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Sammanfattning	
	
För att i framtiden skapa ett större hållbarhetstänk inom livsmedelsindustrin krävs ett nytt 

förhållningssätt och nya metoder för att ta hand om den stora mängd matavfall som 

produceras. Att fermentera skal från potatis skulle potentiellt kunna generera spännande, 

hållbara och sensoriskt tilltalande produkter. Arbetet med fermentation innebär dock att det 

finns risk för patogener, speciellt i en råvara som potatis som växer i jorden och därmed 

utsätts för jordbakterier. Därför har torkning prövats som metod för att minimera den 

mikrobakteriella aktiviteten i skalen.  
  

Torkningen av potatisskal har minskat mängden bakterier i skalen. Det finns dock kvar 

Enterobakterieceae i sådan mängd att skalen fortfarande räknas som otjänliga. Vidare 

forskning och utveckling skulle kunna leda till att skalen kan göras tjänliga. Därmed skulle 

möjligheter att fermentera skalen och skapa nya innovativa och hållbara produkter kunna vara 

möjliga. De torkade skalen skulle kunna användas för att brygga kombucha, som är ett 

fermenterat te som potentiellt skulle kunna ta fram de aromer och nyttoämnen som 

potatisskal innehåller.  

 

Förord	
	
Vi vill ägna ett stort tack till Marie-louise Danielsson-Tham och Wilhelm Tham för deras 

stöd och pedagogiska tålamod, utan dem hade vi aldrig kunnat genomföra denna 

mikrobiologiska undersökning. Vi vill också tacka vår seminariegrupp för bra feedback och 

kritik. Ett stort tack ges också till Jorge Ruiz Carascal och Roberto Flores från Nordic 

Foodlab som gav oss idén och inspirationen till uppsatsämnet. 
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Introduktion	
	
Livsmedelsindustrin står inför en stor utmaning. Människorna i världen blir fler och fler för 

varje år och alla behöver mat, samtidigt börjar tillgången på mat minska. De metoder som 

används i dagens livsmedelsproduktion är inte hållbara, råvaror som är fullt dugliga ratas i 

brist på efterfrågan och kunskap att ta dem till vara. I kontrast till en mer industrialiserad 

livsmedelsproduktion växer en trend fram som tar avstamp i äldre tillagningsmetoder. 

Metoder som tidigare varit nödvändiga för att ta till vara på de råvaror som funnits att tillgå 

under de bördiga perioderna av året. Fermentation har på senare tid utvecklats från en metod 

för preservation till ett verktyg för att utvinna komplexa smaker.  
  

Denna studie ämnar ta tillvara på den trend av ny-gamla tillagningsmetoder och belysa de 

svårigheter som berör hållbarhet inom produktionskedjan. I studien undersöks möjligheten att 

ta till vara på en vanligt förekommande biprodukt i det svenska restaurangköket genom att 

använda samma teknik som när kombucha framställs. Potatisskal har i studien blivit 

undersökta för att ta reda på huruvida bakterierna på och i skalen är en hälsorisk för denna 

fermenterade produkt och om torkning skulle kunna vara en metod för att säkerställa dem.  
 
 

Ämnesrelevans	för	Måltidskunskap	och	värdskap	
	
Uppsatsens syfte är att undersöka om det går att ta tillvara på potatisens skal genom torkning. 

Magnusson Sporre, Jonsson & Pipping Ekström (2013) har beskrivit de olika aspekterna av 

en måltid och dess vikt för ett gott resultat. Uppsatsen blir relevant för måltidskunskapen då 

en produkt skapad av restprodukter bidrar till större frihet i matlagarens skapande utan 

negativ inverkan på miljön, det svinn som skapas blir till en annan komponent i serveringen. 

Uppsatsens tema hör också till stor del ihop med en kärnkunskap i kockyrket, förmågan att 

använda så mycket av en råvara som möjligt. Diskussionerna om avfall och verktyg för att 

hantera det blir på så sätt tillhörande Måltidskunskap och värdskap. Bortsett från produkten 

berör även uppsatsen styrsystemet då fermentationen leder till ett mindre bortfall från de 

råvaror som köps, utan större ekonomisk investering (Magnusson Sporre et al., 2013). 
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Teoretisk	bakgrund	
	
I den teoretiska bakgrunden sammanställs de bakgrundsfakta som ligger till grund för arbetets 

syfte och frågeställningar. 

	

Hållbarhet	
	
  
Melikoglu, Sze Ki Lin och Webb (2013) beskriver hur människan genom sin ekonomiska 

framgång fått ett överflöd av mat. Detta har skapat en respektlös inställning kring maten, 

något människan inte hade råd med för 100 år sedan då tillgång till mat var begränsad (Ibid.). 

Enligt Barber (2017) så är dagens unga medvetna om problematiken kring hållbarhet, därför 

ställs stora krav på att hållbara produkter och lösningar för miljön skall finnas tillgängliga 

inom en snar framtid (Ibid.). Diaz-Ambrona & Maletta (2014) berättar att inom de närmaste 

40 åren kommer populationen av människor på jorden växa så pass mycket att produktionen 

av mat måste öka med 50–70%. Paritosh, Sandeep, Kushwaha, Pareek, Chawade och 

Vivekanand (2017) beskriver att matavfallet genom en ökning av populationen också blir ett 

allt större problem.  
 

