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Sammanfattning 

Järn är ett mikronäringsämne som många människor världen över saknar i större eller mindre 

utsträckning. Att forska på nya sätt för att berika livsmedel kan vara en del av framtidens mat. 

Ett av de sätten är att berika maten vi odlar. Därför har vi med hjälp av askorbinsyra som pH-

justeringsmedel samt järncitrat försökt öka järnhalten i alfalfagroddar. Groddning är även bra 

för att bryta ner antinutritionella ämnen i fröer, så som fytinsyra som annars hämmar upptaget 

av järn. Små mängder askorbinsyra gör även att kroppen lättare kan ta upp järn då det 

reducerar från Fe3+ till Fe2+, Fe2+ är en form av järn som kroppen lätt kan absorbera. 

Resultat från studien visar att med 0,5% tillsatt järn vid pH 5,8 (vilket är odlingsoptimalt i 

näringslösning) så har järnhalten ökat med mer än den dubbla jämfört med den data om 

alfalfagroddar som finns på Livsmedelsverkets databas. Spektrofotometri är metoden som 

använts för analyser av groddar, vilken är en pålitlig metod för analys av järnhalt.  

Att äta vitamintillskott och väl marknadsförda hälsoprodukter är idag någon form utav norm. 

Tanken med den här studien är att öppna upp för att i stället återgå till källan, att äta frukt och 

grönt i stället för tillskotten. Kan man dessutom berika frukt och grönsaker för att få in ämnen 

som är delar av vanliga bristsjukdomar runtom i världen är det ett steg helt i rätt riktning. I 

skrivande stund är det olagligt att marknadsföra frukt och grönsaker som näringsberikade, 

detta för att minska förvirring hos konsument. Kanske är det dags för en lagändring?   
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Abstract 

Iron is a micronutrient that a lot of people all over the world lack to some extent. Researching 

new ways to enrich food may be a part of the future food industry. One way is to enrich the 

crops we grow. Hence, with the help of ascorbic acid as a pH adjustor and ironcitrate, tries 

have been made to enrich alfalfa sprouts. Sprouting as a method is also a good way to break 

down antinutrients in seeds, such as phytic acid which otherwise decrease the absorption of 

iron in the body. Small amounts of daily ascorbic acid can greatly increase the absorption of 

iron, as one of its properties is to reduce Fe3+ to Fe2+, which is the type of iron that the body 

can easily absorb. 

Results from the conducted study shows that 0,5% added iron at pH 5,8 (which is the optimal 

pH for plant growth in a nutrient solution) more than doubled the amount of iron compared to 

the data that is available on Livsmedelsverket. Spectrophotometry is the method used to 

analyse the sprouts, which is a tried and tested method to analyse iron contents. 

Eating supplements and well marketed Health products is a norm today. The thought process 

behind this study is to open for thought of going back to the source, to eat fruit and vegetables 

instead of supplements. If one can also enrich fruits and vegetables to combat the deficiencies 

that may come from them, that is a step in the right direction. However, it is currently illegal 

to market fruit and vegetables as enriched, as it might confuse the consumer. Perhaps it is 

time for a change of the laws regarding this?  
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Bakgrund 

På 1500-talet fram till 1850-talet var C-vitaminbrist något som samhället kämpade med 

(Abrahamsson, 2013). Idag är det annorlunda och de vitamin- och mineralbristerna vi har idag 

är bland andra järn, A vitamin och kalcium. Att hitta nya sätt att få i sig näringsämnen är 

viktigt för samhället för att det ska kunna hjälpa människor med brister av olika slag. Det 

finns olika sätt att nå dit, antingen kommer man på nya metoder och fler livsmedel med det 

som eftersöks, eller så berikar man befintliga livsmedel för att man ska kunna få i sig mer 

näringsämnen men inte behöva äta mer mat än man redan äter (WHO, 2009).  

Världen över så finns det bristsjukdomar, de varierar beroende på bland annat kosthållning 

och ekonomi. A-vitaminbrist är störst utbrett i Afrika följt av södra och mellersta Asien, där 

tillgången på vegetabilier med högt retinolvärde i form utav β-karoten är lågt. Samt att 

människor generellt är fattiga och inte har råd att varken köpa de β-karotenrika grönsakerna 

eller tillräckligt med animaliska produkter för att tillgodose A-vitaminbehovet  (WHO, 2009).  

Benskörhet till följd av kalciumbrist är ytterligare en bristsjukdom. Den är störst utbredd hos 

den äldre populationen, och i synnerhet västvärlden. Det råder dock osäkerhet om det är direkt 

kalciumrelaterat eller inte, då de länder med låg benskörhet också har ett generellt lägre intag 

av kalcium. De studier som gjorts visar att om man ligger under det generella snittet i 

regionen så finns det en ökad risk för benskörhet. Studier som testar hur kalcium påverkar 

benskörhet visar att ett intag över regionens medelintag sänker risken för benskörhet. En 

jämförelse kan vara USA där man har ett högt medelintag av kalcium och mycket benskörhet, 

till skillnad från Hongkong som har ett lågt medelintag av kalcium, men lite benskörhet 

(Prentice, 2004).  

Järn som näringsämne är ett annat exempel där bristen är stor, primärt hos kvinnor och barn. 

Bristen sträcker sig världen över, men är mest utbrett i Afrika, Asien och Sydamerika. 

Järnbrist kan leda till blodbrist (anemi). Det finns många anledningar varför järnbrist är så 

utbrett, en av dem är att under uppväxtår, fertilitetsår och graviditeter så är behovet av järn 

större. I de ovan nämnda delarna av världen så får man inte i sig tillräckligt mycket järn från 

kosten, på grund av ekonomiska anledningar. Även i västvärlden är det vanligt med järnbrist, 

även om förutsättningarna för att få i sig tillräckligt med järn via kosten finns i större 

utsträckning (WHO, 2008). 

I den här studien så kommer berikning av groddar med tillsatt järn vara i fokus, samt hur pH 

och askorbinsyra påverkar upptaget av järn i groddarna.  
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Syfte 

Tillsätta järn under groddning av alfalfafrön för att öka järninnehållet. Även att se om en 

sänkning av pH-värdet med hjälp av askorbinsyra ökar groddarnas upptag av järn.  

Mål 

Järn är livsviktigt för människor, då det har en central funktion i kroppen, vid bland annat 

blodbildning. 

Målet med den här studien är att i förlängningen öka järnkonsumtionen hos människor.  

Begränsningar 

Eftersom huvudsyftet med studien varit att berika groddar med järn har inte någon mätning på 

andra näringsämnen gjorts, ej heller askorbinsyra då detta inte ansetts vara relevant i denna 

studie. Samt att groddning gjordes i två olika miljöer med olika grund- pH i kranvattnet. Detta 

ansågs med att vara irrelevant för studien då det är mängd järn som testas, inte mängd 

askorbinsyra det krävdes för sänkning av pH i näringslösningen. Därför har inte mängden 

askorbinsyra registrerats eftersom det var olika mängd för varje sköljning. Även processer 

under groddningen som inte är direkt relaterade till järnhalten utelämnas. De sensoriska 

testerna som utfördes kunde inte göras konsekvent på grund utav rådande pandemi, därför 

valdes endast små provmängder ut vid ett tillfälle där det fanns utrymme för att göra ett 

regelriktigt sensoriskt test. De andra odlingsomgångarna smakades också på, men inte under 

kontrollerade förhållanden. 

Sökord 

Groddning, lagstiftning, näringsförändringar vid groddning, antinutrienter, polyfenoler, 

C-vitaminbrist, C-vitaminupptag, bristsjukdomar i världen, fytinsyra, fytat, järnupptag, 

järnbrist, järnabsorption, växtnäring, näringsupptag växter, näringsbrister växter, oxidation 

Teori 

Vilka regler gäller för berikning av livsmedel? 

Varför berikas livsmedel? 

I Sverige finns det belägg för D-vitaminbrist hos vissa befolkningsgrupper, särskilt äldre och 

vissa invandrargrupper. Detta har medfört lagkrav (LIVSFS 2018:5) på att D-vitaminberika 

mjölkprodukter och det gäller även de vegetabiliska substitut som finns, till exempel 
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havredryck och sojadryck. Det gäller även andra mjölksubstitut som vegetabilisk yoghurt 

gjord på havre (Livsmedelsverket, 2020).   

Det kan också finnas andra syften till att man berikar livsmedel. Det kan vara för att återföra 

förlorad näring till följd av den hantering livsmedlet utsätts för. Det kan vara vid själva 

tillverkningen eller lagringen som ett livsmedel kan förlora näring. Men det kan även vara för 

att berika ett livsmedel som är skapat för att vara ett alternativ såsom havredryck är för mjölk 

för att efterlikna dess näringsinnehåll (Förordning (EG) 1925/2006). 

