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Abstract 
 

 

The solution to current climate changes and lifestyle related diseases can partly be targeted by 

changing our diet into a more plant based. With the same consumption level and production 

methods, animal products are very resource demanding. More options are needed to 

encourage consumers into eating a more sustainable diet. Ice cream is traditionally made from 

animal products but there are plant based alternatives, of which the majority is imported. 

Swedish leguminous are easily cultivated in temperate climates and have been traditionally 

grown in Sweden for many years. Some of the Swedish leguminous are mostly cultivated for 

feed, but it is possible to use them for human food as well. The aim of this study was to 

investigate if Swedish leguminous can be utilized as raw material for plant based ice cream. 

Germination and choice of vegetable fat was evaluated. The parameters that were analyzed 

were protein content by Kjeldahl with modification and HPLC, total solid content by oven 

drying methods, buffer capacity by titration, pH by pH-meter, viscosity by capillary methods 

and melting rate by melting-time analysis. The results indicate that Swedish leguminous can 

be used as raw material for plant based ice cream. The fat type or germination did not seem to 

affect the properties of the ice cream. Finally, fermentation of the Swedish leguminous based 

ice cream was evaluated. The result indicates that more fermentation attempts are needed, 

perhaps with other types of lactic acid bacteria. Further studies is needed to determine a 

reliable result. 

  

Sammanfattning 
 

 

Lösningen på rådande klimathot och hälsoproblem kan ligga i att omforma våra kostvanor. 

Genom att minska på animaliekonsumtionen och öka intaget av vegetabiliska produkter kan 

miljö och hälsa förbättras. För att stimulera en sådan omställning behövs fler alternativ för 

konsumenter. Glass tillverkas traditionellt med animaliska produkter men det finns också 

vegetabiliska alternativ, majoriteten av dessa importeras. Många baljväxter trivs i tempererade 

klimat och har en lång tradition av att odlas i Sverige. Idag används en del av de inhemska 

baljväxterna främst till djurfoder med dessa skulle kunna användas även i livsmedel. Syftet 

med arbetet var att undersökta om svenska baljväxter kan tillämpas som råmaterial vid 

glasstillverkning. Effekten av groddning och val av fett utvärderades med hänsyn på glassens 

egenskaper. De parametrar som utvärderades var proteinhalt med modifierad Kjeldahl-metod 

följt av HPLC, torrsubstans med ugntorkningsmetod, buffertkapacitet via titrering, pH med 

pH-meter, viskositet med rinntidsviskosimetri och smälthastighet med smälttidsanalys. 

Resultatet indikerade att svenska baljväxter kan användas som råmaterial vid 

glasstillverkning. Fettsort eller groddning verkade inte ha någon påverkan på glassens 

egenskaper. Fermenteringsmöjligheten av glassen utreddes även vilken indikerar på att fler 

fermenteringsförsök behövs, eventuellt med en andra mjölksyrabakterier. Ytterligare 

undersökningar krävs för samtliga analyser för att fastställa tillförlitliga resultat.  

 

Nyckelord 
 

Baljväxter, miljö, glass, Kjeldahl, HPLC, torrsubstans, pH-mätning, fermentering, 

buffertkapacitet, viskositet, overrun, smälthastighet. 
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1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1  Klimat- och hälso-påverkan 

 

 En del av lösningen på dagens svåra miljö- och hälsoproblemen kan ligga i att omforma 

våra kostvanor (1, 2). Genom att minska på köttkonsumtionen och använda mer hållbara 

proteinkällor kan vi bidra till en förbättrad miljö och påverka vår egen hälsa (2).  

 

Enligt jordbruksverket släpper animalieproduktionen ut en femtedel av alla växthusgaser, 

vilket har bidragit till dagens aktuella klimatförändringar. En del av miljöproblematiken 

kopplad till produktion av animaliska produkter är utsläpp av växthusgaser, övergödsling, 

vattenföroreningar, ineffektivt utnyttjande av resurser och andra mindre faktorer. Metan är en 

mycket potent växthusgas som bildas under metabolismen hos idisslare. Koldioxid bildas dels 

under produktion av kvävegödsel och dels vid förbränning av fossila bränslen, vilka används 

vid åker-bearbetning. På åkrarna för foderproduktion används stora mängder industriellt 

framställt kvävegödsel som orsakar övergödning i sjöar och hav, vilket bidrar till förändrad 

havsmiljö som i sig påverkar den biologiska mångfalden. Framställningen av 

mineralkvävegödsel i sig är resurskrävande och kväver en stor mängd fossila bränslen. 

Lustgas (dikväveoxid) är en annan växthusgas som släpps ut vid foderodling genom 

biologiska processer i marken (2). Baljväxter bidrar till ett mindre utsläpp av lustgas än andra 

mineralkvävegödslade grödor (4). I Sverige tar foderproduktion upp stora områden, 70 % av 

den konventionella och 90 % av den ekologiska åkerarealen brukas idag till förmån för 

animalieproduktion. De stora arealerna påverkar mångfald. På grund av 

animalieproduktionens påverkan på miljön har konsumtion av animaliska produkter, 

framförallt de från idisslare, en betydande negativ inverkan på klimatet (2). 

 

I Sverige överkonsumeras kött samtidigt som intaget av vegetabilier ofta är för lågt (2). 

Växlingen till en mer växtbaserad kost stödjs av Svenska livsmedelsverket (SLV) och 

Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) från 2012 (5, 6). SLV menar att frukt och 

grönt, inklusive baljväxter, är bra för hälsan och därför rekommenderar de ett högt intag av 

dessa (5). En kost rik på baljväxter tillsammans med grönsaker, frukt, fullkorn och fisk 

främjar hälsan genom att bland annat minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, 

övervikt, typ 2-diabetes och cancer (7). Den skyddande effekten beror bland annat på 

baljväxternas höga innehåll av folat, karoteinoider och vitamin C vilka har en 

antioxidanteffekt (8).  

 

1.1.2 Odling av svenska baljväxter 

 

 Baljväxter kan odlas inom många olika geografiska områden (9, 3) och de trivs i 

tempererade klimat i de nordliga delarna av Asien, Europa och Amerika (3). Det finns flera 

olika typer av baljväxter som odlas i Sverige. En del odlas främst för att ersätta importerat 

sojafoder och används som proteinrikt foder inom animalieproduktion i syfte att vara 

ekonomiskt- och miljö-smart (10). Att odla baljväxter bidrar med ytterligare fördelar för 

miljön, då de förbättrar jordstrukturen och deltar i biologisk kvävefixering. Kvävefixering 

sker tack vare kvävefixerande bakterier som lever i symbios med plantan och inkorporerar 
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kväve från omgivningen till växtvävnad. Det medför att baljväxter inte behöver kvävegödslas 

och bidrar till en minskad övergödningsproblematik (3).  

 

1.1.3 Svenska baljväxters näringsinnehåll 

 

Det finns olika typer av baljväxter som odlas i Sverige och deras näringsinnehåll varierar.  

Ur ett nutritionellt perspektiv är vissa svenska baljväxter en speciellt bra proteinkälla (3)  

och dessa kan därför ersätta resurskrävande animaliska produkter. En varierad kosthållning 

med olika typer av växter försörjer kroppen med samtliga essentiella aminosyror och 

mineraler som vi behöver (2, 3). En del baljväxter innehåller flera av de essentiella 

aminosyrorna och är rika på lysin, som vanligtvis är begränsande i växtbaserade produkter 

(11). Olika baljväxters innehåll varierar, många innehåller välgörande fiber, mineraler och 

vitaminer och kan ge förbättringar i blod LDL-kolesterol nivå (9). Svenska baljväxter skiljer 

sig både i sammansättning av näringsämnen och antinutritionella faktorer (3). Halten av 

tanniner varierar hos olika sorters baljväxter och även mellan olika arter (10). Tanniner kan 

reduceras via kokning eller genom skalning, då mycket av tanninerna sitter i dess skal. Andra 

antinutrienter som varierar mellan olika baljväxter är saponiner, trypsininhibitorer och 

lektiner och dessa kan också reduceras via kokning eller blötläggning (3). 

