 mg/100 g, 
från 0,38 mg/100 g till 0,61 mg/100 g. För innehållet av kalcium skulle berikningen 
innebära en ökning med 3,93 mg/100 g, från 10,8 mg/100 g till 14,7 mg/100 g. För 
innehållet av zink skulle berikningen innebära en ökning med 0,16 mg/100 g, från 0,1 
mg till 0,26 mg/100 g.   
 
3.4.3 Försök med havregryn 
De praktiska försöken med 3 och 4 g tillsatt havregryn bedömdes ha bäst textur och 
hållfasthet. Även försöket med 5g tillsatta havregryn gav dock en fast och hållbar 
korvsmet som mycket väl skulle kunna fungera i en riktig korv. 5g havregryn per 100g 
korv skulle innebära en ökning av mängden järn med 2,65 mg, från 0,38 mg/100 g till 
3,03 mg/100 g korv. För innehållet av kalcium skulle 5 g havregryn per 100g korvsmet 
innebära en ökning med 2,9 mg/100 g, från 10,8 mg/100g till 13,7 mg/100 g. För 
innehållet av zink skulle berikningen innebära en ökning med 0,16 mg/100 g korv, från 
0,1 mg/100 g till 0,26 mg/100 g korv.  
 
3.4.4 Sammanställning och jämförelse 
En berikning med 3 g sesamfrön per 100 g skulle ge korven ett innehåll av 0,61 mg/100 
g järn, 14,7 mg/100 g kalcium och 0,26 mg/100 g zink. En berikning med 5g havregryn 
skulle ge korven ett innehåll av 3,03 mg/100 g järn, 13,2 mg/100 g kalcium och 0,26 
mg/100 g zink. Vanlig grillkorv med 18 % fett har ett innehåll av 1,8 mg/100 g järn, 50 
mg/100 g kalcium och 1,7 mg/100 g zink (24). Jämförelsen mellan de olika typerna av 
korv finns sammanställda i Figur 14 nedan. För att korvens innehåll av de olika 
mineralerna ska sättas in i en kontext har den jämförts med de rekommenderade dagliga 
intagen (RDI) av järn, kalcium och zink. RDI av järn för målgruppen (kvinna, pre-
menopaus) är 15 mg/dag (13). I figuren ses tydligt hur korven med 5 g havregryn 
innehåller mest järn (3,03 mg/100g). Om ett antagande görs att en korv väger 100 g 
utgör den således 20 % av RDI. Korven med 3 g sesamfrön bidrar med 4 % av RDI och 
Lindvalls bidrar med 2,5 % av RDI. Vanlig köttkorv bidrar med 12 % av RDI, detta 
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visar att korven med 5 g havregryn bidrar i större utsträckning till att nå RDI för järn 
jämfört med vanlig köttkorv.  
 

 
Figur 14. Jämförelse av innehållet järn, kalcium och zink mellan Lindvalls grönsakskorv, Lindvalls korv 
med 3g sesamfrön per 100g, Lindvalls korv med 5g havregryn per 100g och klassisk grillkorv. 

RDI för kalcium är 800 mg/dag för både män och kvinnor (13). Korven med 3 g 
sesamfrön är den som innehåller mest kalcium (14,7 mg/100g). En sådan korv utgör 
således med  1,8 % av RDI. Korven med 5 g havregryn innehåller 13,2 mg kalcium och 
utgör därmed 1,65 % av RDI. Klassisk köttkorv innehåller 50 mg kalcium/100g vilket 
gör att den typen av korv bidrar med 6,25 % av RDI. RDI av zink är 7 mg/ dag för 
kvinnor (13). Vanlig köttkorv innehåller 1,7 mg zink per 100g vilket utgör 24 % av 
RDI. Korvarna de med 3 g sesamfrön och 5 g havregryn innehåller samma mängd zink 
per 100 g (0,26 mg) vilket utgör 3,7 % av RDI. Lindvalls recept innehåller 0,1 mg zink 
per 100 g vilket utgör 1,4 %. Ingen av grönsakskorvarna når alltså upp till nivån av 
kalcium och zink hos vanlig köttkorv. Vid jämförelse med prototyp-receptet gav 
berikningen ett ökat innehåll av alla tre mineralerna. I kontexten av rekommenderat 
dagligt intag (RDI) bidrog dock korven med 5 g havregryn i större utsträckning till att 
nå det rekommenderade dagliga intaget av järn för kvinnor i jämförelse med vanlig 
köttkorv. I kött utgörs dock 25-50 % av järnet utav hem-järn vilket tas upp mer effektivt 
än det icke-hemjärn som finns i havregryn (1). Värt att nämna är att potatis som ingår i 
korven innehåller askorbinsyra. Askorbinsyra har förmågan att reducera trevärda 
järnjoner (Fe3+) till tvåvärda (Fe2+) som är den form av icke-hemjärn som tas upp 
enterocyterna (tarmceller) (1). Kombinationen havregryn och potatis är därför ett 
förslag till framtida projekt för att ge korven ett ökat innehåll av järn.  
 
