
UPPSALA	  UNIVERSITET	   	   VT	  2014	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Institutionen	  för	  kostvetenskap	  
Examensarbete	  C	  15	  hp/HK	  C,	  15hp	  
Grundnivå	  

	  
	  

Titel:	  Framtagning	  av	  en	  naturligt	  glutenfri	  mjölmix	  med	  fullkorn	  för	  brödbakning	  –	  En	  
sensorisk	  jämförelse	  med	  motsvarande	  produkt	  på	  marknaden.	  

Författare:	  Johanna	  Engman	  &	  Sofia	  Nilsson	  

Sammanfattning	  

Introduktion:	  Celiaki	  är	  en	  kronisk	  sjukdom	  som	  innebär	  intolerans	  mot	  gluten.	  I	  
Sverige	  är	  35	  000	  personer	  drabbade	  men	  mörkertalet	  är	  stort.	  Den	  enda	  behandlingen	  
som	  finns	  är	  livslång	  där	  gluten	  utesluts	  helt	  från	  kosten.	  Flera	  studier	  har	  visat	  att	  
utbudet	  av	  glutenfria	  produkter	  är	  begränsat.	  Dess	  sensoriska	  egenskaper,	  främst	  smak	  
och	  textur	  är	  förhållandevis	  dåliga,	  men	  även	  näringsinnehållet	  är	  förhållandevis	  lågt.	  	  

Syfte:	  Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  utveckla	  en	  naturligt	  glutenfri	  mjölmix	  med	  
fullkorn	  för	  bakning	  av	  matbröd	  samt	  undersöka	  konsumenters	  acceptans	  och	  preferens	  
för	  ett	  bröd	  bakat	  på	  denna	  mjölmix	  jämfört	  med	  ett	  bröd	  bakat	  på	  en	  redan	  befintlig	  
mjölmix	  på	  marknaden.	  	  

Metod	  och	  material:	  En	  naturligt	  glutenfri	  mjölmix	  har	  tagits	  fram	  genom	  provbakning	  
av	  elva	  stycken	  bröd	  av	  åtta	  olika	  naturligt	  glutenfria	  mjölsorter	  i	  olika	  kombinationer.	  
Efter	  provbakning	  och	  utvärdering	  utsågs	  det	  bästa	  brödet	  av	  de	  elva.	  En	  kvantitativ	  
undersökning	  genomfördes	  genom	  ett	  konsumenttest	  –	  preferenstest	  där	  det	  framtagna	  
brödet	  ställdes	  mot	  ett	  bröd	  bakat	  på	  en	  redan	  befintlig	  mjölmix	  på	  marknaden	  och	  
bedömdes	  i	  ett	  acceptanstest	  med	  en	  skala	  från:	  tycker	  mycket	  illa	  om	  (1)	  till	  tycker	  
mycket	  bra	  om	  (5).	  	  

Resultat:	  Det	  var	  en	  signifikant	  skillnad	  i	  konsumenternas	  preferenser	  mellan	  bröden.	  
Av	  de	  103	  respondenterna	  som	  deltog	  i	  konsumenttestet	  föredrog	  75	  %	  brödet	  bakat	  på	  
den	  framtagna	  mjölmixen	  och	  15	  %	  föredrog	  brödet	  bakat	  på	  den	  redan	  befintliga	  
mjölmixen	  på	  marknaden.	  Det	  framtagna	  brödet	  hade	  ett	  medelvärde	  på	  3,6	  poäng	  och	  
brödet	  bakat	  på	  den	  redan	  befintliga	  mixen	  2,6	  poäng	  på	  skalan	  samt	  en	  median	  på	  4	  
respektive	  2	  poäng.	  Dock	  ansåg	  83	  %	  att	  priset	  på	  brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  
mjölmixen	  var	  för	  högt.	  Den	  framtagna	  mjölmixen	  innehöll	  79	  g	  fullkorn	  per	  100	  g	  
medan	  Finax	  mjölmix	  inte	  innehöll	  något	  fullkorn.	  

Slutsats:	  Med	  den	  framtagna	  mjölmixen	  kunde	  syftet	  att	  utveckla	  en	  naturligt	  glutenfri	  
mjölmix	  med	  fullkorn	  fungerande	  för	  bakning	  av	  matbröd	  uppnås.	  Vid	  konsumenttestet	  
föredrogs	  brödet	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen	  framför	  brödet	  på	  den	  redan	  befintliga	  
mjölmixen	  på	  marknaden.	  Brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen	  hade	  högre	  
näringsvärde	  jämfört	  med	  Finaxbrödet.	  Dock	  upplevdes	  priset	  på	  brödet	  bakat	  på	  den	  
framtagna	  mjölmixen	  som	  för	  högt	  av	  konsumenterna.	  
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Abstract	  

Introduction:	  Celiac	  disease	  is	  a	  chronic	  illness	  making	  you	  intolerant	  to	  gluten.	  There	  
are	  35	  000	  people	  in	  Sweden	  that	  suffers	  from	  this	  disease	  but	  the	  number	  of	  
unreported	  cases	  is	  large.	  The	  only	  treatment	  is	  a	  lifelong	  commitment	  where	  gluten	  is	  
entirely	  excluded	  from	  the	  diet.	  Several	  studies	  have	  shown	  that	  the	  range	  of	  gluten-‐free	  
products	  is	  limited.	  Its	  sensory	  properties,	  mainly	  flavor	  and	  texture	  is	  relatively	  poor,	  
but	  also	  nutrient	  content	  is	  relatively	  low.	  	  

Objective:	  The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  develop	  a	  naturally	  gluten-‐free	  flour	  mix	  with	  
whole	  wheat	  for	  bread	  baking,	  and	  examine	  consumer	  acceptance	  and	  preference	  for	  a	  
bread	  baked	  from	  this	  flour	  mix	  compared	  to	  a	  bread	  baked	  on	  an	  existing	  flour	  mix	  on	  
the	  market.	  	  

Method	  and	  Materials:	  A	  naturally	  gluten-‐free	  flour	  mix	  has	  been	  developed	  through	  
test	  baking	  of	  eleven	  bread	  from	  eight	  different	  naturally	  gluten-‐free	  flours	  in	  various	  
combinations.	  After	  the	  test	  baking	  and	  evaluation	  one	  bread	  was	  appointed	  the	  best	  
one	  out	  of	  the	  eleven.	  A	  quantitative	  survey	  was	  conducted	  by	  a	  consumer	  test	  -‐	  
preference	  test	  where	  the	  bread	  went	  up	  against	  a	  bread	  baked	  on	  an	  existing	  flour	  mix	  
on	  the	  market	  and	  acceptance	  testing	  with	  the	  scale	  of:	  think	  very	  badly	  of	  (1)	  to	  feel	  
very	  good	  about	  (5).	  

Results:	  There	  was	  a	  significant	  difference	  in	  consumer	  preferences	  between	  the	  loaves.	  
Of	  the	  103	  respondents	  who	  participated	  in	  the	  study,	  75	  %	  favored	  the	  developed	  mix	  
and	  15	  %	  favored	  the	  existing	  mix	  on	  the	  market.	  The	  two	  loaves	  had	  a	  mean	  of	  3.6	  and	  
2.6	  points	  on	  the	  scale	  and	  a	  median	  of	  4	  and	  2.	  However,	  83	  %	  considered	  the	  price	  for	  
the	  bread	  made	  with	  the	  developed	  flour	  mix	  too	  high.	  The	  developed	  flour	  mix	  
contained	  79	  g	  of	  whole	  grains	  per	  100	  g	  while	  the	  Finax	  flour	  mix	  did	  not	  contain	  any	  
whole	  grains.	  

Conclusion:	  With	  the	  developed	  flour	  mix,	  the	  aim	  to	  develop	  a	  naturally	  gluten-‐free	  
flour	  mix	  with	  whole	  grain	  working	  for	  baking	  bread	  could	  be	  achieved.	  The	  consumer	  
test	  showed	  that	  the	  developed	  flour	  mix	  was	  preferred	  in	  front	  of	  the	  already	  existing	  
one	  on	  the	  market.	  The	  bread	  baked	  on	  the	  prepared	  flour	  mix	  had	  higher	  nutritional	  
value	  compared	  to	  Finaxbrödet.	  However,	  it	  resulted	  in	  a	  price	  that	  was	  perceived	  as	  too	  
high	  by	  consumers.
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1.   Introduktion  
1.1.  Celiaki  
	  

1.1.1. Vad  är  celiaki?  
Celiaki	  är	  en	  kronisk	  sjukdom	  som	  innebär	  intolerans	  mot	  gluten	  (Holtmeier	  och	  
Caspary,	  2006).	  Glutenproteinet	  gliadin	  orsakar	  skador	  på	  tunntarmens	  slemhinna	  och	  
triggar	  igång	  en	  autoimmun	  reaktion	  i	  tunntarmen	  som	  gör	  att	  kroppens	  immunförsvar	  
förstör	  det	  egna	  tarmluddet	  vilket	  leder	  till	  en	  maldigestion	  och	  malabsorption	  av	  
näringsämnen	  och	  vitaminer	  (Fasano	  och	  Catassi,	  2001).	  

1.1.2. Vem  drabbas  av  celiaki?  
Cirka	  35	  000	  svenskar	  är	  diagnostiserade	  med	  celiaki	  men	  mörkertalet	  tros	  vara	  så	  stort	  
som	  200	  000	  personer.	  Såväl	  barn	  som	  vuxna	  drabbas	  av	  celiaki,	  dock	  är	  sjukdomen	  
vanligare	  bland	  kvinnor	  än	  män.	  (Celiakiförbundet,	  2013)	  Orsaken	  till	  varför	  en	  person	  
inte	  tål	  gluten	  är	  inte	  fastställd,	  men	  det	  är	  bevisat	  att	  olika	  faktorer	  måste	  
sammanträffa.	  Ärftlighet	  spelar	  stor	  roll	  och	  det	  är	  upp	  till	  tio	  gånger	  vanligare	  med	  
celiaki	  hos	  personer	  som	  har	  det	  i	  släkten.	  Den	  typiska	  genkombinationen	  tros	  
förekomma	  hos	  40	  procent	  av	  icke	  glutenintoleranta	  personer.	  Teorier	  finns	  att	  
glutenintolerans	  kan	  utlösas	  av	  yttre	  faktorer	  som	  exempelvis	  vid	  en	  
magsäcksoperation,	  virusinfektion	  eller	  vid	  extrem	  kosthållning.	  Celiaki	  kan	  utvecklas	  
stegvis	  och	  behöver	  i	  ett	  tidigt	  skede	  inte	  visa	  några	  symptom	  men	  senare	  i	  livet	  övergå	  
till	  tydliga	  symptom.	  (Hallert,	  Stenhammar	  och	  Grehn,	  2005,	  s.	  17-‐18)	  

1.1.3. Symptom  
Celiaki	  delas	  in	  i	  olika	  typer	  (Hallert,	  Stenhammar	  och	  Grehn,	  2005,	  s.	  15).	  ”Typisk	  
celiaki”	  visar	  sig	  oftast	  som	  ihållande	  trötthet,	  tarmbesvär,	  diarré	  och	  buksmärtor.	  ”Icke	  
typisk	  celiaki”	  kan	  ge	  symptom	  som	  exempelvis	  blodbrist,	  hudbesvär,	  rubbningar	  i	  
kroppens	  immunsystem	  och	  sköldkörtel.	  Även	  kortväxthet	  kan	  bero	  på	  ”icke	  typisk	  
celiaki”.	  Andra	  typer	  av	  celiaki	  behöver	  inte	  ge	  lika	  tydliga	  symptom,	  och	  ett	  sådant	  
exempel	  är	  ”tyst	  celiaki”,	  vilket	  drabbar	  personer	  som	  har	  celiaki-‐antikroppar	  i	  blodet	  
men	  som	  har	  en	  oskadad	  tunntarmsslemhinna	  och	  normala	  prover	  i	  övrigt.	  Därmed	  
förekommer	  inga	  besvär	  av	  glutenintolerans	  men	  det	  finns	  risk	  för	  senare	  försämring.	  
”Slumrande	  celiaki”	  är	  ytterligare	  en	  typ	  som	  endast	  drabbar	  personer	  med	  ärftliga	  
förutsättningar.	  Dessa	  personer	  har	  inga	  tecken	  på	  celiaki	  i	  varken	  blodprov	  eller	  
tarmslemhinnan.	  (Hallert,	  Stenhammar	  och	  Grehn,	  2005,	  s.	  15-‐16)	  

1.1.4. Diagnos  
Diagnosen	  Celiaki	  ställs	  utav	  läkare	  utifrån	  ett	  antal	  kriterier.	  Vuxna	  får	  tecken	  på	  
tunntarmskada,	  det	  vill	  säga	  frånvaro	  av	  tarmludd,	  förhöjda	  nivåer	  av	  så	  kallade	  celiaki-‐
antikroppar	  och	  återväxt	  av	  tarmludd	  vid	  intag	  av	  glutenfri	  kost.	  (Hallert,	  Stenhammar	  
och	  Grehn,	  2005,	  s.	  55-‐56)	  En	  tunntarmsbiopsi	  är	  den	  enda	  definitiva	  
undersökningsmetoden	  för	  att	  fastställa	  att	  det	  rör	  sig	  om	  celiaki	  (Kennedy	  och	  
Feighery,	  2000).	  Med	  tunntarmsbiopsi	  menas	  att	  ett	  slemhinneprov	  från	  övre	  delen	  av	  
tunntarmen	  tas	  och	  analyseras.	  Tarmluddets	  utseende	  studeras	  samt	  om	  det	  finns	  
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inflammatoriska	  celler	  i	  tarmslemhinnan.	  Utseendet	  på	  tunntarmen	  vid	  celiaki	  graderas	  
på	  olika	  sätt,	  där	  en	  förenklad	  klassifikation	  ser	  ut	  som	  följande,;	  normal	  slemhinna,	  
retad	  slemhinna	  och	  typiska	  celiakiförändringar.	  Vad	  som	  är	  viktigt	  innan	  en	  tarmbiopsi	  
görs	  är	  att	  inta	  kost	  innehållande	  gluten.	  Har	  personen	  i	  fråga	  slutat	  äta	  gluten	  kan	  
resultaten	  bli	  missvisande.	  (Hallert,	  Stenhammar	  och	  Grehn	  2005,	  s.	  55-‐56)	  

1.1.5. Behandling  och  att  leva  med  celiaki  
Den	  enda	  behandlingen	  som	  existerar	  mot	  celiaki	  är	  en	  livslång	  behandling	  som	  innebär	  
att	  en	  strikt	  glutenfri	  kost	  bör	  följas,	  det	  vill	  säga	  utan	  vete,	  råg	  och	  korn.	  För	  en	  säker	  
kost	  krävs	  kontinuerlig	  utbildning	  av	  patienter	  och	  deras	  familjer	  från	  både	  läkare	  och	  
dietister.	  (Fasano	  och	  Catassi,	  2001)	  

En	  person	  med	  glutenintolerans	  måste	  behandla	  sig	  själv	  vilket	  medför	  konsekvenser	  i	  
vardagen.	  Flera	  studier	  visar	  att	  tillgången	  på	  glutenfria	  produkter	  är	  begränsad	  och	  
dess	  sensoriska	  aspekter	  som	  exempel	  smak,	  textur	  och	  utseende	  utgör	  ett	  missnöje,	  
både	  vid	  måltider	  i	  skola	  och	  vid	  restaurangbesök.	  (Olsson	  et	  al.	  2008,	  Singh	  och	  Whelan,	  
2011)	  Ungdomar	  som	  lever	  med	  celiaki	  anser	  det	  besvärligt	  att	  leva	  ett	  normalt	  
vardagsliv.	  Dels	  för	  att	  speciella	  livsmedel	  måste	  intas,	  men	  främst	  för	  att	  utbudet	  är	  
sämre	  och	  att	  de	  även	  måste	  vara	  uppmärksamma	  då	  många	  produkter	  kan	  innehålla	  
dolt	  gluten	  .(Olsson	  et	  al.	  2008)	  Vidare	  är	  även	  glutenfria	  livsmedel	  betydligt	  dyrare	  än	  
andra	  livsmedel,	  då	  speciellt	  bröd	  (Singh	  och	  Whelan,	  2011).	  

