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Abstract 

Brämhults Juice AB is one of Sweden’s leading producers of fresh fruit juices and drinks. The 

fruit drinks last 3 days once opened and when stored in a refrigerator kept at 7°C. Since 
factors that shorten the drinks’ best before date are usually not noticed until the entire batch 

has expired, it would be advantageous to find a way to accelerate the drinks’ natural 
deterioration, so that an unusal short best before date is noticed before more products are 

shipped off to the stores.  

This was achieved by establishing the present microorganisms’ (presumably only Candida 

yeasts) optimal growth conditions (25°C), inoculating drink samples on a special type of agar 
that inhibits bacterial growth, spreading them out on the agar using sterile spreaders and 

eventually storing these drink samples in said ideal enviroment, so that the yeasts would grow 
at an increated rate and thus spoil the drinks prematurely. The cells were counted using viable 

count. In doing this, the drinks aged and reached the maximum allowed amount of colony 
forming units/ml in a matter of 1-2 days, rather than the 3 days it usually takes. While storing 

the samples at the optimal growth temperature is believed to have had the greatest impact on 
Candida growth rate, the presence of oxygen is also thought to have mattered, though exactly 

how much is unknown. Additionally, batch and product sample variety played a role, making 
it difficult to obtain consistent values throughout the laboration. 

Sammanfattning 

Brämhults Juice AB är en av Sveriges ledande tillverkare av färska fruktjuicer och –drycker. 

Fruktdryckerna har en hållbarhet på 3 dagar om de öppnats och sedan förvaras i kylskåp vid 
7°C. Eftersom en förkortad hållbarhet sällan upptäcks innan det är för sent, vore det 

fördelaktigt att snabba upp dryckernas naturliga nedbrytningsprocess. På så vis kan en 
ovanligt kort hållbarhet upptäckas innan fler varor körs ut till butik. 

Detta uppnåddes genom att bestämma de ideala tillväxtförhållandena (25°C)  för de 
mikroorganismer som tros förekomma i dryckerna (enbart Candida-jäst antogs förekomma), 

inokulera dryckprover på en specialtyp av agar som inhiberar bakterietillväxt, sprida ut provet 
över agarn med sterila racklor och slutligen förvara dessa prover i sagda ideala 

tillväxtförhållanden, så att jästarternas tillväxt ökade och dryckerna jäste betydligt fortare. 
Antalet celler räknades genom att att använda viable count. På detta vis nåddes gränsvärdet 

för colony forming units/ml i dryckerna efter endast 1-2 dagar, jämfört med de 3 dagar det 
vanligtvis tar. Medan det förmodas att valet av optimal tillväxttemperatur har spelat den 

största rollen i den snabba tillväxten, så antags det att förekomsten av syre också påverkat 
resultatet; det är dock osäkert till vilken grad. Utöver detta har batch- och flaskvis variation 

försvårat processen med att erhålla konsekventa värden under laborationens gång, vilket 
speglas i resultatet. 
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1.  Bakgrund  

Brämhults Juice AB har pressat och levererat färsk juice i snart 60 år. Sedan starten 1948 har 

fokus flyttats från morotsjuice till citrusjuice och idag består sortimentet, på mellan 20 och 25 
olika smaker, nästan uteslutande av citrusbaserade produkter. Brämhults Juice är dessutom 

Kunglig Hovleverantör sedan 2005 [1].  

Då man inte använder sig av tillsatser eller konserveringsmedel hade produkterna länge en 

relativt kort hållbarhet, men på senare tid pastöriseras all juice och erhåller då en hållbarhet på 
18 dagar. Om förpackningen brutits är hållbarheten istället tre dagar. Denna hållbarhet 

påverkas dock ständigt av olika faktorer, varför det kan vara fördelaktigt att kunna förutse 
hållbarheten ifall problem i produktionen skulle uppstå med resultatet att produkterna får en 

kortare hållbarhet än vad som antagits. På så vis kan åtgärder vidtas snabbare. 

1.1 Hållbarhet 

Det är av stor vikt att en matvara håller en god kvalitet – dels för smakens och 
näringsinnehållets skull men också för att kunden inte ska ta skada av maten. Då alla matvaror 

består av biologiskt material och allt biologiskt material ständigt bryts ned, når alla matvaror 
förr eller senare ett stadium där de inte längre duger som föda. Ett kriterium för detta stadiet 

kan vara att matvaran innehåller en oacceptabelt hög halt av bakterier/jäst. Ett annat kan vara 
att matvarans smak, utseende och konsistens inte längre motsvarar en färsk varas. Ett tredje 

kan vara att näringsdeklarationen på förpackningen inte längre stämmer överens med 
innehållet. Gemensamt för samtliga tre kriterier är att de inte kommer inträffa om varan 

konsumeras i tid. 

 För att tala om för kunden hur länge matvaran kan förvaras innan den blir dålig används ett 

system där tillverkaren markerar varje produkt med ett eller flera datum, s.k. datummärkning. 
Ett allmänt känt exempel på detta är det så kallade bäst-före-datumet [2], vilket som namnet 

antyder visar inom vilken tid varan når upp till de krav som ställts på den och när den som 
senast bör förbrukas. Genom att i ett laboratorium undersöka hur varan förändras med tiden 

kan man se hur många dagar det tar innan varan når upp till någon av de tidigare nämnda 
kriterierna och därmed blir för dålig. Detta förutsätter att varan förvaras på det sätt som 

tillverkaren tänkt sig, annars kan den egentliga hållbarhetstiden variera. En bruten 
förpackning leder i princip alltid till en kortare hållbarhet på grund av syrets påverkan. Bäst-

före-datumet antas ofta gälla för samtliga batcher av den aktuella matvaran, trots att det kan 
råda viss variation från batch till batch. 

Eftersom det flera olika termer används för att beskriva en matvaras hållbarhet är det värt att 
poängtera skillnaden mellan dem. Den vanligaste termen är det tidigare nämnda bäst-före-

datumet som fungerar i enlighet med den förklaring som givits ovan och som de flesta 
konsumenter är bekanta med. Vidare finns också den engelska termen ”shelf life” som delvis 

är synonym med bäst-före-datumet eftersom de båda betecknar när en vara som senast bör 
konsumeras. ”Shelf life” används oftare av personer inom matvarubranchen då den förklarar, 

som namnet antyder, hur länge varan kan stå på butikshyllan innan den bör kasseras. Termen 
utgångsdatum förekommer också, men istället för att som bäst-före-datum och ”shelf life” 

syfta på matvarans kvalitet, så syftar den istället på matvarans säkerhet. Produkter kan i 
många fall konsumeras en kort tid efter sitt bäst-före-datum utan några större konsekvenser, 

medan produkter som passerat sitt utgångsdatum kan innebära en direkt hälsorisk. Således får 
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matvaror oftast ett bäst-före-datum och exempelvis läkemedel ett utgångsdatum. Slutligen är 

förpackningsdatum vanligt förekommande, så att man kan se när varan förpackades och hur 
länge den stått på butikshyllan [3]. Bakverk har ofta en egen motsvarighet till det sistnämnda 

som informerar om när varan bakades, så att kunden ska kunna avläsa hur färsk den är. 

1.1.1 Kemisk nedbrytning 

Matvaror bryts inte bara ständigt ned utan dessutom på flera olika vis, varav ett är kemisk 
nedbrytning. När kemiska reaktioner sker i matvaran och bryter ner dennas kolhydrater, 

proteiner och fettsyror kan varans smak, utseende, färg och konsistens påverkas negativt [4]. 
Hur omfattande dessa kemiska reaktioner är påverkas av en mängd faktorer, så som 

temperatur, pH, tillgång till syre, ljus, vatten och liknande. Därför kan man, genom att 
undvika att förvara varan vid optimala reaktionsförhållanden, dämpa effekten av de kemiska 

reaktionerna. Ett kylskåp är med andra ord ofta en bra plats att förvara mat i, då det är 
utformat för att minska effekten av dessa faktorer. 

Det finns flera olika typer av kemiska reaktioner i matvaror och många av dem snabbas upp 
av enzymer, alltså proteiner som har en katalysatorisk inverkan på vissa reaktioner. I frukt kan 

enzymer leda till att fruktköttet blir mörkare och mjukare [5], ofta efter att cellerna i området 
påverkats t.ex. av en transport- eller handhavandeskada. Enzymer som påverkar andra 

proteiner kallas proteaser och vissa av dem skapas av de mikroorganismer som naturligt 
förekommer i varan. Dessa proteaser kan bryta ner mjölk- och köttproteiner, vilket leder till 

att varan får bl.a. förändrad konsistens och sämre näringsvärde.  

