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Sammanfattning  
Syftet med examensarbetet har varit att analysera hur två surdegar, ett surdegspulver, 

citronsyra, mjölksyra, ättiksyra, amylas, xylanas, kornmaltmjöl, vetemaltmjöl respektive 

kalciumkarbonat påverkade deg och bröd gjorda på Nord Mills finmalda rågmjöl. Arbetet 

belyser följaktligen hur rågdegens egenskaper påverkas av de olika tillsatserna och vilken 

mängd av tillsatserna som ger eftersträvansvärt brödinkråm. Den analyserade mängden av de 

olika tillsatserna bestämdes utifrån ett rådande uttalande att det krävs 1000 syraenheter per 

kilo rågmjöl för att bakningskapaciteten ska bli optimal. Tillvägagångssättet innefattade 

degberedning, viskositetsmätningar, falltalsmätning, bestämning av pH-värde och 

syratalsmätning, avbakning samt visuell bedömning.  

Resultatet av undersökningen visade att bröden med surdegspulver, citronsyra respektive 

mjölksyra i mängder som motsvarade 1000 syraenheter per kilo rågmjöl och ett pH-värde 

under 5 gav de visuellt bästa brödinkråmen. Den lägre mängden tillsats av amylas och xylanas 

gav också bröd av god kvalitet med hänsyn till brödinkråmet.  

pH-värdet på syran som tillsattes i rågdeg var betydelsefull för hur brödets inkråm blev vid 

avbakning. Slutsatsen kunde dras efter att kalciumkarbonat tillsammans med citronsyra 

analyserats i rågdeg.  

Vägledningen att det krävs 1000 syraenheter per kilo rågmjöl för att bakningskapaciteten hos 

ett rågbröd ska bli optimal (Dal Thomsen 1988) kvarstår efter denna undersökning. Det 

framkom att bröden med surdegspulver, citronsyra och mjölksyra som motsvarade 1000 

syraenheter per kilo rågmjöl gav eftersträvansvärda brödinkråm jämfört med mängden som 

motsvarades av 700 syraenheter per kilo rågmjöl av samma tillsats. Övriga syratillsatser som 

motsvarade 1000 syraenheter per kilo rågmjöl gav dock inte önskvärt brödinkråm. Eventuellt 

kan detta vara en indikator på att syrans kemiska sammansättning har betydelse för 

brödinkråmet, och man kan därför inte helt förlita sig på vare sig syrans syratal eller pH-

värde.  

 

 

Nyckelord: Rågdeg, viskositet, falltal, syraenhet, pH-värde, rågbröd, bakegenskaper  
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1. Inledning  

Omkring 1500-talet ökade rågodlingarna i Sverige och ökningen pågick fram till 1800-talet, 

då råg stod för en tredjedel av all odling i Sverige. Idag utgör vete och råg de vanligaste 

sädesslagen som används till matbröd (Marklinder 2007). Mjukt rågbröd har länge bakats i 

bland annat Danmark, södra delarna av Sverige och östra delarna av Finland (Tellström 

2008). Under andra delen av 1900-talet minskade rågbrödskonsumtionen i Sverige då bröd 

som enbart bakades på rågmjöl ersattes med bröd som baserades på vetemjöl. I Sverige finns 

en tradition av att kombinera råg med vetemjöl vid bakning av mjukt bröd. Den så kallade 

sirapslimpan, gjord på just rågmjöl och vetemjöl, är säkert känd hos många. På 1960-talet stod 

sirapslimpan för drygt 50 % av brödkonsumtionen i Sverige (Brödinstitutet 2012).  

Vilken brödsort en människa åt markerade förr i tiden vilken social status personen hade. Det 

var då endast den högre klassen som hade tillgång till det vita brödet tillverkat av siktat 

vetemjöl, medan de fattiga endast hade möjlighet att äta fullkornsbröd. Synen på vitt bröd har 

idag svängt, vilket har inneburit att fullkornsbröd har ett högre pris och status (Marklinder 

2007). Malningstekniken som används i dagens mjölkvarnar gör att fullkornsmjöl innehåller 

mer kostfiber, vitaminer och mineraler än siktade mjölsorter (Livsmedelsverkets 

livsmedelsdatabas 2012). Under 2000-talet har intresset för fullkornsprodukter ökat och fokus 

har därmed lagts på att ta fram fullkornsbröd av råg, vete och korn som är bra ur ett sensoriskt 

perspektiv (Lantmännen 2011). För att det ska bli möjligt att baka ett bröd på enbart råg krävs 

tillsats av en syra som hämmar enzymet amylas som finns i rågen, vilken bryter ner 

rågmjölets stärkelse. Vid syratillsats kan bland annat stärkelsen i rågen ta upp vatten eftersom 

amylas då inte brutit ned för stor mängd stärkelse. Detta är betydelsefullt för att brödet ska 

kunna förklistra och bilda ett brödinkråm (Fransson & Elvin 1993). I takt med utvecklingen 

har nya bakhjälpmedel och tillsatser tagits fram som bland annat kan användas vid bakning av 

bröd med enbart rågmjöl, ett exempel är surdegspulver. Utvecklingen har bidragit till att Nord 

Mills i Malmö, examensarbetets uppdragsgivare, behöver veta mer om hur deras rågmjöl 

fungerar med specifika tillsatser som valts ut av företaget. Följande examensarbete 

utformades därmed utifrån den bakgrunden. Den förväntade nyttan med denna experimentella 

studie var utsikten att kunna använda resultaten i verksamheten för att optimera rågmjölets 

egenskaper med avseende på bakning av bröd med 80-100 % rågmjöl. 

Nord Mills i Malmö producerar flera olika sorters rågmjöl samt produkter av råg. 

Verksamheten är en del av Lantmännen som bland annat finns i Sverige, Danmark, Norge och 

Lettland. Nord Mills i Malmö har den största kvarnen i Sverige som utgörs av fyra kvarnverk 

som tar emot185 000 ton spannmål per år via båt, bil och tåg. Företaget innefattar en 

produktionsdel med kvarnar och paketering, ett laboratorium där kvalitetssäkring av mjölet 

från kvarnarna sker och en del med produktutveckling. I Malmö tillverkas bagerimjöl, 

bagerimix, konsumentmjöl samt fodermjöl. Tillåtelse har erhållits från Nord Mills att deras 

företagsnamn finns med i examensarbetet.  
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2. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att analysera hur elva tillsatser påverkar deg och bröd gjorda på 

Nord Mills finmalda rågmjöl.  

Den frågeställning som ska besvaras i examensarbetet är därmed: 

Hur påverkas rågdegens egenskaper av de olika tillsatserna och vilken mängd av tillsatserna 

ger eftersträvansvärt brödinkråm? 
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3. Råg och rågbröd  

Följande avsnitt beskriver hur rågmjöl är uppbyggt och vilka egenskaper det har, vad som 

krävs för att rågmjölet ska bli bakbart och allmänt om rågbröd. Avsnittet har använts som 

underlag när experimenten konstruerats, samt som en hjälp för att förstå resultaten av studien.  

3.1 Hur rågmjöl är uppbyggt och vilka egenskaper det har delvis i 

förhållande till vetemjöl 

Alla cerealiekärnor är i princip uppbyggda på samma sätt. Det som skiljer cerealierna åt är 

deras bakegenskaper och näringsmässiga innehåll. Rågkärnan består av tre delar vilka är 

fröskal (klidelen), frövita och grodd. Klidelen utgör skalet på kärnan, frövitan utgör 

mjölkroppen och omges av aleuronskiktet och grodden utgör anlaget till den nya växten 

(Delcour & Hoseney 2009). Aleuronskiktet utgör en av de näringsrika delarna i kärnan. Då 

vete mals till siktat vetemjöl används endast frövitan, vilket innebär att klidelen, grodden och 

aleuronskiktet separeras bort (Hui, Nip, Nollet, Paliyath & Simpson 2006). Malningstekniken 

gör att siktade mjölsorter innehåller mindre kostfiber, vitaminer och mineraler än 

fullkornsmjöl (Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 2012). Råg innehåller, jämfört med vete, 

mer kostfiber vilket förklaras med att råg har fler cellväggar som innehåller kostfiber i kärnan 

än vete (Delcour & Hoseney 2009).  

Protein och stärkelse är två betydande beståndsdelar i mjöl. I vetemjöl har protein den 

viktigaste rollen då det utvecklar ett glutennätverk i degen (Peña, Bernardo, Soler & Jouve 

2005). Trots att rågmjöl innehåller protein kan råg inte utveckla ett glutennätverk som vete 

kan eftersom råg inte innehåller glutenbildande protein (Hui et al. 2006). Detta gör att 

stärkelsen i rågmjölet istället har en betydelsefull roll för brödets inkråm. Stärkelse är 

uppbyggt av glukos som tillsammans bildar långa kedjor. Om kedjorna är förgrenade kallas 

de amylopektin och om kedjorna inte är förgrenade kallas de amylos (Xing, Baik, Wang & 

Lim 2010). Stärkelse i rågmjöl har funktionen att den tar upp vatten och förklistrar. 

Förklistring sker när temperaturen i en vatten- och mjölblandning ökar. Vatten tränger då in i 

stärkelsekornen vilket gör att stärkelsekornen sväller. Vattnet binds därmed till stärkelsen. När 

temperaturen stiger ytterligare fortsätter stärkelsekornen att ta upp vatten. Denna fas 

fortskrider tills stärkelsekornen vid en viss temperatur spricker. Vid detta skede har stärkelsen 

förklistrat. Stärkelsen i råg börjar förklistra vid ca 50 °C (Fransson & Elvin 1993). 

Förklistringen påverkar vatten- och mjölblandningens viskositet. Viskositet är en benämning 

på hur trögflytande en vätska är. Hög viskositet innebär att vätskan är trögflytande och låg 

viskositet innebär att vätskan än lättflytande (SIK). 

En annan polysackarid som finns i rågmjöl är pentosaner som kan benämnas arabinoxylaner. 

Pentosaner är en kostfiber som har hög vattenupptagningsförmåga och som utgör en viktig del 

för rågbrödets volym och brödinkråm (Boskov Hansen, Andreasen, Nielsen, Larsen, Bach 

Knudsen, Meyer, Christensen & Hansen 2002). Det som händer i rågdegen under 

bakningsprocessen är att pentosanerna släpper vatten. Vattnet som då blir fritt i degen kan 

stärkelsen ta upp och en förklistring kan ske. Om det finns mycket amylas i rågmjölet bryts 

stärkelseförklistringen däremot ner och vatten släpps åter ut i degen (Fransson & Elvin 1993).  

Amylas är ett enzym som finns naturligt i mjöl och som bryter ner mjölets stärkelse till 
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dextriner och maltos (Hui et al. 2006). Då vattnet, som egentligen skulle vara bundet i 

stärkelsens förklistring, blir fritt i degen resulterar det i ett fuktigt, oelastiskt och klistrigt 

brödinkråm. Om amylasaktiviteten är för hög bildas även en degrand i inkråmet (Fransson & 

Elvin 1993). Degranden uppstår då det fria vattnet sjunker till botten av brödet (Marklinder 

2007).  

För att ta reda på hur hög amylasaktiviteten är i ett mjöl kan mätning av så kallat falltal 

genomföras. När falltal på ett mjöl bestäms blandas en viss mängd mjöl och vatten i ett 

provrör, en stav sätts sedan ner i provröret. Provröret placeras därefter i ett vattenbad där 

blandningen hettas upp. Staven gör att innehållet hela tiden blandas vid upphettningen då 

stärkelsen förklistrar. Efter 60 sekunder släpps staven från en övre position i provröret och 

staven får sedan falla av sin egen vikt genom stärkelseförklistringen. Den tid det tar för staven 

att falla benämns som falltal. Om amylasaktiviteten är hög i mjölet kommer amylasen fort 

bryta ner stärkelseklistret i provröret, vilket gör att staven kan falla fort och falltalet blir lågt. 