Studier	  har	  även	  visat	  att	  kvinnor	  med	  celiaki	  anser	  sig	  ha	  en	  lägre	  hälsorelaterad	  
livskvalitet	  än	  män,	  främst	  under	  den	  obehandlade	  perioden	  (Norstöm	  et	  al.	  2011).	  

1.2. Brödets  bakgrund  och  betydelse  i  kosten  
Från	  allra	  första	  början	  konsumerades	  cerealier	  i	  rå	  form	  (Jonsson	  et	  al.	  2007,	  s.	  363-‐
364).	  Det	  var	  först	  senare	  människan	  lärde	  sig	  krossa	  sädesslagen	  mellan	  stenar	  till	  
mjöl.	  Mjölet	  var	  grovt	  och	  användes	  till	  gröt	  och	  välling.	  De	  första	  bröden	  var	  ojästa	  och	  
bestod	  av	  en	  grötsmet	  som	  gräddades.	  De	  första	  jästa	  bröden	  tros	  ha	  tillverkats	  för	  
minst	  7000	  år	  sedan.	  Under	  denna	  långa	  tid	  har	  brödet	  haft	  en	  stor	  betydelse	  i	  såväl	  
vardag	  som	  fest,	  bevis	  på	  detta	  är	  vår	  starka	  brödkultur	  i	  modern	  tid.	  Olika	  brödsorter	  
har	  under	  denna	  tid	  tydligt	  markerat	  sociala	  skillnader	  (ibid).	  Förr	  var	  det	  endast	  de	  
rika	  som	  hade	  råd	  att	  äta	  bröd	  bakat	  på	  siktat	  vetemjöl,	  de	  fattiga	  fick	  nöja	  sig	  med	  bröd	  
bakat	  på	  fullkornsmjöl.	  Från	  allra	  första	  början	  jästes	  degarna	  på	  surdeg	  men	  även	  med	  
jäst	  från	  öl-‐	  och	  vinbryggerier.	  Brödfynd	  från	  vikingagravar	  har	  visat	  att	  förutom	  korn	  
användes	  ärtor	  och	  delar	  av	  barken	  från	  tall	  till	  att	  baka	  bröd	  på.	  Under	  senare	  delen	  av	  
medeltiden	  började	  råg	  användas	  allt	  mer.	  Slutet	  av	  1900-‐talet	  minskade	  
rågmjölskonsumtionen	  medan	  bröd	  bakat	  på	  siktat	  vetemjöl	  ökade.	  De	  flesta	  bröden	  
bakades	  hemma,	  men	  i	  samband	  med	  inflyttningen	  till	  städerna	  etablerades	  de	  första	  
bagerierna.	  Även	  den	  framtagna	  bagerijästen	  hade	  tagit	  över.	  	  Nu	  bakades	  nästan	  allt	  
bröd	  av	  bageriindustrier	  eller	  lokala	  av	  bagerier.	  Under	  senare	  hälften	  av	  1900-‐talet	  har	  
brödkonsumtionen	  i	  Sverige	  genomgått	  en	  stor	  förändring,	  och	  utbudet	  av	  brödsorter	  
har	  ökat	  avsevärt.	  (Jonsson	  et	  al.	  2007,	  s.	  363-‐364)	  	  

En	  ökad	  förekomst	  av	  glutenintolerans	  har	  bidragit	  till	  att	  utbudet	  av	  glutenfria	  
produkter	  ökat	  (Jonsson	  et	  al	  2007,	  s.	  363-‐364).	  Som	  tidigare	  nämnt	  anses	  utbudet	  av	  
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glutenfria	  produkter	  fortfarande	  vara	  begränsat	  och	  inte	  av	  bra	  kvalitet	  vad	  det	  gäller	  
smak,	  textur	  och	  utseende	  (Olsson	  et	  al.	  2008).	  

Resultat	  från	  den	  svenska	  nationella	  kostundersökningen	  ”Riksmaten	  2010-‐11”	  visar	  att	  
98	  %	  av	  de	  som	  deltog	  i	  undersökningen	  åt	  bröd.	  Kvinnor	  åt	  i	  genomsnitt	  75	  gram	  bröd	  
per	  dag	  och	  män	  102	  gram	  bröd	  per	  dag.	  (Amcoff	  et	  al.	  2012)	  Studien	  visade	  även	  att	  
bröd	  bidrar	  med	  en	  stor	  mängd	  kostfibrer	  och	  är	  den	  största	  källan	  till	  fullkorn	  i	  kosten.	  
Livsmedelsverket	  har	  tagit	  fram	  fem	  kostråd	  som	  riktlinjer	  för	  att	  äta	  hälsosamt.	  Ett	  
utav	  dessa	  är	  att	  i	  första	  hand	  välja	  fullkorn,	  vid	  val	  av	  bröd,	  gryn,	  pasta	  och	  ris.	  
(Livsmedelsverket,	  2013)	  Fullkornsintaget	  i	  Riksmaten	  2010-‐	  11	  var	  i	  genomsnitt	  39	  
gram	  för	  kvinnor	  och	  46	  gram	  för	  män	  per	  dag.	  Med	  denna	  mängd	  är	  riktlinjerna	  för	  
intaget	  av	  fullkorn	  inte	  uppfyllt,	  då	  dessa	  ligger	  på	  70	  gram	  för	  kvinnor	  och	  90	  gram	  för	  
män	  per	  dag.	  (Amcoff	  et	  al.	  2012)	  Det	  dagliga	  rekommenderade	  intaget	  (RDI)	  av	  
kostfiber	  är	  minst	  25-‐35	  gram	  för	  vuxna	  (NNR,	  2012).	  Till	  kostfiber	  räknas	  cellulosa,	  
hemicellulosa,	  pektin,	  lösliga	  fibrer	  samt	  även	  vissa	  typer	  av	  resistent	  stärkelse	  och	  
lignin	  (Amcoff	  et	  al.	  2012).	  Livsmedelsverkets	  föreskrift	  skärper	  2014	  kraven	  för	  
nyckelhålsmärkning.	  Kravet	  för	  fullkorn	  i	  bröd	  och	  brödmixer	  höjs	  till	  minst	  30	  %	  av	  
brödets	  torrsubstans	  respektive	  minst	  10	  %	  för	  glutenfria	  bröd	  och	  mjölmixer.	  
Kostfiberhalten	  i	  ett	  bröd	  eller	  en	  brödmix	  ska	  uppgå	  till	  minst	  5	  g	  per	  100	  g	  för	  samma	  
märkning.	  (LIVSFS,	  2014)	  	  

Enligt	  Grehn	  et	  al.	  (2001)	  är	  risken	  för	  ett	  lågt	  fiberintag	  hos	  glutenintoleranta	  personer	  
betydande	  då	  bröd	  är	  en	  stor	  källa	  till	  kostfiber.	  Även	  intaget	  av	  folat,	  vitamin	  B12,	  
kalcium,	  fosfor	  och	  zink	  är	  lågt	  hos	  celiakipatienter.	  Kvinnor	  med	  celiaki	  äter	  
förhållandevis	  mycket	  frukt	  och	  grönsaker	  inklusive	  juice	  vilket	  kompletterar	  
kostfiberintaget	  till	  viss	  del.	  Männen	  är	  dock	  sämre	  på	  att	  konsumera	  dessa	  livsmedel.	  
(Grehn	  et	  al.	  2001)	  

1.3. Utbud  av  glutenfria  produkter  på  marknaden  
Utbudet	  av	  färdigförpackade	  glutenfria	  produkter	  är	  begränsat	  på	  marknaden	  
(Gallagher,	  Gormley	  och	  Arendt,	  2004).	  Många	  produkter	  som	  finns	  på	  marknaden	  är	  
dessutom	  av	  låg	  kvalitet	  både	  vad	  gäller	  struktur	  och	  smak	  (Arendt	  et	  al.	  2002).	  Många	  
utav	  mjölmixerna	  innehåller	  även	  skummjölkspulver	  (Finax,	  2014).	  Många	  
glutenintoleranta	  personer	  har	  skador	  på	  tarmen	  vilket	  kan	  leda	  till	  en	  nedreglering	  av	  
laktasaktiviteten	  (Ortolani	  och	  Pastorello,	  1997),	  produkter	  med	  skummjölkspulver	  är	  
då	  inte	  att	  rekommendera.	  

Glutenfria	  produkter	  innehåller	  även	  begränsat	  med	  fullkorn.	  Fullkorn	  finns	  i	  
spannmålsprodukter,	  antingen	  som	  hela	  korn,	  krossade	  eller	  som	  malda	  till	  
fullkornsmjöl.	  För	  att	  kallas	  fullkorn	  måste	  mjöl	  av	  hela	  kornet	  finnas	  med,	  vilket	  
innebär	  frövita,	  grodd	  och	  kli.	  Då	  fullkorn	  förekommer	  främst	  i	  spannmålprodukter	  kan	  
detta	  leda	  till	  att	  personer	  med	  celiaki	  inte	  får	  i	  sig	  tillräcklig	  mängd.	  Dock	  finns	  naturligt	  
glutenfria	  alternativ	  som	  är	  rika	  på	  fullkorn,	  exempelvis	  durra	  och	  råris.	  
(Livsmedelverket,	  2013)	  Dessa	  mjölsorter	  finns	  i	  liten	  mängd	  i	  de	  befintliga	  
mjölmixerna	  på	  marknaden.	  Därför	  är	  ett	  alternativ	  att	  själv	  baka	  glutenfritt	  bröd	  genom	  
att	  blanda	  sin	  egen	  mjölmix.	  I	  tabell	  1	  nedan	  visas	  ett	  urval	  av	  marknadens	  utbud	  av	  
naturligt	  glutenfria	  produkter	  är	  användbara	  till	  bakning.	  	  
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Tabell	  1.	  Urval,	  pris	  och	  kostfiberinnehåll	  av	  naturligt	  glutenfria	  produkter	  på	  svenska	  
marknaden,	  användbara	  i	  bakning	  

Produkt	  	   Kost-‐
fiber	  
(per	  
100g
)	  

Ca	  pris	  
(kr	  
per	  
100	  g)	  	  

Bakegenskaper	  	  

Fibrex	   67	   5,201	   Har	  en	  vattenhållande	  förmåga	  (Filipovic	  et	  al.	  
2007).	  

Pofiber	   70	  	   14,401	   En	  fiber	  med	  neural	  smak	  och	  lukt	  samt	  med	  en	  
hög	  vattenhållande	  förmåga	  (Jonsson	  et	  al.	  
2007).	  

Psylliumfröskal	   85	   16,501	   Bildar	  en	  gel	  och	  har	  en	  vattenbindande	  
förmåga	  (Cappa,	  Lucisano	  och	  Mariotti,	  2013).	  

Fiberhusk	   85	   26,901	   Bildar	  en	  gel	  och	  har	  en	  vattenbindande	  
förmåga,	  samma	  produkt	  som	  psylliumfröskal	  
fast	  mer	  finmalt	  (Cappa,	  Lucisano	  och	  Mariotti,	  
2013).	  

Rårismjöl	  *	   1,9	   6,402	   Behöver	  en	  längre	  mekaniskt	  bearbetning	  vid	  
tillverkning	  av	  en	  deg	  på	  grund	  av	  kompakta	  
partiklar	  (De	  la	  Hera,	  Martinez	  och	  Gómez,	  
2013).	  

Rismjöl	   2,4	   41	   Har	  en	  neutral	  smak	  och	  är	  därför	  en	  bra	  
ersättning	  till	  vetemjöl	  (Gallaghera,	  Gormleya	  
och	  Arendtb,	  2004).	  

Durramjöl	  *	   10	   11,503	   Bra	  ersättningsprodukt	  till	  gluten	  då	  de	  har	  
liknande	  egenskaper	  och	  inte	  bidrar	  med	  någon	  
bismak	  (Stoven,	  Murray	  och	  Marietta,	  2012).	  

Quinoamjöl	   7	   112	   	  Har	  en	  hög	  vattenbindande	  förmåga.	  
Förbättrar	  brödliknande	  egenskaperna	  hos	  
glutenfritt	  bröd	  (Dana	  et	  al.	  2013).	  

Bovetemjöl	   6	   5,501	   Ger	  brödet	  en	  högre	  volym	  och	  förlänger	  
brödets	  hållbarhet	  (Wronkowska,	  Haros	  och	  
Soral-‐Śmietana,	  2013).	  

Majsmjöl	   3	   3,501	   Ger	  en	  bra	  volym	  på	  brödet	  (De	  la	  Hera	  et	  al.	  
2012).	  