Matavfall	
	
Hela 26 % av råvaror i mataffärer slängs (Melikoglu et al. 2013). Enligt FAO (Food and 

Agricultural Organisation of the United Nations) så slängs nästan 1,3 miljarder ton matavfall 

någonstans i produktionen av livsmedlet (Paritosh et al., 2017). I Sverige uppskattas det ha 

slängts 1,3 miljoner ton matavfall under 2014 (Naturvårdsverket, 2016). Den stora ökningen 

av matavfall leder till övergödning och andra miljöfarliga problem (Ibid.).  
  

Matavfall räknas som både delar av råvaror som inte används men också rester av färdiglagad 

mat (Paritosh et al., 2017). Diaz-Ambrona et al. (2014) beskriver att begreppet naturligt 

avfall är de organiska avfall som kommer från bönder, kockar och restaurangbesökare. 
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Avfallet innehåller oftast kolhydrater, proteiner, lipider, och ibland spår av oorganiska ämnen 

(Paritosh et al., 2017). Ungefär 1,4 miljarder hektar av bördig jord används årligen för att 

producera mat som blir avfall, alltså 28 % av världens agrikulturella områden (Paritosh et al., 

2017).  
  

Det stora problemet är enligt Diaz-Ambrona et al. (2014) hur avfallet hanteras. För att natur 

och agrikultur ska gå ihop så måste avfall som uppkommer i slutet av kedjan (restaurangen, 

mataffären m.m.) återvända till bonden och användas som näringsämnen för marken. Här 

försvinner ungefär en tredjedel av det som har producerats (Ibid.).  
 

Nuvarande	lösningar	
	
Kompostering är en process där man konverterar organiska material till en jordliknande 

produkt som kallas kompost (Melikoglu et al. 2013). Diaz-Ambrona et al. (2014) beskriver 

att kompostering är en populär metod för avfallshantering. Kompostering kan om det är väl 

utfört minska storleken på avfallet med 40 % men det är en komplicerad process som tar både 

tid och energi att genomföra korrekt (Melikoglu et al., 2013).  
  

Rötning är ett av de populäraste sätten att göra sig av med avfall (Melikoglu et al., 2013). 

Tekniken går ut på att organiskt avfall bryts ned i en syrefri miljö (Avfall Sverige, 2017). 

Enligt Melikoglu et al. (2013) och Paritosh et al. (2017) är detta en metod som är väldigt 

skadlig för miljön. Gasen som produceras består av ca 40 % koldioxid och 60 % metangas 

(Melikoglu et al. 2013), koldioxiden är användbar som biogas och kan driva el- och 

värmeproduktion (Avfall Sverige, 2017). Rötning av avfall står för 8 % av hela världens 

utsläpp av metan (Ibid.).  
  

Inom agrikulturen så är avfallshantering en stor fråga eftersom avfallet blir en del av en 

produkt som inte kan säljas (Diaz-Ambrona et al., 2014). Framtiden agrikulturella arbete 

behöver enligt Melikoglu et al., (2013) nya alternativa metoder för att återvinna avfallet. Det 

bör därför forskas i ämnet för att kunna ta till vara på avfallet och omvandla det till en 

värdefull produkt (ibid).  
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Potatisen	
 

Potatisen har sitt ursprung i Sydamerika, det finns ca 200 olika sorter. Själva potatisen är 

änden av en underjordisk stam som från stammen fylls med vatten och stärkelse (McGee, 

2004). McGee (2004) menar att det i jorden som potatisen växer i även finns en mikroflora, 

vilken kan innehålla för människor sjukdomsframkallande bakterier. Enligt Svenskpotatis 

(2017) så är potatisskalet rikt på fibrer, kalcium, järn, zink, fosfor och B-vitamin; det 

innehåller också en stor del fenoliska ämnen (25–25 mg/100g) och kolhydrater (12g/100g) 

(Pushp Pal Singh, 2011). Balasundran, Sundram och Samman (2006) beskriver att fenoliska 

ämnen har antioxidanta och andra nyttiga egenskaper för kroppen.  
  

Jordbruksverket (2015) menar att förädlade produkter från potatis kommer ta större plats på 

marknaden i Sverige. Enligt Jordbruksverket (2015) så konsumeras 335 000 ton potatis i 

Sverige årligen, 20 % av potatisens vikt är skal när en vanlig skalare används (Öhrvik, 

Mattisson, Wretling, Åstrand, 2010), det bör efter uträkning betyda att ca 67 000 ton 

potatisskal produceras årligen i Sverige. Enligt Hossain, Rawson, Aguiló-Aguayo, Brunton 

och Rai (2015)  så blir de mesta skalen behandlade genom rötning eller kompostering.   

  

 
.   

 

Fermentation		 	
 

Fermentation är från början en konserveringsmetod (Hui & Özgul Evranuz, 2012; Ruiz, 

muntlig uppgift; Janus Astrup Pedersen, Nordic foodlab, 2013). Det beskrivs av Hui & Özgul 

Evranuz (2012) som ett sätt att bevara de råvaror som annars går till spillo eller att spara 

säsongsbaserade råvaror för andra delar av året. Tekniken är applicerbar på nästintill alla 

råvaror vi har att tillgå, till exempel beskriver Katz (2012) att det inte finns en enda grönsak 

som inte går att fermentera.  
  

