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Förord 
Tack till Sarah Forsberg och Fredrik Davidsson som har utvecklat Tenebriosticksen i köken 

på Högskolan Kristianstad med medvetna val för en hållbar och hälsosam produkt. Och tack 

till referensgruppens Åsa Josäll, Susanne Rask, Sofia Stüffe, Maksim Petterson Löfgren, 

Johan Berg och Karin Wendin som kommit mer ovärderliga inspel under projektets gång som 

förbättrat vår slutprodukt. Slutligen tack till Vinnova för finansiellt stöd. 
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1. En hållbar proteinkälla 
 

Det är ett faktum att vi i västvärlden generellt äter för mycket kött för att det ska vara hållbart 

för vår hälsa, världens resurser och klimat. Vi behöver alternativa proteinkällor som är mindre 

hälsovådliga och mer klimatsmarta samt helst har en proteinkvalitet som är likvärdig köttets. 

Vegetabiliska proteinkällor som baljväxter bör till exempel kompletteras med cerealier för att 

uppnå fullvärdigt protein samt innehåller ofta ämnen som inhiberar protein- och järnupptag. 

 

En proteinkälla som presenteras av bland annat FAO (2013) som en framtida lösning på 

världens behov av klimatsmart protein är insekter. Insekter äts redan i en stor del av världen 

och utgör där en viktig proteinkälla. Enligt Jansson och Berggren på SLU (2015) finns det 

potential för insektsproduktion i Sverige av framför allt tre endemiska arter. En av dessa är 

mjölmasken (Tenebrio molitor) som genom att födas upp på vegetabiliska matrester kan 

utgöra en hållbar svensk proteinkälla. 

Hållbar är ett adjektiv som används på avsevärt skilda sätt varför en definition behövs för att 

klargöra vad underliggande rapport innefattar i begreppet. 

 

En hållbar proteinkälla ska ha en minimal klimatpåverkan och god hälsoinverkan. 

Produktionen av en hållbar proteinkälla måste vara var kostnads- och resurseffektiv. EFSA 

(2015) konkluderar att det finns bristande information gällande risker med insektskonsumtion 

och rekommenderar att forskning initieras för att öka kunskapen om insekter gällande 

områdena konsumtion, bakterier, virus, parasiter, prioner, allergener, kemikalier, processning 

och miljö. 

 

1.1 Hållbar miljö & klimat 
Det finns en begränsad mängd forskning publicerad om mjölmaskar trots att det är en av de 

mest beforskade insektsarterna i världen ur människokonsumtionsperspektiv. Miglietta et al 

(2015) har visat på att det krävs en mycket mindre mängd vatten för att producera 1 g protein 

från mjölmask än från nötkött eller fläskkött (water foot print). Mjölmasken behöver inget 

särskilt producerat eller importerat foder utan det går utmärkt med vegetabiliska rester som 

därigenom tas tillvara (Makkar et al 2014). Få livscykelanalyser har gjorts på mjölmask men 

Oonincx och de Boer (2012) kunde visa på att produktionen av växthusgaser var väldigt 

mycket lägre vid produktion av mjölmask än nötkött.  

 

Boskapsproduktionen använder ca 70% av jordbruksmarken i världen (Steinfeld et al 2006; 

Foley et al 2011) och ansvarar för ca 15 % av den totala utsläppen av antropogena (orsakat av 

människan) växthusgaser (Steinfeld et al 2006). 

 

Odlingen av mjölmask bidrar till mindre utsläpp av växthusgaser och ammoniak än 

produktion av nötboskap och gris och mjölmasken är dessutom effektivare i att omvandla 

foder till protein (FAO, 2013). 

 

Halloran et al (2016) konstaterar att endast sex studier har publicerats gällande 

livscykelanalyser (LCA) av insektsproduktionssystem. Studierna är heterogena och svåra att 

jämföra. Sex förbättringsåtgärder för kommande livscykelanalyser gällande insekter ges. 

Något som inte har studerats ordentligt är hur produktion och hållbarhetsbehandling påverkar 

såväl miljö och klimat som svinn. Idag frystorkas en del av de europeiska mjölmaskarna, 

vilket förlänger hållbarheten men är energikrävande. Helhetssynen på hållbarhet saknas vilket 
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leder till att vi i dagsläget inte vet hur vi på bästa vis producerar en klimatsmart 

konsumentfärdig mjölmask. Vi vet dock att den är klimatsmartare än många traditionella 

proteinkällor. 

 

1.2 Hållbar hälsa 
Insekter äts redan i en stor del av världen och utgör redan en viktig proteinkälla. Mjölmask 

innehåller ungefär samma mängd protein per 100 g färsk vikt som nötkött (FAO). 

Aminosyrasammansättningen är likvärdig men skiljer sig något där nötkött innehåller lite mer 

av essentiella aminosyror som lysin och metionin men mindre av isoleucin, leucin och valin 

jämfört med mjölmasken (Finke 2002). Mjölmask innehåller mindre fett än kött men 

jämförbara mängder mineraler såsom koppar, natrium, kalium, järn, zink och selen. Eftersom 

järnbrist är världens mest vanliga näringsbrist efter proteinbrist är järninnehållet i mjölmask 

en stor fördel jämfört med många vegetabiliska alternativ. Järnbrist är inte enbart ett problem i 

utvecklingsländer, Sjöberg och Hulthén (2015) har visat att 45 % av svenska kvinnor i tonåren 

riskerar järnbrist. Mjölmask har generellt högre vitamininnehåll än nötkött. Aguilar-Miranda, 

Lopez et al (2002) visade att mjölmask innehåller hälsosamma fleromättade fettsyror varav 

bla omega 3, vilket gör mjölmaskfettet mer likt fiskens än nötköttet.  