Om amylasaktiviteten däremot är låg i mjölet kommer det ta längre tid för amylasen att bryta 

ner stärkelseklistret i provröret, vilket gör att staven kan falla långsamt och falltalet blir högt 

(Perten Instruments AB 2010). Hög amylasaktivitet i en deg gör att mindre mängd vatten 

absorberas vilket ger ett bröd med klistrigt inkråm och ibland stora hål i texturen. Alltför låg 

amylasaktivitet är inte heller att föredra eftersom brödet då blir kompakt. Genom att tillsätta 

amylas i en deg med högt falltal i form av enzympreparat, vetemaltmjöl eller kornmaltmjöl 

kan falltalet sänkas (Hui et al. 2006). Vanligtvis är falltal för rågmjöl mellan 110–140 

sekunder, men om en syra tillsätts degen kan även rågmjöl med längre falltal användas (Evira 

2010).  

3.2 Vad behöver rågmjöl för att bli bakbart?  

Då amylasaktiviteten är alltför hög i rågmjölet kan det resultera i att stärkelseförklistringen 

bryts ned, vilket i sin tur ger ett icke eftersträvansvärt brödinkråm. För att rågdegen ska bli 

bakbar behövs därför någon typ av bakhjälpmedel, exempelvis någon sorts syra. Syrans 

funktion i rågdegen är att den ökar pentosanernas löslighet och vattenupptagningsförmåga, 

samtidigt som amylaserna hämmas att bryta ner stärkelse (Valjakka, Kerojoki & Katina 

2003). Anledningen till att amylas, som är ett protein, hämmas beror på att protein bland 

annat påverkas av värme och starka syror. Proteinet bryts då ned till aminosyror och enzymet 

tappar sin nedbrytande funktion (Hui et al. 2006).  

Utifrån syrans effekt på rågmjölet kom Dal Thomsen (1988) redan på 1980-talet fram till att 

det krävs 1000 syraenheter per kilo rågmjöl för att bakningskapaciteten ska bli optimal. 

Syraenhet kan också benämnas syratal. Syratal redovisar totala mängden syra i exempelvis en 

lösning med en tillsats eller i en lösning gjord på deg. Syratalet fås genom att ta reda på hur 

många ml 0,1 M natriumhydroxid (vilket är en bas) som går åt till titrering av 10 g prov 

uppblandat i 100 ml destillerat vatten till ett pH-värde på 8,5 (Dal Thomsen 1988). pH-värdet 

talar om hur stor mängd fria vätejoner det finns i en lösning. pH-skalan går från 0 till 14 där 

värden mellan 0 och 7 är sura och värden mellan 7 och 14 är basiska (Furugren 2001). Den 

här studien grundar sig på Dal Thomsens resultat om 1000 syraenheter per kilo rågmjöl. I 

jämförande syfte analyserades även en lägre mängd, 700 syraenheter per kilo rågmjöl.  
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Surdeg   

En gammal syrningsteknik att baka rågbröd på är med tillsats av surdeg. Att baka rågbröd 

med surdeg ansågs dock länge av svenskarna som en invecklad metod och till skillnad från 

exempelvis finländarna, ersatte svenskarna surdegen med andra bakhjälpmedel och tekniker. 

Inställningen till surdegsbakning har idag dock vänt och surdegens fördelar lyfts istället fram 

(Fransson & Elvin 1993).  

En surdeg utgörs av en jäsande, sur rågbrödsdeg. Till följd av mikrofloran som finns i 

rågmjölet bildas mjölksyra, ättiksyra, koldioxid, alkohol och jäst i surdegen. Det är viktigt att 

surdegen hålls vid liv genom tillsats av mjöl och vatten eftersom jästcellerna annars minskar i 

antal (Dal Thomsen & Sejer Lindeløv 2001). Då mjölet förvaras svalt och torrt är 

mikroorganismerna relativt inaktiva, men då vatten blandas med rågmjöl aktiveras de efter 

några dagar och en spontan jäsningsprocess startas. Mikroorganismerna som finns i degen 

tillverkar till exempel organiska syror och koldioxid. Då pH-värdet sjunker i surdegen efter 

några dagar ändras surdegens mikrobiella sammansättning och mjölksyrabakterierna, som är 

syratåliga, kommer att dominera i surdegen tillsammans med jästsvamparna (Marklinder 

1988). Förhållandet mellan mjölksyra och ättiksyra bör vara 80 % mjölksyra och 20 % 

ättiksyra för att ge rätt smaksammansättning till det färdiga brödet (Dal Thomsen & Sejer 

Lindeløv 2001).  

Genom att placera surdegen i olika temperatur samt ändra proportionerna mellan mjöl och 

vatten kan olika förhållande skapas mellan ättiksyra och mjölksyra i surdegen. Processen som 

sker i surdegen påskyndas om surdegen är vek (det vill säga har en lös konsistens) och 

placeras i en varmare temperatur, runt 30-35 ºC. Det omvända, att processen fördröjs, sker om 

surdegen är fastare och placeras i en lägre temperatur, runt 20 ºC. Om surdegen placeras i en 

varmare miljö kommer mer mjölksyra än ättiksyra att utvecklas (Thelander 1989).  

Enligt en studie gjord av Marklinder (1988) har rågmjölssorten inte så stor betydelse för 

syratalet eller pH-värdet i den slutliga surdegen utan faktorn som avgör mikrofloran är snarare 

rågens odlingsplats. Studien visade även att mjölksyra- och ättiksyramängderna som bildades 

under surdegsprocessen inte hade några direkta samband mellan rågsort eller rågens 

odlingsplats.  
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Syratillsatser 

Istället för surdeg kan andra syror tillsättas rågbrödet, till exempel citronsyra, ättiksyra och 

mjölksyra. Gemensamt för dessa är att de ger en pH-värdessänkning i brödet. I 

livsmedelsindustrin används ibland citronsyra tillsammans med ett konserveringsmedel för att 

konserveringsmedlet ska ge önskvärd effekt i produkten (Marklinder 2007). Eftersom surdeg 

innehåller både mjölksyra och ättiksyra var det i denna undersökning intressant att analysera 

vad syrorna enskilt hade för effekt på rågbrödet.   

 

Bakhjälpmedel 

Bakhjälpmedel kan vara önskvärda att tillsätta ett rågbröd i kombination med en syra för att 

påverka brödinkråmet. Exempel på bakhjälpmedel är amylas, xylanas och maltmjöl.  

Det finns två sorters amylaser i cerealier, den ena är alfa-amylas och den andra är beta-

amylas. Då pH-värdet är neutralt tål alfa-amylas en temperatur kring 75 °C. Om pH-värdet 

däremot är lägre ökar temperaturkänsligheten och vid pH-värdet 3,5 inaktiveras alfa-amylas. 

Beta-amylas tål ett lägre pH-värde men inaktiveras däremot vid temperatur över 60 °C 

(Marklinder 2007).  Med hjälp av mikroorganismer eller genom utvinning ur mältad spannmål 

kan enzymet tillverkas, som ingår i vissa bakhjälpmedel (Fransson & Elvin 1993). Förutom 

effekterna som nämns nedan gör tillsats av alfa-amylas även att brödets retrogradering 

hämmas (Palacios, Schwarz & D’Appolonia 2004). Retrogradering innebär att stärkelsen, som 

under förklistringen fått en oordnad struktur, börjar inta en ordnad struktur vilket gör att 

vatten avges som tidigare varit bundet till stärkelsen. Denna process påverkar brödets inkråm 

som blir torrt (Hui et al. 2006). Ett annat enzym som används som bakhjälpmedel är xylanas 

som bryter ner pentosaner, detta enzym används bland annat av produktutvecklarna på Nord 

Mills.  

Maltmjöl är gjort på spannmål från korn, råg eller vete som har mältats det vill säga grott och 

sedan torkats. Mältningen gör att cerealiekärnornas halt av alfa-amylas ökar (Marklinder 

2007). Gemensamt för maltmjöl och amylas är att dessa tillsatser ökar bildningen av maltos 

då de bryter ner mjölets stärkelse. Eftersom maltos är jästens näring gör det att jäsningen ökar 

vilket ger kortare jästid. Maltosen bidrar även till att brödinkråmet förbättras, brödets skorpa 

blir mörkare och det sker även en större arombildning (Marklinder 2007). Att använda 

maltmjöl och maltextrakt är de äldsta bakhjälpmedlen och idag ingår produkter av malt i 

många andra bakhjälpmedel (Fransson & Elvin 1993).  
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3.3 Rågbröd  

Rågbrödets historia och svenskens konsumtion av rågbröd 

Långt tillbaka i tiden skedde malning av sädeskorn manuellt vilket var ett tungt och 

energikrävande arbete. Istället för att utföra arbetet manuellt tog människan i vissa delar av 

Norden tillvara på vattenkraften och använde vattenkvarnar till malning av sädeskornen. 

Nackdelen med dessa var dock att de bara fungerade efter höstregn och på våren då snön 

smälte. Efter höstens och vårens malning fick människorna därför en stor mängd mjöl. Mjölet 

hade efter malningen inte någon längre hållbarhetstid eftersom risken att det skulle angripas 

av skadedjur var stor. Mjölet användes därför till att baka torra bröd med, till exempel 

tunnbröd, flatbröd och knäckebröd (Tellström 2008). Knäckebröd uppkom i delar av Sverige 

som en teknik att baka bröd på enbart råg. Anledningen till att det just blev råg berodde på att 

det var det sädesslaget som människorna hade tillgång till. Fördelen med knäckebröden var att 

de hade en lång hållbarhetstid (Fransson & Elvin 1993). I andra delar av Norden, bland annat 

i Danmark och Sydsverige, användes väderkvarnar till att mala spannmål. Till skillnad från 

vattenkraften var väderkvarnarna inte lika beroende av årstiderna. Det innebar att 

väderkvarnarna fungerade hela året vilket gjorde att människorna kunde mala sin spannmål 

regelbundet. Tillgången på mjöl året om gjorde att dessa delar av Norden kunde baka mjukt 

bröd, så som rågbröd, grovbröd, kavring och surdegslimpor. I slutet av 1800-talet var de 

mjuka bröden dominerande i Norden i och med den tekniska utvecklingen av ångkvarnar och 

kvarnar drivna av elektricitet. Det hårda torra brödet finns dock kvar som en stark tradition 

(Tellström 2008).  

Idag kan den svenska konsumenten välja från ett stort brödutbud i livsmedelsbutikerna, där 

finns både skånsk kavring och norrländskt tunnbröd som är bakade med olika sorters mjöl. 

Till följd av invandringen som skett i landet, och människans behov av att resa till andra 

länder, har det gjort att även utländska brödsorter har fått fäste i vår matkultur (Fransson & 

Elvin 1993). Idag är därmed geografisk plats och brödsort inte lika förknippat som det var 

förr.   

Marknaden har även gått framåt vad gäller bröd bakade med fullkorn, bröd utan tillsatser och 

bröd bakade på surdeg. En förändring som följt människans efterfrågan (Marklinder 2007). I 

sammanhanget kan nämnas att på Pågens hemsida kan läsas att Pågen Lingongrova är det 

mest köpta brödet i Sverige, tätt följt av Fazers Frökusar och Skogaholms Skogaholmslimpa 

(Pågen 2010). Det relativt smala utbudet och den låga konsumtionen av rågbröd bakade på 

enbart rågmjöl kan eventuellt till del förklaras med att Sverige saknar kunskap om hur dessa 

bröd bakas.  
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Hälsoeffekter av rågbröd 

Fullkornsmjöl som rågbröd baseras på innehåller en hög halt av till exempel järn, folat, 

antioxidanter och växtsteroler. Växtsterolerna har funktionen i tarmen att de hämmar upptaget 

av kolesterol vilket gör att kolesterolhalten i blodet blir lägre. Kostfibrer som finns i fullkorn 

kan även hjälpa till att sänka blodtrycket vilket minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar 

(Livsmedelsverket 2011). I en studie gjord av Gråsten, Juntunen, Poutanen, Gylling, 

Miettinen & Mykkänen (2000) påstås även att rågbröd kan minska koncentrationen av vissa 

ämnen som kan utgöra riskfaktorer för att utveckla tjocktarmscancer.   

