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Inledning
I slutet av 1999 genomfördes en undersökning av näringskomponenter i svensk hårdost med
syfte att ta fram aktuella näringsvärden för svensk ost, representativa för svensk ost-
produktion och konsumtion, som behövs för att kunna värdera ostens betydelse som
näringskälla. I undersökningen ingick 9 sorters hårdost med olika fetthalt insamlade från olika
ysterier som analyserades för en rad olika näringsämnen. Resultaten från denna undersökning
finns presenterade i Svensk Mjölk Rapport nr 4986 - Näringskomponenter i ost.
Utifrån de analyserade värdena från ovan nämnda rapport har näringsvärdesinnehållet i
svensk hårdost beräknats fram. Tillvägagångssättet vid dessa beräkningar redovisas i denna
rapport. Detta arbete genomfördes i en grupp bestående av Rangne Fonden Arla Foods, Bengt
Frans Nilsson Skånemejerier, Helena Lindmark Månsson Svensk Mjölk och Erik Svensson
Svensk Mjölk. Arbetet genomfördes i samråd med Livsmedelsverket som fått resultaten och
lagt in dessa i livsmedelstabeller och i dataprogrammet PC-kost.
Dessa värden ligger även till grund för nya näringsdeklarationer för svensk hårdost.
I bilaga 1 redovisas analys av folsyra i ost

Sammanfattning av undersökningen
Undersökningen omfattade de vanligast tillverkade ostarna i Sverige. Ysteri och antal prov
per ostsort valdes ut efter statistik från Svensk Mjölk över vilka ysterier som producerar störst
mängd av respektive ostsort. Hänsyn togs även till ysteriernas geografiska spridning.
Hela konsumtionsfärdiga ostar transporterades från olika ysterier till Svensk Mjölk i Lund där
ostarna förvarades i kyl (+4°C) i högst 6 dagar innan de skickades till olika laboratorier för
analys.

De ostar som analyserades, deras fetthalt, ursprung och lagringstid är sammanställda i
tabell 1.

Tabell 1. Analyserade ostsorter, antal ostar, ysterier och ungefärlig lagringstid.

Ost Fett Antal Ysterier Lagringstid
(mån)

Västan® 10% 1 Östersund 3
Herrgård™ 17% 1 Umeå 3,5
Svensk Edamer 23% 2 Falkenberg, Stånga 1,5
Hushållsost 26% 1 Falkenberg -
Grevé® 28% 3 Bollnäs, Kalmar, Örnsköldsvik 3-4
Herrgård™ 28% 2 Borgholm, Kristianstad 2,5-5
Drabant® 28% 1 Stånga 1,5
Svecia 28% 1 Borgholm 4
Präst™ 31% 2 Falköping, Kalmar 5-5,5
Gräddost 38% 1 Västervik 1

Analyser
Ostarna analyserades för vattenhalt, aska, protein, fett, laktos, glukos, galaktos, vattenlösliga
vitaminer (tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folsyra, vitamin B12), mineraler (natrium,
kalium, kalcium, fosfor, magnesium, järn, zink, selen, jod, kloridhalt), mjölksyra och
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aminosyrasammansättning. Analysmetoderna som använts beskrivs i Svensk Mjölk Rapport
nr 4986 Näringskomponenter i ost.
Ostarnas innehåll av de fettlösliga vitaminerna retinol, β-karoten, retinolekvivalenter, vitamin
D, α-tokoferol och vitamin K beräknades fram med hjälp av analyser från silomjölk (Svensk
Mjölk Rapport nr 4968 - Den svenska mejerimjölkens sammansättning). Detta ansågs
tillräckligt tillförlitligt då dessa vitaminer till nästan 100% följer med fettet till osten.

Beräkningsprinciper
De analysresultat som ligger till grund för beräkningarna är hämtade från Svensk Mjölk
Rapport nr 4986 Näringskomponenter i ost. Som utgångsvärde för flera av beräkningarna
används den analyserade halten i hårdost 28%, vilket är ett medelvärde av de 7 ostar med
fetthalt 28% som analyserades i undersökningen. De ostar som ingått i denna undersökningen
är tillverkade från juli till november 1999.