 

Generellt så visar insektsforskningen på att mjölmask är en mycket hälsosam proteinkälla 

men det är ett nytt livsmedel som behöver granskas och utvärderas noga. EFSA har gjort detta 

och publicerat sin utvärdering (EFSA, 2015) där mjölmask är en av tolv granskade arter.  

 

Patogena bakterier som Salmonella, Campylobacter och E.coli kan finnas i oprocessade 

insekter beroende på vilket substrat de fötts upp på men det är troligt att det är lägre närvaro 

av tex Campylobacter än i andra oprocessade djurproteinkällor eftersom de inte förökar sig på 

samma sätt i insekter. Patogena insektsvirus som kan finnas i insekter är inte patogena för 

människor.  

 

Allergireaktioner uppkomna av konsumtion av insekter har förekommit och EFSA (2015) 

föreslår att närvaro av insektsprotein samt information om att det är en allergen kan indikeras. 

 

1.3 Hållbar produktion 
Mjölbaggen är en av våra svenska vanligaste insekter och dess larv, mjölmasken, är en av de 

insekter som är mest beforskade gällande livsmedelsproduktion (bl.a. FAO 2013, Jansson & 

Berggren 2015, Miglietta et al 2015). Mjölmask är en av tre endemiska arter som Jansson & 

Berggren (2015) ser potential i för svensk kommersiell produktion. Mjölmasken har en hög 

reproduceringsgrad och kort livscykel (DeFoliart 1999) och är enkel att föda upp i stor skala. 

Inom djurmatsindustrin finns redan mycket kunskap om hur uppfödningen kan effektiviseras.  

 

Mjölmasken har små krav på sin produktionsanläggning. Temperatur, fuktighet och 

fodersammansättning har visat sig påverkar kvaliteten och tillväxthastigheten. Van 

Broekhoven et al (2015) visade bla på att fodrets proteinhalt inte påverkade mjölmaskens 

proteinhalt men däremot fettsammansättningen där förhållandet mellan omega 6 och omega 3 

ändrades. Mjölmask kan födas upp på en diet av organiskt avfall med jästtillsats (Ramos-

Elorduy, Gonzalez et al 2002). Insekter betraktas dock som ’farmed animals’ i EU och får 

därför inte matas med tex matrester (Regulation EC no 1069/2009). Utanför EU har EFSA 

noterat användning av komposterad gödsel från såväl djur som människor. 
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Insektsproduktion innebär att det kommer att finnas insektsavfall som ska tas om hand. 

Befintliga avfallshanteringssystem borde vara applicerbara enligt EFSAs riskprofil. 

Möjligheterna för svensk produktion anses goda. Som nämnt kräver mjölmasken inte så 

mycket. Vår brist på dagsljus under vinterhalvåret är inget problem och kraven på yta är 

minimala. Mjölmasken tar inga bördiga marker i anspråk. Vattnet de behöver får de från 

vegetabilier t.ex. morötter. Svenskar är bekräftat mindre neofobiska än många andra kulturer 

som undersökts vilket talar för att Sverige borde vara en bra startmarknad.  

 

Ett identifierat problem för svensk produktion är svensk lagstiftning som förbjuder försäljning 

och konsumtion men också tester under produktutveckling. Danmark satsar stort på odling av 

samt forskning kring insekter vilket kan ses som ett hot om svenska innovatörer flyttar till 

Danmark. En svensk insektsentreprenör har flyttat till annat EU-land som tolkat EFSAS 

livsmedelslag annorlunda. Finland har omfattande forskningsprojekt kring insekter igång, där 

svenska forskare engagerats för att undersöka svenskars intresse av konsumtion.  
 

1.4 Hållbar konsumtion 
Generellt så hyser vi en större rädsla för nya livsmedel om de är av animaliskt ursprung 

(Pliner & Pelchat 1991). Shelomi (2015) har analyserat nödvändiga attribut som krävs för att 

en innovation som insekter ska diffundera ut i ett samhälle. Hinder som nämns är bla att de är 

svåra att få tag på, dyra och saknar status. Dock har historien visat att sådant kan ändra sig. Vi 

äter idag sniglar, kräftor, ostron, sushi, grodlår (Kiuchi & Tamaki, 1990, Illgner et al 2000, 

Gullan & Crtanston 2005), livsmedel som inte ansetts som livsmedel eller har varit nödkost 

för mindre bemedlade. Shelomi (2015) föreslår odling av insekter för foder, samt att de 

marknadsförs som alternativ till nötter som är lika i textur och smak. Rekommendationer ges 

om att framhålla insekternas hälsoegenskaper såsom proteinkvaliteten och kitinet. Deroy et al 

(2015) konkluderar att rationella argument till att äta insekter såsom att de är klimatsmarta, 

hälsosamma och äts i många andra kulturer inte räcker för att få västerlänningarna att ändra 

sin matkultur. De föreslår en sensoriskt driven strategi där de anser att ökat insektsätande 

behöver drivas av psykologisk realistisk motivation och gastronomiskt intresse. 

