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Sammanfattning 

Det kommer ständigt nya studier med olika hälsoråd angående kosten och fysisk 
aktivitet om hur vi ska undvika fetma, högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar. 
Intresset av proteinets effekt på uppbyggnad av muskelmassa vid fysisk aktivitet har 
ökat. Detta har medfört ett stort urval av olika drycker med proteintillskott på 
marknaden, främst ur animaliskt ursprung.  

Syftet med detta examensarbete var att ta fram en vegetabilisk proteinberikad 
havredryck som förväntas hjälpa kroppen vid återhämtning. Arbetet innebar att utveckla 
ett recept baserat på de Nordiska Näringsrekommendationer 2004 (NNR) med fokus på 
protein, kolhydrater och fett. Delmålet var även att utesluta allergener. Drycken 
baserades på ett medelvärde från de fysiskt aktiva och äldre människors näringsbehov, 
detta för att bredda den tilltänkta dryckens målgrupp.  

Fyra smaksatta drycker framställdes med olika energiinnehåll utifrån två olika 
havredrycker, en naturell och en kalciumberikad. För att utvärdera konsumenternas 
uppfattning av de olika dryckernas sammansättning utfördes ett konsumenttest. 
Resultatet av testet visade att det fanns en statistiskt signifikant skillnad kring 
konsistens, smak och utseende. Flertalet respondenter var positiva till dryckernas 
sensoriska egenskaper.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Havredryck, protein, aminosyror, energibehov, proteinbehov, vegetabilisk 
dryck.  
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Abstract 

There are constantly new studies with various health advice regarding diet and physical 
activity on how to avoid obesity, hypertension and cardiovascular disease. The interest 
of the protein's effect on building muscle during physical activity has increased. This 
has resulted in a variety of different drinks with protein supplements on the market, 
mainly derived from animal origin. 
 
The purpose of this report was to develop a vegetable protein enriched oat drink that is 
expected to help the body during recovery. The work meant to develop a recipe based 
on the Nordic Nutrition Recommendations 2004 (NNR) with a focus on protein, 
carbohydrates and fat. The target was also to exclude allergens. The drink was based on 
an average from the physically active and older people's nutritional needs, in order to 
broaden the prospective drink's target audience. 
 
Four flavored drinks were made with different energy content from two oat drinks, one 
plain and one oat drink enriched with calcium. To evaluate the public's perception of the 
different beverages composition a consumer test was performed. The results of the 
consumer test showed that there was a statistically significant difference on texture, 
taste and appearance. However, the majority of respondents were positive about the 
beverages sensory properties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Oat Drink, protein, amino acids, energy needs, protein needs, vegetable 
beverage. 
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Förord 

Vi är tre studenter, Lisbeth Holgersson, Sandra Emtfors och Robert Friedrich, som läser 
sista terminen på Gastronomiprogrammet Kristianstad högskola. Utbildningen är tre års 
heltidsstudier det vill säga 180 högskolepoäng och ger en kandidatexamen i Mat och 
Måltidskunskap. I utbildningen ingår ett examensarbete på 15 högskolepoäng som vi 
valt att göra i samarbete med ett livsmedelsföretag.  
 
Syftet med vårt examensarbete är att vidareutveckla befintliga havredryck till en 
proteinberikad havredryck som möter marknaden av proteinberikade drycker. Vi väljer 
samtidigt att anpassa drycken till idrottande vuxna och äldre människor där dryckens 
energiinnehåll möter de Nordiska Näringsrekommendationerna 2004(NNR). 
 
Vi vill ge ett stort tack till följande personer för deras hjälp, engagemang och 
samarbetsvilja; 
 
Karin Wendin, handledare Högskolan Kristianstad: Stort tack för ditt enorma stöd och 
din tid. Din hjälp har varit ovärderlig och vi har hela tiden känt att du fanns där för oss. 
 
Katarina Solic, Malmö: Tack för att vi fått ta del av din konstnärliga bild av cerealier. 
  
Marie Nilsson & Britt Larsen, Aktiverum Helsingborg: Tack för att vi fick utföra 
konsumenttester hos er. 
 
Nils-Bo Nilsson, LTH:s Campus Helsingborg: Stort tack för att vi fick nyttja lokalerna 
på Campus. 
 
Tack till alla personer vid konsumenttester och gjort det möjligt för oss att genomföra 
detta arbete. 
 
 
Författarna delade in rapporten i tre större ansvarsområden med nedan angivna 
underrubriker och ansvarig författare. Däremot har vissa delar delats internt i gruppen 
då alla i gruppen skrivit under varandras ansvarsområden. 
 
Lisbeth Holgersson; Protein, havre och teoretiskt recept 
 
Robert Friedrich; Proteinbehov, havredryck och hedonisk acceptanstest 
 
Sandra Emtfors; Kolhydrater, fett, vitaminer och mineraler, Etiska övervägande 
 
För resterande delar i rapporten ansvarades av samtliga författare.  
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1 Inledning 

Mat och dryck är något alla behöver för att må bra. I den moderna tid vi lever idag, har 
vi stora möjligheter att tillgodo se vårt grundläggande behov av näringsämnen. Ändå är 
sjukdomar som kopplas till vår kost, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck 
och fetma vanliga i Sverige.  
 
Kostens betydelse för hälsa och välbefinnande intresserar allt fler människor. Kosten 
påverkar både den fysiska och psykiska prestationsförmågan, däremot hur den optimala 
kosten ser ut för de äldre och fysiskt aktiva är inte lika känt men debatteras väldigt ofta. 
Ökat kolhydratsintag är viktigt för prestationsförmågan i samband med 
uthållighetsarbete. På senare tid har även protein rönt allt större intresse då det visat sig 
ha en stimulerande effekt på nybildningen av muskelprotein framför allt i samband med 
styrketräning (Tipton et al, 2004). 
 
Under senare tid har befintliga mejerivarumärken lanserat energidrycker för att bredda 
sin produktportfölj. Varumärken som Arla, Valio och Skånemejerier har utvecklat 
mjölkdrycker med förhöjda halter av protein, oftast 30-50 % högre proteinhalter än 
traditionell mjölk. Dessa drycker är främst riktade till idrottande och i flera fall också 
anpassade till äldres behov av extra protein. Studier har visat att det är av fördel att 
konsumera protein i samband med sin träning, framförallt om syftet är att öka 
muskelmassan (Riksidrottsförbundet, 2009). Under senare år har det även varit stor 
fokus på timingen eller tidsaspekten för intaget av protein. I en studien utförd av 
forskaren John Ivy visas att det finns ett så kallat ”metabolic window” för optimal 
tillgodoräknande av protein och ökad muskelmassa. Det vill säga att under fysisk 
aktivitet bör proteiner och kolhydrater tillföras inom en viss tidsram efter genomförd 
idrottsaktivitet, för att tillgodose proteinsyntesen. Något som oftast inte framgår i 
befintliga rekommendationer om kroppens näringsbehov vid träning är att kolhydrater 
hjälper till att öka både muskelmassan, minska utmattningssymtomen samt minska 
idrottsskador (Ivy, 2005).  
 
Det finns en tydlig trend att proteinkonsumtionen har ökat under de senaste 30 åren. 
Främst är det animaliskt proteinintag som har ökat enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 
2013) och att detta ger en högre miljöpåverkan än vad vegetabilisk föda gör (Arén et al, 
2007). Enligt jordbruksverkets undersökningar så bidrar dagens köttkonsumtion (gris-, 
kyckling-, nöt-, lamm-, viltkött och charkvaror) i Sverige till 8,6 miljoner ton CO2-
ekvivalenter. Medan konsumtionen av ris, potatis, couscous och pasta bidrar till 0,29 
miljoner ton CO2-ekvivalenter (Clarin & Johansson, 2009). Genom att använda 
vegetabiliskt protein skulle miljön kunna påverkas i mindre utsträckning än vid 
användning av animaliskt protein.  

Allergier för olika födoämnen ökar mer och mer, både immunologisk så som 
mjölkproteinallergi, celiaki och baljväxtallergi, men även icke-immunologisk som 
laktosintolerans för att nämna några. Detta medför en begränsning av särskilda 
födoämnen för individer med allergier (Livsmedelsverket, 2013b). För att möta dessa 
personer behövs det produkter fri från allergener som kan efterlikna de befintliga utbud 
som finns. 
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2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att utveckla en vegetabilisk proteinberikad havredryck som 
är anpassad till fysiskt aktiva vuxna och äldre människors behov. Syftet är även att 
undersöka konsumenternas acceptans gällande proteinberikning i dryck. 

2.1 Frågeställning 

Är det möjligt att proteinberika en redan befintlig havredryck och kommer den att 
accepteras av konsumenter? 
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3 Bakgrund 

Målet med den här litteraturgenomgången är att ge en översikt om kroppens behov av 
protein från litteratur och studier. Dessutom ges en överskådlig bild om havredryck, 
havre och de fem näringsämnena fett, kolhydrater, protein, vitaminer och mineraler. 
Slutligen avslutas det med ett kapitel om hedonisk acceptanstest. Denna studie är främst 
kvantitativ med kvalitativa inslag då kommentarer från konsumentenkät sammanställts. 
Litteraturen som ligger till grund till denna studie är främst tagna ifrån databasen Pub 
Med och från livsmedelsverket samt studentlitteratur. 

3.1 Proteinbehov  

Begreppet proteinbehov är ett uttryck som används fast det egentligen handlar om 
behovet av kväve med en sammansättning av olika aminosyror. Delar av det tillförda 
proteinet (kväve) måste vara i form av essentiella aminosyror, eftersom kroppen själv 
inte kan tillföra det eller syntetisera det i tillräckligt stor mängd. Därför behöver man 
både bedöma kvantiteten och kvalitet hos tillfört protein (Abrahamsson et al, 2008). 
Innebörden av proteinbehov menas minsta mängd protein för att upprätthålla 
kvävebalansen (se kapitel 3.4.5), det vill säga att samtidigt täcka förlusterna vid 
katabolism samt behovet för anabolism och eventuell mjölkproduktion vid amning. 
Båda funktionerna ska samtidigt fungera optimalt (Abrahamsson, et al, 2008). I de 
nordiska näringsrekommendationerna (NNR) anges 0,8 gram protein per kilo 
kroppsvikt och dag för vuxna och aktiva äldre. Vid låga energiintag bör tillförseln av 
protein vara 1g per kilo kroppsvikt och dag, enligt rekommendationerna (Abrahamsson 
et al, 2008). 
 