I en studie av Pietinen, Rimm, Korhonen, Hartman, Willett, Albanes & Virtamo (1996) 

redovisas att fibrers positiva effekt i livsmedel kan minska risken för kranskärlsjukdomar hos 

rökande medelålders män, om konsumtionen av fibrer är relativt hög. I studien framgick att 

fibrer som kom från cerealier minskade risken för kranskärlsjukdomar mer än fibrer från 

grönsaker och frukt. Detta kunde dock förklaras med att grönsaks- och fruktkonsumtionen var 

relativt låg. De finska männen som deltog i studien åt mestadels rågbröd vilket därmed 

utgjorde den största cerealiekällan.   

I råg finns lösliga fibrer som sägs stimulera tarmens mikroflora, öka tarminnehåller och sänka 

pH-värdet i tarmen (Marklinder 2007). Fördelarna med de lösliga fibrerna är även att de bildar 

ett gel som fördröjer nedbrytningen av stärkelsen vilket ger ett långsamt upptag av glukos i 

tunntarmen. Denna funktion kan vara värdefull för diabetiker med avseende på den jämnare 

blodsockernivån som uppnås. De lösliga fibrerna ger även en längre mättnad som kan vara en 

viktig funktion i dagens samhälle där övervikt blir allt vanligare (Dal Thomsen & Sejer 

Lindeløv 2001).  

Även i Rozéns avhandling (2011) kan läsas att råg, främst i form av kokta rågkärnor, ger en 

bra mättnadskänsla direkt efter måltiden men även då nästa måltid förtärs. Det visade sig att 

då kokta rågkärnor hade ätits till frukost sänktes lunchens energiintag samma dag med 16 

energiprocent (E%). Bland annat var en trolig förklaring till detta att hungerhormonet ghrelin 

inte utsöndrades i lika stor mängd som då rågkärnor inte hade ätits till frukost. Avhandlingen 

gjordes med bakgrunden att förekomst av bland annat diabetes och hjärt-kärlsjukdomar idag 

ständigt ökar, vilket gör att lämpliga åtgärder som motverkar sjukdomarna behöver tas fram. 

Det metabola syndromet är ett förstadium till sjukdomarna som nämndes ovan och innebär att 

insulinets effekt i kroppen är försämrad. Syndromet kan bland annat innefatta bukfetma, högt 

blodtryck och högt blodsocker. Genom att äta mat som innehåller fullkorn och som ger ett 

lågt blodsocker- och insulinsvar efter måltid kan det metabola syndromet förebyggas. 

Eftersom råg oftast äts som fullkorn och på grund av att råg ger ett lågt insulinsvar är detta 

sädesslag ett intressant och värdefullt inslag i den moderna kosten. Resultatet av avhandlingen 

visade att rågprodukter av fullkorn, exempelvis rågbröd, men även gröt gjord av vitt rågmjöl 

gav ett lägre insulinsvar och en jämnare blodsockernivå än om liknande produkter gjorda på 

vitt vetemjöl konsumerades.  
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Surdegens fördelar  

Surdegens positiva gastronomiska egenskaper är idag ett aktuellt ämne. I ett surdegsbröd är 

det främst närvaron av syror, alkoholer och andra flyktiga föreningar som bidrar till brödets 

arom och smak (Hui et al. 2006). Åsikten att surdegen ger brödet smak delas bland annat av 

Dal Thomsen & Sejer Lindeløv (2001).   

Surdegens främsta egenskaper framkommer då den används vid bakning av rågbröd. 

Surdegen bidrar då till att brödets konsistens blir mer elastisk (Dal Thomsen & Sejer Lindeløv 

2001). Genom tillsats av surdeg kan även brödet bli saftigare. Detta beror på att pH-

värdessänkningen i brödet genom surdegen gör att mjölet och pentosanerna kan ta upp mer 

vatten, samtidigt som syran motverkar enzymaktiviteten i degen. Tillsammans gör detta att 

retrograderingen fördröjs (Hui et al. 2006). Genom surdegen smular även brödet mindre 

samtidigt som brödet blir enklare att skära (Thelander 1989).  

Ett ämne som finns i vetemjöl och rågmjöl är fytinsyra. Det är önskvärt att fytinsyra bryts ned 

under jäsningen eftersom ämnet hämmar upptag av andra mineralämnen, främst järn, som 

finns i mjölet. I vete och råg finns även enzymet fytas som bryter ner fytinsyra. Fytas är som 

aktivast vid pH-värde mellan 5–5,5. Om surdeg tillsätts bröddegen sänks pH-värdet och fytas 

kan då bryta ner mer fytinsyra än om degen inte innehåller surdeg. Om surdegsbröd väljs 

istället för annat bröd kommer därmed bland annat järnupptaget bli högre (Hui et al. 2006).  

Surdegen har även egenskapen att den förlänger den konsistensmässiga och mikrobiologiska 

hållbarheten på brödet (Dal Thomsen & Sejer Lindeløv 2001). Detta på grund av att surdegen 

gör att mögeltillväxten hämmas (Hui et al. 2006).  
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4. Material och metod  

I undersökningen analyserades rågdeg och rågbröd med elva olika tillsatser utvalda av Nord 

Mills. Rågmjölet som användes var fint rågmjöl, producerat av Nord Mills. Tillsatserna som 

analyserades i kombination med deg gjord av fint rågmjöl var två surdegar, ett surdegspulver, 

citronsyra, mjölksyra, ättiksyra 24 %, amylas, xylanas, kornmaltmjöl, vetemaltmjöl och 

kalciumkarbonat. I denna undersökning analyserades huvuddelen av tillsatserna separat för att 

visa vilken effekt på rågdegen och rågbröden som just den enskilda tillsatsen hade. Vissa 

tillsatser behövde dock kombineras med en annan tillsats för att ge önskvärda 

bakningsegenskaper.  

Mätning av viskositet med RVA och amylograf samt falltalsmätningar genomfördes i denna 

undersökning i prov bestående av deg och vatten. Vanligen används dessa instrument för att 

analysera prover bestående av mjöl och vatten. För att få samma förhållande mellan mjöl och 

vatten som i de ursprungliga analyserna (ICC Standard No. 162, ICC Standard No. 126/1 och 

ICC Standard No. 107/1), gjordes en uträkning till varje instrument. De enskilda 

uträkningarna redovisas i bilaga 1. 
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4.1  Mjöl och tillsatser 

I detta avsnitt redovisas mängder av tillsatserna som analyserades i degarna, se tabell 1. pH-

värde och syratal bestämdes i surdegarna, surdegspulvret, citronsyran, mjölksyran och 

ättiksyran med pH meter (Metrohm, Schweiz). Utifrån syratalet kunde sedan uträkningar av 

mängder för de olika tillsatserna ske (se bilaga 2). Eftersom relativt mycket surdeg tillsattes i 

degarna, jämfört med de andra tillsatserna, ändrades brödreceptet utifrån det (se bilaga 2).  

Amylas och xylanas analyserades i två olika mängder inom ett intervall på 0-100 ppm (ppm 

innebär en miljontedel) per kilo rågmjöl baserat på rekommendationer av leverantören 

(Danisco 2010a) samt (Danisco 2010b). 40 och 80 ppm per kilo rågmjöl valdes eftersom de 

representerade en god spridning utan att tangera extremerna (se bilaga 2).  

Kornmaltmjöl och vetemaltmjöl analyserades i mängder som utgick från hur stor sänkning av 

falltal som 40 respektive 80 ppm alfa-amylas har (Danisco, 2010a). Detta på grund av att 

kornmaltmjöl och vetemaltmjöl innehåller alfa-amylas och därför kunde förväntas ge lika stor 

sänkning på falltal som alfa-amylas gjorde. Metoden ”Sänkande effekt av falltal (F*)” (Perten 

Instruments AB 2010) genomfördes. Utifrån denna metod gjordes uträkningar av den mängd 

kornmaltmjöl respektive vetemaltmjöl som skulle tillsättas degarna för att få en sänkning som 

motsvarades av 40 och 80 ppm alfa-amylas (se bilaga 2).  

I denna undersökning valdes att analysera kalciumkarbonat för att få en uppfattning om ifall 

det var pH-värde eller syratal på syratillsatsen som bestämde hur resultatet av brödets inkråm 

blev. Mängd av kalciumkarbonat utgick ifrån antalet gram som behövdes till att neutralisera, 

det vill säga få ett pH-värde på 7, i en lösning med 10 g ättiksyra 24 % och 100 g destillerat 

vatten. pH-värdet bestämdes med en pH meter (Metrohm, Schweiz). Utifrån resultatet kunde 

sedan uträkning av mängd som tillsattes rågdegen ske (se bilaga 2).  

 

Tabell 1. Förteckning över tillsatserna som analyserades i deg gjord på fint rågmjöl samt mängder, det 

vill säga låg respektive hög nivå (undantag för surdeg 1, surdeg 2 och kalciumkarbonat) av de enskilda 

tillsatserna. 

 

 

 

 

Deg gjord på fint 

rågmjöl  

(totalvikt 3860 g) 

Tillsats Mängd 1  Mängd 2 

Surdeg 1 1216 g - 

Surdeg 2 1031 g - 

Surdegspulver 78,7 g 112,4 g 

Citronsyra 9,6 g 13,7 g 

Mjölksyra 16,2 g 23,2 g 

Ättiksyra 38,7 g 54,1 g 

Amylas 0,08 g 0,16 g 

Xylanas 0,08 g 0,16 g 

Kornmaltmjöl 1,38 g 2,8 g 

Vetemaltmjöl 4,4 g 8,8 g 

Kalciumkarbonat 13,3 g - 
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4.1.1 Redogörelse för tillsatser 

Surdeg 1 och surdeg 2: 

Tre surdegar startades på fint rågmjöl med olika proportioner mellan mjöl och vatten. 

Surdegarna placerades sedan i olika temperatur. Befintlig grundsur som produktutvecklarna 

på Nord Mills startat sedan tidigare användes som var gjord på 1 del vatten och 1 del 

oblandad rågiskt. Efter ett dygn valdes de två surdegarna som hade störst skillnad i syratal ut 

och användes därefter som tillsats i degarna. Den ena surdegen (surdeg 1), gjordes på 1 del 

grundsur, 3 delar fint rågmjöl och 6 delar vatten 35 ºC (Thelander 1989). Surdegen placerades 

i rumstemperatur ett dygn innan den användes som tillsats i degen. Den andra surdegen 

(surdeg 2), gjordes på 1 del grundsur, 4,5 delar fint rågmjöl och 4,5 delar vatten. Surdegen 

placerades i ett värmeskåp med temperatur på ca 30 ºC ett dygn innan den användes som 

tillsats i degen. Då surdegarna analyserades valdes att inte undersöka en surdeg i två mängder, 

istället jämfördes surdeg 1 och surdeg 2. Valet grundade sig i syftet med att analysera 

surdegarna, nämligen att undersöka vilken skillnad som uppstod vid användning av olika 

syratal som naturligt uppkommit genom olika framställningsparametrar.  
 