Vad får man inte berika? 

En del av de livsmedel som inte får berikas är alkoholhaltiga drycker (över 1,2 vol %). Det 

som ligger till grund för det är att man inte ska marknadsföra produkter med hälsopåståenden 

som har dokumenterade skadeverkningar på konsumenten. Det är ej heller tillåtet att 

näringsberika obearbetade färskvaror som frukt, grönsaker, kött, fisk och fågel, för att inte 

skapa oklarheter för konsumenten angående det naturliga näringsvärdet i dessa livsmedel 

(Förordning (EG) 1925/2006). 

Begränsningar av tillsatta vitaminer och mineralämnen 

Det är även begränsat hur mycket vitaminer och mineralämnen som får tillsättas. Framför allt 

för att undvika att intaget av olika näringsämnen kan bli för högt. Den högsta mängd som 

tillsätts ett livsmedel bör ej överstiga de vetenskapligt utsatta gränsvärdena som finns för intag 

av vitaminer och mineraler (Förordning (EG) 1925/2006). Dessa gränsvärden finns att hitta 

både i de ”Nordiska Näringsrekommendationerna” och i ”Riksmaten 2010-11”.  

Ej heller bör tillsatser understiga det undre värdet i dessa rekommendationer. Det hade kunnat 

vara vilseledande för konsumenten om ett livsmedel är märkt eller marknadsförs som berikat, 

men i själv verket skulle innehålla en obetydlig mängd för att det skulle vara någon grund till 

påståendet (Förordning (EG) 1925/2006). 

 

Regler kring hälsopåståenden 

Man får inte märka livsmedel med en antydan eller påståenden om att en kost som är varierad 

och väl sammansatt inte skulle ge tillräckligt av de näringsämnen som man behöver. Man får 

inte heller vilseleda eller förvirra konsumenten angående att ett tillsatt näringsämne skulle ge 

ett högre näringsvärde i livsmedlet (Förordning (EG) nr 1924/2006). 
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Andra vägar till berikning av livsmedel 

Ett annat sätt att berika mat är genom fodret man ger till djuret. Ägg kan ha olika 

näringsvärde beroende på vilket foder de hönorna äter, algmjöl är rikt på karotenoiderna 

zeaxantin och lutein vilket ger gulan den gula färgen (Svenskaägg, 2021). 

Golden rice är ett projekt som började på 1990-talet för att bekämpa A-vitaminbrist. Golden 

rice är genmanipulerat ris, där man har lyckats kombinera ris och β-karoten till en rissort som 

är rik på A-vitamin. Produkten i sig är inte i kommersiellt bruk än då den måste anpassas och 

accepteras av alla lagar i de olika länderna som är tänkta konsumenter (Dubock, 2019). 

Järn 

Funktion i kroppen 

Järn har som huvuduppgift att transportera elektroner och syre i kroppen. Syret transporteras i 

de röda blodkropparna och är bundet till hemgrupperna i hemoglobinet. Lagringsformen för 

järn i kroppen är hemosiderin och ferritin. Det lagras i benmärgen, mjälten och i levern. Det 

finns även små mängder ferritin i plasma och det är dessa ferritinnivåer som mäts för att se 

hur järnförråden ser ut (Abrahamsson, 2013). 

Det finns två olika typer av järn, icke-hemjärn och porfyrinbundet hemjärn. Hemjärn har en 

porfyrinring där Fe2+ är bundet i dess centrum, se figur 1. Hemjärnet finns i liten mängd i 

celler, det ingår även i hemoglobin och myoglobin. Största delen av järnet i kroppen återfinns 

i hemoglobinet. Icke-hemjärn finns som plasmajärn i blodet, det transporteras med hjälp av 

proteinet transferrin som enbart kan binda en eller två järnjoner i molekylen. Den största delen 

icke-hemjärn är däremot bundet till ferritin som i sin tur kan omvandlas till hemosiderin, detta 

kan inte kroppen mobilisera lika lätt. Se tabell 1 nedan för en överblick över var hemjärn och 

icke-hemjärn återfinns och dess funktioner i kroppen, samt mängd av totalt järn och dess 

oxidationstal (Abrahamsson, 2013). 
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Tabell 1. Tabell som visar var hemjärn och icke-hemjärn finns i kroppen, samt dess funktion, mängd av totalt 

järn i kroppen och dess oxidationstal. 

 
Finns i Funktion Mängd av 

totalt järn        

Oxidationstal 

Hemjärn 
    

Hemoglobin Blodet Syretransport 65% Fe2+ 

Myoglobin Muskler Syretransport 

och syreförråd 

4% Fe2+ 

Enzymer som 

katalas och 

peroxidas 

Alla celler Redox-

reaktioner 

0,2% Fe2+, Fe3+ 

     

Icke- hemjärn 
    

Transferrinbundet 

järn 

Blodplasma Transportform 0,1% Fe3+ 

Ferritinbundet järn Tarmepitelceller, 

benmärg, lever, 

mjälte 

Förråd 30% Fe3+ 

Hemosiderinbundet 

järn 

Lever, mjälte Förråd 
  

(Abrahamsson, 2013) 

 

Figur 1. Struktur av hemoglobin, som visar dess porfyrinring med Fe2+bundet i mitten. 

 

 

Källa: CC BY-SA 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Absorption i kroppen 

Järn absorberas i tunntarmens övre del, det finns dock ett par olika faktorer som påverkar 

upptaget, både endogena och exogena. Det totala järnintaget, matens biotillgänglighet och 

personens järnstatus är de faktorer som spelar störst roll för upptaget, alltså de endogena som 

styrs av de inre faktorerna. Personer som har en normal järnstatus absorberar ungefär 15 % av 

det järn som de får i sig via kosten. Personer som lider av järnbrist kan däremot öka sin 

absorption och tillgodogöra sig 5 % mer, alltså kan personer med brist absorbera runt 20 % av 

det järn de äter i en animalisk blandkost. Är däremot järndepåerna fyllda i kroppen kommer 

upptaget vara lägre än 15 % (Abrahamsson, 2013).  

Vid vistelse på höga höjder som ger ett lägre syrgastryck ökas bildningen av de röda 

blodkropparna (ökad erytropoes) vilket även medför att absorptionen av järnet ökar, detta är 

en exogen faktor då det sker på grund av yttre omständigheter.  

Upptaget av hemjärn och icke-hemjärn skiljer sig något åt. Hemjärn som endast finns i 

animaliska livsmedel kan tunntarmen absorbera med upp till 25 %. Det som kan hämma 

upptaget något är däremot om hemjärn konsumeras tillsammans med större mängd kalcium. 

Icke-hemjärn ses nästan uteslutande i vegetabiliska livsmedel och detta tas upp i en betydligt 

mindre andel än vad hemjärn gör. Det gemensamma för de båda är att det finns en 

oidentifierad kött- och fiskfaktor som ökar upptaget. Enligt tabell 2 nedan. Det som i denna 

studie är mest intressant är upptaget i förhållandet till askorbinsyra (Abrahamsson, 2013). 

Det finns även olika orsaker som kan störa absorptionen i tarmen. Det kan hända vid olika 

medicinska tillstånd som vid inflammatoriska tarmsjukdomar eller om man har kronisk 

inflammation i kroppen, även syrahämmande mediciner som tas vid gastrit kan hämma    

absorptionen i tarmen (Dahlerup et al., 2015, Nilsson-Ehle, 2021). 

Askorbinsyra är en reducerande syra, vilket innebär att den kan reducera icke-hemjärn från att 

vara tre-värt järn Fe3+, till att bli tvåvärt järn Fe2+ och då lättare kan passera och bli upptagna i 

tarmepitelcellerna (Abrahamsson, 2013).  
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Tabell 2. Främjande och hämmande ämnen av upptag av järn i kroppen. 

Främjar (F) eller Hämmar (H) upptag  Hemjärn Icke-hemjärn 

Kött F F 

Fisk och skaldjur F F 

Reducerande ämnen (t.ex. askorbinsyra) 
 

F 

Kaffe, te, kakao (polyfenoler) 
 

H 

Fytater (t.ex. i skaldelar cerealier) 
 

H 

Fosfater 
 

H 

Mjölk 
 

H 

Ägg 
 

H 

Kalcium (H)* H 

*(H) enbart i stor mängd (Abrahamsson, 2013). 