För att fastställa proteinbehovet hos en individ måste först personens totala behov av 
kväve och de enskilda aminosyrorna bestämmas. Därefter hur de olika organen kan 
utnyttja aminosyrorna och proteinet under olika förhållanden. Dessa faktorer gör det 
svårt att bestämma ett exakt proteinbehov samt att det bidrar till att det krävs avancerade 
analystekniker (Abrahamsson et al, 2008). 

3.1.1 Behovet för fysiskt aktiva vuxna 

Vetenskapliga belägg finns för att proteinbehovet hos idrottare är högre jämfört med 
stillasittande personer. Enligt många studier är behovet mellan 1,2-2,2g protein per kilo 
kroppsvikt, vilket kan jämföras med inaktiva personers behov på 0,8g per kilo 
kroppsvikt (Wolfe, 2000; Kreider, 1999; Lemon & Proctor, 1991; Lemon et al, 2000; 
Nordic Council of Ministers, 2004). Samtidigt finns det studier som tyder på att 
proteinbehovet minskar vid ökad träning eftersom proteinmetabolismen blir effektivare 
(Phillips S. , 2006). Sveriges olympiska kommitté (SOK) tillsammans med andra 
liknande organisationer rekommenderar uthållighetsidrottare ett proteinintag på 1,2-
1,6g/kg kroppsvikt och styrkeidrottare ett intag på 1,6-1,7g/kg kroppsvikt (Sveriges 
Olympiska Kommitté, 2009).  
 
En ytterligare faktor som kan påverka träningsresultatet är kvalitén på proteinerna som 
intas. När det gäller de fria aminosyrorna har studier visat att det endast är de essentiella 
aminosyrorna som har effekt på muskelbyggandet (Tipton et al, 1999; Börsheim et al 
2002). Tillförseln av högkvalitativa proteiner såsom mjölk-, ägg- och soja har visat att 
de stimulerar muskeluppbyggnaden i samband med träning (Tipton et al, 2004). 
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3.1.2 Timing av proteinintag 

Timingen för intaget av protein har de sista åren varit i större fokus för 
träningsresultaten. Flera studier utförda på senare tid har fokuserat på hur 
träningseffekten har påverkats av valet av tidpunkt då protein och aminosyror tillförts i 
anslutning till ett träningspass. Det är allmänt känt att exempelvis ett enskilt 
styrketräningspass på fastande tillstånd medför negativ proteinbalans, vilket innebär att 
muskelnedbrytningen är högre än syntesen under påföljande timmar efter träning (Biol 
et al, 1995; Phillips et al, 1997; Phillips et al, 1999).  
 
Studier har visat att muskelns känslighet är förhöjd efter ett träningspass, vilket ger en 
ökad stimulering och transport av aminosyror in i muskeln som främjar proteinsyntesen. 
Forskaren John Ivy beskriver fenomenet som en ”metabolic window” (Tannerstedt, 
2011). Med det menas att träningsresponsen är avgörande precis före, under och 
timmarna efter träningen. Känsligheten och träningsresponsen avtar med tiden. Studier 
gjorda på personer som utför uthållighetstränande visar att man får en större anabol 
stimulering om man intar aminosyrorna direkt efter träningen än om man väntar tre 
timmar (Levenhagen et al, 2001). Långtidsstudier, med syfte av att undersöka proteinets 
påverkan under träning, visade att om man intar protein direkt i anslutning till träningen 
jämfört med morgonen och kvällen så ökade muskelmassan till nästan det dubbla (Cribb 
& Hayes, 2006). Timingseffekten har även setts hos äldre, där man antingen väntade två 
timmar med intaget eller intog det direkt efter träningen. Vid en tolvveckorsstudie hade 
den gruppen som intog protein i anslutning till träningen fått en ökad muskeltillväxt och 
större styrkesökningar än kontrollgruppen (Esmarck et al, 2001) 

3.1.1 Behovet för äldre människor 

När det gäller äldre personers proteinbehov är kunskapen bristfällig då det handlar om 
eventuella förändringar av aminosyra- och kvävebehov i samband med åldrandet. 
Medelbehovet av protein för äldre är i samma nivå som för de yngre och medelålders 
eftersom den aktiva cellmassan reduceras hos äldre (Cutberto et al, 2005). Detta innebär 
att det rekommenderade intaget har viss säkerhetsmarginal för ett eventuellt försvagat 
utnyttjande (Abrahamsson et al, 2008). 

3.1.1 Nordiska näringsrekommendationer  

Enligt NNR från 2004 bör vårt dagliga intag av protein vara mellan 10-20 E %, med ett 
populationsmål på 15 E % (Nordic Council of Ministers, 2004), där populationsmålen 
bör användas som ett riktmärke i planeringsändamål. En uppdatering och revidering av 
rekommendationerna är under bearbetning men var i dagsläget inte färdigt. 
 
Uppgifterna i NNR är dels baserade på studier men även uppgifter från FAO1, WHO2, 
UNU3 och DRI4 2005 (Abrahamsson et al, 2008). 
  

                                                 
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations 
2 World Health Organization 
3 United Nations University 
4 Dietary Reference Intakes 
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3.2 Havredryck 

Havredryck är en dryck som huvudsakligen består av havre och vatten. Dess vithet gör 
att den ibland brukar kallas för havremjölk, fast den är helt fri från laktos och 
mjölkprotein. Drycken uppfanns av svenska forskare som ville utveckla en ersättare till 
mjölk, med alla dess fördelar men utan potentiella allergener. 
β-glukanerna i havre är ett av de få ämnen som man enligt EFSA (European Food 
Safety Authority) får marknadsföras som livsmedel med hälsofördelar i egenskap av 
deras kolesterolsänkande effekt (Livsmedelverket, 2013i). 

3.2.1 Havredryck som mellanmål och energitillskott 

Nedan redovisas hur mycket energi respektive huvudmål bör tillföra enligt 
rekommendationerna från livsmedelsverket (Livsmedelsverket, 2013f); 

 Frukost: 20-25 E % 
 Lunch: 25-35 E % 
 Middag: 25-35 E % 

Det finns dock inte några konkreta riktlinjer för vad mellanmål bör innehålla för 
energiprocent. Däremot finns rekommendationer att ett till tre mellanmål bör stå för 
5-30 E % av det dagliga energiintaget.  
 
Om en dryck ska fungera som ett mellanmål och följa rekommendationerna bör den 
täcka cirka 10 E % av det dagliga energiintaget. För att täcka en större del av 
populationen samt bidra med näringsämnen för fysiskt aktiva och äldre människor 
måste ett medelvärde på deras rekommenderade energiintag tas fram. 
Rekommendationerna för aktiva kvinnor i åldern 18-30 år är 10,7 MJ/dag och för aktiva 
män i samma ålder är rekommendationerna 13,8MJ/dag. För personer från 75 år och 
äldre, som inte är aktiva ligger rekommendationen av ett energiintag på 9,6 MJ/dag 
(Livsmedelsverket, 2013d). Medelvärdet för de tre gruppers energiintag blir 
11,4MJ/dag. Eftersom de äldre har en sämre basalmetabolism (BMR) av näringsämnen, 
finns det inget som hindrar att de får ett högre intag än vad som rekommenderas 
(Abrahamsson, Andersson, Becker, & Nilsson, 2008). Förutom energiintaget bör 
drycken även täcka riktlinjerna för respektive näringsämne. 
 
Om en havredryck ska protein berikas och följa riktlinjerna bör energifördelningen se ut 
enligt tabellen nedan (tabell 1). Ökningen av protein, på bekostnad av kolhydrater, är 
främst för att tillgodose proteinbehovet.  
 
Tabell 1 Energifördelningen drycken bör innehålla i E %  

Energikälla Livsmedelsverkets
populationsmål 

Procentsatsen av varje 
energikälla 

Protein 15 % ≈ 20 % 
Kolhydrater 55 % ≈ 50 % 
Fett 30 % ≈ 30 % 
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3.2.2 Vegetabiliskt proteintillskott 

För att kommersiellt kunna proteinberika en havredryck som innehåller fullvärdiga 
essentiella aminosyror utan några allergener, toxiner eller animaliska produkter finns 
det vegetabiliskt protein. I tabellen nedan tydliggörs de essentiella aminosyrorna i ett 
vegetabiliskt- och havreprotein i jämförelse med rekommendationerna. 
Rekommendationerna utgår från humanmjölksammansättning som är optimal i 
hänseende till aminosyrasammansättningen (Cutberto et al, 2005). Dessutom är de 
sensoriska egenskaperna från det vegetabiliska proteinet positiva då det inte avger en 
nämnvärt bitter och sandig smak. 
 

Tabell 2 Essentiella aminosyror i vegetabiliskt- och havreprotein i förhållande till de nordiska 
näringsrekommendationerna 2004 per kg kroppsvikt. Källa: * Produktspecifikationer från respektive leverantör av 

vegetabiliskt- och havreprotein.  
** (Cutberto et al, 2005) 

Essentiella proteiner vegetabiliskt 
protein 
mg/g* 

Havre 
protein 
mg/g* 

Rekommenderat 
intag 
mg/g protein** 

Histidin 18 13,3 17 
Isoleucin 59 26,3 23 
Leucin 98 50,5 52 
Lysin 76 20,3 47 
Metionin +cystein 35 28,1 23 
Fenylalanin +tyrosin 125 60 41 
Treonin 47 19,3 24 
Tryptofan 15 6,6 6 
Valin 86 34,7 29 
Total mängd 
essentiella 
aminosyror 

559 259,1 262 

3.3 Havre 

Havre (Avena sativa) tillhör en av de fyra sädesslag och anses vara det sädesslag som 
människa odlat under kortast tid. Havre är i dag det tredje största sädesslag varav den 
största delen går till djurfoder och endast ett par procent till människoföda.  
 