 

Mjölmask beskrivs i litteraturen ha en mild nötaktig umamismak som lämpar sig mycket väl 

för olika smaksättningar. Konsistensen är också anpassningsbar, från användning av ett 

finmalt mjöl (Zhao et al, 2016) till en lite mer krispig textur. Detta sammantaget gör 

mjölmask till en mycket användbar råvara som lämpar sig väl i diverse kommersialiserbara 

och attraktiva livsmedelsprodukter.  

 

Den hälsosamma fettkvaliteten har en negativ inverkan på mjölmaskens arom genom att de 

fleromättade fettsyrorna lätt härsknar, ett välkänt problem med fisk och nötter som har 

liknande sammansättning. Detta förespråkar vikten av en färsk råvara eller utveckling av 

produktionsmetoder som förlänger den sensoriska hållbarheten. 

2. Sensorisk utvärdering 
 

I projektet utfördes en beskrivande analytisk sensorisk test av Tenebriosticks. Se bilaga 1 för 

receptutveckling samt näringsberäkningar. Syftet med testet var att utvärdera upplevd smak, 

doft och konsistens på två prototyper för att få ett tillförlitligt beslutsunderlag. Testet var av 

typen Qualitative Descriptive Analysis (QDA) och utfördes i en ISO-certifierad testmiljö på 

SP Food & Bioscience i Göteborg.  
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Den tränade panelen tog ut smak-och konsistensattribut och tränades på bedömning av dessa 

av erfaren panelledare. Attributen som bedömdes visas i Tabell 1. 
 

 

Attribut Typ Beskrivning 

Sälta Smak  

Peppar Smak  

Sötma Smak  

Syrlighet Smak Drar i munnen 

Umami Smak Buljong, soja, glutamat 

Lök Smak Löksmak oavsett sort 

Stärkelse Smak Smak av stärkelse, bismak 

Totalsmak Smak Den totala intensiteten av smakerna 

Tuggmotstånd Konsistens  

Homogen  Konsistens Lite = Mkt heterogen, bitar       

Mkt = Mkt homogen, slät 

Fet munkänsla Konsistens Lite = Lite känsla av fet hinna   

Mkt = Mkt känsla av fet hinna 

 Konsistens  

Klistrig Konsistens  

Frasig Konsistens  

Tabell 1. Bedömda attribut i beskrivande test av Tenebriostix. 

 

 

Attributen bedömdes på en kontinuerlig skala (0-100) och nedan i Tabell 2 och 3 redovisas 

resultaten för de två prototyperna som endast skilde sig åt gällande maskarnas malningsgrad; 

grov eller fin. Bedömningen av smakattributen (Tabell 2) visar tydligt att smaken inte 

påverkas av strukturen. Det fanns inga signifikanta skillnader i smak.  
 

  

 
Tabell 2. Bedömning av smakattribut. 

 

Bedömningen av konsistensattributen (Tabell 3) visar tydligt att malningsgraden påverkade 

upplevelsen av konsistens. Efter analys av den sensoriska bedömningen valde projektgruppen 

att fortsätta med den grovmalda masken. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sälta Peppar Sötma Syrlighet Umami Lök Stärkelse Totalsmak

GROV

FIN



Tenebrio molitor – smaklig, hälsosam och hållbar 
 

 

9 

 

 
Tabell 3. Bedömning av konsistensattribut. 

 

 

I projektet bedömdes den importerade frystorkade mjölmasken vara härsken varför försök att 

odla mjölmask gjordes. Odlingen tog ca 13 veckor från ägg till färdig larv. Fodret som 

använts är vetekli, kruskakli, havregryn och morötter. Smaken på den egenodlade larven var 

inte härsken utan hade mer rostade toner. 

3. Utmaningar definierade i projektet 
 

Mjölmaskproduktion och konsumtion är ännu väldigt lite utforskade. De data och 

forskningsresultat som samlats in och publicerats behöver i mångt och mycket kompletteras 

och följas upp.  

 

 De importerade frystorkade mjölmaskar som projektet startade med hade mycket 

tydliga härskna inslag vilket fick konsekvensen att egen mjölmaskodling startade med 

mycket gott sensoriskt resultat. Den höga halten fleromättade fettsyror är en känd 

orsak till härskning och kan hanteras på olika sätt för ökad sensorisk hållbarhet. Vi 

behöver göra studier av olika tillagnings- och förpackningsprocesser och deras 

inverkan på sensorisk kvalitet genom lagringsstudier kombinerade med analytisk 

sensorik. Härsken smak (eg. lukt) igenkänns inte av alla människor då vissa saknar 

förmågan att uppleva den.  

 

 Fodrets inverkan på mjölmaskens näringsinnehåll och då i synnerhet de hälsosamma 

fleromättade fettsyrorna behöver studeras. De näringsfakta som finns är mycket 

varierande. Odling av mjölmask med en kontrollerad kost och uppföljning av 

näringsinnehåll i färsk och ex ugnsbakad form behöver göras för att förstå fodrets 

betydelse och mjölmaskens hälsoegenskaper. Kopplar vi detta till sensorik och 

livscykelanalys så kan en helhetsbild av en hållbar mjölmaskodling erhållas. 

 

 Tenebriosticks är en produkt vi ser som direkt användbar och nya applikationer är 

intressanta. En utmaning vore att tillverka ett klimatsmart korvskinn av mjölmask och 

göra en klimatsmart korv baserad på mjölmask.   

