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Gör rätt vid sommarens grillning

Ett av svenskarnas stora sommarnöjen är att grilla och man kan känna lukten av 
grilla kött lång väg, en varm sommarkväll, om man bor i ett tätbebyggt område. 
Samtidigt vill man njuta av denna underbara tid, så det är enkelt att ta vissa 
genvägar för att slippa daltet med att göra egen grillolja eller marinad och att 
vänta på att köttet ska marinera färdigt. 
Butikerna och köttleverantörerna har sedan många år tillbaka underlättat för oss 
genom att det går att köpa redan färdigmarinerat kött. Men vad är det i denna 
marinad?
En av huvudingredienserna i de flesta av dessa marinader är tillsatsen och 
smakförstärkaren mononatriumglutamat E621, eller jästextrakt som ämnet även 
kan heta nu för tiden. Sätter tillverkaren till detta, så blir smaken vid grillningen 
godare och det är troligt att vi även köper färdigmarinerat nästa gång.
Och när huvudvärken, eller den dåliga magen sedan visar sig, så skyller vi ofta 
på det glas vin som vi kanske drack till köttbiten. Nu är detta sällan den enda 
tveksamma tillsatsen som finns i färdigmarinerat kött, utan det kan även finnas: 
Rökarom, E150 (Sockerkulör) för färgens skull, E202 (Kaliumsorbat), E211 
(Natriumbensoat) och E262 (Natriumacetat) för att konservera och att öka 
hållbarheten, E301(Natriumaskorbat), E325 (Natriumlaktat) och 
E331(Natriumcitrater) som antioxidationsmedel för att köttet ska hålla färgen, 
E412 (Guarkärnmjöl) eller värstingen E1414 eller E1420 (modifierad stärkelse) 
som förtjockningsmedel, E451 (Natrium- och Kaliumtrifosfater) som 
stabiliseringsmedel och citronarom som smakämne. Det är högst otroligt att 
något i citronaromen kommer från citron, utan oftast är dessa aromer tillverkade 
av 40-50 olika kemiska ämnen. Till alla dessa ämnen kommer ofta andra 
smakförstärkare som t.ex. socker, glykossirap och ibland även sockerämnet 
maltodextrin som är en fri obunden glutaminsyra och kan orsaka samma 
problem som mononatriumglutamat.

På förpackningen står det att grillköttet är kryddat och marinerat, men när 
industrin marinerar används en annan metod än vi gör hemma. Industrin sticker 
tunna nålar i köttet och sprutar in en smaksatt saltlake för att få önskad smak. 
För att få ämnet att stanna kvar i köttet, behövs konsistensgivare och för att detta
inte ska öka riken för att man trycker in bakterier i köttet från ytan med nålarna 
och att dessa ska börja växa, sätter man även till konserveringsmedel.
Det färdigmarinerade köttet är ofta saltare än det obehandlade köttet och ofta 
något mörare. Men om man läser hur stor kötthalten är, så är det ofta bara 85-
92% kött, resten är vatten, olja och tillsatser som gör köttet mörare. 



Det finns även kött som bara är kryddat och inte marinerat med denna nålmetod,
men kryddor har man väl hemma och ofta blir det billigare att köpa en ren 
köttbit och krydda själv. Finns vatten med i innehållsförteckningen är köttet 
nästan alltid injicerat med saltlösning.
Det finns även traditionellt marinerat kött i vissa butiker som alltså inte 
injicerats med hjälp av nålar. Änglamarks marinerade fläskfilé är ett exempel på 
sådan produkt.

Färdigmarinerad flintastek en riktig storsäljare

Företagen vill helst marinera eller saltbehandla en flintastek, som kommer från 
grisens skinka. I skinkan finns sex olika muskler med olika mörhet. Om man 
skulle grilla en hel skinkskiva som just flintasteken är och som inte marinerats, 
så upplever man att vissa bitar av skivan är lite mörare än andra. Men om den 
injiceras med nitrit- eller saltlösning så blir alla delar lika möra.
Scan menar att de använder samma marinad som man gör när man marinerar 
hemma, men läser man innehållsförteckningen så är det inte mycket som 
stämmer med min marinad. De säger även att om köttet marineras med nålar så 
marineras det inifrån och utåt vilket är att föredra. Men då är de nog inte riktigt 
ärliga, för enda fördelen är, att med denna metod kan man dessutom spruta in 5 
% vatten, vilket ökar vikten och därmed också vinsten för företaget.