Katz (2012) menar att fermentation är en hållbar metod ur ett flertal perspektiv. Den kräver 

till skillnad från kylskåp, frysar och spisar ingen energi vid konservering eller 

tillagning(Ibid.). Därtill menar han att det är hållbart ur ett hälsoperspektiv då konsumtion av 
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fermenterade produkter ökar människors intag av goda bakterier, som gynnar kroppen (Katz, 

2012). Den bakteriefrämjande miljön som skapas i och med fermentering är dock en 

riskfaktor då patogener också frodas i sådana miljöer (Ruiz, muntlig uppgift, föreläsning). 

Även om han menar att bakterier bör vara välkomna i vår matlagning menar även Katz 

(2012) att det alltid finns en risk med dessa patogener under en fermentation.  
  

Katz (2012) och Hui & Özgul Evranus (2012) beskriver hur de goda bakterierna bryter ned 

råvaran som fermenteras. När mat fermenteras produceras organiska syror, vilket skapar en 

syrlig smak i råvaran (Reade et al., 2015; Hui & Özgul Evranus, 2012). Till exempel menar 

Hui & Özgul Evranus (2012) att en kolhydratrik råvara genererar organiska och laktiska 

syror, alkohol, estrar och mannitol. De menar även att fenoliska syror i råvaran erbjuder 

komplexitet, dock beror detta på vilken råvara som fermenteras (ibid.). Beroende på råvarans 

sammansättning genereras olika sorters syror och andra ämnen vilket i sin tur skapar en 

säregen produkt (Hui & Özgul Evranus, 2012). På så sätt kan nya smaker utvecklas beroende 

på vilken råvara som används (Ruiz, muntlig uppgift, 2012). Hui & Özgul Evranus (2012) 

menar att nya, annorlunda smaker är vad konsumenterna idag vill ha. 
 
 

 

Kombucha		
 

Kombucha är en fermenterad, söt, syrlig och aromatisk dryck (Katz, 2012) som på grund av 

sin smak och påstådda hälsoeffekter blivit populär över hela världen men främst i Asien 

(Janus Astrup Pedersen, Nordic foodlab, 2013). Enligt tradition är kombuchan smaksatt med 

svart te, men det går att smaksätta med näst intill vad som helst då fermenteringen endast 

kräver socker, vatten och kombucha-”mamma” (Katz, 2012; Janus Astrup Pedersen, Nordic 

foodlab, 2013). Torkade alternativa ”teér” har visats fullt dugliga som smaksättning i 

experiment på Nordic foodlab där de prövat med olika substitut till te (Janus Astrup 

Pedersen, Nordic foodlab, 2013). Vid kraftig torkning sänks vattenaktiviteten till ca 2,5 %, 

vilket enligt Ruiz (muntlig uppgift, 2017) förebygger bakterietillväxt i råvaran. Han menar 

även att en råvara torkad över en längre period i lägre temperatur kan behålla och koncentrera 

smaken av råvaran (Ibid.).  

 



	 8	

Jordbakterier	
	
Enterobacteriaceae är ett samlingsnamn för en hel grupp av bakterier som även kallas 

tarmbakterier (Danielsson- Tham, 2005).  Denna grupp av bakterier förekommer i jord och 

vatten (Danielsson- Tham, 2005; Allaby, 2012). Låga halter av Enterobacteriaceae är 

acceptabelt i framförallt icke värmebehandlade livsmedel (Danielsson- Tham, 2005). 

Bakteriefamiljen kan leva och växa i både aeroba och anaeroba miljöer (Allaby, 2012). 

Enterobacteriaceae är laktospositiv och termotolerant (vissa arter kan växa i upp till 44 C°) 

(Danielsson- Tham, 2005).  
  

I familjen Enterobacteriaceae innefattas bland annat Escherichia coli (E. coli) som ingår i 

den normala bakteriefloran hos människa och djur. En del E. coli- stammar kan dock orsaka 

diarrésjukdomar samt i vissa fall slå ut njursystemet (ETEC, EPEC, EIEC och EHEC) (Ibid.).  
  

Enterokocker som även de är tarmbakterier agerar främst som indikatororganismer; dess 

huvudsakliga källa är faeces från människa och djur. De agerar indikatorer för fekala 

föroreningar och de har än högre värmeresistens än Enterobacteriaceae (Danielsson- Tham, 

2005). De ingår i mognadsfloran och i fermenterade livsmedel. De är ofarliga att äta men kan 

eventuellt ge smakförändringar, både önskade och oönskade (Danielsson- Tham, 2005).  
  

Patogena tarmbakterier som Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens och Bacillus 

cereus är till en viss gräns tillåtet i livsmedel. Vid denna gräns (>1000/g) blir risken för 

sjukdom aktuell och livsmedlet blir otjänligt (Danielsson- Tham, 2005). Salmonella, som 

även den är en patogen är dock inte tolererad i någon form eller antal och livsmedlet blir vid 

minsta spår otjänligt (Ibid.). 
 