Oxidering – överföring av elektroner från en molekyl till en annan - förekommer också, 

exempelvis i kött som utsätts för för mycket syre. I sådant kött kan myoglobin och 
oxymyoglobin reagera och tillsammans bilda metmyoglobin som gör köttet mörkare, då 

myoglobinet är det som ger köttet dess röda färg [6] och mängden av detta minskar till följd 
av oxidationen. Effekten blir att köttet inte längre ser fräscht och aptitligt ut. Även oxidering 

av lipider förekommer [7], men då främst i feta varor så som nötter och oljor; syret reagerar 
med de omättade fettsyrorna i matvaran - oftast de fleromättade - och bildar icke önskvärda 

produkter som förändrar varans smak och lukt. Antioxidanter  så som citronsyra inhiberar 
oxidering genom att själva ta emot det oxiderande ämnets elektroner. Av den anledningen 

tillsätts antioxidanter ofta i matvaror där oxidering är ett problem, samtidigt som oxidering 
inte påverkar matvaror där citronsyra redan förekommer i någon större grad (t.ex. 

apelsinjuice). 

1.1.2 Fysisk nedbrytning 

Nedbrytning på molekylnivå är inte enda som påverkar en matvara, den kan även försämras 
fysiskt [8] så till den grad att den inte längre når upp till de krav som ställts på den. Ett 

exempel på detta är knäckebröd, kex eller liknande varor som brutits av eller smulats sönder i 
sin förpackning. Ett annat exempel är yttre skador på frukt och grönt som kan leda till 

förändringar i smak och färg. Bristfällig hantering under paketering och transport är ofta 
anledningen till denna typ av nedbrytning, men dåliga förpackningar som inte skyddar sitt 

innehåll särskilt väl förekommer också. Av förklarliga skäl lider fruktdrycker ej av denna 
typen av nedbrytning till någon större grad. Även om externa skador på frukt visserligen kan 

förekomma under plockning och transport så tros dessa inte ha någon betydande effekt på 
slutprodukten. 
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1.1.3 Biologisk nedbrytning 

Ett vanligt problem som matvaror, särskilt färska sådana, råkar ut för är mikrobiologisk 
nedbrytning [9]. Denna uppkommer genom att de mikroorganismer som naturligt finns i 

varan, eller som varan kontaminerats med, använder sig av varan som tillväxtmedium och 
förökar sig. Resultatet är inte bara att mängden mikroorganismer blir för hög och i sig kan ge 

upphov till sjukdom och andra besvär, utan också att varan får ett sämre näringsvärde då 
mängden proteiner, vitaminer, mineraler etc blir mindre efterom de förbrukas under tillväxten. 

Mikroorganismernas avfallsprodukter har också en negativ inverkan på kvaliteten.   

1.2 Metoder för att förlänga hållbarheten 

En varas hållbarhet beror på flera olika faktorer som tillsammans antingen förkortar 
hållbarheten eller förlänger den. Som tidigare nämnts så bryts allt biologiskt material ned;  

juice och liknande drycker är inget undantag, varför det är av stor vikt att kunna sakta ned 
nedbrytningsprocessen i matvaror om man vill att de ska hålla länge. Tre olika faktorer som 

påverkar hållbarheten och hur de förhåller sig till Brämhults Juice produkter anges nedan.  

1.2.1 Andel biologiskt material och vattenaktivitet 

En tumregel kan sägas vara att ju mer färskt biologiskt material i varan, desto mer påverkas 
varans hållbarhet av den ständigt pågående biologiska nedbrytningen. Juice innehåller hög del 

biologiskt material och har därför en naturligt kort hållbarhet. Brämhults Juice produkter hade 
länge en hållbarhet på 3-4 dagar efter att de öppnats, vilket får anses vara kort i dagens 

samhälle där behandling av matvaror med syftet att förlänga hållbarheten är vanligt. 

Vattenaktivitet kan sägas vara måttet på en kombination av hur mycket vatten som finns i 

produkten, hur mycket energi detta vatten har och hur tillgängligt det är [10]. I en färsk 
matvara är vattnet bundet i olika kemiska bindningar och sådant bundet vatten kan inte 

användas av mikroorganismer. Då dessa kräver en viss vattenaktivitet för sin tillväxt kan man, 
genom att reducera vattenaktiviteten och därigenom neka mikroorganismerna vattnet, 

reducera deras tillväxt. Denna reduktion kan göras genom tillsatser av salt eller socker som 
binder upp vattnet på kemiskt vis; fukthalten kvarstår men vattenaktiviteten blir lägre. Den 

kan också göras genom att torka varan eller genom att sänka dess temperatur; det sistnämnda 
sker automatiskt när varan förvaras i kylskåp. Eftersom Brämhults Juice produkter både 

innehåller en hög vattenhalt och saknar tillsatser i form av socker och salt så är en direkt 
sänkning av vattenaktiviteten inte en möjlighet för att förlänga hållbarheten.  

1.2.2 Behandling 
Hållbarheten kan förlängas på konstgjord väg, exempelvis genom tillsatser av 

konserveringsmedel [11]. Dessa konserveringsmedel har vanligtvis en inhiberande effekt på 
tillväxten av bakterier och jäst i varan, men kan också agera som antioxiderande medel som 

reducerar syrets nedbrytande effekt på denna. Det finns många olika typer av tillsatser som 
används i mat men många har ingen direkt effekt på hållbarheten utan används exempelvis av 

estetiska skäl. Brämhults Juice tillsätter ej konserveringsmedel i sina produkter, varken av 
estetiska eller andra anledningar. 

I de fall där man vill undvika konserveringsmedel men ändå vill förlänga hållbarheten, kan 
man använda sig av pastörisering. Det finns ett par olika typer av pastörisering, men 

grundprincipen för samtliga är att man värmer upp matvaran till en hög temperatur (över 
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70°C) under en kort stund. Effekten av detta är att man reducerar antalet mikroorganismer i 

varan och till följd av det tar det längre tid innan de befintliga mikroorganismerna har tillvuxit 
till den grad att juicen inte längre bör drickas, dvs då bäst-före-datumet har gått ut. Man får en 

längre hållbarhet, samtidigt som varans smak och utseende blir relativt opåverkade.  

Extended Shelf Life (ESL) och High Temperature/Short Time (HTST) är två av de vanligaste 

pastöriseringsmetoderna och av dessa två bevarar den sistnämnda färg och smak bäst [12], 
vilket gör den lämpad för pastörisering av matvaror där färg och smak är viktiga, det vill säga 

juice. Genom att höja juicens temperatur till 74°C i 20-30 sekunder dödas en stor del av de 
nedbrytande mikroorganismerna i den. Av dessa anledningar är HTST den metod Brämhults 

Juice i dagsläget använder sig av för att förlänga hållbarheten på sina drycker och i deras fall 
ökar den pastöriserade juicens hållbarhet från 3-4 dagar till 18 dagar.    

1.2.3 Förvaring 
Hur snabbt mikroorganismerna i en vara växer, och därför också hur länge varan håller, 

handlar mycket om hur den förvaras. Alla mikroorganismer har ett visst optimalt 
tillväxtförhållande där deras tillväxt är som snabbast och där varans hållbarhet är som kortast. 

För att sakta ned tillväxtprocessen vill man därför förvara varan under förhållanden där 
tillväxten är låg, men samtidigt inte så låg att varan tar lång tid att tina upp eller kanske till 

och med skadas.  

Exempelvis föredrar många jäster och bakterier temperaturer på 20-37°C, hög fuktighet, gott 

om ljus och näring för att växa bra. På temperaturer kring 7-8°C, alltså de temperaturer som är 
vanliga i kylskåp, är tillväxten sämre. Detta beror på att de livsprocesser som pågår inne i 

bakterier/jäst sker långsammare vid lägre temperaturer, med resultatet att tillväxten avtar. 
Tillgången till syre är också viktig för tillväxt av aeroba mikroorganismer, varför det är 

fördelaktigt att förpacka matvaran så att syre inte kommer in innan förpackningen brutits, 
något som annars hade förkortat hållbarheten avsevärt. Juice förpackas mestadels i glas- och 

plastflaskor, pappersförpackningar och konserver. Samtliga har sina för- och nackdelar: 
mestadels rör det sig om tillverkningskostnad, vikt, hur väl de bevarar juicens smak, lukt och 

näringsämnen, håller ute syre och så vidare. Brämhults använder sig av plastflaskor i HDPE 
(högdensitetspolyeten). 