Bakterier i kryddorna
Kryddor kan ibland innehålla bakterier. Men eftersom kryddorna förvaras torrt 
är detta sällan något problem. Att blanda en marinad med kryddor och där köttet
ligger några timmar eller över natten är sällan heller något problem.
Men i butik kan det röra sig om flera dagar innan köttbiten köps och dessa 
bakterier förs över till skärbrädan och de fat som det råa köttet förvaras på.
Vid grillning dör bakterierna, men problemet är att om samma skärbräda 
används till t.ex. grönsaker, utan att först ha diskats ordentligt, kan vi människor
drabbas. För att lösa detta problem köper industrin inte samma kryddor som vi 
gör, utan de kryddor som används till industrimarinerat kött, värmebehandlas 
först för att man ska slå ut ev. bakterier.

Rökarom värstingen bland tillsatser
Läs alltid på en produkt så den inte innehåller rökarom. Jag har skrivit om 
rökaromer i ett tidigare nyhetsbrev och flera forskare varnar för denna 
fusktillsats som allt fler producenter börjar använda.
Om de snabbt kan spruta in ett ämne som ger samma smak som den 
tidskrävande normala rökningen och om de slipper att se hur köttet förlorar vikt 
av värmen vid denna rökning, så finns det mycket tid och pengar att spara.



Företagen struntar i om de ger oss en tveksam produkt, bara de tjänar några 
kronor extra. Om vi drabbas av cancer eller annan sjukdom, så kan vi ju inte 
säga att vi fått detta av just rökarom som vi använt vid flera tillfällen de sista 
åren.

Många oljor för grillning innehåller rökarom
Flera färdiga grilloljor innehåller rökarom och många andra tveksamma 
ingredienser, så varför köpa egen, när man kan tillverka tillsatsfria mycket 
enkelt själv. På min hemsida www.utbildningscenter.se hittar ni min favorit som
jag använder när jag ska grilla. 

Välj även rätt vin
Om man inte nöjer sig med ett alkoholfritt alternativ, till det grillade, så är det 
viktigt att välja rätt vin. Många väljer idag att köpa vin i bag-in-box, då det är 
enkelt att ha hemma och det är smidigt att hälla upp det man vill ha från en kran.
Men har ni tänkt på att inuti denna papplåda finns en plastpåse där vinet 
förvaras. Den påsen är väldigt mjuk och hållbar och alla mjuka plastprodukter 
innehåller mjukmedel. Vilket som finns i just bag-in-box eller plastflaskor till 
vin vet jag inte. Men många plastprodukter innehåller ftalater och olika former 
av Bisfenol. Bisfenol-A som är ett av dem, liknar kroppens egna hormon och 
kan därför påverka vår kropp negativt. Man har konstaterat att ämnet stör 
människors fortplantningsförmåga och att mycket små doser kan öka risken för 
fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Även om bag-in-
boxplasten förmodligen inte innehåller något av just dessa två extremt farliga 
mjukmedel, så är det ändå helt tokigt att förpacka alkoholhaltiga drycker i all 
form av plast. Man bör aldrig låta alkohol eller syra komma i kontakt med plast 
över huvud taget, då vin innehåller både syra och alkohol. Som tur är finns de 
flesta viner även idag i flaska, så man har ju ett alternativ. Men Systembolagen 
börjar ta hem allt mer viner i plastflaska, så snart kan vi kanske inte köpa vårt 
favoritvin längre eftersom det inte finns i glasflaska.
Vin bör vara förpackat i glas, så säg alltid till personalen om du ser en vinflaska 
av plast på systembolaget. En bra kommentar är att, ”Varför har ni det här vinet 
i plastflaska? Vet ni inte att all mjuk plast innehåller mjukmedel som kan vara 
skadliga för oss människor”.

Nu är det inte så att vi helt kan komma ifrån dessa mjukmedel, utan de finns runt
om kring oss dagligen i förpackningar, inuti konservburkar, ja till och med i 
vissa kläder. Men när det gäller vin så är det väldigt lätta att använda glasflaska, 
så det är helt onödigt att även där gå över till plastförpackningar.

Om alla ni som läser mina nyhetsbrev skulle klaga på detta, så lär sig kanske 
systembolaget, till slut, att man inte ska ta hem dessa viner i plastflaska. Prata 
även med era vänner, jobbarkompisar och alla ni känner om risken med att 

http://www.utbildningscenter.se/


använda produkter paketerade i onödig plats som t.ex. bag-in-box och 
plastflaska, så kanske vi lyckas att få systembolaget att förstå att de inte ska ta 
hem flera viner i plastflaskor i framtiden. Bag-in-box kan man nog inte göra så 
mycket åt, då dessa förpackningar har blivit enormt populära. Men det är viktigt 
att vi som inte vill ha vin förpackat i plast, även hittar ett alternativ i glas. 

Vin innehåller även flera tillsatser, så det bästa alternativet till det grillade är ett 
ekologiskt vin på glasflaska eller något alkoholfritt alternativ som t.ex. 
hemlagad flädersaft.
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