Komponenter som vi identifierade som vattenlösliga och följer med vattnet vid tillverkningen
beräknades efter ostens vattenhalt. Komponenter som vi identifierade att följa med proteinet
vid tillverkningen beräknades efter ostens proteinhalt. Några av komponenterna har enligt
undersökningen Den svenska mejerimjölkens sammansättning 1996 en årstidvariation. Vi
anser efter bedömning att inte någon korrigering behöver göras för årstidsvariation.

Undersökningen Den svenska mejerimjölkens sammansättning 1996 visar en variation under
året avseende fettlösliga vitaminer och fettsyrasammansättning. Ostens innehåll av dessa
komponenter är beräknade efter mjölkens årsmedelvärde.

Vid beräkningar har anvisningar från SLV använts.

Energi (kJ)
Energi i kJ beräknades från protein, fett och kolhydrater. Kolhydraterna består helt av
organiska syror, vilket gör att 13 kJ istället för 17 kJ har använts vid beräkning av
energivärdet.
1 gram protein 17 kJ
1 gram fett 37 kJ
1 gram kolhydrater 17 kJ
1 gram organiska syror 13 kJ

Energi (kcal)
Energi i kcal beräknades enligt formeln;

Energi (kJ) × 0,239 = Energi (kcal)

Vatten (g/100g)
Vattenhalten beräknades med linjär regression utifrån analyserade värden, med undantag av
ost med fetthalt 26% och 38%. Vattenhalten för ost med 26% fetthalt sänktes 0,8 g, från 44,4
till 43,6 g/100g med anledning av att
- den analyserade osten hade en lägre fetthalt än 26% och därmed en hög vattenhalt.
- det beräknade kolhydratvärdet blev för lågt jämfört med den analyserade mjölksyrahalten.
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Vattenhalten varierar mellan ostsorter, mellan ostar av samma sort och mellan filmförpackad
och vaxad ost. Hushållsost (fetthalt 26%) och Gräddost (fetthalt 38%) har i sig en högre
vattenhalt för att få en konsistens som kännetecknar dessa ostsorter.

Aska (g/100g)
Askhalten beräknades i relation till vattenhalten. Den analyserade halten aska i ost med
fetthalt 28% användes som utgångsvärde.

Protein (g/100g)
Proteinhalten beräknades med linjär regression utifrån analyserade värden, med undantag av
ost med fetthalt 26% och 38%. Hushållsost (26%) och Gräddost (38%) har som ostsorter en
högre vattenhalt, vilket innebär att de har en lägre proteinhalt.

Fett (g/100g)
Deklarerade värden användes.

Fettsyror, mättade (g fettsyror/100g)
Beräknades enligt formeln;

Fett (g/100g ost) × 0,945* × (70,4/100) (% av total fettsyror)**
* Fetthalten multipliceras med faktorn 0,945 för att få fram mängden fettsyror av totalfettet.
** Årsmedelvärdet från Svenska mejerimjölkens sammansättning 1996

Fettsyror, omättade (g fettsyror/100g)
Beräknades enligt formeln;

Fett (g/100g ost) × 0,945* × (24,1/100) (% av total fettsyror)**
* Fetthalten multipliceras med faktorn 0,945 för att få fram mängden fettsyror av totalfettet.
** Årsmedelvärdet från Svenska mejerimjölkens sammansättning 1996

Fettsyror, fleromättade (g fettsyror/100g)
Beräknades enligt formeln;

Fett (g/100g ost) × 0,945* × (2,1/100) (% av total fettsyror)**
* Fetthalten multipliceras med faktorn 0,945 för att få fram mängden fettsyror av totalfettet.
** Årsmedelvärdet från Svenska mejerimjölkens sammansättning 1996