 

 

1.2 Syfte  

 
 På grund av den stora påverkan animaliekonsumtion har på hälsan och det aktuella 

klimathotet så bör världsbefolkningen minska på konsumtion av animaliska produkter och 

därmed bidra till ett mindre klimathot och förbättrad hälsa (1, 5). Att ta fram nya växtbaserade 

livsmedelsprodukter som alternativ till animalieprodukter underlättar växlingen mot en 

animaliefri kost. Glass är en populär sötsak som vanligtvis innehåller mjölk (12). Sojaglass är 

ett vanligt vegetabiliskt alternativ (13), i Sverige är dock sojabönan en svårodlad gröda som 

trivs bättre i subtropiska områden (14). Med tanke på rådande klimathot bör svenskodlade 

baljväxter utnyttjas till annat än djurfoder, exempelvis glass (3). Därför är syftet med detta 

examensarbete att utvärdera hur svenska baljväxter fungerar som råmaterial vid växtbaserad 

glasstillverkning. Tre olika vegetabiliska fetter och groddade och icke groddade baljväxter 

jämfördes i syfte att utse den mest passande varianten till glassprodukten. För att undersöka 

detta analyserades viskositet, pH, buffertkapacitet och smälthastighet hos glassen. Även 

torrsubstanshalt och proteinhalten i glassen mättes vilka båda har inverkan på glassens 

fysikaliska egenskaper. Utöver det analyserades fermenteringsmöjligheten hos glassen, 

genom fermenteringsförsök, i syfte att undersöka om glassen är lämplig för fermentering. 

 

 

1.3  Produkten glass  
 

 Glass är en efterrätt som äts fryst och finns i en mängd olika variationer till exempel 

animalisk och icke-animalisk glass, sorbet, frozen yoghurt med flera. Glass har en mycket 

komplex uppbyggnad och kunskaper inom bland annat fysikalisk kemi, livsmedels- och 

kolloidal-vetenskap krävs för att förstå vetenskapen bakom glassen (15). Inom skilda kulturer 

och geografiska områden definieras glassens kvalité olika eftersom referenserna kring en hög-

kvalitetsglass skiljer sig åt (17). 
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1.3.1 Sammansättning 

 

 Tre-fassystemet glass består av gas, vätska och fasta partiklar (se Fig 1) (16). Iskristaller, 

fettdroppar och luftbubblor utgör den fasta fasen och gasfasen medan vätskefasen består av en 

övrig sockerlösning (socker, stabiliseringsmedel och protein, som är lösta i vätskan). Glass 

har en komplex sammansättning och är både en emulsion, ett skum och en suspension. 

Emulsionen är blandningen av vätska och små fettdroppar som uppstår vid homogenisering. 

Skummet skapas när proteiner och emulgeringsmedel adsorberas i ytskiktet mellan gas- och 

vätskefasen, på så sätt stabiliseras luftbubblorna. Suspensionen är fasta partiklar, i detta fall 

iskristaller, lösta i den ofrysta vätskan. Det finns ofryst vätska i glassen även när den är fryst 

och detta beror på de lösta partiklarna, vilka sänker fryspunkten (15).   

 
                             

  
Figur 1. Schematiska uppbyggnad av glass, där den övriga sockerlösningen består av socker, stabiliseringsmedel 

och protein lösta i vätska. 

 

Vid tillverkning av glass blandas ingredienserna som innan det fryses till glass oftast 

homogeniseras till en emulsion och sedan pastöriseras (16). Cirka 30 % av glassvolymen 

består av is, 50 % av luft, 5 % av fett och resterande 15 % utgöras av den övriga 

sockerlösningen (15). Ingredienserna i glass är vanligtvis mjölk, fett, socker, 

stabiliseringsmedel, emulgeringsmedel, färgämnen och arom (12).  Alla glassar innehåller 

inte animalisk mjölk, efterfrågan på vegetabiliska alternativ till glass har ökat på grund av 

hälsoproblem, klimatpåverkan, mjölkprotein-allergi och laktos-intolerans. Vanligtvis utnyttjas 

då soja- eller kokosmjölk (13). 
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1.3.2 Iskristaller 

 

 Is bildas då fasta vattenmolekyler binds ihop via vätebidningar till en hexagonal 

formation. Det sker vid underkylning, det vill säga vid en temperatur under fryspunkten. 

Allteftersom fler vattenmolekyler binder in till hexagonalen bildas iskristaller. Vid 

iskristallisering höjs temperaturen, från underkylning till fryspunkt, när energi avges vid 

inbindning av vattenmolekyler. Därefter sker fortsatt iskristallisering tills dess att allt vatten 

kristalliserats, vilket följs av en åter igen sjuknade temperatur. Iskristallerna i glassens utgör 

den sensoriska kylande effekten hos glassen. För en glass av hög kvalitet eftersträvas en låg 

iskristallbildning eftersom att stora iskristaller påverkar den sensoriska upplevelsen och gör 

att glassen känns mindre mjuk. Stora iskristaller kan urskiljas i vår mun och då upplevs 

glassen mer isig och grynig. Då glassen fryses fort bildas fler och mindre iskristaller än vid 

långsam infrysning. Genom att vispa glassen under tiden den fryses hindras att stora 

iskristaller bildas (15). 

 

1.3.3 Fett i glass 

 

Ingredienser som mjölk, grädde, skummjölkspulver, smörfett eller vegetabiliskt fett  

bidrar till fettet i glassen (15). Fettet bidrar till smak och höjer glassens krämighet eftersom 

fettdroppar stabiliserar luftbubblorna när luft inkorporeras i glassen. Fett minskar även 

smälthastigheten vilket gör att strukturen kan hållas ihop även vid höga temperaturer. Fett tar 

också upp utrymmet vid luftbubblorna och minskar därmed möjligheten för iskristaller att 

bildas där (16), vilket är fördelaktigt då iskristaller kan störa stabiliteten hos luftbubblorna 

vilket i sig höjer smälthastigheten. Fettdroppar stör luftbubblornas stabilitet och det är därför 

fördelaktigt med små och väl dispergerade fettdroppar vilket uppnås efter homogenisering 

(18). En standardglass innehåller oftast 7-15 % fett (15). 

 

1.3.4 Protein i glass 

 

 Protein i glass påverkar inte bara näringsinnehållet utan även glassens struktur genom en 

förstärkning av fettdropparnas stabilitet i emulsionen. Denna förstärkning av fettdroppar sker 

då proteiner, som verkar repulsivt och som adsorberats till fettdropparnas yta, hindrar 

sammansmältning av fettdropparna. Stabiliteten av fettdropparna påverkas även av 

emulgeringsmedel som åstadkommer en lagom sammansättning av delvis sammansmälta 

fettdroppar hos glass-smeten. Emulgeringsmedel påverkar sammansmältningen eftersom att 

det stör proteinernas interaktioner på fettdropparnas ytor. På så sätt motverkar 

emulgeringsmedlet alltför hög stabilitet hos fettdropparna. Den rätta sammansättningen av 

delvis sammansmälta fettdroppar uppnås med en lagom blandning av proteiner och 

emulgeringsmedel (19) och vid fel sammansättning av protein och emulgeringsmedel kan 

glassen bli torr och styv (18). Smälthastigheten påverkas av hur stabila fettdopparna är i 

glassen och smälthastigheten ökar oftast, till en viss gräns, med ökad proteinkoncentration 

(19). En vanlig glass innehåller 4-5% protein vilket ungefär är det samma som 1,8 g protein 

per 100g glass (15). 

 

1.3.4.1 Kjeldahl 

 

 Kjeldahl är en metod som används för analys av proteinhalt. Metoden går ut på att 

avlägsna organiska komponenter och omvandla kvävet i provet till ammoniumsulfat. Detta 

åstadkoms genom en upphettning till höga temperaturer i närvaro av svavelsyra och 

katalysator. För att öka kokpunkten hos provet kan kokpunktshöjande ämnen tillsättas, till 
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exempel väteperoxid (20). När alla organiska komponenter avlägsnas är upphettningen klar 

och detta syns genom att färgen på provet övergår från svart till ljus (21). Standardmetoden 

för att bestämma halten protein är att tillsätta natriumhydroxid. Då bildas ammoniak som 

samlas upp via destillering. Mängden ammoniak motsvarar då halten protein i provet och den 

kvantifieras genom titrering (20). Ett annat sätt där kjeldahl-metoden modifieras är att 

bestämma proteinhalten med hjälp av jonkromatografi (22). 