 

Syfte	
	
Syftet med undersökningen är att ta reda på om potatisskal kan göras mikrobiologiskt säkra 

genom torkning.  
 

Frågeställningar	
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• Vilken bakteriell skillnad finns mellan råa och torkade potatisskal, samt hur påverkas 

dessa bakterier av torkningen? 

 

• Kan torkade potatisskal användas till att skapa en hållbar produkt med fermentation 

som metod?  
 

 

 

 

Metod	och	material	
	
I denna studie så har en mikrobiologisk undersökning gjorts på råa och torkade potatisskal. 

Denna provtagning har gjorts för att se om råvaran är skadlig eller säker för framtida 

fermentation i form av kombucha-framställning . Studiens mikrobiologiska undersökning 

skedde i ett laboratorium där resultat samlades in och därefter bearbetades genom briggska 

logaritmer (Bilaga 2).  
  

Materialet har samlats in genom granskning av vetenskapliga källor som hör till ämnena 

hållbarhet, fermentation och smakämnen. För de patogena mikroorganismer eller toxiner som 

kan vara skadligt i små mängder används begreppen otillfredställande eller tillfredställande 

(Ibid.).  

	

Metodval		
	
Eftersom syftet med uppsatsen är att analysera en rå eller torkad råvaras bakterieinnehåll, så 

valdes en mikrobiologisk undersökning.  
  

 

.  

 

Urval		
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Potatis valdes ut på grund av dess allmänna popularitet världen över, samt dess stora 

användning i Sverige. Potatisen inhandlades från Tempo i Grythyttan dagen innan själva 

undersökningen skulle äga rum. I affären låg den i en stor kartong låda märkt med ”Svensk 

Potatis” samt pris. På kartongen beskrevs också att sorten var Belana och odlades samt 

förpackades av Östra Fornås Lantbruk. Potatisen transporterades i plastpåse till en kyl som 

hade en temperatur på 6 °C. Dagen efter inköpet transporterades potatisen till Sensoriska 

laboratorieköket där potatisen skalades med en skalare av märket REX. Hälften av 

potatisskalen lades i kyl i en burk som förslöts noggrant, den andra hälften torkades under 18 

timmar i en ugn som stod på 50°C.  
  

De bakterier som valdes ut att undersöka var de som trivs i jord eftersom potatisen växer i 

jord (McGee, 2004). Fem stycken substrat användes med tanke på dess förmåga att vara 

trivsamma för jordbakterier. VRGG (violettrött-galla-glukos) –Enterobacteriaceae. PCA 

(Plate Count Agar) - Totalantal bakterier. Slanetz - enterokocker. Blodagar aerobt respektive 

anaerobt - Bacillus cereus. För att bekräfta eventuella E. Coli användes LTLSB (Laktos-

trypton-lauryl-sulfat-buljong). Efter inkubering av buljongen i 37°C studerades gasbildning 

och ett par droppar Kovacs reagens tillsattes för att påvisa indolbildning.  

 

Material	
	
Detta avsnitt beskriver de material och metoder som använts för att ta fram datan i arbetet.  

	

Laborativa	hjälpmedel	
	
Den mikrobiologiska undersökningen skedde i RHS:s biologiska laboratorium. Allt som 

behövdes för analysen fanns att tillgå på platsen. Se bilaga 4 för en komplett lista av material.  

	

Mikrobiologisk	undersökning	
	
Metoden för testerna applicerades på ett trippelprov av både råa potatisskal och potatisskal 

som har torkats 50°C i 18 timmar. Potatisskalen placerades i kyl för att båda produkterna 

skulle ha så liknande temperatur som möjligt. Tio gram av båda proverna lades ned i separata 
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stomacherpåsar och fylldes sedan med 90 ml spädningsvätska. Blandningarna stomacherades 

i två minuter. De substrat som användes för undersökning var PCA, VRGG, blodagar 

inkuberad aerobt respektive anaerobt och Slanetz. Spädningsserier gjordes med 1 ml prov-

suspension och 9 ml spädningsvätska enligt spädningsschema (Bilaga 1). 0,1 ml suspension 

från vartdera prover och lämplig spädning applicerades på, blodagar aerob, blodagar anaerob 

och Slanetz. 1 ml suspension från vartdera prover och lämplig spädning placerades i 

petriskålar, därefter tillsattes smält PCA respective VRGG och blandades med suspensionen. 

VRGG, blodagar aerob, blodagar anaerob och Slanetz placerades i värmeskåp på 37 °C i 24 

timmar, PCA applicerades i 30°C i 48 timmar. För att undersöka förekomsten av E. coli 

gjordes ett indoltest. Testet baseras på ett isolat från VRGG som renstrukits på blodagar och 

sedan inokulerats i LTLSB. Efter inkubering tillsattes Kovacs reagens.   

	

Analys	av	data	
	
I detta avsnitt förklaras de metoder som använts för att analysera de mikrobiologiska data 

som insamlats vid laborationerna. 
 
