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Nitrit anses vara en multifunktionell tillsats som används i charkuterivaror. Den bi-
drar med färg, smak, och verkar antioxidativt och antimikrobiellt. Till sin nackdel 
bidrar nitrit till bildandet av potentiellt cancerogena nitrosaminer vid intag eller under 
upphettning. Nitrit är därav en av de mer debatterade tillsatserna. I och med allt mer 
hälsomedvetna konsumenter och trenden av rena innehållsförteckningar utan synte-
tiska tillsatser ökar efterfrågan om mer naturligt processade produkter. Producenter 
bör således utveckla alternativ till nitrit. I denna studie görs en sammanställning av 
den vetenskapliga informationen om potentiella alternativ till nitrittillsatser. 
Växt- animalie- och bakteriebaserade alternativ och HHP (High Hydrostalic Press-
sure) behandling studeras och deras antibakteriella, antioxidativa, färggivande och 
sensoriska egenskaper granskas. Hittills har dock inte ett enda alternativ ensam kun-
nat ersätta nitrit helt. Det kan dock produceras säkra charkuterivaror i kombination 
med olika tillsatser och eller beredningsmetoder. 
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Sammanfattning 



 
 

Nitrite is considered to be a multifunctional food additive used in cured meat prod-
ucts. It affects color and taste and has antioxidative and antimicrobial properties. To 
its disadvantages, nitrite contributes to the formation of potential cancerogenic ni-
trosamines when ingested. Nitrite is therefore one of the more discussed food addi-
tives. With an increase in health conscious consumers and a demand of clean-labeled 
products manufactures have to thus develop alternatives. In this study, a summary of 
the scientific information about potential alternatives to nitrate is rewired. Plant- an-
imal- and bacterial based alternatives and HHP (High Hydrostatic Pressure) treatment 
are studied and their antimicrobial, antioxidative, color and sensory properties are 
rewired. To date no single alternative alone has been able to replace nitrite com-
pletely. However, safe cured meat products can be produced with a combination of 
various food additives and or techniques.  
 

Keywords: Nitrate, Nitrite, Alternative to nitrite, Cured meat, Sausage, Ham, Plant 
extract, Vegetable juice powder, Essential oils, Rosemary extract, Chitosan, Lyso-
zyme, Bacteriocins, Nisin, Sodium lactate, High hydrostatic pressure. 
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EO Eteriska oljor 
GDL Glocono-delta-lacton 
HHP High hydrostatic pressure 
RE Rosmarinextrakt 
VJP Grönsaks juice pulver (Vegetable juice powder) 
LAB Mjölksyrebakterier (Lactic acid bacteria)  

  

Förkortningar 



8 
 

 



9 
 

1.1 Bakgrund 
Charkuterivara betyder beredd köttvara och görs av fett, kött och inälvor (exem-
pelvis lever) av fågel, nöt, fläsk, vilt eller andra animalier. De behandlas med olika 
former av tillsatser eller metoder som rökning, saltning (rimmad), kokning med 
mera för att erhålla en ökad hållbarhet, smak och färg. Charkuterivaror kan an-
tingen vara blandad eller oblandad. Med blandade charkuterivaror menas exempel-
vis emulsionskorv som falukorv och med oblandad charkuterivara menas exempel-
vis skinka (Nationalencyklopedin). 
I samtliga charkuterivaror rekommenderas tillsatsen nitrit som konserveringsmedel 
(Nilson, 2017).  
 
Nitrit har multifunktionella egenskaper vilket gör den till en populär tillsats 
(Alahakoon et al., 2015). Den ger både smak, färg och verkar antioxidativt och an-
timikrobiellt. Nitrit är främst känd för att inhibera tillväxten av den patogena bak-
terien Clostridium botulinum som kan orsaka botulism (Honikel, 2008). Nitrit till-
sätts i charkuterivaror i form av salt, exempel på nitrittillsatser är E250 (natriumni-
trit) och E249 (kaliumnitrit) (Livsmedelsverket, 2018). Nitrat kan omvandlas till 
nitrit i produkter men är ovanlig att tillsätta i mer än vissa torkade charkuterivaror 
med lång mognadsprocess (Sebranek & Bacus, 2007). 
 
Användandet av nitrit i livsmedel har dock en nackdel som har lett till att det är en 
av de mer debatterade tillsatserna (Bedale et al., 2016). Nitrit kan i människan om-
vandlas till nitrosaminer (Oostindjer et al., 2014) som är klassade som potentiellt 
cancerogena för människan av IARC (IARC, 2018). Den ökade hälsomedveten-
heten och trenden om minimalt och naturligt processade livsmedel har gjort att ef-
terfrågan på charkuterivaror utan tillsatt nitrit har ökat (Jayasena & Jo, 2013; 
Weiss et al., 2010). Konsumtionen av charkuterivaror är dock stabil i Sverige 
(Jordbruksverket, 2016) och utvecklingen av nitritfria charkuterivaror går sakta. 
Vilket potentiellt alternativ till en nitrittillsats som är bäst att använda för att ga-
rantera ett säkert livsmedel och inte förlora nitritets multifunktionella egenskaper 
är en fråga som cirkulerar inom branschen. 

1 Inledning 
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1.2 Syfte  
Syftet med detta arbete är att göra en sammanställning av den vetenskapliga in-
formation som finns om alternativ till nitrittillsatser i charkuterivaror. 
De olika alternativens livsmedelssäkerhet och egenskaper utvärderas utifrån nitrits 
egenskaper (färg, smak, antioxidativ- och antimikrobiell verkan). Kortare inter-
vjuer med industrin har gjorts för att få en bild av dagens användning av alterna-
tiva nitrittillsatser i Sverige. Frågeställningar som besvaras i detta arbete är föl-
jande; Vilka egenskaper har nitrit i charkuterivaror? Vilka alternativ till nitrittill-
satser finns det? Hur bra är alternativen i förhållande till nitrits egenskaper? 

1.3 Metod 
I detta arbete har vetenskapliga artiklar och böcker inom ämnet använts för att be-
svara frågeställningen. Sökningar på databaserna Web of science, Scopus, Pub-
Med, Food Science and Technology Abstracts (FSTA) 
samt Google scholar har gjorts. Följande engelska sökord har använts i olika kom-
binationer; nitrate, nitrite, food safety, cured meat, meat products, processed meat, 
substitute, alternative, food control, food protection, vegetable juice powder, plant 
extract, antioxidative, antimicrobial, color, taste, flavor, sensory.  
 
