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Frukostbrickan 
 
Har du tänkt efter hur många olika slag av livsmedel som innehåller levande 
mikroorganismer eller som tillverkas med hjälp av mikroorganismer?  
 
Tänk efter vad du brukar äta till frukost och ta reda på vilka livsmedel som tillverkas med 
hjälp av mikroorganismer. 
 
Här nedan finns en förteckning på några livsmedel och vilka organismer som behövs för 
tillverkningen.  
 
 
 
 
Bröd  Saccharomyces cerevisiae eventuellt mjölksyrabakterier 
 
Fil  Mjölksyrabakterier av släktena Lactococcus och Leuconostoc 
 
Yoghurt  Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus  
 
Kefir  Lactococcus lacti, L. Bulgaricus, Saccaromyces (jäst) 
 
Smör Mjölksyrabakterier 
 
Ost  Kalvlöpe från t.ex. svamp av släktet Mucor eller genetiskt 

modiferiade baktierer eller jäst 
  
 Syrningskultur(kombinationer av bakterierna Lactococcus, 

Lactobacillus, Leuconostoc, Streptococcus m fl till cheddarost,  
propionsyrabakterier i grevéost) 

 
  Vit- och grönmögelostar med Penicillium roqueforti 
 
Medvurst, salami  Mjölksyrabakterier (Lactobacillus m.fl) 
 Penicillium på ytan av salami 
 
Choklad  Kakaobönor jäser  
 
Juice t.ex. äpple  Pektinas från svamp (Aspergillus eller Penicillium) 
 
Proviva  Mjölksyrabakterier 
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Livsmedel 
 
Nedan finns några exempel på mikroorganismer som behövs för tillverkning av olika 
livsmedel. 
  
 
Bröd  Saccharomyces cerevisiae eventuellt mjölksyrabakterier 
 
Fil  Mjölksyrabakterier av släktena Lactococcus och Leuconostoc 
 
Yoghurt  Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus  
 
Kefir  Lactococcus lacti, L. Bulgaricus, Saccaromyces (jäst) 
 
Smör Mjölksyrabakterier 
 
Ost  Kalvlöpe från t.ex. svamp av släktet Mucor eller genetiskt 

modiferiade baktierer eller jäst 
  
 Syrningskultur(kombinationer av bakterierna Lactococcus, 

Lactobacillus, Leuconostoc, Streptococcus m fl till cheddarost, 
propionsyrabakterier i grevéost) 

 
  Vit- och grönmögelostar med Penicillium roqueforti 
 
Medvurst, salami  Mjölksyrabakterier (Lactobacillus m.fl) 
 Penicillium på ytan av salami 
 
Choklad  Kakaobönor jäser  
 
Juice t.ex. äpple  Pektinas från svamp (Aspergillus eller Penicillium) 
 
Proviva  Mjölksyrabakterier 
 
Spirulina Blågrön bakterie (traditionell mat runt Lake Chad i Afrika, 

användes av aztekerna i Mexiko) 
 
 
Soja Många olika mikroorganismer medverkar (Aspergillus oryzae, 

Bacillus, Lactobacillus, Pediococcus, Saccaromyces rouxii)  
 
Quorn Protein från svampen Fusarium graminearum 
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Några nedslag i bioteknikens tidiga historia 
 
 
Öl, vin, jäst bröd, surkål  Flera tusen år f.Kr 

Öl, vin och bröd jäses av olika varianter av jästsvampen 
Saccaromyces cereviciae 
Vid jäsningen av surkål medverkar mjölksyrabakterier 
(Lactobacillus, Leuconostoc)  

 
Vinäger  Acetobacter m.fl. bakterier omvandlar etanol till vinäger 

Tillverkning startar på fjortonhundratalet i fabrik nära 
Orleans 

 
Mikroorganismer upptäcks  Slutet av 1600-talet   
 
Bagerijäst   Jästsvampen Saccharomyces cereviciae används. 

Tillverkning startade i Tyskland1915 
 
Citronsyra, aceton/butanol, Processer utvecklades för tillverkning i fermentatorer 
etanol m m  1915-23 
 Citronsyra tillverkas med hjälp av svampen Aspergillus 

niger. 
  
 
Penicillin   Svampen Penicillium används för tillverkning.  Upptäckt 

av Alexander Fleming1928 
 Start av penicillintillverkning 1941-44 
 
DNA-molekylen DNA-molekylens struktur beskrivs 1953 
 
Tvättmedelsenzymer T.ex Bacillus subtilis, höbakterien används för 

tillverkning. Tillverkning startade på 70-talet 
 
Biologiska reningssteget En mängd olika mikroorganismer och flercelliga djur 
i avloppsreningsverk medverkar vid nedbrytning av organiska ämnen. 

Utbyggnad av biologiska steget på 70-talet. 
 
Ensilage  Användningen av ensilage har efterhand ökat i 

jordbruket. Mjölksyrabakterier medverkar. 
 
GMM  Genetiskt modiferade mikroorganismer (GMM) börjar 

användas i slutet av 70-talet. De första kommersiella 
produkterna var: 

  
  Tillväxthormon (1977)   
 Insulin (1982) 
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