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tuggmotstånd Homogen Fet munkänsla Klistrig Frasig

GROV

FIN



Tenebrio molitor – smaklig, hälsosam och hållbar 
 

 

10 

 

4. Referenser  
 

Aguilar-Miranda, E. D., López, M. G., Escamilla-Santana, C., & Barba de la Rosa, Ana P. 

(2002). Characteristics of maize flour tortilla supplemented with GroundTenebrio 

molitorLarvae. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(1), 192-195.  

 

Broekhoven, v., S, Oonincx, D. G. A. B., Huis, v., A, & Loon, v., J.J.A. (2015). Growth 

performance and feed conversion efficiency of three edible mealworm species (coleoptera: 

Tenebrionidae) on diets composed of organic by-products. Journal of Insect Physiology, 73, 

1-10.  

 

DeFoliart, G. R. (1999). INSECTS AS FOOD: Why the western attitude is important. Annual 

Review of Entomology, 44(1), 21-50.  

 

Deroy, O., Reade, B., & Spence, C. (2015). The insectivore’s dilemma, and how to take the 

west out of it. Food Quality and Preference, 44, 44-55.  

 

EFSA (2015)Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed. 

EFSA Journal 2015;13(10):4257 

 

FAO 2013. Edible insects: Future prospects for food and feed security. Forestry paper, 

171:1-154. 

 

Finke, M. D. (2002). Complete nutrient composition of commercially raised invertebrates 

used as food for insectivores. Zoo Biology, 21(3), 269-285.  

 

Foley, J. A., Ramankutty, N., Brauman, K. A., Cassidy, E. S., Gerber, J. S., Johnston, M 

(2013) Solutions for a cultivated planet. Nature, 478(7369), 337.  

 

Gullan, P.J., & Crtanston, P.S.(2005) The insects: an outline of entomology, Blackwell 

Publishing, Oxford. 

 

Halloran, A., Roos, N., Eilenberg, J., Cerutti, A., & Bruun, S. (2016). Life cycle assessment 

of edible insects for food protein: A review. Agronomy for Sustainable Development, 36(4), 

1-13.  

 

Illgner, P., & Nel, E. (2000). The geography of edible insects in sub-saharan africa: A study 

of the mopane caterpillar. The Geographical Journal, 166(4), 336-351.  

 

Jansson, A. and Berggren, A. 2015. Insects as Food – Something for the Future? A report 

from Future Agriculture. Uppsala, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). 

 

Kiuchi, M. & Tamaki, Y. (1990) Future of edible insects. Farming Japan 24-26. 

 

Makkar, H. P. S., Tran, G., Heuzé, V., & Ankers, P. (2014). State-of-the-art on use of insects 

as animal feed. Animal Feed Science and Technology, 197, 1-33.  

 

Miglietta, P., De Leo, F., Ruberti, M., & Massari, S. (2015). Mealworms for food: A water 

footprint perspective. Water, 7(11), 6190-6203.  



Tenebrio molitor – smaklig, hälsosam och hållbar 
 

 

11 

 

 

Oonincx, D. G. A. B., & Boer, d., I.J.M. (2012). Environmental impact of the production of 

mealworms as a protein source for humans - A life cycle assessment. PLoS One, 7(12) 

 

Ooninx, D.G.A.B. (2015) Insects as food and feed: Nutrient composition and environmental 

impact. PhD thesis, Wageningen University, Wageningen, 208 p. 

 

Pliner, P., Pelchat, M.L (1991) Neophobia in humans and the special status of foods of 

animal origin. Appetite, 16 (1991), pp. 205–218 

 

Ramos-Elorduy, J., Gonzalez, E., Hernandez, A., & Pino, J. (2002). Use of tenebrio molitor 

(coleoptera: Tenebrionidae) to recycle organic wastes and as feed for broiler chickens. 

Journal of Economic Entomology, 95(1), 214-220.  

 

Shelomi, M. (2015). Why we still don't eat insects: Assessing entomophagy promotion 

through a diffusion of innovations framework. Trends in Food Science & Technology, 45(2), 

311-318.  

 

Sjöberg, A., Hulthén, L. (2015). Comparison of food habits, iron intake and iron status in 

adolescents before and after the withdrawal of the general iron fortification in Sweden. 

European Journal of Clinical Nutrition, 69(4), 494.  

 

Steinfeld, H., Gerber, P., Wassenaar, T., Castel, V., Rosales, M., et al. /2006) Livestock’s 

long shadow. Environmental isssues and options. Rome, FAO, pp319. 

 

Zhao, X., Vázquez-Gutiérrez, J. L., Johansson, D. P., Landberg, R., & Langton, M. (2016). 

Yellow mealworm protein for food purposes - extraction and functional properties: 

E0147791. PLoS One, 11(2)  
  



BILAGA 1 

 

1 

 

Receptutveckling av Sarah Forsberg & Fredrik Davidsson 

Inledning 
Projektet skall utveckla en korv baserad på mjölmask. Textur och smaksättning är några av de 

parametrar som kommer att undersökas i projektet. Texturen kan till exempel förändras 

genom olika typer av fördelningsgrad av proteinkällan; finmald, slät massa, grövre massa och 

en mer heterogen, med bita. Smaken av mjölmask är nötaktig och mild varför kryddsättningen 

är intressant för att uppnå en riktigt smaklig produkt. 