Axen sitter i klasliknande blomställning som går under benämningen vippa. Fetthalten i 
havre är ca 5-9 % och består till hög del av fleromättade fettsyror. Det innebär att fettet 
lätt oxiderar om havrekärnan skadas eller bearbetas. Fetterna finns främst i grodden och 
i aleuronskiktet (figur 1). Proteinhalten är ca 10-20 % och det är främst aminosyran 
lysin som finns i relativ hög halt jämför mot de andra sädesslagen (Immerstrand, 2010). 
Havre är glutenfritt och kan därmed konsumeras av glutenintoleranta under 
förutsättning att havren inte kontamineras av andra sädesslag med gluteninnehåll. Havre 
innehåller olika antioxidanter såsom tokoferoler och tokotrienoler (E-vitamin) (Jonsson 
et al, 2007). 
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Figur 1 Havrekärna i genomskärning. Bild: Katarina Solic 

I de fyra sädesslagen finns β-glukaner, vilket är en polysackarid med långa, linjära 
glukosringar med β-1,4-bindningar och β-1,3-bindningar som sitter ihop med varandra 
genom bindningar mellan varannan eller på var tredje glukosring. β-1,3-bindningar är 
viktiga egenskaper vid löslighet och viskositeten (Blüncher, 2007). Det innebär att β-
glukaner går underbenämningen kostfiber och ger 8 kJ energi per gram. År 1997 
godkände Food and Drug Administrationen (FDA) påståendet att havres fiber sänkte det 
mättade fettet och kolesterolvärdet i blodet och minskade på risken på att få 
hjärtsjukdomar. Havre innehåller 3-5 % β-glukaner. Vissa av dessa är vattenlösliga och 
andra är det inte. Genom att använda sig av enzymer som kan spjälka β-glukaner ökar 
lösligheten och molekylvikten minskar. Subaleuronskiktet som är det yttre skiktet av 
havrekärnan, innehåller mest β-glukaner, det kan vara upp till 10 %. Medelvikten på β-
glukaner i havre ligger på 2-6 gram per mol, vilket är mindre än motsvarande medelvikt i 
korn, råg och vete har (Åman, 2009). 

3.4 Protein 

Protein består av många atomer som sammansätts till en molekyl. Molekylerna är 
uppbyggda av kol, syre, väte, kväve och i vissa av aminosyrorna finns det även svavel. 
Byggstenarna i protein består av 20 olika aminosyror, som beroende på sin placering i 
molekylen, skapar olika proteiner som bidrar med olika funktioner i kroppen. De olika 
proteinmolekylerna skiljs åt via sidokedjan som sitter på aminosyrorna och ger den sin 
specifika egenskap (figur 2). Om antalet aminosyror överstiger 50 stycken, kallas det en 
polypeptid vilket är benämningen på ett protein. Flera tusen aminosyror kan ingå i ett 
protein. Protein finns i allt levande material. Det finns några hundratusen olika proteiner 
i människokroppen. Visa proteiner är hydrofila (vattenlösliga) och andra är hydrofoba 
(fettlösliga). Vissa har som uppgift att fungera som tillexempel muskelfibrer, 
antikroppar, enzymer och hormoner. Protein ger vid förbränning 17 kJ (4 kcal) per 
gram, vid energiomsättning. Protein finns i de flesta livsmedel, dock inte i oljor eller i 
rena kolhydratprodukter (Abrahamsson, Andersson, Becker, & Nilsson, 2008). 

H 
│ 

        R ─ C ─ COOH 
│ 

NH₂ 
Figur 2 Bilden visar aminosyrestruktur med sidokedja (= R), som kan bilda en proteinmolekyl  

Aminosyrornas ordningsföljd i proteinerna kallas för primärstruktur Aminosyrorna 
sitter ihop och bildar en så kallad polypeptidkedja. En polypeptidkedja kan bilda 
spiraler eller ligga i parallella veck, vilket beror på vätebindningarna mellan de olika 
atomgrupperna i peptidkedjan. Då bildas en sekundärstruktur. Beroende på de kemiska 
beskaffenheterna i aminosyrornas sidokedja, kan de bilda den tertiära strukturen. Då 
flera av kroppens proteiner, består av flera polypeptidkedjor (subenheter) som är 
sammansatta går under benämningen kvartärsstruktur (figur 3). Proteinets egenskaper 
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och funktioner avgörs beroende på dess primär-, sekundär-, tertiär- och kvartär struktur. 
För att proteinet ska kunna utgöra sin funktion i kroppen, måste proteinet vara nativt 
(intakt). Förändras proteinet sin nativa struktur, kan det tappa hela eller delar av sina 
fysiologiska funktioner (Abrahamsson et al, 2008). 

 
Figur 3 Olika proteinstrukturer. Källa: (Nationalencyklopedin, 2013) 

3.4.1 Aminosyror 

Det finns 20 olika aminosyror, både essentiella eller icke essentiella. Dock är alla de 20 
aminosyrorna nödvändiga för proteinsyntesen. De icke essentiella aminosyrorna kan 
kroppen själv producera, medan de essentiella måste tillföras via maten. Detta beror på 
att de essentiella aminosyrorna inte kan bildas i tillräcklig mängd eller inte alls 
(tabell 3). I alla sädesslag är det främst lysin som räknas som den begränsande 
aminosyran, det vill säga att den inte finns i tillräcklig mängd för att ge ett komplett 
proteinpoäng (Abrahamsson et al, 2008). 
 
Tabell 3. Graden av essentialiteten i aminosyrorna. 

Essentiella Semiessentiella Första stadiet till de 
semistrukturerade 

Icke essentiella 

Fenylaladin Arginin*  Glutamin/glutamat/aspartat Alanin 
Histidin ٭ Cystein Metionin, serin Aspargin 
Isoleucin ** Glutamin  Glutaminsyra/ammoniak Asparaginsyra 
Leucin ** Glycin Serin, kolin Glutaminsyra 
Lysin  Prolin Glutamat Serin  
Metionin  Tyrosin  Fenylalanin   
Treonin     
Tryptofan     
Valin **    
Källa: Dietary Reference Intake for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acid 
(Macronutrients). A Report of the Panel on Macronutrients, Subcommittees on Upper Reference Levels of Nutrients and 
Interpretation and Uses of Dietary Reference Intakes, and the Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference 
Intake, 2002. 

 * Står för den essentiella aminosyran som anses essentiell även för sjuka vuxna personer. Tidigare ansågs den endast essentiell för 
växande barn (Nationalencyklopedin, 2013).  
** Räknas som grenade aminosyror. 



 

9 
Examensarbete 2013 

Lisbeth Holgersson, Sandra Emtfors & Robert Friedrich 

De få aminosyror som kan syntetiseras i kroppen är alanin asparaginsyra, glutaminsyra 
och serin. Glutaminsyra har avgörande roll som medlare av aminogrupper. 
Aminosyrorna som är absolut essentiella är lysin och treonin. Semiessentiella 
aminosyror behöver antingen en annan aminosyra eller en kväveförening för att 
syntetiseras. Tillexempel bildas cystein av metionin och tyrosin från fenylalanin, fast 
inte tvärtom (Abrahamsson et al, 2008).  
 
Det finns olika faktorer som påverkar protein värdet, så det tappar sin nativa struktur. 
Sådana faktorer är exempelvis uppvärmning, pH och mekanisk verkan. Detta innebär att 
proteinet denaturerats vilket ökar tillgängligheten för proteinet, eftersom aminosyrorna 
bindningar till proteinmolekylen blir mer fria. Det innebär att kroppen först måste ha 
spjälkat proteiner i maten via enzymer till fria aminosyror innan mag- tarmkanalen kan 
absorbera dessa. Vid denatureringen tappar det nativa proteinet sin 
vätskehållningsförmåga och med den tappade vätskan försvinner även mineralämnen, 
vitaminer och hydrofila aminosyror (Livsmedelsverket, 2013c).  

3.4.2 Proteinöverskott 

Kontinuerligt högt intag av protein, dvs. två till tre gånger det rekommenderade 
dagsintaget, kan innebära risker. Benmassan kan med tiden minska eftersom den höga 
proteinintaget ökar kalciumförluster med urinen (Livsmedelsverket, 2013e). Det höga 
proteinintaget kan också leda till negativa effekter i njurfunktionen, eftersom ett högt 
proteinintag också innebär höga halter av kväve, natrium, kalium, klorider och fosfor 
(Becker et al, 1996). 
 
Rekommendationerna till fysiskt aktiva har ansetts som onödigt höga, då vissa studier 
har påvisat att en adaption infinner sig till träningen efter en tid. Studierna har visat att 
det endast i början av träningsprogrammet påvisas en negativ kvävebalans som sedan 
balanseras under en tids träning med samma energi- och proteinintag. Efter en tid 
anpassar sig metabolismen till den fysiska aktiviteten och det höga proteinintaget kan 
anses som onödigt. Det höga proteinintaget kan då medföra proteinoxidation, som 
innebär att proteinet förbränns och kvävehaltiga substanser utsöndras i njurarna 
(Abrahamsson et al, 2008). 

3.4.3 Hydrolyserat protein och osmos 

För att underlätta och snabbare kunna tillgodose behovet av aminosyror innehåller 
många proteinkosttillskott hydrolyserat protein, vilket innebär att proteinet är spjälkat 
till mindre molekyler. Detta görs också för att aminosyrorna ska kunna absorberas i 
tunntarmen genom osmos och därmed minska risken för att proteinerna ska hamna i 
tjocktarmen där de kan göra skada. För att osmosen ska fungera har tunntarmen behov 
av kolhydrater eller salt. Detta för att trycket av vätskan ifrån magsäcken ska få samma 
eller lägre osmotisktryck, vilket medför ett snabbare upptag av aminosyrorna i 
tunntarmen (Coyle, 2004; Sawka et al, 2007). 

3.4.4 Proteinmetabolism 

Proteiner metaboliseras ständigt i kroppens alla vävnader, en oavbruten balans mellan 
syntes och nedbrytning, där omsättningen främst styrs utav hormoner (Abrahamsson et 
al, 2008). I musklerna kontrolleras proteinmetabolismen av flera faktorer. Några 
faktorer kan vara lätta att stimulera och påverka, vilket leder till att syntesen är högre än 
nedbrytningen och man får en positiv nettobalans. Med andra ord en uppbyggnad av 
muskelprotein och ökad muskelmassa (Tannerstedt, 2011). 
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Under vila är nedbrytningen av muskelprotein större än syntesen, vilket bidrar till 
proteinnedbrytning och minskad muskelmassa. Efter träning stimuleras både syntes och 
nedbrytning av muskelprotein men nedbrytningen överväger syntesen (Biolo et al; 
1995). Det är först när träning och nutrition kombineras som syntesen stimuleras i större 
omfattning och det uppstår en positiv nettobalans (Tannerstedt, 2011). Syntesen i 
musklerna stimuleras i större utsträckning efter styrketräning än vad den gör efter 
uthållighetsträning och det är främst innehållet av essentiella aminosyror och proteiner 
som står för stimuleringen (Tannerstedt, 2011). För en optimal återhämtning inför nästa 
träningspass är det avgörande för idrottaren att försöka optimera nutritionsprocesserna i 
så stor utsträckning som möjligt. Avgörande för träningsresultat, oavsett tränings- och 
idrottsform, är tillgängligheten av essentiella aminosyror (Tannerstedt, 2011). 