Järnbrist 

Får man inte i sig tillräckligt med järn i kosten för att täcka eventuella förluster såsom vid 

menstruation kommer järnförråden till slut tömmas och man kan då få blodbrist, även kallad 

anemi. Detta leder till att man kan bli trött och blek, få koncentrationssvårigheter och nedsatt 

immunförsvar. Det kan även påverka barns mentala utveckling om de får allvarlig blodbrist 

(Livsmedelsverket, 2021b). Järnbrist kan även uppkomma när det finns ett ökat behov av järn 

såsom vid graviditet eller vid behandling av B12-folat-brist och vid cancerbehandling 

(Nilsson-Ehle, 2021).  

Överdosering järn 

Järn ska inte överdoseras då det kan finnas risk för förgiftning. Symtom på detta kan vara 

kräkningar, magont och diarré. Barn är speciellt i riskzonen vid förgiftning av järn i mycket 

hög dos, då det kan bli en dödlig förgiftning. Detta kan ske om ett barn kommer åt och äter 

kosttillskott som inte förvarats utom räckhåll (Livsmedelsverket, 2021b).  

Askorbinsyra 

Askorbinsyra är en organisk syra som är multifunktionell i kroppen. Den återaktiverar vitamin 

E, stabiliserar kollagen, skyddar fettsyror i cellmembran ifrån oxidering, den behövs för 

adrenalin- och noradrenalinsyntes, samt att den hjälper till med hydrolyxeringen av dopamin 

till noradrenalin (Abrahamsson, 2013). En rad studier har gjorts som påvisar i mindre eller 

större utsträckning att askorbinsyra är bra emot förkylningar, kan minska risken för cancer 

och förhindrar skörbjugg (Domenico Mastrangelo, 2016). 
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Människan är ett av få däggdjur som inte själva kan syntetisera askorbinsyra då den saknar 

enzymet L-gulonolaktonoxidas, det här gör att människor måste få i sig askorbinsyra via 

kosten. Askorbinsyra finns i stora mängder i frukt och grönsaker, speciellt citrusfrukter och 

svarta vinbär. Även potatis är en bra källa då det konsumeras i stora mängder (Hanza, 2017).  

Vid en daglig konsumtion av 25–50 mg askorbinsyra per dag så kan kroppen fördubbla 

upptaget av icke-hemjärn. Detta genom att askorbinsyran i kombination med icke-hemjärn 

gör en redoxreaktion där Fe3+ reduceras till Fe2+. Fe2+ är lättupptagligt av kroppen, och 

detsamma gäller växter, därav valet av askorbinsyra som pH-justeringsmedel vid odlingen (se 

även ”Grund till val av askorbinsyra”) (Hanza, 2017).   

Reaktionsformel för Fe3+ till Fe2+ med hjälp av askorbinsyra: 

Oxidation: Askorbinsyra  →  Dehydroaskorbinsyra + 2 H+  

Reduktion: 2 Fe3+ + 2 e-           →  2 Fe2+ 

Nettoreaktion: 2 Fe3+ + Askorbinsyra  → Dehydroaskorbinsyra + 2 H+ + 2 Fe2+ 

Figur 2 visar en redoxreaktion mellan järn och askorbinsyra.  

En redoxreaktion är en reaktion som innehåller både en reduktion och oxidation. Dessa sker 

samtidigt eftersom elektroner inte kan vara fria i lösningar, utan fäster sig till första bästa 

kandidat, se figur 2 för den redoxreaktion som sker mellan askorbinsyra och Fe3+ vid 

bildandet av Fe2+. 

Att överdosera askorbinsyra är svårt då vid intag över 1g/dag så minskar absorptionen, och 

utsöndringen av askorbinsyra sker genom urinen. Dock kan man bli illamående, få kramper 

och diarré vid för höga intag (Abrahamsson, 2013).  

Askorbinsyra används även som tillsatsämne, E300. Vilket är en antioxidant och används i 

stor utsträckning inom livsmedelsindustrin (Abrahamsson, 2013).  

Askorbinsyra som antioxidant 

Antioxidanter är en grupp av ämnen som hindrar fria radikaler att bildas. Fria radikaler är i sin 

tur en atom eller molekyl som har en eller flera stycken fria eller oparade elektroner i 

valensskalet. Antioxidanter hindrar den fria radikalen från att oxidera genom att ge en 

elektron till den oparade fria radikalen enligt figur 3 nedan, den blir då stabil och reagerar inte 

med andra ämnen. Antioxidanten blir inte en radikal själv, då den är stabil även efter att den 

har donerat en elektron till den fria radikalen (Hanza, 2017).  
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Figur 3. Bild över hur en antioxidant ger en e- till den fria radikalens oparade elektron för att bilda ett par. 

 

Näringsbehov i växter 

Växter är bra på att själv reglera näringsupptaget efter sitt behov. När det uppstår en brist kan 

det vara så att ämnet den behöver finns i tillräcklig mängd i jorden, men på grunda av yttre 

faktorer såsom vilket pH jorden har, tillgången till vatten, eller om andra ämnen är i obalans 

så kan det påverka tillgängligheten för växterna och skapa obalans (Elmberg, 2018). 

Näringsämnena delas in i makro- och mikronäringsämnen. De makronäringsämnen som är 

helt avgörande för växter är kväve, fosfor, kalium, kalcium, svavel och magnesium. 

Mikronäringsämnen som växter behöver är bor, klor, järn, mangan, molybden, koppar, nickel 

och zink. Nedan finns en sammanställning av en del av dem för att visa på att de är beroende 

av varandra och att överskott av ett ämne kan skapa brister av ett annat. Därmed är det bra 

med en insikt i hur de olika näringsämnena fungerar om man ska göra en berikning av 

exempelvis järn som är aktuellt i denna studie.  

Kväve (N) 

Kväve behövs för bra tillväxt, vid brist avstanna växtens förmåga att producera klorofyll, 

vilket gör att växten blir blek och så småningom gulnar. Ett överskott av kväve ger en mörkt 

grön färg, den angrips också lättare av skadedjur. Är det både ett överskott i samband med 

ljusunderskott kan det bildas amider och nitrat vilket både gör att den tappar smak men den 

kan även då bli olämplig som föda, speciellt till barn (Båth).  

 

 

 

Källa: CC BY 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Fosfor (P) 

Fosfor är viktigt för plantans blomsättning och för att rotsystemet ska utvecklas, så vid brist 

påverkas båda negativt. Det går även att se på växten att den har fosforbrist då bladen kan 

vika sig nedåt och även få en violett färg. Ett överskott kan däremot orsaka järnbrist. 

Kalium (K) 

Behovet av kalium är ofta större än vad som finns tillgängligt i jorden. Speciellt 

enhjärtbladiga växter passar därför på att ta upp mycket kalium när det finns i markvätskan, 

detta kan leda till att andra positiva joner konkurreras ut, därför måste tillgången på 

magnesium, natrium och kalcium vara stor för att det inte ska bli en brist av dessa ämnen. 

Kalium är det ämne som reglerar pH i växten men även saftspänningen. Därför kan man 

ibland se att växten har kaliumbrist för den slokar snabbt när den utsätts för sol och värme. 

God tillgång på kalium stärker upp växtens cellväggar och stödjevävnader (Båth). 

Kalcium (Ca) 

Även kalcium är beroende av vilket pH det är i jorden. Koncentrationen av andra positiva 

joner som magnesium och kalium spelar också roll. Kalcium behövs för att stärka 

cellväggarna och är viktigt för hela växtens stabilitet och struktur. Brist medför att cellerna 

kollapsar vilket ger bruna fläckar. Kalciumbrist uppkommer när det finns en obalans mellan 

andra näringsämnen, men även ojämn bevattning, för lite ljus och hög luftfuktighet kan 

påverka upptaget (Båth). 

Svavel (S) 

Svavelbrist orsakar tillväxthämning och ger styva och små plantor. Speciellt kålväxter har ett 

behov av svavel då det ingår i glukosinolater, vilka både ger växtskydd och bidrar till smaken 

(Ishida et al., 2014). 