Målet är att utveckla ett koncept som svensk livsmedelsindustri kan tillverka och som är 

enkelt och attraktivt att tillaga och äta. Den matris som har valts ut för mjölmaskproteinet; 

korven har funnits på 10-i-topp listorna över serverade måltider i svenska hem i flera år. Det 

är en måltidskomponent som svenska konsumenter är bekant med och som passar in i 

vardagsmatlagningen och kan därför göra ett stort genomslag om proteinkällan blir nyttigare 

och klimatsmartare. Korven är dock inte bara en symbol för vardagsmat utan har under senare 

år lyfts fram i andra kontexter genom satsningar på mer köttråvara, mer lokal tillverkning och 

nya smaksättningar. Parallellt med detta har kritiken på korvens hälsoinverkan ökat. Korven 

ligger nära konsumenten och med en mer hälsosam och klimatsmart profil kan en smaklig 

mjölmaskkorv göra skillnad. 

 

Parametrar  

Hälsosam, klimatsmart och framförallt god. 

Hälsosam  
Energifördelning enligt NNR 2012, näringsrika ingredienser  

Klimatsmart 
Svenska råvaror, utdrygning av animalier med vegetabilier, insektsprotein 

God  
Balans av grundsmaker och örter 

 

Val av råvaror 
Vi började med att diskutera mjölmaskens egenskaper och vilka eventuella råvaror som skulle 

kunna vara aktuella. De reflektioner angående mjölmaskens egenskaper som vi utgick från var 

konsistens, smak och färg. 

Mjölmasken i sig smakar inte så mycket, lite nötaktigt och den har en sträv mjölig konsistens. 

Färs av mjölmask är lite grå-beige i färgen. För att få mycket färg kunde diverse rotfrukter 

vara en god idé, detta skulle också ge bättre struktur till de mjöliga mjölmaskarna samt en 

naturlig sötma. Mathavre skulle kunna ge struktur i korven. 

Purjolök istället för gul lök för att det ger mer färg samt att örter skulle kunna vara ett trevligt 

inslag både för synintrycket och smaken. Diskuterade kring malningsgraden på maskarna och 

det bestämdes att börja med en något finmalen i första skedet. 
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Provlagning 1 
Kokt passerad morot 

Kokt mathavre 

Finhackade färska örter som salvia, timjan och rosmarin  

Mjölmaskarna mortlades till ett grovt mjöl 

Hackad purjolök  

Pressad vitlök 

Salt och peppar 

Kallpressad rapsolja 

Det fattades något som kunde ge mycket smak samt runda av och binda ihop. För att få 

mycket smak användes svamp som bas, finhackades och stektes champinjoner och samt en 

liten del kantarell. Det skulle ge en fyllig umami smak. En viss ton av beska som inte var 

angenäm, därför tillsattes iMat havregrädde, det rundade av smaken. Som bindemedel och 

extra smaksättare testades även riven Västerbottenost. Fortfarande en viss bitter eftersmak.  
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Vid stektest blev smeten väldigt blöt och var svår att hantera. Tillsats av 20 gram respektive 

30 gram mathavre i smeten ska en fastare textur som var betydligt lättare att hantera. Den 

bittra smaken var fortfarande tydlig men lite mindre ”rå” smak efter stekning.  

 

 

 

 

 

Recept 1. 

Ingredienser Gram        % 

Champinjon finhackad 100 21% 

Purjolök 40 8% 

Torkade kantareller (torkade blötlagda) 10 2% 

Mjölmask frystorkad 30 6% 

Salvia, timjan och rosmarin färska 5 1% 

salt 1 0% 

Svartpeppar 2 0% 

västerbottenost 40 8% 

Morot kokt puré 200 41% 

Vitlök pressad 5 1% 

iMat havregrädde  50 10% 

Totalt 483 100% 
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Recept 2. 

Ingredienser Gram        % 

Champinjon finhackad 100 22% 

Mjölmask frystorkad 30 6% 

Torkade kantareller (torkade blötlagda) 10 2% 

Salvia, timjan och rosmarin färska 5 1% 

Salt 1 0% 

Svartpeppar 2 0% 

västerbottenost 40 9% 

Morot kokt puré 200 43% 

Vitlök pressad 5 1% 

Mathavre 20 4% 

iMat havregrädde  50 11% 

Totalt 463 100% 

 

Recept 3. 

Ingredienser Gram        % 

Champinjon finhackad 100 21% 

Mjölmask frystorkad 30 6% 

Torkade kantareller (torkade blötlagda) 10 2% 

Salvia, timjan och rosmarin färska 5 1% 

Salt 1 0,2% 

Svartpeppar 1 0,2% 

västerbottenost 40 8% 

Morot kokt puré 200 42% 

Vitlök pressad 5 1% 

Mathavre 30 6% 

iMat havregrädde  50 11% 

Totalt 472 100% 
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Provlagning 2 
Vi började med att smaka och reflektera över första receptet. Därefter gjordes an andra 

provlagning med justering av receptet. Behövdes verkligen Västerbottenosten? Vad är det 

som ger den kraftiga beska eftersmaken? Var det mjölmasken? Vi testade utan ost, salvia och 

rosmarin. Champinjoner, purjolök och kantarell hackades och frästes i kallpressad rapsolja 

med finhackad timjan, torkad timjan, pressad vitlök, salt och svartpeppar. Därefter tillsattes 

morot och mjölmask, samma konsistens som vid första provlagningen och rundades till sist av 

med iMats havregrädde. 