 

1.3.4.2 High performance liquid chromatography 

 

 High performance liquid chromatography (HPLC) är en kvantitativ metod för att 

separerar och identifierar analyter. Provet som ska analyseras injiceras i en kolonn via en 

mobil fas. Separationen av analyten sker på grund av den stationära fasen i kolonnen som har 

olika stark affinitet till de olika molekylerna i provet. I kolonnen binds därför molekylerna 

upp till den stationära fasen olika länge, vilket gör att molekylerna elueras ut ur kolonnen 

efter olika tider. Den stationära och mobila fasen kan varieras beroende på den analyt som 

skall undersökas. Elueringstid och analythalt observeras av en detektor. Från detektorn fås 

data i form av ett kromatogram med toppar som ger information om elueringstid och hur 

mycket av respektive analyt som eluerats. Genom att jämför tiden då analyten passerade 

detektorn och toppens area med kromatogram från en standard med känt innehåll kan ämnen 

identifieras och kvantifieras (20). 

  

1.3.5 Torrsubstans 

 

Mängden torrsubstans i glass har en effekt på dess smälthastighet, där en låg torrsubstans 

ger en långsammare smälthastighet än en glass med en hög torrsubstans (17). Den påverkar 

också glassen viskositet och textur. Torrsubstansen ökar efter tillsättning av fasta partiklar 

som bland annat kolhydrater, sötningsmedel, ägg eller grädde. Torrsubstanshalten som 

eftersträvas i glass är cirka 36-42%, där en för hög andel skapar en tung, mindre fluffig glass 

med begränsat luftinnehåll medan en för låg torrsubstansprocent ger en svagare glass som inte 

håller formen (18). Analysen av torrsubstansen skedde med hjälp av ugnstorkningsmetod där 

fukten i glassen avlägsnades av värme och gravimetriska beräkningar konstaterade 

torrsubstanshalten, se ekvation 1 (20). 

 

 %𝑇𝑜𝑟𝑟𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 =
𝑚𝑡𝑜𝑟𝑟𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑣 

𝑚𝑏𝑙ö𝑡𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑣
× 100 

 

Ekvation 1. Ekvation för beräkning av % torrsubstans i provet där m är massan på provet. Torrt prov är  

glass efter avdunstning av vätska och blött prov är glass innan avdunstning av vätska (20). 

 

 

1.3.6 Fermentering, pH och buffertkapacitet  

 

1.3.6.1 Fermentera glass 

 

 Att fermentera glass har visat sig påverka glassens fysikaliska egenskaper, smak, textur 

samt näringsvärde och resultatet varierar efter vilka mjölksyrabakterier som tillämpas (23, 

24). Effekt på glassens egenskaper erhålls då mjölksyrabakterier bryter ner proteiner och 

sackarider. Svenska baljväxter innehåller dessa komponenter som mjölksyrabakterierna bryter 

ner och passar därför för fermentering. Vissa innehåller även galaktooligosackarider som kan 

förbättra mjölksyra-bakteriernas tillväxt (24). Studien av F.Aboulfazli  från 2014 visades att 
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fermentering av glass ökar dess viskositet och smältresistens men påverkar den sensoriska 

upplevelsen av glassen negativt genom att försämra dess smak och textur (23). Teoretiskt sett 

skulle smaken hos glass med baljväxter som råmaterial kunna förbättras av fermentering då 

denna process bidrar till nedbrytning av oönskade smakkomponenter hos baljväxter (24). 

 

1.3.6.2 pH-värde och buffertkapacitet hos glass 

 

 I studien av Aboulfazli.F, 2014 påvisades att pH-värdet minskade efter fermenteringen i 

(23). Fermentering med hjälp av mjölksyrabakterier orsakar bildning av organiskas syror och 

därmed en pH sänkning i glassen (20). Om glass-smetens pH blir för lågt försämras glassens 

smak och vispsbarheten samt att viskositeten blir för hög. pH för vanlig glass ligger normalt 

runt 6,3 (18). pH-värdet kan mätas med pH-meter och buffertkapaciteten via titrering. Glass-

smetens buffertkapacitet beskriver hur bra glassen står emot pH-förändringar (25).  

 

1.3.7 Reologi och fysikaliska egenskaper  

 

 Inom livsmedelsindustrin är det betydande att ha vetskap om reologin det vill säga hur 

livsmedlet uppträder vad gäller dess flyt och deformeringsegenskaper. Dessa kunskaper kan 

användas för att optimera livsmedlets kvalitet, textur och komposition. De fysikaliska 

egenskaperna hos glassen påverkar dess sensoriska upplevelse och struktur (17). 

 

1.3.7.1 Viskositet hos glass 

 

 Viskositet är en vätskas motstånd mot flödet. Glass beskrivs ha ett pseudoplastiskt 

beteende och därmed är glass en icke-newtonsk vätska. Glassens viskositet är beroende av 

skjuvhastigheten medan skjuvspänningen och skjuvhastigheten har ett icke-linjärt förhållande 

till varandra. Det gör att glassen har skjuvtunnande egenskaper och därför har tendens att 

tunnas ut vid omrörning (26). En glass-smet kan dock vara mer eller mindre motståndskraftig 

mot flödet och en viskösare glass-smet gör att slutprodukten upplevs mer krämig än en glass 

gjord på en mindre viskös glass-smet (15). Viskositeten mäts med hjälp av olika 

viskosimetrar. 

 

Glassens viskositet påverkas av de olika ingrediensernas mängd, torrsubstans, vilka 

ingredienserna är och även processning av glass-smeten (26). Exempelvis ökar glassens 

viskositet med andel fett och sötningsmedel. Stabiliseringsmedel gör glassen mer viskös 

genom att binda upp vattenmolekyler via hydrering av polymerer. Stabiliseringsmedel i höga 

koncentrationer kan orsaka att polymererna trasslar ihop sig med varandra och att glass-

smetens viskositet ökar ytterligare. Även gel-bildning ökar viskositet vilket kan förekomma 

då stabiliseringsmedlets polymerer bildar nätverk. Glassens viskositet påverkas även av 

temperatur och allteftersom temperaturen minskar kommer rörelseenergin hos molekylerna att 

minska. Den minskande rörelseenergin gör att kraften hos molekylerna att stå emot 

interaktioner med varandra minskar och därmed rör de sig trögare och viskositeten ökar. Tvärt 

om minskar viskositeten med en ökande temperatur på grund av att rörelseenering ökar (15).  

 

1.3.7.2 Overrun-värde 

 
Overrun är den mängd luft som inkorporerats i glassen och med ökande overrun ökar 

därför glassens volym (15). Tack vare ytaktiva ämnen (protein, fosfolipider och 

emulgeringsmedel) stabiliseras luftbubblor som bildas genom vispning under infrysningen. 

Framförallt förvaring kan försämra luftbubblornas hållbarhet vilket ger en torr och styvare 
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glass som är oönskat. Overrun kan beräknas enligt ekvation 2 (18). Om volymen av glass-

smeten utan luft ökar med de dubbla så blir glassens overrun 100 %. Ett högre overrun ger en 

mjukare och lättare glass som smälter långsammare än en glass med ett lägre overrun (17). 

 

 

 Overrun %= 
Vgas

VVätska
 ×100= 

Vskum- Vvätska

Vvätska
 ×100  

 
Ekvation 2. Ekvation för beräkning av overrun procenten i glassen (overrun %). V= volym, gas = luft 

(15). 
 