Järn (Fe) 

Järnbrist kan förekomma hos växterna när pH är för högt, ett pH under 6,5 är att föredra för 

att upptaget ska fungera optimalt(Hjelm, 2019). Brister syns främst på de yngre bladen som 

gulnar och faller sedan av. Ett överskott av järn kan istället bidra till att plantan får 

manganbrist eftersom dessa två ämnena konkurrerar mot varandra i upptagningen (Elmberg, 

2020). Tillgängligheten för järn är som bäst i ett lågt pH både om det tas upp av växten via 

jorden eller tas upp från en näringslösning (Elmberg, 2018). 
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Groddning 

Groddar är det första stadiet som en växt befinner sig i när fröet väcks till liv. Fröet innehåller 

allt det behöver för att den ska kunna växa till en ny planta, det enda som behövs att tillsättas 

är vatten för att processen ska starta. Denna process väcker liv i de enzymer som finns i fröet 

och även antinutrienterna minskar se ”Förändringar vid groddning”. Tiden fröet behöver 

blötläggas är beroende på vilket frö det är, alfalfa blötläggs i ungefär 8 timmar. Gäller det frön 

som ärtor, mungbönor och linser måste de även groddas eller fermenteras efter blötläggning 

för att vara tjänligt som människoföda. En del frön kan med fördel läggas i blöt i varmt vatten 

i 10–15 sekunder innan groddning för att minska risken för att oönskade mikroorganismer ska 

tillväxa under groddningen. Temperaturen på vattnet är beroende på vilket frö det gäller. 

Alfalfa, bönor och linser tåler en temperatur på 75°C, medan de flesta andra frön ska 

blötläggas vid en maxtemperatur på 50–65°C.  

Alfalfa groddas i totalt mörker för att hindra fotosyntesen så att inget klorofyll ska bildas då 

detta kommer att göra groddarna beska. Groddar man däremot spannmål eller ärtor kan man 

med fördel låta dessa växa upp till gräs i stället då det kommer skapa en hög koncentration av 

klorofyll. Gräs av den typen benämns ofta som ”superfood” och används frekvent i olika 

”gröna drinkar” för en påstådd hälsosam effekt för kroppen. Det som är intressant med det är 

att forskning visat att klorofyll hade med fördel kunnat användas vid blodbrist då klorofyll 

och hemoglobin har en nästintill identisk kemisk struktur (Bendroth and Christensen, 2020).   

Förändringar vid groddning 

Vid groddning sker en del processer i fröet, flera vitaminer ökar såsom C-vitamin och 

riboflavin. Även mängden polyfenoler ökar. Groddningen i sig förändrar inte 

mineralerinnehållet såsom zink, kalcium och järn. Däremot ökar biotillgängligheten för dessa 

ämnen eftersom antinutrienten fytinsyra (fytat) bryts ner under processen (Konde, 2017). Det 

sker genom att enzymet fytas aktiveras, vilket bryter ner fytinsyran. Att grodda gör att fröet i 

sig blir lämplig föda för människor, ett ogroddat frö passerar bara igenom vår kropp utan att 

kroppen kan ta vara på det, detta för att människans tarmsystem inte har fytas för att kunna 

bryta ner fytinsyran som skyddar fröet (Bendroth and Christensen, 2020).  

Alfalfa 

Alfalfa är ett arabiskt namn som betyder ”Fader till alla livsmedel”. Andra namn är 

foderlusern eller blålusern (Medicago sativa ssp. sativa) som är den art som framför allt odlas 

som foder, både i Sverige och utomlands.  
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Alfalfa är även mycket populär att använda till groddning som ett tillbehör på en smörgås 

eller som en salladsingrediens. Man kan även mixa dem tillsammans med banan, havtorn och 

vaniljyoghurt för en vitaminrik smoothie, enligt recept från Bendroth och Christensen som 

skrivit boken ”Groddar och skott-framtidens mat”, 2020.  

Särskilda regler gällande groddar 

Det finns speciella lagar som rör just groddar, bland annat både gällande import av fröer som 

kommer utanför EU och är avsedda för att användas till groddning som regleras enligt 

förordning (EU) 2019/628, och även regler som styr dokumentation krig spårbarhet enligt 

förordning (EU) nr 208/2013. I dessa lagar står det om vilka dokument och krav som gäller 

angående framför allt spårningen av varifrån groddarna kommer så att det vid sjukdomsfall 

går att hitta ursprungskällan till utbrottet. 

Det som ligger till grund för den speciallagstiftning gällande groddar är att det inträffade ett 

utbrott av shigatoxinproducerande E.coli (stec) 2011 i Europa där 4000 personer insjuknade 

av kontaminerade groddar varav ett femtiotal av dessa sjukdomsfall ledde till dödsfall. Det 

visade sig att den mest troliga smittkällan enligt ”Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet” (EFSA) var kontaminerade frön som bidragit till att E.coli sedan 

förökade sig vid själva groddningen (Livsmedelsverket, 2021a). 

Det finns även speciella regler som rör godkännande av anläggningar som producerar 

groddar. Och för ett godkännande av anläggningen krävs det bland annat att det finns 

uppgifter kring hur stor anläggningen är och hur stor produktionen planeras vara samt 

uppgifter som rör paketering och märkning av groddarna. Det ska även finnas en plan kring 

provtagning av Salmonella, shigatoxinproducerande E.coli (stec)  och Listeria 

monocytogenes, både på varje parti av frön, bevattningsvatten och färdig produkt 

(Livsmedelsverket, 2021a). 

Antinutritionella faktorer (ANF) 

ANF är ett samlingsnamn för de substanser som finns naturligt i växter och som på olika sätt 

verkar hämmande för upptaget av de näringsämnen kroppen behöver. De kan delas in i tre 

grupper vilka är glykosider, proteiner samt övriga substanser. Här är en kortare överblick av 

de olika antinutrienterna som kan finnas i växter och vad de har för funktion, följt av en mer 

grundlig förklaring av fytinsyra som är den faktor som är mest begränsande i denna studie. 
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Glykosider 

Dessa finns i många olika växter och dess funktion där är ofta ett sätt för växten att lagra sin 

näring men den verkar även som ett skydd mot olika skadedjur. Det kan också verka som ett 

skydd för växten när den utsätts för ogynnsamma förhållanden. En undergrupp av 

glykosiderna är saponiner vilka speciellt kan binda till mineraler, varpå dessa då blir 

svårtillgängliga för tarmen att absorbera. Alfa-galaktosider är en annan form av glykosider 

vilka människor inte alls kan bryta ner. De kommer därför att passera tunntarmen och i stället 

kommer de att brytas ner av bakterier i tjocktarmen där de då fermenteras till olika gaser. 

Detta kan orsaka magsmärtor och även diarré (Henriksson, 2017). 

Proteiner 

De proteiner som är antinutrienter är lektiner, alfa-amylasinhibitorer och proteasinhibitatorer. 

I växten fungerar de som ett skydd för insekter och även för andra predatorer. 

Proteasinhibitatorer hindrar enzymet proteas från att bryta ner protein och alfa-

amylasinhibitatorer hämmar de enzymer som bryter ner kolhydrater i tarmen. Lektiner är även 

dessa hämmande för näringsupptaget och kan påverka tarmslemhinnans egenskaper så det 

både blir svårare för tarmen att bryta ner näringsämnen och för att absorbera dem 

(Henriksson, 2017). 

Övriga substanser 

Hit hör kemiska föreningar som fytat (fytinsyra), oxalat och tanniner och det är dessa som 

främst är relevanta i detta sammanhang då det sker en förändring i dessa hämmande 

substanser vid groddning (se ”Förändringar vid groddning”). 

Tanniner är en polyfenol som främst sitter i skaldelarna på växten. Hos människor hämmar 

de matsmältningsenzymerna men de binder även till kolhydrater, proteiner samt till mineraler. 

Detta påverkar biotillgängligheten för dessa näringsämnen negativt. 

Oxalat fungerar som vävnadsstöd, reglerar jonbalansen samt är ett skydd för växten. Även 

oxalater kan hindra upptaget av mineraler i kroppen som tex kalcium och kalium (Henriksson, 

2017). 

Fytinsyra bildas på grund av en hög densitet av negativt laddade fosfatgrupper. Dessa är 

mycket stabila mineraljoner och därför är de svåra att ta upp i tarmen. Ju högre koncentration 

av fytinsyra som finns i maten, desto svårare blir det för kroppen att absorbera järn, zink och 

kalcium. Upptaget styrs även av tarmens pH och ett lägre pH underlättar absorptionen. 
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Fytinsyra eller inositolhexafosforsyra IP6 har 6 negativt laddade fosfatgrupper se figur 4, och 

står för ungefär 80% av det fosfor som finns i plantan.  Det mesta av detta sitter i skaldelarna. 

Vid groddning hydrolyseras fytinsyran till IP5-IP1 vilka inte har samma kapacitet att binda 

olika mineraler (Lopez et al., 2002). 