Vi kom fram till att det inte behövdes någon Västerbottenost och att beskan fortfarande var 

kvar och mycket tydlig, fast att vi tagit bort rosmarin och salvia. Vi konstaterade att det 

förmodligen var kantarellen och bestämde för att aven utesluta den. Istället vill vi ha mer 

färsk timjan, mer salt och peppar och färsk persilja. För att få ytterligare färg och mer smak 

provade vi att blanda halva smeten med grovhackade gröna ärter och för att få lite syra 

tillsatte vi äppelcidervinäger. 

  

 

Korvsmeten hade svällt och ”satt” sig under ett dygns vila och gick därför lättare att forma. 

Som korvsmet passar konsistensen bra, till biff hade den behövt något för att bli lite fastare 

och hålla ihop bättre. Skulle den bli lite för lös går det att ordna med en liten tillsats av 

kallsvällande stärkelse. Fortsätter utan mathavre. 
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Recept 4. 

Ingredienser Gram        % 

Champinjon finhackad 100 20% 

Mjölmask frystorkad 30 6% 

Gröna ärter 100 20% 

Timjan och persilja 10 2% 

Salt 3 1% 

Svartpeppar 4 1% 

Äppelcidervinäger 2 0% 

Morot kokt puré 200 40% 

Vitlök pressad 5 1% 

iMat havregrädde  50 10% 

Totalt 504 100% 

 

Näringsfördelning  

 

Eftersom det inte finns mjölmask i Livsmedelsbasen har rått nötkött används som referens i 

näringsberäkningsprogrammet Dietist Net.  

Resultatet är mycket nära NNR, något mer protein. Detta kommer i huvudsak från 

mjölmasken, men även från svampen och de gröna ärterna. Fettet är lite högre än den 

idealiska fördelningen och kommer från den kallpressade rapsoljan. Eftersom korven är tänkt 

som en del i en rätt eller måltid under en hel dags näringsintag är det inte något problem. 

Enligt näringsberäkningen innehåller hela receptet 337,3 kcal, cirka 65,12 kcal per 100 gram. 

Receptet är beräknad på en korv om 80 gram, detta kan komma att ändras under projektets 

gång och används endast som ett verktyg vid kalkylering av näring och pris. 
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Ekonomisk kalkyl 
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Reflektioner inför provlagning 3 och projektmöte 
Innan projektmötet den 17/6 ska ännu en provlagning vara klar, med de ändringar som 

föreslagits. Ingen kantarell, Västerbottenost, rosmarin, salvia och med gröna ärter, färsk 

persilja, mer färsk timjan och äppelcidervinäger. 

 

Prover från de andra provlagningarna har resulterat i 4 olika korvsmeter, dessa fryses in och 

kan sedan användas som referenser till de val och beslut som gjorts. Inför projektmötet satsar 

vi på att presentera våra framsteg med fyllda fjälster.  

Frågeställningar som vi känner är viktiga inför det kommande arbetet: 

 Hur pass grovt/fint ska mjölmasken malas?  

 Ska det finnas bitar eller malas helt till mjöl? Acceptans? 

 Hur tänker vi kring klimatsmart och importerade råvaror? 

 Hur känner vi för att använda oss av grönsaker som huvudråvara i korven? 

 Vilken form ska korven ha, ska den stoppas och i så fall vilken typ av fjälster? 

 Hur ska korven kommuniceras? 

 

Recept 5. 

Ingredienser Gram          % 

Champinjon finhackad 100 0,22 22% 

Mjölmask frystorkad 30 0,06 6% 

Gröna ärter 50 0,11 11% 

Timjan och persilja 15 0,03 3% 

Salt 5 0,01 1% 

Svartpeppar 4 0,01 1% 

Äppelcidervinäger 3 0,01 1% 

Morot kokt puré 200 0,43 43% 

Vitlök pressad 5 0,01 1% 

iMat havregrädde  50 0,11 11% 

Totalt 462 1 100% 
 

 

Provlagning 3. 
Recept 5 tillagades och testades vid workshoppen och uppstartsmötet. Recept, råvaror och 

smak godkändes med en liten tillsats av potatisstärkelse för att binda ihop korven. Det 

bestämdes att korven skulle stoppas i vanlig naturtarm (fjälster) och rökas i första skedet. 

Proteininnehållet ska utvärderas och proteininnehållet ska ligga i nivå med en wienerkorv, 

alltså cirka 72 %. Proteinoptimeringen kommer att justeras efter stoppning och rökning. Sarah 

har även funnit en kontakt som arbetar med alla typer fjälster. Konsistensen ska utvärderas i 

synergi med ett annat projekt som tittar på acceptansen av insekter som mat. Tester på 

grovmalen och finmalen mjölmaskkorv kommer att genomföras för att få bästa konsistens. 
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Provlagning 4.  
2 recept (recept 6 och 7) med olika mäng potatismjöl stoppades i naturtarm och rökdes i första 

steget för att se hur det påverkade konsistensen på korven. För rökighet användes Webers 

hickory spån användes, cirka 2 dl. 

 

Recept 6. 