 

Koloniräkning	
	
Målet med den bakteriologiska undersökningen är att undersöka hur många bakterier av en 

specifik sort som finns i provet per gram (Danielsson-Tham, 2005). För att räkna ut antal 

bakterier per gram räknas de synliga kolonierna på de olika substraten. Vid uträkning av antal 

koloniformade enheter per gram (cfu/g) togs hänsyn till vilken spädning som använts 

(Danielsson-Tham, 2005).  
 

 

Briggska	logaritmer	
	
Vid analys av en bakteriologisk undersökning presenteras resultatet i antal bakterier per gram 

prov samt i logaritmform (Danielsson- Tham, 2005). Logaritmen som används i arbetet anger 

antalet bakterier i 10-potenser. Siffran innan decimalen anger antalet bakterier i 10-

potensform och siffran efter decimalen preciserar i enlighet med den logaritmiska skalan 

antalet mer exakt upp till nästa heltal (Bilaga 2).  
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• Resultatexempel: 10000 bakterier = log 4. 

 

	

Litteratur-	och	databasinsamling	

	
Materialet samlades in genom att besöka Universitetsbiblioteket samt att söka artiklar på 

Internet. Data som har samlats för undersökningen genomgick ett första stadie av analys där 

abstrakt lästes och övergripande ämne samlades från artiklar (Patel & Davidson, 2012). Den 

kunskap som har samlats in är från artiklarna som består av modeller/ teorier samt 

undersökningar inom det valda området (Ibid.). Sökningar efter artiklar skedde genom 

databaser som Universitetsbiblioteket tillhandahöll (Patel & Davidson, 2012). De databaser 

som användes för insamlingen av information var FSTA, Web of Science och Google 

Scholar. Innan litteratursökningen påbörjades skapades sökord som passade in på syftet som 

skulle undersökas (Ibid.), dessa var waste, potato, fermentation, kombucha, flavour 

compounds, phenolic acids. Under läsandet av de valda artiklarna så antecknades den 

informationen som ansågs passande för syftet (Bryman, 2013). Dessa anteckningar blev 

sedan början till bakgrunden på uppsatsen. Mycket information om fermentering samlades in 

från hemsidan Nordicfoodlab.org, som beskrivs som en icke-vinstdrivande organisation med 

målet att undersöka råvaror och mat ifrån den nordiska regionen. Flera av artiklarna som har 

använts i studien har samlats in genom att titta på de källor som relevanta artiklar har använts 

sig av och sedan har dess originalkälla använts (Bryman, 2013). Några källor för metoden 

mottogs från Wilhelm Tham, dessa lästes igenom och sedan valdes den fakta som var 

väsentlig för undersökningen.  
 

 

	

Etisk	planering	för	studiens	genomförande		
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Forskningen som uppsatsen baseras på har genomförts med tanke på att skapa en så hög 

kvalité som möjligt (Bryman, 2013). De tester som har genomförts i 

Livsmedelsmikrobiologiska laboratoriet på Restaurang- och hotellhögskolan har gjorts i 

enlighet med laboratoriets regler (Bilaga 4). Metoderna som använts i laboratoriet har 

studerats på förhand i förberedande syfte.  
 

Resultat	
	
Tabellen nedan visar resultatet av den mikrobiologiska undersökningen, testerna presenteras i 

två kolumner, en bestående av bakterieantal från råa potatisskal och den andra av 

motsvarande test på torkade potatisskal. Tabellen visar resultatet av undersökning av 

Totalantalbakterier (PCA), Enterobacteriaceae (VRGG), enterokocker (Slanetz) och B. 

cereus (aerob och anaerob blodagar).  
 

 

• PCA-provet visar en minskning av totalantal bakterier i provet, en minskning från 

306667 bakterier/gram – log 5,5 i den råa potatisen till 90000 bakterier/gram – log 4,9 

i den torkade. 
  

• VRGG- testet visar en signifikant minskning av Enterobacteriaceae. Antalet 

minskade från 728000 bakterier/gram – log 5,9 till 114000 bakterier/gram – log 5,1.  

Slanetz-provet visar ingen tillväxt av enterokocker i varken det råa eller det torkade 

provet.  
  

• Det aeroba blodagar-provet visar ingen tillväxt av Bacillus cereus i varken det råa 

eller det torkade provet. 

• Det anaeroba blodagar-provet visar ingen tillväxt av Bacillus cereus i varken det råa 

eller det torkade provet.  
  

• Indol- test gjordes på isolat från samtliga VRGG-odlingar. Isolat ströks på blod och 

inokulerades i indolbuljong. De tre råa proverna växte på blod men ej i indolbuljong, 

de torkade proverna växte på blod och i indolbuljongen. De gav dock negativt svar i 
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indoltesten och därmed inga tecken på E. coli. Det tyder dock på någon annan art i 

Enterobakteriaceaefamiljen. 

• En mikroskopisk undersökning av samtliga prover från tidigare VRGG-prover visade 

kockoida grampositiva stavar i de råa skalen. Samma undersökning visade 

gramnegativa stavar i de torkade vilket tolkas som bakterier ifrån Enterobakteriaceae-

familjen.  
  

