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har det betydelse för hälsan?

Johan Dicksved

Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU



MAG-TARMKANALEN

• Innehåller ett helt ekosystem av 

mikroorganismer

• Stor skillnad i både mängd och 

sammansättning av bakterier i 

tarmens olika segment

• Absolut största andelen 

bakterier återfinns i tjocktarmen

• Stor individuell variation

• Kost och medicin är två exempel 

på faktorer som påverkar 

tarmfloran



FÖRSVAR: 

Skydd mot sjukdomsframkallande 

mikroorganismer

METABOL FUNKTION: 

Syntes av viktiga vitaminer 

Nedbrytning av dietkomponenter som inte kroppen 

kan smälta, såsom vissa typer av fibrer

Produktion av viktiga fettsyror

TARMFYSIOLOGI: 

Utveckling och reglering av immunförsvaret 

Påverkar tarmens barriärfunktion 

Hormonreglering

TARMFLORANS BETYDELSE

Viktig för hälsa…



Samband mellan tarmflora och sjukdomstillstånd

-Infektionssjukdomar

-Inflammatorisk tarmsjukdom

-Metabola sjukdomar

-Leversjukdomar

-Autoimmuna sjukdomar

-Cancer

-etc…

TARMFLORANS BETYDELSE

… men också för sjukdom!



TARMFLORANS BETYDELSE

”Läckande tarm”

Ämnen som kan ha toxisk effekt

Defekt barriärfunktion

Inflammation 

Sjukdomsutveckling



STORT FOKUS PÅ TARMHÄLSA

KARTLÄGGNING AV TARMFLORAN



HUR PÅVERKAR KOST TARMFLORAN?

TUNNTARMEN

Nedbrytning och upptag 

av proteiner, fett, och 

enkla kolhydrater

(bakteriefattigt segment)

TJOCKTARMEN

Mikrobiell fermentation

av ffa komplexa 

kolhydrater

(bakterierikt segment)

Protein och fett som inte absorberas i tunntarmen kommer till 

tjocktarmen → kan leda till bildning av oönskade metaboliter 

Konsekvenser vid överintag av dessa näringsämnen?



de Moraes et al, 2017. Frontiers in Cellular and Infection Microbology

INDIVIDUELLA RESPONSER PÅ KOST



de Moraes et al, 2017. Frontiers in Cellular and Infection Microbology

INDIVIDUELLA RESPONSER PÅ KOST

FIBERRIK 

KOST

PROTEIN OCH 

FETTRIK KOST





PÅVERKAR KÖTT TARMFLORANS BALANS?



BETYDELSE FÖR HÄLSAN?

• Bakterier som är överrepresenterade vid hög 

köttkonsumtion är även kopplade till tarmcancer

• Kan leda till högre doser av metaboliter associerade med 

sjukdomar, inflammation eller som har uppvisat toxiska 

effekter. Exempelvis H2S, sekundära gallsalter och 

trimetylamin 

• Minskad förekomst av specifika nyttiga bakterier och 

metaboliter 



SUMMERANDE REFLEKTIONER

Nygammalt forskningsområde där en stor andel av 

kunskapen genererats de senaste 10 åren

De flesta studierna som gjorts hittills har haft relativt 

få deltagare

Individuell respons på diet gör data utmanande att 

tolka

Orsak eller konsekvens?

…mer forsknings krävs!
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Vilken global utmaning ska projektet möta? 

• Befolkningens saltkonsumtion är för hög vilket leder till betydande 

folkhälsoproblem och stora samhällskostnader

• Genomsnittlig saltintag hos vuxna i Sverige: 11g/dag

• Rekommendationer: 6g/dag SLV, 5g/dag WHO

Hur ska vi möta utmaningen?
• Sänka befolkningens saltintag genom att utveckla metoder som gör det 

möjligt att reducera salthalten i livsmedel utan att försämra deras 
kvalitet, säkerhet eller hållbarhet



Projektupplägg

Definition av 
grund-

förutsättningar

Utveckling av 
innovativa 
lösningar

Tillverkning av 
demonstrationer 
och utvärdering

Konsument- och 
marknadsstudier



Projektupplägg

Soppa/sås

Bröd

Kött och chark

Torrblandningar



Kött och chark

• Deltagare: Atria, Culinar, Findus, Max, 
Hanson & Möhring, KCF, Jakobsdals Chark, 
Givaudan, RISE Jordbruk och livsmedel

• Modellprodukter: varmkorv och kokt skinka

• Målet är att minska saltinnehållet med minst
20%

23



Utmaningar
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• Hög processlättnad

• Sämre säkerhet

• Annorlunda färg

• Sämre textur

• Mindre smak

• Kortare hållbarhet

• Skivbarhet (skinka)