Artiklar har valts ut efter arbetets huvudrubrikers omfattningsområden. I de två 
första huvudrubrikerna (Nitrit i människans diet och Nitrits egenskaper i charku-
terivaror) har översiktsartiklar prioriterats för att täcka in så mycket som möjligt 
av informationen. I den tredje delen (Alternativ till nitrittillsatser) har mer speci-
fika forskningsartiklar använts tillhörande respektive underrubriks område. Artik-
lar publicerade inom de senaste 20 åren har prioriteras för att bidra med en så 
dagsaktuell information som möjligt. Endast vid behov av komplettering och 
historik har äldre artiklar använts. 
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2.1 Kort historik fram till idag 
Nitrat och nitrit är kvävehaltiga föreningar som förekommer naturligt i miljön. 
Dessa föreningar finns bland annat i vissa grönsaker och i dricksvatten. Genom 
historien har således nitrit förekommit i människans diet (Sindelar & Milkowski, 
2012). Nitrat kan omvandlas till nitrit i människans munhåla och tarmsystem 
(Hord et al., 2009). Det finns dokumenterat att människan under 1800-talet an-
vände sig av nitrit i konserverande syfte i charkuterivaror (Honikel, 2008). Det 
finns även källor som tyder på en tidigare användning (Sindelar & Milkowski, 
2012; Sebranek, 2007). Användningen tros ha börjat av misstag genom kontami-
nation av salt (natrium) med kaliumnitrat där nitritets egenskaper erhållits 
(Sebranek, 2007). 
 
Användandet av nitrat och nitrit i charkuterivaror har dock inte fått skett ostört ef-
tersom vid upphettning eller i den sura miljön i magsäcken,  kan nitrit tillsammans 
med sekundära aminer omvandlas till nitrosaminer. Under 1970 talet uppmärk-
sammades bildandet av de potentiellt cancerogena nitrosaminerna och en debatt 
inleddes där användandet av nitrit ifrågasattes. Som resultat infördes en reglering 
av användning och mängden nitrit för att minska bildandet av nitrosaminer 
(Bedale et al., 2016). Varför inte debatten berörde andra källor till nitrit än charku-
terivaror är okänt (Sindelar & Milkowski, 2012). Efter förändringar i förädlings-
metoderna av charkuterivaror fortsatte nitrit att användas i livsmedel (Bedale et 
al., 2016).  
 
Vidare beslöt International Agency for Resarch on Cancer (IARC) år 2006 att 
klassificera nitrit som ett potentiellt cancerogent ämne för människan, grupp 2A 
(IARC, 2018). En nyinförlivad våg av rädsla för konserveringsmedel, syntetiska 
tillsatser och andra E-nummer däribland nitrit uppstod, (Bedale et al., 2016) och 
idag 2018 fortsätter trenden tillsammans med en efterfrågan om rena innehållsför-
teckningar med naturliga ingredienser (Asioli et al., 2017).  

2 Nitrit i människans diet 
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2.2 Nitrits effekter på hälsa 
I höginkomstländer står grönsaker för 70-97 % av människans nitratintag (Grasso 
et al., 2014). Av den nitrit människan intar står charkuterivaror för 4,8 % medan 
93 % kommer från människans egna saliv (via nitrat i salivet som omvandlas till 
nitrit i munnen), 2,2 % av nitritet kommer från grönsaker (Archer, 2002). Även om 
charkuterivaror utgör en liten del av det mänskliga intaget av nitrit och nitrat finns 
det intresse i att minska dessa föreningar i charkuterivaror av hälsoskäl. 
 
Nitrit är ett mycket reaktivt ämne vilket i köttprodukter genomgår flertalet reakt-
ioner vilket är både till dess fördel och nackdel  (Honikel, 2008). Den största nack-
delen är att nitrit tillsammans med sekundära aminer kan bilda nitrosaminer 
(Oostindjer et al., 2014; Ferguson, 2010). Nitrosaminer bildas under sura förhål-
landen som i magsäcken hos människan (Oostindjer et al., 2014). Processen kan 
även katalyseras av haem-järn som finns i processat kött (Cross et al., 2003). Även 
vid höga temperaturer, som vid stekning, ökar bildandet av nitrosaminer 
(Oostindjer et al., 2014).  
 
Höga halter av nitrat och nitrit kan även orsaka det ovanliga men akuta tillståndet 
methemoglobinemia varvid syretransporten i blodet försämras (Hakeem et al., 
2017). Det är främst spädbarn som drabbas. Därav ska bröstmjölksersättning inte 
blandas med vatten rika på nitrat eller nitrit. Barn under 1 år rekommenderas heller 
inte äta nitrat- eller nitritrika livsmedel (Livsmedelsverket, 2018). 
  
Det som lätt glöms bort i frågan om nitrit är dess hälsofördelar. Nitrat och nitrit i 
kroppen kan omvandlas till kväveoxid som har flertalet positiva hälsoeffekter. 
Bland annat motverkar kväveoxid kardiovaskulära sjukdomar genom att sänka 
blodtrycket (McDonagh et al., 2018; Jackson et al., 2017). Kväveoxid spelar en 
roll i immunsystemet i tarmen och kan även öka syreupptagningsförmågan och 
skydda mot magsår (McDonagh, 2018) 
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3000 år före Kristus, innan metoder som frysning, kylförvaring och tillsatser var 
saltning en av de metoder som användes för att bevara kött- och fiskprodukter (Sin-
delar & Milkowski, 2011). Nitrit kom sedan att börja tillsättas tillsammans med salt 
i charkuterivaror under 1800-talet (Honikel, 2008). Detta har lett till att konsumen-
ten idag förväntar sig vissa egenskaper hos en charkuterivara. Den ska vara röd och 
smaka på ett visst vis. Konsumenten och även producenten förväntar sig ett säkert 
livsmedel med lång hållbarhet. Alla dessa egenskaper är förknippade med nitrit vil-
ket gör nitrit till en multifunktionell tillsats (Sebranek & Bacus, 2007).  
 
Nitrit är ett mycket reaktivt ämne och kan fungera oxiderande, reducerande och 
nitrolyserande. Nitrit kan reagera med kolhydrater och lipider i köttet och omvand-
las till en mängd olika föreningar, däribland salpetersyra, kväveoxid och nitrat 
(Honikel, 2004). Dess egenskaper (färggivande, antioxidativa och antimikrobiella) 
kan förklaras av samma kemiska mekanismer. Det är den snäva bindningen av kvä-
veoxid till haem-pigment eller essentiella bakteriella järn-svavelproteiner som utgör 
resultatet av denna kemiska mekanism (Parthasarathy & Bryan, 2012). Denna ke-
miska mekanism kommer inte att behandlas ingående i denna uppsats. Nedan pre-
senteras nitrits egenskaper i charkuterivaror.  
  