  

A-proverna har ett högre antal bakterier än B, C, D, E och F. Det som skiljer dessa prover åt 

från resterande är att de var de första proverna och kan på så sätt ha blivit kontaminerade på 

grund av klantig hantering (mänsklig faktor), de var ifrån den första stomacheringen (som 

gjordes separat från B och C) eller att prov A inte var kyld innan det stomacherades. 

Misstänkt strikt aerob Bacillus-spp tillväxt i de aeroba proverna på blodagar. Denna bakterie 

ökade från <100/gram – log <2,0 i de råa till 17333/gram – log 4,2 i de torkade proverna. 

Efter undersökning kan det bekräftas att det inte är Bacillus cereus. 
 
 

	 	 	 	 				

Rått	potatisskal	 	 	 Torkat	potatisskal	 	 	

Test		
Antal	

bakterier/gram	

Logaritm	 Test		 Antal	

bakterier/gram	

Logaritm	

	

	

Totalantal	

bakterier	(PCA)	
306667	

5,5	 Totalantal	

bakterier	(PCA)	

90000	 4,9	

Enterobacteriac

eae	37	°C	

(VRGG)	

728000	

5,9	 Enterobacteriacea

e	37	°C	(VRGG)	

114000	 5,1	

Enterokocker	

/Slanetz:	 <100	

<2,0	 Enterokocker	

/Slanetz:	

<100	 <2,0	
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Bacillus	cereus	

(Blodagar	

aerob)	
<100	

<2,0	 Bacillus	cereus	

(Blodagar	

anaerob)	

<100	 <2,0	

Bacillus	cereus	

(Blodagar	

anaerob)	
<100	

<2,0	 Bacillus	cereus	

(Blodagar	

anaerob)	

<100	 <2,0	

Okänd	Bacillus		

(Blodagar	

aerob)	

<100	

<2,0	 Okänd	Bacillus		

(Blodagar	aerob)	

17333	 4,2	

E.	Coli		

(Indoltest	från	

blodagar	aerob)	

<100	

<2,0	 E.	Coli		

(Indoltest	från	

blodagar	aerob)	

<100		 <2,0	

 Tabell 1 

Den vänstra kolumnen visar resultatet i bakterieantal och i logaritmer för de råa 

potatisskalen och den högra detsamma i de torkade skalen.  

	

	 	

Diskussion	av	resultatet	
	
I detta avsnitt diskuteras resultatet från undersökningen med den teoretiska bakgrunden. 
  

Resultatet för undersökningen visar att på de torkade skalen så har bakteriefloran minskat 

från log 5,5 till log 4,9 (Tabell 1). Detta tyder på att torkningen har en viss påverkan på 

bakterietillväxten, vilket också stärks av Ruiz som menar att torkning förhindrar tillväxt av 

bakterier (muntlig uppgift, 2017). VRGG-testets syfte var att påvisa Enterobacteriaceae i 

skalen. Resultatet visar en viss sänkning av antalet i testerna men den totala mängden är 

fortfarande för stor (Danielsson-Tham, 2005). I varken det aeroba eller anaeroba blodagar-

testet påvisades Bacillus cereus. Eftersom fynden av Bacillus cereus var under 100 bakterier 

per gram, och den tillåtna gränsen för bakterien är 1000 bakterier per gram så räknas skalen 
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som tjänliga (Danielsson-Tham, 2014). Indol-provet visade sig negativt, vilket då innebär att 

E.coli inte kunde påvisas.  
  

Slanetz-provet påvisade inga enterokocker i varken det råa eller det torkade provet. Utöver de 

prover som gjorts gjordes observationer under laborationen. En strikt aerob Bacillus-art 

påträffades i endast det torkade aeroba blodagar-testet som hade kunnat undersökas vidare i 

mån om tid. A-provet på de råa skalen hade ett högre Totalantal bakterier, möjligtvis på 

grund av att det stomacherades separat eller på grund av mänsklig faktor, detta kan ha 

påverkat slutresultatet då ett snittantal av de tre proverna har använts för att räkna ut antal 

bakterier/g.  
  

Eftersom torkningen av potatisskal endast gjorde produkten delvis säker så krävs vidare 

forskning och en hantering med högre temperatur för att göra den helt säker för fermentation.  

Skulle ytterligare prover göras för att säkerställa skalen skulle det kunna skapa möjligheter 

för att skapa en innovativ produkt av avfallet. 
  

Enligt Melikoglu et al. (2013) har människan genom sin ekonomiska framgång fått en 

respektlöshet och ett överflöd av mat. Denna tes stärks av de siffror som visar på att 1,3 

miljarder ton matavfall slängs i världen någonstans i produktionskedjan, respektive att det 

slängs 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige under 2014 (Melikoglu et al., 2013; Paritosh et al., 

2017). Diaz (2014) menar att en ökning av antalet människor på jorden kommer att öka 

mängden avfall ytterligare om inte någonting ändras; Melikoglu (2013) menar att det i 

framtiden bör satsas mer på forskning ämnad för alternativa lösningar inom avfallshantering. 
  

Enligt Jordbruket (2015) och Öhrvik, Mattisson, Wretling & Åstrand (2010) så kan en 

uträkning göras som visar att 67 000 ton potatisskal årligen produceras i Sverige. Eftersom 

potatisens energivärde är så högt och dess skal innehåller ett flertal av de ämnen vi behöver 

dagligen (Svensk Potatis, 2017; Pushp Pal Singh, 2011) blir det ohållbart att slänga bort det. 