Kikärtsmjöl	   17	   112	   Det	  ger	  en	  bra	  volym,	  ett	  mjukt	  inkråm	  och	  en	  
homogen	  struktur	  i	  brödet.	  Ett	  bra	  alternativ	  
till	  sojamjöl	  (Miñarro	  et	  al.	  2012).	  

Maizena(majsstärke
lse)	  

0	   41	   Majsstärkelse	  eller	  maizena	  utvinns	  ur	  majs.	  
Majsstärkelse	  används	  som	  förtjockningsmedel	  
(Jonsson	  et	  al.	  2007).	  

Sojamjöl	   12	   5,201	   Sojamjöl	  som	  ger	  stora	  gasblåsor	  och	  därmed	  
ger	  en	  bra	  volym	  till	  brödet.	  Har	  en	  neutral	  
smak	  (Gallaghera,	  Gormleya	  och	  Arendtb,	  
2004).	  	  

*	  Innehåller	  fullkorn.	  1	  MatHem.se,	  2	  Ica	  maxi,	  3	  Friends	  of	  Adam	  
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Viktigt	  är	  att	  dessa	  glutenfria	  mjölsorter	  och	  andra	  glutenfria	  produkter	  på	  marknaden	  
märks	  noga	  för	  att	  göra	  det	  enklare	  och	  säkrare	  för	  personer	  med	  celiaki	  att	  hitta	  dessa	  
produkter.	  Därför	  finns	  en	  symbol,	  som	  ser	  likadan	  ut	  i	  hela	  Europa,	  som	  föreställer	  ett	  
överstruket	  sädesax,	  som	  finns	  på	  de	  flesta	  glutenfria	  produkterna	  (figur	  1).	  Symbolen	  
visar	  att	  produkten	  garanterat	  är	  fri	  från	  gluten	  eller	  innehåller	  minimala	  mängder	  
gluten	  och	  kan	  därför	  konsumeras	  av	  personer	  med	  glutenintolerans.	  

	  
Figur	  1.	  Sädesaxet	  Glutenintolerans	  

(Celiakiförbundet,	  2014)	  

För	  att	  ett	  livsmedel	  ska	  få	  märkas	  som	  glutenfritt	  ska	  den	  enligt	  EU	  lagstiftningen	  
41/2009	  för	  glutenfria	  livsmedel	  innehålla	  mindre	  än	  20	  ppm	  (mg/kg)	  gluten	  
(Livsmedelsverket,	  2009).	  

1.4. Bakningsprocessen  –  vad  händer  och  vad  är  skillnaden  vid  bakning  
med  glutenfritt  

I	  bakningsprocesssen	  ingår	  tre	  viktiga	  steg,	  dessa	  är	  degberedning,	  hävning	  och	  
avbakning.	  Med	  degberedning	  menas	  vägning	  av	  ingredienser	  samt	  knådning	  av	  degen.	  
Hävning	  innebär	  att	  degen	  mognar	  och	  jäser	  antingen	  med	  hjälp	  av	  jäst	  eller	  kemiska	  
hävningsmedel.	  Med	  avbakning	  menas	  gräddning	  av	  brödet.	  (Jonsson	  et	  al.	  2007,	  s.	  369-‐
374)	  	  	  	  	  

Gluten	  är	  det	  huvudsakliga	  strukturbildande	  proteinet	  i	  vetemjöl	  och	  bidrar	  till	  de	  
elastiska	  egenskaperna	  hos	  en	  deg	  (Arendt	  et	  al.	  2002).	  Glutentrådar	  bildar	  under	  
knådning	  ett	  tredimensionellt	  nätverk	  som	  vid	  jäsning	  bevarar	  gasbubblorna	  i	  brödet,	  
vilka	  under	  gräddningen	  stelnar	  och	  bidrar	  till	  ett	  högt,	  luftigt	  och	  poröst	  bröd	  (Jonsson	  
et	  al.	  2007,	  s.	  369-‐374).	  Vid	  bakning	  av	  glutenfritt	  bröd	  sker	  inte	  denna	  process	  vilket	  
ger	  brödet	  en	  annan	  sorts	  struktur,	  oftast	  en	  lätt,	  kompakt	  och	  smulig	  textur.	  Det	  är	  
svårt	  att	  hitta	  ersättningsprodukter	  till	  gluten	  som	  ger	  ett	  liknande	  resultat.	  (Anton	  och	  
Artfield,	  2007)	  Frånvaro	  av	  gluten	  vid	  brödbakning	  medför	  problem	  och	  utgör	  en	  stor	  
utmaning	  vilket	  har	  lett	  till	  ett	  ökat	  intresse	  att	  hitta	  ett	  fungerande	  alternativ	  till	  gluten	  
med	  liknande	  egenskaper	  (Arendt	  et	  al.	  2002).	  Tidigare	  forskning	  har	  framförallt	  
uppmärksammat	  problemet	  med	  att	  få	  rätt	  textur	  och	  luftighet	  på	  glutenfria	  bröd	  och	  
bakverk	  (Dana	  Elgeti	  et	  al.	  2013,	  MartIinez,	  Marcos	  och	  Gómez,	  2013).	  Bakning	  av	  
glutenfria	  bröd	  med	  fiberrika	  ingredienser	  har	  dock	  visat	  sig	  ge	  en	  positiv	  effekt	  på	  
strukturen	  i	  det	  slutgiltiga	  resultatet.	  Det	  bidrar	  till	  att	  inkråmet	  får	  en	  mjukhet	  tack	  
vare	  fibrernas	  vattenbindande	  förmåga	  och	  behåller	  även	  fukten	  vilket	  gör	  brödet	  
mindre	  smuligt,	  framförallt	  då	  det	  innehåller	  lösliga	  sockerbetsfibrer	  (Fibrex).	  (Cappa,	  
Lucisano	  och	  Mariotti,	  2013)	  
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1.5. Sensorik  och  konsumentpreferenser  
Definitionen	  av	  begreppet	  sensorisk	  analys	  citerad	  från	  Sveriges	  sensoriska	  nätverk	  
(SSN,	  2014).	  “Sensorisk	  analys	  är	  en	  vetenskaplig	  disciplin	  som	  mäter,	  analyserar	  och	  
tolkar	  reaktioner	  på	  egenskaper	  hos	  livsmedel	  och	  andra	  material	  som	  de	  upplevs	  med	  
våra	  sinnen:	  syn,	  lukt,	  smak,	  känsel	  och	  hörsel”.	  

Vid	  utveckling	  av	  nya	  produkter	  är	  sensorik	  en	  viktig	  del.	  Vázquez-‐Araújo	  et	  al.	  (2012)	  
har	  kommit	  fram	  till	  att	  konsumenters	  främsta	  och	  viktigaste	  anledning	  till	  att	  
konsumera	  en	  produkt	  är	  dess	  sensoriska	  samt	  hälsofrämjande	  egenskaper.	  Texturen	  är	  
ett	  viktigt	  attribut	  för	  en	  persons	  gillande	  för	  en	  viss	  produkt	  (Kihlberg	  et	  al.	  2005).	  
Likaså	  har	  smaken	  en	  stor	  inverkan	  på	  människors	  val	  av	  livsmedel.	  Människors	  sinnen	  
har	  alltid	  använts	  för	  överlevnad	  och	  njutning.	  Med	  hjälp	  av	  sinnena	  kan	  den	  mat	  vi	  äter	  
utvärderas.	  Känsel,	  lukt	  och	  smak	  är	  de	  viktigaste	  faktorerna	  vid	  val	  av	  produkt.	  
Gällande	  smak	  är	  det	  inte	  bara	  sinnena,	  det	  vill	  säga	  den	  sensoriska	  upplevelsen,	  som	  
styr	  utan	  även	  kulturella	  idéer	  och	  uppskattningar	  som	  inkluderas	  i	  människans	  
acceptans.	  Detta	  bygger	  på	  uppfostran,	  den	  tid	  vi	  lever	  i,	  klasstillhörighet	  och	  även	  
yrkesval.	  (Gustavsson	  et	  al.	  2014,	  s.	  13-‐14)	  

Konsumentpreferenser	  och	  acceptans	  för	  en	  produkt	  är	  en	  av	  flera	  faktorer	  som	  svarar	  
för	  hur	  bra	  produkten	  kommer	  att	  sälja	  på	  marknaden.	  Ett	  konsumenttest	  ses	  därför	  
som	  en	  bra	  metod	  för	  att	  se	  hur	  ens	  produkt	  kommer	  överleva	  på	  marknaden.	  Sensorisk	  
analys	  är	  ett	  betydelsefullt	  redskap	  vid	  utveckling,	  utvärdering	  och	  marknadsföring	  av	  
en	  produkt.	  (Gustavsson	  et	  al.	  2014,	  s.	  18)	  

Glutenfria	  produkter	  är	  inte	  enbart	  av	  intresse	  för	  glutenintoleranta	  personer,	  utan	  även	  
för	  de	  som	  har	  närstående	  vilka	  är	  i	  behov	  av	  glutenfritt.	  Tidigare	  studier	  har	  visat	  att	  
produkter	  märkta	  “naturligt	  glutenfri”	  föredras	  framför	  produkter	  märkta	  men	  endast	  
”glutenfri”.	  (Vázquez-‐Araújo,	  Chambers	  och	  Cherdchu,	  2012)	  Då	  glutenfria	  produkter	  
innehåller	  begränsat	  med	  fullkorn	  och	  tidigare	  forskning	  visat	  att	  utbudet,	  samt	  att	  de	  
sensoriska	  egenskaperna	  för	  dessa	  produkter	  inte	  uppskattas	  av	  konsumenterna	  
(Olsson	  et	  al.	  2008),	  kan	  en	  utveckling	  av	  en	  naturligt	  glutenfri	  mjölmix	  med	  fullkorn	  ses	  
som	  ett	  steg	  i	  rätt	  riktning.	  

2. Syfte  
Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  utveckla	  en	  naturligt	  glutenfri	  mjölmix	  med	  fullkorn	  för	  
bakning	  av	  matbröd	  samt	  undersöka	  konsumenters	  acceptans	  och	  preferens	  för	  ett	  bröd	  
bakat	  på	  denna	  mjölmix	  jämfört	  med	  ett	  bröd	  bakat	  på	  en	  redan	  befintlig	  mjölmix	  på	  
marknaden.	  

2.1. Frågeställningar  
•	  Vilka	  glutenfria	  produkter	  ger	  bäst	  resultat	  vid	  bakning	  av	  glutenfritt	  bröd?	  

•	  Är	  det	  möjligt	  att	  utveckla	  en	  naturligt	  glutenfri	  mjölmix	  med	  fullkorn	  som	  kan	  
jämföras	  med	  en	  redan	  befintligt	  naturligt	  glutenfri	  mjölmix	  på	  marknaden?	  



	  

11	  
	  

•	  Vad	  är	  konsumenters	  acceptans	  och	  preferens	  till	  bröd	  bakat	  på	  den	  naturligt	  
glutenfria	  mjölmixen	  jämfört	  med	  en	  befintligt	  naturligt	  glutenfri	  mjölmix	  på	  
marknaden?	  

•	  Finns	  det	  en	  prisskillnad	  mellan	  de	  naturligt	  glutenfria	  mjölmixerna	  och	  hur	  uppfattas	  
den	  av	  konsumenterna?	  

•	  Finns	  det	  en	  skillnad	  i	  näringsvärdet	  mellan	  de	  olika	  naturligt	  glutenfria	  mjölmixerna?	  

3. Metod  och  material   
I	  figur	  2	  nedan	  beskrivs	  studiens	  arbetsprocess.	  

	  
Figur	  2.	  Beskrivning	  av	  arbetsprocessen	  

3.1. Litteratursökning  
För	  informationssökning	  har	  bland	  annat	  databasen	  Scopus	  och	  Google	  Scholar	  använts	  
med	  sökorden:	  Celiac	  disease,	  glutenfree	  flourmix,	  *gluten-‐free	  *bread	  quality,	  sensoric,	  
glutenfree	  flour,	  prevelence	  of	  celiac	  disease,	  baking	  process,	  med	  mera.	  

3.2. Val  av  metod  
En	  naturligt	  glutenfri	  mjölmix	  har	  tagits	  fram	  genom	  provbakningar.	  En	  kvantitativ	  
undersökning	  genomfördes	  genom	  ett	  konsumenttest	  där	  två	  bröd	  bakade	  på	  naturligt	  
glutenfria	  mjölmixer	  testades.	  Ena	  var	  den	  framtagna	  mjölmixen	  och	  den	  andra	  en	  redan	  
befintlig	  mjölmix	  på	  marknaden.	  Konsumenttestet	  var	  ett	  acceptans-‐	  och	  preferenstest	  
enligt	  metoden	  för	  tvåsidigt	  partest,	  då	  vi	  visste	  att	  det	  fanns	  en	  skillnad	  mellan	  de	  två	  
bröden	  bakat	  på	  mjölmixerna	  men	  inte	  visste	  hur	  stor	  skillnaden	  var	  och	  hur	  den	  skulle	  
uppfattas	  av	  konsumenterna.	  (Risvik,	  Martens	  och	  Lundgren,	  1985)	  Ett	  acceptanstest	  
görs	  för	  att	  se	  hur	  väl	  konsumenter	  föredrar	  en	  viss	  produkt.	  Produkten	  jämförs	  ofta	  
med	  en	  liknande	  produkt	  på	  marknaden	  och	  en	  hedonisk	  skala	  används	  för	  att	  indikera	  
gradvis	  gillande	  från	  lite	  till	  mycket.	  Medan	  man	  vid	  ett	  preferenstest	  inte	  mäter	  graden	  
av	  gillande	  utan	  vilken	  produkt	  som	  föredras.	  (Meilgaard,	  Vance	  Civille,	  Carr,	  2007,	  s	  
274-‐275)	  

1.	  Li&eraturstudier,	  
bakegenskaper	  

Naturligt	  glutenfria	  
mjölsorter	  

2.	  Framtagning	  av	  
grundrecept	  

3.	  Provbakning	  och	  
utvärdering	  av	  5	  

bröd	  

4.	  Provbakning	  av	  
justerade	  recept	  4	  

bröd	  
5.	  Gruppdiskussion	  

4	  bröd	  
6.	  Bakning	  av	  

justerat	  slutrecept	  
2	  bröd	  

Konsumen&est	  
Bakning	  av	  bröd	  

med	  på	  marknaden	  
befintlig	  mjölmix	  	  
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3.3. Beredning  av  bröd/provbakning  
Totalt	  bakades	  tolv	  stycken	  glutenfria	  bröd	  vid	  tre	  tillfällen	  då	  målet	  var	  att	  ta	  fram	  ett	  
gott	  bröd	  vilket	  uppnåddes	  i	  provbakning	  tre	  (tabell	  3).	  Brödet	  bakat	  på	  den	  mjölmix	  
som	  vid	  utvärdering	  gav	  bäst	  resultat	  (tabell	  5)	  jämfördes	  med	  Finax	  mjölmix	  (mjölkfri	  
med	  majs)	  (tabell	  2)	  i	  ett	  konsumenttest.	  Finax	  mjölmix	  valdes	  efter	  provbakningarna	  ut	  
till	  konsumenttestet	  då	  denna	  var	  den	  mest	  jämförbara	  mixen	  på	  marknaden	  i	  
förhållande	  till	  den	  framtagna	  mjölmixen.	  Framförallt	  då	  den	  var	  enda	  mjölkfria	  
mjölmixen	  som	  dessutom	  innehöll	  psylliumfröskal	  likt	  den	  framtagna	  mjölmixen.	  	  