1.3.7.3 Smälthastighet hos glass 

 

 Overrun påverkar glassens melting rate det vill säga smälthastighet (17). Hur fort glassen 

smälter är viktigt eftersom att den önskas hålla ihop under tiden glassen äts, annars orsakar 

den en kletig situation. Att en glass-sort smälter fortare kan förklaras med att glassen har en 

lägre fryspunkt och overrun än en glass-sort som smälter långsammare (18). Smälthastigheten 

påverkas också av stabiliseringsmedel. Stabiliseringsmedel medför att glassen smälter 

långsammare, eftersom att det stabiliserar luftbubblorna och gör att glassen håller formen 

bättre (15, 16). Smälthastigheten påverkas även av sötningsmedel som sänker glassens 

fryspunkt. Därmed skapas en mjukare glass med mindre andel fryst innehåll (15) som smälter 

snabbare. En högre viskositet kan också bidra till att glassen är mer motståndskraftig för att 

smälta (18). Smälthastigheten analyseras genom att undersöka hur mycket av glassen som 

smälter på en viss tid samt genom att notera tiden vid den första droppen. Tiden till den första 

droppen talar om hur bra glassen är på att hålla formen (17). Det går även att studera resultatet 

av hur den smälta glassen är utformad och här eftersträvas en glassprodukt som är 

lättflytande, homogen och lätt skummig (18). 
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2 Material och metoder 
 

 

2.1 Glasstillverkning 

 

2.1.1 Ingredienser  

 

 Strösocker, gelé socker multi och glykossirap (Dan sukker) samt sojagrädde (Alpro, 

fetthalt 26 %), kokosgrädde (Garant, fetthalt 22-24 %), vaniljpulver (Urtekram), kokosfett 

(Cocos, 100 %) köptes från livsmedelsbutik. Svenska baljväxter, odlade i västragöralands län 

tillhandahölls av Food for Progress. Även cellulosa kallad SenseFi (Borregaard) levererades 

från Food for Progress. Stabiliseringsmedel innehållandes en mix olika stabiliseringsmedel 

var från Plasgaard och av typen Plasgaard 5814. Tre olika fett-typer levererades av AAK vilka 

var av typerna Fritex 35, Kristal eller Akomix TS. Yoghurtkultur kom från DuPont och var av 

typen YO-MIXTM 205 LYO 250 DCU. 

 

2.1.2 Framställning av baljväxt- och vattenlösning  

 

 Till varje batch glass blötlades 125g svenska baljväxter över natt, varav vissa batcher 

groddades ljust (solljus) och fuktigt över ett dygn. Därefter skalades samtliga baljväxter för 

hand och blancherades i vattenbad (Julabo SW23). De svenska baljväxterna homogeniserades 

därefter till en baljväxt- och vattenlösning i mixer (Bosch MUM4650/03) tillsammans med 

avjoniserat vatten (6,5 gånger torrvikten) som tillsattes lite i taget. I nästa steg filtrerades 

vätskan genom en osthandduk och därefter pastöriserades baljväxt- och vattenlösningen i 

80°C under 20 minuter i vattenbad på kokplatta. Sen följde en snabb nedkylning till 4°C i 

förkylda behållare i ett isvatten-bad. Sju batcher av baljväxt- och vattenlösningen förbereddes. 

 

2.1.3 Glassframställning 

 

Baljväxt-mjölk tillreddes genom att blanda 80 % (viktprocent) baljväxt- och 

vattenlösning med 20 % (viktprocent) kokosgrädde. Glass-smeten tillreddes genom att blanda 

baljväxt-mjölken med resterande vätskor i form av sojagrädde och baljväxt- och 

vattenlösning. Vätskorna upphettades i vattenbad till 50°C. Sedan mixades lösningen 

tillsammans med de torringredienserna strösocker, glukossirap, stabiliseringsmedel, cellulosa 

och vaniljpulver. För mängderna av respektive ingrediens se tabell 1. Receptet till den 

fermenterade glassen skiljde sig från de övriga då den innehöll annat stabiliseringsmedel, 

kommersiellt kokosfett och en annan baljväxt-mjölk (beståendes av 75 vikt-% baljväxt- och 

vattenlösning och 25 vikt-% kokosgrädde) samt inte innehöll någon cellulosa. Detta 

homogeniserades i mixern samtidigt som smält fett sakta tillsattes. Fett-sorten varierade 

mellan olika recept mellan typerna Fritex 35 (palmolja), Kristal (koksofett) eller Akomix TS 

(palm-, raps- och kokosfett) samt kommersiellt kokosfett. Sammanlagt tillreddes sju olika 

typer av glass, icke groddad kristalfett (IK), icke groddad med Fritex 35-fett (IP), ickegroddad 

med Akomix TS-fett (Imix), groddad med kristal-fett (GK), groddad med Fritex 35-fett (GP), 

groddad med Akomix TS-fett (Gmix) samt fermenterad ickegroddad med kommersiellt 

kokosfett (FIKK). Ingredienserna till respektive glasstyp visas i tabell 1. Pastörisering av 

glass-smeten vid 80°C i 10 minuter ägde därefter rum följt av snabb kylning i förkylda 

behållare i is-vattenbad till 4°C.  
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Glass-smeten fick mogna över natt vid 4 °C i kylskåp. Sedan skedde infrysning av glassen i 

glassmaskin (Wilfa ICM-C15) då glassmeten hälldes i glassmaskinens behållare, som kylde 

glass-smeten under omrörning i 30 min. Sedan förpackades glassen i 100 ml plastmuggar med 

lock och placeras i frysen i -20°C.  
 

Tabell 1. Ingredienserna i respektive glasstyp i viktprocent. Grod: groddade baljväxterr, BV: baljväxt- och 

vattenlösning, IK: Ickegroddad kokosfett, IP: Ickegroddad palmfett, Imix: Ickegroddad mixfett, GK: 

groddad kokofett, GP: groddad plamfett, GT: groddad mixfett. Baljväxt-mjölk hos de olika glasstyperna 

bestod av 80 % baljväxt- och vattenlösning och 20 % kokosmjölk och hos FIK (Fermenterad, ickegroddad 

glass med kommersiellt kokosfett) 75% baljväxt- och vattenlösning och 25 % kokosmjölk.  

 

Ingredienser IK IP IT GK GP GT FIK 

Vaniljpulver (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Socker (%) 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 17 

Sirap (%) 7 7 7 7 7 7 7 

BV (%) 9,1 9,1 9,1 (grod) 9,1 (grod) 9,1   (grod) 9,1 6,2 

Baljväxt mjölk (%) 55 55 55 (grod) 55 (grod) 55 (grod) 55 55 

Sojagrädde (%) 4 4 4 4 4 4 5 

Stabiliseringsm. (%) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Cellulosa (%) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 - 

Fett (%) 
 

(Kristal)  
9 

(Fritex 35)  
9 

(Akomix TS) 
 9 

(Kristal)   
9 

(Fritex 35)  
9 

(Akomix TS)  
9 

K.Kokosfett) 
8,8 

 

 

2.2 Analys av proteinhalt 
 

 För att analysera halten protein i respektive prov användes en modifierad kjeldahl-metod. 

Denna kjeldahl-metod går snabbare än den vanliga kjeldahl-metoden tack vare att en högre 

temperatur (400 °C) används. Kjeldahl-metoden kombinerades med HPLC för analysera 

halten kväve i provet vilket slutligen räknades om till g protein/100g prov med 

omvandlingsfaktorn 6,25. 

 

2.2.1 Provberedning 

 

 Prover förbereddes genom att mäta upp 0,5 ml av baljväxt- och vattenlösning och ca 200 

mg av glassen i glasrör. Till rören tillsattes 4 kokstenar, 0,5 ml H2SO4 (Merck, 95-97 % 

1.00731) och 0,25 ml av katalysatorn H2O2 (Sigma, 30 % w/w, H1009 ) och därefter 

placerades de på värmeblock (190 °C) under ca 30 minuter. Sedan tillsattes 0,5 ml 250mg/ml 

CuSO4 (Sigma, 99 % C1297) vilken höjde kokpunkten hos provet. Provrören placerades 

därefter på värmeblock (190 °C) där vätskan fick koka av under ca 60 minuter. Inför analysen 

bereddes parallella prover av glassarna och baljväxt-och-vattenlösningarna.  

 

2.2.2 Modifierad kjeldahl  

 

 Efter bredning av proverna placerades provrören på ett nytt värmeblock där temperaturen 

gick upp till 400 °C. Provrören värmdes tills innehållet inte längre var svart, det vill säga tills 

de organiska komponenterna avlägsnats. Därefter fick provrören svalna och sedan sköljdes de 

3 gången med 0,3 ml avjoniserat H2O ner i ett nytt provrör. Till provröret tillsattes avjoniserat 

H2O upp till 1 ml strecket, till en 1:10 spädning. Ytterligare spädning genomfördes därefter i 

eppendorfrör, till en 1:100 spädning. Externa standarder tillreddes med innehållet 0,001 
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mg/ml (2 st) respektive 0,01 mg/ml (3st) kväve genom att blanda (NH4)2SO4 (Sigma, 99 %, 

A4915) med avjoniserat vatten. 