På grund av avsaknad av utrustning för att mäta fysiska parametrar som viskositet fick 
istället korvens hållfasthet och textur uppskattas manuellt. Detta resulterar i att 
resultaten från de praktiska försöken är delvis subjektiva. Varje försök genomfördes 
endast en gång vilket öppnar upp risken för att fel kan ha inträffat som påverkat 
resultatet negativt. Om studiens resultat reproduceras bör försöken göras i dubbletter för 
att undvika fel som till exempel felvägningar. En annan felkälla i de praktiska försöken 
är användningen av potatismjöl istället för modifierad potatisstärkelse. Om tid hade 
funnits att göra om samma försök hade dubbelprover och någon typ av kemisk 
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mätmetod varit bra att genomföra för att ge mer pålitliga resultat med mer exakt 
mätdata. Att testat fler råvaror eller kombinationer av råvaror hade också varit bra att 
genomföra, samt att använda modifierad stärkelse och potatisprotein för att bättre kunna 
avgöra hur råvarorna fungerar i Lindvalls recept.    
 
 
 
 
4 Konklusion och förslag till framtida arbete 
Syftet med studien var att besvara frågeställningar kring vilka vitaminer och mineraler 
som veganer riskerar att ha ett för lågt intag av och sedan undersöka vilka råvaror som 
innehåller dessa. Råvarorna skulle sedan bli en del i arbetets huvudsyfte som var att 
öka näringstätheten i en korv baserad på grönsaker med veganer som målgrupp. Nedan 
följer slutsatser utifrån studiens resultat och förslag till framtida arbete. 
 
• Människor som utesluter kött, ägg och mjölkprodukter från sin kost under en längre 

tid riskerar att ha ett för lågt intag av vitamin D3, vitamin B12, järn, kalcium och 
zink.  

• Att öka innehållet av vitamin D och vitamin B12 i vegetabiliska livsmedel med 
vegetariska råvaror är komplicerat eftersom dessa vitaminer nästan uteslutande 
återfinns i animaliska livsmedel.  

• Sesamfrön och havregryn fungerar bra som ingredienser i en korv gjord på 
grönsaker och resulterar i ett ökat innehåll av järn, kalcium och zink.  

• Studiens praktiska del har en svaghet i att de erhållna resultaten är delvis subjektiva 
och att varje försök genomfördes en gång.  

• En nackdel med att ersätta potatisprotein blir att korvens innehåll av protein sjunker. 
I studien har korvens innehåll av protein inte utgjort ett fokus men är ett viktigt 
område för framtida studier kring korvens näringsvärde.  

• Att utöka föreliggande studies marknadsundersökning med försäljningsstatistik 
skulle ge ökad insyn i hur marknaden för korvar utan kött ser ut.   

• Smaktester är en viktig del vid framtagning av nya livsmedel, att genomföra 
smaktester på de framtagna korvrecepten vore därför ändamålsenligt. 

• För att bättre kunna utvärdera korvarnas hållfasthet och hur pass bra de står emot 
mekanisk stress skulle man kunna testa dem på en rullgrill av samma typ som 
används på bensinmackar. 
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Bilagor 
 
Bilaga A. Tabeller innehållande sammanfattande innehållsdeklarationer för de korvar 
som återfanns vid marknadsundersökningen.  
 