Surdegspulver: 

Surdegspulvret benämndes Möllesurdeg och var tillverkad av rågmjöl. Surdegen tillsattes i 

degen i pulverform. Möllesurdeg är en vanligt förkommande metod att syra degar med på 

Nord Mills, vilket är anledningen till att tillsatsen analyserades.  
 

Citronsyra:  

Citronsyra är en tillsats som tillsattes i degen i pulverform.  
 

Mjölksyra: 

Mjölksyra är en flytande tillsats som tillsattes i degen.  
 

Ättiksyra 24 %: 

Ättiksyra är även den en flytande tillsats som tillsattes outspädd i degen.  
 

Amylas: 

Amylas utvinns med hjälp av svamp och är en tillsats som tillsattes i degen i pulverform. 

Amylas analyserades i två olika mängder tillsammans med 13,7 g citronsyra i respektive deg. 

Citronsyra valdes på grund av att rågbröd behöver en syra för att kunna bilda ett 

eftersträvansvärt brödinkråm.   
 

Xylanas: 

Xylanas är en tillsats som tillsattes i degen i pulverform. Xylanas analyserades i två olika 

mängder tillsammans med 13,7 g citronsyra i respektive deg. 
 

Kornmaltmjöl och vetemaltmjöl:  

Kornmaltmjöl och vetemaltmjöl analyserades i två olika mängder tillsammans med 13,7 g 

citronsyra i respektive deg.  
 

Kalciumkarbonat: 

Kalciumkarbonat med pH-värde 12,86 i lösning, var en tillsats som tillsattes i degen i 

pulverform. Samma mängd kalciumkarbonat analyserades i två degar tillsammans med 13,7 g 

citronsyra i en deg och 23,2 g mjölksyra i en deg. 
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4.2  Tillvägagångssätt 

Testerna som genomfördes i undersökningen lades upp i olika steg och följde alltid en 

bestämd tidsföljd. Nedan redovisas stegen i kronologisk ordning.  

Steg 1: Degberedning  

Första steget innebar att två rågbrödsdegar tillreddes med olika mängd av de enskilda 

tillsatserna (med undantag för surdegarna och kalciumkarbonat som behandlades separat). En 

deg hade därmed en lägre halt av den aktuella tillsatsen och den andra degen hade en högre 

halt av samma tillsats. Vid samtliga analyser användes samma recept på rågbröd (se bilaga 3). 

Då degarna tillreddes användes en degblandare (Varimixer Bjørn, Danmark) som fanns i Nord 

Mills provbageri.  

 

Steg 2: Viskositetsmätning med RVA 

Efter att degarna var bearbetade genomfördes viskositetsmätning med hjälp av 

analysinstrumentet Rapid Visco Analyzer (RVA Tecmaster) (Newport Scientific, Australien). 

Instrumentet noterade kontinuerligt viskositeten på ett prov som under kontrollerade former 

först värmdes och sedan kyldes ned. I denna undersökning analyserades 6,7 g deg och 22 g 

destillerat vatten, som blandades till en homogen lösning med hjälp av en stavmixer (Braun, 

Spanien). 

 

Steg 3: Viskositetsmätning med amylograf 

En andra viskositetsmätning skedde med hjälp av en amylograf (Brabender, Tyskland) en 

timme efter att degarna var bearbetade. Amylografen noterade kontinuerligt viskositeten på 

ett prov som under kontrollerade former endast värmdes upp. Vid denna analys mättes 153,8 

g deg och 382 g destillerat vatten upp och mixades sedan till en homogen lösning med hjälp 

av en stavmixer.  

 

Steg 4: Falltalsmätning  

Falltalsmätningarna startades 1 timme och 30 minuter efter att degarna var bearbetade. 

Falltalsapparaten (Perten Instruments, Sverige) redovisade falltalet på degen. Vid denna 

analys mättes 13,46 g deg och 18,6 g destillerat vatten upp och mixades därefter till en 

homogen lösning med hjälp av en stavmixer. Lösningen hälldes sedan över i provrör och 

falltalsmätningen startades.   

 

Steg 5: pH-värde och syratalsmätning 

Mätning av pH-värde och syratal med pH meter (Metrohm, Schweiz) på degarna gjordes 2 

timmar och 30 minuter efter att degarna var bearbetade. pH-mätningen innebar att 10 g deg 

(eller tillsats) och 100 g destillerat vatten blandades. Om deg skulle analyseras mixades degen 

med vattnet till en homogen lösning med hjälp av en stavmixer. pH metern kunde sedan visa 

pH-värde på provet. Syratalsmätningen på deg innebar att 10 g deg och 100 g destillerat 

vatten mixades till en homogen lösning med hjälp av en stavmixer. (Syratalsmätning på 

tillsats innebar, beroende på tillsats, att 1 g alternativt 0,1 g tillsats blandades med 109 g 

alternativt 109,9 g destillerat vatten). pH metern användes sedan för att visa stigningen av pH-

värde då en natriumhydroxidlösning som innehöll 0,1M Natriumhydroxid tillsattes provet 
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(detta kallas titrering). Då pH-värdet på provet nådde 8,5 lästes mängden 

natriumhydroxidlösning som blandats i provet av vilket gav hur många syraenheter provet 

innehöll, det vill säga provets syratal.  

 

Steg 6: Avbakning  

Degarna gräddades i formar då en loggning av temperaturökning i bröden skedde med hjälp 

av en Data logger (Data logger 88378, Kina). Då degarna jäste och gräddades användes 

jässkåp och stenugn som fanns i Nord Mills provbageri. Bröden togs ut då innertemperaturen 

nått 98 °C, en temperatur som rekommenderas av bland annat Lundgren & Jensen (1999). 

 

Steg 7: Visuell bedömning  

Slutligen utfördes en visuell bedömning av författaren till examensarbetet då brödets inkråm 

(med fokus på eventuell degrand) studerades samt insjunkna sidor på brödet. I samband med 

detta fotograferades bröden.  
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4.3  Val av metod för insamling och bearbetning av data 

Datorprogram som användes till insamling av data var program som var kopplade till de 

enskilda instrumenten. Undersökningen utvärderades med hjälp av Microsoft Excel 2007.    
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5. Resultat 

Resultat från analyserna som gjordes på rågdeg och rågbröd i kombination med de olika 

tillsatserna redovisas i form av tabeller, diagram och bilder. Detta för att skapa en överblick 

av vilka resultat analysinstrumenten och den visuella bedömningen gav. I avsnittet 5.6 sätts 

viskositet och falltal i relation till pH-värde och syratal för att skapa en jämförande bild.  

 

5.1  Syratal och pH-värde i tillsatserna  

Syratal och pH-värde bestämdes i surdegarna, surdegspulvret, citronsyran, mjölksyran och 

ättiksyran med pH meter (Metrohm, Schweiz). Utifrån syratalet kunde sedan uträkningar av 

mängder för de olika tillsatserna ske. Resultatet visar att tillsatserna hade ett syratal mellan 

1460–16 och ett pH-värde mellan 3,5–1,8. Citronsyra var den syra som hade högst syratal och 

lägst pH-värde, se tabell 2. Samma tabell visar även att surdeg 1 och surdeg 2 hade lägre 

syratal än övriga syror.  

Tabell 2. Syratal och pH-värde i surdeg 1, surdeg 2, surdegspulver, citronsyra, mjölksyra och ättiksyra 

då tillsatserna inte var blandade i en rågdeg.  

Tillsats Syratal/syraenheter  

per 10 g tillsats 

pH-värde 

Surdeg 1 16 3,4 

Surdeg 2 19 3,5 

Surdegspulver  178   3,4  

Citronsyra 1460  1,8  

Mjölksyra 862  1,9  

Ättiksyra  370  2,6 
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5.2 Viskositetsmätningar gjorda med RVA 

Resultatet av viskositetsmätningarna gjorda med RVA visar att mjölksyra (hög halt) hade 

högst slutviskositet och att surdegspulvret (låg halt) hade lägst slutviskositet, se figur 1. 

Slutviskositet innebär provets konsistens efter att det först värmts upp och sedan kylts ned.  

Resultaten visar att slutviskositeten inte inverkade på brödets inkråm. Detta med 

utgångspunkt i att bröd med hög slutviskositet, exempelvis rågdeg med mjölksyra (hög halt), 

se figur 7 (s. 31), men även bröd med lägre slutviskositet, exempelvis rågdeg med 

surdegspulver (hög halt), se figur 5 (s. 30), gav brödinkråm som var eftersträvansvärda. Ett 

förtydligande av resultatet följer där en gruppering baserat på provernas slutviskositet gjorts. 

Tillsats och mängd som analyserades i rågdeg utgör provets namn i figur 1.  
 

 
 

 

Figur 1. Resultat från Rapid Visco Analyzer (RVA) där surdeg, surdegspulver, citronsyra, 

mjölksyra, ättiksyra, amylas, xylanas, kornmaltmjöl, vetemaltmjöl och kalciumkarbonat 

analyserades en åt gången i rågdeg.  
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Utifrån resultatet av mätningarna med RVA gjordes en gruppindelning som ger en indikation 

på hur proverna relaterar till varandra med hänsyn till slutviskositeten.  

Första gruppen med värdet 679 cP (cP står för centipoise som är ett mått på viskositeten): 

mjölksyra (hög halt) 

Andra gruppen inom intervall 456–406 cP: citronsyra (hög halt), amylas (hög och låg halt), 

xylanas (hög och låg halt), vetemaltmjöl (hög och låg halt) och kornmaltmjöl (hög och låg 

halt)  

Tredje gruppen inom intervall 337–301 cP: mjölksyra (låg halt), surdeg 1 och surdeg 2  

Fjärde gruppen inom intervall 250–217 cP: citronsyra (låg halt), surdegspulver (hög halt), 

ättiksyra (hög halt), kalciumkarbonat med citronsyra och kalciumkarbonat med mjölksyra 

Femte gruppen inom intervall 186–176 cP: surdegspulver (låg halt) och ättiksyra (låg halt) 
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5.3  Viskositetsmätningar gjorda med amylograf 

Resultatet av viskositetsmätningarna gjorda med amylograf visar att mjölksyra (hög halt) hade 

högst gelatiniseringsmaximum samt att ättiksyra (låg halt) hade lägst 

gelatiniseringsmaximum, se figur 2. Gelatiniseringsmaximum innebär den punkt då provet är 

som mest förklistrat. Proven nådde gelatiniseringsmaximum vid olika temperatur då ättiksyra 

(låg halt) nådde gelatiniseringsmaximum vid lägst temperatur och vetemaltmjöl (låg halt) vid 

högst temperatur. Resultat från figur 2 kopplat till en visuell bedömning av fotografierna av 

brödens inkråm (se avsnitt 5.8) visade att gelatiniseringsmaximum mellan 129–228 AU 

(undantag degen med surdegspulver, hög halt) och gelatiniseringstemperatur mellan 57,4–

58,6 °C gav icke önskvärda brödinkråm. Ett förtydligande av resultatet följer där en 

gruppering baserat på provernas gelatiniseringsmaximum och gelatiniseringstemperatur 

gjorts. Tillsats och mängd som analyserades i rågdeg utgör provets namn i figur 2.  

 
Figur 2. Resultat från amylograf där surdeg, surdegspulver, citronsyra, mjölksyra, ättiksyra, amylas, 

xylanas, kornmaltmjöl, vetemaltmjöl och kalciumkarbonat analyserades en åt gången i rågdeg.  
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Utifrån resultatet av mätningarna med amylograf gjordes en gruppindelning som ger en 

indikation på hur proverna relaterar till varandra med hänsyn till gelatiniseringsmaximum och 

gelatiniseringstemperatur.  