 

2.2.3 HPLC 

 

 Proven (1:100 spädning) överfördes till 0,3 ml behållare vilka placerades i HPLC för 

analys av kvävemängd. En Auto-sampler (Spark Holland, Triathlon) injicerade 10µL av 

proverna till HPLC-systemet som hade en katjonbrytar-kolonn (Ionpac CS14, 14 mm) och en 

förkolonn (Ioncap CG14, 14 mm). Pumpen som förflyttade provet var av typen Dionex (GS50 

Gradient Pump) och den var inställt på flödet 0,6 ml/min. Den mobila fasen var 

metansulfonsyra (Fluka, 99 %, 64280) och supressorn av typen Dionex (CSPS ULTRA II 4 

mm). Detektorn var av typen Duonex (CD20 Cunductivity Detector) och datorbehandling 

skedde via mjukvaran Chromeleon. Genom att använda topparnas areor i kromatogramen och 

använda omvandlingsfaktorn 6,25 (för kvävehalt till proteinhalt) kunde proteinhalten i 

proverna beräknas (se bilaga). 

 

2.3.4 Beräkning av proteinhalt 

 

 Proteinhalten beräknades hos respektive prov genom att arean hos provet jämfördes med 

arean hos standarden som innehöll 0,01 mg/ml kväve. Ett medelvärde av standardens 

toppareor beräknades och därefter dividerades provets topparea med medelvärdet av 

standardens topparea. Detta räknades om så att spädningar hos proverna togs till hänsyn 

genom att multiplicerar med 10 för standardens spädning och 100 för provets spädning. 

Därefter beräknades mg/g kväve i provet ut genom att dividera med mängd uppvägt prov och 

1000. För att omvandla mg/g kväve i provet till mg/g protein i provet multiplicerades talet 

med omvandlingsfaktorn 6,25. Därefter beräknades gram protein per 100 gram prov ut. 

 

 

2.3 Torrsubstanshalt 
 

2.3.1 Torrsubstansanalys 

 

 För att undersöka torrsubstans vägdes ca 12 g av respektive prov upp i förvägda 50 ml 

bägare utan lock. De placerades i ugn, vid 100°C, till dess att all vätska avlägsnats från 

provet. Efteråt vägdes bägarna igen och procenten torrsubstans kunde beräknas gravimetriskt 

(se ekvation 1, sida 9). Analysen genomfördes på ett prov av respektive baljväxt- och 

vattenlösning och ett prov av respektive glasstyp inklusive den fermenterade glassen.  

 

 

2.4 Fermentering, pH och buffertkapacitet 

 

2.4.1 Fermentering av glass 

 

 Fermenteringsförsök tillämpades på en batch, där bakteriekultur tillsattes till 200 ml 

glass-smet enligt tillverkarens instruktioner. Glass-smeten fermenterades därefter över natt i 

vattenbad vid 42°C med minsta möjliga skak (20 rpm) tills pH blev 5,5.  
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2.4.2 Mätning av pH 

 

 PH-värdet hos proverna mätts med pH-meter (Mettler Toledo Ma235). Innan pH-värdet 

mättes fick glassen smälta till en glass-smet. Analysen genomfördes på ett prov av respektive 

baljväxt- och vattenlösning och ett prov av respektive glasstyp inklusive den fermenterade 

glassen.  

 

2.4.3 Analys av buffertkapacitet 

 

 Buffertkapaciteten undersöktes hos de olika glass-smet och baljväxt- och vattenlösning 

och en analys för varje prov genomfördes. Buffertkapaciteten analyserades genom titrering 

med saltsyra (0,58 volymprocent). Prover bereddes genom att ca 20 g glass fick smälta till en 

glass-smet och ca 18 g av baljväxt- och vattenlösning uppmättes. Till proverna tillsattes 

magnetomrörare och indikatorn fenolftalein (0,5 %) som droppades ner i provet tills ett röd-

rosa färgomslag syntes. Därefter titrerades saltsyra ner i provet till dess att ett omslag syntes, 

då den rödrosa färgen försvann. Mängden titrerad saltsyra noterades. Omslaget skedde vid pH 

8,2 eftersom att indikatorn skapar den röd-rosa färgen mellan pH 8,2-10. Buffertkapaciteten 

beräknades hos proverna genom att bestämma stor volym HCl som krävdes per pH-

enhetsförändring i provet. 

 

 

2.5 Reologiska och fysikaliska analyser 
 

2.5.1 Analys av viskositet 

 

 Den kinematiska viskositeten mättes via rinntidsviskosimetri där en u-formad Oswald 

glaskapillär användes. Till glass-smeten användes kapillären Technico 165, G BS/U och till 

baljväxt- och vattenlösningen användes den mindre kapillären Technico 777, E BS/U. 

Glassproverna späddes med vatten till 2/3 medan baljväxt-och vattenlösningen behöll sin 

koncentration inför analysen. Provet fick stå i vattenbad vid 40 °C under minst 30 minuter för 

att därefter placeras i u-kapillären. Provet fylldes på upp till en markering på kapillären. Med 

hjälp av peleusboll sögs provet upp till ett annat märke och när peleusbollen avlägsnades 

noterades den tid det tog för provet att rinna ner till ett slutmärke. Denna tid jämfördes 

därefter mellan proverna. Temperaturen hölls konstant mellan proverna genom att placera 

kapillären i rumstemperatur (ca 24 °C) och behandla proverna på samma vis under analysen. 

Analysen genomfördes på de sex olika glassarna och de sex baljväxt-och vattenlösningarna, 

endast en analys per prov. Ett medelvärde beräknades för de sex baljväxt-och 

vattenlösningarna.  

 

2.5.2 Analys av smälthastigheten 

 

 Smälthastigheten analyserades genom att undersöka hur stor del av glassen som smälte på 

en viss tid, vid en fast temperatur. Detta genomfördes genom att ca 50 g glass placerades på 

ett metallnät (0,5 mm stora hål) där det fick smälta vid rumstemperatur (24 °C). Glassen togs 

ut ur frysen 10 minuter innan den vägdes och placerades på nätet. Tiden till den första 

droppen droppade ner i en förvägd plastmugg antecknades. Därefter mättes med analysvåg 

(Precisa Xr 405A-Fr) hur många gram glass som droppat ner i plastmuggen varje 5e minut 

under 35 minuter. Tiden vid den sista droppen antecknades också. En medel-smälthastighet 
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(g/min) beräknades genom att ett medelvärde av gram droppad glass per 5 minuter bestämdes. 

En graf där tiden plottades mot massan smält glass utformades därefter. 

 

 

2.6 Statistisk analys 
 

 Statistisk analys tillämpades på resultaten från mätningarna av proteinhalt, 

buffertkapacitet och smälthastighet med hjälp av mjukvaran Excel. Konfidensnivån 95 % och 

signifikansnivån 5 % användes för samtliga analyser. Om variansen var homogen så kunde 

envägs-Anova utföras på provernas resultat. Om det fanns någon signifikant skillnad mellan 

provernas proteinhalt undersöktes mellan glasstyperna, baljväxt- och vattenlösningarna samt 

groddade och icke-groddade prov. Analyser genomfördes på buffertkapaciteten där den 

signifikanta skillnaden mellan groddade och icke-groddade prov undersöktes. Inför statistisk 

analys av smälthastigheten beräknades en hastighet ut, för varje 5e minut, under de första 20 

minuterna, hos samtliga glasstyper. Skillnaden mellan dessa hastigheter undersöktes därefter 

genom envägs-Anova. 
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3 Resultat 
 

 

3.1 Protein och torrsubstans 
 

3.1.1 Resultat av proteinanalys 

 

 Med hjälp av topp-arean för kväve-toppen i kromatogrammen för standards kunde halten 

kväve i respektive prov bestämmas. De olika glasstyperna innehöll 1,1-1,5 g protein per 100 

gram glass och baljväxt- och vattenlösningen 1,2-2,0 g protein per 100 g baljväxter- och 

vattenlösning (se tabell 2). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de olika glassarnas 

proteinhalt (p-värde: 0,54), inte heller mellan baljväxt- och vattenlösningarnas (p-värde: 0,08) 

eller vad gäller proteinhalten mellan de icke-groddade och groddade proverna (p-värde för 

glass: 0,59, p-värde för baljväxt- och vattenlösning: 0,45). 
 