1.3 Juice och fruktdrycker 

Många frukter är rika på välsmakande fruktsaft och därför är det naturligt att frukterna pressas 

just för att komma åt den färska fruktsaften. Juice är ett annat namn på denna saft och 
eftersom den har en kort hållbarhet, baserat på de faktorer som nämnts tidigare, finns det flera 

olika typer av fruktdrycker av varierande kvalitet och sammansättning. 

Eftersom hållbarheten är så kort så krävs det ibland att den förlängs på ett eller annat sätt. 

Pastörisering är som tidigare nämnts ett exempel på detta, men en i sammanhanget viktigare 
metod är att omvandla juicen till ett koncentrat. Denna princip går ut på att avlägsna vattnet 

mekaniskt och på så vis erhålla ett juicekoncentrat, som kan omvandlas till juice återigen 
genom tillsats av det vatten som drivits ut. I vissa fall krävs också tillsats av aromer och 

fruktkött. Förutom den längre hållbarheten, som främst beror på en sänkning av juicens 
vattenaktivitet, får juicen en lägre vikt och blir därför enklare att transportera. Detta sker på 

bekostnad av juicens smak, som trots tillsats av vatten och smakämnen sällan blir den samma 
som den en gång var.  På nästa sida följer en kort lista på vanliga typer av juice [13]. 
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 Bortsett från hemmapressad juice, som inte är en kommersiell produkt eftersom den 

tillverkas i det egna hemmet, så är den naturligaste, färskaste formen av juice s.k. 
nypressad juice. Denna juice har fabrikpressats precis innan den körts ut till butik och 

pastöriseras i regel endast en gång, vilket leder till den korta hållbarhet som också är 
denna juice svaghet. Detta vägs dock upp av det faktum att färsk juice är både 

näringsrikast och godast, och således att föredra i de fall som hemmapressad juice inte 
är ett alternativ. Bland annat Brämhults apelsinjuice hamnar i denna kategori. 

 Den näst färskaste typen av juice är färskpressad juice. Namnet avser det faktum att 

den pressats i ursprungslandet, strax efter plockning. Därefter pastöriseras den flertalet 
gånger och körs ut till butiker. Hållbarheten blir lång – uppemot ett år - på bekostnad 

av smak och färskhet. 

 En vanlig typ av juice är juice från koncentrat. Den görs genom att omvandla 

ursprungsjuicen till ett koncentrat och därigenom ge den lång hållbarhet, och sedan 
tillsätta vatten och naturliga smakämnen för att göra den drickfärdig, innan den sänds 

ut till butikerna. Återigen handlar det om en balansgång mellan hållbarhet och smak, 
där smaken får ge efter för de fördelar som ett koncentrat kan innebära t.ex. lägre 

transportvikt. 

 De typer av juice som innehåller icke naturliga smakämnen får enligt lag inte klassas 

som just juice, eftersom denna term avser en dryck med 100% fruktjuiceinnehåll. 
Dessa får istället namnet fruktdryck eller nektar. De säljs antingen drickfärdiga eller i 

halvfärdiga koncentrat där kunderna själva tillsätter önskad mängd vatten. Vissa typer 
av fruktjuice är odrickbara utan tillsats av exempelvis socker, varför denna term inte 

skall ses som ett kvalitetsmärke i sådana fall. Brämhults fruktdrycker tillhör denna 
grupp. 

Som nämnts ovan är juice, liksom många andra matvaror, ett s.k. skyddat namn som 
kontrolleras av Livsmedelverket i syfte att underlätta saker och ting för konsumenter. För att 

få tillstånd att använda skyddade namn krävs att matvarorna uppfyller vissa kriterier [14], 
oftast förknippade med halten av huvudingredienserna: för juice gäller det att 100% av 

innehållet kommer från frukten. Om drycken innehåller en lägre halt fruktjuice, exempelvis 
genom tillsats av vatten, socker eller andra ingredienser, får den istället namnet nektar eller 

fruktdryck. Även juicens ursprung (nypressad, från koncentrat etc.) skall anges på 
förpackningen så att kunden inte kan ta miste.  

1.3.1 Apelsinjuice 
Den kanske mest typiska juicesorten är apelsinjuicen, mycket tack vare sin klara gula färg. 

Den är inte bara rik på C-vitamin utan också på kalium, tiamin och folsyra [15]. Brämhults 
apelsinjuice fabrikspressas från framförallt spanska men också sydamerikanska apelsiner, 

beroende på säsong. Detta påverkar i sin tur också smaken, som kan variera från söt till syrlig 
eftersom socker eller andra sötningsmedel inte får tillsättas för att justera sötman. Till 1 liter 

juice används ca 2 kg färska apelsiner [16]. Apelsinjuice är av naturen påtagligt sur (pH 3-4) 
vilket gör den mindre gästvänlig för många jästarter och andra mikroorganismer, med en 

hållbarhet på 18 dagar efter pastörisering för en oöppnad juice som följd. En öppnad juice bör 
konsumeras inom 3 dagar.  
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Brämhults apelsinjuice näringsinnehåll: 

NÄRINGSINNEHÅLL/100 g: 

Energi 200 kJ/45 

Protein < 0,7 g 
Kolhydrater 11 g 

Fett < 0,5 g 
Vitamin C 45 mg 

1.3.2 Brämhults hallondryck 
Som framgår av namnet är detta inte ren hallonjuice, utan en dryck bestående av krossade 

hallon (32%), druvjuice från koncentrat (22%), vatten och socker [17]. Hallondryckens pH är 
högre än apelsinjuicens, vilket tros göra denna dryck till ett bättre tillväxtmedium för 

mikroorganismer, med kortare hållbarhet än apelsinjuicens som följd. Detta till trots är 
hållbarheten densamma som apelsinjuicens, vilket kan tolkas som att Brämhults vill vara på 

den säkra sidan med sina märkningar och sätter ett relativt tidigt utgångsdatum, hellre än att 
använda sig av de egentliga bäst-före-datumen som kan vara ett par dagar senare, och som 

dessutom förutsätter att juicen förvaras under specifika förhållanden. 

NÄRINGSINNEHÅLL/100 g: 

Energi 180 kJ/45 
Protein < 0,5 g 

Kolhydrater 10 g 
Fett < 0,5 g 

 
  

1.4 Jästsvampar 

Jästsvampar är eukaryota mikroorganismer. Trots att de bara utgör drygt 1% av alla världens 

svamparter är de av stor betydelse för människan [18], mycket tack vare att människan sedan 
länge känt till deras betydelse för framställning av matvaror (bröd, vin, öl etc).  Antalet 

vetenskapligt beskrivna jästarter uppgår idag till ca 1500, men antalet hittils okända arter 
förmodas vara nästan hundra gånger större [19]. Jästsvampar förökar sig mestadels genom 

knoppning, där nya celler börjar som en liten utväxt på den gamla cellen. När den gamla 
cellens kärna delats och överförts till den nya, växer dottercellen och frigör sig helt när den 

har blivit tillräckligt stor. 

Candida är ett omfattande släkte jästsvampar, bestående av ca 200 arter. Namnet Candida  

betyder ”klar, vitaktig” och tros syfta på utseendet av Candida albicans-kolonier [20], 
förmodligen den mest kända och väldokumenterade Candida-arten. Denna är känd då den 

finns naturligt i människans svampflora och vid kraftig tillväxt kan orsaka infektioner. I likhet 
med C. albicans lever många arter av Candida i kommensialistisk symbios med andra 

varelser, där de drar nytta av men oftast inte har någon negativ effekt på sina värddjur, så 
länge de sistnämnda har ett normalstarkt immunförsvar. De kan också förekomma i jord. 
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1.4.1 Candida i Brämhults produkter 

Det är svårt att säkert artbestämma Candida-svampar, varför det är oklart exakt vilka arter 
som förekommer i Brämhults produkter. Följande fem Candida spp. har dock funnits i juice 

vid tidigare undersökningar och kan därför sannolikt finnas även i Brämhults drycker: 

 C. sake 

 C. intermedia 

 C. parapsilosis 

 C. stellata 

 C. oleophila 

För att lättare kunna bestämma de optimala tillväxtsförhållandena gjordes en litteraturstudie 

för att ta reda på den optimala tillväxttemperaturen och generationstiden för varje art. Med 
hjälp av dessa bestämdes sedan ett generellt värde som gällde för hela provet. 