Första gruppen ovanifrån: mjölksyra (hög halt) 

Andra gruppen ovanifrån: surdeg 1, surdeg 2, citronsyra (hög halt), mjölksyra (låg halt), 

amylas (hög och låg halt), xylanas (hög och låg halt), kornmaltmjöl (hög och låg halt) och 

vetemaltmjöl (hög och låg halt)  

Tredje gruppen ovanifrån: citronsyra (låg halt), surdegspulver (hög och låg halt), ättiksyra 

(hög och låg halt), kalciumkarbonat med citronsyra och kalciumkarbonat med mjölksyra  

 



 

25 

 

5.4 Falltalsmätningar i rågdeg med olika tillsatser 

Resultatet av falltalsmätningarna visar en spridning mellan 167–108 sekunder.  Mjölksyra 

(hög halt) hade högst falltal och kalciumkarbonat med mjölksyra hade lägst falltal, se tabell 3. 

Eftersom provet med mjölksyra (hög halt) hade högt falltal innebar det att amylasaktiviteten 

var låg i provet vilket gjorde att stärkelseförklistringen bröts ned långsamt (Perten Instruments 

AB 2010). Tillsats och mängd som analyserades i rågdeg utgör provets namn i tabell 3 där 

medelvärde av dubbelproven som analyserades redovisas.  

Tabell 3. Resultat från falltalsmätningar där surdeg, surdegspulver, citronsyra, mjölksyra, ättiksyra, 

amylas, xylanas, kornmaltmjöl, vetemaltmjöl och kalciumkarbonat analyserades en åt gången i rågdeg. 

Medelvärde av dubbelproven som analyserades redovisas där skillnaden maximalt fick uppnå 5 %. 

Prov Falltal medel sek 

Surdeg 1  

(1216 g) 

148 

Surdeg 2  

(1031 g) 

149 

 

Surdegspulver  

(112,4 g) 

127 

Surdegspulver  

(78,7 g) 

117 

 

Citronsyra  

(13,7 g) 

141 

Citronsyra 

 (9,6 g) 

111 

 

Mjölksyra  

(23,2 g) 

167 

Mjölksyra  

(16,2 g) 

135 

 

Ättiksyra 24 %  

(54,1 g) 

117 

Ättiksyra 24 %  

(37,8 g) 

156 

 

Amylas  

(0,16 g + 13,7 g citronsyra) 

156 

Amylas  

(0,08 g + 13,7 g citronsyra) 

153 

 

Xylanas  

(0,16 g + 13,7 g citronsyra) 

142 

Xylanas  

(0,08 g + 13,7 g citronsyra) 

154 

 

Kornmaltmjöl  

(2,8 g + 13,7 g citronsyra) 

151 

Kornmaltmjöl  

(1,38g + 13,7 g citronsyra) 

153 

 

Vetemaltmjöl  

(8,8 g + 13,7 g citronsyra) 

141 

Vetemaltmjöl  

(4,4 g + 13,7 g citronsyra) 

155 

 

Kalciumkarbonat  

(13,3 g + 13,7 g citronsyra) 

112 

Kalciumkarbonat  

(13,3 g + 23,2 g mjölksyra) 

108 
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5.5 Syratal och pH-värde i rågdeg med olika tillsatser 

Syratal och pH-värde bestämdes i rågdeg med olika tillsatser med pH meter (Metrohm, 

Schweiz). Resultatet visar en spridning av syratal mellan 10,6–6,1 där surdeg 1 hade högst 

syratal och kalciumkarbonat med mjölksyra hade lägst syratal. Resultatet visar även en 

spridning av pH-värde mellan 6,0–4,3 där kalciumkarbonat med citronsyra hade högst pH-

värde och mjölksyra (hög halt) hade lägst pH-värde, se tabell 4. Tillsats och mängd som 

analyserades i rågdeg utgör provets namn i tabell 4.  

Tabell 4. Resultat av syratal och pH-värde i 10 g deg med bestämd tillsats och 100 g destillerat vatten. 

Surdeg, surdegspulver, citronsyra, mjölksyra, ättiksyra, amylas, xylanas, kornmaltmjöl, vetemaltmjöl 

och kalciumkarbonat analyserades en åt gången i rågdeg.  

Prov Syratal/ syraenheter per 10 g deg pH-värde 

Surdeg 1 

(1216 g) 

10,6  4,5 

Surdeg 2 

(1031 g) 

9,9  4,6 

   

Surdegspulver  

(112,4 g) 

10,4  4,9 

Surdegspulver  

(78,7 g) 

8,4  5,3 

   

Citronsyra  

(13,7 g) 

9,7  4,7 

Citronsyra  

(9,6 g) 

7,8  4,9 

   

Mjölksyra  

(23,2 g) 

10,2  4,3 

Mjölksyra  

(16,2 g) 

8,6  4,6 

   

Ättiksyra 24 %  

(54,1 g) 

10,5  4,7 

Ättiksyra 24 %  

(37,8 g) 

9,3  5,0 

   

Amylas  

(0,16 g + 13,7 g citronsyra) 

9,8  4,5 

Amylas  

(0,08 g + 13,7 g citronsyra) 

10,2  4,6 

   

Xylanas  

(0,16 g + 13,7 g citronsyra) 

9,9  4,5 

Xylanas  

(0,08 g + 13,7 g citronsyra) 

9,8  4,5 

   

Kornmaltmjöl  

(2,8 g + 13,7 g citronsyra) 

9,8  4,5 

Kornmaltmjöl  

(1,38 g + 13,7 g citronsyra) 

9,7  4,5 

   

Vetemaltmjöl  

(8,8 g + 13,7 g citronsyra) 

9,8  4,5 

Vetemaltmjöl  

(4,4 g + 13,7 g citronsyra) 

9,6  4,5 

   

Kalciumkarbonat  

(13,3 g + 13,7 g citronsyra) 

6,5  6,0 

Kalciumkarbonat 

(13,3 g + 23,2 g mjölksyra) 

6,1 5,8 



 

27 

 

5.6 Viskositet och falltal i relation till pH-värde och syratal  

Då sambandet mellan viskositet (mätt med både RVA och amylograf) och falltal studerades i 

relation till pH-värde och syratal framkom att då pH-värdet sjönk, steg degens viskositet samt 

falltalet. Samma effekt på viskositet och falltal uppstod då syratalet ökade. Vissa undantag 

fanns dock för rågdeg med kalciumkarbonat. Dessa resultat redovisas i figur 14, figur 15, 

figur 16, figur 17, figur 18, figur 19, figur 20 och figur 21 (se bilaga 4). Utifrån vissa av 

figurerna kunde en gruppindelning ske som ger en indikation på hur proverna relaterar till 

varandra med hänsyn till viskositet och pH-värde, viskositet och syratal, falltal och pH-värde 

samt falltal och syratal (se bilaga 4). Gruppindelningen skiljde sig åt för de olika mätningarna. 

Gemensamt för samtliga figurer var dock att mjölksyra (hög halt) återfanns högst på 

viskositetsskalan och falltalsskalan. Proverna med kalciumkarbonat placerade sig även i 

samtliga figurer avskiljt från övriga prover på grund av deras höga pH-värde och låga syratal i 

förhållande till övriga prover.  
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5.7 Avbakning med temperaturloggning  

Resultat av temperaturloggning med Data logger (Data logger 88378, Kina) visar att 

temperaturkurvorna för mjölksyra, vetemaltmjöl, xylanas, amylas och ättiksyra var relativt 

likvärdiga, se figur 3. Vid dessa analyser skedde tekniskt bortfall av surdeg 1, surdeg 2, 

surdegspulver, citronsyra, kornmaltmjöl och kalciumkarbonat vilket är anledningen till att 

dessa inte redovisas. Det tekniska bortfallet berodde på felinställt instrument vilket gjorde att 

temperaturloggningen inte registrerades och sparades i instrumentet.  

 

 
Figur 3. Resultat av temperaturökning där olika tillsatser analyserades i rågdeg. Tillsatserna 

analyserades en åt gången i rågdeg och redovisas i olika färger. Brun kurva: mjölksyra, orange kurva: 

vetemaltmjöl, gul kurva: xylanas, blå kurva: amylas och grön kurva: ättiksyra. 

 

 

 

 

 



 

29 

 

5.8 Visuell bedömning av gräddade bröd med olika tillsatser 

Resultat av gräddande bröd med olika tillsatser redovisas i figur 4–13. Den visuella 

bedömningen innebar att studera brödens inkråm (med fokus på eventuell degrand) samt 

insjunkna sidor. Inkråmen jämfördes sedan med bilder från Dallmans porskala (Dallmann 

1981), se bilaga 5. Skalan visar porernas (luftbubblornas) storlek och täthet i ett brödinkråm, 

vilket illustreras i åtta bilder. Bild 1 åskådliggör stora porer och bild 8 små porer och en tät 

struktur. Skalan är konstruerad till bröd bakade på vetemjöl men används i denna studie för 

bedömning av rågbrödens inkråm. En liknande jämförelse mellan Dallmans porskala och 

rågbröd görs av Hedkvist (2009). Bedömning av brödinkråm utifrån porskalan redovisas 

under bildtext till figur 4–13. Där kan läsas att rågbröd med tillsats av surdeg, ättiksyra, 

kornmaltmjöl, vetemaltmjöl respektive kalciumkarbonat tillgavs 7 på Dallmans porskala. 

Rågbröd med tillsats av surdegspulver, citronsyra, mjölksyra, amylas respektive xylanas 

tillgavs 8 på Dallmans porskala. Värdena 7 och 8 på porskalan innebar att bröden hade ett tätt 

inkråm med relativt små porer.  

Resultatet av bedömningen visade att bröden med surdegspulver, citronsyra respektive 

mjölksyra i mängder som motsvarade 1000 syraenheter per kilo rågmjöl gav de visuellt bästa 

brödinkråmen. Den lägre mängden tillsats av amylas och xylanas gav också bröd av god 

kvalitet med hänsyn till brödinkråmets utseende. Samtliga av dessa tillsatser resulterade i bröd 

med värdet 8 på Dallmans porskala. Övriga bröd hade olika brister, så som insjunkna sidor, 

degigt inkråm och degrand, se vidare under bildtext till figur 4–13.  
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Figur 4. Bröd bakade med två olika surdegar. Till vänster i bild är brödet med surdeg 1 

som har viss degrand. Till höger i bild är brödet med surdeg 2 som har degrand och i viss 

grad insjunkna sidor. Brödens porstorlek motsvarar värdet 7 på Dallmans porskala som 

varierar mellan 1-8. Fotograf: Elin Jönsson  

 

 
Figur 5. Bröd bakade med olika mängd surdegspulver. Till vänster i bild är brödet med 

112,4 g surdegspulver som har ett bra brödinkråm. Till höger i bild är brödet med 78,7 g 

surdegpulver som har viss degrand. Brödens porstorlek motsvarar värdet 8 på Dallmans 

porskala som varierar mellan 1-8. Fotograf: Elin Jönsson  
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Figur 6. Bröd bakade med olika mängd citronsyra. Till vänster i bild är brödet med 13,7 

g citronsyra som har ett bra brödinkråm. Till höger i bild är brödet med 9,6 g citronsyra 

som har degrand. Brödens porstorlek motsvarar värdet 8 på Dallmans porskala som 

varierar mellan 1-8. Fotograf: Elin Jönsson  

 

 
Figur 7. Bröd bakade med olika mängd mjölksyra. Till vänster i bild är brödet med 23,2 

g mjölksyra som har ett bra brödinkråm. Till höger i bild är brödet med 16,2 g mjölksyra 

som har viss degrand. Brödens porstorlek motsvarar värdet 8 på Dallmans porskala som 

varierar mellan 1-8. Fotograf: Elin Jönsson  
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Figur 8. Bröd bakade med olika mängd ättiksyra. Till vänster i bild är brödet med 54,1g 

ättiksyra och till höger i bild är brödet med 37,8 g ättiksyra. Båda bröden har degigt 

inkråm, insjunkna sidor och kraftig degrand. Brödens porstorlek motsvarar värdet 7 på 

Dallmans porskala som varierar mellan 1-8. Fotograf: Elin Jönsson  

 

 
Figur 9. Bröd bakade med olika mängd amylas. Till vänster i bild är brödet med 0,08 g 

amylas + 13,7 g citronsyra som har ett bra brödinkråm. Till höger i bild är brödet med 0,16 

g amylas + 13,7 g citronsyra som har viss degrand. Brödens porstorlek motsvarar värdet 8 

på Dallmans porskala som varierar mellan 1-8. Fotograf: Elin Jönsson  

 



 

33 

 

 
Figur 10. Bröd bakade med olika mängd xylanas. Till vänster i bild är brödet med 0,08 g 

xylanas + 13,7 g citronsyra som har ett bra brödinkråm. Till höger i bild är brödet med 0,16 

g xylanas + 13,7 g citronsyra som har degrand. Brödens porstorlek motsvarar värdet 8 på 

Dallmans porskala som varierar mellan 1-8. Fotograf: Elin Jönsson  

 

 
Figur 11. Bröd bakade med olika mängd kornmaltmjöl. Till vänster i bild är brödet med 

1,38 g kornmaltmjöl + 13,7 g citronsyra och till höger i bild är brödet med 2,8 g 

kornmaltmjöl + 13,7 g citronsyra. Båda bröden har insjunkna sidor och degrand.  