Ingredienser Gram          % 

Champinjon finhackad 100 0,20 20% 

Mjölmask frystorkad 30 0,06 6% 

Potatismjöl 33 0,07 7% 

Gröna ärter 50 0,10 10% 

Timjan och persilja 15 0,03 3% 

Salt 5 0,01 1% 

Svartpeppar 4 0,01 1% 

Äppelcidervinäger 3 0,01 1% 

Morot kokt puré 200 0,40 40% 

Vitlök pressad 5 0,01 1% 

iMat havregrädde  50 0,10 10% 

Totalt 495 1 100% 

 

Recept 7. 
Ingredienser Gram          % 

Champinjon finhackad 100 0,20 20% 

Mjölmask frystorkad 30 0,06 6% 

Potatismjöl 50 0,10 10% 

Gröna ärter 50 0,10 10% 

Timjan och persilja 15 0,03 3% 

Salt 5 0,01 1% 

Svartpeppar 4 0,01 1% 

Äppelcidervinäger 3 0,01 1% 

Morot kokt puré 200 0,39 39% 

Vitlök pressad 5 0,01 1% 

iMat havregrädde  50 0,10 10% 

Totalt 512 1 100% 
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Reflektioner 

Det var svårt att stoppa korven eftersom fjälstren är mycket rymliga och vi vill ha en tunnare 

korv likt wienerkorv. Rökningen gick bra men korven blev väldigt kladdig och grötig. Segt 

fjälster var inte heller en fröjd för varken ögat eller munnen. 

Efter utvärdering kom vi till slutsatsen att det behövdes något förtjockningsmedel som skulle 

ge ”bit” i korven som till exempel gelatin eller pektin. Eftersom vi vill ifrån allt annat 

animaliskt fick vi rådet att använda skaltarm istället för fjälster av naturtarm, kollagen och 

gelatin. För att kunna använda skaltarm krävs en fastare textur på korven, detta skulle kunna 

uppnås med hjälp av alginat. 

För rökighet bestäms det att liquid smoke kan användas istället för rökning. 
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Provlagning 5 
Två batcher gjordes på en sats korvsmet: 

 1 batch med alginat tillsatt i pulverform 

 1 batch med alginat tillsatt i gelform 

För att få konsistensen att stelna användes kalciumklorid. 

 

Recept 8A Alginat i pulverform (1/2 recept) 

 

Ingredienser Gram 

Champinjon finhackad 50 

Mjölmask frystorkad 15 

Potatismjöl 20 

Gröna ärter 25 

Timjan och persilja 7,5 

Havssalt 2,5 

Svartpeppar 2 

Äppelcidervinäger 3 

Morot kokt puré 100 

Vitlök pressad 2,5 

iMat havregrädde  0 

Liquid smoke 10 

Alginat 10 

Kalcium kloirid 5 

Totalt 252,5 
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Recept 8B Alginat i gelform (1/2 recept) 

 
Ingredienser Gram 

Champinjon finhackad 50 

Mjölmask frystorkad 15 

Potatismjöl 20 

Gröna ärter 25 

Timjan och persilja 7,5 

Havssalt 2,5 

Svartpeppar 2 

Äppelcidervinäger 3 

Morot kokt puré 100 

Vitlök pressad 2,5 

iMat havregrädde  0 

Liquid smoke 10 

Alginat 6 

Kalcium kloirid 5 

Totalt 248,5 

 

Utvärdering 
Båda korvsmeterna blev fastare, det gick att spritsa ut korvar men fastheten är inte tillräckligt 

för att det ska bli en ”bitig” textur på korven. 
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Provlagning 6 
 

Recept 9 (1/2 recept) 
 

Ingredienser Gram 

Champinjon finhackad 50 

Mjölmask frystorkad 15 

Potatismjöl 20 

Gröna ärter 25 

Timjan och persilja 7,5 

Havssalt 2,5 

Svartpeppar 2 

Äppelcidervinäger 3 

Morot kokt puré 100 

Vitlök pressad 2,5 

iMat havregrädde  0 

Liquid smoke 10 

gelantinpulver 15 

Totalt 252,5 

 

 

 
 

Utvärdering  
Betydligt fastare, lätt att spritsa ut och korvarna rullar på tallriken men fortfarande för lös för 

att kunna få ”bitet” i korven. Efter de vilat ytterligare 1 timme stektes korvarna men smälte på 

pannan. Det skulle behövas betydligt mer gelatin för att texturen ska bli optimal men det är 

inte säkert att det blir så gott att tugga på. Dosering: En batch med dubbelt så mycket gelatin 

skulle krävas men fungerar inte eftersom värmen inte tillåter det. 
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Provlagning 7 
 

Recept 10 (1/2 recept) 

 

Ingredienser Gram 

Champinjon finhackad 50 

Mjölmask frystorkad 15 

Potatismjöl 20 

Gröna ärter 25 

Timjan och persilja 7,5 

Havssalt 2,5 

Svartpeppar 2 

Äppelcidervinäger 3 

Morot kokt puré 100 

Vitlök pressad 2,5 

iMat havregrädde  50 

Liquid smoke 10 

gelantinpulver 30 

Totalt 252,5 

 

Utvärdering och reflektioner 
Smälter ut helt. Går ej att steka. 
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Provlagning 8 

Recept 11  

 

Ingredienser Gram   

Champinjon finhackad 80 16% 

Mjölmask frystorkad 50 10,0% 

Gröna ärter 40 8,0% 

Purolök 30 6,0% 

Timjan och persilja 10 2,0% 

salt 5 1,0% 

Svartpeppar 2,5 0,5% 

Äppelcidervinäger 15 3,0% 

Morot kokt puré 150 30% 

Vitlök pressad 5 1% 

Liquid smoke 2,5 0,5% 

iMat havregrädde  50 10% 

Potatismjöl 60 12% 

Totalt 500 1,00 

 

Svenskodlade mjölmaskar, Fredrik har blancherat och torkat maskarna i ugn hemma på 100 

ºC i 2 timmar. Lite svårare att mala, lite mörkare men smaken är sötare och tydlig Maillard. 