Stina Viking informerade om att tidigare undersökningar gett resultatet C. spp. och C. sake, 
varför den sistnämnda inkluderades. Den förekommer bland annat i jord [21]. Den optimala 

tillväxttemperaturen är mellan 20°C [22] och 25°C [23].  

C. intermedia kan förekomma i pastöriserad apelsinjuice [24]. Dess optimala 

tillväxttemperatur är 25°C [25]. 

C. parapsilosis var tidigare känd som Monilia parapsilosis. Den hör till en av de Candida 

spp. som kan orsaka infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar: det uppskattas att 
den ligger bakom ungefär en fjärdedel av alla Candida-orsakade infektioner på europeiska 

sjukhus [26]. Den är dessutom en av de arter som ofta finnes på människans händer och likaså 
en av de vanligare arterna i citrusjuice. Den har en optimal tillväxttemperatur på 25°C [27].  

C. stellata kallades fram till 1978 Saccharomyces stellatus och är en av de vanligare jästerna 
som används vid framställning av vin. Kan därför förekomma även i fruktjuice, särskilt 

citrusjuice. Vid 10°C, dvs strax över den temperatur som råder i de flesta kylskåp, har C. 
stellata en generationstid på 17.3 timmar. Denna minskar till 5.3 timmar när temperaturen 

ökas till 25°C [28] som också är den optimala temperaturen. 

C. oleophila har använts som ett biologiskt bekämningsmedel på frukt och grönt [29] och 

återfinns ibland även i fruktjuice. Likt de andra Candida spp är dess ideala tillväxttemperatur 
25° [30].  

Då samtliga jästarters ideala tillväxttemperaturer var 25°C så antogs denna temperatur 
resultera i den högsta tillväxten i juicen. Detta värde var ej oväntat då rumstemperatur ibland 

sägs vara den bästa tillväxttemperaturen för flertalet Candida spp. [31]. Då generationstiden 
för endast en av dessa Candida spp. kändes till kunde tyvärr inte ett generellt värde med 

säkerhet tillämpas. Den främsta orsaken till att de andra generationstiderna inte kändes till var 
att informationen för specifika arter inte stod att finna, även om en generell generationstid på 

1-2 h i samband optimala tillväxtförhållanden har nämnts [32]. 
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1.5 Faktorer som påverkar tillväxten 

Hur fort en mikroorganism förökar sig beror på några olika faktorer. Mikroorganismens 
optimala tillväxtförhållande, alltså snabbaste tillväxttakt, äger rum när samtliga av dessa 

faktorer befinner sig i sitt optimala tillstånd. Nedan redogörs för dessa faktorer. 

1.5.1 Temperatur 

Temperaturen är av stor betydelse för tillväxten eftersom en högre temperatur snabbar upp de, 
för tillväxten viktiga, enzymatiska/kemiska reaktionerna i cellen [33]. Motsatsen gäller för 

lägre temperaturer – reaktionerna blir långsammare och tillväxten likaså. Det finns dock en 
gräns för hur höga/låga temperaturer cellen tolererar: för höga temperaturer leder till 

denaturering av proteiner, aminosyror, och på sikt att cellen lyseras. För låga temperaturer gör 
cellmembranet ”fryser” och att intracellulära transporter av näringsämnen därför blir för 

långsamma för att tillväxt ska ske. Tillsammans kallas dessa temperaturer - minimal, optimal 
och maximal - de kardinala temperaturerna. Den optimala temperaturen ligger så gott som 

alltid närmare den maximala än den minimala, men likväl råder stor variation mellan olika 
arter: vissa mikroorganismer kan ha sin optimala tillväxt vid fryspunkten, andra vid 

kokpunkten.  

1.5.2 pH 

Denna logaritmiska skala används för att mäta surhet, det vill säga mängden H
+
-joner i 

förhållande till OH
-
. Ett pH på 1-7 är surt, ett pH på exakt 7 är neutralt och 7-14 är basiskt. På 

samma sätt som olika arter föredrar olika temperaturer så gäller samma sak för pH – vissa har 
optimal tillväxt i sura medier, vissa basiska och andra neutrala. Detta betecknar dock bara 

mikroorganismernas krav på det extracellulära pH:t – de har alla samma, neutrala pH inuti 
cellerna eftersom det är ett måste för att bevara vissa viktiga makromolekyler [34]. De flesta 

bakterierna föredrar ett pH nära det neutrala, medan de flesta jästsvamparna föredrar en 
aningen surare miljö. 

1.5.3 Tillgång till näring 
Av naturliga skäl är tillväxten högst när tillgången till näring är obegränsad, då detta medför 

att de processer i cellen som är beroende av viktiga näringämnen kan pågå obehindrat. När 
viktiga näringsämnen börjar ta slut kommer tillväxten att avta. 

1.5.4 Tillgång till syre 
Syre kan tros vara livsviktigt för alla organismer, men så är inte fallet för mikroorganismer. 

Dessa brukar generellt delas upp i två typer, de aeroba och de anaeroba, det vill säga de som 
förökar sig när syre är tillgängligt och de som förökar sig i frånvaron av syre. Många är dock 

ett slags mellanting som kan växa under båda förhållandena men som ofta föredrar en mindre 
mängd syre. Eftersom syre löser sig dåligt i vatten bildas lätt olika skikt i vattnet där olika 

livsförutsättningar råder – aeroba organismer trivs bäst vid vattenytan där syrehalten är högst 
medan anaeroba organismer trivs under ytan.  
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1.6 Tillväxtkurvan i en batchkultur 

När mikroorganismer inokuleras och därigenom får tillgång till ett tillväxtmedium och de 
förhållanden som nämnts ovan så är de fria att föröka sig. Denna tillväxt sker dock inte linjärt 

utan följer istället den så kallade tillväxtkurvan: ett diagram som visar de olika steg som en 
population genomgår under sin livstid, från dess ”födelse” till dess död. Tillväxtkurvan 

kännetecknas av de olika faser som förklaras mer i detalj nedan [35]. 

 

 

Fig. 1: Tillväxtkurvans fyra olika faser [36]. 

1.6.1 Lagfasen 
Den första fasen kännetecknas av att tillväxten är långsam, trots att tillgången till näring är 

god. Detta beror på att cellerna först måste anpassa sig till de nya förhållandena: metaboliska 
processer behöver startas upp, nödvändiga enzymer måste produceras och viktiga 

näringsdepåer fyllas upp. Hur lång tid lagfasen tar beror ofta på skillnaden mellan de två 
medier som cellerna överförs mellan -  en cell som överförs från ett rikt medium till ett fattigt 

kommer att uppleva en längre lagfas, medan den omvända situationen kommer resultera i en 
kortare lagfas. 

1.6.2 Exponentialfasen 
När cellen har förberetts för tillväxt påbörjas exponentialfasen där, som namnet förklarar, 

tillväxten exploderar och sker exponentiellt. Detta beror delvis på att cellerna förökar sig via 
delning – en cell delar sig och bildar två – men också på att cellerna befinner sig i ett slags 

optimalt tillväxtstadium där tillgången på näring är som störst och förökningen därför tillåts 
pågå i ett högt tempo.  

1.6.3 Stationärfasen 
Efter att ha förökat sig i en exponentiell takt når cellerna ett stadium där tillväxten begränsas 

och till slut hamnar i ett stationärt tillstånd där antalet celler är konstant. Denna fas kallas 
stationärfasen och har ett par olika orsaker [37]. Den första är att den exponentiella tillväxten 

har lett till brist på en eller flera essentiella näringsämnen; utan dessa kan tillväxt inte ske. 
Den andra är att biprodukter med inhibitorisk inverkan på tillväxten ackumulerats och kommit 

att begränsa densamma. Effekten av de båda är en slags platå mellan den föregående 
exponentialfasen och den kommande dödsfasen. 
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1.6.4 Dödsfasen 

Den sista fasen markeras av att de faktorer som kännetecknar stationärfasen - brist på viktiga 
näringsämnen och ackumulering av avfallsprodukter – blivit allt mer påtagliga och till slut 

leder till att cellerna dör i större antal än de nybildas. Effekten av denna fas är att antalet 
levande celler sakta avtar; visserligen exponentiellt men ändå i ett lägre tempo än tillväxten 

sker under exponentialfasen. 