3 Nitrit i charkuterivaror 



14 
 

3.1 Nitrits egenskaper 

3.1.1 Färg  
Den röda färgen hos charkuterivaror är en av de viktigaste egenskaperna av nitrit 
och beror på koncentrationen av järnpigment och deras tillstånd (Parthasarathy & 
Bryan, 2012). Den röda färgen utvecklas i ett antal komplicerade reaktionssteg tills 
NO-myoglobin bildas (Honikel, 2008). Under värmebahandling blir komplexet 
stabilt vilket beror på att proteindelen i myoglobinpigmentet denatureras 
(Parthasarathy & Bryan, 2012). Denna förening är värmestabil upp till 120 grader 
(Honikel, 2008). Det finns ämnen som kan påskynda reaktionen, detta gör att 
mängden tillsatt nitrit kan minskas i produkten. Askorbat ett av dessa ämne som 
kan påskynda reaktionen genom att omvandla Fe3+ till Fe2+ (Parthasarathy & 
Bryan, 2012). Andra faktorer som påverkar färgen är pH, antal reduktanter tempe-
ratur och tid (Sindelar & Milkowski, 2011). 
 
Även om en liten mängd om 2-14 ppm är tillräckligt för att utveckla den röda fär-
gen i charkuterivaran, krävs en större mängd för att undvika en ojämn färg och be-
vara den utvecklade färgen under charkuterivarans hållbarhetstid (Sebranek & 
Bacus, 2007) Eftersom de kvarvarande nitritnivåerna i den färdiga produkten 
minskar gradvis på grund av oxidation- och ljusreducerad blekning över lagrings-
perioden (Alahakoon et al., 2015), rekommenderas en restnitritnivå av 10-15 ppm. 
Detta som reservoar huvudsakligen för regenerering av den röda färgen (Sindelar 
& Milkowski, 2011). 

3.1.2 Smak 
Nitrit bidrar med en karaktäristisk smak åt charkuterivaror som även innefattar 
arom, doft och textur. Denna egenskap behandlas som sensoriska egenskaper ge-
nom arbetets gång. Dock är denna process den minst förstådda av nitrits många 
egenskaper (Sebranek & Bacus, 2007). Det man hittills har kunnat komma fram 
till är att den karaktäristiska smaken kan hänföras till de kemiska reaktionerna av 
nitrit (Alahakoon et al., 2015). En del av smakskillnaderna tros bero på nitritets 
antioxidativa egenskaper. Andra antioxidanter ger dock inte samma smakföränd-
ring (Sebranek & Bacus, 2007).  
 
En mängd av 50 ppm anses vara tillräcklig för att utveckla smakskillnader mellan 
oprocessade produkter och färdiga produkter. Mängder över 50 ppm ger ingen 
smakförbättring (Sindelar & Milkowski, 2011) 

3.1.3 Antioxidativa egenskaper 
En annan anmärkningsvärd egenskap nitrit har är dess förmåga att verka mot 
härskning och en ”återuppvärmd” smak som uppkommer vid upphettning av en 
charkuterivara (Alahakoon et al., 2015). Som nämnt tidigare omvandlas nitrit till 
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kväveoxid i charkuterivaran. Kväveoxid har antioxidativa egenskaper på grund av 
dess verkan som elektronacceptor. Det är dock kväveoxids förmåga att binda och 
stabilisera haemjärn som utgör den huvudsakliga antioxidativa egenskapen. Detta 
bidrar till mindre fritt järn i charkuterivaran som annars är en potent katalysator av 
lipidoxidation (Parthasarathy & Bryan, 2012).  
 
Nitrit har visats hämma den ”återuppvärmda” smaken vid relativt låga nivåer om 
50 ppm, fullständig hämning har skett vid nivåer om 200 ppm (Parthasarathy & 
Bryan, 2012). Den antioxidativa effekten av nitrit har nivåer av 40 ppm rapporte-
rats (Al-Shuibi & Al-Abdullah, 2002).  

3.1.4 Antibakteriella egenskaper 
Nitrits antibakteriella egenskap är tillsammans med den röda färgen en av nitrits 
viktigaste egenskaper. I kombination med andra salter eller ensam kan nitrit 
hämma tillväxten av flera anaeroba och aeroba bakterier (Alahakoon et al., 2015). 
Nitrit verkar både bakteriostatiskt och bakteriocidalt (Sebranek & Bacus, 2007) 
genom att hämma metaboliska enzymer, begränsa syreupptag, och bryta ner pro-
tongradienten hos bakterier (Alahakoon et al., 2015). Kväveoxid som bildas be-
gränsar även fritt järn som är nödvändigt för enzymfunktionalitet, bakteriell meta-
bolism och tillväxt (Alahakoon et al., 2015). På grund av reaktiviteten hos järn och 
nitrit binder nitritet starkt med järn-svavelkomplexet och hemjoner av enzymer 
(Cui et al., 1992). 
 
Nitrit är välkänt för att förhindra tillväxt och toxinproduktion av C.botulinum i 
charkuterivaror (Sindelar & Milkowski, 2011) för att helt kunna kontrollera botul-
ism (Alahakoon et al., 2015). Inhibering av C.botulinum har rapporterats vid 50 
ppm i varmkorvar (Jafari & Emam-Djomeh, 2007). Patogena bakterier som Sall-
monella spp. Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus och 
Clostridium perfringens har även rapporterats kunna kontrolleras av nitrit 
(Alahakoon et al., 2015; Parthasarathy & Bryan, 2012; Honikel, 2004).  
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Idag finns en oro hos konsumenter för syntetiska tillsatser och deras hälsorisker 
vilket har gjort att efterfrågan på ekologiska och lågprocessade livsmedel har ökat. 
Inom köttindustrin tas alternativ till nitrittillsatser fram för att bemöta efterfrågan 
(Alahakoon et al., 2015; Weiss et al., 2010). Det har dock visat sig vara svårt att 
helt ersätta nitrit på grund av dess multifunktionella egenskaper (Alahakoon et al., 
2015). Nedan presenteras några av de alternativ som studerats i syfte att helt eller 
delvis utesluta en nitrittillsats i charkuterivaror. Alternativen är uppdelade i växt-
baserade alternativ, animaliebaserade alternativ och bakteriebaserade alternativ 
och alternativa beredningsmetoder.  
 
