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Välkommen till urvalsprovet i livsmedelsvetenskaper, Förnamn Efternamn 
 
Läs noggrant igenom alla anvisningar 
 
Provet består av 2 delar. Provet tar 3 timmar. Du kan fördela tiden på de olika delarna hur 
du vill. Du kan fritt förflytta dig mellan de olika delarna under provets gång. Om någon del 
blir på hälft sparas den senaste versionen som ditt provsvar. Svara på alla delar. 
 
Under provet får du öppna endast urvalsprovssystemet (inkl. systemets kalkylator) och de 
separata materialfiler. Du kan planera dina svar och skriva egna anteckningar på 
konceptpappret. Anteckningarna på konceptpappret beaktas inte i bedömningen. 
 
Bedömningen av urvalsprovet 
 
Urvalsprovet består av 2 delar. Du kan få 0–30 poäng för båda av delarna. Del 1 bedöms 
för alla som deltagit i provet och de sökande rangordnas utgående från resultatet. Del 2 
bedöms endast för de 120 sökande som klarat sig bäst i del 1. Om flera sökande har 
samma poäng som den 120 bästa sökande, bedöms del 2 för alla dessa sökande. 
 
Du kan bli antagen endast om du får minst 1 poäng i del 1 och minst 1 poäng i del 
2.Poängen för alla delar räknas ihop. De sökande som får flest poäng antas. 
 
Provmaterialer  
   
Materialet för urvalsprovet är förhandsmaterial som var en vetenskaplig artikel på engelska 
(bilaga 1). För att stödja förståelsen av texten finns det en separat ordlista med 
översättningar av ord och förklaringar av vissa termer (bilaga 2). Information som kan 
krävas för vissa uppgifter finns i tilläggsmaterialet (bilaga 3).  
 
Bilaga 1 (Förhandsmaterial) 
 
McClements DJ, Öztürk B. 2021. Utilization of Nanotechnology to Improve the Handling, 
Storage and Biocompatibility of Bioactive Lipids in Food Applications. Foods, 10, 365. 
https://doi.org/10.3390/foods10020365 Länk till provmaterialet  
 
Bilaga 2 
 
Ordlista (i slutet) 
 
Bilaga 3  
 
Tilläggsmaterialet (i slutet) 
 
  

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2022-04/Livsmedelsvetenskaper_provmaterialet_.pdf


 

Del 1 
 

Svara på frågor på grund av materialet som är nämnt i uppgifterna, om materialet finns 
beskrivet. I vissa uppgifter kan du (också) behöva kunskaper och information som inte 
finns i materialet.  
  

Vissa frågor innehåller beräkningar. Tilläggsinformation som kan behövas vid 
beräkningar finns givna i bilaga 3. Man får använda urvalsprovssystemets kalkylator för 
utförande av beräkningar.   
  

Frågor i del 1 är flervalsuppgifter eller korrekt/fel-påståenden. Antalet på svarsalternativ 
kan variera.  I varje uppgift är det bara ett svarsalternativ som stämmer och därför kan 
du välja bara ett svarsalternativ.   
Antalet poång som utdelas för rätt svar meddelas i sambad med frågan. Fel svar 
resulterar -1 poäng. Om frångan har blivit obesvarat resulterar den 0 poäng.   

 
 
 

Uppgift 1.1 Svara på basis av artikeln (bilaga 1). Vilket av följande 
alternativ är fel? (1 p) 

Vitamin E kan fungera som en antioxidant.                -1 p. 

Vissa karotenoider kan omvandlas till vitamin A i kroppen.                -1 p. 

Ergocalciferol är den mest bioaktiva formen av vitamin D.                1 p. 

Djurbaserat kolesterol räknas inte till fytosteroler.                -1 p. 

 

Uppgift 1.2 Svara på basis av artikeln (bilaga 1). Varför skulle de 
bioaktiva lipiderna som nämns i artikeln absorberas bättre när de intas i 

nanolipidpartiklar än i deras naturliga matris? (1 p) 

Nanolipidpartiklarnas lipider effektiverar tillträde av bioaktiva 
lipider in i blandmicellen.   

              1 p. 

Nålliknande nanolipidpartiklar penetrerar effektivt tarmväggen.               -1 p. 

Nanolipidpartiklar underlättar klyvningen av bioaktiva lipider till den 
aktiva formen.  

             -1 p. 

Nanolipidpartiklar skyddar bioaktiva lipider från steroidhormoners 
effekter.  

             -1 p. 

 

Uppgift 1.3 Svara på basis av artikeln (bilaga 1). Ange om påståendet är 

korrekt eller fel baserat på artikeln. (á 1 p, totalt 5 p) 

Påstående 1: Nanoemulsioner är termodynamiskt instabila.  
Korrekt  1 p. 

Fel -1 p. 