Brödens porstorlek motsvarar värdet 7 på Dallmans porskala som varierar mellan 1-8. 

Fotograf: Elin Jönsson  
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Figur 12. Bröd bakade med olika mängd vetemaltmjöl. Till vänster i bild är brödet med 4,4 

g vetemaltmjöl + 13,7 g citronsyra och till höger i bild är brödet med 8,8 g vetemaltmjöl + 

13,7 g citronsyra. Båda bröden har insjunkna sidor och degrand. Brödens porstorlek 

motsvarar värdet 7 på Dallmans porskala som varierar mellan 1-8. Fotograf: Elin Jönsson  

 

 
Figur 13. Bröd bakade med kalciumkarbonat. Till vänster i bild är brödet med 13,3 g 

kalciumkarbonat + 23,2 g mjölksyra och till höger i bild är brödet med 13,3 g 

kalciumkarbonat + 13,7 g citronsyra. Båda bröden har degigt inkråm, insjunkna sidor och 

kraftig degrand. Brödens porstorlek motsvarar värdet 7 på Dallmans porskala som varierar 

mellan 1-8. Fotograf: Elin Jönsson  
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6. Diskussion 

Resultatdiskussion 

Efter genomförd studie visade resultaten från den visuella bedömningen att rågbröd bakade 

med tillsats av surdegspulver, citronsyra respektive mjölksyra med mängder som motsvarade 

1000 syraenheter per kilo rågmjöl och ett pH-värde under 5 gav de visuellt bästa 

brödinkråmen, liksom den lägre mängden tillsats av amylas och xylanas. Anledningen till att 

övriga bröd hade olika brister, så som insjunkna sidor, degigt inkråm och degrand kunde 

förklaras med hög amylasaktivitet i rågdegen. Då pentosanerna släppte vatten vid avbakning 

av bröden bildades fritt vatten som stärkelsen tog upp och en förklistring skedde (Fransson & 

Elvin 1993). Den höga amylasaktiviteten gjorde dock att stärkelseförklistringen bröts ned och 

fritt vatten släpptes åter ut i brödet. Detta bidrog då till ett fuktigt, oelastiskt och klistrigt 

brödinkråm (Fransson & Elvin 1993).  

Kalciumkarbonat tillsammans med en syra gav degiga, insjukna bröd med degrand, se figur 

13 (s. 34). Detta indikerar att syrans pH-värde är en viktig faktor för kvaliteten på brödens 

inkråm, eftersom kalciumkarbonat i viss grad neutraliserade pH-värdet på citronsyran. Detta 

uteslöt dock inte syratalets eventuella effekt på brödinkråmet. 

Då sambandet mellan viskositet och falltal studerades i relation till pH-värde och syratal 

framkom att då pH-värdet sjönk, steg degens viskositet (mätt med både RVA och amylograf) 

och falltal (vissa undantag för rågdeg med kalciumkarbonat). Samma effekt på viskositet och 

falltal uppstod då syratalet ökade (se bilaga 4). En möjlig förklaring till figurernas utseende i 

bilaga 4 var att alfa-amylas var mest aktivt vid pH-värde omkring 5 eftersom viskositeten då 

var som lägst. Vid lägre respektive högre pH-värde ökade däremot viskositeten vilket berodde 

på att alfa-amylasen hämmades. Enligt Fang & Ford (1998) har alfa-amylas ett pH-optimum 

mellan 5,5–6,5 medan Dal Thomsen (1988) menar att alfa-amylas har ett pH-optimum mellan 

5–5,5. Detta innebar att pH-värde omkring 5 låg nära det gynnsammaste pH-värdet för alfa-

amylas. Studien visade inget samband mellan optimalt pH-värde eller syratal och bra 

brödinkråm. Det som framkom var att rågdeg med pH-värde mellan 5–6 gav mindre bra 

brödinkråm, se figur 5 (s. 30, surdegspulver låg halt), figur 8 (s. 32, ättiksyra låg halt) och 

figur 13 (s. 34). Ett konstaterande som åter kunde kopplas till alfa-amylasens pH-optimum 

mellan 5,5–6,5 (Fang & Ford 1998) alternativt pH-optimum mellan 5–5,5 (Dal Thomsen 

1988). Rågdeg med syratal mellan 6,0–9,3 gav även dessa mindre bra brödinkråm, se figur 5 

(s. 30, surdegspulver låg halt), figur 6 (s. 31, citronsyra låg halt), figur 7 (s. 31, mjölksyra låg 

halt), figur 8 (s. 32, ättiksyra låg halt) och figur 13 (s. 34).  

Studien visade att då rågdeg och vatten analyserades ledde en gelatiniseringstemperatur på 

58,8 ºC och gelatiniseringsmaximum vid 170 AU i amylograf till önskvärt bröd utifrån en 

visuell bedömning av brödinkråmet, se figur 2 (s. 23) samt figur 5 (s. 30, surdegspulver hög 

halt). En jämförelse kunde göras med Hui et al. (2006) som menar att stärkelsen i rågmjöl bör 

gelatinisera vid minst 63 ºC och gelatiniseringsmaximum bör vara minst 200 AU i amylograf 

för att rågbröd ska bli bra. Optimalt brödinkråm fås om stärkelsen i rågmjölet gelatiniserar vid 

65-69 ºC och har gelatiniseringsmaximum i amylograf mellan 400–600 AU. Jämförelsen 
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visade att temperatur och viskositet förändrades då rågdeg istället för rågmjöl analyserades 

vilket kunde bero på andra produkter i degen, så som socker, salt och fett.  

Då amylas tillsattes i rågdegen tillsammans med citronsyra gav det högre falltal i relation till 

rågdeg med enbart citronsyra vilket var anmärkningsvärt, se tabell 3 (s. 25). Det kan tyckas att 

falltalsmätningen på rågdeg med amylas och citronsyra borde gett ett lägre falltal än rågdegen 

med endast citronsyra, baserat på amylasens förmåga att bryta ned stärkelse (Fransson & 

Elvin 1993). 

Mjölksyra (hög halt) gav högst värde i RVA, amylogram och falltal jämfört med övriga 10 

tillsatser. En förklaring kan vara att degen med mjölksyra gav högre aktivitet på 

arabinoxylans än övriga syror, vilket påverkade så att falltalet och gelatiniseringsmaximum i 

amylograf blev högre. Detta på grund av att arabinoxylanerna ökade viskositeten men 

skyddade samtidigt stärkelsen mot enzymatisk nedbrytning genom att fördröja aktiviteten hos 

alfa-amylas (Hui et al. 2006). 

Vägledningen att det krävs 1000 syraenheter per kilo rågmjöl för att bakningskapaciteten hos 

ett rågbröd ska bli optimal (Dal Thomsen 1988) kvarstår efter denna undersökning. Det 

framkom att bröden med surdegspulver, citronsyra och mjölksyra som motsvarade 1000 

syraenheter per kilo rågmjöl gav eftersträvansvärda brödinkråm jämfört med mängden som 

motsvarades av 700 syraenheter per kilo rågmjöl av samma tillsats. Övriga syratillsatser som 

motsvarade 1000 syraenheter per kilo rågmjöl gav dock inte önskvärt brödinkråm. Eventuellt 

kan detta vara en indikator på att syrans kemiska sammansättning har betydelse för 

brödinkråmet, och man kan därför inte helt förlita sig på vare sig syrans syratal eller pH-

värde. 
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Undersökningens upplägg 

Vid experimentell studiedesign finns en risk att mänskliga misstag inträffar, exempelvis kan 

uträkningar och uppvägningar vara felaktigt utförda. I studien hölls dock alla faktorer, 

exempelvis person, metod, prov och instrument, konstanta vilket gav förutsättningar för god 

repeterbarhet (Nilsson, Stensiö & Lundgren 2000). Eftersom deg och vatten analyserades i 

undersökningen bidrog det till att standardmetoder, i vilka mjöl och vatten vanligen studeras, 

inte kunde användas. En stavmixer användas vid studiens genomförande för att proven skulle 

bli homogena. Metoden innebar att prov stannade kvar på stavmixern vilket därmed gjorde att 

hela provmängden inte följde med då analyserna i instrumenten genomfördes, av den 

anledningen blev eventuellt provsvaren missvisande. Tillvägagångssättet var dock samma för 

alla prover i undersökningen vilket bidrog till en så optimal jämförelse som möjligt mellan 

proven.  

Då skillnaden mellan dubbelproven vid falltalsmätningen inte fick överstiga 5 % bidrog det 

till att omkring en tredjedel av analyserna fick göras om. Robusthetsförsök borde eventuellt 

genomförts för att se om eventuella skillnader i analysens resultat kunde identifieras på grund 

av tidsskillnaden som uppstod då analyser gjordes om (Nilsson et al. 2000).  

Det tekniska bortfallet som skedde vid loggning av temperaturökning med Data logger gjorde 

att analysen inte gav ett fastställande resultat. Dock fanns likheter mellan kurvornas utseende 

som kunde betyda att temperaturökningen inte påverkades märkbart av de olika tillsatserna. 

Vid experimentella undersökningar där man i likhet med den aktuella studien vill belysa 

effekten av flera faktorer på många variabler (mätvärden) kan experimentell design och 

utvärdering med multivariat statistik, som behandlar mer än en variabel åt gången, betyda att 

en god bild fås av vilken betydelse de olika faktorerna har för de valda variablerna och hur 

dessa samvarierar (Lindström 2008). Det bestämdes att examensarbetet inte skulle läggas upp 

utifrån detta på grund av att syftet med undersökningen var att se vad de olika tillsatserna 

hade för egenskaper var för sig. Metoden ansågs av handledaren på Nord Mills i samråd med 

författaren till examensarbetet vara för avancerad för detta arbete. Datainsamlingen innebar 

att programmen som var kopplade till instrumenten användes för att få fram resultat. 