 

Polyfenoler finns naturligt i en mängd olika grönsaker, frukter och spannmål, och även i 

produkter som tillverkats av dessa. Polyfenoler är sekundära metaboliter och kan ha olika 

funktioner i växter. Bland annat ingår de i växtens skydd mot ultraviolett strålning, de bidrar 

även till färg, smak och lukt men kan även bidra med bitterhet och i vissa fall kan de även 

vara giftiga. Den största mängden polyfenoler brukar sitta i skaldelarna på spannmål, frukter 

och bär. Det finns runt 8000 kända polyfenolföreningar och huvudgrupperna är fenolsyror, 

flavonoider och lignaner (Pandey and Rizvi, 2009). De polyfenoler som är hämmande för 

upptaget av icke-hemjärn är bland annat de som finns i kaffe, te och kakao, se tabell 2. 

  

Figur 4. Fytinsyra, vilken har 6 negativa fosfatgrupper 

som binder hårt till mineraler. Källa:  CC BY-SA 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Grunder till valda halter av tillsatta ämnen 

Askorbinsyra 

Här hade det även gått att använda någon annan syra för att sänka pH i näringslösningarna 

som var askorbinsyrans huvuduppgift, en annan syra som till exempel saltsyra skulle med 

sänkt pH i näringslösningarna. Dock fanns det även andra fördelar med att använda just 

askorbinsyra. Dels för det är en syra som redan används som livsmedelstillsats (E300) och det 

är allmänt känt att askorbinsyra är C-vitamin, saltsyra kan upplevas som en skrämmande 

tillsats för allmänheten, medan C-vitamin kan upplevas ha ett positivt mervärde som vitamin. 

Saltsyra har inte heller de hälsofördelarna som askorbinsyran har i förhållandet till själva 

upptaget av järn i människokroppen, vilket är en av de största fördelarna. Sedan tillför även 

det lägre pH-värdet av syror att tillväxten av mikroorganismer kan minska, vilket såklart är en 

positiv bieffekt. En annan positiv effekt som askorbinsyran hade kunnat ge är att den har en 

blekande effekt eftersom den är en antioxidant. 

pH 

I figur 5 nedan kan man se att upptaget för de olika näringsämnena är väldigt olika i en växt 

beroende på vilket pH som finns i jorden eller som i denna studie när det ges enbart via en 

näringslösning. I den högra figuren kan man utläsa att ett optimalt pH för upptaget ligger 

omkring pH 5,8. Därför är det ett av de pH som valts i denna studie. Det framkommer även 

från figuren att järnupptaget ökar med ännu lägre pH, dock är det viktigt att tänka på att en 

växt behöver alla näringsämnen nedan. Ett för lågt pH hade resulterat i brister på de som 

kräver högre och konkurrerat ut dessa. Dock ansågs det vara relevant att jämföra olika pH i 

studien. Dels för att jämföra resultaten med groddar som växt under normala förhållanden, det 

vill säga kranvatten utan tillsatser. För att på så vis kunna jämföra dessa resultat med de som 

är odlade i kontrollerat pH. Det valdes även två lägre pH på 4,5och 3,5 för att se hur de 

utvecklades och om det fanns synliga skillnader mellan olika groddningar vid olika pH.  
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Figur 5, Näringsupptag i växter i olika pH. Bild som visar vid vilket pH som växter tar upp respektive 

näringsämne optimalt. Den gröna linjen markerar optimalt pH och de svarta fälten visar mängd näringsämne 

växten kan ta upp vid olika pH. Till vänster visas upptaget i jord, till höger när näringen ges via näringslösning 

utan jord likt hydroponisk odling eller vid bladgödsling. Källa: Baramineraler. 

Järnhalt 

För att bestämma vilka järnhalter som skulle vara mest optimala samt vilken form av järn som 

skulle användas i denna studie kontaktades företaget ”LMI-Jordnära experter” i Helsingborg. 

Monika Ahlström, Hortonom, rådgivare och labbchef på LMI, gav rådet att tillsätta 1 ml 

Ferricitrat (Ferrovital, Fe3+ 50 g järn/dm3 Ferricitrat) per dm3 vatten. Detta baserat på den dos 

de rekommenderar för bladbesprutning av växter. Det ansågs även relevant att testa olika 

järnhalter, därför valdes även 5 och 10 ml järncitrat per dm3 vatten. En högre järnhalt än så 

ansågs kunna medföra en risk för missfärgning av groddarna samt att det möjligen kunde 

hämma upptaget av andra näringsämnen och hämma utvecklingen av groddarna och även 

kunna orsaka en bismak av järn. Det visade sig att 10 ml järncitrat per dm3 blev för mycket, 

och valdes bort under studien. Anledningen enligt Ahlström att järncitrat främst används vid 

bladgödsling är att järnet bryts ner av mikroorganismer i jord och näringslösningar. Därför var 

rekommendationen att tillsätta nytt järn vid sköljningarna av groddarna. 
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Material och Metod 

Val av tillsatta mängder järn och askorbinsyra till en förstudie 

Med hjälp av figur 5 och avsnittet ”Grund till valda halter av tillsatta ämnen” valdes följande 

pH och järnhalter ut att göras försök av, se tabell 3 och 4. Det valdes även ytterligheter inom 

pH och järnhalter som det sedan gjordes en förstudie på. Tabell 3 pH-värdena valda till 

förstudie, pH 3,5 4,5 5,8 7,4 8,5. Tabell 4 järnhalter valda till förstudie, järnhalt 0 % 0,1 % 0,5 

% 1 %. Vid förstudien testades flera olika kombinationer med olika mängd askorbinsyra/ 

olika pH och olika mängd järn vid groddningen för att få fram de olika mängderna som senare 

valdes ut. 

Tabell 3. pH värden valda till förstudie 

pH 3,5 4,5 5,8 7,4 8,5 

 

Tabell 4. Järnhalter valda till förstudie 

Järnhalt 0% 0,1% 0,5% 1% 

 

pH-mätning 

Inför varje sköljning gjordes det en pH- mätning (pH-mätare INF PTP-Blue 82) av 

kranvattnet. Vid de tillfällen då det inte skulle tillsättas någon askorbinsyra noterades endast 

pH-värdet. Vid de tillfällen då det var ett bestämt pH som skulle användas tillsattes 

askorbinsyra under omrörning tills tänkt pH uppmätts. 

Groddning 

2 teskedar frön (Ekologiska Alfalfa groddar, Sproutly) sköljdes under rinnande vatten i en sil, 

därefter lades fröna i en glasburk och 1 dl vatten innehållande bestämd mängd järncitrat (50 g 

järn/ dm3, LMI Jordnära experter) och askorbinsyra (Sigma-Aldrich) för att uppnå tänkt pH. 

Denna blötläggning gjordes i 8 timmar. Därefter hälldes vätskan bort, fröna sköljdes under 

rinnande kranvatten med hjälp av en sil och återfördes till sin burk. Sköljningar av groddarna i 

de olika näringslösningarna skedde sedan var 12:e timme där groddarna först sköljdes genom 

en sil under rinnande kranvatten sedan blötlades groddarna i ny lösning i sin glasburk med 

den bestämda mängden järn och bestämd pH i fem minuter, lösningen hälldes av varpå 

groddarna ställdes under mörkt skynke som blockerade ljus. Detta moment repeterades under 

4 dagar tills groddarna var färdigutvecklade enligt tabell 5. 
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Tabell 5. Schema över blötläggning och sköljning av alfalfa. 

Dag Aktivitet och tid Aktivitet och tid 

Dag 1 Blötläggning i 8 tim Sköljning 20.00 

Dag 2 Sköljning 08.00 Sköljning 20.00 

Dag 3 Sköljning 08.00 Sköljning 20.00 

Dag 4 Sköljning 08.00 Sköljning 20.00 

Dag 5 Sköljning 08.00 i endast vatten Inaskning och analys 

 

Förberedelser av sköljningar 

Exempel: 

Batch 1, pH 4,5 med tillsats av 0,1 % järn.  

Först kalibrerades pH- mätaren (INF PTP-Blue 82) enligt instruktioner med destillerat vatten 

och medföljande lösningar för olika bestämda pH. 

1 dm3 kranvatten mättes upp i ett mätglas, pH mättes och en tillsats av askorbinsyra gjordes 

under omrörning tills pH uppmättes till 4,5. Sedan överfördes 100 ml av lösningen till en 

bägare och därefter tillsattes 0,1 ml järncitrat med en pipett. Lösningen blandades och hälldes 

över fröna som placerats i en glasburk. Första blötläggningen gjordes i 8 timmar, de andra 

blötläggningarna gjordes enligt ovan i 5 minuter. Det gjordes nya näringslösningar inför var 

sköljning. 

För att skapa näringslösningar på 0,5 % järncitrat tillsattes 0,5 ml till 100 ml vatten. 

