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Vad är fiskens sidoströmmar?
Ben och
fenor

Huvud

Skinn

Rensavfall

Rensrester
- Tarmar, inälvor, blod, mjölke och rom från många fiskarter
- Tas bort i primärproduktionen och förädlingen
Fileringsrester
- Huvud, gälar, ryggrad, fenor, skinn, fjäll och bukfett
- Tas bort i samband med förädlingen
Kuva: Jari Setälä

Tillgång på fisk och sidoflöder
(2015)
10 milj. kg fileteringsrester

3 milj. kg
rensavfall

1,5 milj.
Rens- och
fileteringsavfall, mindre
värd fisk
potential

2 milj. kg fileteringsrester, små strömming,
fjäll

Luke har hittills isolerat värdekomponenter från:
• Strömmingens, mörtens, braxens och sikens fjäll→
pilotförsök med strömmingens fjäll
• Rensade småbraxnar
• Sidoprodukter från tillverkning av mörtfärs
• Strömmingens filérester
• Regnbågslaxens och abborrens skinn
• Regnbågslaxens ryggrad
Ytterligare har viss mindre utnyttjad rom konstaterats vara
goda källor för D-vitamin

Den enes avfall är den andres skatt
Gelatin

•
•
•

Skinn
•
•

Bionedbrytbara filmer
Aktiva filmer
Förbättring av livsmedlens
struktur
(förtjockningsmedel)
Glass, fiskgel mm.
Målarfärg, lim

Värde
Välmående

Livsmedel
Sällskapsdjurfoder

Kollagenhydrolysat

Kosmetiska produkter
Djurfoder

Fjäll
Mineraler

Proteinhydrolysat
Olja

Filerester

Mellanmålstång, -drycker

Kosttillskott för människor
och djur

Bioenergi

Gödslings- och
jordsförbättringsmedel
Volym

Fraktioneringens grundprinciper
Råvara

Enzymatisk hydrolys

Vätskefas

Utfällning

Extraktion med varmt vatten

Olja

Vätskefas

Gelatin
Proteinhydrolysat

Olja

Utfällning

Enzymatisk hydrolys

Mineraler
Enzymatisk hydrolys

Kollagenhydrolysat

Vätskefas
Proteinhydrolysat

Utfällning

Mineraler

Gelatin/kollagenhydrolysat från fiskens skinn
Fiskens skinn

Salt-, syra- och vattentvätt
Enzymatisk
hydrolys

Skinn av regnbågslax tvättade med salt

Extraktion med
varmt vatten
Filtrering
Gelatinfraktion av regnbågslaxens skinn

Kommersiellt fiskgelatin (Sigma):
smältpunkt <1 °C,
gelningspunkt 2,9 °C

Torkning

Kollagenhydrolysat

Gelatin av finska fiskar har en låg
smältpunkt (7-15 °C) och
gelningspunkt (6-21 °C)

Gelatin

Utbytet av gelatin från fiskens
skinn är 9-14% och av
hydrolysat 11-18%

Kommersiellt gelatin (Dr Oetker,
skinn av svin):
smältpunkt 24,0 °C,
gelningspunkt 29,9 °C

Kuvat: Jaakko Hiidenhovi

➢ Intresset för fiskbaserat gelatin har vuxit
▪ Finns inte religiösa begränsningar för
användning
▪ Passar för vegetarianer som äter fisk
▪ BSE episoden kan ännu inverka på
konsumentbeteendet
➢ Används i livsmedels-, läkemedels-,
kosttillskotts-, kosmetikaindustrin samt inom
biomedicin (bl.a. vävnadsteknologin)
➢ Gelatin och kollagenhydrolysat isolerade från
fisk kan t.ex. användas
▪ I bionedbrytbara filmer
▪ För komplettering av livsmedel och
ändring av strukturen
▪ Som kosttillskottspulver samt i
proteinstänger och -drycker
▪ Som ingredienser i kosmetikaprodukter,
t.ex. i hudkrämer

Kuva: Jaakko Hiidenhovi

Gelatin/kollagenhydrolysat

https://www.puhdasplus.fi/

https://www.sokos.fi/fi/sokos/vivania-

beauty-shot-500-ml-kollageenihyaluronihappo-c-vitamiinivalmiste

Mineraler
T.ex. fjäll och fiskben

Enzymatisk hydrolys

Vätskefas

Utfällning

Olja

Vätskefas

Gelatin
Proteinhydrolysat

Olja

Extraktion med varmt vatten
Utfällning

Enzymatisk hydrolys

Mineraler
Enzymatisk hydrolys

Kollagenhydrolysat

Vätskefas
Proteinhydrolysat

Utfällning

Mineraler

Fiskben och fjäll som källa för calsium
Sammansättningen av mineralfraktioner isolerade från
hel braxen och mörtens fjäll
g/100 g
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Från fiskens sidoströmmar får
man calsium som absorberas
väl, och som kan användas i:
➢ Kosttillskott för
▪ sällskapsdjur
▪ människor
➢ Ben- och tandtransplantat
➢ Gödsel
➢ Foder
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http://www.thewormfarm.net/store/product/81761/FishBone-Meal-3-18-0

Calsiumkosttillskott tillverkade av fiskben
Innehåller hydroxyapatit samt bl.a. peptider som binder kollagen och calsium.