Microsoft Excel 2007 valdes därefter som hjälpmedel för att analysera resultaten, eftersom 

programmet ansågs lämpligt till att skapa överskådliga figurer.   
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Resultatens relevans inom mat- och måltidsområdet samt förslag på fortsatt forskning  

Fullkornsprodukter innehåller bland annat kostfiber och mineraler och kan spela en viktig roll 

för att motverka vissa välfärdssjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar. Råg har även visat 

sig ge en bra mättnadskänsla vilket är en betydelsefull egenskap i dagens samhälle där 

övervikt blir allt vanligare. För att kunna skapa ett bra rågbröd med hänsyn till dess 

brödinkråm och smak krävs kunskap om vad rågmjöl behöver för att bli bakbart. Resultaten 

från denna studie kan därför bidra till att produktutvecklingen i Sverige av rågbröd kan gå 

framåt.  

En brist med undersökningen var att den inte direkt kunde jämföras med andra studier 

eftersom forskningen inom området är bristfällig. Fortsatta studier på hur tillsatser påverkar 

rågdeg och rågbröd är därför önskvärda samt även studier om vilka egenskaper i den tillsatta 

syran som gör att rågdegen beter sig på ett visst sätt. Förhoppningen är att denna studie ska 

öppna dörrar för ny forskning.  
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7. Slutsats  

Undersökningen visar att bröd bakade på fint rågmjöl med tillsats av surdegspulver, citronsyra 

respektive mjölksyra med mängder som motsvarade 1000 syraenheter per kilo rågmjöl och ett 

pH-värde under 5 gav de visuellt bästa brödinkråmen. Den lägre mängden tillsats av amylas 

och xylanas gav också bröd av god kvalitet med hänsyn till brödinkråmet.  

pH-värdet på syran som tillsattes i rågdeg var betydelsefull för hur brödets inkråm blev vid 

avbakning. Slutsatsen kunde dras efter att kalciumkarbonat tillsammans med citronsyra 

analyserats i rågdeg.  

Då sambandet mellan viskositet och falltal studerades i relation till pH-värde och syratal 

framkom att då pH-värdet sjönk, steg degens viskositet (mätt med både RVA och amylograf) 

samt falltalet (vissa undantag för rågdeg med kalciumkarbonat). Samma effekt på viskositet 

och falltal uppstod då syratalet ökade. Inget samband påträffades mellan optimalt pH-värde 

eller syratal och bra brödinkråm. Det som framkom var att rågdeg med pH-värde mellan 5–6 

och rågdeg med syratal mellan 6,0–9,3 gav mindre bra brödinkråm.  

Vägledningen att det krävs 1000 syraenheter per kilo rågmjöl för att bakningskapaciteten hos 

ett rågbröd ska bli optimal (Dal Thomsen 1988) kvarstår efter denna undersökning. Det 

framkom att bröden med surdegspulver, citronsyra och mjölksyra som motsvarade 1000 

syraenheter per kilo rågmjöl gav eftersträvansvärda brödinkråm jämfört med mängden som 

motsvarades av 700 syraenheter per kilo rågmjöl av samma tillsats. Övriga syratillsatser som 

motsvarade 1000 syraenheter per kilo rågmjöl gav dock inte önskvärt brödinkråm. Eventuellt 

kan detta vara en indikator på att syrans kemiska sammansättning har betydelse för 

brödinkråmet, och man kan därför inte helt förlita sig på vare sig syrans syratal eller pH-

värde.  
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Bilaga 1. Uträkningar till analysinstrumenten gällande mängd deg och vatten 

 

Uträkning för provmängd till RVA:  

Deg: 

(Mängd fint rågmjöl, se recept bilaga 3) ÷ (degvik, se recept bilaga 3) 

 → (2000 g) ÷ (3860 g) = 0,52 

(Egentlig degvikt till RVA) ÷ (svaret ovan) → (3,5 g) ÷ (0,52) = 6,7 g deg 

Vatten:  

(Mängd vatten, se recept bilaga 3) ÷ (degvikt, se recept bilaga 3)  

→ (1700 g) ÷ (3860 g) = 0,44 

(Svaret ovan) × (degmängd) → (0,44) × (6,7 g) = 2,95 g 

(Egentlig mängd vatten till RVA) – (svaret ovan) → (25 g) – (2,95 g) = 22 g vatten 

 

 

Uträkning för provmängd till amylograf:  

Deg: 

(Mängd fint rågmjöl, se recept bilaga 3) ÷ (degvikt, se recept bilaga 3)  

→ (2000 g) ÷ (3860 g) = 0,52 

(Egentlig degvikt till amylogram) ÷ (svaret ovan) → (80 g) ÷ (0,52) = 153,8 g deg 

Vatten:  

(Mängd vatten, se recept bilaga 3) ÷ (degvikt, se recept bilaga 3)  

→ (1700 g) ÷ (3860 g) = 0,44 

(Svaret ovan) × (degmängd) → (0,44) × (153,8) = 67,7 g 

(Egentlig mängd vatten till amylogram) – (svaret ovan) → (450 g) – (67,7 g) = 382 g vatten 

 

 

Uträkning för provmängd till falltalsapparat:  

Deg: 

(Mängd fint rågmjöl, se recept bilaga 3) ÷ (degvikt, se recept bilaga 3)  

→ (2000 g) ÷ (3860 g) = 0,52 

(Egentlig degvikt till falltal) ÷ (svaret ovan) → (7 g) ÷ (0,52) = 13,46 g deg 

Vatten:  

(Mängd vatten, se recept bilaga 3) ÷ (degvikt, se recept bilaga 3)  

→ (1700 g) ÷ (3860 g) = 0,44 

(Svaret ovan) × (degmängd) → (0,44) × (13,46) = 5,9 

(Egentlig mängd vatten till falltal) – (svaret ovan) → (24,5 g) – (5,9 g) = 18,6 g vatten 
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Bilaga 2. Uträkningar gällande mängd tillsats 

 

Uträkning till mängd av surdeg 1 samt ändringar i brödreceptet: 

Surdeg 1 innehöll 16,45 syraenheter per 10 g surdeg (se tabell 2, s. 20). 

- Mängd surdeg som motsvarar 2000 syraenheter till 2 kg rågmjöl (degarna gjordes 

alltid på 2 kg rågmjöl): 

(2000 ÷ 16,45) × 10 = 1216 g surdeg till 2 kg rågmjöl 

- Mängd mjöl och vatten i degen ändrades på grund av den stora mängden surdeg som 

tillsattes, följande uträkning användes:  

1216 ÷3 (surdegen innehöll dubbelt så mycket vatten som mjöl) = 405 g mjöl fanns i 

surdegen 

 2000 (mängd mjöl som tillsätts i degen) – 405 = 1595 g mjöl tillsattes i degen 

1216 ÷3 (surdegen innehöll dubbelt så mycket vatten som mjöl) × 2 = 811 g vatten 

fanns i surdegen 

1700 (mängd vatten som tillsätts i degen) – 811 = 889 g vatten tillsattes i degen 

 

 

Uträkning till mängd av surdeg 2 samt ändringar i brödreceptet: 

Surdeg 2 innehöll 19,4 syraenheter per 10 g surdeg (se tabell 2, s. 20). 

- Mängd surdeg som motsvarar 2000 syraenheter till 2 kg rågmjöl (degarna gjordes 

alltid på 2 kg rågmjöl): 

(2000 ÷ 19,4) × 10 = 1031 g surdeg till 2 kg rågmjöl 

- Mängd mjöl och vatten i degen ändrades på grund av den stora mängden surdeg som 

tillsattes, följande uträkning användes:  

1031 ÷ 2 (surdegen innehöll lika delar mjöl och vatten) = 515,5 g mjöl och 515,5 g 

vatten fanns i surdegen 

 2000 (mängd mjöl som tillsätts i degen) – 515,5 = 1485 g mjöl tillsattes i degen 

1700 (mängd vatten som tillsätts i degen) – 515,5 = 1185 g vatten tillsattes i degen 

 

 

Uträkning till mängder av surdegspulver: 

Surdegspulvret innehöll 178 syraenheter per 10 g surdegspulver (se tabell 2, s. 20).  

- Mängd surdegspulver som motsvarar 2000 syraenheter till 2 kg rågmjöl (degarna 

gjordes alltid på 2 kg rågmjöl): 

(2000 ÷ 178) × 10 = 112,4 g surdegspulver till 2 kg rågmjöl 

- Mängd surdegspulver som motsvarar 1400 syraenheter till 2 kg rågmjöl: 

(1400 ÷ 178) × 10 = 78,7 g surdegspulver till 2 kg rågmjöl 
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Uträkning till mängder av citronsyra: 

Citronsyra innehöll 1460 syraenheterper 10 g citronsyra (se tabell 2, s. 20). 

- Mängd citronsyra som motsvarar 2000 syraenheter till 2 kg rågmjöl (degarna gjordes 

alltid på 2 kg rågmjöl): 

(2000 ÷ 1460) × 10 = 13,7 g citronsyra till 2 kg rågmjöl 

- Mängd citronsyra som motsvarar 1400 syraenheter till 2 kg rågmjöl: 

(1400 ÷ 1460) × 10 = 9,6 g citronsyra till 2 kg rågmjöl 

 

 

Uträkning till mängder av mjölksyra: 

Mjölksyra innehöll 862 syraenheter per 10 g mjölksyra (se tabell 2, s. 20). 

- Mängd mjölksyra som motsvarar 2000 syraenheter till 2 kg rågmjöl (degarna gjordes 

alltid på 2 kg rågmjöl): 

(2000 ÷ 862) × 10 = 23,2 g mjölksyra till 2 kg rågmjöl 

- Mängd ättiksyra som motsvarar 1400 syraenheter till 2 kg rågmjöl: 

(1400 ÷ 862) × 10 = 16,2 g mjölksyra till 2 kg rågmjöl 

 

 

Uträkning till mängder av ättiksyra: 

Ättiksyra innehöll 370 syraenheter per 10 g citronsyra (se tabell 2, s. 20). 

- Mängd ättiksyra som motsvarar 2000 syraenheter till 2 kg rågmjöl (degarna gjordes 

alltid på 2 kg rågmjöl): 

(2000 ÷ 370) × 10 = 54,1 g ättiksyra till 2 kg rågmjöl 

- Mängd ättiksyra som motsvarar 1400 syraenheter till 2 kg rågmjöl: 

(1400 ÷ 370) × 10 = 37,8 g ättiksyra till 2 kg rågmjöl 

 

 

Uträkning till mängder av amylas och xylanas: 

- Uträkning för 40 ppm per kilo rågmjöl: 

(40 ÷ 1000 000) × 1000 = 0,04 g amylas respektive xylanas per kg rågmjöl 

0,04 × 2 = 0,08 g amylas respektive xylanas till 2 kg rågmjöl 

- Uträkning för 80 ppm per kilo rågmjöl: 

(80 ÷ 1000 000) × 1000 = 0,08 g amylas respektive xylanas per kg rågmjöl 

0,08 × 2 = 0,16 g amylas respektive xylanas till 2 kg rågmjöl 
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Uträkning till mängder av kornmaltmjöl: 

- Uträkning för 40 ppm per kilo rågmjöl: 

y = -808,5x + 358,7 

303 = -808,5x + 358,7 

808,5x = 55,7 

            808,5      808,5 

 x = 0,069 % = 0,69 g/ kg rågmjöl = 1,38 g kornmaltmjöl till 2 kg rågmjöl  

- Uträkning för 80 ppm per kilo rågmjöl: 

y = -808,5x + 358,7 

243 = -808,5x + 358,7 

808,5x = 115,7 

808,5      808,5 

x = 0,14 % = 1,4 g/ kg rågmjöl = 2,8 g kornmaltmjöl till 2 kg rågmjöl 

 

 

Uträkning till mängder av vetemaltmjöl:  

- Uträkning för 40 ppm per kilo rågmjöl: 

y = -275,7x + 364,1 

303 = -275,7x + 364,1 

275,7x = 61,1 

275,7      275,7 

x = 0,22 % = 2,2 g/ kg rågmjöl = 4,4 g vetemaltmjöl till 2 kg rågmjöl  

- Uträkning för 80 ppm per kilo rågmjöl: 

(falltalssänkningen var i det närmsta linjär för vetemaltmjöl) 

x = 0,44 % = 4,4 g/ kg rågmjöl = 8,8 g vetemaltmjöl till 2 kg rågmjöl  

 

 

Uträkning till mängd av kalciumkarbonat: 

2,46 g kalciumkarbonat neutraliserade 370 syraenheter, som ättiksyra innehöll (se tabell 2, s. 