De metoder som används för potatisskal är idag kompostering och rötning (Hossain, Rawson, 

Aguiló-Aguayo, Brunton & Rai, 2015). Komposteringen är en process som beskrivs som svår 

och komplicerad av både Melikglu et al. (2013) och Diaz-Amrbrona et al. (2014). Även om 

det finns positiva egenskaper med rötning, som till exempel användning av dess gas för att 

driva el- och värmeproduktion (Avfall Sverige, 2017), så är metangasen skadlig för miljön 

(Melikoglu et al., 2013; Paritosh et al., 2017). Metangasen som produceras från rötning står 
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för hela 8 % av hela världens utsläpp av metan (Avfall Sverige, 2017), en alternativ lösning 

kan vara av intresse.   
  

Med dessa påståenden i kontext till vad Barber (2017) säger om vad nästa generation kommer 

att värdesätta inom hållbarhetsaspekten i ett livsmedel kan det finnas utrymme och 

möjligheter att skapa nya produkter som ett sätt att hantera den stora mängden avfall som 

idag inte kan tas om hand.  
  

Potatisen växer i jorden och kontamineras därför av diverse jordbakterier (McGee, 2004). 

Resultatet av den föreliggande undersökningen visar att den formen av torkning som prövats 

minskat totalantalet bakterier men inte fullt ut eliminerat risken för att Enterobacteriaceae 

kunnat överleva. Ett positivt resultat i mer ingående forskning skulle kunna leda till en 

möjlighet till att skapa en nyttig, möjligen sensoriskt tilltalande ingrediens inom matlagning. 

Potatisskal innehåller fibrer, kalcium, järn, zink, fosfor, B-vitamin (Svenska potatis, 2017), 

kolhydrater och fenoliska ämnen (Pushp Pal Singh, 2011). Skulle fortsatta tester på torkade 

potatisskal leda till en tjänlig produkt skulle de kunna fermenteras för att ta tillvara på dess 

näringsämnen då fermentation bevarar näringsämnen i råvaran (Katz, 2014). Fenoliska 

ämnen skulle  möjligtvis med fermentation inte bara bevara sina nyttiga antioxidanta 

egenskaper utan även skapa aromatiska smaker (Özgul Evranus, 2012), som i sin tur skulle 

kunna leda till en ny spännande produkt.  
  

Fermentation är i sig en hållbar metod, då den kan förädla eller konservera en råvara utan 

ytterligare energi spenderat i processen till skillnad från en spis eller ett kylskåp (Katz, 2012). 

Om den jämförs med metoderna kompostering och rötning så är fermentation en hållbar 

metod som skulle kunna ta tillvara på en produkt som annars slängs.   
  

Att då fermentera potatisskalen kan tänkas vara i enlighet med den nuvarande 

hållbarhetstrenden som Barber (2017) beskriver. Det stora problemet med fermentation är de 

oönskade patogenerna enligt både Ruiz (2017) och Katz (2012). Torkning tycks kunna sänka 

antalet bakterier i råvaran men inte eliminera risken för Enterobacteriaceae. Skulle vidare 

forskning inom ämnet leda till en bekräftat säker produkt skulle det kunna eliminera den enda 

negativa aspekten av fermentation som metod för att använda potatisskalet som annars slängs 

vilket kan anses vara hållbart i sig.  
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Kombuchan skulle kunna vara ett bra medium för att pröva en fermentering av torkade 

potatisskal då den går att göra på de mesta som är torkat (Janus Astrup Pedersen, Nordic 

foodlab, 2013). Det positiva med tillverkningen av kombucha är fermenteringen inte behöver 

förlita sig på vild fermentation, det som behövs är vatten, socker och kombucha-”mamma” 

(Katz, 2012). På så sätt kan man använda en råvara som har en så minimal bakterieflora som 

möjligt, och därtill minska risken för skadliga patogener.  
 

 

 

Metod-	och	materialdiskussion	
	
I detta avsnitt berörs de problem och svårigheter som studien har stött på. 
  

Arbetet rör inte den fullständiga bakteriella floran hos ett potatisskal då endast jordbakterier 

har undersökts i brist på tid och resurser. De bakterier som inte eftersökts men ändå dykt upp 

i proverna har inte kunnat identifieras. Detta är vår första mikrobakteriella undersökning, 

även om den är gjord under uppsikt av erfarna forskare finns det en risk att på grund av vår 

bristande erfarenhet proverna har kontaminerats. I brist på tid men med ett överskott av idéer 

har denna undersökning blivit en förundersökning för vidare forskning gällande möjligheten 

att göra kombucha med potatisskal eller andra skal från grönsaker. En sensorisk analys på en 

faktisk produkt hade varit av större intresse ur ett produktutvecklingsperspektiv.  
 