Calsiumkosttillskott för människor
260 €/kg
https://nutrizing.co.nz/product/calcium-phosphoruscollagen/

Calsiumkosttillskott för
människor
320 €/kg
https://biomer.com/ossomer-calciumsupplement

Calsiumkosttillskott för
hundar och hästar
260/242 €/kg
http://www.kalsytech.com

Calsiumkosttillskott för
människor
320 €/kg
https://biomer.com/ossomer-calciumsupplement

Proteinhydrolysat/peptider
Proteinhaltiga sidoströmmar

Enzymatisk hydrolys

Vätskefas

Utfällning

Extraktion med varmt vatten

Olja

Vätskefas

Gelatin
Proteinhydrolysat

Olja

Utfällning

Enzymatisk hydrolys

Mineraler
Enzymatisk hydrolys

Kollagenhydrolysat

Vätskefas
Proteinhydrolysat

Utfällning

Mineraler

Mindre värda fiskar och sidoströmmar som källa för
proteinhydrolysat och bioaktiva peptider
➢ Reglering av blodsockret
- För isolerade proteinhydrolysat från många av
fiskens sidoströmmar noterades DPP4-inhibition
in vitro: bl.a. av strömmingshuvuden, skinn och
fjäll, pressmassa av mört, braxen
➢ Enligt litteraturen har fiskpeptider även andra
bioaktiva egenskaper: antimikroba, antivirala,
antitumöra, antioxidativa, blodtrycksreglerande,
hämning av blodkoagulation, lindring av smärta
och ångest samt kontroll av matlust
➢ Hög kommersiell potential som olika kosttillskotts-,
läkemedels- samt kosmetiska applikationer
➢ Utmaningar/begränsningar för kommersialisering
(bl.a. Livsmedelsverket, EFSA)

54,39-65,84
€/burk

604-730 €/kg

30,3-40,5
€/burk

23,91-34,51
€/burk

459-614 €/kg

531-767 €/kg

Fiskolja
T.ex. regnbågslaxens bukfett och ryggrad

Enzymatisk hydrolys

Vätskefas

Utfällning

Extraktion med varmt vatten

Olja

Vätskefas

Gelatin
Proteinhydrolysat

Olja

Utfällning

Enzymatisk hydrolys

Mineraler
Enzymatisk hydrolys

Kollagenhydrolysat

Vätskefas
Proteinhydrolysat

Utfällning

Mineraler

Fiskolja för människor och sällskapsdjur
➢ Fiskens fett är en viktig källa för n-3 omättade fettsyror,
såsom eikosapentaensyra (EPA, C20:5) och dokosahexaensyra
(DHA, C22:6)
➢ EFSA har godkänt flera hälsopåståenden för EPA och DHA
(Commission Regulation (EU) 1924/2006 and 432/2012)
➢ Av lax/regnbågslaxoljornas fettsyror är 2-3% EPA och 3-5 %
DHA
➢ EPA- och DHA-halterna är ungefär 3 x större i strömmingsoljor
8,95 – 39,95 €/100 – 1000 ml
https://www.tujoma.fi/tujoma-tuotteet/

➢ Används som kosttillskott

10,90-14,50 €/250 ml
https://www.vitabalansshop.fi/tuote/omegabalanslohioljy-250-ml/

Underutnyttjad rom
Baskomponenter från rom av olika fiskarter (2017 och 2018)
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De mest lovande värdekomponenter som
identifierats hittills:
• Gelatin och kollagenhydrolysat som isolerats från fjäll
och fiskens skinn
• Mineralfraktioner från fjäll och fiskben, som
innehåller rikligt med lättabsorberbart calsium
• Proteinhydrolysat som isolerats från fisk och
sidofraktioner, för vilka har noterats DPP4 –inhibition
• Mindre värd rom, som innehåller rikligt med D3vitamin

Planer för fortsättningen
•
•

De mest lovande tillverkningsprocesserna för fraktionerna utvecklas vidare
Den mindre värda rommens potential i livsmedels- och kosttillskottsanvändning
utreds
• Karaktärisering av värdefraktionernas egenskaper:
– Kemisk sammansättning och säkerhet
– Funktionella och sensoriska egenskaper
– Fiskhydrolysaternas bioaktivitet (t.ex. inverkan på blodsockerbalansen, in vitrooch djurförsök) och kollagenpeptidernas hudinverkan (cellförsök)
– Antimikroba gelatinfilmer som syftar till att förbättra livsmedlens hållbarhet
• Utveckling av modellprodukter och forskningsresultatens överföring till företagen
– Testning av värdefraktionernas lämplighet i olika produktapplikationer i samarbete
med företagen
– Preliminära lönsamhetsanalyser av tillverkningsprocesserna, utredning av
marknads- och exportpotentialen → information om förutsättningarna för
grundande av ny företagsverksamhet (start-up eller redan existerande företag)

Tack!

Tack!
Kuva: Prokala ry,
photobank