Nedan i tabell 6–8 är de olika groddningarna listade. Varje X utgör en odling i glasburk. Det 

gjordes duplikat av alla groddningarna (2 burkar av var med samma pH och mängd tillsatt 

järn). Av dessa togs sedan trippelprover för järnanalyser. Det odlades även neutrala 

groddningar till varje batch för att kunna jämföra resultaten av groddar som odlats under 

samma villkor. En batch är en veckas odlingar.  

Tabell 6. Olika odlingar i olika pH med och utan tillsatt järncitrat. 

Batch 1 Järncitrat 0 % Järncitrat 0,1 % Järncitrat 0,5 % 

pH 4,5 X X X 

pH 4,5 X X X 

pH 8,5 kranvatten* X - - 

pH 8,5 kranvatten* X - - 
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Tabell 7. Olika odlingar i olika pH med och utan tillsatt järncitrat. 

Batch  2 Järncitrat 0 % Järncitrat 0,1 % Järncitrat 0,5 % 

pH 5,8 X X X 

pH 5,8 X X X 

pH 7,4 kranvatten* X - - 

 

Tabell 8. Odlingar i neutralt pH/ kranvatten med och utan tillsatt järncitrat. 

Batch 3 Järncitrat 0 % Järncitrat 0,1 % Järncitrat 0,5 % 

pH 8,5 kranvatten* X X X 

pH 8,5 kranvatten* X X X 

*pH 8,5 odlades i Malmö, där var pH- värdet någorlunda konstant. pH 7,4 odlades i 

Trelleborg, det vattnet varierade väldigt mycket i pH beroende olika dagar och olika tid på 

dygnet (pH 6,8–7,8) pH 7,4 är ett ungefärligt medelvärde.  

Bestämning av järnhalt med spektrofotometri 

Järnhalten i ett livsmedel kan bestämmas genom spektrofotometri (Pharmacia Biotech, 

Novaspec II. Model 80-2088-64, Cambridge, England), där man genom en spektrofotometer 

mäter den mängd ljus som lösningen absorberar. Först gör man en kalibreringskurva där 

koncentrationen av Fe3+ är känd. Det är lämpligt att göra minst fyra olika lösningar till 

kalibreringskurvan (se tabell 10). Av dessa lösningar skapas sedan en kalibreringskurva med 

ett punktdiagram. För att läsa av sina prover kalibreras först spektrofotometern med 

salpeterlösning vilket blir utgångspunkten, den har 0 i absorbans av Fe3+ joner. Därefter 

avläses absorbansen av de okända proverna. Värdet på dessa prov sätts sedan in i 

kalibreringsdiagrammet och sedan avläses skärningspunkten, vilket visar mängd järn i provet.  

Förberedelser av prover 

Först mättes cirka 5 g färska groddar upp i deglar med analysvåg (Ohaus. model: PX224, S/N 

B937262740, Switzerland) sedan askades proven in på en glaskeramikhäll (Gerätewerk malrei 

CK 11 50 Hz), järnet stannade då kvar i askan vid förbränning. Salpetersyra (HNO3) 2 

mol/dm3 tillsattes i degeln vilket fick dra i 5 minuter så allt järn omvandlades från tvåvärt järn 

och i stället bildade trevärt järn. Lösningen hälldes sedan ner i en tratt med filter (Ahlström 

Munksjö 150mm grade 5) och ytterligare salpetersyra hälldes på i filtret, totalt 25 cm3 

salpetersyra användes. 5 ml kaliumtiocyanat (KSCN VWR Chemicals) tillsattes vilket färgade 

dessa joner röda då kaliumtiocyanatet och Fe3+ bildar ett rött färgkomplex. Reaktionsformeln 

för det här är Fe3+ + 6 SCN- → Fe (SCN)6
3-. Således hade det prov som innehöll mest järn 
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rödast färg. Denna lösning hälldes sedan i en kyvett (VWR European Cat. No. 634 – 0675 

VWR Cuvettes PS macro, Tyskland) vilken placerades i spektrofotometern som läste av 

absorbansen i provet vid våglängden 480 nm. 

Kalibreringslösningar 

14 mol/dm3 salpetersyra (HNO3) späddes till 2 mol/dm3, samt kaliumtiocyanat (KSCN) löstes 

upp i destillerat vatten till 1,5 mol/dm3. 

Kalibreringskurvan gjordes genom att späda Järn (III) klorid (Fe3+Cl3 MERCK) först till 

0,001 mol/dm3 med 2 mol/dm3 HNO3 och sen till de kalibreringslösningarna visade i tabell 

10. med hjälp av KSCN. Tabell 9 visar de mängder av varje kemikalie som användes för att 

göra de olika kalibreringslösningarna.  

Tabell 9. Mängd av de olika lösningarna som användes till Kalibreringslösningarna. 

1 mmol/dm3 

Järn(III)Klorid 

2 mol/dm3 

Salpetersyra 

1,5 mol/dm3 

Kaliumtiocyanat 

0,1 ml 9,9 ml 5 ml 

0,5 ml 9,5 ml 5 ml 

1,0 ml 9,0 ml 5 ml 

1,5 ml 8,5 ml 5 ml 

 

Tabell 10. Kalibreringslösningar använda för att göra kalibreringskurvan. 

Kalibreringslösningar 

0,0067 mmol Fe3+Cl3 /dm3 

0,0333 mmol Fe3+Cl3 /dm3 

0,0667 mmol Fe3+Cl3 /dm3 

0,1000 mmol Fe3+Cl3 /dm3 

 

Beräkning av järnhalt 

Järnhalten beräknas genom att absorbansen anges som Y i kalibreringskurvan, x blir då 

järnhalten i mmol/dm3, se funktion 1. Järnhalten tas sen och multipliceras med sin molmassa 

(M) och provvolym (V). Därefter delas svaret med den uppvägda provmängden av groddar 

(G). För att få fram den slutliga enheten multipliceras svaret med 100 för att få det slutliga 

svaret Z i mg/100g, se funktion 2. 
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𝑌 = 12,035𝑥 + 0,0415 (1) 

(
𝑥 ∗ 𝑀 ∗ 𝑉

𝐺
) ∗ 100 = 𝑍 𝑚𝑔/100𝑔 (2) 

Sensorisk bedömning 

Enklare sensorisk bedömning gjordes av 4 testpersoner som ansågs vara kunniga på området. 

De fick smaka på följande groddar. De egenskaper som testades var smak, konsistens och 

utseende. 

1. Groddar med pH 5,8 och 0,1 % tillsatt järn. 

2. Groddar odlade i kranvatten med 0,1 % tillsatt järn. 

3. Groddar odlade i kranvatten utan tillsatt järn. 

Statistik (T-test) 

För att faktiskt påvisa en skillnad mellan groddar med och utan tillsatt järn gjordes T-tester 

mellan de olika resultaten av tillsatta halter. Med en konfidensnivå på 0,95 så bevisas det en 

skillnad på de proverna med och utan tillsatt järn. Alla t-tester som gjordes var inom samma 

batch, och ”utan tillsatt järn” jämfördes med ”0,1%” och ”0,5%” tillsätt järn. 

Resultat 

Förstudie 

Den ena som fick strykas var pH 3,5 där groddarna inte utvecklades ordentligt utan det låga 

pH-värdet hämmade utvecklingen för mycket. Den andra som fick strykas var tillsatt järncitrat 

med 1 %, det visade sig vara för starkt och hämmade utvecklingen det med. De andra halterna 

användes i olika kombinationer under studien. 

Bestämning av järnhalt 

I figurerna 6 och 7 visas järnhalterna i groddarna per 100 g ifrån de olika odlingarna som 

gjordes. Medelvärde och standardavvikelse finns också med. I Bilaga I-III finns rådata för alla 

odlingar som gjordes. 
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Figur 6. Medelhalt av järn i groddar odlade        Figur 7. Medelhalt av järn i groddar groddade  

i oreglerat pH                                                       i pH 5,8 

 

Figur 8-10 visar järnhalt efter tillsatt mängd, i olika pH samt livsmedelsverkets data för 

groddar som jämförelse. Se bilaga IV för näringsvärde för groddar enligt livsmedelsverket. 