Begreppet	  “naturligt”	  kommer	  i	  denna	  uppsats	  syfta	  till	  att	  glutenproteinet	  gliadin	  inte	  
existerar	  i	  råvaran	  (spannmålet,	  grödan).	  

Provbakning	  genomfördes	  i	  Buffés	  provkök	  i	  Stockholm.	  Köket	  är	  likt	  hemmamiljö.	  
Samma	  ugn	  och	  redskap	  användes	  vid	  samtliga	  provbakningar.	  Inför	  provbakningen	  
studerades	  ett	  antal	  olika	  glutenfria	  brödrecept	  på	  olika	  webbplatser	  och	  i	  olika	  
receptböcker,	  där	  ett	  grundrecept	  togs	  fram	  (tabell	  2).	  Olika	  mjölsorter	  studerades	  för	  
att	  se	  vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  respektive	  mjöl	  hade	  vid	  bakning,	  dessa	  sammanställdes	  i	  
en	  tabell	  (tabell	  1).	  Till	  provbakning	  ett	  valdes	  åtta	  olika	  naturligt	  glutenfria	  mjölsorter	  
ut	  (tabell	  3)	  och	  kombinerades	  utefter	  deras	  bakegenskaper	  (tabell	  1).	  Efter	  utvärdering	  
av	  dessa	  åtta	  bröd	  valdes	  tre	  mjölsorter	  ut	  till	  provbakning	  två	  och	  kombinerades,	  dessa	  
mjölsorter	  var	  de	  som	  hade	  bäst	  bakegenskaper	  efter	  utvärderingen	  av	  första	  
provbakningen	  (tabell	  3).	  Efter	  provbakning	  två	  valdes	  en	  mjölmix	  ut	  efter	  utvärdering	  
och	  gruppdiskussion.	  I	  provbakning	  tre	  testades	  två	  olika	  jästider,	  30	  respektive	  60	  
minuter	  för	  att	  se	  hur	  detta	  påverkade	  brödens	  egenskaper,	  det	  vill	  säga	  höjd,	  utseende,	  
textur	  och	  smak.	  

Vid	  provbakning	  av	  bröden	  har	  grundreceptet	  följts	  (tabell	  2).	  Alla	  degvätskor	  har	  
värmts	  till	  37°C	  och	  rörts	  ut	  med	  jästen	  i	  en	  bunke	  tillhörande	  en	  bakmaskin.	  Innehöll	  
recepten	  fiberhusk	  tillsattes	  denna	  i	  degvätskan	  och	  vispades	  ut	  för	  att	  förhindra	  
klumpbildning	  för	  att	  sedan	  stå	  och	  svälla	  i	  10	  minuter	  enligt	  anvisningar	  på	  
förpackningen.	  I	  alla	  degar	  blandades	  resterande	  ingredienser	  ner	  i	  degvätskan	  som	  
bearbetades	  i	  bakmaskin	  (Kitchen	  aid)	  5	  minuter	  på	  medelhastighet	  med	  tillhörande	  
degvinge.	  Vi	  valde	  att	  bearbeta	  degen	  5	  minuter	  så	  alla	  ingredienser	  blandades	  
ordentligt.	  Degen	  trycktes	  ut	  i	  en	  bakform	  som	  smorts	  med	  1	  tesked	  rapsolja.	  Bröden	  i	  
provbakning	  ett	  och	  två	  fick	  jäsa	  30	  minuter	  i	  sin	  form.	  I	  provbakning	  tre	  jäste	  bröden	  
30	  respektive	  60	  minuter.	  Bröden	  placerades	  i	  nedre	  delen	  av	  ugnen	  som	  var	  250°C,	  3	  
msk	  vatten	  hälldes	  på	  en	  plåt	  som	  stod	  i	  botten	  av	  ugnen,	  detta	  för	  att	  brödet	  skulle	  få	  en	  
hårdare	  och	  krispigare	  skorpa.	  Därefter	  sänktes	  ugnen	  direkt	  till	  200°C	  och	  bröden	  
gräddades	  tills	  innertemperaturen	  var	  98°C,	  cirka	  45	  minuter.	  Det	  färdiggräddade	  
brödet	  låg	  kvar	  i	  sin	  form	  i	  15	  minuter,	  därefter	  stjälptes	  bröden	  upp	  ur	  formen	  och	  fick	  
vila	  på	  ett	  galler	  i	  en	  timme.	  Togs	  brödet	  ut	  ur	  formen	  tidigare	  sjönk	  det	  ihop.	  Bröden	  
plastades	  sedan	  in	  med	  plastfolie.	  
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Tabell	  2.	  Grundrecept	  vid	  provbakning	  av	  bröd	  med	  olika	  naturligt	  glutenfria	  mjölsorter	  
samt	  recept	  på	  referensbrödet	  Finax	  mjölmix	  (mjölkfri	  med	  majs)	  

Ingredienser	   Grundrecept	  till	  framtagen	  
mjölmix	  (Moberg	  et	  al.	  
2013)	  

Grundrecept	  till	  
referensbrödet	  Finax	  
mjölmix	  (mjölkfri	  med	  
majs)	  *	  

Vatten	  (37°C)	   700	  g	  (7	  dl)	   700	  g	  (7	  dl)	  
Jäst	   50	  g	   50	  g	  
Rapsolja	   10	  g	  (1	  msk)	   10	  g	  (1	  msk)	  
Äggvita	   35	  g	  (1	  st)	   35	  g	  (1	  st)	  
Flytande	  honung	   50	  g	  (½	  dl)	   50	  g	  (½	  dl)	  
Salt	   10	  g	  (2	  tsk)	   10	  g	  (2	  tsk)	  
Mjölmix	   430	  g	  (7	  dl)	   450	  g	  (7dl)	  
*	  Finax	  mjölmix	  (mjölkfri	  med	  majs)	  innehåller:	  Majsstärkelse,	  Teffmjöl,	  Krossat	  
psylliumfröskal,	  Oligofruktos,	  förtjockningsmedel:	  guarkärnmjöl	  (Finax,	  2014).	  

Vid	  provbakning	  ett	  bakades	  fem	  bröd.	  Vidare	  bakades	  fyra	  bröd	  i	  provbakning	  två	  samt	  
tre	  bröd	  i	  provbakning	  tre	  där	  jästiderna	  varierades.	  Även	  referensbrödet	  till	  
konsumenttestet	  bakat	  på	  Finax	  mjölmix	  har	  provbakats.	  

Tabell	  3.	  Provbakningsschema:	  Översikt	  över	  de	  naturligt	  glutenfria	  mjölsorter	  som	  
användes	  vid	  de	  tre	  olika	  provbakningarna	  

Provbakning	  1	   Provbakning	  2	   Provbakning	  3	  
Bröd	   Mjölsort	   Bröd	   Mjölsort	   Bröd	   Mjölsort	  
1	   3	  dl	  rårismjöl	  

3	  dl	  durramjöl	  
1	  dl	  majsstärkelse	  	  
½	  dl	  psylliumfröskal	  
2	  msk	  strömald	  fibrex	  
2	  msk	  pofiber	  

6	   3	  dl	  rårismjöl	  
3	  dl	  durramjöl	  
1	  dl	  majsstärkelse	  
½	  dl	  
psylliumfröskal	  
2	  msk	  strömald	  
fibrex	  
2	  msk	  pofiber	  

101*	   4	  dl	  durramjöl	  
2	  dl	  rårismjöl	  
1	  dl	  majsstärkelse	  
½	  dl	  
psylliumfröskal	  
2	  msk	  strömald	  
fibrex	  
2	  msk	  pofiber	  

2	   2	  dl	  rårismjöl	  
2	  dl	  durramjöl	  
2	  dl	  quinoamjöl	  
1	  dl	  majsstärkelse	  
½	  dl	  psylliumfröskal	  
2	  msk	  strömald	  fibrex	  
2	  msk	  pofiber	  

7	   2,5	  dl	  rårismjöl	   
2,5	  dl	  durramjöl	   
1	  dl	  quinoamjöl 
1	  dl	  majsstärkelse	  
½	  dl	  
psylliumfröskal	  
2	  msk	  strömald	  
fibrex	  
2	  msk	  pofiber	  

112	  	   4	  dl	  durramjöl	  
2	  dl	  rårismjöl	  
1	  dl	  majsstärkels	  
½	  dl	  
psylliumfröskal	  
2	  msk	  strömald	  
fibrex	  
2	  msk	  pofiber	  

3	   2	  dl	  durramjöl	  
2	  dl	  majsmjöl	  
1	  dl	  quinoamjöl	  
1	  dl	  kikärtsmjöl	  
1	  dl	  bovetemjöl	  
½	  dl	  psylliumfröskal	  
2	  msk	  strömald	  fibrex	  

8	   4	  dl	  durramjöl	  
2	  dl	  rårismjöl	  
1	  dl	  majsstärkelse	  
½	  dl	  
psylliumfröskal	  
2	  msk	  strömald	  
fibrex	  

123	  *	   7	  dl	  Finax	  mjölmix	  
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2	  msk	  pofiber	   2	  msk	  pofiber	  
4	   3	  dl	  bovetemjöl	  

2	  dl	  majsmjöl	  
2	  dl	  rismjöl	  
2	  msk	  fiberhusk	  
2	  msk	  strömald	  fibrex	  
2	  msk	  pofiber	  

9	   4	  dl	  rårismjöl	  
2	  dl	  durramjöl	  
1	  dl	  majsstärkelse	  
½	  dl	  
psylliumfröskal	  
2	  msk	  strömald	  
fibrex	  
2	  msk	  pofiber	  

5	   2	  dl	  bovetemjöl	  
2	  dl	  sojamjöl	  
2	  dl	  majsstärkelse	  
1	  dl	  rismjöl	  
2	  msk	  fiberhusk	  
2	  msk	  strömald	  fibrex	  
2	  msk	  pofiber	  

1	  30	  minuters	  jästid,	  2	  60	  minuters	  jästid,	  3	  provbakning	  av	  den	  färdiga	  naturligt	  
glutenfria	  mjölmixen	  från	  Finax,	  
	  *bröden	  som	  användes	  i	  konsumenttestet	  

3.4. Utvärdering  
En	  subjektiv	  utvärdering	  av	  bröden	  gjordes	  genom	  att	  sensoriskt	  utvärdera	  utseende,	  
textur	  och	  smak	  samt	  mätning	  av	  höjden	  på	  bröden	  (tabell	  4).	  

Tabell	  4.	  Utvärdering	  av	  bröd	  

	   Definition	  	  
Höjd	   Hög	  och	  luftig.	  Höjden	  mättes	  med	  linjal	  på	  

i	  mitten	  av	  brödskivan.	  
Utseende	   Gyllenbrun	  skorpa.(behåller	  sin	  form	  när	  

man	  tar	  ut	  den	  ur	  ugnen)	  
Textur	   Saftig	  och	  luftig	  textur.	  	  
Smak	   Naturell	  smak,	  ingen	  bismak.	  
	  

3.5. Gruppdiskussion  
Inför	  diskussionstillfället	  skivades	  bröden	  upp	  i	  1,5	  cm	  breda	  skivor,	  därefter	  delades	  
skivorna	  på	  höjden	  i	  tre	  delar	  så	  både	  övre	  och	  undre	  skorpan	  på	  brödet	  testades	  av	  alla.	  
I	  en	  grupp	  om	  fyra	  personer,	  där	  av	  två	  var	  författarna,	  smakades	  och	  diskuterades	  de	  
fyra	  framtagna	  bröden	  från	  den	  andra	  provbakningen.	  	  Där	  bröd	  nummer	  åtta	  (4	  dl	  
durramjöl,	  2	  dl	  rårismjöl,	  1	  dl	  majsstärkelse,	  ½	  dl	  psylliumfröskal,	  2	  msk	  strömald	  fibrex	  
och	  2	  msk	  pofiber)	  valdes	  ut	  till	  konsumenttestet.	  Då	  det	  bröd	  som	  valdes	  ut	  var	  en	  
aning	  degigt	  i	  botten	  beslutades	  det	  att	  en	  provbakning	  till	  skulle	  ske	  där	  jästiden	  skulle	  
förlängas	  för	  att	  undersöka	  vidare	  om	  detta	  skulle	  ha	  någon	  inverkan	  på	  brödet.	  	  Två	  
bröd	  bakades	  med	  en	  jästid	  på	  30	  minuter	  likt	  grundreceptet	  respektive	  60	  minuter.	  
Därefter	  utvärderades	  skillnaden.	  Vid	  detta	  provbakningstillfälle	  bakades	  och	  
utvärderades	  även	  Finax	  mjölmix.	  
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A	   	  	  	  	  	  B	   	  	  	  	  	  C	   	  

Bild	  A.	  Bröd	  bakat	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen	  med	  30	  minuters	  jästid	  som	  användes	  i	  
konsumenttestet	  

Bild	  B.	  Bröd	  bakat	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen	  med	  60	  minuters	  jästid	  

Bild	  C.	  Bröd	  bakat	  på	  Finax	  mjölmix	  som	  användes	  till	  konsumenttestet	  med	  30	  minuters	  
jästid	  

3.6. Konsumenttest  
3.6.1. Bröd  
Fyra	  limpor	  á	  800	  gram	  av	  bröd	  nummer	  tio	  från	  provbakning	  tre	  (4	  dl	  durramjöl,	  2	  dl	  
rårismjöl,	  1	  dl	  majsstärkelse,	  ½	  dl	  psylliumfröskal,	  2	  msk	  strömald	  fibrex	  och	  2	  msk	  
pofiber)	  och	  fyra	  limpor	  á	  650	  gram	  av	  Finax	  mjölmix	  bakades	  enligt	  grundreceptet	  
(tabell	  2).	  Bröden	  bakades	  kvällen	  innan	  konsumenttestet	  då	  de	  skulle	  vila	  över	  natten	  
inplastade	  i	  folie	  för	  att	  underlätta	  vid	  skivning	  av	  brödet	  dagen	  efter.	  

