
Äggersättning i kylda veganska köttsubstitut 

Intresset för vegansk mat ökar, trots det fortsätter många livsmedelstillverkare att använda ägg i 

sina produkter. Följande undersökning visar på att det är fullt möjligt att ersätta äggets funktion 

som bindemedel med helt växtbaserade alternativ. Detta möjliggör tillverkning och försäljning av 

en nya serie kylskåpskalla köttsubstitut som är helt veganska.  

Idag säljs köttersättningsprodukter så som vegetarisk korv och färs nästan uteslutande i 

frysdisken i den svenska dagligvaruhandeln. Med en stadigt växande vegetarisk marknad har 

dock lanseringen av produkter avsedda för kyldisken börjat ta fart. Många företag satsar på 

tillverkning av så kallade ovo-vegetariska produkter, innehållandes ägg. För de konsumenter 

som vill utesluta animaliska ingredienser helt och istället satsa på veganska produkter är 

utbudet dock fortfarande ganska tunt. Oavsett om konsumenter väljer att utesluta ägg på grund 

av etiska, miljö-, eller hälsomässiga själ är det tydligt att det finns en efterfrågan på äggfria 

alternativ. I samarbete med Sveriges största tillverkare av frysta veganska köttsubstitut, 

Anamma, har följande undersökning gjorts för att ta fram en äggfri lösning för företagets 

framtida debut i kyldisken. 

Ägg har använts i stor utsträckning i traditionell matlagning som ingrediens i exempelvis biffar, 

pajer, och bakverk på grund av dess fantastiska sammanbindningsförmåga vid tillagning. Detta 

är också anledningen till att ägg ofta förekommer i formade ovo-vegetariska produkter så som 

korvar och burgare. I veganska produkter är ägg dock inte en tillåten ingrediens. Det är därför 

nödvändigt att använda sig av icke-animaliska livsmedelstillsatser som kan fylla äggets funktion, 

så kallade vegetabiliska bindemedel. Dessa utvinns ur exempelvis växter, rötter och alger. 

Undersökningen har gjorts i syfte att hitta, testa och utvärdera flertalet av dessa ingredienser. 

Målet har varit att att ta fram alternativ som kan användas av Anamma för att sammanbinda 

deras framtida kylda produkter, såväl vid kylskåpstemperaturer som vid tillagning. Det ska 

alltså vara möjligt för konsumenter att hantera, förbereda och tillaga produkter såsom veganska 

korvar och burgare utan att de faller isär eller upplevs som mjuka och degiga. Anamma vill i 

slutänden kunna visa på möjligheten att tillverka god vegansk mat med ett tydligt tuggmotstånd 

helt utan animaliska ingredienser.  

Arbetet har innefattat en bred litteraturstudie som följts upp med en experimentell del för att 

testa hur dessa vegetabiliska bindemedel fungerar i praktiken. Resultaten från studien visar 

alltså på att en rad olika ämnen kan fungera som ersättning för ägg vid rätt proportioner och 

tillredning. Särskilt intressant var en kombination av ett ämne kallat karragenan, som framställs 

från havsalger, samt fruktkärnmjöl, som utvinns ur frön från johannesbrödträdet. Redan vid 

mycket låga mängder visade sig denna kombination kunna sammanbinda Anammas produkter 

väl, med en tydlig förbättring i sammanbindningsförmåga jämfört med när ingredienserna 

uteslöts. Andra intressanta bindemedel som visade på liknande egenskaper var exempelvis 

modifierade majsstärkelse.  

Som ett resultat av denna studie är det nu möjligt för Anamma att framställa veganska 

köttsubstitut som trots avsaknaden av ägg har en väldigt god sammanhållningsförmåga. 

Produkterna blir hanterbara, fasta och fullt möjliga att lansera i ett kyldisksortiment.  

 