1.7 Räknemetoder 

För att kunna räkna antalet celler och därigenom tolka provresultaten finns ett par olika 
räknemetoder. De två mest relevanta är total cell count och viable count: 

1.7.1 Total cell count 
Denna metoden går ut på att räkna cellerna genom ett mikroskop och kallas också ”direct 

microscopic count” [38]. Provet monteras fast i en räknekammare som, när provet studeras 
genom mikroskopet, delar upp synfältet i många rutor av varierande storlek. Detta gör att 

antalet celler per ruta (vars area och volym är känd sedan tidigare) tydligt framträder och kan 
räknas. Antalet kan därefter omvandlas till en större volym (t.ex. ml) och antas vara ett 

medelvärde för hela provet. Fördelen med denna metod är att den är snabb då ingen större 
förberedelse krävs (därav namnet direct), men nackdelen är att döda celler inte går att urskilja 

från levande (dvs total count). Vidare kan vissa celler vara svåra att se.  

1.7.2 Viable count  

Grundprincipen för ”viable count” är att ta prov från det som skall undersökas, inokulera ett 
tillväxtmedium (t.ex. en agarplatta), inkubera plattan för att få kolonierna att tillväxa och 

därigenom bli synliga för det blotta ögat, och slutligen räkna dem [39]. Inokulationen sker 
antingen genom att provet hälls ut i petriskålen före det att agarn tillsätts (”pour-plate 

method”) eller pipetteras över agar och sprids ut med en rackla (”spread-plate method”). 
Viable count är mer lämplig när mikroorganisk tillväxt i juice undersöks, eftersom den endast 

räknar livsdugliga kolonier och det är just de livsdugliga kolonierna som är av intresse. Med 
kolonier avses de s.k. colony forming units (CFU): det antas att varje livsduglig cell ger 

upphov till en koloni. 

2. Syfte 

Syftet med examensarbetet och den tillhörande laborationen är att få en bättre förståelse för de 

processer som leder till nedbrytning i matvaror och hur den kunskapen kan användas till att 
påverka dessa processer för att förändra, och förkorta, en matvaras hållbarhet.  

3. Material 

3.1 Engångsartiklar 

Petriskålar, 10 ml, ca 180 st 

Pipettspetsar, 100 µl och 500 µl 
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Automatpipettspetsar, 10 ml 

Plastracklor (sterila)  

Tejp (autoklav- och vanlig tejp) 

Tändstickor 

Parafilm M® 

3.2 Övrigt material 

3 värmetåliga flaskor med lock, 0,5 l  

3 centrifugrörställ med plats för 32 centrifugrör vardera 

3 pipettboxar, för 100 µl- och 500 µl-pipettspetsar 

1 glasrackla 

3-4 Eppendorf mikropipetter (100, 500 µl) 

1 Eppendorf automatpipett, 1000 µl 

Autoklav 

Bunsenbrännare (propan) 

Skakinkubator (25°C) 

Kylskåp (7°C) 

6 flaskor Brämhults Hallondryck, 0,5 l 

4 flaskor Brämhults Apelsinjuice, 0,5 l 

2 flaskor Brämhults Apelsinjuice, 1,0 l 

CHROMagar™ Candida, 5 l  

4. Metod 

Hållbarheten kan påskyndas genom att först identifiera de vanligast förekommande jästerna i 

juicen och därefter se till att jästernas optimala tillväxtförhållanden uppnås, så att de växer 
som snabbast. De snabbväxande jästerna kan då jämföras med de kylda, långsamma jästerna 

och en korrelation mellan de båda juicernas jästhalt och utgångsdatum kan därmed finnas.  

Det resultat som erhålls efter experimentet kan till exempel användas av Brämhults som ett 

slags ”nollprov”. Brämhults kan även ta fram sitt eget nollprov. Om framtida undersökningar 
börjar resultera i serier av värden som skiljer sig från detta nollprov kan det tyda på att något i 

produktionen påverkar hållbarheten och att detta darför bör ses över. 
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Stina Viking på Brämhults berättade att de senaste laboratorieundersökningarna, utförda av ett 

utomstående laboratorium för Brämhults räkning, talade för att de vanligaste jästarterna 
tillhörde Candida. Då laboratoriet ej kunde artbestämma jästen närmare än detta valdes 

istället fem lämpliga Candida spp.. ut på fri hand, främst baserat på troligheten att de skulle 
förekomma i juicen men också på att de kan ha förorenat juicen i samband med produktionen. 

Då samtliga arter enligt litteraturen hade en ideal tillväxttemperatur på 25°C så antogs därför 
denna temperatur resultera i den snabbaste tillväxten i juicen. 

För att kunna finna en korrelation mellan jästhalt och utgångsdatum så användes följande 
process. Nedanstående lista kan ses som en kort sammanfattning; ytterligare detaljer återges  

senare i rapporten. 

1. Juicedryckerna förvarades vid två olika temperaturer: den temperatur som Brämhults 

rekommenderar att dryckerna förvaras vid (7°C) och den temperatur som enligt 
litteraturstudier förväntades resultera i den högsta tillväxten (25°C). 

2. Varje dag, under dryckernas hållbarhet på 18 dagar, togs prover från respektive 
dryck/temperatur: en liten mängd dryck inokulerades på specialagarplattor och ställdes 

in i inkubatorn.  

3. Efter ~48 timmars inkubation vid 25°C avlästes och fotograferades plattorna och 

resultatet noterades. 

4. Tillväxten för dryckerna som förvarats vid den varma temperaturen jämfördes med 

Brämhults gränsvärden för jästhalt i fruktdrycker. På så vis framkom det hur mycket 
tillväxten snabbades upp till följd av bl.a. den högre temperaturen. De kalla dryckerna 

jämfördes med samma gränsvärde för att kunna avläsa hur länge en öppnad dryck 
egentligen kan förvaras i kylskåp. Både de varma och kalla dryckerna jämfördes 

främst med den hållbarhet på tre dagar som gäller för en öppnad dryck. 

För att reducera den påverkan som batchvis variation har på resultatet så användes två batcher 

av de båda drycksorterna. Identiska prov togs från respektive batch, varpå ett medelvärde 
beräknades och användes i slutresultatet. I de fall där ett av värdena varit extremt avvikande 

fick detta dessvärre bortses från och istället användes det värde som stämde bättre med det 
förväntade resultatet. 

Att arbeta i en steril miljö var av stor vikt eftersom eventuell kontamination kunde påverka 
resultatet. Av denna anledning tvättades arbetsytan med bänksprit innan laboration ägde rum 

och enbart steril utrustning – både engångsartiklar och återanvänt material – användes. Den 
utrustning som inte redan var steril fick autoklaveras. 

4.1 Förväntade resultat 

Mikroorganismernas tillväxt i juicen väntas följa den tillväxtkurva som tidigare förklarats: 

samtliga faser bör vara klart urskiljbara och framgå tydligt i ett tillväxtdiagram. Det 
gränsvärde som Brämhults bestämt gällande innehållet av mikroorganismer förväntas inträffa 

i tillväxtkurvans tidigare skede, men likväl undersöks hela kurvan för att skapa en bättre 
uppfattning av vilken mängd av mikroorganismer som uppkommer med tiden, samt för att 

bättre påvisa skillnaden i tillväxt mellan de olika förvaringstemperaturer som är aktuella (7°C 
samt 25°C) . Den varmare temperaturen bör se en betydligt snabbare tillväxt än den kalla, 

men exakt hur mycket snabbare återstår att se. Medan den varma temperaturen bör leda till en 
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påbörjad och nästintill avslutat tillväxtkurva innan bäst-före-datumet är nått, det vill säga att 

samtliga tillväxtfaser inträffat, så återstår det också att se huruvida detsamma gäller för den 
kalla temperaturen, om den ens påbörjas i det senare fallet. Vidare bör en märkbar skillnad i 

tillväxt uppkomma på grund av juicedryckernas olika pH och näringsinnehåll: apelsinjuicen 
tros, tack vare sitt lägre pH och näringsinnehåll, få en långsammare tillväxt än hallondrycken.  

4.2 CHROMagar 

Standardagarn duger som näring åt både jäst och bakterier och därför skulle det finnas en viss 

risk att de båda förväxlades under räknandet. Baserat på detta beställdes därför en typ av 
specialagar för just Candida, CHROMagar [40], som skulle underlätta artbestämningen 

genom att automatiskt färglägga Candida. Även om CHROMagarn var avsedd för humana 
Candida (exempelvis C. albicans) så antogs det att den skulle kunna användas för icke-

humana också och att olika arter skulle få olika färg på kolonierna.  

