
	   	   Ida	  Andersson	  
	   	   2015-‐05-‐10	  

Majonnäsen	  och	  dess	  komplexa	  struktur	  
Majonnäs	  består	  till	  största	  delen	  av	  olja	  och	  ägg.	  Detta	  är	  två	  produkter	  med	  flytande	  
karaktär,	  så	  hur	  kommer	  det	  sig	  då	  att	  majonnäs	  har	  en	  sådan	  krämig	  konsistens?	  Att	  
majonnäsens	  konsistens	  kan	  vara	  nyckfull	  är	  vi	  nog	  många	  som	  kan	  skriva	  under	  på	  efter	  
mindre	  lyckade	  försök	  i	  köket.	  Här	  ska	  det	  redas	  ut	  hur	  den	  perfekta	  konsistensen	  
uppnås.	  

Majonnäsen	  är	  en	  uppskattad	  sås	  över	  stora	  delar	  av	  världen	  och	  har	  en	  historia	  som	  sträcker	  
sig	  flera	  århundraden	  bakåt	  i	  tiden.	  Den	  utmärker	  sig	  med	  sin	  speciella	  konsistens	  och	  består	  
typiskt	  av	  olja,	  ägg,	  vinäger,	  senap,	  vatten,	  salt	  och	  socker.	  Olja,	  som	  utgör	  upp	  till	  80	  %	  av	  den	  
totala	  mängden,	  förekommer	  som	  små	  droppar	  med	  en	  diameter	  mindre	  än	  en	  tiondel	  av	  ett	  
hårstrå.	  För	  att	  dessa	  droppar	  ska	  hållas	  separerade	  från	  varandra,	  tillsätts	  ägg	  till	  majonnäsen.	  
Ägget	  har	  egenskapen	  att	  kunna	  bilda	  ett	  tunt	  lager	  över	  varje	  droppe	  och	  därmed	  stabilisera	  
ytan,	  men	  bidrar	  även	  med	  att	  bilda	  ett	  nätverk	  mellan	  oljedropparna.	  	  

Det	  har	  nu	  kunnat	  visas	  att	  det	  finns	  många	  sätt	  att	  påverka	  vilken	  konsistens	  den	  slutgiltiga	  
majonnäsen	  får.	  Texturvärdet	  har	  använts	  som	  ett	  mått	  att	  avgöra	  konsistensen	  och	  ett	  högt	  
texturvärde	  är	  eftersträvat	  för	  att	  uppnå	  en	  krämig	  konsistens.	  Genom	  att	  ändra	  receptet	  av	  
majonnäsen	  har	  störst	  skillnader	  i	  textur	  på	  majonnäsen	  åstadkommits.	  Genom	  att	  antingen	  
minska	  mängden	  olja	  eller	  ägg	  har	  texturvärdet	  för	  majonnäsen	  halverats,	  vilket	  visar	  på	  deras	  
betydelse	  för	  att	  åstadkomma	  majonnäsens	  önskade	  konsistens.	  Vad	  som	  även	  kunnat	  påvisas	  
är	  funktionen	  av	  addition	  av	  polysackarider,	  som	  är	  långa	  kedjor	  bestående	  av	  sockerarter.	  
Tillsats	  av	  polysackarider	  kompenserar	  för	  den	  minskade	  konsistensen	  som	  uppstår	  då	  
oljehalten	  minskas.	  	  

Processen	  att	  tillverka	  majonnäsen	  har	  också	  visat	  sig	  vara	  av	  stor	  betydelse	  för	  slutprodukten.	  
Mixningsprocessen	  delas	  upp	  i	  två	  steg	  med	  en	  initial	  inblandning	  av	  oljan	  och	  därefter	  en	  
kraftig	  mixning	  för	  att	  uppnå	  den	  eftersträvade	  storleken	  på	  oljedropparna.	  En	  för	  låg	  
starthastighet	  vid	  inblandning	  av	  oljan	  har	  visat	  sig	  ha	  förödande	  konsekvenser	  med	  en	  skuren	  
majonnäs	  som	  följd.	  Så	  länge	  en	  miniminivå	  på	  hastigheten	  vid	  oljeinblandningen	  uppnås,	  är	  det	  
framförallt	  hastigheten	  och	  tiden	  då	  oljan	  bryts	  ner	  i	  mindre	  droppar	  som	  är	  av	  betydelse	  för	  
texturen.	  Längre	  tider	  och	  högre	  hastigheter	  samverkar	  och	  ger	  ett	  högre	  texturvärde	  för	  
majonnäsen.	  Vad	  som	  även	  kunnat	  påvisas	  är	  att	  temperaturen	  vid	  mixningen	  är	  av	  betydelse	  
för	  majonnäsens	  textur.	  Vid	  långa	  tider	  och	  höga	  hastigheter	  är	  det	  risk	  för	  att	  temperaturen	  
ökar	  på	  grund	  av	  den	  höga	  energitillförseln	  i	  systemet,	  vilket	  har	  visat	  sig	  ge	  en	  minskad	  textur	  
som	  följd.	  	  

Från	  dessa	  försök	  kan	  det	  konstateras	  att	  flera	  faktorer	  inverkar	  på	  slutprodukten,	  men	  det	  
förklarar	  inte	  varför	  denna	  textur	  överhuvudtaget	  uppkommer.	  Som	  tidigare	  beskrivits	  är	  
oljedropparna	  väldigt	  små	  och	  oljeinnehållet	  väldigt	  stort	  i	  förhållande	  till	  de	  övriga	  
ingredienserna.	  För	  att	  alla	  dessa	  små	  oljedroppar	  ska	  få	  plats,	  packas	  oljedropparna	  väldigt	  
nära	  varandra.	  Detta	  gör	  att	  alla	  oljedroppar	  är	  omringade	  av	  andra	  oljedroppar	  som	  förhindrar	  
rörelse	  av	  dropparna.	  Att	  systemet	  på	  detta	  sätt	  är	  ”fast”	  ger	  det	  höga	  texturvärde	  som	  vi	  kan	  
uppmäta.	  Ytterligare	  en	  faktor	  som	  visat	  sig	  påverka	  majonnäsens	  textur	  är	  hur	  interaktionen	  
mellan	  dropparna	  är.	  Ägget	  har	  förmågan	  att	  skapa	  ett	  nätverk	  mellan	  dropparna	  och	  tillsats	  av	  
större	  mängder	  ägg,	  kan	  därmed	  antas	  ge	  en	  starkare	  sammanhållning	  av	  dropparna.	  Dessa	  
ökade	  interaktioner	  mellan	  dropparna	  ger	  ett	  ”fastare”	  system	  och	  därmed	  även	  ett	  högre	  
texturvärde.	  Liknande	  resonemang	  kan	  föras	  kring	  effekten	  av	  polysackarider.	  

Dessa	  slutsatser	  kan	  användas	  som	  grund	  för	  att	  kunna	  förstå	  och	  utveckla	  effektivare	  
produktion	  av	  majonnäser	  och	  andra	  produkter	  som	  är	  baserade	  på	  oljedroppar	  dispergerade	  i	  
vatten.	  En	  ökad	  förståelse	  ger	  en	  säkrare	  produktion	  och	  därmed	  minskade	  förluster.	  	  

	  