3.4.5 Kvävebalans 

Kvävebalans är resultatet av de två rektionerna proteinnedbrytning (katabolism) och 
proteinsyntes (anabolism) det är dessa två reaktioner avgör om organismen totalt sett är 
i balans. Positiv balans innebär att man är i ett anabolt tillstånd och negativt balans 
innebär att man är i ett katabolt tillstånd. Under en tillväxtfas, viktökning, graviditet, 
amning och rehabilitering domineras syntesen av aminosyror, peptider och proteiner, 
det vill säga anabolismen. Vid sjukdomar och skador råder det motsatta förhållandet, 
katabolism (Abrahamsson et al, 2008).  

3.4.6 Proteinkvalitet 

Det som avgör proteinets biologiska kvalitet är aminosyrasammansättningen i 
förhållande till människans behov för syntes av ny vävnad och underhåll. Protein 
kvalitetsbedöms genom biokemisk analys av kväve- och aminosyra innehållet. Sedan 
undersöks i vilken grad aminosyrainnehållet i ett livsmedel eller en blandning av 
proteiner täcker aminosyrabehovet detta brukar benämnas som proteinpoäng  
 
Det finns dock flera andra faktorer som kan påverka hur proteinet eller aminosyrorna 
används i kroppen. En förutsättning är att proteinerna spjälkas och absorberas i tarmen. 
Därför är det inte tillräckligt att endast göra en biokemisk analys utan det krävs också 
biologiska tester som mäter utnyttjandegraden (Abrahamsson et al, 2008). 
Digererbarheten, eller med andra ord absorptionsgraden är den procentuella mängd 
protein och andra näringsämnen som absorberas från den mat som intagits och kan 
beräknas på följande sätt: 

 
Figur 4 Uträkning av proteinets digererbarhet 

Digererbarheten för animaliska respektive vegetabiliska produkter skiljer sig åt. För 
animalier är digererbarheten cirka 95 % och för i cerealier ligger värdet mellan  
85-90 %. För torkade baljväxter är den under 80 %. Proteiner i malda och siktade 
produkter, såsom vetemjöl eller sojamjöl har lika hög digererbarhet som 
animalieproteiner (Abrahamsson et al, 2008). 

3.5 Kolhydrater 

Den främsta kolhydratkällan i cerealier är stärkelse. Därefter finns det några sockerarter, 
varav glukos, fruktos, sackaros, maltos, glukodifruktos och raffinos är påvisbara och 
utgör ca 1 % av kolhydratinnehållet. Stärkelse består av två polymerer, amylos och 
amylopektin och förhållandet mellan amylos och amylopektin skiljer sig i de olika 
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sädesslagen. I havre specifikt är proportionerna amylos/amylopektin inte lätta att mäta 
då det finns fraktioner i havrestärkelsen som är ett mellanting mellan just amylos och 
amylopektin (Furugren, 2011). För att kunna tas upp i kroppen måste stärkelsen först 
brytas ner, en process som påbörjas redan i munhålan av enzymet α-amylas som finns i 
saliven. α-amylas från saliven och även från tolvfingertarmen spjälkar α(1→4)-
bindningar men inte α(1→6)-bindningar vilket bryter stärkelsen till maltos och kroppen 
kan ta upp glykemiska kolhydrater (Abrahamsson et al, 2008). Maltodextrin är en 
gemensam benämning på oligo- och polysackarider av glukos och är en ren kolhydrat 
av stärkelse som har brutits ner i mindre beståndsdelar. Maltodextrin är lättlösligt, 
smakar inte sött och det används som stabiliseringsmedel och bulkmedel i många 
livsmedel (Nordic Sugar, 2010).  

3.6 Fett 

De fettsyror som finns främst i sädesslag är palmitinsyra, oljesyra och linolsyra. 
Däremot utskiljer sig havre mot de övriga sädesslagen genom att ha en högre halt av 
oljesyra, vilket är en långkedjad fettsyra som är ett fördelaktigt ur näringssammanhang 
och har även ett högre lipidinnehåll än övriga spannmål (Furugren, 2011). Fetthalten är 
5 – 9 % (Jonsson et al, 2007). Kallpressad rapsolja är en viktig källa till de fleromättade 
omega-3-fettsyror i växtriket som ger en bra kvot mellan omega-3-fettsyror och omega-
6-fettsyror som den också innehåller. Det vill säga tre delar omega-6 och en del omega-
3 förhållande. Rent sensoriskt bidrar fett till att bland annat framhäva 
mjukhetsupplevelse i munnen och tar fram andra smaker i livsmedel (Jonsson et al, 
2007). Rapsoljan innehåller bland annat essentiell α-linolensyran och linolsyra som 
koppen inte själv kan producera utan måste tillföras (Abrahamsson et al, 2008). 

3.7 Vitaminer  

Det finns olika antioxidanter i havre, bland annat tokoferoler och tokotrienoler 
(fettlöslig E-vitamin), vilka håller oxidationshastigheten nere och förhindrar en allt för 
snabb härskning av havre (Jonsson et al, 2007). När havren sönderdelas så får lipiderna 
och enzymerna kontakt med varandra vilket genererar till både hydrolytisk och oxidativ 
härskning påbörjas (Furugren, 2011).  

I havre finns även en del vitaminer som tiamin (B1), riboflavin (B2), Niacin (B3) som är 
relativt låg, pantotensyra (B5), pyridoxin (B6), biotin (B7), folinsyra (B9) samt kolin 
(vitaminliknande förening). Däremot finns ingen askorbinsyra (vitamin C) eller 
kobalamin (B12) naturligt i havre, B12 återfinns enbart i animalisk kost (Abrahamsson et 
al, 2008). Vitamin C medför att järnupptaget förbättras och vitamin B har en 
betydelsefull roll vid ämnesomsättningen då de frigör energi ur födan (Abrahamsson, et 
al, 2008). Däremot är de flesta vitamin B känsliga vid livsmedelsprocesser och vid 
neutral eller basisk miljö. Ca 15 - 50 % av vitaminet förstörs vid upphettning. Vitamin 
B är dessutom ljuskänsliga liksom Vitamin E och Biotin och förstörs i allt för sur eller 
alkalisk lösning (optimum pH 4-9) likaså vid kokning eller UV-strålning då vitaminerna 
urlakas (Abrahamsson et al, 2008). 

3.8 Mineraler 

Det finns 15 essentiella mineralämnen, varav sju är markroelement (kalcium, fosfor, 
svavel, kalium, natrium, klorid och magnesium) och åtta är mikroelement (järn, zink, 
koppar, selen, jod, mangan, kobolt (vitamin B12) och molybden). Betydelsen bakom 
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makro- och mikroelement ligger i det genomsnittliga dagsbehovet, makroelement är 
från 100 mg till 1 g, medan mikroelement är från några μg till några mg. 
Mineralämnena utgör endast en liten del av kroppens behov av näringsämne, ca 5 % av 
kroppsvikten, men de har stor betydelse för hälsa och för kroppsliga funktioner. För att 
kroppen ska kunna bygga upp skelettet, för att kunna upprätthålla en balans mellan 
vatten och salt och för att signalöverföring mellan celler samt nervimpulserna ska 
fungera måste vi få i oss mineraler via födan. Kroppen kan inte själv tillverka mineraler 
(Abrahamsson et al, 2008). 
 
Mineralinnehållet i Svenskt spannmål skiljer sig inte mycket mellan olika spannmål, 
utan beror på den mineraltillgången som finns i marken där spannmålen odlas och med 
gödselmedlens tillförsel (Furugren, 2011). Havre tillhör gruppen fullkorn och 
fullkornsprodukter innehåller mer mängd mineralämnen än exempelvis siktat mjöl. Det 
innebär även att havre innehåller fytat, som är en antinutrionell substans som bland 
annat hämmar järnupptaget kraftigt. Även upptaget av zink hämmas av fytat. Genom att 
sänka pH hydrolyseras fytaterna av enzymet fytas (Jonsson, Marklinder, Nydahl, & 
Nylander, 2007) (Furugren, 2011).  

3.9 Produktutveckling 

Ett av de mest använda tillvägagångssätten för att utveckla nya produkter är genom 
”Stage-Gate” förförandet utvecklad av bland andra Robert Gravlin Cooper (Cooper, 
2011). Stage-Gate innebär i stora drag att utvecklingen sker genom olika steg, där varje 
steg innebär en beslutsprocess som går under den svenska benämningen 
”trattmodellen”. Inledningsvis utförs en idégenerering där det sedan genom selektion 
och segmentering sker ett urval där genomförbara idéer går vidare till nästa steg. 
Segmentering är viktigt ur den aspekt var behoven och potentiella målgrupper finns på 
marknaden (Cooper, 2011). 

3.10 Hedonisk acceptanstest 

Hedoniska acceptanstester är en av de vanligaste konsumenttester som utförs och de 
flesta företag genomför denna typ av undersökningar, för såväl befintliga produkter och 
dels för att nyutvecklade produkter (Albinsson et al, 2013). Metoden används för att få 
reda på hur mycket produkten eller produkterna gillas av konsumenterna. Vanligtvis 
utförs testet genom att låta konsumenterna gradera sitt tycke på en niogradig hedonisk 
skala, från tycker extremt illa om till tycker extremt bra om (Albinsson et al, 2013). 

3.10.1 Statistisk bearbetning 

För att utvärderade resultat från konsumenttester kan man använda sig utav 
statistikprogram, som t.ex. IBM SPSS Statistics 20 eller XLSTAT av Addinsoft. Ska 
man bedöma om det var någon statistisk signifikant skillnad mellan olika prov, kan en 
variansanalys med hjälp av ett ANOVA-test (ANalysis Of VAriance) utföras. Där 
undersöks om medelvärdena för de olika proverna är signifikant olika varandra. För att 
sedan undersöka var skillnaden föreligger kan ett Post-Hoc-test, som parvis jämför 
proverna, genomföras.  
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4 Material och Metod 

Kunskapssammanställningen och undersökningen har genomförts både genom 
litteratur- och artikelstudier, framtagning av recept och praktisk tillverkning av fysisk 
dryck samt konsumenttester. Genom att ta fram ett recept baserat på litteraturstudier om 
olika näringsbehov kunde olika drycker framställas i två omgångar, första för att 
utvärdera vilka parametrar som skulle testas på dryckerna och därefter de drycker som 
skulle testas på konsument.  