Kolesterol (mg/100g)
Beräknades med hjälp av faktorn 3,2 mg kolesterol/g fett*, vilket ger efter multiplicering med
fetthalten en total kolesterolhalt på 13,78 mg kolesterol /100g mjölk. I mjölk fördelar sig
kolesterolet mellan vatten- och fettfasen som 13/87. Vid beräkningarna användes två faktorer,
en för fettet, 2,78 mg kolesterol/g fett och en för vatten, 0,021 mg kolesterol/g vatten.
Halten kolesterol beräknades enligt formeln;
(Fett (g/100g ost) × 2,78 (mg kolesterol/g fett) + (Vatten (g/100g ost) × 0,021 (mg
kolesterol/g vatten))
* Årsmedelvärdet från Svenska mejerimjölkens sammansättning 1996
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Organiska syror t.ex. mjölksyra (g/100g)
De organiska syrorna i osten utgör ostens kolhydrater och består till största delen av
mjölksyra. Halten beräknas till samma som halten kolhydrater.
Kolhydrater (g/100g)
Beräknades enligt formeln:

Kolhydrater (g/100g) = 100 - vatten (g/100g) - aska (g/100g) - protein (g/100g) - fett (g/100g)

(Formel från Livsmedelsverkets livsmedelstabeller)

Laktos, Glukos, Galaktos (g/100g)
Analyserade värden.
Halten ligger under analysmetodens detektionsgräns, < 0,1 g/100g.

Retinol (µg/100g)
Beräknades enligt formeln;

Fett (g/100g ost) × (36,2/4,34) (µg retinol/g fett)*
* Årsmedelvärdet från Svenska mejerimjölkens sammansättning 1996

β-karoten (µg/100g)
Beräknades enligt formeln;

Fett (g/100g ost) × (20/4,34) (µg β-karoten/g fett)*
* Årsmedelvärdet från Svenska mejerimjölkens sammansättning 1996

Retinolekvivalenter (µg/100g)
Beräknades enligt formeln;

Fett (g/100g ost) × (39,6/4,34) (µg retinolekvivalenter/g fett)*
* Årsmedelvärdet från Svenska mejerimjölkens sammansättning 1996

Vitamin D (µg/100g)
Beräknades enligt formeln;

Fett (g/100g ost) × (0,03/4,34) (µg vitamin D /g fett)*
* Årsmedelvärdet från Svenska mejerimjölkens sammansättning 1996

α-tokoferol (µg/100g)
Beräknades enligt formeln;

Fett (g/100g ost) × (101/4,34) (µg α-tokoferol/g fett)*
* Årsmedelvärdet från Svenska mejerimjölkens sammansättning 1996

Vitamin K (µg/100g)
Beräknades enligt formeln;

Fett (g/100g ost) × (0,41/4,34) (µg vitamin K/g fett)*
* Årsmedelvärdet från Svenska mejerimjölkens sammansättning 1996
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Tiamin (µg/100g)
Analyserade värden

Avrundas till två grupper (0,03 mg/100g för 10, 17, 23, 26% och 0,02 mg/100g för 28, 31,
38%)

Riboflavin (µg/100g)
Riboflavinhalten beräknades i relation till vattenhalten. Den analyserade halten riboflavin i ost
med fetthalt 28% användes som utgångsvärde (se exempel).

Niacin (µg/100g)
Niacinhalten beräknades i relation till vattenhalten. Den analyserade halten niacin i ost med
fetthalt 28% användes som utgångsvärde.

Niacinekvivalenter (µg/100g)
Halten niacinekvivalenter beräknades enligt formeln;

Protein (g/100g) × (Tryptofan (mg/g protein)/60) + Niacin (mg/100g) = Niacinekvivalenter
(mg/100g)

Proteinhalt, se protein.
Tryptofanhalten beräknades i relation till proteinhalten. Den analyserade halten tryptofan i ost
med fetthalt 28% användes som utgångsvärde.
Niacinhalt, se niacin.

Vitamin B6 (mg/100g)
Vitamin B6-halten beräknades i relation till vattenhalten. Den analyserade halten vitamin B6 i
ost med fetthalt 28% användes som utgångsvärde.