20).  

- Mängd kalciumkarbonat till 2 kg rågmjöl (degarna gjordes alltid på 2 kg rågmjöl): 

(2000 ÷ 370) × 2,46 = 13,3 g kalciumkarbonat till 2 kg mjöl oavsett vilken syratillsats 

som användes.  
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Bilaga 3. Brödrecept 

 

Ingredienser: 

2000 g fint rågmjöl 

40 g jäst 

40 g salt 

40 g rapsolja 

40 g socker 

1700 g vatten, 37 ºC 

Aktuell tillsats 

 

(Undantag för degarna med surdeg 1 och surdeg 2. Ändringar av mängden fint rågmjöl och 

vatten som användes till dessa degar finns redovisade i bilaga 2).  

 

Beskrivning: 

1. Samtliga ingredienser hälldes i degblandare (Varimixer Bjørn, Danmark) och 

arbetades i 10 min.  

2. Degarna fick därefter vila i 20 min.  

3. Degarna arbetades därefter 1 min i degblandaren innan de vägdes upp i formar. 

4. Bröden jäste sedan i jässkåp med temperaturen 37 ºC. 

5. Bröden gräddades i stenugn tills de nått innertemperaturen 98 ºC. 

 

Information: 

Summa degvikt: 3860 g 

Degältning: 10 min + 1 min 

Bitvikt per bröd: 950 g 

Jästid: 55-91 min (tiden varierade på grund av olika jäskraft i degarna) 

Baktemperatur: 220 ºC 

Ånga: 15 sek 

Baktid: 40-46 min (tiden varierade på grund av att olika bröd nådde innertemperaturen 98 ºC 

vid olika tid) 
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Bilaga 4. Viskositet och falltal i relation till pH-värde och syratal 

Resultatet av gelatiniseringsmaximum på prover gjorda med RVA i relation till pH-värde 

visar att då pH-värdet sjönk, steg viskositeten (dock med undantag för rågdeg med 

kalciumkarbonat), se figur 14. Ett förtydligande av resultatet följer där en gruppering baserat 

på provernas gelatiniseringsmaximum i relation till pH-värde gjorts. Tillsats och mängd som 

analyserades i rågdeg utgör provets namn i figur 14.  

 
Figur 14. Resultat av gelatiniseringsmaximum från Rapid Visco Analyzer (RVA) i relation till pH-

värde där surdeg, surdegspulver, citronsyra, mjölksyra, ättiksyra, amylas, xylanas, kornmaltmjöl, 

vetemaltmjöl och kalciumkarbonat analyserades en åt gången i rågdeg.  

Utifrån resultatet av mätningarna med RVA gjordes en gruppindelning som ger en indikation 

på hur proverna relaterar till varandra med hänsyn till gelatiniseringsmaximum och pH-värde.  

Första gruppen: mjölksyra (hög halt) 

Andra gruppen: ättiksyra (hög och låg halt) vetemaltmjöl (hög och låg halt), amylas (hög och 

låg halt), kornmaltmjöl (hög och låg halt), xylanas (hög och låg halt), surdeg 1, surdeg 2, 

citronsyra (hög och låg halt), mjölksyra (låg halt) och surdegspulver (hög och låg halt)  

Tredje gruppen: kalciumkarbonat med citronsyra och kalciumkarbonat med mjölksyra 
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Resultatet av slutviskositet på prover gjorda med RVA i relation till pH-värde visar att då pH-

värdet sjönk, steg viskositeten (dock med undantag för rågdeg med kalciumkarbonat), se figur 

15. Ett förtydligande av resultatet följer där en gruppering baserat på provernas slutviskositet i 

relation till pH-värde gjorts. Tillsats och mängd som analyserades i rågdeg utgör provets 

namn i figur 15.  

 
Figur 15. Resultat av slutviskositet från Rapid Visco Analyzer (RVA) i relation till pH-värde där 

surdeg, surdegspulver, citronsyra, mjölksyra, ättiksyra, amylas, xylanas, kornmaltmjöl, vetemaltmjöl 

och kalciumkarbonat analyserades en åt gången i rågdeg.  

Utifrån resultatet av mätningarna med RVA gjordes en gruppindelning som ger en indikation 

på hur proverna relaterar till varandra med hänsyn till slutviskositet och pH-värde . 

Första gruppen: mjölksyra (hög halt) 

Andra gruppen: ättiksyra (hög och låg halt), vetemaltmjöl (hög och låg halt), amylas (hög och 

låg halt), kornmaltmjöl (hög och låg halt), xylanas (hög och låg halt), surdeg 1, surdeg 2, 

citronsyra (hög och låg halt), mjölksyra (låg halt) och surdegspulver (hög och låg halt)  

Tredje gruppen: kalciumkarbonat med citronsyra och kalciumkarbonat med mjölksyra   
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Resultatet av gelatiniseringsmaximum på prover gjorda med RVA i relation till syratal visar 

att då syratalet ökade, steg viskositeten (dock med undantag för rågdeg med 

kalciumkarbonat), se figur 16. Tillsats och mängd som analyserades i rågdeg utgör provets 

namn i figur 16.  

 
Figur 16. Resultat av gelatiniseringsmaximum från Rapid Visco Analyzer (RVA) i relation till syratal 

där surdeg, surdegspulver, citronsyra, mjölksyra, ättiksyra, amylas, xylanas, kornmaltmjöl, 

vetemaltmjöl och kalciumkarbonat analyserades en åt gången i rågdeg.  
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Resultatet av slutviskositet på prover gjorda med RVA i relation till syratal visar att då 

syratalet ökade, steg viskositeten, se figur 17. Tillsats och mängd som analyserades i rågdeg 

utgör provets namn i figur 17.  

 
Figur 17. Resultat av slutviskositet från Rapid Visco Analyzer (RVA) i relation till syratal där surdeg, 

surdegspulver, citronsyra, mjölksyra, ättiksyra, amylas, xylanas, kornmaltmjöl, vetemaltmjöl och 

kalciumkarbonat analyserades en åt gången i rågdeg.   
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Resultatet av gelatiniseringsmaximum på prover gjorda med amylograf i relation till pH-värde 

visar att då pH-värdet sjönk, steg viskositeten (dock med undantag för rågdeg med 

kalciumkarbonat), se figur 18. Ett förtydligande av resultatet följer där en gruppering baserat 

på provernas gelatiniseringsmaximum i relation till pH-värde gjorts. Tillsats och mängd som 

analyserades i rågdeg utgör provets namn i figur 18.  

 
Figur 18. Resultat av gelatiniseringsmaximum från amylograf i relation till pH-värde där surdeg, 

surdegspulver, citronsyra, mjölksyra, ättiksyra, amylas, xylanas, kornmaltmjöl, vetemaltmjöl och 

kalciumkarbonat analyserades en åt gången i rågdeg.   
 

Utifrån resultatet av mätningarna med amylograf gjordes en gruppindelning som ger en 

indikation på hur proverna relaterar till varandra med hänsyn till gelatiniseringsmaximum och 

pH-värde. 

Första gruppen: mjölksyra (hög halt) 

Andra gruppen: ättiksyra (hög och låg halt), vetemaltmjöl (hög och låg halt), amylas (hög och 

låg halt), kornmaltmjöl (hög och låg halt), xylanas (hög och låg halt), surdeg 1, surdeg 2, 

citronsyra (hög och låg halt), mjölksyra (låg halt) och surdegspulver (hög och låg halt)  

Tredje gruppen: kalciumkarbonat med citronsyra och kalciumkarbonat med mjölksyra  
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Resultatet av gelatiniseringsmaximum på prover gjorda med amylograf i relation till syratal 

visar att då syratalet ökade, steg viskositeten (dock med undantag för rågdeg med 

kalciumkarbonat), se figur 19. Tillsats och mängd som analyserades i rågdeg utgör provets 

namn i figur 19.  

 
Figur 19. Resultat av gelatiniseringsmaximum från amylograf i relation till syratal där surdeg, 

surdegspulver, citronsyra, mjölksyra, ättiksyra, amylas, xylanas, kornmaltmjöl, vetemaltmjöl och 

kalciumkarbonat analyserades en åt gången i rågdeg.   
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Resultatet av falltalmätning på prover i relation till pH-värde visar att då pH-värdet sjönk, steg 

falltalet, se figur 20. Ett förtydligande av resultatet följer där en gruppering baserat på 

provernas falltal i relation till pH-värde gjorts. Tillsats och mängd som analyserades i rågdeg 

utgör provets namn i figur 20.  

 
Figur 20. Resultat av falltal i relation till pH-värde där surdeg, surdegspulver, citronsyra, mjölksyra, 

ättiksyra, amylas, xylanas, kornmaltmjöl, vetemaltmjöl och kalciumkarbonat analyserades en åt 

gången i rågdeg. 
 

Utifrån resultatet av falltalsmätningarna gjordes en gruppindelning som ger en indikation på 

hur proverna relaterar till varandra med hänsyn till falltal och pH-värde. 

Första gruppen ovanifrån: mjölksyra (hög halt) 

Andra gruppen ovanifrån: ättiksyra (låg halt), amylas (hög och låg halt), vetemaltmjöl (låg 

halt), xylanas (låg halt), kornmaltmjöl (hög och låg halt), surdeg 1 och surdeg 2 

Tredje gruppen ovanifrån: xylanas (hög halt), vetemaltmjöl (hög halt), citronsyra (hög halt) 

och mjölksyra (låg halt) 

Fjärde gruppen ovanifrån: surdegspulver (hög och låg halt), ättiksyra (hög halt), citronsyra 

(låg halt), kalciumkarbonat med citronsyra och kalciumkarbonat med mjölksyra 
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Resultatet av falltalsmätning på prover i relation till syratal visar att då syratalet ökade, steg 

falltalet, se figur 21. Ett förtydligande av resultatet följer där en gruppering baserat på 

provernas falltal i relation till syratal gjorts. Tillsats och mängd som analyserades i rågdeg 

utgör provets namn i figur 21.  

 
Figur 21. Resultat av falltal i relation till syratal där surdeg, surdegspulver, citronsyra, mjölksyra, 

ättiksyra, amylas, xylanas, kornmaltmjöl, vetemaltmjöl och kalciumkarbonat analyserades en åt 

gången i rågdeg.  
 

Utifrån resultatet av falltalsmätningarna gjordes en gruppindelning som ger en indikation på 

hur proverna relaterar till varandra med hänsyn till falltal och syratal. 

Första gruppen ovanifrån: mjölksyra (hög halt) 

Andra gruppen ovanifrån: ättiksyra (låg halt), vetemaltmjöl (hög och låg halt), amylas (hög 

och låg halt), kornmaltmjöl (hög och låg halt), xylanas (hög och låg halt), surdeg 1, surdeg 2 

och citronsyra (hög halt) 

Tredje gruppen ovanifrån: mjölksyra (låg halt), surdegspulver (hög halt) och ättiksyra (hög 

halt) 

Fjärde gruppen ovanifrån: surdegspulver (låg halt) och citronsyra (låg halt)  

Femte gruppen ovanifrån: kalciumkarbonat med citronsyra, kalciumkarbonat med mjölksyra 
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Bilaga 5. Dallmans porskala 
 

 