3.6.2. Enkäter  
Enkäter	  utformades	  med	  balanserad	  serveringsordning	  (Risvik,	  Martens	  och	  Lundgren	  
1985),	  det	  vill	  säga	  lika	  många	  smakade	  prov	  ett	  som	  prov	  två	  först.	  Enkäten	  innehöll	  11	  
stycken	  frågor	  (bilaga	  1).	  Det	  var	  graden	  av	  acceptans	  och	  vilket	  prov	  som	  deltagarna	  
föredrog	  som	  undersöktes.	  Första	  frågorna	  var	  ett	  acceptanstest	  (Meilgaard,	  Vance	  
Civille,	  Carr,	  2007,	  s	  274-‐275)	  som	  handlade	  om	  de	  två	  olika	  bröden	  där	  graden	  av	  
gillande	  mättes	  på	  en	  hedonisk	  skala	  som	  hade	  fem	  steg	  (tycker	  mycket	  illa	  om(1),	  
tycker	  illa	  om(2),	  tycker	  varken	  illa	  eller	  bra	  om(3),	  tycker	  bra	  om(4),	  tycker	  mycket	  bra	  
om(5))	  samt	  ett	  alternativ	  som	  var	  “ingen	  uppfattning”.	  Även	  acceptansen	  av	  priset	  
mättes	  då	  på	  en	  fyra-‐gradig	  skala.	  Vid	  användning	  av	  en	  hedonisk	  skala	  finns	  det	  en	  
tendens	  att	  konsumenter	  använder	  mittenalternativen	  av	  skalan	  och	  undviker	  
ändpunkterna	  (Gustavsson	  et	  al.	  2014).	  Detta	  gäller	  främst	  om	  man	  använder	  en	  nio-‐
gradig	  skala.	  Genom	  att	  korta	  ner	  skalan	  underlättar	  det	  för	  bedömarna.	  Vidare	  gjordes	  
ett	  preferenstest	  (Meilgaard,	  Vance	  Civille,	  Carr,	  2007,	  s	  274-‐275),	  där	  respondenterna	  
skulle	  välja	  vilket	  bröd	  som	  föredrogs	  där	  även	  alternativet	  “inget	  utav	  dem”	  fanns.	  
Därefter	  följde	  frågor	  som	  handlade	  om	  respondenten	  och	  dennes	  bakgrund	  samt	  hur	  
ofta	  de	  åt	  bröd	  och	  vilket	  bröd	  respondenten	  vanligtvis	  äter.	  Det	  fanns	  även	  utrymme	  för	  
egna	  kommentarer.	  Priset	  för	  bröden	  som	  finns	  med	  i	  enkäten	  är	  baserat	  på	  
inköpspriset	  av	  mjölsorterna	  samt	  ingredienserna	  i	  grundreceptet.	  Åldersgränsen	  för	  
enkäten	  var	  18	  år.	  	  
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För	  ett	  tillförlitligt	  resultat	  behövdes	  minimum	  100	  deltagare	  i	  undersökningen	  
(Gustavsson	  et	  al.	  2014).	  Då	  hänsyn	  till	  eventuellt	  bortfall	  togs	  trycktes	  120	  enkäter.	  
Deltagarna	  valdes	  ut	  genom	  ett	  icke-‐sannolikhetsurval	  eller	  bekvämlighetsurval	  vilket	  
menas	  att	  de	  personer	  som	  för	  tillfället	  finns	  tillgängliga	  deltog	  i	  studien.	  (Bryman,	  
2011)	  Konsumenttestet	  utfördes	  på	  OTW	  Communications	  kontor	  i	  Stockholm,	  där	  ett	  
antal	  olika	  företag	  har	  sin	  verksamhet.	  

3.6.3. Provförberedelse  
Samma	  dag	  som	  konsumenttestet	  skulle	  utföras	  skivades	  brödet	  upp	  i	  1,5	  cm	  tjocka	  
skivor.	  Därefter	  togs	  de	  två	  yttersta	  kanterna	  bort	  och	  brödskivan	  delades	  i	  tre	  skivor	  på	  
höjden,	  detta	  så	  varje	  konsument	  skulle	  få	  både	  botten	  och	  toppen	  av	  brödet	  vid	  
bedömning.	  Bröden	  packades	  i	  aluminiumfolie.	  De	  två	  olika	  bröden	  tilldelades	  varsin	  
slumpmässigt	  tresiffrig	  kod	  tagen	  ur	  en	  slumptalstabell	  (Risvik,	  Martens	  och	  Lundgren	  
1985).	  Brödet	  av	  den	  framtagna	  mjölmixen	  tilldelades	  kod	  524	  och	  referensbrödet,	  
bakat	  på	  Finax	  mjölmix	  tilldelades	  kod	  228.	  Maskeringstejp	  klistrades	  på	  brödproverna	  
som	  därefter	  kodades.	  

3.6.4. Testgenomförande  
Ett	  bord	  dukades	  upp	  i	  korridoren	  på	  OTW	  Communications	  kontor.	  En	  plats	  där	  många	  
personer	  passerar	  dagligen	  till	  och	  från	  sina	  arbetsplatser.	  Ett	  mail	  skickades	  ut	  strax	  
innan	  där	  det	  förklarades	  att	  ett	  konsumenttest	  av	  glutenfritt	  bröd	  skulle	  ske.	  
Konsumenterna	  fick	  innan	  testet	  en	  muntlig	  information	  om	  vilken	  ordning	  de	  skulle	  
testa	  produkterna,	  vilket	  även	  stod	  på	  enkäten.	  Under	  konsumenttestet	  serverades	  
vatten	  i	  vita	  plastglas	  där	  konsumenterna	  blev	  rekommenderade	  att	  skölja	  mellan	  
proverna,	  dock	  var	  det	  frivilligt.	  Papperstallrikar	  fanns	  tillgängliga	  att	  lägga	  proverna	  på.	  
Pennor	  delades	  ut	  och	  godis	  fanns	  som	  en	  belöning	  efter	  konsumenterna	  hade	  gjort	  sin	  
bedömning.	  Konsumenterna	  informerades	  innan	  testet	  att	  det	  var	  glutenfritt	  bröd,	  detta	  
för	  att	  även	  de	  glutenintoleranta	  skulle	  kunna	  delta	  i	  testet,	  likaså	  de	  som	  inte	  ville	  äta	  
gluten	  av	  andra	  skäl.	  Konsumenttestet	  utfördes	  under	  en	  dag	  och	  pågick	  cirka	  sex	  
timmar	  för	  att	  få	  in	  tillräckligt	  antal	  ifyllda	  enkäter.	  

3.7. Resultatbearbetning  
Efter	  konsumenttestet	  fördes	  all	  data	  in	  i	  Survey	  monkey	  (Survey	  monkey,	  2014)	  för	  
senare	  bearbetning	  och	  utvärdering.	  I	  denna	  studie	  har	  beskrivande	  statistik	  används.	  
Signifikansnivån	  som	  används	  är	  5	  %	  (p<0,05)	  och	  vidare	  det	  fanns	  en	  signifikant	  
skillnad	  eller	  inte	  har	  räknats	  ut	  med	  hjälp	  av	  ISO	  5495	  (1983)	  enligt	  följande	  formel	  där	  
n	  är	  antalet	  respondenter	  och	  k	  är	  signifikansnivån.	  	  

n	  +	  1	  
+	  k	  √n	  
	  

	  

	  	  	  	  	  2	  
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4. Resultat  
4.1. Utvärdering  av  bröden  
Utvärdering	  av	  bröden	  presenteras	  i	  tabell	  5.	  Under	  provbakning	  av	  bröden,	  enligt	  
provbakningsschemat	  nedan,	  kunde	  stora	  skillnader	  ses	  beroende	  på	  vilka	  
mjölkombinationer	  som	  användes.	  Främst	  gällande	  textur	  och	  smak	  men	  även	  skillnad	  i	  
volym.	  Vissa	  bröd	  hade	  en	  bismak,	  framförallt	  de	  som	  innehöll	  quinoa-‐	  och	  bovetemjöl.	  
Vidare	  fick	  många	  bröd	  ett	  kladdigt	  inkråm,	  medan	  de	  bröd	  som	  innehöll	  fiberhusk	  fick	  
en	  svampaktig	  textur.	  Ett	  bröd	  skiljde	  sig	  mycket	  från	  de	  övriga,	  främst	  gällande	  textur	  
och	  höjd	  på	  ett	  negativt	  sätt,	  vilket	  var	  bröd	  nummer	  tre	  i	  provbakning	  ett,	  som	  innehöll	  
(durramjöl,	  majsmjöl,	  quinoamjöl,	  kikärtsmjöl,	  bovetemjöl	  och	  psylliumfröskal)	  Brödet	  
hade	  en	  smulig	  och	  kornig	  konsistens	  samt	  en	  låg	  volym	  (höjd).	  	  

Vid	  utvärdering	  av	  jästiderna	  efter	  provbakning	  tre	  fick	  brödet	  med	  30	  minuters	  jästid	  
bäst	  resultat	  enligt	  de	  framtagna	  kriterierna.	  I	  tabellen	  nedan	  visas	  resultaten	  av	  
utvärderingen	  (tabell	  5).	  

Tabell	  5.	  Utvärdering	  av	  brödens	  höjd,	  utseende,	  textur	  och	  smak	  

Bröd	   Höjd
(cm)	  

Utseende	   Textur	   Smak	   Övriga	  kommentarer	  

1	   9,1	   Gyllenbrun	  	   Krispig	  brödskorpa,	  
lite	  kladdigt	  inkråm	  

God	  smak,	  lite	  
bismak	  

	  

2	   7,7	   Mörk	  
gyllenbrun	  

Krispig	  brödskorpa,	  
saftig	  

Kraftig	  
bismak	  

	  

3	   5,5	   Gyllenbrun	  	   Smulig	  och	  kornig	   Bismak	   Skiljde	  sig	  mycket	  från	  
de	  andra	  bröden	  

4	   11,1	   Ljus	  
gyllenbrun	  	  

Mjuk	  brödskorpa,	  
kompakt	  
svampaktigt	  inkråm	  

Bismak	   	  

5	   8,2	   Gyllenbrun	  	   Saftig,	  lite	  
svampaktigt	  inkråm	  

Bismak	   	  

6	   8,1	   Gyllenbrun	  	   Krispig	  brödskorpa.	  
Lite	  degigt	  inkråm.	  

God	  och	  
neutral	  smak	  

	  

7	   8,9	   Mörk	  
gyllenbrun	  	  

Krispig	  brödskorpa.	  
Lite	  degigt	  inkråm.	  

Bismak	   	  

8	   10	   Gyllenbrun	   Krispig	  brödskorpa.	  
Luftig	  

God	  och	  
neutral	  smak	  

	  

9	   9,2	   Gyllenbrun	   Krispig	  brödskorpa.	  
Lite	  degigt	  inkråm.	  

God	  och	  
neutral	  smak	  

	  

10	   10	   Gyllenbrun	   Krispig	  brödskorpa.	  
Luftig	  

God	  och	  
neutral	  smak	  

Jästid	  30	  minuter	  

11	   11	   Mörk	  
gyllenbrun	  

Krispig	  brödskorpa.	  
Luftig	  

God	  och	  
neutral	  smak	  

Jästid	  60	  minuter	  
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12	   11	   Ljus	  
gyllenbrun	  

Krispig	  brödskorpa.	  
Luftig	  

Neutral	  smak	   	  

	  

4.2. Näringsberäkning  
Näringsberäkningarna	  på	  de	  två	  mjölmixerna	  och	  bröden	  är	  räknade	  per	  100	  g.	  Den	  
framtagna	  mjölmixen	  innehåller	  mer	  fullkorn	  än	  Finax	  mjölmix	  som	  inte	  innehåller	  
något	  fullkorn.	  Den	  framtagna	  mjölmixen	  innehåller	  även	  mer	  kostfiber,	  protein	  och	  fett	  
än	  Finax	  mjölmix,	  men	  Finax	  mjölmix	  innehåller	  mer	  kolhydrater	  och	  natrium	  än	  den	  
framtagna	  mjölmixen	  (tabell	  6).	  
	  

Tabell	  6.	  Näringsberäkning	  och	  fullkornsmängd	  av	  mjölmixerna	  per	  100g	  

Energi,	  makro	  och	  
mikronutrienter	  
inklusive	  fullkorn	  

Framtagen	  mjölmix	  
per	  100g	  

Finax	  mjölmix	  
(mjölkfri	  med	  majs)	  
per	  100g	  

Energi	  (kcal)	   356	   350	  

Protein	  (g)	   9	   2	  

Fett	  (g)	   2	   0,5	  

Kolhydrater	  (g)	   72	   79	  

Kostfiber	  (g)	   11	   9	  

Natrium	  (g)	   0,008	   0,01	  

Fullkorn	  (g)	   79	  	   0	  

	  

För	  att	  en	  produkt	  ska	  kunna	  nyckelhålsmärkas	  ställs	  det	  vissa	  villkor	  som	  måste	  
uppfyllas.	  Om	  produkten	  inte	  uppnår	  alla	  villkor	  kan	  den	  inte	  märkas.	  Det	  enda	  
undantaget	  eller	  sänkning	  av	  villkor	  är	  för	  glutenfria	  bröd/mjölmixer,	  där	  
fullkornshalten	  enbart	  behöver	  vara	  10	  %	  istället	  för	  30	  %	  som	  för	  bröd/mixer	  
innehållande	  gluten.	  

Detta	  är	  de	  fullständiga	  villkoren	  för	  att	  ett	  glutenfritt	  bröd/mjölmix	  ska	  få	  
nyckelhålsmärkas:	  
–	  fett	  högst	  7	  g	  per	  100	  g	  	  
–	  sockerarter	  högst	  5	  g	  per	  100	  g	  	  
–	  fiber	  minst	  5	  g	  per	  100	  g	  	  
–	  salt	  högst	  1	  g	  per	  100	  g	  	  
–	  fullkorn	  minst	  10	  %	  per	  100g	  
(LIVSFS,	  2014)	  
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Brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen	  innehåller	  både	  mer	  kostfiber	  och	  fullkorn	  än	  
brödet	  bakat	  på	  Finax	  mjölmix.	  Brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen	  innehåller	  
även	  mer	  protein,	  fett	  och	  natrium	  än	  brödet	  bakat	  på	  Finax	  mjölmixen.	  Finaxbrödet	  
innehåller	  mer	  kolhydrater	  än	  det	  brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen	  (tabell	  7).	  	  