3.1.2 Resultat av torrsubstansanalys 

 

 De olika glasstyperna innehöll mellan 35,4-36,7 % torrsubstans medan den fermenterade 

glassen innehöll 40,3% torrsubstans (se tabell 2). Baljväxt- och vattenlösningarna hade en 

torrsubstans mellan 1,8-2,3 %. 
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 Tabell 2: Proteinhalten i glass och baljväxt- och vattenlösning i gram protein /100 gram prov och 

torrsubstanshalten i respektive prov i vikt-procent. Analys av ett replikat per provtyp. BV-IP (baljväxt- och 

vattenlösning till glassrecept IP), BV-Imix (baljväxt- och vattenlösning till glassrecept Imix), BV-IK 

(baljväxt- och vattenlösning till glassrecept IK), BV-GP (baljväxt- och vattenlösning till glassrecept GP), 

BV-Gmix (baljväxt- och vattenlösning till glassrecept Gmix), BV-GK (baljväxt- och vattenlösning till 

glassrecept GK), IP (icke groddad glass med Fritex 35-fett), Imix (icke groddad glass med Akomix TS-fett) 

IK (icke groddad glass med kristalfett), GP (groddad glass med Fritex 35-fett), Gmix (groddad glass med 

Akomix TS-fett), GK (groddad glass med kristal-fett), FIKK (fermenterad, icke groddad glass med 

kommersiellt kokosfett). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provtyp 

Gram 
protein / 
100g prov 

Torrsubstans 
(%) 

FIKK 1,1 40,3 

FIKK 1,1  40,3 

IP 1,2 35,5 

IP 1,2  35,5 

Imix 1,3 35,8 

Imix 1,4  35,8 

IK 1,4 36,5 

IK 1,4  36,5 

GK 1,4 36,3 

GK 1,3  36,3 

Gmix 1,4 35,7 

Gmix 1,3  35,7 

GP 1,5 36,1 

GP 1,2  36,1 

BV-IP 1,5 1,8 

BV-IP 1,5  1,8 

BV-Imix 1,9 2,2 

BV-Imix 2,0  2,2 

BV-IK 1,7 2,3 

BV-IK 1,8  2,3 

BV-GP 2,0 1,5 

BV-GP 1,8  1,5 

BV-Gmix 1,6 2,1 

BV-Gmix 1,4  2,1 

BV-GK 1,7 2,2 

BV-GK 1,2  2,2 
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3.2 Buffertkapacitet och pH 
 

3.2.1 Resultat av pH-mätning 

 

 PH-värdet varierade mellan 8,9-9,0 hos de olika glasstyperna och mellan 9,6-9,8 hos 

baljväxt- och vattenlösningarna (se tabell 3). 

 

3.2.2 Resultat av buffertkapacitets-mätning 

 

 Mängden titrerad HCl (0,5 %) för samtliga glasstyperna var 0,2 ml medan baljväxt-och 

vattenlösningen växlade mellan 0,3-0,5 ml (se tabell 3). Mängd titrerad HCl som krävdes per 

pH-enhetsförändring i både glass-proverna och baljväxt- och vattenproverna låg mellan 0,2-

0,3 ml (se tabell 3). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan resultaten hos de groddade 

och icke-groddade glass-proverna (p-värde: 0,14) 
 

Tabell 3. pH- och buffertkapacitet hos respektive provtyp. En analys per provtyp. BV-IP (baljväxt- och 

vattenlösning till glassrecept IP), BV-Imix (baljväxt- och vattenlösning till glassrecept Imix), BV-IK 

(baljväxt- och vattenlösning till glassrecept IK), BV-GP (baljväxt- och vattenlösning till glassrecept GP), 

BV-Gmix (baljväxt- och vattenlösning till glassrecept Gmix), BV-GK (baljväxt- och vattenlösning till 

glassrecept GK), IP (icke groddad glass med Fritex 35-fett), Imix (icke groddad glass med Akomix TS-fett) 

IK (icke groddad glass med kristalfett), GP (groddad glass med Fritex 35-fett), Gmix (groddad glass med 

Akomix TS-fett), GK (groddad glass med kristal-fett).  

 

Provtyp 
 

pH 
 

Antal droppar 
fenolftalein (0,5 %) 

Titrerad 
HCl (ml) 

Titrerad HCl per 
pH-enhet (ml) 

GK 9,0 25 0,2 0,2 

GP 9,0 25 0,2 0,2 

Gmix 8,9 25 0,2 0,2 

IK 9,1 25 0,2 0,2 

IP 8,9 25 0,2 0,3 

Imix 8,9 25 0,2 0,2 

BV-GK 9,8 5 0,5 0,3 

BV-GP 9,7 5 0,5 0,3 

BV-Gmx 9,7 5 0,5 0,3 

BV-IK 9,8 5 0,4 0,2 

BV-IP 9,7 5 0,3 0,2 

BV-Imix 9,6 5 0,3 0,2 
 

 

3.3 Viskositet och smälthastighet 
 

3.3.1 Resultat av viskositetsmätning 

 

 Det tog mellan 63-111 sekunder för de olika glasstyperna att rinna ner i den större 

kapillären. Ett medelvärde för rinntiden, i den minde kapillären, hos de sex baljväxt- och 

vattenlösningarna beräknades till 6,4 sekunder (se tabell 4). 
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Tabell 4. Resultatet av rinntiden vid viskositetsanalys. En analys per provtyp, där en mindre kapillär 

användes till BV (baljväxt- och vattenlösning) och en större till glass-smetarna. IP (icke groddad glass med 

Fritex 35-fett), Imix (icke groddad glass med Akomix TS-fett) IK (icke groddad glass med kristalfett), GP 

(groddad glass med Fritex 35-fett), Gmix (groddad glass med Akomix TS-fett), GK (groddad glass med 

kristal-fett).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Resultat av smälthastighetensanalys 

 

 Den första droppen glass droppade efter 17-60 minuter (se tabell 5). Tiden då glassen 

slutade droppa låg på 20-45 minuter. Medelvärdet på smälthastigheten hos de olika 

glasstyperna var 0,8-1,5 g/min (tabell 6). Hur de olika glasstyperna smälte över tid presenteras 

i en smältkurva (se figur 4). Den statistiska analysen visade att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan provernas smälthastighet.(p-värdet för glass: 0,08, p-värdet för 

groddad- och icke groddad glass: 0,07) 

 
Tabell 5. Tid till den första och sista droppen och smälthastigheten hos de olika glasstyperna. En analys per 

provtyp. IP (icke groddad glass med Fritex 35-fett), Imix (icke groddad glass med Akomix TS-fett) IK 

(icke groddad glass med kristalfett), GP (groddad glass med Fritex 35-fett), Gmix (groddad glass med 

Akomix TS-fett), GK (groddad glass med kristal-fett). 

 

Glasstyp  
Tid till första 
droppe (min) 

Tid till sista 
droppe (min) 

Smälthastighet 
(g/min) 

GP 36 35 1,4 

Gmix 60 20 1,5 

GK 42 35 1,3 

IP 17 45 0,8 

Imix 28 40 1,2 

IK 54 25 1,4 

Provtyp  Rinntid (sek) 

Gmix 68,0 

GP 111,0 

GK 110,0 

Imix 77,0 

IP 63,0 

IK 89,0 

BV 6,4 
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Figur 4. Olika glasstypernas smältkurvor. En analys per provtyp. Uppvägd glass var 50 g. Temperatur 

24°C. IP (icke groddad glass med Fritex 35-fett), Imix (icke groddad glass med Akomix TS-fett) IK (icke 

groddad glass med kristalfett), GP (groddad glass med Fritex 35-fett), Gmix (groddad glass med Akomix 

TS-fett), GK (groddad glass med kristal-fett). 
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4 Diskussion 
 

 

4.1 Diskussion kring analyser  
 

4.1.1 Analys av proteinhalt 

 

 Kjeldahl metoden som är en vanlig metod vid proteinanalyser modifierades en aning 

under proteinanalysen. Modifieringen är noga utvecklad av Nils-Gunnar Carlsson vid 

Chalmers tekniska högskola och tillförlitligheten är det samma som vid en vanlig kjeldahl 

(27). 