Inför provlagning 9 ska Fredrik prova att torka maskarna vid 60 ºC i 3 timmar istället för att 

se om det blir bättre färg och textur på maskarna. Vi tillagade också tillbehör till korven i 

form av ugnsrostade rotfrukter som serverades med en ärtsås med vitlök, toppat med hyvlad 

gurka och rädisa. 
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Provlagning 9 

 

Recept 12  

Ingredienser Gram   

Champinjon finhackad 80 16% 

Mjölmask frystorkad 50 10,0% 

Gröna ärter 40 8,0% 

Purolök 30 6,0% 

Timjan och persilja 10 2,0% 

salt 5 1,0% 

Svartpeppar 2,5 0,5% 

Äppelcidervinäger 15 3,0% 

Morot kokt puré 150 30% 

Vitlök pressad 5 1% 

Liquid smoke 2,5 0,5% 

iMat havregrädde  50 10% 

Potatismjöl 60 12% 

Totalt 500 1,00 

 

Reflektioner: 

Den svenska mjölmasken Fredrik hämtat i Jönköping smakar bäst när den är torkas skonsamt, 

80 grader ugn 3 timmar än 100 grader i 2 timmar. Helst 60 grader i 3 timmar. 

Varsamt torkad mask: 

 Smakar och luktar bättre 

 Färgen är bättre, inte så mörk 

 Ytan blir bättre när man steker (lättare att mala, mer pulveriserad, absorberar mer 

vätska). 

Non-stick panna ger bättre resultat 
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Provlagning 10 

 

Recept 13 Slutgiltigt  

Ingredienser: Mängd: 

Champinjon finhackad 80 gram 

Purjolök 30 gram 

Pofiber 15 gram 

Mjölmask frystorkad 50 gram 

Gröna ärter 40 gram 

Timjan och persilja 10 gram 

Salt 4 gram 

Svartpeppar 2 gram 

Äppelcidervinäger 15 ml  

Morot kokt puré 150 gram 

Vitlök pressad 5 gram 

Liquid smoke 3,5 ml 

iMat havregrädde  50 gram 

Potatismjöl 45 gram 

Kallpressad rapsolja 

 
 

 



 

 

 
Recept mjö lmaskkörv 
Ingredienser: Mängd: 

Champinjon finhackad 80 gram 

Purjolök 30 gram 

Pofiber 15 gram 

Mjölmask frystorkad 50 gram 

Gröna ärter 40 gram 

Timjan och persilja 10 gram 

Salt 4 gram 

Svartpeppar 2 gram 

Äppelcidervinäger 15 ml  

Morot kokt puré 150 gram 

Vitlök pressad 5 gram 

Liquid smoke 3,5 ml 

iMat havregrädde  50 gram 

Potatismjöl 45 gram 

Kallpressad rapsolja 
 

 

Tillvägagångssätt: 
1. Skala och koka moroten mjuk, stompa den till en grov puré. 
2. Finhacka och stek champinjon och purjolök i kallpressad 

rapsolja. 

 



 

 

3. Tillsätt riven vitlök, salt, peppar och hackad persilja och 
timjan 

 
4. Mal/ mortla mjölmasken till önskad textur, tillsätt i pannan. 

 
5. Tillsätt det varma morotsstompet och rör om. 

 
6. Tillsätt liquid smoke och äppelcidervinäger rör om. 
7. Fin hacka ärterna och tillsätt, viktigt att det blir fint så 

skaldelarna inte blir för tuggiga. 

 
  



 

 

 
8. Tillsätt 1/5 dl iMat rör om igen. 

 
9. Tillsätt potatismjölet och låt svälla en liten stund. 

 
10. Forma till små järpar a´ 25 gram styck. Stek på non-

stick panna. I rapsolja tills korven är gyllene på bägge sidor. 

 
 



 

  

  

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  

SP-koncernens vision är att vara en internationellt ledande innovationspartner. Våra 1 400 

medarbetare, varav över hälften akademiker och cirka 380 med forskarutbildning, utgör en 

betydande kunskapsresurs. Vi utför årligen uppdrag åt fler än 10 000 kunder för att öka deras 

konkurrenskraft och bidra till hållbar utveckling. Uppdragen omfattar såväl tvärtekniska 

forsknings- och innovationsprojekt som marknadsnära insatser inom provning och certifiering. 

Våra sex affärsområden (IKT, Risk och Säkerhet, Energi, Transport, Samhällsbyggnad och 

Life Science) svarar mot samhällets och näringslivets behov och knyter samman koncernens 

tekniska enheter och dotterbolag. SP-koncernen omsätter ca 1,5 miljarder kronor och ägs av 

svenska staten via RISE Research Institutes of Sweden AB. 

 

SP Technical Research Institute of Sweden 

Our work is concentrated on innovation and the development of value-adding technology. 

Using Sweden's most extensive and advanced resources for technical evaluation, 

measurement technology, research and development, we make an important contribution to 

the competitiveness and sustainable development of industry. Research is carried out in close 

conjunction with universities and institutes of technology, to the benefit of a customer base of 

about 10000 organisations, ranging from start-up companies developing new technologies or 

new ideas to international groups. 

 

 

 
 
 
 
 

 