Tabell	  7.	  Näringsberäkning	  av	  bröden	  per	  100	  gram	  och	  per	  brödskiva	  (framtaget	  bröd	  
66	  gram,	  Finax	  bröd	  54	  gram)	  samt	  fullkornmängd	  

Energi,	  makro	  
och	  
mikronutrienter	  
inklusive	  
fullkorn 

Framtaget	  
bröd	  per	  
100g 

Finax	  
mjölmix	  
(mjölkfri	  
med	  majs)	  
bröd	  per	  
100g 

En	  brödskiva	  
(66g)	  av	  det	  
framtagna	  
brödet 

En	  brödskiva	  (54g)	  av	  
Finax	  mjölmix	  

Energi	  (kcal) 302 316 201 171	  

Protein	  (g) 9 4 6 2	  

Fett	  (g) 3 2 2 1	  

Kolhydrater	  (g)	  
(varav	  
sockerarter)	   

60	  	  

(9) 

67	  

(8) 

40	  

(6) 

36	  

(4)	  

Kostfiber	  (g) 8 7 5 4	  

Natrium	  (g) 3 2 2 1	  

Fullkorn	  (g)	   79	  	   0	   52	   0	  

	  

4.3. Konsumenttest  
Av	  de	  115	  utdelade	  enkäterna	  fanns	  ett	  bortfall	  på	  10	  %	  (12	  stycken),	  vilket	  resulterade	  
i	  103	  besvarade	  enkäter.	  Deltagarna	  i	  enkätstudien	  var	  mellan	  18-‐67	  år	  med	  en	  
medelålder	  på	  35	  år.	  Könsfördelningen	  var	  51	  %	  kvinnor	  och	  49	  %	  män.	  	  Alla	  
respondenter	  hade	  en	  gymnasieutbildning,	  78	  %	  hade	  en	  eftergymnasial	  utbildning	  på	  
två	  år	  eller	  mer.	  Vidare	  var	  5	  %	  av	  respondenterna	  glutenintoleranta.	  

Majoriteten	  av	  respondenterna	  åt	  bröd	  några	  gånger	  i	  veckan	  eller	  oftare	  (figur	  3)	  därtill	  
åt	  drygt	  en	  fjärdedel	  bröd	  flera	  gånger	  per	  dag.	  
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Figur	  3.	  Hur	  ofta	  konsumenterna	  äter	  bröd	  (n=103)	  

Respondenterna	  åt	  vanligtvis	  mellanmörkt	  mjukt	  bröd	  och	  knäckebröd	  (figur	  4).	  

	  

	  
Figur	  4.	  Vilka	  bröd	  konsumenterna	  vanligtvis	  äter	  (n=103)	  

4.4. Preferenstest  
Av	  de	  103	  respondenterna	  som	  deltog	  i	  studien	  föredrog	  75	  %	  brödet	  bakat	  på	  den	  
framtagna	  mjölmixen	  och	  15	  %	  föredrog	  brödet	  bakat	  på	  Finax	  mjölmix	  samt	  10	  %	  som	  
inte	  föredrog	  något	  utav	  proven.	  På	  en	  signifikansnivå	  på	  5	  %	  (p<0,05)	  behöver	  63	  av	  de	  
103	  respondenterna	  föredra	  ett	  av	  proven	  för	  att	  få	  signifikant	  skillnad	  (ISO	  5495,	  
1983).	  Då	  77	  respondenter	  föredrog	  brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen	  fanns	  en	  
signifikant	  skillnad.	  	  
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4.5. Acceptanstest  
I	  enkätens	  gillandeskala	  fanns	  fem	  steg	  som	  gick	  från	  ”tycker	  mycket	  illa	  om”	  till	  ”tycker	  
mycket	  bra	  om”	  där	  även	  alternativet	  ingen	  uppfattning	  fanns	  som	  ett	  utomstående	  
alternativ	  från	  skalan.	  Det	  var	  ingen	  som	  “tyckte	  mycket	  illa	  om”	  brödet	  bakat	  på	  den	  
framtagna	  mjölmixen	  medan	  ett	  fåtal	  “tyckte	  mycket	  bra	  om”	  den.	  Av	  respondenterna	  
svarade	  drygt	  en	  femtedel	  av	  att	  de	  “tyckte	  illa	  om”	  brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  
mjölmixen	  medan	  cirka	  hälften	  “tyckte	  bra	  om”	  den.	  Endast	  några	  procent	  av	  
respondenterna	  svarade	  ”tyckte	  mycket	  bra	  om”	  brödet	  bakat	  på	  Finax	  mjölmix	  samt	  
”tyckte	  mycket	  illa	  om”	  den.	  Drygt	  hälften	  av	  respondenterna	  ”tyckte	  illa	  om”	  brödet	  
bakat	  på	  Finax	  mjölmix,	  medan	  ett	  fåtal	  ”tyckte	  bra	  om”	  Finaxbrödet.	  Om	  den	  här	  skalan	  
poängsätts	  från	  1-‐5	  (inte	  inräknat	  ”ingen	  uppfattning”)	  får	  brödet	  bakat	  på	  den	  
framtagna	  mjölmixen	  ett	  medelvärde	  på	  3,6	  poäng.	  Medianen	  för	  samma	  bröd	  är	  4.	  
Brödet	  bakat	  på	  Finax	  mjölmix	  får	  ett	  medelvärde	  på	  2,6	  poäng	  och	  median	  på	  2	  (figur	  
5).	  

	  
Figur	  5.	  Vad	  konsumenterna	  tycker	  om	  respektive	  bröd	  på	  en	  gillandeskala	  från	  ”tycker	  
mycket	  illa	  om(1)”	  till	  ”tycker	  mycket	  bra	  om(5)”.	  Alternativet	  ”ingen	  uppfattning”	  fanns	  
som	  alternativ	  (n=103)	  

Gällande	  priset	  för	  brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen	  tyckte	  de	  flesta	  av	  
respondenterna	  att	  52	  kr	  (för	  12	  skivor,	  800	  g)	  var	  ”för	  dyrt”,	  få	  tyckte	  att	  det	  var	  
”billigt”	  och	  en	  liten	  del	  tyckte	  att	  det	  var	  ett	  ”lagom	  pris”.	  Brödet	  bakat	  på	  Finax	  mjölmix	  
hade	  ett	  pris	  på	  21	  kr	  (för	  12	  skivor,	  650	  g),	  Majoriteten	  tyckte	  att	  det	  var	  ett	  ”lagom	  
pris”,	  få	  tyckte	  att	  det	  var	  ”för	  dyrt”	  och	  en	  liten	  mängd	  tyckte	  att	  det	  var	  för	  dyrt.	  Det	  var	  
få	  som	  svarade	  ”vet	  ej”	  på	  frågan.	  (figur	  6).	  
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Figur	  6.	  Vad	  konsumenterna	  tycker	  om	  priset	  på	  respektive	  bröd.	  Brödet	  på	  den	  
framtagna	  mjölmixen	  kostar	  52	  kr	  per	  800g	  respektive	  brödet	  bakat	  på	  Finax	  mjölmix	  
kostar	  21	  kr	  per	  650g	  (n=103)	  

5. Diskussion  
5.1. Huvudresultat  
Huvudresultatet	  i	  denna	  studie	  är	  att	  brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen	  
uppfattades	  som	  det	  mer	  omtyckta	  brödet	  i	  jämförelse	  med	  brödet	  bakat	  på	  den	  redan	  
befintliga	  mjölmixen	  på	  marknaden	  (Finax).	  På	  den	  hedoniska	  skalan	  svarade	  flest	  
respondenter	  ”tycker	  bra	  om”	  brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen	  medan	  flest	  
respondenter	  svarade	  ”tycker	  illa	  om”	  brödet	  bakat	  på	  Finax	  mjölmix.	  Den	  framtagna	  
mjölmixen	  och	  brödet	  bakat	  på	  denna	  innehåller	  främst	  mer	  fullkorn	  och	  protein	  
jämfört	  med	  Finax	  mjölmix	  och	  brödet	  bakat	  på	  denna.	  Dock	  ansåg	  konsumenterna	  att	  
brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen	  var	  för	  dyrt.	  

Vi	  anser	  att	  denna	  studie	  har	  en	  hög	  validitet	  då	  vi	  mätt	  det	  vi	  avser	  att	  mäta	  genom	  att	  
undersöka	  vilket	  bröd	  som	  föredrogs	  vid	  ett	  konsumenttest.	  Reliabiliteten	  anses	  som	  låg	  
då	  denna	  undersökning	  endast	  genomförts	  en	  gång.	  För	  att	  uppnå	  en	  hög	  reliabilitet	  
hade	  undersökningen	  behövts	  återupprepats.	  (Bryman	  2008,	  s.	  49-‐50)	  

5.2. Metoddiskussion  
5.2.1. Urval  
Resultatet	  kan	  ha	  påverkats	  då	  konsumenttestet	  inte	  genomfördes	  på	  en	  plats	  där	  en	  
representativ	  del	  av	  befolkningen	  vistas.	  De	  flesta	  av	  konsumenterna	  som	  deltog	  
utstrålade	  nyfikenhet	  och	  positivism	  till	  undersökningen	  och	  ville	  delta.	  Med	  undantag	  
för	  enstaka	  personer	  som	  var	  skeptiska	  mot	  glutenfritt	  bröd	  samt	  bröd	  överlag	  och	  
avstod	  därmed	  från	  att	  smaka	  och	  bedöma	  bröden.	  Urvalet	  i	  studien	  var	  ett	  
bekvämlighetsurval,	  vilket	  kan	  ha	  påverkat	  resultatet	  då	  det	  enligt	  Bryman	  inte	  ger	  ett	  
representativt	  urval.	  Därmed	  kan	  resultatet	  inte	  heller	  generaliseras.	  Dock	  ger	  detta	  
urval	  ofta	  en	  hög	  svarsfrekvens	  eftersom	  de	  personer	  som	  finns	  tillgängliga	  just	  då	  
används	  till	  studien.	  (2008,	  s	  194)	  
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5.2.2. Provbakning  
Tidigare	  forskning	  har	  uppmärksammat	  svårigheterna	  med	  att	  baka	  glutenfritt	  på	  grund	  
av	  dess	  frånvaro	  av	  gluten	  som	  är	  den	  huvudsakliga	  strukturbildande	  ingrediensen	  vid	  
bakning	  av	  bröd	  (Arendt	  et	  al.	  2002).	  Detta	  var	  något	  som	  innebar	  en	  stor	  utmaning	  vid	  
framtagning	  av	  receptet	  för	  den	  naturligt	  glutenfria	  mjölmixen.	  	  

Vid	  framtagning	  av	  recepten	  samt	  provbakning	  borde	  vi	  haft	  ett	  mer	  kontrollerat	  
upplägg	  på	  studien	  genom	  att	  använda	  oss	  utav	  metoden	  faktoriell	  design.	  På	  så	  sätt	  
hade	  olika	  mjölsorter	  kunnat	  testas	  i	  olika	  nivåer,	  då	  svårigheten	  utan	  faktoriell	  design	  
är	  att	  veta	  exakt	  hur	  de	  olika	  mjölsorterna	  påverkar	  slutresultatet.	  Vilket	  hade	  gett	  oss	  
ett	  mer	  tillförlitligt	  resultat.	  På	  grund	  av	  tidsbrist	  kunde	  inte	  detta	  göras.	  Vid	  användning	  
av	  denna	  metod	  hade	  antalet	  mjölsorter	  blivit	  begränsade	  då	  antalet	  mjölkombinationer	  
hade	  blivit	  för	  många	  och	  därmed	  inte	  genomförbart	  med	  den	  tidsram	  som	  fanns.	  Denna	  
metod	  skulle	  dock	  kunna	  användas	  vid	  vidare	  utveckling	  av	  den	  framtagna	  mjölmixen.	  	  

Vid	  utvärdering	  av	  bröden	  hade	  vi	  även	  där	  kunnat	  ha	  ett	  mer	  kontrollerat	  upplägg	  
genom	  att	  sätta	  upp	  kriterier	  för	  att	  få	  en	  mer	  exakt	  bedömning	  på	  bröden.	  Exempelvis	  
hade	  det	  vid	  utvärdering	  av	  utseendet	  kunnat	  användas	  en	  färgskala	  som	  gick	  från	  
”ljusgul	  till	  intensiv	  brun”.	  Likaså	  hade	  ett	  mått,	  exempelvis	  minst	  6	  cm	  hög,	  vid	  
utvärdering	  av	  höjden	  kunna	  varit	  ett	  kriterium,	  detsamma	  gäller	  textur	  och	  smak.	  Detta	  
var	  först	  en	  tanke,	  men	  då	  hade	  en	  profilbedömning	  behövts	  göras.	  

Svårigheter	  som	  stöttes	  på	  vid	  provbakningen	  var	  framförallt	  texturen	  på	  degen	  som	  
blev	  kladdig	  och	  var	  svår	  att	  hantera.	  Då	  vi	  valde	  att	  baka	  ett	  formbröd	  och	  lät	  det	  jäsa	  i	  
samma	  form	  som	  den	  sedan	  gräddades	  i,	  gjorde	  att	  själva	  utbakningen	  av	  brödet	  
undveks.	  Även	  om	  brödformen	  smordes	  med	  olja	  fastnade	  brödet	  på	  kanterna	  och	  vissa	  
bröd	  var	  svåra	  att	  lossa	  från	  formen,	  eventuellt	  hade	  vi	  kunnat	  lägga	  ett	  bakplåtspapper	  
i	  formen	  och	  då	  förhindra	  att	  brödet	  fastnar	  och	  resulterat	  i	  att	  brödet	  lossnat	  lätt.	  
Temperaturen	  i	  köket	  skiljde	  sig	  från	  dag	  till	  dag	  vilket	  kan	  ha	  påverkat	  jäsningen	  till	  
viss	  mån.	  Viktigt	  att	  tänka	  på	  är	  att	  alla	  köksredskap,	  ugnar	  och	  märken	  av	  mjölsorter	  är	  
olika	  och	  kan	  ha	  påverkat	  resultatet.	  Därför	  finns	  ingen	  säkerhet	  att	  de	  framtagna	  
recepten	  ger	  samma	  resultat	  vid	  provbakning	  om	  inte	  exakt	  samma	  förhållanden	  
används.	  Detta	  kan	  även	  bero	  på	  att	  vi	  använde	  oss	  av	  decilitermått	  vid	  mätning	  av	  
mjölsorterna.	  Hade	  vi	  istället	  vägt	  alla	  ingredienser	  hade	  vi	  fått	  ett	  mer	  säkert	  resultat.	  