Utöver de alternativen som presenteras i denna studie och som inte tas upp är 
bland annat växtbaserade: körsbärspulver och citrusbaserade alternativ; animalie-
baserade: laktoferrin; bakteriebaserade: lactacin, pedicin, reuterin och enterosin; 
vitaminer: α-tokoferol, som även de visats sig vara potentiella alternativ till en ni-
trittillsats. Hur de olika alternativen som tas upp i detta arbete ska appliceras i in-
dustrin och dess behov av utrustning eller inköpskostnad  tas heller inte upp i 
denna studie. 

4.1 Växtbaserade alternativ 
De växtbaserade alternativen har undersökts i stor utsträckning och har funnits ha 
stor potential att verka antibakteriellt, antioxidativt samt motverka brunfärgning av 
köttprodukter (Hugo & Hugo, 2015).  

4.1.1 Nitratrika växtextrakt   
Grönsaker som selleri, rödbeta, spenat och rädisa har rapporterats innehålla stora 
mängder nitrat om 2500 mg per kilo (Santamaria, 2006). Mörkgröna bladväxter 
har visats innehålla högst nitrat- och nitrithalt av alla grönsaker (Bahadoran et al., 
2016). De nitratrika grönsakerna kan processas till juicepulver, kallat växtjuice 
pulver (VJP)  som sedan kan tillsättas som en indirekt nitrittillsats i charkuteriva-
ror (Sebranek & Bacus, 2007). Denna typ av tillsats anses vara en naturlig tillsats 

4 Alternativ till nitrittillsatser 
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(Grasso et al., 2014) då den inte innehåller syntetiskt framställt nitrit. Tidigare till-
sattes nitratreducerande bakteriekulturer tillsammans med VJP för att reducera ni-
trat till nitrit under tillverkningsprocessen (Sebranek & Bacus, 2007). Nackdelen 
med att tillsätta en nitratkälla är att mängden nitrit är svår att mäta på grund av 
dess reaktivitet (Krause et al., 2011). Idag används redan förkonverterad VJP där 
nitratet redan är omvandlat till nitrit. Denna typ av tillsats är att föredra då nitrit-
mängden är känd (Grasso et al., 2014) och ingen inkubationstid krävs (Sebranek & 
Bacus, 2007). I en studie skiljde sig inte skinka behandlad med VJP och nitratre-
ducerande bakteriekultur och förkonverterade VJP i färg eller kvarvarande nitritni-
våer. Kontrollen med tillsatt nitrit hade en rödare färg under lagringsperioden och 
högre nivåer av kvarvarande nitrit (Krause et al., 2011). 
 
Selleripulver är vanligt att använda eftersom den innehåller mycket lite pigment 
och bidrar inte med smak åt produkten (Alahakoon et al., 2015). Vanligen innehål-
ler de förkonverterade selleripulvren 10 000 -15 000 ppm natriumnitrit (Sindelar et 
al., 2010). I en studie gjort av (Sindelar et al., 2007) kunde en mängd av 0,2 % 
VJP tillsättas till kokt skinka utan att sensoriska skillnader uppstod. Vid en nivå av 
0,35 % uppstod en oönskad grönskassmak. En nackdel med selleri är att den kan 
orsaka allergena reaktioner hos vissa människor och därför måste skrivas ut på in-
nehållsförteckningen i Sverige (Livsmedelsverket, 2017).  
 
Persilja är ett alternativt VJP som undersökts då den är rik på nitrat och är mindre 
allergen än selleri VJP. I en studie gjord på den italienska korven Mortadella vi-
sade det sig att > 60 ppm nitrat från persilja VJP var jämförbar med konventionellt 
processad Mortadella med tillsatt nitrit vid inhibering av L.monocytogenes. En till-
satt mängd av 120 ppm persilja VJP gav samma röda färg under större delen av 
lagringsperioden. Sensorisk analys visade på att konsumenter var mer accepte-
rande av höga halter persilja VJP, men att halterna var omätbara (Riel et al., 
2017). 
 
Rödbeta är en annan mycket nitratrik grönsak som potentiellt kan användas som 
en alternativ nitrittillsats. I en studie undersöktes rödbets VJP i olika koncentrat-
ioner tillsammans med nitrit och ensam i turkisk fermenterad korv. Studien visade 
på att oxidationen var högre i de prov med låg nitrit/ingen nitrit och en större 
mängd rödbets VJP. Det prov med endast tillsatt rödbets VJP (0,35 %) visade på 
en högre mängd kvarvarande nitrit under lagringsperioden. Antalet mjölksyrebak-
terier var även högts i detta prov antagligen på grund av att rödbets VJP fungerade 
som substrat till dessa. Den röda färgen skillde sig åt i början av lagringsperioden 
mellan de prov innehållande nitrit och de provet utan nitrit. Provet innehållande 
endast rödbets VJP hade en signifikant mindre röd färg. I slutet av lagringspe-
rioden observerades ingen signifikant skillnad mellan provgrupperna. De senso-
riska egenskaperna hos korvarna var var jämförbara med de innehållande endast 
nitrit (Sucu, 2018).  
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4.1.2 Växtextrakt med andra aktiva ämnen 
Grönsaker, frukt, bär, kryddor och örter är rika på eteriska oljor (EO) som har na-
turligt antioxidativa och antimikrobiella egenskaper. Dessa egenskaper beror på 
EO innehåll av fenoler, organiska syror, aldehyder, ketoner, terpener och flavonoi-
der som kan orsaka skada hos mikroorganismer genom att förstöra deras cellmem-
bran vilket leder till läckage av cellulära komponenter (Tiwari et al., 2011; 
Oussalah et al., 2006). Dessa ämnen kan även inhibera produktion av sekundära 
metaboliter som exempelvis toxiner (Tiwari et al., 2011).  
 
De EO av löv (ex. oregano, timjan, rosmarin, salvia, basilika), blommor eller 
knoppar (ex. klöver), lök (ex. vitlök), frön (ex. fänkål, persilja, muskotnöt), frukter 
(ex. kardemumma, paprika) eller andra delar (ex. bark) ansvarar för de antimikro-
biella egenskaperna (Tiwari et al., 2011) och verkar antioxidativt (Shah et al., 
2014). Dessa EO har i stor utsträckning använts som smakämnen eller som medi-
cin genom historien (Tiwari et al., 2011). I en studie visade det sig att av 90 tes-
tade växtextrakt hade 15 stycken antimikrobiell verkan mot C.botulinum. Av dessa 
hade rosmarin, oregano, lagerblad, kanel, krysantemum, svartpeppar, vitpeppar 
och spiskummin en svag effekt medan klöver, citron, lakrits, johannesört, salvia, 
eukalyptus och nejlika inhiberade C.botulinum väl. Bäst ansågs muskotnöt, klöver 
och salvia som tillsattes tillsammans med en låg nitrithalt om 10 ppm (Cui et al., 
2010). 
 