4.1 Produktutveckling 

Valet av vegetabiliskt proteinet gjordes utifrån aspekterna som tillgänglighet, 
aminosyrasammansättning, smak, utseende och konsistens. Dessutom togs hänsyn till 
att proteinet var fri från allergener och icke patogen, såsom toxiner.  
 
Urvalet av färsk havredrycks bas gjordes då värmebehandling var uteslutet i 
produktutvecklingen eftersom det påverkar dryckens egenskaper negativt. När det 
gällde smaksättning utgicks det ifrån befintliga koncentrat från uppdragsgivaren, för att 
begränsa arbetet vid framtagning av produkt. Inledningsvis fanns två frukt- och 
bärkoncentrat, en med röda bär smak samt en exotisk fruktsmak, som användes vid 
tillverkning av referensdryck. Vid tillverkning av konsumentdryck visade sig att 
tillgången av exotisk fruktsmak var begränsad varav valet av smaksättare blev röda bär 
smak. 

4.2 Framställning av recept 

Vid framtagning av recept utgicks det från livsmedelsverkets populationskriterier 
gällande protein, kolhydrater och fett samt det totala energibehovet (Livsmedelsverket, 
2013h). Med populationskriteriet som grund ökades proteininnehållet med 5 E % och 
kolhydratinnehållet minskades med 5 E % av dryckens totala energiinnehåll för att 
uppnå målet näringsmässigt i teoretisk dryck, där det vegetabiliska proteinet var 
proteinkällan. Drycken skulle motsvara ett mellanmål och dryck storleken skulle vara 
250 ml. Produktutvecklingen utgick från en av företagets befintliga produkter, 
havredryck berikad med kalcium 250 ml. Energiinnehållet undersöktes för att kunna 
beräkna hur mycket av protein, kolhydrater och fett som skulle tillsättas för att uppnå 10 
E % av 11,4 MJ. 
 

4.3 Referensdryck 

Materialen som användes för att framställa en referensdryck tillhandahölls dels av 
livsmedelsföretag och dels från en av författarnas arbetsplats. Resterande råvaror 
inhandlades samma dag som försöken utfördes samt fanns i laborationssalar på Lunds 
tekniska högskola (LTH) Campus i Helsingborg. Materialen och redskap redovisas i 
bilaga 1. 
 
Utgångsläget för framtagning av dryck var två olika havredrycks baser, en naturell och 
en berikad med kalcium samt två olika frukt- och bärkoncentrat (exotisk- samt röda bär 
smak). Beräkningen av en teoretisk dryck gjordes utifrån de olika havredryckernas 
totala energiinnehåll. Först mättes pH-värdet, med hjälp av en kalibrerad pH-mätare (se 
bilaga 1) på de två olika havredryckerna och på de två olika smaksättningarna för att 
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fastställa respektive produkts pH. Därefter mättes de olika ingredienserna upp efter 
grundrecept (tabell 4, bilaga 2).  
 
Tabell 4 Grundrecept för proteinberikad havredryck 

Grundrecept: 

12,20g Maltodextrin 

11,13g Vegetabiliskt protein  

197,70g Havredryck 

25,00g Frukt-& bärkoncentrat 

5,66g Rapsolja 

 
De torra ingredienserna vägdes upp och blandades först i en glasbägare. Sedan tillfördes 
havredryck, smaksättning och rapsolja. Därefter mixades drycken med en stavmixer till 
en homogen blandning. pH mätningen upprepades i de blandade dryckerna. Gruppen 
provsmakade först de enskilda dryckerna naturella och därefter när ingredienserna hade 
tillsatts med smaksättningen. Detta för att jämföra skillnaden främst i konsistens och i 
smak. 
 
För att undersöka om tillsatt maltodextrin eller vegetabiliskt protein påverkade dryckens 
munkänsla och smak tillsattes de med 5 % i de två havredrycks baser. Alla 
provsmakningar gjordes efter att dryckerna hade omrörts med en sked. 

4.4 Drycker till konsumenttest 

Dryckerna smaksattes med exotisk fruktsmak- koncentrat, med samma bas som i 
föregående drycker. Dock användes en ballongvisp istället för stavmixer eftersom 
volymerna var större. 
 
Inför konsumenttesten tillverkades fyra drycker totalt med två olika energiinnehåll på 
både havredryck kalcium och på havredryck naturell färsk beräknad på 250ml. I de två 
drycker som hade hälften av det totala energivärdet i 250 ml tillsattes vatten för att 
komma upp i samma volym. Maltodextrin kunde uteslutas i de två drycker med halverat 
energiinnehåll eftersom kolhydraterna från smaksättningen täckte kolhydratskriterierna i 
dryckerna. Alla drycker tappades upp i litersplastförpackningar. Sammanlagt gjordes 
det 6 liter dryck av varje, planerat till ca 100 konsumenttester. pH togs på varje 
slutprodukt. 
 
Näringsinnehåll på konsumenttestdryck blev följande:  

 Havredryck kalcium med 1140 kJ per 250 ml (pH 4,49), varav 4,2 g protein/100 
ml dryck. 

 Havredryck kalcium med 1140 kJ per 500 ml (pH 3,96), varav 2,9 g protein/100 
ml dryck. 

 Havredryck naturell med 1140 kJ per 250 ml (pH 3,48), varav 4,2 g protein/100 
ml dryck. 

 Havredryck naturell med 1140 kJ per 500 ml (pH 3,28), varav 2,8 g protein/100 
ml dryck. 
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4.5 Konsumenttest 

För att undersöka hur konsumenterna reagerade på de olika proteindryckerna gjordes ett 
acceptanstest. Önskat antal deltagare i konsumenttesten var 100 personer (Lundgren, 
2000). 
 
En enkät sammanställdes, anpassad för de fyra olika dryckerna (se bilaga 3). 
Konsumenttestet var ett acceptanstest och berörde bakgrundsfrågor som kön, ålder, 
fysisk aktivitet och deras konsumtions vanor av proteindryck. Testet innehöll en nio 
gradig skala som konsumenterna fick värdera deras tycke angående smak, konsistens, 
utseende och totalt gillande från extremt illa till extremt bra. I anslutning till varje fråga 
fanns det möjlighet att kommentera alla frågor. 
 
Respondenterna fick prova drycker med 20 E % protein och två olika 
totalenergiinnehåll utifrån två olika havrebaser. Det gjordes ett bekvämlighetsval av 
konsumenter med deltagare från författarnas respektive arbetsplatser och på ett 
sportcentrum. Urvalet gjordes för att testa produkten på en större målgrupp än enbart 
fysiskt aktiva vuxna och äldre. 
 
Det gjordes fyra stycken tresiffriga kodnummer som var slumpmässigt utvalda, där alla 
siffror från 0 – 9 var inkluderade. Koderna skrevs så att alla nummer kom lika många 
gånger på första plats-, andraplats och så vidare i enkäten. Alla muggar till 
provsmakningen numrerades. Drycken som kylförvarades, skakades innan den hälldes 
upp till varje provsmakning. Alla hade tillgång till vatten för att kunna skölja munnen 
mellan varje prov. De fick ca 5 cl av varje dryck. Deltagarna i konsumenttesten fick ett 
prov åt gången med ett lock av aluminium, som de fick lyfta av inför de två sista 
frågeställningarna för varje dryck i enkäten. Ingen av deltagarna fick någon information 
om innehållet förrän efter dem hade svarat på enkäten. De fick endast veta att det var 
proteindrycker och att de var allergenfria. 
 
Efter konsumenttesterna sammanställdes både deras gillande av proven på de nio 
gradiga skalan och dess kommentarer med hjälp av statistikprogrammet SPSS Statistics 
20 från IBM. För att lättare kunna utvärdera resultaten grupperades den nio gradiga 
hedoniska skalan, från extremt illa till extremt bra, in i tre huvudgrupper (boxplot). Den 
första gruppen visar svaren från extremt illa till något illa (1-4) andra gruppen visar 
svaren varken bra/illa och något bra (5-6) och den tredje gruppen visar svaren bra till 
extremt bra (7-9), även kallad topbox. I SPSS utfördes ett ANOVA-test tillsammans 
med Post-Hoc-test för att utvärdera om något eller några prov var statistiskt signifikant 
skiljda.  

4.6 Etiska övervägande 

Denna undersökning har tagits fram under förhållande då information till samtliga 
deltagare om undersökningens syfte och vad undersökningens resultat skall användas 
till framkommit klart och tydligt. Alla deltagare har frivilligt deltagit och fått 
information om att de när som helst kunnat avbryta sitt deltagande. Hänsyn har tagit för 
att inte orsaka någon skada på miljö, människa eller djur. Gruppen har följt 
Vetenskapsrådet regler för god forskningsetik och sedermera de antagna normer och 
värderingar som forskarrollen innebär (Vetenskapsrådet, 2011).  
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5 Resultat 

Här redovisas resultaten hur testproduktens energiinnehåll ser ut utifrån beräkning av ett 
energiintag på 11,4 MJ per dag. Även författarnas sensoriska upplevelse av 
testprodukterna visas. Därefter kommer resultatet av energivärdena på de olika 
dryckernas energiinnehåll och dess pH. Här redovisas också konsumenttesten och 
sammanställning av respondenternas kommentarer om dryckerna. Avslutningsvis visas 
de felkällor som kan ha påverkat resultaten i rapporten. 

5.1 Referensdryck energiinnehåll 

Genom att utgå utifrån livsmedelsverkets riktlinjer på energiintag av protein, 
kolhydrater och fett, fanns det bakgrundsparametrar på E % att gå efter i uträkningen 
(bilaga 3). Genom att sedan undersöka hur rekommendationerna ser ut för fysiskt aktiva 
kvinnor och män samt äldre med ökat energibehov, kunde det beräknas en totalenergi 
per dag. Utifrån detta gjordes bedömningen att en dryck på 250 ml skulle ha ett 
energiinnehåll som motsvarade ett mellanmål som skulle stå för 10 E % av det dagliga 
intaget (figur 5). Dock skulle proteininnehållet ökas med 5 % på bekostnad av 
kolhydratinnehållet utifrån populationsriktlinjerna.  
 