Folacin (µg/100g)
Folathalten beräknades med linjär regression utifrån analyserade värden.

Halten av folat i ost bygger på resultat från omanalyser med en mikrobiologisk metod (se
bilaga 1).

Vitamin B12 (µg/100g)
Vitamin B12-halten beräknades i relation till vattenhalten. Den analyserade halten vitamin B12

i ost med fetthalt 28% användes som utgångsvärde.

Natrium (mg/100g)
Natriumhalten beräknades efter riktvärdet för salthalt som är kännetecknande för olika
ostsorter; 1,1g/100g. Undantag; 23%; 1,2g/100g, 26%; 1,0 g/100g och 38%;1,2 g/100g.
Salthalten varierar stort i ost.

Kalium (mg/100g)
Kaliumhalten beräknades i relation till vattenhalten. Den analyserade halten kalium i ost med
fetthalt 28% användes som utgångsvärde.

Kalcium (mg/100g)
Kalciumhalten beräknades med linjär regression utifrån analyserade värden.
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Fosfor (mg/100g)
Fosforhalten beräknades med linjär regression utifrån analyserade värden.

Magnesium (mg/100g)
Magnesiumhalten beräknades med linjär regression utifrån analyserade värden.

Järn (mg/100g)
Analyserade värden.
(Analyserad halt (1 prov) i ost med fetthalt 38% ändrades från 0,15 till 0,11 mg/100g).
Zink (mg/100g)
Zinkhalten beräknades i relation till proteinhalten. Den analyserade halten zink i ost med
fetthalt 28% användes som utgångsvärde.

Selen (µg/100g)
Selenhalten beräknades i relation till proteinhalten. Den analyserade halten selen i ost med
fetthalt 28% användes som utgångsvärde.

Jod (µg/100g)
Jodhalten beräknades i relation till vattenhalten. Den analyserade halten jod i ost med fetthalt
28% användes som utgångsvärde.



9

Beräkningsexempel
Exempel 1.

Protein (g/100g)
Proteinhalten beräknades med linjär regression utifrån analyserade värden, med undantag av
ost med fetthalt 26% och 38%.

Beräkning;

Analyserad proteinhalt läggs in i ett diagram mot analyserad fetthalt för de 13 ostarna. Ur
diagrammet tas formeln;

y = -0,2954x + 35,354

Proteinhalten för t.ex. hårdost 17% beräknas

y = -0,2954 × 17 + 35,354

y = 30,3

Proteinhalten för hårdost 17% = 30,3 g/100g

Proteinhalt 
(Linjär regression; 10,17,23,28,31)

y = -0,2954x + 35,354
R2 = 0,6939
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Exempel 2.

Kalcium (mg/100g)
Kalciumhalten beräknades med linjär regression utifrån analyserade värden.

Beräkning;

Analyserad kalciumhalt läggs in i ett diagram mot analyserad fetthalt i de 15 ostarna. Ur
diagrammet tas formeln;

y = -12,361x + 1092,2

Kalciumhalten för t.ex. hårdost 17% beräknas

y = -12,361 × 17 + 1092,2
y =  882

Kalciumhalten för hårdost 17% ˜  880 mg/100g

Kalcium 
(Linjär regression; 10,17,23,26,28,31,38)

y = -12,361x + 1092,2

R2 = 0,7427
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Exempel 3.

Riboflavin (µg/100g)
Riboflavinhalten beräknades i relation till vattenhalten. Den analyserade halten riboflavin i ost
med fetthalt 28% användes som utgångsvärde.

