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VTT – beyond the obvious
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på strömming - bakterier som
producerar vätesulfid
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DEL II Pulled fisk från hel fisk
▪ Hur tillverkas pulled fisk?
▪ Vad är extrudering?
▪ Pulled fisk från hel eller rensad
fisk?
▪ Den mikrobiologiska kvaliteten för
pulled fisk
▪ Jämförelse av smak och struktur
hos hel och rensad pulled fisk
▪ Pulled fisk lämpar sig till mycket
▪ Vad härnäst?

Varför hel fisk?
▪ Strömmingsfångsten 127 Mkg år 2018
• konsumtion som filévikt: 0,3 kg/person = 1% av
fångsten
• Strömmingen är miljövänligare än fjäderfä och
nötkött, för vilka det p.g.a. klimatförändringen
utvecklas alternativa proteinkällor som insekter

127
Mkg

Strömming

137
Mkg

▪  Strömming finns redan att få, men varför

Fjäderfä

duger den inte?
• → Det behövs nya sätt att använda strömmingen
som livsmedel

▪ Vi utvecklade en fraktionsmetod för att utvinna

87
Mkg

Nötkött

strömmings- och mörtprotein (för livsmedel).
• De teknisk-ekonomiska kalkylerna visade, att
lönsamheten är beroende av råvarans pris om man
vill bygga en fabrik med kapaciteten 1000 kg/h
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Källor: Tietohaarukka 2019, YLE uutiset 13.3.2018 (hyönteiset)
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▪ → Idén att använda hel fisk stärktes
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Nötkött

Källor: Tietohaarukka 2019, YLE uutiset 13.3.2018 (hyönteiset)
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Mikrobiologisk kvalitet
på hel fisk
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Mikrobiologisk kvalitet på hel fisk
▪ Vad som jämförs
1. Variation i kvaliteten på fiskpartier under olika årstider

Sommar
-fisk

Vinterfisk

2. Effekt av fiskens inälvor på mikrobiologisk kvalitet

Hel fisk
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Rensad
fisk

Fiskart: strömming
Målet är att bestämma om
hel fisk är lämplig för
användning i
livsmedelsprodukter
Målet är att förse
fiskesektorn med en råvara,
som inte behöver rensas

Verktyg för mätning av mikrobiologisk kvalitet
Hel fisk → rensad fisk
Odlingsbaserade metoder
▪
▪
▪

Isolering och identifiering av
typiska bakterier och dominerande
arter
MALDI-TOF Biotyper
Sekvensering

Molekylärbiologiska analyser –
mikrobiom
Polymeraskedjereaktion, PCR
▪ Kvantitativ PCR, qPCR
▪ Next Generation Sequencing, NGS
▪ DNA-isolering
•
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Jämförelse av DNAisoleringsmetoder

Exempel på mikrobiologisk kvalitet
- bakterier som producerar vätesulfid

▪ Den största skillnaden i mängd mikrober mellan rensad och hel fisk på sommaren
▪ I början av våren är skillnaden minst
6,0
Kontrollvärde

Log CFU g-1

5,0
4,0
3,0

ETLs riktvärde för
mikrobiologisk kvalitet på rå fisk
vid utgångsdatum:
• Aerobisk heterotrofisk
bakterier: Log a CFU g-1
• För H2S-producerande
bakterier: Log 5 CFU g-1

2,0
1,0

Övervakningsserien kommer att
fortsättas under året

0,0
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Rensad fisk
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16.4.
Hel fisk
Kokonainen

14.5.

11.6.
Ohjausarvo rikkivety
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Mikrobiologisk kvalitet på strömminprover i
mars 2019 - första resultat
Typiska bakteriestammar:
▪ I rensad fisk
Aeromonas, Shewanella,
Pseudomonas, Acinetobacter
▪ I hel fisk

Enhet för kolonibildande
Log CFU g-1

Rensad
Hel
strömming strömming

Mjölksyrabakterier

2,3

2,5

Heterotrofiska aeroba bakterier

3,4

3,9

Psykrotrofiska bakterier

4,2

4,5

Fläckiga bakterier

<1

<1

Sulfitreducerande bakterier

<2

<2

<1

<1

<2

<2

3,2

3,4

4,2

4,6

<1

1,4

• Aeromonas, Shewanella,
Enterokocker
Citrobacter, Acinetobacter
Bacillus cereus
→Hör vanligen till fiskens mikrober H2S producerande bakterier
(matsmältningskanalen, gälar, skinn) Lyngby agar, total
→Potentiella förorenande mikrober Enterobacterier
(vätesulfid, histamin)

