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VÄLJ RÄTT KÖTT TILL SOMMARENS GRILLFEST 
 
 
Idag är mycket av det kött som ligger i affärernas hyllor paketerat i något som 
kallas skyddad atmosfär (MPA). Vad betyder detta? Och hur påverkar detta 
köttet och oss människor? 
En skyddad atmosfär betyder att man sprutat in gas i köttråget innan de tillsluts. 
Gasen består av 80% syrgas och 20% kväve eller koldioxid enligt tillverkarna. 
Det 80-procentiga syret i gasen gör köttets färg klarrött. Koldioxid bromsar 
bakterietillväxten något. 
Men frågar man Livsmedelverket, när det gäller förpackningsgaserna, så får man 
använda även argon, helium, dikväveoxid och väte till kött. Det finns inget krav 
på att det måste framgå av märkningen vilken gas som använts, utan det räcker 
att bara märka ”förpackad i skyddande atmosfär”. Vill man veta vilken, så får 
man vända sig till det företag som packat. Det pågår inte heller något arbete med 
att förändra märkningsreglerna på den här punkten. 
  
 
Livsmedelsbranschens gasning av kött har gjort allt fler konsumenter upprörda, 
då metoden har orsakat att vi idag inte kan köpa lika bra kött som tidigare. 
Allt detta bara för att branschen själva ska tjäna några kronor extra på att köttet 
håller längre i butik och svinnet blir mindre, men också för att köttet ska få 
rödare färg och se läckrare ut för oss konsumenter. Detta borde resultera i att 
köttet blir billigare, men så är inte fallet, utan hela visten tillfaller företaget.  
 
Nu är det inte bara vi konsumenter som är skeptiska till det gasade köttet, utan 
även en rad experter ifrågasätter metoden. Forskning har visat att gasen som 
används, inte bara gör köttet segt, torrt och smaklöst, utan även bidrar till ökad 
bakterierisk, då bakterier älskar syre. 
 
Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, oroas över 
livsmedelsbranschens användning av köttgaser.  
- Ännu ett exempel där man försöker manipulera mat utan att bry sig om 
konsumenternas intresse av bra och gott kött, säger han.  
En ny avhandling om kött, som Uppsalaforskaren Åsa Lagerstedt Norström 
doktor i livsmedelsvetenskap på SLU (Statens Livsmedelsuniversitet) 
ligger bakom, visar att köttets kvalité offras till förmån för dess utseende i 
svenska kyldiskar. 
- Genom den höga halten syrgas som svenskt gasat kött förpackas i, får biffen 
och köttfärsen den fina röda färg som konsumenten är van vid och letar efter. 
Men gasen gör inte bara köttet färgrant, den gör också att köttet blir torrare och 
segare. Fettsyror och proteiner börjar dessutom oxidera av syrgasen och halten 
E-vitamin sjunker. 



Elisabeth Borch, docent i mikrobiolog, vid SIK Institutet för Livsmedel och 
Bioteknik, är oroad över produktsäkerheten hos kött i förpackningar med höga 
syrehalter. Hon tycker att branschen bör utvärdera hur förpackningsgas påverkar 
produktsäkerheten.  
- Köttet ser färdigstekt ut vid en lägre temperatur vilket innebär en risk för att 
farliga bakterier som EHEC och salmonella inte försvinner, säger hon. 
Åsa Lagerstedt Norström säger.  
- Detta medför att köttet måste värmas till 70 grader rakt igenom för att farliga 
bakterier ska dö. I USA rekommenderar man att använda termometer vid 
matlagning, men hos oss litar många på synintrycket. Kött som utsatts för den 
syrerika gasen vid tillagning, blir gråbrunt och ser genomstekt ut redan vid 55 
grader i stället för vid de 70 grader, som är normalt. 
- Bakterierisken är störst i fläskkött och när man använder köttfärs där bakterier 
kan finnas djupt inne i köttet.  
 
Glöm sommarens blodiga grillbiffar, kött med köttgas blir ”well done” redan vid 
låg temperatur. Rosenrött och färskt på ytan men snabbt åldrande inifrån. 
Dessutom får köttet en något fadd, gammal, smak. Det är en smak som hänger 
ihop med att fett och protein börjat oxidera, eller med ett annat ord härskna 
redan under gasningen.  
I levande djur förs syret till muskeln av hemoglobin. Vid slakt och när köttet är 
helt färskt är färgen mörkt röd-lila, men i takt med att syret binds av myoglobin 
förändras färgen till att bli klart röd. Ju mer syre som tillsätts, desto stabilare är 
den klart röda färgen. Nackdelen är att syret även skyndar på oxidationen 
(härskning) av både fett och protein.  
Gråbrun färg förväxlas av många med att köttet är dåligt. I själva verket kan det 
lika gärna signalera att det finns myoglobin som inte bundit syre.   
Om köttet får ligga i friska luften kan färgnyansen återgå till klarröd efter ett tag. 
Ett missfärgat kött kan i många fall vara mörare och bättre än ett klarrött. 
 