 
Figur 5 Diagrammet tydliggör energifördelningen i drycken 

 
Det sammanställdes ett teoretiskt recept (tabell 5). Från detta recept gjordes sedan ett 
praktiskt test. Total energi = 228 + 570 + 342 = 1140 kJ. 
20 % protein av totalenergin på 11400 kJ är 2280/70 kg ger 32,57 kJ per kg kroppsvikt 
vilket blir 1,9 gram protein/kg/dag  
 
Tabell 5 Den proteinberikade dryckens energiinnehåll i gram och kJ både per 100 ml och per 250 ml 

Dryckens energiinnehåll Per 100 ml i g/kJ Totalt i 250 ml i g/kJ 
Protein  5,36 g 91,12 kJ 13,40 g 228 kJ 
Kolhydrater 13,40 g 227,80 kJ 33,50 g 570 kJ 
Fett  3,68 g 136,16 kJ 9,20 g 342 kJ 
Totalt energiinnehåll  22,44 g 455,08 kJ 56,10 g 1140 kJ 
  

Kolhydrater; 50 % 
570 kJ

Fett; 30 %
342 kJ

Protein; 20 %
228 kJ

Energifördelningen av protein, kolhydrater och fett i drycken
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För att uppfylla önskvärda kriterier för energiinnehållet, utgick arbetet från den 
befintliga produktens energiinnehåll. Genom att komplettera drycken med vegetabiliskt 
protein, rapsolja och maltodextrin (tabell 6) fick den önskvärt energivärde. Mängden 
dryck reducerades för att vikten av smaksättning, protein, olja och kolhydrater ska 
komplettera varandra så att totalvolymen slutligen hamnar på 250 ml dryck. Dryckens 
vikt hamnade på 251,63g och energiintaget blev då 1 168,70 kJ, vilket ger 10,25 E % 
för en person som har ett dagsintag på 11400 kJ/dag. Detta innebar att dryckens 
totalenergi var strax över 10 E % vid 250 ml konsumtion. Drycken hamnade inom 
ramarna på de rekommenderade energiintagen i E %. 
 
Tabell 6 Dryckens energisammansättning i E % per 100 ml 

Innehåll Energiinnehåll/100 ml 
proteindryck  

E % 

Energi 467,48 kJ  
Protein 96,29 kJ 20,60 
Kolhydrat 239,50 kJ 51,22 
Fett 131,72 kJ 28,18 
 
Rent utseendemässigt fick den berikade havredrycken smaksatt med exotisk fruktsmak 
en klarare färg, än när den hade naturell som bas. Den naturella smaksatt med exotisk 
fruktsmak gav ett matt och grumligt utseende. Dryckerna med exotisk 
fruktsmaksättningen skummade mer vid beredning än vad drycken med röda bär 
smaksättningen gjorde. Den skiktade sig också snabbare och mer än vad röda bär 
drycken gjorde, vilket inte gav ett lika tilltalande utseende att förtära drycken.  
 
På drycken smaksatt med röda bär blev resultatet precis tvärtom. Alltså den dryck som 
hade naturell havrebas fick en klarare färg än den som var berikad. Den fick en gråaktig 
ton. Alla drycker hade tilltalande smak, men en viss ”brustablettupplevelse” (som c-
vitamin brustablett) av drycken med exotisk fruktsmak upplevdes av författarna, medan 
drycken med röda bärssmaksättningen dolde havresmaken mer.  
 
Efter tillsatts av maltodextrin eller vegetabiliskt protein till de två olika havredrycks 
baser, uppfattades ingen konsistensförändring på någon av dryckerna. Det som märktes 
var att dryck med maltodextrin blev något sötare och att dryck med protein blev något 
syrligare rent smakmässigt. 

5.2 Mätning av pH-värde 

Mätning av pH-värde gjordes för att undersöka dryckens lagringsförutsättningar, då lågt 
pH ökar hållbarheten på slutprodukten. Havredryck, berikad med kalcium, med 
energitillsats och röda bärskoncentrat fick ett högt pH trots att röda bärkoncentratet hade 
ett lägre pH än exotiska fruktkoncentratet upprepades provtagning av pH på en ny dryck 
med samma sammansättning vilket gav samma pH resultat. 
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5.3 Konsumenttest 

Vid konsumenttesterna deltog 85 respondenter från åldrarna 18 till 60+, testerna tog 
plats på två olika arbetsplatser samt ett sportcenter, alla konsumenttester utfördes vid 
samma tillfälle. Testerna som utfördes på arbetsplatserna skiljde sig åt, en gjordes i en 
sluten personalmatsal före lunchrast vilket innebar att få aspekter kunde påverka, såsom 
doft, ljus och ljud, den andra utfördes i en offentlig miljö där både doft, ljus och ljud 
kan ha påverka resultat. På sportcentret skedde konsumenttesten i deras cafeteria vilket 
gav en snarlik miljö som den andra arbetsplatsen. Av de som deltog i testen ställde de 
flesta sig överlag positiva över dryckernas konsistens, smak, utseende och helhetsintyg. 
Det gällde både de som inte drack proteindrycker i vanliga fall och de som drack 
proteindryck regelbundet. När deltagarna fick vetskap om dryckernas innehåll efter 
provsmakningen var avklarad, blev de ännu mer positiva till dryckerna.  
 
En del personer kände av havresmaken i dryckerna trots att de inte fick vetskap om det i 
förväg. Utseendet på dryckerna överlag liknades med äggtoddy eller lös vaniljsås. I 
muggarna fann respondenterna ingen märkbar skillnad på färgerna (bild 1). Däremot såg 
de skillnad efter deras provsmakning och de fick se flaskorna. Några respondenter 
kommenterade att de uppfattade drycken sträv, vilket var positivt för vissa men inte för 
andra. Respondenterna som var fysiskt aktiva påtalade att dryckerna kunde öka törsten 
på grund av strävheten. Det påtalades också att drycken kunde vara svår att svälja i 
större mängd än vad som serverades vid konsumenttesterna. Dels på grund av dryckens 
smaksättning, det upplevdes precis som gruppen själva uppfattat det, att drycken 
smakade ”brustablettupplevelse” och dels för att drycken upplevdes sträv. 
 

 
Bild 1 Dryckernas färger. Fotograf: Lisbeth Holgersson 

Resultaten av konsumenttesten visade att drycken med naturell havredryck som bas och 
ett energiinnehåll på 1140kJ per 250 ml, var den dryck som fick flest svar inom 
topboxen gällande frågan om det totala gillandet 12,1 % (figur 6). Tätt följd av provet 
med samma bas men med ett energiinnehåll på 1140kJ per 500 ml.  
 

 Prov nr 407 = Naturell havredryck med halverat energiinnehåll i 250 ml 
 Prov nr 351 = Berikad havredryck med halverat energiinnehåll i 250 ml 
 Prov nr 264 = Naturell havredryck med fullt energiinnehåll i 250 ml 
 Prov nr 598 = Berikad havredryck med fullt energiinnehåll i 250 ml 
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Figur 5 Konsumenternas totala gillande av respektive prov, redovisad i boxplot 

Konsumenttesten visade även att prov 407 skiljde sig signifikant gentemot prov 598 när 
det gällde konsistens/munkänsla, smak och utseende. Även prov 264 skiljde sig 
signifikant mot prov 598 när det gällde smak (bilaga 4).  
 

5.3.1 Kommentarerna vid konsumenttesten 

Konsumenternas kommentarer om de olika dryckerna sammanställdes i tabellerna 7 och 
8. Det togs med de kommentarer som oftast förekom. 
 
Tabell 7 Visar konsumenternas positiva åsikter om dryckerna vid provsmakningen. 

Positiva kommentarer Prov 
264 

Prov 
351 

Prov 
407 

Prov 
598 

Mycket tilltalande, bra, god 7 3 4 6 
Fräsch, frisk och naturlig smak 1 2 3 4 
Bra konsistens 5 1 1 6 
Fruktig 4 2 4 1 
Känns hälsosam 3 1 1 2 

Antal kommentarer: 20 9 13 19 
 
Tabell 8 Visar konsumenternas negativa kommentarer om dryckerna vid provsmakningen. 

Negativa kommentarer Prov 
264 

Prov 
351 

Prov 
407 

Prov 
598 

Grynig, sandig, mjölig 2 3 2 4 
Tröghetskänsla/sträv 10  2 1 
För tjock efter träning 1  1 2 
Besk 1 1 1 3 

Antal kommentarer: 14 4 6 10 
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De muntliga kommentarerna är inte inkluderade i tabell 7 och 8. Hade dessa varit med 
hade det gett en mer positiv sammanställning, då respondenterna blev mer positiva till 
dryckerna efter att de fick vetskap av innehållet av dryckerna. 
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6 Diskussion 

6.1 Proteinbehov 

De studier som ligger till grund för denna rapport visar att det finns oenigheter 
angående vårt proteinbehov (Biolo et al, 1995; Lemon & Proctor, 1991). Som det ser ut 
i dagsläget med det ökade proteinintaget via vår regelbundna föda finns det egentligen 
inte någon anledning att konsumera extra proteintillskott (Becker et al, 1996). Däremot 
en person som inte äter animaliska produkter och innehar baljväxtallergi, kan ha svårt 
att nå i de riktlinjer som NNR 2004 rekommenderar av proteinbehovet 
(Livsmedelsverket, 2013b).  
 
Något som tyvärr många producenter av proteintillskott inte informerar om är att 
kolhydraterna har stor betydelse för att kunna tillgodogöra sig proteinerna optimalt vid 
konsumtion (Cutberto et al, 2005). Vid diskussioner med deltagarna i konsumenttesten 
framgick det tydligt att det framförallt var de yngre deltagarna som hade stor tilltro till 
att konsumera extra protein, detta för att främst öka sin muskelmassa. De äldre (över 50 
år) ansåg att varierad kost tillgodosåg proteinbehovet. Media har en stor betydelse på 
hur vi äter och på vår bild av kroppsidealen, detta har skapat ett ökat proteinbehov som 
inte fanns tidigare. Generellt kan man säga att vi bör minska på proteinkällor från 
animaliska produkter och övergå mer till vegetabiliska då dessa bland annat medför en 
lägre miljöpåverkan (Clarin & Johansson, 2009). Dock får man ta hänsyn till den 
miljöbelastning som uppstår vid processandet av vegetabiliskt protein. 
 
Behovet av extra protein sägs öka från dess att vi är barn och kontinuerligt fortsätter att 
öka med åldern. Det finns vetenskapliga underlag att äldre människor har ett ökat 
proteinbehov (Cutberto et al, 2005). Däremot är det omtvistat det huruvida fysiskt 
aktiva vuxna behöver just proteintillskott då kroppen efter ett kontinuerligt intag av 
protein anpassar sig (Abrahamsson et al, 2008). 