Vinterfisk av högsta kvalitet
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Pulled fisk från hel fisk
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Hur gör man pulled fisk?
▪ Hel fisk mals till en jämn massa
▪ Tillsätts växtprotein för att minska vatteninnehållet i
▪

råmaterialblandningen
Uppvärmning och modifiering i en extruder för att få
en trådformad fisk

Malning av fisk +
inblandning av
vegetabiliskt
protein
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Våtextrudering

Pulled fisk

Vad är extrudering?
▪ Utrustningen inkluderar en

▪

matningsenhet, skruvar, en
uppvärmd kammare och ett
kylmunstycke
Extrudern (strängsprutaren)
värmer och modifierar massan
som matas i den
• → kommer in i munstycket där den
pressas och sätter sig slutligen i en
trådformad struktur

25/11/2019

skruvar

försörjningsenhet

Ruuvit

kylmunstycke

uppvärmd
kammare

Pulled fisk av hel eller rensad fisk?
▪ Hur förändras smak och struktur
▪

när pulled fisk tillverkas av hel fisk
jämfört med rensad fisk?
→ Vi gjorde tre olika prover
1. Ärtprotein enbart (ÄP)
2. Rensad strömming + ÄP
3. Hel strömming + ÄP

▪ Provens mikrobiologiska kvalitet

▪

mättes
De sensoriska egenskaperna
bedömdes av en skolad panel vid
VTT

Råmaterial

Produktens
utseende

Microkonsistens

1.
Ärtprotein
50 μm

2. Rensad
fisk
50 μm

3. Hel fisk
50 μm
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Den mikrobiologiska kvaliteten på pulled
fisk var utmärkt
▪

Råvarans mikrobiologiska kvalitet (infryst 14 maj) var god
• Vissa fiskspecifika svavelproducerande bakterier som producerar vätesulfid förekom

▪ Den mikrobiologiska kvaliteten hos de så kallade extrudaten
var utmärkt
• I extruderingsprocessen förstör värmen bakterier
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Extrudaten

Kolonibildande enheter
Log CFU g-1

Råvarorna
Ärt

Rensad Hel fisk Ärt
fisk

Rensad Hel fisk
fisk

Heterotrofiska aeroba
bakterier

2.4

2.1

3.0

<1

1.4

<1

Fläckiga bakterier

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Bacillus cereus

<1

<1

<1

<1

<1

<1

H2S producerande
bakterier

<1

1.3

1.3

<1

<1

<1

Enterobacterier

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Koliforma bakterier

<2

<2

<2

<1

<1

<1

Påverkar användningen av hel fisk smaken
på den pullda fisken?
▪ Smak- och luktegenskaper var liknade för rensad och hel fisk och skilde sig
▪

klart från ärtkontrollen
Skilnader i struktur observerades mellan rensad och hel fisk
Struktur

Smak- och luktegenskap

Bitterhet

Fisklukt

Mörkhet

Kalan haju*
10

Tummuus*
10

8
Karvaus

6

Ärtlukt
Herneen
haju*

Fibrillering
Säikeisyys*

2

Salthalt

0

Herneen
maku*

Suolaisuus*

6

Kraften som
behövs för att riva
Repimiseen
tarvittava
voima*

2

Kalan maku*

Umami

Ärt

Rensad

Herne

Perattu

Hel
Kokonainen

Saftighet

0

Mehukkuus*

Antal hårda partiklar

Fisksmak
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Klyvbarhet
Halkeilevuus*

4

4

Ärtsmak

8

Uthållighet

Kovien
partikkelien
määrä*
Herne

Sitkeys*
Perattu

Kokonainen

Pulled fisk är bra till mycket - till och med till kebab?

Pulled
fiskkaviar
med
rågknapp
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Pulled fisk
som
frestelse,
låda eller
pinne

Pulled
Tomatfisk
marinerad
pulledkebab?
fisk

Pulled fisk
wok

Vad härnäst?
▪ Demonstration av pulled fisk av olika
fiskarter
•
•
•
•
•
•

skarpsill
siklöja
mört
svartmunnad smörbult
Laxens sidoströmmar
Vad mer?

▪ Kvalitetssäkring och hållbarhet
▪ Pilotering
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Tack!
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