I en annan studie undersöktes 13 olika EOs antibakteriella egenskaper mot 12 van-
liga bakterier, däribland C.botulinum, Escherichia coli, L.momocytogenes och 
C.perfringens. EO av oregano, sommarkyndel och timjan visade på störst antibak-
teriell verkan eftersom dessa tydligt hämmade tillväxten av alla testade bakterier. 
De gram-positiva bakterierna visade sig vara känsligare än de gram-negativa bak-
terierna, störst känslighet visade C.botulinum och C.perfringens. Eftersom växt-
extrakten som inte innehåller nitrat inte ger alla egenskaper av nitrit föreslår förfat-
tarna att använda dessa extrakt i kombination med lämplig mängd nitrit (Nevas et 
al., 2004).  
 
Rosmarinextrakt (RE) har visat sig ha goda antioxidativa effekter. Resultaten i en 
studie gjort på leverpaté där färgstabilitet, lipidoxidation, halter av askorbinsyra 
och nitrit innan och efter produktion och efter 48h i 4 grader Celsius studerades, 
visade på att RE reducerade lipidoxidationen signifikant. Ingen effekt på färgstabi-
litet visade sig och askorbinsyran var högre och nitrithalten var lägre vid tillsatt 
RE i jämförelse med kontroll (Doolaege et al., 2012). Detta skiljer sig något från 
en studie gjort på köttfärs där RE påverkade färgstabiliteten. Färgen, under lag-
ringsperioden , var stabilare med tillsatt RE. Samma effekt på lipidoxidationen er-
hölls (Balentine et al., 2006). 
 
Användningen av EO är dock delvis begränsad på grund av deras intensiva arom, 
men i kombination med andra metoder kan mikrobiell stabilitet och sensorisk kva-
lité erhållas (Jayasena & Jo, 2013).  
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4.1.3 Övriga växtbaserade alternativ 
Vid minskning av nitrittillsatser kan Annatto (E160b) tillsättas i charkuterivaror 
för att intensifiera den röda färgen (Zarringhalami et al., 2009). Annatto anses vara 
ett naturligt färgämne som utvinns ur frukten från trädet Bixa Orellana L. Anetto 
ger en röd gul färg som främst beror på karotenoiderna 9’-cis-bixin (oljelöslig) el-
ler 9’-cis-norbixin (vattenlöslig) i Annatto. Anetto har ett brett användings område 
och används inte bara i livsmedel, utan även i kosmetika och mediciner (Scotter et 
al., 2001). Vid ersättning av nitrit med 60 % Annatto (1% norbixin) i korv med 70 
% respektive 55 % kött erhölls den bästa färgen utan att någon signifikant skillnad 
i mikrobiell tillväxt eller sensoriska egenskaper uppstod (Zarringhalami et al., 
2009).  
 
Även tomat har testats för dess färggivande och antioxidativa egenskaper i charku-
terivaror (Eyiler & Oztan, 2011; Deda et al., 2007; Sánchez-Escalante et al., 
2003). Tomatens antioxidativa egenskaper beror på det höga innehållet av karote-
noiden lykopen som verkar som elektronacceptor (Adams et al., 2016; Alahakoon 
et al., 2015) .  
 
En studie gjort på Frankfurterkorvar har visat på att 12 % tomatpasta kan reducera 
nitritmängden från 150 ppm till 100 ppm. En tillsättning av 12 % tomatpasta ledde 
till lägre pH-värde och kvarvarande nitritnivåer. Korvarna blev även ljusare och 
gulare i färgen än kontroll (150 ppm nitrit). En mängd av 16 % tomatpasta gav en 
sur smak (Deda et al., 2007). I en liknande studie visade det sig att tomatpulver le-
der till förbättrad hållbarhet genom att minska oxidationen. Vidare observerades 
det även att ökad mängd tomatpulver ökade den slutliga röda färgen hos produkten 
(Eyiler & Oztan, 2011), vilket styrker  resultat från Deda et al (2007). Tomattill-
satser tycks således vara lämplig ersättning för att kunna reducera mängden nitrit i 
charkuterivaror och undvika kvalitetspåverkan och erhålla maximala fördelar 
(Alahakoon et al., 2015). I tabellen nedan presenteras ett antal studier gjorda på 
charkuterivaror med växtbaserade alternativ. 

Tabell 1. Applicering av växtbaserade alternativ istället för tillsatt nitrit i olika charkuterivaror 

Tillsats Testad produkt Erhållna egenskaper Källa  

Nitratrika växtextrakt    
Förkonverterad VJP  
(innehållande 10000-15000 
ppm nitrit) 

Kokt skivad skinka  Kvarvarande nitrit ↓ 
Färg ↓ 

Sensoriska egenskaper ↑ 

(Krause et al., 2011) 

Persilje VJP + starterkultur  Mortadella Antibakteriell verkan ↑ 
Färg ↑ 

Sensoriska egenskaper↑ 

(Riel et al., 2017) 

Rödbets VJP Sucuk (turkisk fer-
menterad korv) 

Kvarvarande nitrit ↓ 
Färg ↑ 

Sensoriska egenskaper ↑ 
Antioxidativ verkan ↓ 

(Sucu, 2018). 
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Tillsats Testad produkt Erhållna egenskaper Källa  
Växtextrakt med andra ak-
tiva ämnen 

   

Rosmarin, kitosan och SO2 Boerewors (korv) Hållbarhet ↑ 
Färg↑ 

(Mathenjwa et al., 2012) 

Rosmarinextrakt + nitrit 
(80ppm) 

Leverpaté Antioxidativ verkan ↑ 
 

(Doolaege et al., 2012) 

Övrigt    
Tomatpasta  
 

Frankfurterkorv Sensoriska egenskaper ↓ 
Färg ↑ 

(Deda et al., 2007) 

Tomatpulver Frankfurterkorv Antioxidativ verkan ↑ 
Färg ↑ 

(Eyiler & Oztan, 2011) 

Annatto (E160b ) + nitrit Korv (55 % och 70 
% kött) 

Färg ↑ (Zarringhalami et al., 
2009) 

 

4.2 Animaliebaserade alternativ 

4.2.1  Kitosan 
Kitosan är en animalisk polysackarid, en polymer bestående av N-acetylglukosa-
min, vilket utgör komponenten i exoskelettet hos leddjur. Kitosan framställs av 
krabb- och räkskal (Hugo & Hugo, 2015). Kitosan har visats ha antioxidativa 
egenskaper och antimikrobiell verkan mot många livsmedelsburna mikroorgan-
ismer. Dock visar det en större antimikrobiell verkan mot gram-negativa bakterier 
än gram-positiva bakterier (Friedman & Juneja, 2011). De antimikrobiella och an-
tioxidativa egenskaperna hos kitosan beror på dess förmåga att orsaka skada på 
cellmembranen hos mikroorganismer, vattenbindningsförmåga och hämning av 
olika enzymer (Hugo & Hugo, 2015). 
 