Hållbarhet

Säkerhet

Process-
barhet

Smak

Textur



Möjliga lösningar
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Hållbarhet

Säkerhet

Process-
barhet

Smak

Textur

• Högtrycksbehandling

• Saltersättare (Saltwell)

• Smaker och aromer

• Funktionella ingredienser



• Höga tryck har liknande effekter på 
myofibriller som salt – ökar bindande 
förmåga även vid låga salthalter

• Används redan industriellt

• Går att använda för både korv och 
skinka

• Salthalt på 1,2% i korv kan uppnås utan 
att textur, färg eller vattenhållande 
förmåga ändras

• Kan användas även för att minska 
mängden fosfat i produkter
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Högtrycksbehandling
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Livet på hyllan- konsten att 
bibehålla produktsäkerhet 

på framtidens mat

Klara Båth, RISE



Livet på hyllan
-Konsten att bibehålla 
produktsäkerheten på 
framtidens mat

Klara Båth, RISE
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Längre hållbarhet!

Mindre salt!

Mindre socker!

Clean label!

Nitrit-fritt!

Producera mer 
och snabbare!

Ökad resursutnyttjande!

Minskat svinn!

Näringsrikt!
Inga tillsatser!

Naturligt!

Närproducerat!

Fresh!



….samtidigt skall produkten:

• vara säker

• ha bibehållen (eller längre) hållbarhet 
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Hur går det ihop?



Ett stort och komplext pussel
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Hurdle technology (Hinderteknik)

Hållbarhet och säkerhet

Tillsatser

Värmebe
handling

Råvara

pH

aw

För-
packning



Naturligt!
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Hållbarhet (dagar)
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Råvarustatus och hygienisk kvalitet

Längre hållbarhet!
Clean label!



Hållbarhet av vakuumförpackad ryggbiff 
från olika styckningsanläggningar
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Hållbarhet= tid tills 7 log CFU/cm2



Framtidens lösning nr. 1

Städrobot som ett komplement till den vanliga rengöringen:

Fördelar:

• Samma sätt varje gång 

• Den blir inte trött

• Ej känslig för temperatur och kemikalier

• Kan vara snabbare

• Kan ha inbyggd kontroll, dvs mät  om det faktiskt blir rent 
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Framtidens lösning nr. 2

Förlängd hållbarhet med ytpastörisering genom 

infraröd teknik

Fördelar:

• Minskar problem med återkontamination

• Möjliggör att användning av  konserveringsmedel  

kan uteslutas eller minskas

• Ingen eller begränsad effekt på sensoriska och 

strukturella egenskaper



• Tillsatser är en del i pusslet
• Nitrit tillsätts för att förhindra tillväxt 

av Clostridium botulinum

Nitritets vara eller icke vara….

Clean label!

Inga tillsatser!

Naturligt!



Faktaruta C. botulinum

• Sporbildande

• Anaerob

• Förekommer naturligt i jord och sediment samt i tarmen hos fisk och 
däggdjur

• Växer vid pH  över 4,5

• Växer vid temperatur över +4˚C

• Producerar toxin, ett kraftigt nervgift, vid tillväxt

• Symtom består av illamående och kräkningar, synrubbningar, tal- och 
sväljsvårigheter, muskelsvaghet och andningssvårigheter.



• Tillsatser är en del i pusslet
• Nitrit tillsätts för att förhindra tillväxt av 

Clostridium botulinum

• I vissa länder används inte nitrit i samma 
utsträckning

• Lagringstemperaturen är i Sverige +8˚C
• I de flesta andra EU länder är 

lagringstemperaturen lägre

• Sänkt temperatur i kylkedjan skulle öka 
möjligheten att producera säkra 
charkprodukter utan tillsats av nitrit!

Nitritets vara eller icke vara….



Producera mer 
och snabbare!

Näringsrikt!

Fördelar: 

• Ökad produktkvalitet, t.ex. munkänsla, textur 

och färg på grönsaksbitar

• Förkortad produktionstid

• Ökad flexibilitet hos utrustning

• Effektivare nyttjande av råvaror, resurser och 

utrymme

• Reducerad risk för ”fouling”

Hållbarhetsbehandling med mikrovågor

Fresh!



Sammanfattning
Förlängd/bibehållen säkerhet och hållbarhet kan 
uppnås genom:

• Att tänka ”Hurdle technology”

• Förbättrad hygien

• Ny processteknik 

• Optimerade processflöden (hygienisk design)

• Optimerad förpackning och förpackningsatmosfär

• m.m.

• m.m.

Sänkt lagrings-
temperatur

Städrobot
Mikrovågor

IR
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Hedersutmärkelse

Årets Smakförnyare