 

Figur 8. Järnhalter i Prover, samt Livsmedelsverkets data över Järnhalt i groddar 

 

Figur 9. Järnhalter i Prover, samt Livsmedelsverkets data över Järnhalt i groddar 
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Figur 10. Järnhalter i Prover, samt Livsmedelsverkets data över Järnhalt i groddar 

Sensoriskt test 

Enligt figur 11 nedan kan man se att järnet färgat skaldelarna svarta. De neutrala groddarna 

som helt saknar tillsatser/odlade i enbart kranvatten, där är skaldelarna bruna, även groddarna 

har en nyans av brunt i sig. Groddarna i mitten som är odlade neutralt/kranvatten har fått 

tillsats av 0,1 % järn. Och längst till vänster är groddar som odlats med tillsats av 

askorbinsyra för att uppnå pH 5,8 samt en tillsats av 0,1 % järn. Den sensoriska bedömningen 

av groddarna resulterade även i att groddarna med både tillsatt järn och tillsatt askorbinsyra 

upplevdes krispigare, smakrikare och de upplevdes även vara de som såg mest aptitliga ut. 

Kontrasten mellan de svarta skaldelarna och de riktigt vita groddelarna upplevdes fräschare. 

Syrligheten från askorbinsyran upplevdes angenäm. Det var även de groddar som ansågs vara 

de mest spänstiga. Smakmässigt fanns det väldigt lite skillnader mellan de helt neutrala 

groddarna och de groddar med enbart tillsatt järn, men åter igen upplevdes den visuella 

kontrasten mellan mörkt skal och ljus grodd se mer aptitlig ut än de helt neutrala som hade 

bruna skal och brunaktiga groddar. Groddarna presenterades enligt figur 6 för testpersonerna. 

Det som bedömdes var smak, konsistens och en visuell bedömning av groddarna.  

 

Figur 11. Bild över groddar odlade med och utan tillsatt järn samt till vänster i bild groddar med både järn och 

askorbinsyra tillsatt. Egen bild.     
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Diskussion 

Groddar odlade i pH 5,8 var de prover som var mest spännande då de i teorin skulle vara ”de 

bästa”. Rent smak- och texturmässigt var de absolut just det. Det visade sig också att de hade 

en bättre upptagningsförmåga vid 0,5% (figur 6 och 7) tillsatt järn, precis som Monika 

Ahlström på LMI-jordnära experter hade förutspått. Även om groddarna odlade i oreglerat pH 

med 0,1% tillsatt järn visade sig ha ett högre järninnehåll än de med samma tillsatta mängd 

järn men vid pH 5,8. Det är svårt att säga vad det kan bero på, då det i teorin är den odlingen 

med pH 5,8 bör ha ett högre upptag (Baramineraler, figur 5). Vid 0,5% tillsatt järn var det 

tydligt att pH spelade stor roll, eftersom järnupptagen var ca 1,5 gånger högre i pH 5,8 än i 

oreglerat pH.  

Våra jämförelser med Livsmedelsverket (figur 8–10) visar att våra oberikade groddar 

innehåller väldigt lite järn i förhållande till Livsmedelsverkets data. Mängden järn i dessa 

borde stämt överens med Livsmedelsverkets siffror för att vi skulle vara säkra på att våra 

resultat är tillförlitliga. Felkällan till detta har vi ej hittat, vi har även tagit hjälp av lärare och 

handledare för att kontrollräkna på spädningar och prover, och inga fel har hittats.  

Det är viktigt att nämna att alla prover med 4,5 pH (bilaga III) är obrukbara då de inte 

sköljdes innan inaskningen, och därmed har järnlösning kvar på utsidan, vilket gör att det 

finns mer järn på de groddarna än vad som borde förekomma. Den data kommer inte 

diskuteras annat än som felkälla. De smakade inte heller särskilt bra, utan var mest sura. 

Under blötläggningen av fröerna skedde en kemisk reaktion där järncitratet reagerade med 

något i frönas skal. En möjlig förklaring hade kunnat vara att fytinsyran som innehåller 6 

negativt laddade fosfatgrupper (se figur 5), möjligen frigör fosfat när fytas bildas och bryter 

ner fytinsyran. Det lösa fosfatet hade då kunnat reagera med järncitratet och bilda järnfosfat- 

vilket är svart. De svarta skalen se figur 11 gav en mycket behaglig färg på skalet speciellt när 

det även var tillsatt askorbinsyra till dem. Kontrasten mellan de krispigt vita groddarna och de 

svarta skalen gjorde att de såg aptitliga ut. 

Det gjordes även en smakjämförelse på de olika groddarna där testpersonerna ansåg att 

groddarna med pH 5,8 och med tillsatt 0,1 % järn var de groddarna som de föredrog. De 

smakade lite syrligare och friskare än de som var helt neutrala samt såg de aptitligare ut med 

tillsatt askorbinsyra. Alla de andra groddarna smakades också på, och skillnaden var inte 

särskilt stor, förutom på de med pH 4,5 vilka var rätt sura. 
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Dilemmat med denna studie är att det idag inte är tillåtet att berika obearbetade färska frukter 

och grönsaker för att inte skapa en förvirring hos konsumenten (Förordning (EG) 1925/2006). 

Men kanske är det just berikning av olika frukter och grönsaker som hade fått konsumenterna 

att äta mer frukt och grönt över lag. I dagens samhälle finns det relativt mycket kunskaper om 

kosten och kostvanors betydelse för hälsan. Och i takt med att denna stiger kan det finnas 

utrymme för en ändring i gällande lagar. För det finns en lockande marknadsföring idag 

gällande olika produkter med påstådda hälsoeffekter som konsumenten köper. De blir lockade 

att köpa berikade produkter. Hade man i stället marknadsfört frukt och grönt som berikade 

kanske konsumtionen av dessa hade ökat vilket i sig hade haft positiva effekter för hälsan, för 

även om många vet att frukt och grönt är nyttigt väljer många diverse kosttillskott i stället. 

Detta för att de kanske lättare kan se vad för näringsämnen som finns i när det står på en 

innehållsförteckning.  

Studien i stort visar att med hjälp av järnberikning och med eller utan justerat pH kan man öka 

järnhalten i groddar, se figur 6 och 7. Det känns som ett steg i rätt riktning,  

Felkällor 

Groddningarna odlades under olika förhållanden olika batcher då det inte var logistiskt 

möjligt att göra det annorlunda på grund utav corona. Det skilde mycket i de olika neutrala 

pH-värdena (med neutralt menas kranvatten innan tillsatser) vilket resulterade i att mängden 

askorbinsyra som användes för att sänka pH-värdet var olika vid olika batcher och vid olika 

sköljningar. Kranvattnets pH-värde var olika under olika dagar och tid på dygnet, detta kan 

bero på att i Trelleborg där Jessica bor i ett gammalt hus, har gamla rör där det kan ske en 

järnfällning, samt att pH kan variera vid stillastående vatten i rören. Nils som bor i en ny 

lägenhet i Malmö hade även ett högre och stabilare pH normalt sett än Jessica. Dock ansågs 

inte askorbinsyran vara en avgörande faktor i sammanhanget då det egentligen hade kunnat 

användas exempelvis saltsyra. Utan vi ansåg det vara viktigare att vid varje sköljning anpassa 

mängden askorbinsyra för önskat pH-värde. 

Konklusion 

Det är möjligt att berika groddar med järn vilket vi sett i denna studie och tanken är att detta 

experiment hade kunnat ligga till grund för att liknande studier skulle kunna göras på andra 

grönsaker och frukter med. Dock hade det kunnat vara bra att göra att de i en mer kontrollerad 

miljö för exaktare resultat. 
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Källförteckning figurer: 

*Figur 1, Källa: Creative Commons CC BY-SA 

*Figur 3, Källa: Creative Commons CC BY-SA 

*Figur 5, Baramineraler, tillstånd av produktansvarig Bengt Syrén 2021-04-08 

*Figur 4, Källa: Creative Commons CC BY-SA 
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Bilaga I. 

Rådata för groddbatchen 5,8 pH 

5,8 pH 
               

Degelvikt 
    

Innan askning 
   

Provvikt 
     

 
1 2 3 

  
1 2 3 

  
1 2 3 

  

0% Oreg 10,8906 16,1533 17,1277 
 

0% Oreg 16,0516 21,9857 22,2771 
 

0% Oreg 5,161 5,8324 5,1494 
  

0% 16,241 14,5413 18,7854 
 

0% 20,9869 19,5368 23,3847 
 

0% 4,7459 4,9955 4,5993 
  

0% 15,1889 13,747 16,3149 
 

0% 20,6072 17,7938 21,534 
 

0% 5,4183 4,0468 5,2191 
  

0,1% 11,6313 15,8612 14,1747 
 

0,1% 16,8628 21,1741 20,3317 
 

0,1% 5,2315 5,3129 6,157 
  

0,1% 15,4226 16,609 12,8678 
 

0,1% 21,5472 22,3239 16,74 
 

0,1% 6,1246 5,7149 3,8722 
  

0,5% 14,033 18,5616 16,1726 
 

0,5% 18,9803 23,8964 21,3164 
 

0,5% 4,9473 5,3348 5,1438 
  

0,5% 18,4528 13,2356 18,6023 
 

0,5% 23,5571 19,0093 23,0991 
 

0,5% 5,1043 5,7737 4,4968 
  

                

Absorbans 
   

X-värde mmol/dm3 
   

mg/100g 
     

 
1 2 3 

  
1 2 3 

  
1 2 3 Medel Stdav. 