Kistosan i kombination med reducerad mängd SO2 och rosmarinextrakt visat på en 
röd färg och en ökning av hållbarheten hos sydafrikans korv kallad Boerewors 
(Mathenjwa et al., 2012). Dock är kitosan olösligt vid högt och neutralt pH vilket 
gör att användningen är begränsad inom livsmedel (Du et al., 2009). 

4.2.2 Lysozym 
Lysozym (E1105) utvinns ur äggvita och har bakteriolytisk aktivitet på grund av 
hydrolys av β1-4 bindningen mellan N-acetalmuraminsyra och N-acetylglyko-
samin i peptiodoglykanet hos gram-positiva bakteriers cellmembran (Irkin & 
Esmer, 2015). I kombination med nisin, laktoferrin och EDTA (Etylendiamin-
tetraättiksyra) ökar effektiviteten mot gram negativa bakterier (Hugo & Hugo, 
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2015). Lysozym är idag endast tillåten i vissa ölsorter och lagrad ost 
(Livsmedelsverket). 
 
I en studie gjort på italiensk kokt kycklingkorv visade sig att lysozym i kombinat-
ion med nitrit (50 % tillsatt av varje) verkade antioxidativt. Lysozym reducerade 
lipidoxidationen och sensoriska egenskaper bibehölls hos den slutliga produkten 
(Herath et al., 2015). I tabellen nedan presenteras ett antal studier gjorda på char-
kuterivaror med animaliebaserade alternativ.  

Tabell 2. Applicering av animaliebaserade alternativ istället för tillsatt nitrit i olika charkuterivaror 

Tillsats Testad produkt Erhållna egenskaper Källa  

Kitosan, rosmarin och 
SO2 

Boerewors (korv) Hållbarhet ↑ 
Färg ↑ 

(Mathenjwa et al., 2012) 

Lysosym och nitrit 
(50/50) 

Italiensk kokt kyckling-
korv 

Sensoriska egenskaper ↑ 
Färg↑ 

Antioxidativ verkan↑ 
Antimikrobiell verkan ↑ 

(Herath et al., 2015) 
 
(Zarringhalami et al., 

2009) 
 

4.3 Bakteriebaserade alternativ 
Många mikroorganismer, särskilt mjölksyrebakterier (lactic acid bacteria (LAB)), 
har förmåga att tillverka antibakteriella substanser för att konkurrera ut andra bak-
terier. Dessa substanser är uppdelade i proteiner och icke-proteiner. Till icke-pro-
teiner hör organiska syror, väteperoxid, diacetyl och andra föreningar (Sun et al., 
2011).  

4.3.1 Bakteriociner 
Bacteriociner är antibakteriella proteiner eller peptider producerade av bakterier. 
Dessa hämmar tillväxten av liknande eller närbesläktade bakteriestammar genom 
ett antal olika mekanismer. Bacteriociner anses vara säkra för human konsumtion 
(Alahakoon et al., 2015). Bacteriociner tillsätts i form av bakteriekulturer till pro-
dukten och anses kunna minska tillsatser av kemiska konserveringsmedel och gör 
att en mildare värmebehandling kan utföras (Sun et al., 2011). Många bacterioci-
ner inhiberar endosporbildnade bakterier och kan kombineras med andra konserve-
ringsmetoder (Gálvez et al., 2011). I allmänhet verkar bacteriociner effektivare 
mot gram-positiva bakterier än gram-negativa bakterier (Sun et al., 2011).  
 
Nisin är en känd bacteriocin som länge använts till konservering av livsmedel. Ni-
sin är värmestabil och produceras av vissa stammar av Lactococcus lactis subspp. 
lactis. Den används därför vanligen i produkter som hettas upp. Den inhiberar 
gram-positiva bakterier som C.botulinum, L.monocytogenes, Staphylococcus areus 
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och stammar av Bacillus. Nisin verkar dock inte mot gram-negativa bakterier vil-
ket är dess största nackdel som konserveringsmedel (Irkin & Esmer, 2015). I en 
översiktsstudie konstaterades det att nisin kan utgöra ett alternativ till nitrit helt el-
ler i kombination med låga nivåer nitrit utan att äventyra livsmedelssäkerheten. 
Detta grundat på tidigare studiers resultat gjorda på nisins antimikrobiella egen-
skaper.  Vidare studier rekommenderades innan applicering (Alahakoon et al., 
2015). Vilka  antioxidativa egenskaper nisin har och hur den påverkar färg och 
sensoriska egenskaper framgår inte. 
 

4.3.2 Organiska syror 
Citronsyra, natriumlaktat och natriumacetat är några av de organiska syror som 
produceras av mikroorganismer och har visat antimikrobiell aktivitet har utvärde-
rats mot både gram-positiva och gram-negativa bakterier (Hugo & Hugo, 2015). 
Vissa organiska syror kan även utvinnas ur växter (Tiwari, 2011). 
 
Natriumlaktat (laktat) är en av de mest populära organiska syror som använts som 
antimikrobiell tillsats i charkuterivaror och är känd för dess egenskaper att för-
bättra smaken genom dess sälta. Natriumlaktat har även visat sig förbättra färgsta-
biliteten hos rått kött och fungera som antioxidant (Alahakoon et al., 2015). Till-
sättning av natriumlaktat förbättrar färgstabiliteten genom att både framställa och 
reducera deoxymygloblin (Sedghi et al., 2014).  
 
Resultat av en studie med syfte på att utvärdera natriumlaktat som alternativ till ni-
trit, helt eller delvis, indikerade på att  natriumlaktat tillsatt i korv förlängde håll-
barheten och uppvisade en bättre antimikrobiell effekt än vid tillsatt natriumnitrit. 
Smaken blev delvis förbättrad med natriumlaktat. Samma röda färg som nitrit ger 
erhölls inte, men en naturlig köttfärg bevarades (Bingöl & Bostan, 2007). En an-
nan studie gjort med natriumlaktat i kombination med natriumdiacetat kom fram 
till liknande resultat. Studien visade på att en halt av 3,0625 % natriumlaktat/natri-
umdiacetat i kombination med 30 ppm nitrit gav bäst resultat. Generellt visade re-
sultaten i studien på en större antimikrobiell effekt än nitrit och en något förbättrad 
smak. Dock erhölls inte den färgstabilitet som nitrit annars bidrar med (Sedghi et 
al., 2014). 
 