Beräkning;

Analyserad riboflavinhalt i hårdost 28% = 0,292 mg/100g
Vattenhalt i hårdost 28% = 39,8 g/100g

0,292/39,8 = 0,00734 mg/g vatten

Riboflavinhalten för t.ex. hårdost 17% beräknas

Vattenhalt i hårdost 17% =46,8 g/100g

46,8 × 0,00734 = 0,344

Riboflavinhalten för hårdost 17% = 0,344 mg/100g
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Näringsvärden i svensk hårdost

Näringsvärden i ost per
100g

Hårdost Hårdost Hårdost Hårdost Hårdost Hårdost Hårdost
10% 17% 23% 26% 28% 31% 38%

Energi** (kJ) 940 1164 1355 1404 1515 1611 1758
Energi** (kcal) 225 278 324 335 362 385 420
Vatten* (g) 51,3 46,8 43,0 43,6 39,8 37,9 37,5
Aska* (g) 4,8 4,4 4,0 4,1 3,7 3,5 3,5
Protein* (g) 32,4 30,3 28,6 24,9 27,1 26,2 19,8
Fett* (g) 10 17 23 26 28 31 38
Fettsyror, mättade** (g) 6,7 11,3 15,3 17,3 18,7 20,7 25,3
Fettsyror, omättade** (g) 2,3 3,9 5,2 5,9 6,4 7,1 8,7
Fettsyror, fleromättade** (g) 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8
Kolesterol** (mg) 29 48 65 73 79 87 106
Organiska syror t.ex.
mjölksyra* (g)

1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2

Kolhydrater** (g) 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2
Laktos* (g) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Glukos* (g) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Galaktos* (g) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Retinol** (µg) 83 142 192 217 234 259 317
β-karoten** (µg) 46 78 106 120 129 143 175
Retinolekv.** (µg) 91 155 210 237 256 283 347
Vitamin D** (µg) 0,07 0,12 0,16 0,18 0,19 0,21 0,26
α-tokoferol** (µg) 233 396 535 605 652 721 884
Vitamin K** (µg) 0,9 1,6 2,2 2,5 2,6 2,9 3,6
Tiamin* (µg) 29 26 28 27 19 21 23
Riboflavin* (mg) 0,377 0,344 0,316 0,320 0,292 0,278 0,275
Niacin* (µg) 57 52 48 48 44 42 42
Niacinekv.* (µg) 7200 6700 6300 5500 6000 5800 4400
Vitamin B6* (mg) 0,055 0,051 0,046 0,048 0,043 0,041 0,041
Folacin* (µg) 43 39 36 34 33 32 28
Vitamin B12* (µg) 1,9 1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4
Natrium*  (mg) 430 430 470 390 430 430 470
Kalium* (mg) 110 99 91 92 84 80 79
Kalcium* (mg) 970 880 810 770 750 710 620
Fosfor* (mg) 660 600 550 530 510 490 430
Magnesium* (mg) 40 36 33 32 31 29 25
Järn* (mg) 0,20 0,20 0,19 0,14 0,14 0,11 0,11
Zink* (mg) 4,0 3,7 3,5 3,0 3,3 3,2 2,4
Selen* (µg) 11,8 11,1 10,4 9,1 9,9 9,6 7,2
Jod* (µg) 21 19 17 18 16 15 15
* analyserade grunddata
** beräknade grunddata

Resultaten i tabellen är presenterade med samma noggrannhet som analysresultaten.



13

Bilaga 1

Folsyra i hårdost

Bakgrund
I slutet av 1999 genomfördes en undersökning av näringskomponenter i svensk hårdost. I
undersökningen ingick 9 sorters hårdost med olika fetthalter som samlades in från olika
ysterier. Innehållet av folsyra i ostarna analyserades med hjälp av ett RPBA-kit, Radio Protein
Binding Assay (Metod 1). Vid en jämförelse med tidigare undersökningar så var halten
folsyra låg. Därför analyserades ostarna om med en annan metod, mikrobiologisk bestämning
av totalhalt av folater med trienzymatisk extraktion (Metod 2) som valdes efter
rekommendation av SLV.

Analysmetoder

Metod 1

Folsyra
Metod Forssén, Karin. 2000. RPBA bestämning av folater i ost. SLU, Uppsala

Personligt meddelande
Princip Proven värmeextraheras i kokande vatten i 12 minuter, därefter tillsätts

chicken pancreas och proven inkuberas vid 37ºC i 3 timmar. Enzymerna
inaktiveras genom kokning och proven centrifugeras sedan och späds till 50
ml mätkolv. Under uppbearbetningen hålls proven i kvävgasatmosfär samt
skyddas för solljus och belysning för att förhindra oxidering av folaterna.
Folaterna kvantifieras i ett kommersiellt RPBA-kit, Radio Protein Binding
Assay (Quantaphase II B12 and Folate Radioassay, BIO-RAD).