  
Att många handlare väljer att sälja färdigförpackat kött med förpakningsgas, 
beror i de flesta fall på bekvämlighet. Men det handlar också om inställning hos 
konsumenten.  
Vill man få köttet att hålla sig bättre är vakuumförpackning att rekommendera. 
 
Innan köttet paketeras ska det enligt bestämmelserna möras i minst sju dagar.  
Själv vill jag ha mitt kött hängmörat minst 10-15 dagar. Sedan ska mörningen 
fortsätta ända fram till tillagningen. Men när man gaspackar kött gör detta att 
mörningen bromsas upp så snart köttet hamnat i förpackningen.  
 
Men alla handlare säljer inte gasat kött. Den största fördelen med ett välhängt 
kött som kan andas är att det ofta är mycket mörare. City Gross är den enda 
stora kedjan där alla butiker är fria från gasat kött som jag känner till. Sen finns 
det enskilda butiker inom de flesta kedjor. Men vi får inte glömma 
gårdsbutikerna som ofta har det bästa köttet. 



När butikerna börjar med färdigpackat kött med gas eller jobbar med färdigför-
packat kött, försvinner kunskapen att hantera kött i butiken.  
 
 
Låt oss göra en sammanfattning om hur gasning påverkar köttet:  
 
•�Köttet blir segare.  
•�Fettsyror och proteiner oxiderar.  
•�E-vitaminhalten sjunker. 
•�Köttet förlorar vätska och blir torrare. 
•�Ökad bakterietillväxt.  
•�Köttet blir svårare att laga till.  
 •�Den goda köttsmaken kan förbytas i en fadd nästan härsken smak.   
 
Köp i första hand kött som styckats i butik av duktiga styck- eller köttmästare. 
Kan du dessutom hitta kött där inte djuret utfodrats med sojaprotein eller 
palmkärnkaka så är lyckan total. 
Soja och palmkaka är inte bara ett hot mot regnskogen, då det bränns enorma 
regnskogsområden bara för att odla fodret, utan är även produkter som för med 
sig många kemiska ämnen som kon får i sig. Idag finns flera gårdsbutiker, 
saluhallar och specialbutiker som säljer kött som är fritt från sojaprotein och 
palmkaka i det foder som kon fått. 
 

Hur påverkar gasen oss människor? 
 
Jag har på senare tid träffat på flera personer som inte mår så bra av det gasade 
köttet. Några blir till och med påverkade när de öppnar paketet. 
Så nu har det åter hänt, Livsmedelverket hävdar att gasning av kött är ”helt 
ofarligt”, ändå har personer fått oförutsedda problem med detta livsmedel.  
Det började med att flera personer hört av sig och haft andningsbesvär och ökad 
slembildning efter att de ätit kött som varit förpackat i tråg med gas. Några har 
även reagerat då de öppnat trågen och fått svårt att andas. Detta gäller i första 
hand personer med astma, KOL eller andra lungproblem. 
En person beskriver sina problem så här. 
- Hade vid några tillfällen reagerat tidigare på kött som paketerats i skyddande 
atmosfär, men nu skulle köttet kokas för att bli mört, men också i förhoppning 
att den skyddande produkten skulle lämna köttet. En timma eller så efter 
måltiden kom andningsbesvären, men det värsta skulle komma först dagen därpå 
och för att förbli under ett antal dagar, kraftiga andningsbesvär som gjorde att 
jag bara kunde gå ca: 200 meter, innan jag måste återhämta mig. Under tiden 
försökte jag göra mig kvitt det slem som satt fast i andningsorganen, först efter 
att jag tagit en mycket kraftig dos medicin började jag få ordning på andningen. 
 
Lider du av astma, KOL eller andra lungsjukdomar bör du nog vara lite försiktig 
med att äta för stora mängder av gast kött, eller hålla koll på när du får problem 
med andningen eller ökad slembildning. 



Skulle du märka att även du reagerar på detta, är jag tacksam om du skickar ett 
litet meddelande till mig så vi kan kartlägga hur många som lider av detta. 
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