6.2 Produktutvecklingen 

Valet av havredryck bas grundade sig dels på att undvika värmebehandling, då det 
medför negativa produktegenskaper i slutprodukt såsom förlust av c-vitamin och 
negativa smakförändringar av frukt- och bärkoncentrat. Men även dels då ena 
havredryck basen hade tillsatt kalcium som ger ett mervärde med hänsyn till att äldre 
skulle konsumera drycken. Främst äldre människor har ett ökat behov av kalcium då 
benstommen urholkas i takt med stigande ålder (Abrahamssonet et al, 2008). 
Vid första försöken att ta fram en dryck, enligt grundreceptet, fick vi positiva resultat. 
Grundtanken från början var att framställa en teoretisk dryck, då resultatet var så 
positivt medförde det att vi gick vidare med produkten och undersökte konsumenternas 
uppfattningar kring dryckerna. Detta har gett ett underlag för uppdragsgivaren då vi har 
undersökt en viss del av marknaden och funnit ett behov och en acceptans av produkten.  

6.3 Drycken 

Smaksättningen kan ha påverkat resultatet på konsumenttesten då författarna själva 
tyckte att exotiska fruktkoncentratet dolde havresmaken sämre än röda bärkoncentratet. 
Däremot innebär det inte att man vill komma från havresmaken helt då den uppfattas 
som positiv av vissa deltagare. Det upplevdes att drycken skulle bli för mastigt vid 
konsumtion av 250 eller 500 ml. Författarna ansåg att röda bär smaken skulle vara 
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lämpligast att använda då intag av större mängd av drycken med exotisk 
fruktsmaksättning skulle upplevas för sött/syrligt. Skulle drycken inte vara tillräckligt 
kyld vid förtäring skulle upplevelsen av dess sötma öka.  
 
Något som även bör finnas i åtanke gällande allergier och intolerans är att havredrycken 
kan innehålla spår av gluten då havre i sig inte kan garanteras vara glutenfri på grund av 
kontamineringsrisk vid skörd av andra sädesslag. Dessutom får man ha i åtanke att det 
finns personer som reagerar på citrusfrukter och kan få allergiska reaktioner från 
smaksättningen av den exotiska smaksättningen (Livsmedelsverket, 2012a). Röda 
bärkoncentratet var känsligare för pH-förändring då drycken fick en gråaktig ton vid 
högt pH, däremot skiktade den sig inte lika mycket som exotiskt koncentrat. Vad som 
orsakade det avvikande pH, trots upprepande försök, på röda bär drycken vid 
framtagningen av testprodukten vet författarna inte helt i nuläget. Eventuellt kan 
polyfenoler i koncentratet ha påverkat resultatet av pH. 
 
Tanken med proteindrycken var att tillgodose fysiskt aktiva personer och äldre personer 
som behöver ett högre proteinintag. Båda målgrupperna har liknande behov gällande de 
tre stora näringsämnena protein, kolhydrater och fett. Däremot skiljer de sig åt när det 
gäller äldres behov av vitaminer och mineraler vilket kan bero på dels en försämrad 
absorptionsnivå och dels en frekvent användning av medicin (Riksidrottsförbundet, 
2009). 

6.4 Konsumenttest 

Proverna testades i randomiserad serveringsordning. Det vill säga att varje prov 
serverades lika många gånger som första, andra, tredje och fjärde prov. Detta visade sig 
påverka resultatet då det prov som serverades först oftast fick högst betyg. Dessutom 
uppfattades syrligheten olika beroende på ordningsföljden. Vid ett nytt konsumenttest 
hade det varit optimalt att ha en timmes mellanrum mellan varje test då smaklökarna 
hade nollställts, eller styrt testerna så att man hade haft något neutraliserande mellan 
varje provsmakning, exempelvis smörgåsrån. Alla människor har olika sensoriska 
preferensramar som kan bidra utfallet av resultatet. Bland annat påverkas det av ålder, 
kön, tobakskonsumtion, tid och plats (Lundgren, 2000). 
 
Vid analysering av enkäterna visade sig att plats, rum och miljö vid konsumenttesterna 
inte påverkade resultaten då respektive test hade likvärdiga svar. I framtiden är vår 
avsikt att drycken ska förtäras i olika miljöer och njutas av oavsett omgivning.  
 
Ur konsumenternas muntliga kommentarer framgick det att dryckernas konsistens var 
angenäm, det i sin tur ger ett underlag vid framtagning av en måltidsdryck för äldre med 
tugg- och sväljsvårigheter. 

6.5 Hälsopåstående enligt EU 

Drycken har inte fått någon tilldelad varuprofil vare sig ur hälsopåstående eller riktat 
specifikt mot idrottande. Detta har vi aktivt valt, dels då hälsopåståenden styrs med 
förordningar och lagar kring vad man får påstå om livsmedel och just positiva 
hälsofördelar vid intag av just sådant livsmedel och dels då vi ville ge drycken en 
bredare marknad än bara idrottande. 
 
EU säger följande om hälsopåstående:  
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Det finns två definitioner på hälsopåståenden enligt förordningen (EG) nr 1924/2006, 
artikel 2.5 och 2.6. Artikel 2.5 säger att ett hälsopåstående är något som direkt anger 
hälsobefrämjande effekt vid intag av produkten eller som låter sig förstå eller antyder att 
det finns ett samband mellan ett livsmedel, en kategori av livsmedel eller vissa delar av 
ett livsmedel och hälsobefrämjande effekt. Artikel 2.6 belyser påstående om minskad 
sjukdomsrisk, där hälsopåståendet anges, låter förstås eller antyder att intag av en 
kategori av livsmedel, ett livsmedel eller vissa delar av ett livsmedel minskar 
sjukdomsrisken eller utveckling av sådan väsentligt. Risken med hälsopåstående om 
livsmedel är att konsumenterna kan få uppfattning av att just det livsmedlet har 
näringsmässiga, fysiologiska eller andra hälsorelaterade fördelar jämfört med andra 
produkter utan tillsatta ämnen. Det kan medverka till att konsumenter får en 
överkonsumtion av ämnen som strider mot vetenskapliga rekommendationer. Därför 
bör begränsningar gälla rådande produkter med påståenden, där lämpliga kriterier som 
förekomst av vissa ämnen beaktas (Europaparlamentets och rådets direktiv, 2013) 
 
Havre har en dokumenterat positiv hälsoeffekt på människan, där bl.a. β-glukaner lyfts 
fram som kolesterolsänkande (Åman, 2009). En produkt med påstående om samband 
mellan sänkt kolesterolnivå och havrefiber måste innehålla 0,75 gram  
β-glukaner/normal portion, eller 3 gram β-glukaner/dag. Produkter som riktar sig till 
personer med särskilda behov, exempelvis laktos- eller glutenfria produkter är inte 
näringspåstående utan regleras efter SLVFS 2000:14 och Förordning (EG) nr 41/2009, 
där påståenden regleras enligt livsmedel för särskilda näringsändamål 
(Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel, 2013) 
 
Men vi ville även ge drycken ett mervärde utifrån dess allergenfria innehåll, dess 
miljövänliga protein (sett i förhållande till animaliskt framtaget protein) och den 
marknad drycken kan vända sig; gemene man. 
 

6.6 Felkällor  

Vid beredning av dryckerna på testprodukterna fastnade en del av proteinet på 
stavmixer, vilket kan påverkat resultatet både på smakupplevelsen och på pH. Eftersom 
det inte togs någon hänsyn till de olika råvarornas densitet/volym kan detta ha påverkat 
testdryckernas resultat. Däremot användes en ballongvisp vid framställning av 
dryckerna till konsumenttestet för att inte upprepa felet. 
 
Under några utav konsumenttesten konsumerades vissa prov inte upp direkt, utan 
diskussion skedde under tiden. Detta i sin tur resulterade i att provet skiktade sig en del 
och respondenten upplevde därmed provet som fet. Då rapsolja har lägre densitet än 
övriga ingredienser i drycken flyter oljan upp till ytan efter en viss tid och drycken 
skiktar sig. Vid framtagning av denna produkt i större skala bör man därför ta hänsyn 
till att tillföra ett emulgeringsmedel eller hänvisa på förpackningen att produkten måste 
skakas före förtäring. 
 
När konsumenttesten utfördes på sportcentret fanns det inte någon tillgång till kyl vid 
provsmakningen. Det medförde att drycken haft något högre temperatur för de som 
deltog sist vid provsmakningstillfället.  
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Vid frågorna ”Hur ofta är du fysisk aktiv, motsvarande ≥ 60 minuter rask promenad” 
och ”Hur ofta dricker du sportdrycker, av typen Gainomax, Vitargo, Valio PROfeel” på 
enkäten till konsumenttesterna gjordes intervaller som överlappade varandra. Detta 
medför en viss osäkerhet i svaren då respondenten får svårare att placera sitt svar. 
 

7 Slutsats 

Syftet med det här arbetet är att utveckla en vegetabilisk proteinberikad havredryck som 
hjälper kroppen vid återhämtning anpassad till fysiskt aktiva vuxna och äldre 
människors behov. Syftet är även att undersöka konsumenternas acceptans gällande 
proteinberikning i dryck med frågeställningen: Är det möjligt att proteinberika en redan 
befintlig havredryck och kommer den att accepteras av konsumenter? 
 
Utifrån resultaten, dels av näringsvärdesberäkningarna på receptet och dels av 
konsumenttesterna, har en vegetabilisk proteinberikad havredryck utvecklats. Dryckens 
energiinnehåll möter NNR och är anpassad till idrottande vuxna vid återhämtning, även 
för äldre människor vid en vidare utveckling för de sistnämnda. Drycken framställdes 
med förhöjd protein-, kolhydrat-, fett-, vitamin-, och mineralinnehåll. Drycken 
accepterades av konsumenterna på frågeställningen om huruvida konsumenter skulle 
reagera på en proteinberikad, vegetabilisk dryck. 
 
Den vegetabiliska, proteinberika havredrycken har funktion som måltidsdryck där den 
fungerar ypperligt som både mellanmåls- och återhämtningsdryck då den är 
näringsmässigt optimal med hänseende till Livsmedelsverket, NNR och målgruppernas 
behov. 
 

7.1 Reflektioner 

Det hade varit intressant och veta om annan smaksättning hade gett ett annat utslag av 
konsumenttesten. Vi vet att vi fick fram en bra produkt vid smaksättning av röda 
bärskoncentrat, detta känns som något man bör titta vidare på. Det hade även varit 
intressant att undersöka ytterligare vegetabiliska proteiner då det känns som en 
kommande trend.  
 