Den organiska syran sorbinsyra är en känd inhibitor av mögel och den visar också 
en antibakteriell verkan vilket har lett till ett ökat intresse av den som ett potenti-
ellt alternativ till nitrit i charkuterivaror (Coultate, 2016). I en studie gjord på Mor-
tadella visade det sig att sorbinsyra ensam inte verkade antibakteriellt nog för att 
motverka bakteriell tillväxt och de sensoriska egenskaperna var inte acceptabla på 
grund av en sur smak. Däremot i kombination med 80 ppm nitrit erhölls accep-
tabla sensoriska egenskaper (Al-Shuibi & Al-Abdullah, 2002). I tabellen nedan 
presenteras ett antal studier gjorda på charkuterivaror med bakteriebaserade alter-
nativ.  
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Tabell 3. Applicering av bakteriebaserade alternativ istället för tillsatt nitrit i olika charkuterivaror  

Tillsats Testad produkt Erhållna egenskaper Källa  

Bakteriociner    
Nisin och nitrit (75 ppm) Frankfurtkorv Antimikrobiell verkan ↑ (Al-Shuibi & Al-

Abdullah, 2002) 
Organiska syror    
Natriumlaktat  Antimikrobiell verkan↑ 

Hållbarhet ↑ 
Sensoriska egenskaper ↑ 

Färg ↓ 

(Bingöl & Bostan, 2007) 

Natriumlaktat/natriumdi-
acetat och nitrit (30 ppm) 

Korv av nöt Antimikrobiell verkan ↑ 
Sensoriska egenskaper ↑ 

Färg↓ 

(Sedghi et al., 2014) 

Sorbinsyra Mortadella Antibakteriell verkan ↓ 
Sensoriska egenskaper ↓ 

(Al-Shuibi & Al-
Abdullah, 2002) 

 
 

4.4 Beredningsmetoder 

4.4.1 High Hydrostatic Pressure (HHP) behandling 
 

HHP behandling  har visat sig ha stor potential för att kunna producera säkra livs-
medel samtidigt som livsmedlets naturliga egenskaper behålls i stor utsträckning. 
Under HHP behandling placeras en förpackad produkt i ett tryckkärl och utsätts 
för vattentryck från 100 till 800 MPa. Denna behandling påverkar mikroorgan-
ismers cellulära metabolism och membran (Rendueles et al., 2011) och således in-
aktiverar potentiella patogener och andra mikroorganismer som kan förstöra pro-
dukten (Cheftel & Culioli, 1997).  
 
Metoden har använts för köttprodukter utan allt för stora smakskillnader, den tyd-
ligaste skillnaden är förlust av den röda färgen av rått kött (Cheftel & Culioli, 
1997). På grund av HHP behandlingens mikrobiologiska säkerhet kan metoden 
minska användningen av salt och nitrit i syfte att öka hållbarheten och bibehålla en 
säker produkt (Alahakoon et al., 2015).  
 
Det har visats på att en HHP behandling av 600 MPa i 3 min och en natriumnitrit-
nivå på 50-100 ppm från förkonverterad selleri VJP har samma antimikrobiella 
verkan som en halt av 200 ppm tillsatt natriumnitrit av L.monocytogenes i kokt 
skivad skinka (Myers et al., 2013). Andra studier har även visat på en förlängd 
hållbarhet vid HHP behandling av 600 MPa i 6 respektive 10min. Detta i köttpro-
dukter och tillsammans med andra tillsatser som exempelvis bakteriociner 
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(Garriga et al., 2004; Hugas et al., 2002). I tabellen nedan presenteras ett antal stu-
dier gjorda på charkuterivaror med HHP behandling. 

Tabell 4. Applicering av HHP behandling som alternativ till nitrit  i olika charkuterivaror 

HHP behandling* Testad produkt Erhållna egenskaper Källa  

600 MPa i 3 min + nitrit 
(50-100 ppm) 

Kokt skivad skinka Reduktion av L.monocto-
genes 

(Myers et al., 2013) 

600 MPa i 6 min  Kokt skivad skinka, luft-
torkad skivad skinka, ski-
vad marinerad fransyska 

av nöt 

Effektiv mot Entero-
bacteriaease och mögel, i 

skivad marinerad fran-
syska även effektiv mot 

Sallmonella och 
L.monoctogenes 

(Garriga et al., 2004) 

600 MPa i 10 min  Kokad skinka, lufttorkad 
skinka 

Lika stabil som vid till-
satt nitrit 

(Hugas et al., 2002) 

* High hydrostatic pressure 

4.5 Övriga alternativ 
Sebranek & Bacus (2007 undersökte  problematiken kring nitritfria alternativ till 
charkuterivaror i en studie och fann att den allra vanligaste ingrediensen i inne-
hållsförteckningen på charkuterivaror utan tillsatt nitrit var havssalt vid tillfället. 
Havssalt har föreslagits innehålla nitrat men i låga nivåer som är svåra att analy-
sera (Sebranek & Bacus, 2007). Havssaltets ursprung har stor påverkan på mine-
ralsammansättningen i saltet (SaltWorks, 2018). I vatten från Medelhavet har hal-
ter omkring 1,1 ppm nitrat och 1,2 ppm nitrit rapporterats (Herrador et al., 2005). 
Dessa mängder tros inte ha tillräcklig antimikrobiell effekt  (Sebranek & Bacus, 
2007), utan en antimikrobiell verkan kan vara orsakat av den salta miljön i sig, vil-
ket vissa bakteriestammar har svårt att överleva eller tillväxa i (Adams et al., 
2016). Således är havssalt inte bättre än vanligt salt. Salt är även vattenbindande 
vilket är positivt eftersom det bidrar med en bättre konsistens och en ökad vatten-
hållande förmåga, för mycket salt påverkar dock smaken negativt (Jafari & Emam-
Djomeh, 2007). Konsumenterna föredrar produkter med lägre salthalter av hälso-
skäl (Jayasena & Jo, 2013). Salt sänker även vattenaktivitet (aw) vilket är önskvärt 
för att hindra mikrobiologisk tillväxt (Adams et al., 2016).  
 