4.3 Tillverkning av agarplattor 

Agarn tillverkades i satser om cirka 0,5 l då denna mängd var lättare att hantera under 
gjutning än större mängder. I enlighet med produktanvisningarna användes 23,85 g pulver till 

varje sats. Inledningsvis hälldes 0,5 l destillerat vatten upp i en flaska av lämplig storlek och 
därefter autoklaverades denna i drygt 40 minuter. Under tiden ställdes tomma, sterila plattor 

fram på arbetsbänkarna. Efter att 40 minuter passerats togs flaskan ut ur autoklaven och läts 
svalna tills den kunde vidröras kortare stunder utan skyddshandskar. Flaskans hals 

steriliserades över låga från bunsenbrännare och agarpulvret tillsattes. Flaskan och dess 
innehåll skakades försiktigt om och agarn löstes och hälldes upp i plattorna. Deras lock lyftes 

lätt, en mängd som täckte ungefär halva plattans botten hälldes upp, locket lades på och 
plattan rördes långsamt motsols så att agarn spreds ut över hela bottnen. Denna procedur 

upprepades tills agarn i flaskan tog slut, vilket räckte till lite drygt 40 plattor. Agarplattorna 
läts stelna i drygt 30 minuter, vändes sedan upp och ner och locken förseglades med parafilm 

för att stänga ute luft. Slutligen ställdes de in i kylskåp, där de förvarades upp och ned för att 
undvika att de vattendroppar som bildas på locken pga kondens skulle falla ned på agarytan. 

4.4 Provtagning 

Till laborationen används två olika drycker, apelsinjuice och hallondryck, som förvarades vid 

två olika temperaturer, 7°C och 25°C. Dessa fick därför följande beteckningar: AV (apelsin, 
varm), AK (apelsin, kall), HV (hallon, varm) och HK (hallon, kall). Inför varje provtagning 

togs de plattor som skulle användes under dagen fram och markerades, inte bara med 
ovanstående beteckningar utan också med batchnummer (1 eller 2), provdag (från 0 till 18) 

samt dagens datum (fig. 2).   
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Fig. 2: Agarplattor markerade och redo att användas. 

För att kunna följa tillväxten krävdes daglig provtagning. Varje prov togs genom att först 

fästa en steril pipettspets på mikropipetten, rotera juiceflaskan för att få en jämn fördelning av 
mikroorganismer, öppna locket och snabbt pipettera upp 100 µl av juicen, skruva på locket 

och slutligen föra över innehållet i pipetten till en väntande agarplatta (fig. 3). En steril rackla 
användes för att få en jämn fördelning av provet på agarn. Plattan läts sedan stå i 20-30 

minuter för att låta juicen sjunka in i agarn och därefter förseglades locket med Parafilm och 
ställdes in i inkubatorn. Syftet med Parafilmen var att minska luftens uttorkande effekt på 

plattorna i inkubatorn. 

 

Fig. 3: Brämhults hallondryck inokuleras på en CHROMagarplatta. 

4.4.1 Komplementbatcher 

På grund av ett missförstånd uteblev laborationen helt under den första helgen, med resultatet 
att ingen provtagning ägde rum under två dagar. För de varma dryckerna sammanföll denna 

laborationsfria period med tillväxtkurvans exponentiella fas, vilket i kombination med den 
explosiva tillväxt denna fas leder till innebar att antalet kolonier på plattorna ej gick att 

uppskatta, och i sin tur inte heller den nödvändiga spädningsgraden. Inledningsvis saknades 
alltså värden för detta tidiga tillväxtstadium. 

För att korrigera detta användes ytterligare två batcher, 3 och 4, som substitut för den data 
som förlorats under de första dagarna. Dessa batcher analyserades på samma vis som de 

övriga batcherna, sett till både drycktyp och förvaringstemperatur, och den information som 
erhölls användes således som ersättning för de värden som saknades för batch 1 och 2 och 

som komplement till de värden som fanns sedan tidigare.  
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4.4.2 Spädning 

Sex centrifugrör placerades i ett centrifugrörställ (2x6), markerades med siffrorna 1-6 och 
fylldes med 9 ml destillerat vatten vardera. 1 ml juicedryck pipetterades över till rör 1 och 

skakades noga om, varpå 1 ml från detta rör pipetterades över till rör 2 och skakades om, och 
så vidare, tills provet var tillräckligt spätt. Varje rör innebar en spädning på 1/10. En handfull 

spädningar krävdes ofta för att få ner antalet CFU till det hanterbara värdet på 30-300 CFU 
per platta. I det sista momentet fördes 100 µl av den slutspädda vätskan över till agarplattan, 

racklades ut över agarn och läts sedan sjunka in denna under 20-30 minuter, varpå plattan 
förseglades med parafilm och ställdes in i inkubatorn. 

4.5 Avläsning 

Efter att ha förvarats under ideala tillväxtförhållanden i ca 48 timmar togs plattorna ut, 

ställdes upp bredvid varandra på en arbetsbänk och fotograferades (fig. 4). Antalet kolonier 
(CFU/100 µl) räknades genom att markera varje koloni med en tuschpenna och samtidigt 

räkna manuellt. Efter avslutad avläsning noterades antalet kolonier, räknades om från 
CFU/100 µl till CFU/ml juice. Foto på samtliga plattor finns i bilaga 1.  

 

Fig. 4: Två plattor efter avslutad inkubering med tydligt framträdande kolonier. 

5. Resultat och diskussion 

I tabell 1 visas en sammanfattning av de erhållna värdena. Som tidigare nämnts är dessa 
främst medelvärden från i huvudsak batch 1 och 2, men under den första veckan är även batch 

3 och 4 representerade. Extremt avvikande värden har bortsetts från, då de troligtvis beror på 
felaktig provtagning snarare än den faktiska tillväxten. Mer detaljerade resultat och 

tillväxtkurvor för varje enskild batch återges i bilaga 2. 

Brämhults angivna gränsvärde för jästhalten var 10
4
 CFU/ml. Vid den varmare temperaturen 

tog det för apelsinjuicen mellan en och två dagar att överskrida gränsvärdet, medan det för 
hallondrycken tog mellan två och tre dagar. Det är tydligt att denna snabba tillväxt beror 

mycket på just temperaturen, då det råder en stor skillnad i tillväxthastigheten mellan de båda 
temperaturerna. Det förmodas även att syretillgången spelar en viss roll, men exakt hur stor är 

dock okänt, eftersom samtliga flaskor utsattes för ungefär samma mängd syre vid provtagning 
men genomgick trots detta olika snabb tillväxt. Ett bra exempel på detta är batch 1 av den 

kalla apelsinjuicen som inte hade någon som helst tillväxt under laborationstiden, medan 
batch 2 började tillväxa långsamt efter bara ett tiotal dagar (tabell 1). Den översteg dock 

aldrig gränsvärdet.  
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På samma sätt som olika batcher kan skilja sig lite från varandra är det sannolikt att denna 

skillnad också märks från flaska till flaska, med följden att vissa flaskor har högre grundhalt 
av jäst efter pastörisering och därmed genomgår en snabbare jäsning. En andra batch valdes 

just för att minska den påverkan batchvis variation har på resultatet, men detta till trots verkar 
flaskvis variation istället vara påtaglig. Denna variation kan minskas genom parallell  

provtagning från ett större antal flaskor, istället för de två till tre som var fallet här. 

 

Tabell 1: Antalet CFU/ml för respektive smak vid varm (25°C) och (7°C) kall förvaring. 

Något förvånande är den varma apelsinjuicens kraftiga tillväxt, som faktiskt överstiger 
hallondryckens. Det förmodades att apelsinjuicens tillväxt skulle missgynnas något av det 

låga pH som råder i juicen (pH ~3.5) men detta visade sig inte stämma. Orsaken till detta är 
oklar: möjligtvis föredrar någon av de aktuella Candida spp. en lite surare miljö och växer 

därför bättre i apelsinjuice. Sett till näringsinnehållet innehåller apelsinjuice mer energi, 
protein och vitaminer än hallondryck, så om det låga pH:t inte utgör ett hinder för 

mikroorganismerna så verkar det troligt att den faktiskt utgör ett bättre tillväxtmedium än 
hallondrycken, som också framgår av resultatet. 