 

Dubbelprover bereddes vid proteinanalysen men proteinhalten hos vissa prover, med samma 

innehåll, skiljer sig åt. Detta kan bero på behandlingen och beredningen av prover. Det är 

viktigt att alla prover behandlas på samma vis i alla steg och resultatet indikerar att något gick 

fel vid beredningen. Inför framtida analyser bör beredningen förbättras. Baljväxt- och 

vattenlösningen som innehöll sedimenterande partiklar bör vara noga blandad innan 

provberedning. Om lösningen inte är homogen bidrar det till att provernas innehåll varierar 

och därmed ge olika resultat efter proteinanalysen. Troligtvis är detta en bidragande faktor till 

att baljväxt- och vattenlösningarnas proteinhalt varierade inom dubbelprover. Det kan också 

ha berott på pipetteringsfel. Skillnader mellan dubbelproverna hos glassen kan istället bero på 

uppvägningsfel och behandling samt tillverkning av glassen.  

 

Skillnaden mellan proteinhalten i glassen och baljväxt- och vattenlösningen var liten. Detta 

trots att glassen innehöll en mindre andel av proteinrika svenska baljväxterna än baljväxt- och 

vattenlösningarna. Proteinhalten i glassen kan ha ökat till baljväxt- och vattenlösningens nivå 

då andra ingredienser tillsattes. Eftersom att ingredienserna sojagrädde och kokosgrädde 

innehåller protein bidrar de till en proteinhöjning. Det är dock inte troligt att ökningen kan ha 

varit så stor att glassen och baljväxt- och vattenlösningen fick samma proteinkoncentration. 

Att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan proteinhalten hos de olika fettsorterna 

eller groddade och icke-groddade prov indikerar att proteinhalten varken påverkas av fettsort 

eller groddning. För att fastställa en protein halt i både glassen och baljväxt- och 

vattenlösningen krävs mer data och därför bör fler analyser genomföras. 

 

Glasstypernas proteinhalt låg mellan 1,1-1,5 gram protein per 100 gram glass. En 

kommersiell glass innehåller ca 1.8 g per 100g glass (15). Många svenska baljväxter är rika 

på protein och därför skulle en glass gjord på dessa kunna innehålla en högre mängd protein 

än glass en gjord på mjölk. För att detta ska kunna åstadkommas bör baljväxt- och 

vattenlösningens framställning förändras. Exempelvis skulle de svenska baljväxterna kunna 

homogeniseras med mindre vatten än enligt receptet och homogenisering och filtrering skulle 

kunna effektiviseras. En glass kan dock få en för hög andel protein vilket bör has i åtanke när 

glassen utvecklas ytterligare. En glass som har fel halt protein och emulgeringsmedel kan 

nämligen påverka fettdropparan vilket kan leda till att glassen blir torr och styv. 
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4.1.2 Torrsubstansanalys 

 

 Några av de olika glasstypernas torrsubstans ligger i nedkant av intervallen 36-42 % som 

eftersträvas hos en kommersiell glass (18) medan vissa av glasstyperna ligger precis under 

intervallen. Att glassen har en lägre torrsubstanshalt borde göra att glassen håller formen 

sämre, det vill säga att den första droppen kommer tidigt. Så var inte fallet då glassen höll 

formen bra och droppade först efter 17-60 minuter. Det stämmer däremot att glassen av typen 

IP som hade den lägsta torrsubstansen även hade den kortaste tiden till första droppen. 

Däremot stämmer teorin inte vad gäller glasstyp Gmix vars fösta droppe kom sist av alla 

glasstyperna, efter 60 minuter utan att ha den högsta torrsubstansen. Dock visade analysen 

över smälthastigheten att glassen smälte långsamt och höll formen. Det beror snarare på att 

vissa av ingredienserna band upp mycket vatten än att torrsubstansen var för hög, eftersom att 

torrsubstansen visade sig vara i nedkant av intervallen. 

 

Det kan inte uteslutas att analysen av torrsubstansen ha gått fel på grund av temperatur-fel på 

ugnen. En annan källa till felaktigt resultat under torrsubstansanalysen kan vara att baljväxt-

och vattenlösningen inte var homogen under provberedning. För att säkerställa 

torrsubstanshalten hos glassen bör provberedningen förbättras och flera analyser genomföras. 

Om analysen av torrsubstansen var riktig skulle den kunna höjas genom receptmodifiering, så 

att torrsubstansen hos glassen säkerligen hamnar inom intervallen för torrsubstans hos 

kommersiell glass (36-42 %). 

 

4.1.3 Fermentering 

 

 Efter fermentering blev glass-smeten mer trögflytande, fick ett lägre pH vilket 

förväntades. Det tyder på att ympningen har fungerat och att mjölksyrabakterierna växte. 

Glassen fick dock en lukt som indikerade på att något gått fel. Lukten var ostlik och inte 

yoghurtlik som förvändes. Detta kan ha berott på att mjölksyrabakterierna som användes var 

menad för mejeriprodukter. Någon oväntad komponent i baljväxt-och vattenlösningen kan ha 

brutits ner av mjölksyrabakterierna till en produkt som orsakade ostdoften. 

 

Anledningen till att ett annat recept användes till den fermenterade glassen var på grund av 

tidsbrist och att leverans av ingredienser var försenad. Eftersom att fermenteringen fungerade 

föreslås att ytterligare fermenteringsförsök utförs. Genom att byta mjölksyrabakterier kan 

eventuellt ostdoften avlägsnas, yoghurtsmaken frambringas och en eventuell oönskad smak 

reduceras. 

 

4.1.4 pH-analys 

 

 Jämförelsen mellan pH-värdet hos kommersiell glass (pH: 6,3 (18)) och de olika 

glasstypernas pH visade att den tillverkade glassen hade ett mer basiskt pH. Den fermenterade 

glassen har istället ett lägre pH än de andra glasstyperna. pH-värdet verkar ha sänkts en del 

hos den tillverkade glassen jämfört med baljväxt- och vattenlösningen vilket indikerar på att 

de övriga ingredienserna i glassen påverkar pH-värdet. 
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4.1.5 Analys av buffertkapacitet 

 

 Buffertkapaciteten är relativ lik mellan baljväxt- och vattenlösningarna och glasstyperna 

vilket kan beror på att de övriga ingredienserna som tillsätts inte påverkar dess 

buffertkapacitet speciellt mycket (se tabell 3). Både de olika glasstyperna och baljväxt- och 

vattenlösningarna hade en buffertkapacitet som krävde mellan 0,2-0,3 HCl för att förändra pH 

med en pH-enhet. Den statistiska analysen indikerade på att groddning inte hade någon 

betydelse för buffertkapacitet eftersom att ingen signifikant skillnad mellan proverna sågs. 

 

4.1.6 Viskositetsanalys 

 

 Under analysen av viskositeten beräknades inte viskositeten utan antagandet att den glass 

som rann långsammast hade den högsta viskositeten gjordes. Ett värde på viskositeten var 

därför inte nödvändig för att jämföra proverna sinsemellan. Om provernas viskositet skall 

jämföras med ett prov med känd viskositet bör ett värde på provernas viskositet tas fram. 

Värden på viskositeten kan tas fram med olika typer av viskosimetrar till exempel rotations-

viskosimeter. Metoden som användes passar enligt litteraturen bäst till newtonska vätskor 

vilket glass vanligtvis inte är. Vilket system denna glass följer är inte känt utan det borde ha 

analyserats inför analysen. Denna metod användes eftersom den fanns tillgänglig vid 

analystillfället och på grund av tidsbrist. Eftersom några exakta värden på viskositeten inte 

krävdes under analysen och eftersom proverna som jämfördes hanterades på samma vis så 

borde metoden fungerar för att jämföra proverna. 

 

Då glasstypernas och baljväxt- och vattenlösningarnas viskositet jämfördes med hjälp av ett 

u-format Oswaldglas behövdes olika storlekar på kapillärerna användas till baljväxt- och 

vattenlösningen och glass-smeten. En mindre kapillär behövdes för baljväxt- och 

vattenlösningen eftersom att den rann så pass fort genom röret att tiden inte kunde fastställas 

med en större kapillär. Det antyder att baljväxt- och vattenlösningen hade en låg viskositet 

vilket var förväntat eftersom att den innehåller en hög andel vatten. 

 

Glass-smeten tog längre tid på sig genom kapillären än baljväxt- och vattenlösningen trots att 

en större kapillär används. Det betyder att glass-smetens viskositet är högre än baljväxt- och 

vattenlösningen. Den glass-smet som rann långsammast och som därmed hade del högsta 

viskositeten var GP tätt följd av GK. En viskösare glass-smet bidrar till en krämigare 

slutprodukt än en glass-smet med en lägre viskositet, där en krämigare glass oftast 

eftersträvas. För att glassen ska få den krämighet som önskas kan sensorisk analys tillämpas. 