Laboratorium Svenska Mejerilaboratoriet AB, Lund

Metod 2

Folsyra
Metod AACC Method 86-47. (2000) Total Folate in Cereal Products,

Microbiological Assay Using Trienzyme Extraction. Approved Methods of
the American Association of Cereal Chemists 10th ed, The Association, St.
Paul MN 2000.

Princip En lämplig mängd prov (ca 2 g) vägs in och homogeniseras. Standardprov
späds från stamlösning och behandlas som prov dvs. följer med genom hela
analysen. Proven extraheras i 0,1 M fosfatbuffert i 15 min vid 121ºC och
genomgår sedan enzymbehandling (proteas 3 h, amylas 2 h och konjugas 16
h). Proven pH-justeras till pH 4,5, filtreras och späds. Spädning av prov
(duplikat vid 4 koncentrationsnivåer) och standard (triplikat vid 9
koncentrationsnivåer). Proven steriliseras och ympas med L. casei. Efter 22 h
inkubering vid 37ºC avläses turbiditeten vid 550 nm. Proven analyseras som
enkelprov och analysen upprepas vid ett senare tillfälle, vanligen påföljande
vecka, varefter ett medelvärde beräknas.

Laboratorium Statens Livsmedelsverk, Uppsala
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Resultat
I tabellen nedan redovisas analysresultaten från de olika metoderna;

Ost Metod 1 Metod 2
µg/100g µg/100g

Västan® 10% (1) 11 44
Herrgård™ 17% (1) 11 37
Svensk Edamer 23% (2) 12 (4) 38 (2)
Hushållsost 26% (1) 9 32
Greve® 28% (3) 10 (3) 34 (1)
Herrgård™ 28% (2) 9 (1) 35 (2)
Svecia 28% (1) 10 34
Drabant® 28% (1) 8 30
Präst™ 31% (2) 11 (3) 31 (0)
Gräddost 38% (1) 6 27
(Siffrorna inom parentes visar standardavvikelsen där mer än ett prov har analyserats)

Analysresultaten från de olika metoderna skiljer sig åt, vilket kan bero på följande skillnader i
analysmetoderna;
• Metod 1 mäter inte 5-CHO-folat
• Vid uppbearbetningen (enzymbehandling) av proven används enbart konjugas i metod 1

medan man i metod 2 använder proteas, amylas och konjugas. Detta kan göra att man får
ut mer folater ur osten.

• Möjligen mäts förutom folater även andra nedbrytningsprodukter i metod 2.
Generellt innehåller ost låga halter av folater, vilket gör att variationen i analysresultaten blir
större. Val av analysmetod har stor betydelse när man anger halten folat i ost.
På inrådan från SLV användes analysresultaten från metod 2 som underlag för beräkning av
folatinnehållet i ost
Tabellen nedan visar samtliga folatanalyser på ost som genomfördes med metod 2 i denna
undersökning.

Nr Ostsort Ysteri Analysdata
(µg folat/100g ost

1 Greve 28% Bollnäs 35±7
2 Herrgård 28% Borgholm 36±7
3 Svecia 28% Borgholm 34±7
4 Hushållsost 26% Falkenberg 32±6
5 Svensk Edamer 23% Falkenberg 39±8
6 Prästost 31% Falköping 31±6
7 Prästost 31% Kalmar 31±6
8 Greve 28% Kalmar 33±7
9 Herrgård 28% Kristianstad 33±7
10 Svensk Edamer 23% Stånga 36±7
11 Drabant 28% Stånga 30±6
12 Västan 10% Östersund 44±9
13 Herrgård 17% Umeå 37±7
14 Greve 28% Örnsköldsvik 33±7
15 Gräddost 38% Västervik 27±5