Hade vi haft en öppen enkät vid konsumenttestet hade det kunnat ge mer information 
angående de enskilda dryckerna. De kommunicerade också mycket sinsemellan om 
vilken dryck de gillade mest och varför efter testen, vilket var intressant att följa. Så i 
detta fall tror vi att det hade gett ett mer positivt resultat av undersökningen. 
 
Vi valde att använda färska havredrycker som bas, vilket medförde att de måste 
kylförvaras och konsumenterna blir beroende av kylskåp. Författarna testade dryckerna 
en vecka efter att datum markeringen hade gått ut men dryckerna hade inte ändrat sig på 
något sätt. Detta kan bero på att pH hade sänkts och halten antioxidanter hade höjts 
genom tillförsel av c-vitamin från frukt- och bärkoncentratet. Däremot bör dryckerna 
förpackas av material som inte är transparent då dryckerna skiktar sig, vilket inte ger så 
tilltalande intryck. 
 
Man kan vidareutveckla det recept och den produkt vi fått fram på mer än ett sätt. 
Exempelvis kan man anpassa den ännu mer åt två extrem-håll. Dels vid elitidrottande 
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med ännu mer protein och dels för äldre människor med hänseende till deras ökade 
behov av kalcium. Vi valde att ta ett medelvärde utifrån fysiskt aktiva vuxna och äldre 
människors näringsbehov, detta ger en stor möjlighet att vidareutveckla drycken 
och/eller receptet. Man kan också som sagt var experimentera med olika smaksättningar 
och olika vegetabiliska proteiner. Eftersom vi valde att ha maltodextrin i vår produkt 
finns även möjligheten att titta på annan kolhydratskälla, det finns en uppsjö 
sockeralkoholer och stärkelser som kan tillgodose kolhydratbehovet utan att höja 
sockerhalten. 
 
Vi valde maltodextrin dels för att den inte ger någon sötma utan enbart ger en bulkeffekt 
som vi eftersträvande i vår dryck, dels förbättras proteinupptaget då maltodextrin består 
av korta stärkelsekedjor. Det i sin tur medför ett snabbt upptag tidigt i tunntarmen (Ivy, 
2005). 
 
Vi tycker enhetligt att man bör testa sig fram gällande smaksättning vid framtagning av 
en dryck med tillsatt protein. Tanken är att man som konsument skall dricka en mängd 
på 250 ml eller 500 ml vid återhämtning, för att uppnå den visionen är inte exotisk 
fruktkoncentrat det ultimata enligt oss då den smaken upplevdes som en vis 
brustablettssmak.  
 
Visionen vi har som författare för drycken är att drycken dels ska intas i samband med 
ett träningspass där man snabbt behöver återhämtning i form av näringsämnen som är 
naturliga allergifri och välsmakande. Framför oss ser vi att drycken serveras väl kyld 
med en tilltalande förpackning som är lättillgänglig. Dels även när äldre människor har 
behovet av att tillföra kroppen en näringsriktigt och god måltid i form av en vegetabilisk 
proteinberikad havredryck, rik på kalcium.  
 
Till syvende och sist håller vi med om vad bland annat EU belyser kring kost och intag 
av kost och dess inverkan på hälsan. 
 

 ”En mångsidig och balanserad kost är en förutsättning för god hälsa, och enskilda 
produkter bör ses i relation till kosten som helhet” 

 Förordning (EG) nr 1924/2006 
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Bilaga 1 Material & redskap 

Här nedan redovisas vilka material och redskap som användes vid framtagning av 
referensdryck och drycker till konsumenttest 
 
Material som tillhandahölls av uppdragsgivaren; 

 Havredryck berikad  
 Havredryck naturell  
 Exotiskt fruktkoncentrat 
 Röda bär koncentrat 
 Vegetabiliskt protein 

 
Övriga råvaror; 

 Maltodextrin, baserad på majs – Roquette, Frankrike 
 Rapsolja (Zeta, kallpressad). 

 
Redskap; 

 Glasbägare 
 Kalibrerad analysvåg: Mono Bloc AB204-S Mettler Toledo, Schweiz. PB 1502 (ISO 

9001) 
 Stavmixer: Braun 250 Watt 
 Kalibrerad pH-mätare (744 pH-meter KEBO Lab, Metrohom).  

o Kalibrerad med hjälp av buffertlösning pH 4, buffertlösning pH 7 och 
destillerat vatten. 

 Skedar 
 Ballongvisp
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Bilaga 2 Uträkningar och tabeller 

Energiinnehåll på medelvärdet 11,4 MJ =11 400 kJ i drycken x 0,1 = 1140 kJ = 10 % av det dagliga energiintaget 
 Protein E 20 % = 1140 x 0,2 =228 kJ/17 = 13,4 gram protein 
 Kolhydrater 50 E % = 1140x 0,5 = 570 kJ/17 = 33,5 gram kolhydrater 
 Fett 30 E % = 1140 x 0,3 = 342/37 = 9,2 gram fett 
 Totalvikt av energigivarna = 56,1 gram 
 Total energi = 228 + 570 + 342 = 1140 kJ (se tabell 6). 

20 % protein av totalenergin på 11400 kJ är 2280/70 kg ger 32,57 kJ per kg kroppsvikt vilket blir 1,9 gram protein/kg/dag 
 
Tabell 1 Energiinnehåll i 250 ml dryck uttryckt i E % 

Innehåll 250 ml 
proteindryck 

energiinnehåll 

E % Rekommenderat E % intag 

Energi 1 168,70 kJ 10,25 E % / dagsbehovet  
Protein 240,70 kJ 20,60 10-25 
Maltodextrin 598,70 kJ 51,22 50-60 
Rapsolja 329,30kJ 28,18 25-35 
 
Tabell 2 Dryckens totala energivärde i 250 ml med smaksättning av röda bär. 

Innehåll	 Totalenergi	i	195,7	ml	
havredryck	kalcium	
(78,28	%	av	250	ml)	

10	%	
koncentrat	
röda	bär	

Vegetabiliskt	
protein		

Rapsolja	 Kolhydrat Totalinnehåll

Energi	 361,57 kJ 190,00 kJ 218,50 kJ 209,42 kJ 189,21 kJ 1 168,70 kJ 

Enheter	 g kJ g kJ g kJ g kJ g kJ g kJ 
Protein	 1,96 33,32 0 0 12,20 207,40 0 0 0 0 14,66 240,72 
Kolhydrater	 12,91 219,47 11,18 190,00 0 0 0 0 11,13 189,21 35,22 598,74 
Fett		 2,94 108,78 0 0 0,30 11,10 5,66 209,42 0 0 8,90 329,30 
Vätska	 0 0 13,85 0 0 0 0 0 0 0   
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Bilaga 3 Enkät till konsumenttest 

Välkommen  
till denna provtagning av sportdrycker  

Du kommer att få smaka på fyra olika drycker. 

För varje sportdryck ska du bedöma; 

konsistens, smak och utseende på en niogradig skala. Du ska också göra en 
bedömning av hur mycket du gillar hela produkten. 

De två första frågorna ska bedömas med locket kvar på bägaren, de andra två 
frågorna ska bedömas med locket avtagen. 

Kryssa i formuläret på skalan och avsluta gärna med att kommentera. 

Nollställ dina smaklökar mellan proven genom att skölja  

Tack för din hjälp! 

 

Men först några bakgrundsfrågor. 

Kön?  

   

Man Kvinna  

Ålder?  

       

-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+  

Hur ofta är du fysisk aktiv, motsvarande  60 minuter rask promenad? 

      

Mindre än 1 
gång i 
veckan 

1 gång i 
veckan 

1-2 gånger i 
veckan 

2-3 gånger i 
veckan 

3-4 gånger i 
veckan 

4 eller fler 
gånger i 
veckan 

Hur ofta dricker du sportdrycker, t ex av typen Gainomax, Vitargo, Valio PROfeel? 

      

Mindre än 1 
gång i 
veckan 

1 gång i 
veckan 

1-2 gånger i 
veckan 

2-3 gånger i 
veckan 

3-4 gånger i 
veckan 

4 eller fler 
gånger i 
veckan 
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Behåll locket på bägaren. 

Vad tycker du om produktens konsistens/munkänsla? 

                  

Extremt 

illa 

Mycket 

illa 

Illa Något 

illa 

Varken 

bra/illa 

Något 

bra 

Bra Mycket 

bra 

Extremt 

bra 

 Kommentar:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________ 

Vad tycker du om produktens smak? 

                  

Extremt 

illa 

Mycket 

illa 

Illa Något 

illa 

Varken 

bra/illa 

Något 

bra 

Bra Mycket 

bra 

Extremt 

bra 

 Kommentar:________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Ta nu av toppen från koppen, för att utvärdera de sista frågorna 

Vad tycker du om produktens utseende? 

                  

Extremt 

illa 

Mycket 

illa 

Illa Något 

illa 

Varken 

bra/illa 

Något 

bra 

Bra Mycket 

bra 

Extremt 

bra 

 Kommentar:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________ 

Vilket är ditt totala gillande av detta prov? 

                  

Extremt 

illa 

Mycket 

illa 

Illa Något 

illa 

Varken 

bra/illa 

Något 

bra 

Bra Mycket 

bra 

Extremt 

bra 

 Kommentar:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
 

Frågeformulär Produkt nummer 



 

1 
Examensarbete 2013 

Lisbeth Holgersson, Sandra Emtfors & Robert Friedrich 

Bilaga 4 ANOVA & Post-Hoc-Test 

Tabell 1 ANOVA-test utförd i SPSS 

 
  

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

Between Groups 13,012 3 4,337 1,607 ,188

Within Groups 906,941 336 2,699

Total 919,953 339

Between Groups 24,788 3 8,263 2,919 ,034

Within Groups 950,965 336 2,830

Total 975,753 339

Between Groups 17,812 3 5,937 2,240 ,083

Within Groups 890,776 336 2,651

Total 908,588 339

Between Groups 9,482 3 3,161 1,144 ,332

Within Groups 928,706 336 2,764

Total 938,188 339

ANOVA

Vad tycker du om produktens 
konsistens/munkänsla?

Vad tycker du om produktens 
smak?

Vad tycker du om produktens 
utseende?

Vilket är ditt totala gillande av 
detta prov?



 

2 
Examensarbete 2013 

Lisbeth Holgersson, Sandra Emtfors & Robert Friedrich 

Tabell 2 Post-Hoc-test utförd i SPSS 



 

1 
Examensarbete 2013 

Lisbeth Holgersson, Sandra Emtfors & Robert Friedrich 

Bilaga 5 Konfidentiell 