Detta förklarar dock inte varför samma mönster ej återkom hos de kalla dryckerna, vilket 

borde ha skett. En tanke är att de mikroorganismer som förekommer i hallondrycken är 
mindre känsliga mot köld/mörker än de som finns i apelsinjuicen, vilket speglas i tillväxten 

som är kraftigare vid lägre temperaturer och ljusnivåer än apelsinjuicens. Även om de fem 
Candida spp. som förmodades förekomma i juicen valdes främst baserat på sannolikheten att 

de skulle kunna förekomma i dryckerna så förefaller det desto mer troligt att den listan inte 
var komplett, utan att den egentliga mängden arter är både större och mer varierad, dvs arter 

med andra ideala tillväxtförhållanden (krav på temperatur, tillgång på ljus, syre, näring och så 
vidare). 
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Fig. 5: Tillväxtkurvan för apelsinjuice (25°C) där jästhalten (CFU/ml) kan följas under 
juicens hållbarhet (18 dagar). 

Klart är dock att apelsinjuicen är väldigt temperaturkänslig, med stora olikheter i tillväxt 
mellan de båda temperaturerna, medan hallondrycken är mer stabil, på gott och ont. Detta kan 

tolkas som att majoriteten av de jästarter som trivs i juicen ändå gynnades av de 
tillväxtförhållanden som rådde i inkubatorn: 25°C, belysning under större delen av dygnet, 

agarplattor förslutna med Parafilm för att förhindra uttorkning och så vidare. 

Skillnaden mellan den varma och kalla apelsinjuicen är stor, vilket kan ses som att den metod 

som användes för att påskynda åldrandet fungerat bra i det fallet: den varma juicen kom 
snabbt upp i gränsvärdet, samtidigt som den kalla aldrig kom upp i det. Denna skillnad var 

inte lika stor hos hallondrycken, där den varma drycken visserligen kom upp i gränsvärdet 
före den väntade tiden på tre dagar, medan den kalla drycken gjorde det efter  tio dagar. Att 

den kalla hallondrycken jäste så snabbt, jämfört med apelsinjuicen, skulle kunna bero på en 
högre känslighet för förekomst av syre. Kontaminering tros inte vara orsaken eftersom 

mänskliga Candida bara påträffats i extremt få fall vid avläsningen under laborationens gång 
men också bortsetts från i sammanställningen av resultatet. Orsaken tros därför bero på 

mikroorganismerna som förekom i drycken från försökets start. 

 

Fig. 6: Tillväxtkurvan för kall hallondryck (7°C) från batch 1, där jästhalten (CFU/ml) kan 

följas under juicens hållbarhet (18 dagar). 
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5.1.1 Fördelar och nackdelar med laborationsmetoden 

Fördelen med den metod som valdes var att relativt liten mängd material behövde användas, 
då prover togs från en mindre mängd drycker. Minskad materialhantering innebar också en 

minskad risk för handhavandefel, både under provtagning och avläsning. Detta var samtidigt 
en nackdel då återanvänding av drycker vid provtagning ledde till att syre spelar en större roll 

som tillväxtfaktor och alltså accelererar tillväxten. Samtidigt kan detta ses som en fördel då 
målet med laborationen var att påskynda tillväxten så mycket som möjligt, men vilken mängd 

syre som ger optimal tillväxt och exakt hur roll det egentligen spelar är okänt.  

Det hade varit intressant att se hur hållbarheten hade påverkats genom att ta prov från nya, 

oöppnade flaskor varje dag, men denna metod hade krävt en betydligt högre mängd material 
och framför allt på grund av platsbrist i inkubatorer och kylskåp varit mycket svår att 

genomföra. 

5.1.2 Problem under tillverkningen 

Medan metoden i sig fungerade relativt väl dök det upp vissa hinder som försvårade 
processen. CHROMagarn hade en förmåga att klumpa ihop sig om det destillerade vattnets 

temperatur var för hög, något som gjorde det svårt att lösa allt pulver då klumparna stelnade 
och vägrade upplösas. Vidare vägrade också pulvret att lösa sig om vattnets temperatur var 

för låg. Den vanligaste åtgärden vid lösningsproblem var att värma upp flaskan i en 
mikrovågsugn till det att vätskan närmade sig kokpunkten och bubblor bildades, för att sedan 

röra om vätskan en kort stund i hopp om att pulvret hade lösts sig. Detta metod funkade väl i 
de fall då vattnets temperatur var för låg, även om upprepade omgångar i mikrovågsungen 

krävdes. I de fall där klumpbildning skett hjälpte det dock inte lika mycket. Här fick istället 
klumparna lösas upp med i stort sett enbart muskelkraft, dvs skakas våldsamt under en längre 

stund, ända tills de hade skakats sönder. Tyvärr ledde denna hårda behandling till att mycket 
fina luftbubblor blandades med lösningen och därför gjorde den olämplig att gjuta plattor 

med. Som tur var kunde en stor del av dessa bubblor avlägsnas genom att värma upp 
lösningen i mikrovågsugn och därefter bränna flaskans hals över bunsenlåga, men en del fick 

helt enkelt väntas ut. Lyckligtvis skedde klumpbildning bara vid ett tillfälle – den mesta 
agartillverkningen var fri från komplikationer. 

5.1.3 Pipettering vid jäsning 
Något som blev allt mer komplicerat, allt eftersom tillväxten ökade, var pipetteringen. 

Svårigheten låg i det faktum att Brämhults drycker innehåller höga halter av fruktkött, vilket 
är en fördel för konsumenten – som ju får en naturligare produkt - men likväl en nackdel vid 

laborationer, då fruktköttet har en förmåga att täppa igen pipettspetsar och förhindra 
provtagning. I takt med att drycken jäste så bildades det gaser inuti flaskan som ständigt sökte 

sig uppåt. Vid provtagning krävdes att flaskorna rördes om för att få en jämnare fördelning av 
jäst: detta beroende på att aeroba mikroorganismer växer bäst vid juicens yta, då syrehalften 

där är högst. I praktiken innebar detta att gaserna, som tidigare befunnit sig mestadels i 
flaskans hals, istället blandades med drycken och förde med sig flaskans innehåll uppåt 

samma ögonblick som locket avlägsnades. För att förhindra att flaskan “kokade över” och 
blev av med stora delar av innehållet fick locket öppnas gradvis, så att tillväxtgaserna 

frigjordes men drycken kvarstod. Därefter rördes flaskan om och juice pipetterades upp 
ungefär från flaskans mitt. I de fall där fruktköttet täppte igen pipettspetsarna fick den 

uppipetterade juicen kasseras, flaskan röras om och provet tas på nytt. Även om denna 
process utfördes med stor noggrannhet finns det risk för att resultatet påverkats en aning, då 

främst på apelsinjuicen där fruktköttet var både större och mer rikligt än i hallondrycken. Det 
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kan också tilläggas att för batch 3 och 4 fördes juicen över till små cellodlingsflaskor med 

ventillock som automatiskt släppte ut överskottsgaser, vilket underlättade mycket.  

Sammanfattningsvis kan sägas att valet av tillväxttemperatur påskyndande processen kraftigt. 

Syret har förmodligen också haft en roll i tillväxten, men exakt hur stor är oklart, då 
dryckflaskorna behandlades likadant men varierade ändå i tillväxten, varför det förefaller 

troligt att batch- och flaskvis variation påverkat resultatet och detta i kombination med de 
olika jästarter som förekommer i dryckerna. 
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Bilaga 1 - Fotografier 

Samtliga agarplattor som användes i laborationen visas nedan. För att synliggöra kolonierna 

användes först en ljusare bakgrund (A4-ark) men då kolonierna visade sig vara svagt rosa byttes 

bakgrunden ut till förmån för en mörkare, tydligare (mörkbrunt kollegieblock). De förkortningar 

som förekommer i denna bilaga kan sammanfattas som följer: 

 AV = apelsin, varm 

 HV = apelsin, varm 

 AK = apelsin, kall 

 HK = hallon, kall 

För att enkelt visa vilken platta som kommer från vilken batch och från vilken dag används två 

siffror, avskilda med ett kolon. Den första siffran betecknar batchen och den andra provdagen (en 

av de 18 dagar som dryckerna håller), t.ex. 1:2, alltså batch 1 provdag 2. Plattorna kommer att 

listas med start från nollprovet (dag 0) till bäst-före-datumet (dag 18) och batch 1 och 2 kommer 

löpa parallellt med varandra, så att tillväxten mellan de olika smakerna och batcherna lätt kan  

jämföras. Batch 3 och 4 visas separat, efter batch 1 och 2. Om inget annat anges befinner sig 

apelsinplattorna till vänster och hallonplattorna till höger, samtidigt som de ”varma” plattorna 

befinner sig längst upp och de ”kalla” plattorna längst ned. 