 

 

Etisk	reflektion	om	studiens	genomförande		
	
Studien genomfördes med stor omsorg och respekt för laboratoriet i enlighet med de regler 

som är satta (Danielsson-Tham, 2010). Alla källor som har använts som fakta för 

undersökningen har granskats med tanke på dess kvalité och (Bryman, 2012).  
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Slutsatser	
	
Enligt studiens mikrobiologiska undersökning så är både råa och torkade potatisskal otjänliga 

för smaksättning i en kombucha fermentation. De gastronomiska och hållbara faktorerna för 

skalen är positiva, här finns ett nytt användningsområde för de skalrester som annars utsätts 

för rötning eller kompostering. Enterobacteriaceae är fortfarande ett problem, därför behövs 

vidare forskning för att hitta en teknik som gör skalen helt säkra för fermentation.   
 

 

	

Praktisk	användning	och	vidare	forskning		
	
Vidare forskning i ämnet kan leda till nya användningsområden för skal från potatis och 

möjligtvis andra grönsaker. Om torkning eller kraftigare behandling skulle tjänliggöra skalen 

kan det både vara en ekonomiskt och ekologiskt hållbar metod. Dessutom skulle nya 

produkter med annorlunda smaker kunna erbjudas till livsmedelsindustrin.  
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Bilaga	1	 
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Bilaga	2	
	
Bilderna	nedan	är	fotograferade	utdrag	av	en	tabell	för	Briggska	logaritmer.		
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Bilaga	3	
	

Nedan	listas	alla	material	som	tillgått	undersökningens	laborationer	i	det	

livsmedelsmikrobiologiska	laboratoriet	RHS	

 
Hygienartiklar 
Labbrockar 

Handsprit 

Tvål  
Verktyg 
Sax 

Pincett 

Pipetter 

Stomacheringspåsar 

Märkpennor  

Märktejp 

Racklar 

Våg 

petrisskålar 

Maskiner  
Stomacher 

Värmeskåp 

Kylskåp 

Mikroskop 

Tryckklocka 

Provmaterial 
Peptonvatten/spädningsvätska 

Indolvätska 

Provplattor 

VRGG 

Blodagar 

Slanetz 

PCA 
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Bilaga	4	
	
Ordning	och	skyddsföreskrifter	vid	arbete	på	livsmedelsmikrobiologiska	

laboratoriet	RHS		(Rum	K1131	och	1135)	

	

Skrivet	av	Marie	Louise	Danielsson	Tham	December	2010	

	

1. Alla	som	vistas	på	lab	skall	ha	vit	långärmad	skyddsrock,	Rocken	får	endast	

användas	på	lab	och	I	tillhörande	utrymmen.	När	rocken	inte	används	skall	den	

förvaras	I	omklädningsrummet	eller	på	speciell	plats	på	lab.	Personen	skall	också	

ha	speciella	labskor	av	valfri	modell.		

2. Rökning	är	förbjuden	på	lab	och	i	omklädningsrum.	

3. Förtäring	av	mat	och	dryck,	även	godis	och	inläggning	av	snus	är	förbjuden	på	

lab.	

4. Undvik	att	ha	mer	litteratur	än	nödvändigt	frame	på	labbänkarna	

(infektionsrisk).		

5. Inga	väskor	får	förvaras	på	lab.	Lämplig	plats	är	I	omklädningsrummet.		

6. Kontaminerat	brännbart	material	läggs	I	riskavfallskärl	med	gul	färg.	

Kontaminerat	stickande	och	skärande	material	inclusive	glas	läggs	I	speciella	

kärl	av	svart	färg.	Kärlen	förses	med	för	ändamålet	framställda	etiketter.	

Information	om	innehåll	och	avsändare	antecknas	på	etiketten.		

7. Stickande	eller	skärande	material	som	objektglas,	skalpellblad	och	

pasteurpipetter	läggs	I	plastdunkar	so	försluts	och	placeras	I	de	svarta	

riskavfallskärlen.		

8. Kontaminerad	disk	placeras	I	speciella	diskbackar	I	väntan	på	autoklavering.		

9. Använda	pipetter	läggs	I	speciella	pipettkast	

10. Gäller	vid	undervisning:	om	golv-	eller	bordsytor	blir	kontaminerade	med	

infektiöst	material	genom	att	till	exempel	provrör	går	sönder,	skall	läraren	

omedelbart	underrättas.	Forsök	ej	själv	torka	upp	utspilld	bakteriekultur.	

11. Vid	arbetsdagens	slut	skall	labplatsen	städas	och	bänken	torkas	av	med	

desinfektionsmedel.	Inga	agarplattor	eller	annat	infektiöst	material	får	lämnas	

framme.		

12. När	lab	lämnas	–	även	för	kort	tid	–	skall	händerna	tvättas	och	desinficeras.		
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13. Munpipettering	är	förbjuden	på	lab	

14. Sårskada	på	fingrar	eller	hand	skall	täckas	med	förband	och	skyddshandske	av	

engångstyp	användas.		

15. Händerna	skall	tvättas	och	desinficeras	innan	beröring	av	kroppsdel	till	exempel	

om	det	kliar	i	ögat,	sker	på	lab.	

16. Alla	incidenter	och	olycksfall	skall	rapporteras	till	labchefen	(Marie-Louise	

Danielsson	Tham),	som	ansvarar	för	rapportering	till	skyddsombudet.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	