Tabell I. Sammanställda innehållsdeklarationer för de korvar med helt eller delvis utbytt kött som 
återfanns vid marknadsundersökningen.  
 

Ingredienser Astrid och 
Aporna 

ICA Gott Liv 
Sojakorv 1 

ICA Gott Liv 
49 % kött 

SCAN 
Korvish 

45 % kött 

Quorn 
Sojakorv 

Lindvalls Good Store 
Top dogs 

Kött (gris, nöt)    X X  X  
Stärkelse (potatis, mjöl, fiber, vete, 
tapioka, mod.majs) 

 X X X X  X 

Proteiner (Soja, soja1, vete1, äggvita1, 
ägg, äggvitepulver, majs2, soja2, vete2, 
mjölk, myko) 

X X   X  X 

Bönor (kidney, bruna)   X X    

Ärtor (gula, gröna)    X    
Lök, vitlök   X X    

Majs   X     

Morot    X    

Fiber (ärt, citrus)     X  X 

Socker (druv, maltodextrin, invert) X 
 

X  X    

Vegetabilisk olja (raps, solros, palm) X X   X  X 

Vatten X   X    

Salt X X X X   X 

Vetegluten X X     X 

Ströbröd        

Kryddor (kryddextrakt, jäst, jästextrakt, 
chili, växtextrakt, örter, ketchup, 
grönsaksbuljong, rostat kornmaltextrakt, 
lök- och vitlökspulver, naturliga 
smakämnen) 

X X X X X  X 

Aromer (rökarom, naturliga aromer)  X   X   

Stabiliseringsmedel (dinatriumdifosfat, 
guarkärnmjöl) 

  X     

Antioxidationsmedel (citron/askorbinyra)  X X X    

Förtjockningsmedel (metylcellulosa, 
karragenan, fruktkärnmjöl) 

X      X 

Konserveringsmedel (kaliumsorbat, 
natriumnitrit) 

X  X X    

Färgämne (järnoxid, rödbetspulver) X    X   

 
1Rehydrerat  
2Hydrolyserat 
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Tabell II. Fortsatt sammanställning över innehållsdeklarationer för de korvar med helt eller delvis utbytt 
kött som återfanns vid marknadsundersökningen.  

Ingredienser Hälsans kök 
Vegokorv 

Hälsans kök 
Sojakorv 

Hälsans kök 
Soja 

Chorizo 

Hälsans kök 
Soja 

Wienerkorv 

Hälsans kök 
Cocktailkorv 

Stärkelse (potatis, mjöl, fiber, vete/, Tapio, mod.majs) X X   X 

Proteiner (Soja, soja1, vete1, äggvita1, ägg, 
äggvitepulver, majs2, soja2, vete2, mjölk, myko) 

X X X X X 

Bönor (kidney, bruna)      

Ärtor (gula, gröna)      
Lök, vitlök X  X X X 
Majs      
Morot      
Röd paprika   X   
Fiber (ärt, citrus)   X   
Socker (druv, maltodextrin, invert) X X X X X 
Vegetabilisk olja (raps, solros) X X X X X 
Vatten X X X X X 
Salt X X X X X 
Vetegluten      

Ströbröd   X   

Kryddor (kryddextrakt, jäst, jästextrakt, chili, 
växtextrakt, örter, ketchup, grönsaksbuljong, rostat 
kornmaltextrakt, lök- och vitlökspulver, naturliga 
smakämnen) 

X X X X X 

Aromer (rökarom) X  X X X 
Stabiliseringsmedel (dinatriumdifosfat, 
guarkärnmjöl) 

X X X X X 

Antioxidationsmedel (citron/askorbinyra)      
Förtjockningsmedel (metylcellulosa, karragenan, 
fruktkärnmjöl) 

     

Konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumnitrit)      
Färgämne (järnoxid, rödbetspulver, paprika) X X X X X 

1Rehydrerat  
2Hydrolyserat 
 
 