Om en sensorisk analys skulle visa att glassen behöver bli krämigare kan det åstadkommas 

genom att öka dess viskositet. Viskositeten kan ökas genom att öka andelen torrsubstans, fett, 

sötningsmedel eller stabiliseringsmedel i receptet. Om krämigheten hos glassen istället 

behöver minskas kan receptet ändras i andra riktningen. Förslag på ingredienser som kan 

minska viskositeten hos glassen är stabiliseringsmedel och cellulosa. Vid tidigare försök då 

receptet till den fermenterade glassen användes så verkade glass-smeten vara mindre viskös 

och stabil. Efter fermentering blev smeten mer viskös. Det receptet saknade cellulosa men 

innehöll andra stabiliseringsmedel från sojagrädden samt gelé-socker. Det indikerar på att 

cellulosan kan ha orsakat den höga stabiliteten och viskositeten. För att få klarhet i detta kan 

receptet undersökas närmare, genom flera tester med olika halter av ingredienserna. Därefter 

bör krämigheten kontrolleras så att glassen får den krämighet som önskas.  

 

Smälthastighets-analysen indikerade på att glassen håller formen bra vilket kan bero på en 

hög viskositet. Att glassen-smeten var stabil och trögflytande försvårade flera av analyserna i 
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arbetet och metoderna gynnas av en mindre viskös glass. Vidare utveckling av metoderna kan 

behövas för att dessa skall kunna genomförs, på ett riktigt sätt, på den viskösa glass-smeten.  

 

4.1.7 Overrun-analys 

 

 Det var planerat att analysera glassens overrun-värde under arbetet. Analysen 

genomfördes men inte korrekt och därför presenterades inte resultatet eller metoden i arbetet. 

På grund av tidsbrist inte kunde fler försök av analysen genomföras. Efter att korrekta resultat 

har påvisats med hjälp av overrun-anlysen så kan en sensorisk analys avgöra om glassens 

overrun behöver förändras för att uppnå en högre kvalitet på glassen. Bättre maskiner och 

förbättrad komposition av receptet skulle i så fall kunna öka overrun-värdet på glassen.  

 

4.1.8 Smälthastighetsanalys 

 

 Då smälthastigheten analyserades behövdes ett nät med 0,5 mm stora hål användas för att 

glassen skulle kunna droppa. Trots att glassen var smält droppade den inte genom nätet då nät 

med mindre hål användes. Den låg då som en seg, stabil massa på nätet. Att glassen inte 

droppade genom nätet kan ha berott på att den hade en hög stabilitet och viskositet och inte 

smälte ner genom de mindre hålen. Att en glass smälter dåligt skulle också kunna förklaras 

med att den har ett högt overrun. Overrun-värdet bör därför undersökas närmare vid fortsatt 

utveckling av glassen.  Som tidigare diskuterat indikerar glassens stabilitet på att vatten binds 

upp av någon komponent hos glassen. Cellulosa och stabiliseringsmedel skulle kunna bidra 

till detta. För analysernas fördel föreslås att komponenterna förändras så att glassarna inte blir 

lika stabila, alternativt att metoderna för analyserna utvecklas.  

 

Då tiden till den första droppen utvärderades visade det sig att glassarna tappade formen 

mellan 17-60 minuter vilket indikerar på någon olikhet mellan glassarnas komposition. 

Kanske beror det på att olika mycket luft inkorporerades i glassarna. Att tiden till första 

droppen var ojämn kan ha berott på glassarnas stabilitet vilket gjorde att glassen smälte 

ojämnt. Även att mängden uppvägd glass varierade lite under analysen kan ha påverkat detta. 

Storleken på glassen spelar roll för hur värmen från omgivningen påverkar glassen. Olika 

storlek på glassen gör att ytan som utsätts för omgivningens värme varierar. Glasstypen Gmix 

(60 min) var den glasstyp som höll formen bäst följt av IK (54 min), GK (42 min), GP (36 

min), Imix (28 min) och IP (17 min). Att en glass håller formen länge är positivt eftersom att 

de ska kunna hinna ätas innan de smälter.  

 

Under analysen av smälthastigheten droppade glassarna ojämnt och klumpvis vilket kan ses i 

smältkurvan (figur 4). Glassen droppade inte alltid trots att den var smält. Glassarna droppade 

då en stor del av glassen hade tappat sin form vilket bidrog till att mycket glass droppade i 

taget. Det ledde till att ojämna mängder glass droppad varje 5 minut. Det ojämna 

smältresultatet försvårade för beräkning av smälthastigheten hos de olika glasstyperna. Att 

glassarna smälte klumpvis och ojämnt kan ha koppling till den höga stabiliteten hos glassarna. 

Att en glass smälter snabbare än en annan betyder att den behöver ätas fortare än den andra 

innan den slutar befinna sig i sin glassform. En långsammare smälthastighet är därför att 

föredra. Smälthastigheten var mellan 0,8-1,5 hos de olika glasstyperna vilket tyder på att de 

trots den klumpvisa smältningen i genomsnitt smälte relativt lika. Ingen signifikant skillnad 

mellan provernas smälthastigheter sågs. Det indikerar att fettsort och groddning inte hade 

någon betydelse för smälthastigheten. Fler analyser krävs för att säkerställa denna indikation.  
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4.2 Allmän diskussion 
 

4.2.1 Råd inför vidareutveckling av glassen 

 

 För att underlätta under arbetes analyser bör metoderna för analyserna utvecklas. 

Glassens bör utvecklas ytterligare för att åstadkomma den kvalitet som efterfrågas på 

marknaden. Att glassen ännu inte är av hög kvalitet beror troligtvis inte på det faktum att den 

innehåller svenska baljväxter. De komponenter i glassen som behöver modifieras för att 

uppnå en glass av hög kvalitet verkar inte vara de svenska baljväxterna utan andra 

komponenter i glassen. Exempelvis var det inte de svenska baljväxterna som påverkade att 

glassen hade en hög viskositet och stabilitet samt var svårsmält. En sensorisk analys av 

glassen var planerad men genomfördes aldrig på grund av tidsbrist. Under eventuell 

vidareutveckling av glassen föreslås att en sensorisk analys genomförs för att uppnå en 

välsmakande glass med en önskad textur. En sådan analys kan hjälpa till att skapa förståelse 

för vilka parametrar som bör justeras för att skapa en eftertraktad glass på marknaden. 

 

Glass innehåller vanligtvis en låg mängd fiber (15) men genom att använda baljväxter i 

mjölken kan eventuellt fiberinnehållet öka. Ett högre fiberinnehåll är ur hälsosynpunkt 

gynnsamt då fiber bidrar till ett lågt glykemisk index samt har bevisats främjar LDL-

kolesterol nivån i blodet (28). Huruvida hypotesen om att fiberhalten i glassen ökar av att 

använda svenska baljväxter som råmaterial är något som bör undersökas närmare. 

 

Utseendet hos glassen är också något som bör tas i hänsyn för att den ska köpas på 

marknaden. Denna glass har en mörkare, mer beigeaktig färg än kommersiell vaniljglass. 

Genom att ändra dess färg och smaksätta glassen med till exempel choklad eller lakrits 

kommer den beigeaktiga färgen att kamoufleras. Kanske kommer det vara problematiskt att 

åstadkomma den rätta färgen på en ljusare glass.  

 

4.2.2 Slutsats 

 

 Sammanfattningsvis kan sägas att de utförda experimenten indikerar att svenska 

baljväxter indikerar har potential att fungera bra som råmaterial vid växtbaserad 

glasstillverkning. Ytterligare utveckling av recept och processning bör utföras för att 

åstadkomma en glass som är eftertraktad på marknaden. Det krävs fler noggranna 

undersökningar av samtliga analyser som genomfördes under arbetet för att säkerställa 

resultatet. Det fanns ingen indikation på att fett-sort eller groddning hade någon inverkan på 

glassens kvalitet. Även denna indikation bör undersökas närmare efter att receptet 

modifierats. Fermentering av glass kan vara möjlig med fler försök behövs, eventuellt med 

nya mjölksyrabakterier. Sensorisk analys behövs för att kunna utveckla receptet och 

processningen av glassen så att en högkvalitets glass kan framställas. 
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