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FRÅN VÅRA RÅDGIVARE
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PÅ ELDRIMNER FÅR VÅR A BR ANSCHANSVA-
RIGA EN HEL DEL FR ÅGOR. INOM BÄR-, FRUK T 

OCH GRÖNSAKFÖR ÄDLINGEN HAR DE T DEN 
SENASTE TIDEN OFTA HANDL AT OM MÄRK-

NING OCH NÄRINGSDEKL AR ATION, MEN DE T ÄR 
OCKSÅ VANLIGT MED FR ÅGOR OM HÅLLBAR-

HE T, UTRUSTNING, PH-MÄTNING OCH FR ÅGOR 
OM L ÄMPLIG FÖR ÄDLINGSME TOD FÖR EN VISS 

PRODUK T. 
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Är det skillnad mellan en koppargryta och en rostfri gryta när 
man kokar marmelad? Är det tvunget att använda gaslåga eller 
är koppargrytorna även bra på en elspis? 

Koppargrytor har använts av tradition, tillsammans med 
gaslåga, då det ger en snabb upphettning och reglering av 
temperaturen. Ju snabbare upphettning desto kortare total 
värmepåverkan och därmed bättre kvalitet och mer bibehål-
len näring och smak. Men att använda koppargryta på en 
långsam platta är inget att rekommendera. Då missar man 
poängen med den snabba upphettningen. Dessutom kan 
koppargrytorna ofta bli lite ojämna i botten vilket ger sämre 
värmeöverföring från en vanlig platta. I en koppargryta måste 
man vara noga med att inte förvara produkten för länge för 
då kan koppar fällas ut, och den måste också rengöras så att 
ärgen tas bort. Detta behöver man inte tänka på med rost-
fritt. För de som vill jobba enligt fransk tradition och gillar 
att jobba med gaslåga, så kan koppargryta vara bra, men en 
rostfri gryta på en snabb induktionshäll kan fungera lika bra. 
Det man kan tänka på är formen på sin rostfria gryta. Det är 
bra med en låg, vid gryta med sluttande kanter så att avdunst-
ningen går snabbt och koktiden blir kort, samt att inte koka 
för stora satser.

Hur räknas fruktmängd och sockermängd ut i 
ingrediensförteckningar till sylt och marmelad?

Kravet på att ange fruktmängd och sockermängd i sylt, mar-
melad och gelé regleras av Livsmedelsverkets föreskrifter 
om sylt, gelé och marmelad, LIVSFS 2003:17. Sockerhalten 
mäts med en refraktometer, och ska anges som ”total mängd 
socker: … g per 100 g”. Fruktmängden ska anges som ”frukt-
mängd …g per 100 g". Man räknar ut fruktmängden genom 
att ta mängden bär- eller fruktråvara och dividera med mäng-
den färdig produkt. Svaret multipliceras med 100. 

Till exempel: 4 kg färska päron/6 kg färdig päronsylt = 
0,67 *100 = 67 g per 100 g. 

Hur märker man rabarbersaft? Räcker det att skriva 
 rabarberjuice och socker som ingredienser?

Ange mängden rabarberjuice i saften, då den ingrediensen 
ingår i produktens beteckning. Uppgiften kan anges direkt 
i ingrediensförteckningen i procent. Juicehalten behöver 
inte anges i drickfärdig produkt, däremot kan det vara bra 
att skriva dit en spädningsinstruktion så att kunden späder 
saften rätt.  

Vilken hållbarhetstid anges för nektar? Bör den förvaras 
på något särskilt sätt? 

Även om produkterna är mikrobiologiskt stabila genom den 
pastörisering som görs av dem, så sker det fortfarande ke-
miska reaktioner under lagringen. Dessa kemiska reaktioner 
kan motverkas med antioxidationsmedel, men dessa vill man 
undvika inom mathantverk. De flesta produkter är oftast go-
dast nygjorda. En riktlinje för nektar kan vara att sätta ett års 
hållbarhet, men man måste alltid utvärdera kvaliteten för var 
och en av sina produkter. Helt enkelt utvärdera hur länge de 
smakar som man vill. Det är upp till dig som producent att 
avgöra när du tycker att det har skett så mycket förändring av 
produkten att du inte är nöjd med att sälja den längre. 

För att motverka förändringar bör produkterna alltid förva-
ras så mörkt och svalt som möjligt. Det kan också vara bra att 
känna till att sura produkter oftast är lite mer stabila. Socker 
stabiliserar också produkterna, så saft har generellt en läng-
re hållbarhet än nektar. Röda produkter förändras relativt 
snabbt i färgen, så på nektar av hallon och jordgubbar kan det 
vara lämpligt med något kortare hållbarhet. //