Att sänka pH har visat sig vara effektivt för inhibering av C.botulinum (Jafari & 
Emam-Djomeh, 2007; Dodds, 1989). I en studie sänktes pH från 5,8 till 5,4 med 
hjälp glocono-delta-lacton (GDL). GDL kan förutom sänka pH, bidra med färg 
och smakutveckling av produkten. Resultatet av denna studie visade på en god in-
hibering av C.botulinum, dock uppstod en märkbart surare smak (Jafari & Emam-
Djomeh, 2007). I en annan studie där vattenaktivitet och pH i kombination stude-
rades visade det sig förekomma toxinproduktion av C.botulinum vid pH lika med 
eller över 4,7 vid ett aw om 0,97, och ett pH lika med eller lägre än 5,25 vid ett aw 
på 0,965, eller pH lika med och ett pH över 5,75 med ett aw på 0,96. Ingen toxin 
produktion av C.botulinum detekterades vid ett aw om 0,955 (Dodds, 1989). 
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Genom upphettning kan vegetativa celler av mikroorganismer avdödas. Dock kan 
endosporer överleva upphettning upp till 120 grader, vilket gör att de bör förhind-
ras att utvecklas till vegetativa celler under lagringsperioden. Kylförvaring är ett 
bra sätt att fördröja mikrobiell tillväxt av vissa bakteriestammar (Adams et al., 
2016). 
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Växt-,  animalie- och bakteriebaserade alternativ till nitrittillsatser studerades i 
syfte att göra en sammanställning av den vetenskapliga informationen om potenti-
ella alternativ till nitrittillsatser. Även bearbetningsmetoden HHP behandlingens 
potentiella egenskaper för att kunna minska eller helt utesluta en nitrittillsats inklu-
derades. Övriga metoder för att kontrollera mikrobiell tillväxt som aw, salt och pH 
togs också upp. 
 
Mycket av den forskningen som sker i syfte att finna en alternativ nitrittillsats stu-
derar den antimikrobiella effekten. Dock för att erhålla en tilltalande produkt med 
lång hållbarhet krävs mer än en antimikrobiell verkan även om denna egenskap är 
den viktigaste för att inte äventyra livsmedelssäkerheten. De sensoriska, färggi-
vande och antioxidativa effekterna av nitrit behöver också ingå i studier för att 
finna  bra alternativ till nitrittillsatser.  
 
Av de alternativ som presenteras i denna studie visade alla, i kombination med 
låga nivåer nitrit eller ensam, på en antimikrobiell effekt. Kitosan, lysozym, nisin 
samt EOs och RE visade bättre effekt mot gram-positiva bakterier än gram-nega-
tiva bakterier (Doolaege et al., 2007; Friedman & Juneja, 2011; Herath et al., 
2015; Irkin & Esmer, 2015; Tiwari et al., 2011). Detta gör att de inte ensamma kan 
utgöra ett potentiellt alternativ för att helt utesluta en nitrittillsats. Utan det krävs 
att en viss mängd nitrit tillsätts eller att de kombineras med andra alternativ som 
verkar antimikrobiellt mot gram-negativa bakterier. Detta för att inte äventyra livs-
medelssäkerheten. Sämst antimikrobiell verkan visade sig sorbinsyra ha (Al-Shubi 
& Al-Abdullah, 2002). Natriumlaktat var det alternativet som visade sig ha bättre 
antimikrobiell verkan än tillsatt natriumnitrit, men till sin nackdel inverkade den 
negativt på färgstabiliteten (Bingöl & Bostan, 2007) vilket gör att natriumnitrit 
endast i kombination med exempelvis tomat eller ett annat färggivande ämne 
skulle kunna utgöra ett potentiellt alternativ.  
 
De växtbaserade alternativen (VJP, EOs, RE och tomat) visade ha den på största 
antioxidativa verkan (Deda et al., 2007; Doolaege et al., 2012; Sebranek & Bacus, 
2007; Tiwari et al., 2011). Även natriumlaktat  av de bakteriebaserade alternativen 
och lysosym av de animaliebaserade alternativen visade på en antioxidativ effekt 
(Bingöl & Bostan, 2007; Herath et al., 2015).  

5 Diskussion och slutsatser 
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Det som visat sig vara en begränsning i de flesta alternativen är de sensoriska 
egenskaperna och färgutveckling samt färgstabiliteten som annars erhålls av nitrit. 
Bismak av grönsak (VJP), sälta (natriumlaktat, för mycket tillsatt salt), surt (tomat, 
GLD, sorbinsyra) eller annan arom (EO) var vanligt förekommande oaccepterade 
smakförändringar (Jayasena & Jo, 2013; Deda et al., 2007; Jafari & Emam-
Djomeh, 2007; Sindelar et al., 2007). Tomat, rödbets VJP och Annatto av de till-
satser som åstadkomma påminnande färgegenskaper som vid en nitrittillsats 
(Bingöl & Bostan, 2007; Deda et al., 2007; Scotter et al., 2001).  
 
De växtbaserade alternativen visar således på störst potential för att kunna ersätta 
nitrit helt eller delvis. Av de växtbaserade alternativen visar de förkonverterade 
VJP stor potential att användas som alternativ till nitrittillsats eftersom den inne-
håller en känd mängd nitrit och därmed ger samma egenskaper till produkten som 
vid en direkt nitrittillsats. Nackdelen kan dock tyckas vara densamma som vid en 
tillsats av syntetiskt framtaget nitrit (bildandet av nitrosaminer), men VJP erbjuder 
konsumenten en renare innehållsförteckning med en mer naturligt källa till nitrit 
(icke syntetiserad nitrit). Halten VJP som kan tillsättas är dock begränsad på grund 
av bismak (Sindelar et al., 2010).  
 
För att göra en lägre tillsatt mängd VJP möjlig utan att äventyra livsmedelssäker-
heten  skulle VJP  kunna användads i kombination med HHP eftersom denna me-
tod även verkar antimikrobiellt (Rendueles et al., 2011). Denna kombination kan 
således tyckas vara ett bra alternativ för att helt utesluta en syntetisk nitrittillsats 
samtidigt som den säkerhetsställer livsmedelssäkerheten utan att inverka nämnvärt 
på de sensoriska egenskaperna.  
 
Det är dock tydligt att inget enskilt alternativ kan ersätta nitrit helt. Kombinerade 
alternativ bör även testas och utvärderas i fler studier för att vara helt säker på de-
ras effekter gällande livsmedelssäkerhet och hållbarhet. Sensoriska och färggi-
vande  egenskaper bör även ingå i dessa utvärderingar för att fastställa konsumen-
ters acceptans.  
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