5.2.3. Enkät  
Enkäten	  innehöll	  elva	  frågor	  fördelade	  på	  två	  sidor	  och	  bestod	  främst	  av	  kryssfrågor	  där	  
antingen	  ett	  eller	  flera	  alternativ	  skulle	  anges.	  Detta	  för	  att	  göra	  det	  effektivt	  och	  att	  
enkäten	  inte	  skulle	  vara	  allt	  för	  tidskrävande	  och	  på	  så	  sätt	  få	  fler	  svaranden.	  Dock	  är	  det	  
svårt	  att	  veta	  om	  alla	  respondenter	  var	  motiverade	  att	  delta	  och	  utförde	  testet	  enligt	  
anvisningar.	  Sida	  1	  hade	  räckt	  för	  att	  besvara	  satta	  frågeställningar	  men	  sida	  2	  fanns	  
med	  för	  att	  se	  i	  fall	  det	  fanns	  några	  intressant	  samband	  mellan	  svar	  och	  typ	  av	  
konsument	  och	  dess	  vanor.	  Hedonisk	  skala	  valdes	  då	  den	  ansågs	  passa	  vårt	  test	  samt	  för	  
att	  den	  är	  en	  tillförlitlig	  skala	  som	  används	  i	  många	  studier.	  Vid	  användning	  av	  en	  
hedonisk	  skala	  finns	  det	  en	  tendens	  att	  konsumenter	  använder	  mittendelen	  av	  skalan	  
och	  undviker	  ändpunkterna	  Detta	  gäller	  främst	  om	  man	  använder	  en	  nio	  gradig	  skala.	  
Genom	  att	  korta	  ner	  skalan	  underlättar	  det	  för	  bedömarna	  vilket	  var	  något	  vi	  tog	  hänsyn	  
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till	  vid	  val	  av	  skala.	  (Gustafsson	  et	  al	  2014)	  Då	  vi	  ville	  göra	  det	  så	  enkelt	  för	  
konsumenten	  som	  möjligt	  valde	  vi	  den	  femgradiga	  skalan.	  

I	  efterhand	  kunde	  utformningen	  av	  enkäten	  sett	  ut	  på	  ett	  annorlunda	  sätt.	  Exempelvis	  
efterfrågade	  många	  konsumenter	  alternativet	  surdegsbröd	  på	  frågan	  ”vilket	  eller	  vilka	  
bröd	  äter	  du	  vanligtvis.	  Då	  även	  att	  surdegsbröd	  kan	  vara	  av	  olika	  slags	  brödtyper	  och	  
mjölsorter	  hade	  det	  dock	  blivit	  svårt	  att	  begränsa	  till	  ett	  alternativ.	  Alternativet	  
glutenfritt	  bröd	  hade	  varit	  intressant	  att	  ha	  med	  som	  svarsalternativ	  då	  det	  skulle	  gett	  
information	  om	  hur	  många	  som	  är	  vana	  att	  äta	  glutenfritt	  bröd.	  Samtidigt	  är	  det	  en	  
avvägning	  att	  bestämma	  hur	  många	  svarsalternativ	  en	  enkät	  bör	  ha	  då	  den	  samtidigt	  ska	  
vara	  lätt	  för	  konsumenten	  att	  förstå.	  

Ytterligare	  en	  aspekt	  som	  kunde	  ha	  förtydligats	  var	  att	  det	  inte	  tydligt	  nog	  stod	  var	  god	  
vänd	  utan	  det	  stod	  “VGV”	  vilket	  inte	  alla	  respondenter	  förstod	  att	  det	  då	  fanns	  en	  
baksida.	  Detta	  hade	  kunnat	  förtydligas	  för	  att	  minska	  bortfall	  då	  de	  flesta	  av	  de	  12	  
bortfallen	  glömde	  baksidan	  av	  enkäten.	  	  

5.3. Resultatdiskussion  
5.3.1. Provbakning  
Provbakningsprocessen	  var	  en	  kreativ	  process	  där	  bröden	  bakades	  utifrån	  ett	  och	  
samma	  grundrecept	  med	  olika	  naturligt	  glutenfria	  mjölsorter	  i	  olika	  kombinationer.	  
Överlag	  gav	  provbakningen	  goda	  resultat,	  exempelvis	  blev	  höjden	  bra	  på	  de	  flesta	  
bröden	  och	  alla	  fick	  en	  fin	  gyllenbrun	  skorpa.	  Dock	  kunde	  stora	  skillnader	  ses,	  främst	  i	  
textur	  och	  smak.	  Vissa	  bröd	  hade	  en	  bismak	  medan	  andra	  hade	  ett	  kladdigt	  inkråm	  eller	  
en	  svampliknande	  textur.	  Fiberhusken	  tros	  vara	  den	  ingrediens	  som	  gav	  brödet	  dess	  
svampliknande	  textur	  medan	  psylliumfröskal	  tros	  ge	  en	  luftig	  och	  saftig	  textur.	  Detta	  är	  
intressant	  då	  både	  psylliumfröskal	  och	  fiberhusk	  är	  samma	  råvara,	  men	  med	  skillnaden	  
att	  fiberhusken	  är	  mer	  finmald,	  och	  ändå	  fick	  bröden	  så	  olika	  resultat	  i	  både	  smak	  och	  
textur.	  Detta	  kan	  eventuellt	  förklaras	  att	  då	  fiberhusken	  är	  mer	  finmald	  har	  den	  en	  
större	  vattenupptagningsförmåga	  än	  krossade	  psylliumfrön.	  Tidigare	  forskning	  har	  visat	  
att	  malningsgrad	  och	  malningsteknik	  spelar	  stor	  roll	  för	  brödets	  slutgiltiga	  kvalitet,	  
exempelvis	  vad	  gäller	  volym	  och	  textur	  (Kihlberg,	  2004).	  Det	  konstaterades	  även	  att	  de	  
bröd	  som	  innehöll	  quinoamjöl	  eller	  bovetemjöl	  fick	  en	  kraftig	  bismak.	  Dock	  hade	  bröden	  
som	  innehöll	  bovetemjöl	  en	  hög	  volym	  vilket	  överensstämmer	  med	  tidigare	  studier.	  
(Wronkowska,	  Haros	  och	  Soral-‐Śmietana,	  2013)	  

Det	  bröd	  som	  utmärkte	  sig	  mest	  negativt	  var	  bröd	  nummer	  tre	  i	  provbakning	  ett	  
(durramjöl,	  majsmjöl,	  quinoamjöl,	  kikärtsmjöl,	  bovetemjöl,	  psylliumfröskal).	  Brödet	  
hade	  en	  smulig	  och	  kornig	  konsistens	  samt	  en	  låg	  volym.	  Detta	  tros	  bero	  på	  
kombinationen	  av	  mjölsorter	  samt	  dess	  egenskaper.	  

De	  bröd	  som	  innehöll	  rårismjöl	  har	  i	  tidigare	  studier	  visat	  ge	  en	  låg	  volym	  (De	  la	  Hera,	  
Martinez,	  Gómez,	  2013),	  något	  som	  inte	  upplevdes	  vid	  provbakningen.	  Då	  det	  bröd	  som	  
bakades	  på	  rårismjöl	  resulterade	  i	  hög	  volym	  togs	  beslutet	  att	  fortsätta	  att	  baka	  med	  
rårismjöl.	  

I	  provbakning	  två	  användes	  durramjöl,	  rårismjöl,	  quinoamjöl,	  psyliumfröskal,	  fibrex	  och	  
pofiber	  i	  olika	  kombinationer,	  detta	  på	  grund	  av	  mjölernas	  olika	  fördelaktiga	  egenskaper	  
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som	  kompletterade	  varandra	  på	  ett	  positivt	  sätt.	  Som	  till	  exempel	  durramjölets	  förmåga	  
att	  skapa	  bra	  volym	  samt	  dess	  neutrala	  smak	  (Stoven,	  Murray	  och	  Marietta,	  2012),	  
quinoamjölet	  för	  dess	  vattenbindande	  förmåga	  (Dana	  et	  al.	  2014)	  och	  rårismjöl	  även	  
den	  för	  sin	  neutrala	  smak	  (De	  la	  Hera,	  Martinez	  och	  Gómez,	  2013).	  Vanligt	  rismjöl	  hade	  
likväl	  kunnat	  användas	  men	  då	  rårismjöl	  har	  en	  högre	  fiber-‐	  och	  fullkornshalt	  såg	  vi	  
detta	  som	  ett	  bättre	  alternativ.	  Majsstärkelse	  som	  har	  en	  konsistensgivande	  förmåga	  
(Jonsson	  et	  al.	  2007,	  s	  82-‐83)	  samt	  psylliumfröskal,	  pofiber	  och	  fibrex	  för	  sin	  
vattenbindande	  förmåga(Cappa,	  Lucisano	  och	  Mariotti,	  2013,	  Jonsson	  et	  al.	  2007	  s	  82-‐83	  
och	  Fipovic	  et	  al.	  2007).	  	  

Den	  mjölblandning	  som	  ansågs	  bäst	  efter	  sista	  provbakningen	  och	  utvärderingen	  var	  en	  
blandning	  bestående	  av	  durra,	  råris,	  majsstärkelse,	  psylliumfröskal,	  fibrex	  och	  pofiber	  
(tabell	  2).	  Brödet	  hade	  en	  neutral	  smak,	  bra	  textur,	  saftighet	  samt	  en	  bra	  volym.	  	  

Ett	  problem	  som	  uppstod	  var	  svårigheten	  med	  att	  hitta	  en	  mjölmix	  på	  marknaden	  som	  
var	  jämförbar	  med	  den	  framtagna	  mjölmixen.	  En	  mjölmix	  med	  fullkorn	  utan	  frön	  
hittades	  inte	  vilket	  annars	  hade	  varit	  det	  optimala	  att	  jämföra	  med.	  Under	  provbakning	  
tre	  bakades	  Finax	  mjölmix.	  Därefter	  togs	  beslutet	  att	  använda	  denna	  mjölmix	  till	  
konsumenttestet.	  Finax	  mjölmix	  var	  den	  enda	  mjölmix	  som	  var	  mjölkfri	  och	  innehöll	  
majsmjöl,	  teff	  och	  psylliumfröskal	  vilket	  var	  mest	  likt	  den	  framtagna	  mjölmixens	  
innehåll	  med	  undantag	  för	  fullkornsinnehållet.	  Att	  mjölmixen	  skulle	  vara	  mjölkfri	  var	  ett	  
krav	  då	  den	  framtagna	  mjölmixen	  var	  likaså.	  Något	  som	  ansågs	  konstigt	  var	  att	  utbudet	  
av	  mjölmixer	  som	  var	  mjölkfria	  var	  så	  pass	  begränsat	  då	  många	  glutenintoleranta	  
personer	  har	  skador	  på	  tarmen	  vilket	  kan	  leda	  till	  en	  nedreglering	  av	  laktasaktiviteten.	  
(Ortolani	  och	  Pastorello,	  1997)	  	  

Jästiden	  testades	  under	  provbakning	  tre	  för	  att	  se	  hur	  det	  skulle	  påverka	  brödets	  
egenskaper.	  Då	  jästen	  får	  verka	  en	  längre	  tid	  bildas	  aromämnen.	  Under	  kort	  jäsningstid	  
hinner	  dessa	  ämnen	  inte	  bildas.	  (Jonsson	  et	  al.	  2007	  s.	  373)	  Under	  jäsningen	  bildas	  även	  
koldioxid	  (CO	  2)	  och	  etanol	  till	  följd	  av	  jästens	  inverkan	  på	  nedbrytningen	  av	  glukos	  som	  
är	  viktigt	  för	  jäsningen	  och	  därmed	  brödets	  volym	  (Ibid).	  Brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  
mixen	  bakades	  enligt	  grundreceptet	  och	  det	  fick	  jäsa	  30	  minuter,	  likt	  grundreceptet	  
respektive	  60	  minuter.	  Brödet	  som	  jäste	  60	  minuter	  jäste	  över	  kanterna	  på	  brödformen	  
och	  fick	  ett	  platt	  utseende.	  Därmed	  beslutades	  det	  att	  brödet	  som	  bakades	  till	  
konsumenttestet	  skulle	  ha	  en	  jästid	  på	  30	  minuter.	  Vid	  val	  av	  jästider	  kunde	  45	  minuter	  
varit	  ett	  bättre	  alternativ	  än	  60	  minuter.	  Det	  hade	  förmodligen	  gett	  ett	  bättre	  resultat	  då	  
det	  brödet	  som	  jäste	  60	  minuter	  jäste	  över	  formen	  och	  sjönk	  ihop	  då	  den	  ställdes	  in	  i	  
ugnen.	  Vilket	  eventuellt	  hade	  kunnat	  undvikas	  vid	  en	  jästid	  på	  45	  minuter.	  

5.3.2. Konsumenttest  
Vid	  bedömningen	  av	  det	  framtagna	  brödet	  valde	  det	  flesta	  alternativet	  “tycker	  bra	  om”	  
på	  den	  hedoniska	  skalan.	  Detta	  var	  självklart	  något	  som	  eftersträvades	  då	  målet	  med	  
denna	  studie	  var	  att	  få	  fram	  ett	  gott	  naturligt	  glutenfritt	  bröd.	  Resultatet	  gällande	  Finax-‐
brödet	  resulterade	  i	  att	  majoriteten	  svarade	  “tyckte	  illa	  om”.	  Även	  tidigare	  studier	  har	  
visat	  att	  de	  glutenfria	  produkter	  som	  finns	  på	  marknaden	  inte	  utgör	  missnöje	  hos	  
konsumenten	  (Olsson	  et	  al.	  2008,	  Singh	  och	  Whelan,	  2011).	  Vilket	  visar	  att	  ett	  godare	  
glutenfritt	  bröd	  kan	  och	  bör	  utvecklas.	  	  
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Vid	  beräkningen	  av	  priset	  på	  brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen	  har	  endast	  
ingredienserna	  inkluderats	  och	  inte	  övriga	  kostnader	  som	  exempelvis	  lokal	  och	  
personalkostnader.	  Dock	  är	  dessa	  kostnader	  inräknade	  i	  framställningen	  av	  själva	  
mjölmixen	  vad	  gäller	  Finax.	  Inget	  utav	  bröden	  har	  dessa	  kostnader	  inräknat	  för	  själva	  
bakningen	  av	  mixerna.	  Vilket	  betyder	  att	  om	  Finax	  mjölmix	  skulle	  säljas	  som	  färdigt	  
bröd	  skulle	  ha	  ett	  högre	  pris.	  Dock	  skulle	  även	  den	  framtagna	  mjölmixen	  bli	  dyrare	  
eftersom	  samma	  kostnader	  tillkommer.	  	  