0% Oreg 0,068 0,074 0,079   0% Oreg 0,0022 0,0027 0,0031   0% Oreg 0,0715 0,0776 0,1014 0,0835 0,0158 

0% 0,093 0,111 0,067   0% 0,0043 0,0058 0,0021   0% 0,1511 0,1937 0,0772 0,1406 0,0589 

0% 0,059 0,05 0,055   0% 0,0015 0,0007 0,0011   0% 0,0450 0,0292 0,0360 0,0367 0,0079 

0,1% 0,161 0,209 0,246   0,1% 0,0099 0,0139 0,0170   0,1% 0,3180 0,4389 0,4624 0,4064 0,0775 

0,1% 0,192 0,233 0,247   0,1% 0,0125 0,0159 0,0171   0,1% 0,3421 0,4665 0,7388 0,5158 0,2029 

0,5% 0,744 0,626     0,5% 0,0584 0,0486     0,5% 1,9769 1,5253 
 

1,7511 0,3193 

0,5% 0,978 1,13 0,865   0,5% 0,0778 0,0904 0,0684   0,5% 2,5543 2,6247 2,5495 2,5762 0,0421 
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Bilaga II. 

Rådata för groddbatchen Oreglerat pH 

Oregelerat pH 
              

Degelvikt 
    

Innan askning 
   

Provvikt 
     

 
1 2 3 

  
1 2 3 

  
1 2 3 

  

0% 13,748 15,1907 18,4552 
 

0% 18,0752 20,0663 23,1089 
 

0% 4,3272 4,8756 4,6537 
  

0% 16,6118 18,5649 15,4254 
 

0% 20,9671 22,8662 20,1892 
 

0% 4,3553 4,3013 4,7638 
  

0,1% 14,5417 17,1293 16,1552 
 

0,1% 19,444 21,6386 20,7172 
 

0,1% 4,9023 4,5093 4,562 
  

0,1% 15,8638 16,2453 11,6359 
 

0,1% 20,2575 20,1739 15,7183 
 

0,1% 4,3937 3,9286 4,0824 
  

0,5% 16,1752 14,0387 13,2372 
 

0,5% 21,0312 17,9775 17,9366 
 

0,5% 4,856 3,9388 4,6994 
  

0,5% 18,7886 14,179 10,8932 
 

0,5% 22,7128 18,1185 15,5953 
 

0,5% 3,9242 3,9395 4,7021 
  

                

Absorbans 
   

X-värde mmol/dm3 
  

mg/100g 
     

 
1 2 3 

  
1 2 3 

  
1 2 3 Medel Stdav. 

0% 0,028 0,044 0,043 
 

0% 0,0011 0,0025 0,0024 
 

0% 0,0445 0,0843 0,0854 0,0714 0,0233 

0% 0,042 0,049 0,077 
 

0% 0,0023 0,0029 0,0051 
 

0% 0,0881 0,1114 0,1809 0,1268 0,0483 

0,1% 0,31 0,252 0,261 
 

0,1% 0,0241 0,0194 0,0201 
 

0,1% 0,8248 0,7210 0,7396 0,7618 0,0553 

0,1% 0,227 0,256 0,318 
 

0,1% 0,0174 0,0197 0,0248 
 

0,1% 0,6623 0,8415 1,0172 0,8403 0,1774 

0,5% 0,284 0,406 0,551 
 

0,5% 0,0220 0,0320 0,0438 
 

0,5% 0,7595 1,3594 1,5607 1,2265 0,4168 

0,5% 0,36 0,497 0,504 
 

0,5% 0,0282 0,0394 0,0399 
 

0,5% 1,2043 1,6745 1,4233 1,4341 0,2353 
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Bilaga III. 

Rådata för groddbatchen 4,5 pH 

4,5 pH 
               

Degelvikt 
    

innan askning 
    

Provvikt 
     

 
1 2 3 

  
1 2 3 

  
1 2 3 

  

0% Oreg 16,3602 13,747 14,1756 
 

0% Oreg 17,6311 15,3666 15,6115 
 

0% Oreg 1,2709 1,6196 1,4359 
  

0% Oreg 17,1282 15,8618 16,2425 
 

0% Oreg 18,544 17,3131 17,7347 
 

0% Oreg 1,4158 1,4513 1,4922 
  

0% 15,1879 10,8907 14,5421 
 

0% 16,6651 12,4024 16,2185 
 

0% 1,4772 1,5117 1,6764 
  

0% 16,1542 11,6312 18,785 
 

0% 17,6279 14,008 21,4016 
 

0% 1,4737 2,3768 2,6166 
  

0,1% 16,6098 15,424 16,1753 
 

0,1% 17,8205 16,8371 17,6542 
 

0,1% 1,2107 1,4131 1,4789 
  

0,1% 13,2345 12,0107 18,6029 
 

0,1% 14,9063 13,7913 20,196 
 

0,1% 1,6718 1,7806 1,5931 
  

0,5% 14,0342 18,4559 18,5626 
 

0,5% 15,1977 19,313 19,7112 
 

0,5% 1,1635 0,8571 1,1486 
  

0,5% 13,9139 12,868 13,1484 
 

0,5% 15,1023 13,7269 14,4912 
 

0,5% 1,1884 0,8589 1,3428 
  

                

Absorbans 
    

X-värde mmol/dm3 
  

mg/100g 
     

 
1 2 3 

  
1 2 3 

 
 1 2 3 medel stdav. 

0% Oreg x 0,032 0,033 
 

0% Oreg 
 

-0,0083 -0,0082 
 

0% Oreg 
 

-0,8596 -0,9588 -0,9092 0,0702 

0% Oreg 0,032 0,054 0,061 
 

0% Oreg -0,0083 -0,0063 -0,0056 
 

0% Oreg -0,9833 -0,7261 -0,6340 -0,7811 0,1810 

0% 0,028 0,028 0,026 
 

0% -0,0087 -0,0087 -0,0089 
 

0% -0,9841 -0,9616 -0,8855 -0,9437 0,0517 

0% 0,041 0,027 0,034 
 

0% -0,0075 -0,0088 -0,0081 
 

0% -0,8507 -0,6181 -0,5203 -0,6630 0,1697 

0,1% 0,251 0,357 0,404 
 

0,1% 0,0118 0,0215 0,0258 
 

0,1% 1,6327 2,5527 2,9280 2,3712 0,6665 

0,1% 0,249 0,279 0,164 
 

0,1% 0,0116 0,0144 0,0038 
 

0,1% 1,1640 1,3520 0,4007 0,9722 0,5038 

0,5% 0,602 0,395 0,196 
 

0,5% 0,0440 0,0250 0,0067 
 

0,5% 6,3396 4,8907 0,9844 4,0715 2,7700 

0,5% 0,59 0,515 0,898 
 

0,5% 0,0429 0,0360 0,0712 
 

0,5% 6,0514 7,0297 8,8840 7,3217 1,4387 
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Bilaga IV.  

Innehåll 100 g alfalfagroddar. Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas hämtad 2021-03-30 Sök näringsinnehåll - Livsmedelsverket (slv.se) 

Näringsinnehåll alfalfagroddar /100 g Mängd 

Energi (kcal) 32 

Energi (kJ) 133 

Kolhydrater (g) 0,9 

Fett (g) 0,7 

Protein (g) 4 

Fibrer (g) 3 

Vatten (g) 91 

Tiamin (mg) 0,08 

Riboflavin (mg) 0,13 

Vitamin C (mg) 8 

Niacin (mg) 0,5 

Niacinekvivalenter (NE) 1,17 

Vitamin B6 (mg) 0,03 

Folat (µg) 36 

Vitamin A (RE) 8 

β-Karoten (µg) 96 

Vitamin D (µg) 0 

Vitamin E (mg) 0,2 

Fosfor (mg) 70 

Jod (µg) 1 

Järn (mg) 1 

Kalcium (mg) 32 

Kalium (mg) 79 

Magnesium (mg) 27 

Natrium (mg) 6 

Salt (g) 0,02 

Selen (µg) 1 

Zink (mg) 0,9 

 

http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall/Home/FoodDetails/376?sokord=Alfalfagroddar&soktyp=1&kategoriId=