Provdag 0 och 1 

 

AK 1:0 till vänster, HK 1:0 till höger och HK 1:1 längst ned. 

1(23) 



 

AV 1:0 och HV 1:0 

 

 

2:0; AV och HV upp, AK och HK ned. En grön koloni ses på AK, troligtvis C. tropicalis som 

tillkommit via kontaminering. 

 

2(23) 



 

1:1, ingen tillväxt. 

 

 

2:1, ingen tillväxt – de koloniliknande föremålen är fruktkött. 

 

 

 

 

3(23) 



Provdag 2 

 

 

1:2. AV börjar få en hög tillväxt. 

 

 

2:2, AV längst upp till höger, HV längst upp till vänster. AV har en blygsam tillväxt (4 kolonier). 

 

 

4(23) 



Provdag 3 

 

 

1:3. AV och HV tillväxer explosionsartat. 

 

Provdag 5 

Laborationen uteblev under två dagar, varför värden och bilder från plattorna 1:4, 1:5 och 2:3 

och 2:4 saknas. Dessa kompletterades senare med plattor från batch 3 och 4.  

 

2:5, AV har mycket tillväxt, medan HV förvånande nog inte har någon alls. 

5(23) 



Provdag 6 

 

 

1:6. Fortsatt kraftig tillväxt för de varma plattorna. 

 

 

2:6. Fortfarande ingen tillväxt för HV. 

 

 

6(23) 



Provdag 7 

 

 

1:7. AV och HV i akut behov av spädning. 

 

 

2:7. Spädning påbörjad (1:10000). Tillväxt på HV påbörjad (2 kolonier). 
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Provdag 8 

 

 

1:8. Spädningen i full kraft. Tillväxt på HK påbörjad, men de 113 kolonierna är mycket små och 

därför svåra att se på ovanstående bild. 

 

 

2:8. Även här är tillväxt på HK påbörjad (48 kolonier). 
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Provdag 9 

 

 

1:9. På AV och HV finns 79 kolonier vardera, medan HK med sina 791 kolonier är i behov av 

spädning. 

 

 

2:9. HK går bakåt en aning, endast 8 kolonier uppkommer. AV har en lägre koncentration än 

HV (1:100000 resp. 1:1000). 
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Provdag 10 

 

 

1:10. Massiv tillväxt på HK, varav de flesta kolonier är gröna (trol. C. krusei), varför provet 

misstänks vara kontaminerat. 

 

 

2:10. AK har fortfarande ej sett någon tillväxt. 
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Provdag 11 

 

 

1:11. AV och HV börjar avta. 

 

 

2:11. En första koloni på AK uppkommer. HK ibehov av spädning. 
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Provdag 12 

 

 

1:12. HK kraftigt spädd men jäser ändå kraftigt. 

 

 

2:12. Tillväxten av AV och HV börjar avta här också. 
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Provdag 13 

 

 

1:13. Snart dags att minska spädningen av AV och HV. 

 

 

2:13. AK ser sin första tillväxt. 
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Provdag 14 

 

 

1:14. Spädningen av AV och HV har sänkts något. AK fortfarande till synes livlös. 

 

 

2:14. AK börjar få kraftigare tillväxt (51 kolonier). 
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Provdag 15 

 

 

1:15. Antalet kolonier ser bra ut och förväntas avta, varför spädningsgraden kan sänkas. 

 

 

2:15. AK i behov av spädning (294 kolonier). 
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Provdag 16 

 

 

1:16. Spädningsgraden av AV och HV sänktes ett steg, men detta visade sig vara ett dåligt drag 

(342 resp. 548 kolonier). 

 

 

2:16. HV har fortfarande stark tillväxt (456 kolonier, spädningsgrad 1:10000). 
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Provdag 17 

 

 

1:17. HK spädd till samma grad  som AV och HV (1:10000). 

 

 

2:17. AV späddes till 1:100 men detta visade sig vara för kraftigt (2 kolonier). 
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Provdag 18 

 

 

1:18. AK har nått sitt bäst-före-datum utan någon som helst tillväxt.  

 

 

2:18. Utan spädning växer AK på ordentligt. 
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Batch 3 och 4 (komplementbatcher) 

Provdag 3:0-1 och 4:0 

 

 

3:0. AV och HV, nollprov. 

 

 

3:1 och 4:0. Tidig tillväxt för AV och HV, redan i behov av spädning. 
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Provdag 3:2-3 och 4:1-2 

 

 

3:2 och 4:1. AV 3:1 är med sina 635 kolonier i behov av kraftigare spädning än 1:10. 

 

 

3:3 och 4:2. AV 4:2 börjar tillväxa kraftigt: vissa gröna kolonier uppkommer (svagare gröna än 

de tidigare funna C. krusei). 
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Provdag 3:4-5 och 4:3-4 

 

 

3:4 och 4:3. AV 4:3 har fortsatt tillväxt av grönvita kolonier (141). Dessa fick senare ignoreras. 

 

 

3:5 och 4:4. Spädningsgraden för samtliga plattor varierar från 1:1000 till 1:10000. 
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Provdag 3:6-7 och 4:5-6 

 

 

3:6 och 4:5. AV 3:6 har nu också några grönvita kolonier. 

 

 

3:7 och 4:6. Både AV 4:6 och HV 4:6 har ett fåtal (7-8) grönvita kolonier. 
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Provdag 3:8 och 4:7 

 

 

3:8 och 4:7. HV 3:8 (1:10000) har ingen tillväxt alls. 
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Bilaga 2 – Resultat 

Varma drycker (medelvärden) 

  Apelsin (varm)             
Dag CFU/ml               

0 0               

1 180               
2 89300               
3 669000 

 

  
4 2745000   

5 31250000   
6 33500000   
7 35830000   

8 43000000   
9 42000000   

10 27500000   
11 12000000   

12 11500000   
13 10850000   
14 4850000   
15 5850000   

16 2610000               
17 4400000               
18 4900000               

                  
  Hallon (varm)             
Dag CFU/ml               

0 0               
1 1925               
2 6450 

 

  
3 173500   
4 1155000   
5 2655000   
6 6300000   
7 3500000   
8 7600000   
9 7900000   

10 24000000   
11 28000000   
12 24000000   
13 10000000   
14 7800000   
15 9500000   
16 5480000               
17 4100000               
18 5100000               

1(4) 



Kalla drycker (medelvärden) 

  Apelsin (kall)             
Dag CFU/ml               

0 0               
1 0               
2 0               
3 0 

 

  
4 0   
5 0   
6 0   
7 0   
8 0   
9 0   

10 0   
11 10   
12 0   
13 50   
14 510   
15     
16 500               
17 2000               
18 1920               

                  
  Hallon (kall)             
Dag CFU/ml               

0 0               
1 0               
2 0 

 

3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 805 
9 4005 

10 7150 
11 195435 
12 1058250 
13 3720500 
14 3991500 
15 5195000 
16 7880000               
17 7581500               
18 12925000               
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Kalla drycker (batch 1) 

  Apelsin 1               
Dag CFU/ml               

0 0               
1 0               
2 0 

 

3 0 
4 0 
5 0 
6 0 

7 0 
8 0 
9 0 

10 0 

11 0 
12 0 
13 0 

14 0 
15 0 
16 0               
17 0               

18 0               
                  
  Hallon 1               

Dag CFU/ml               
0 0               
1 0               
2 0 

 

3 0 
4 0 
5 0 
6 0 

7 0 
8 1130 
9 7910 

10   
11 389000 
12 2110000 
13 7400000 
14 7900000 
15 11600000 
16 15700000               

17 15100000               
18 25800000               
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Kalla drycker (batch 2) 

  
Apelsin 
2               

Dag CFU/ml               
0 0               
1 0               
2 0 

 

3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 

10 0 
11 10 
12 0 
13 50 
14 510 
15   
16 500               
17 2000               
18 1920               

                  
  Hallon 2               
Dag CFU/ml               

0 0               
1 0               
2 0 

 

3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 480 
9 80 

10 430 
11 1870 
12 6500 
13   
14   
15 20000 
16 60000               
17 63000               
18 50000               

                  
 

4(4) 


	AldinD.pdf
	Bilaga 1_1
	Bilaga 2_1