Eftersom	  ingredienserna	  till	  den	  framtagna	  mjölmixen	  var	  relativt	  dyra	  kunde	  priset	  
inte	  bli	  lägre	  än	  52	  kr	  per	  800	  gram.	  Detta	  förvånade	  många	  konsumenter	  och	  det	  visade	  
sig	  tydligt	  i	  resultatet	  då	  den	  största	  delen	  av	  respondenterna	  svarade	  att	  brödet	  var	  för	  
dyrt.	  Vilket	  eventuellt	  skulle	  kunna	  bli	  problem	  ett	  problem	  vid	  försäljning	  av	  
mjölmixen.	  Dock	  är	  förhoppningen	  att	  konsumenterna	  valt	  denna	  mjölmix	  ändå	  
eftersom	  den	  visat	  sig	  ha	  en	  bättre	  smak	  men	  även	  innehåller	  så	  mycket	  mer	  fullkorn	  
jämfört	  med	  Finax	  mjölmix.	  	  Hade	  konsumenttestet	  gjorts	  på	  enbart	  glutenintoleranta,	  
vilka	  är	  vana	  att	  äta	  denna	  sorts	  bröd,	  hade	  förmodligen	  resultatet	  sett	  annorlunda	  ut.	  
Men	  även	  eftersom	  glutenintoleranta	  är	  medvetna	  om	  att	  glutenfria	  produkter	  oftast	  är	  
dyrare	  (Singh	  och	  Whelan,	  2011),	  samt	  att	  dem	  är	  missnöjda	  med	  utbudet	  och	  de	  
sensoriska	  egenskaperna	  av	  befintliga	  glutenfria	  produkter	  på	  marknaden	  (Olsson	  et	  al.	  
2008).	  Konsumenter	  som	  inte	  äter	  glutenfritt	  har	  förmodligen	  ingen	  uppfattning	  om	  att	  
glutenfria	  produkter	  oftast	  är	  dyrare.	  

Brödet	  som	  föredrogs	  var	  brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen	  framför	  brödet	  
bakat	  på	  Finax	  mjölmix.	  Då	  brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen	  innehöll	  mer	  
fullkorn	  än	  brödet	  bakat	  på	  Finax	  mjölmix	  anser	  vi	  att	  det	  finns	  möjlighet	  att	  bidra	  till	  att	  
glutenintoleranta	  får	  i	  sig	  mer	  fullkorn,	  vilket	  är	  positivt	  då	  många	  har	  problem	  att	  få	  i	  
sig	  detta	  då	  den	  främsta	  källan	  är	  spannmålsprodukter,	  vilket	  inte	  glutenintoleranta	  
personer	  konsumerar.	  

Då	  en	  åldersgräns	  var	  på	  18	  år	  var	  frågan	  om	  ålder	  tvungen	  att	  ställas	  om	  eventuellt	  
minderåriga	  skulle	  vilja	  delta	  i	  undersökningen.	  	  

Majoriteten	  av	  de	  konsumenter	  som	  deltog	  åt	  vanligtvis	  mellanmörkt	  mjukt	  bröd	  och	  
knäckebröd	  vilket	  kan	  spegla	  vad	  konsumenterna	  äter	  tillvardag	  och	  det	  som	  är	  mest	  
likt	  de	  två	  bröden	  som	  provbakats.	  Vi	  anses	  att	  det	  är	  ett	  positivt	  resultat	  då	  detta	  är	  
mest	  likt	  brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen.	  

Även	  att	  majoriteten	  av	  konsumenterna	  åt	  bröd	  fler	  än	  några	  gånger	  per	  vecka	  eller	  
oftare	  tyder	  på	  att	  de	  som	  deltog	  i	  undersökningen	  är	  vana	  vid	  att	  äta	  bröd	  vilket	  är	  kan	  
vara	  positivt,	  dock	  är	  de	  inte	  vana	  vid	  att	  äta	  glutenfritt	  bröd.	  	  

Vid	  konsumenttestet	  upplevdes	  det	  att	  många	  utav	  respondenterna	  hade	  bråttom	  vid	  
sin	  bedömning,	  vilket	  kan	  ha	  påverkat	  resultatet.	  Dock	  måste	  det	  inte	  alltid	  påverka	  
undersökningen	  negativt.	  Det	  var	  även	  en	  stor	  del	  som	  var	  positiva	  och	  la	  ner	  tid	  på	  
bedömningen	  vilket	  resulterade	  i	  att	  vi	  fick	  in	  många	  kommentarer.	  	  

5.3.3. Näringsberäkning  
Enligt	  Grehn	  (2001)	  är	  näringstätheten	  i	  en	  glutenfri	  kost	  ett	  problem.	  Resultaten	  från	  
näringsberäkningarna	  som	  gjorts	  på	  båda	  bröden,	  innehåller	  brödet	  på	  den	  framtagna	  
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mjölmixen	  8g	  kostfiber	  per	  100g	  vilket	  positivt	  bidrar	  till	  att	  det	  rekommenderade	  
dagliga	  intaget	  av	  kostfiber,	  vilket	  är	  25-‐35	  g	  per	  dag	  (NNR,	  2012).	  En	  brödskiva	  (66g)	  
innehåller	  5g	  kostfiber	  och	  äter	  en	  person	  tre	  brödskivor	  om	  dagen	  blir	  intaget	  av	  
kostfiber	  15g,	  vilket	  motsvarar	  43	  %	  av	  det	  rekommenderade	  dagliga	  intaget,	  då	  räknat	  
på	  ett	  mittvärde	  på	  30g.	  Fullkornsinnehållet	  per	  brödskiva	  är	  52g	  och	  tre	  brödskivor	  ger	  
156g	  vilket	  motsvarar	  196	  %	  av	  det	  rekommenderade	  dagliga	  intaget.	  Detta	  täcker	  mer	  
än	  väl	  dagsrekommendationerna.	  Då	  Finax	  mjölmix	  inte	  innehåller	  något	  fullkorn	  alls	  
och	  tidigare	  studier	  har	  visat	  att	  personer	  med	  celiaki	  inte	  uppfyller	  de	  
rekommenderade	  dagliga	  intaget	  för	  fullkorn	  för	  vuxna	  (Amcoff	  et	  al.	  2012)	  anser	  vi	  att	  
det	  viktigt	  att	  utveckla	  en	  naturligt	  glutenfri	  mjölmix	  med	  fullkorn.	  	  	  

I	  Sverige	  äts	  det	  8-‐12	  gram	  natrium	  (koksalt)	  per	  person	  och	  dag,	  målsättningen	  med	  
Livsmedelsverkets	  arbete	  är	  att	  halvera	  saltintaget	  till	  5-‐6g	  per	  dag.	  Dock	  är	  detta	  ett	  
långsiktigt	  arbete.	  (Livsmedelsverket,	  2013)	  Något	  som	  vi	  skulle	  kunna	  haft	  i	  åtanke	  vid	  
utvecklingen	  av	  brödet.	  Brödkryddor	  såsom	  anis	  och	  fänkål	  hade	  kunnat	  tillsättas	  för	  att	  
öka	  smaken	  och	  därmed	  kunnat	  minska	  på	  saltet.	  	  

Det	  framtagna	  brödet	  samt	  mjölmixen	  innehåller	  mer	  än	  dubbelt	  så	  mycket	  protein	  som	  
Finax	  mjölmix	  samt	  brödet	  bakat	  på	  denna.	  Vad	  gäller	  mängden	  protein	  per	  brödskiva	  
innehåller	  det	  framtagna	  brödet	  tre	  gånger	  så	  mycket	  protein	  jämfört	  med	  brödet	  bakat	  
på	  Finax	  mjölmix.	  	  

Brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen	  innehåller	  drygt	  dubbelt	  så	  mycket	  fett	  
jämfört	  med	  brödet	  bakat	  på	  Finax	  mjölmix,	  dock	  innehåller	  bröden	  inget	  mättat	  fett	  
vilket	  är	  positivt.	  	  	  

Brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen	  uppfyllde	  tyvärr	  inte	  villkoren	  för	  att	  kunna	  
nyckelhålsmärkas	  enligt	  Livsmedelsverkets	  författningssamling	  (LIVSFS,	  2014).	  Tillsatt	  
socker	  (honung)	  och	  tillsatt	  salt	  överskred	  villkoren	  för	  denna	  märkning.	  Honung	  och	  
salt	  hade	  kunnat	  reduceras,	  men	  då	  riskeras	  smaken	  att	  bli	  sämre.	  Hade	  detta	  ersatts	  
med	  brödkryddor	  som	  exempelvis	  fänkål	  och	  anis	  hade	  saltmängden	  kunnat	  sänkas.	  
Dock	  hade	  den	  tillräckligt	  med	  fullkorn	  och	  kostfiber	  för	  att	  uppfylla	  märkningens	  
villkor.	  Fullkornsinnehållet	  i	  den	  framtagna	  mjölmixen	  är	  46	  %	  vilket	  är	  betydligt	  högre	  
än	  nyckhålsmärkningens	  villkor	  för	  fullkorn.	  För	  att	  märkas	  med	  nyckelhålssymbolen	  
för	  ett	  glutenfritt	  bröd	  eller	  mjölmix	  ska	  10	  %	  av	  spannmålsdelen	  vara	  fullkorn.	  
Kostfiberhalten	  för	  brödet	  bakat	  med	  den	  framtagna	  mjölmixen	  är	  8g	  per	  100g	  och	  
villkoren	  är	  5g	  per	  100g,	  vilket	  även	  detta	  uppfyller	  villkoret	  för	  nyckelhålsmärkningen.	  
(LIVSFS,	  2014)	  En	  aspekt	  som	  hade	  varit	  intressant	  att	  titta	  på	  är	  om	  det	  på	  enkäten	  
funnits	  information	  om	  näringsvärdet	  och	  ingredienserna	  av	  de	  båda	  bröden.	  Dock	  hade	  
detta	  tagit	  upp	  mycket	  plats	  på	  enkäten	  samt	  även	  resulterat	  i	  mycket	  text	  för	  
konsumenten	  att	  läsa.	  Detta	  hade	  eventuellt	  gett	  konsumenterna	  för	  mycket	  information	  
vilket	  hade	  lett	  till	  förvirring.	  Vi	  ville	  inte	  att	  detta	  skulle	  påverka	  bedömningen	  av	  
bröden,	  eftersom	  det	  främst	  var	  smaken	  som	  skulle	  bedömas.	  Konsumenterna	  hade	  
eventuellt	  tyckt	  att	  priset	  för	  det	  framtagna	  brödet	  var	  mer	  acceptabelt	  när	  de	  fick	  se	  
näringsinnehållet.	  
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5.4. Framtida  studier  
Det	  finns	  mycket	  att	  göra	  inom	  detta	  område	  då	  de	  flesta	  glutenintoleranta	  är	  missnöjda	  
med	  både	  utbud	  och	  sensoriska	  egenskaper	  på	  de	  befintliga	  produkterna.	  Förslag	  till	  
framtida	  studier	  är	  att	  fortsätta	  utveckla	  det	  framtagna	  receptet	  samt	  mjölmixen	  enligt	  
faktoriell	  design	  för	  att	  se	  påverkan	  av	  olika	  faktorer	  för	  de	  sensoriska	  egenskaperna.	  

6. Slutsats  
Att	  få	  rätt	  textur	  och	  smak	  vid	  bakning	  av	  glutenfritt	  bröd	  är	  en	  utmaning.	  Med	  en	  
mjölmix	  av	  durramjöl,	  rårismjöl,	  majsstärkelse	  samt	  psylliumfröskal,	  pofiber	  och	  fibrex	  
kunde	  syftet,	  att	  utveckla	  en	  glutenfri	  mjölmix	  med	  fullkorn	  fungerande	  för	  bakning	  av	  
matbröd	  uppnås.	  Brödet	  bakat	  på	  den	  framtagna	  mjölmixen	  (med	  fullkorn)	  föredrogs	  av	  
75	  %	  i	  konsumenttestet	  framför	  brödet	  bakat	  på	  det	  redan	  befintliga	  mjölmixen	  på	  
marknaden	  (Finax)	  som	  föredrogs	  av	  15	  %.	  Brödet	  bakat	  av	  den	  framtagna	  mjölmixen	  
har	  ett	  medelvärde	  på	  3,6	  av	  max	  5	  poäng.	  Medianen	  för	  brödet	  är	  4.	  En	  tydlig	  skillnad	  i	  
näringsvärde	  kunde	  ses	  då	  den	  framtagna	  mjölmixen	  främst	  innehöll	  mer	  fullkorn	  än	  
den	  redan	  befintliga	  mixen	  på	  marknaden	  (Finax)	  då	  den	  inte	  innehåller	  något	  fullkorn	  
alls.	  Detta	  tyder	  på	  att	  det	  går	  att	  göra	  glutenfritt	  bröd	  som	  både	  smakar	  bättre	  samt	  har	  
ett	  högre	  näringsvärde.	  Dock	  resulterade	  detta	  i	  ett	  pris	  som	  upplevdes	  för	  högt	  av	  
konsumenterna.	  

7. Tack  
Vi	  vill	  rikta	  ett	  tack	  till:	  	  
Pernilla	  Sandvik,	  för	  handledning	  
Lina	  Wallentinson,	  för	  rådgivning	  och	  tips	  
Sebastian	  Löfgren,	  för	  hjälp	  och	  tips	  
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9. Bilagor  
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9.2. Bilaga  2  Arbetsfördelning  
• Planering	  av	  studien	  och	  uppsatsarbetet	  50/50	  	  
• Litteratursökning	  50/50	  	  
• Datainsamling	  50/50	  	  
• Analys	  50/50	  	  
• Skrivandet	  av	  uppsatsen	  50/50	  