Påstående 2: Under stående sjunker nanoemulsionens 
emulsionsdroppar lätt till botten.  

 

Korrekt  -1 p. 

Fel 1 p. 

Påstående 3: Bioaktiva lipider är typiskt närvarande i emulsionen på 
ytan av en oljedroppe.  

 

Korrekt  -1 p. 



Fel 1 p. 

Påstående 4: Det finns bara få lämpliga emulgeringsmedel som är av 
livsmedelskvalitet tillgängliga för att skapa ätbara nanoemulsioner.  

 

Korrekt  -1 p. 

Fel 1 p. 

Påstående 5: Vid Ostwalds mognad ökar droppstorleken.   
Korrekt  1 p. 

Fel -1 p, 

 
 
 
 
 
 

Uppgift 1.4 Svara på basis av artikeln (bilaga 1). Vilket av 

följande påståenden är korrekt? (1 p) 

Stabiliteten hos bioaktiva lipider förbättras när de används för att 
kapsla in andra molekyler.  

              -1 p. 

Kroppen kan inte frigöra de bioaktiva föreningarna som är 

förpackade i nanopartiklar och därför inte alls kan uttnytja dem.  

              -1 p. 

Nanobärare kan användas för att främja oxidationen av bioaktiva 
lipider och därmed öka deras nyttighet.  

              -1 p. 

Nanobärarnas funktionalitet kan modifieras genom att 
modifiera egenskaperna av nanopartiklarna som de 
innehåller.  

              1 p. 

 

Uppgift 1.5 Svara på basis av artikeln (bilaga 1). Vilket av 

följande alternativ är fel? (1 p) 

Både kemisk och fysisk instabilitet kan leda till en minskning av 
bioaktiviteten.  

-1 p. 

Kemisk instabilitet kan orsakas av bland annat 
antioxidanter.  

1 p. 

Aggregaten kan utnyttjas för att stabilisera emulsioner.  -1 p. 

Kemisk stabilitet kan ökas genom att minska exponeringen av 
bioaktiva föreningar för ljus, syre eller höga temperaturer.  

-1 p. 

 

Uppgift 1.6 Svara på basis av 
artikeln (bilaga 1). Vilket av 
följande beskriver en 
nanoliposom som stabiliseras 
av fosfolipider? Observera att 

bildens måttskala inte är det 

verkliga. (2 p) 



 

              -1 p. 

 

              2 p. 

 

              -1 p. 

 

              -1 p. 

 

              -1 p. 



 

Uppgift 1.7 Svara på basis av artikeln (bilaga 1). Vilket av 
följande påståenden om bioaktiva lipider kan vara en av 
anledningarna till att vissa människor inte får i sig tillräckligt med 
bioaktiva lipider från sin normala kost? (1 p) 

De löser sig i kokande vatten under livsmedelsprocessning.               -1 p. 

De löser sig dåligt i tarminnehåll.               1 p. 

De absorberas i fibrer i maten.                -1 p. 

De bildas i kroppen mer än nödvändigt.                -1 p. 

 

Uppgift 1.8 Svara på basis av artikeln (bilaga 1). Vilket av 

följande påståenden är korrekt? (1 p) 

Ostwalds mognad sker under upphettningsbehandlingarna.                -1 p. 

Vid bildning av emulsioner eftersträvar man ofta en liten 
droppstorlek.  

              1 p. 

Endast flytande föreningar kan användas för emulgering.                -1 p. 

Syftet är att använda bioaktiva lipider som emulgeringsmedel i 

nanoemulsioner.  

              -1 p. 

 

Uppgift 1.9 Svara på basis av artikeln (bilaga 1). Vilket av 
följande påståenden om lykopen är korrekt? (1 p) 

Lykopen har två ringar i sin struktur.                -1 p. 

Lykopen är effektivt för att förebygga katarakt.                -1 p. 

Tomatjuice kan innehålla lykopen.                1 p. 

Att förpacka lykopen till nanopartiklar är nästan omöjligt.                -1 p. 

 

Uppgift 1.10 Svara på basis av artikeln (bilaga 1). Ange om 

påståendet är korrekt eller fel baserat på artikeln. (á 1 p, totalt 4 

p) 

Påstående 1: Spraytorkade pulver har många 
användningsområden.  
Korrekt 1 p. 

Fel -1 p. 

Påstående 2: Nanokapsling visade sig minska oönskade smaker 
orsakade av fiskolja vid försk där den tillsattes i yoghurt.  

 

Korrekt -1 p. 

Fel 1 p. 

Påstående 3: Inkapsling förbättrade karotenoidernas kemiska 
stabilitet och det försämrade inte heller smaken av den berikade 
yoghurten. 

 

Korrekt 1 p. 

Fel -1 p. 

Påstående 4: Framställningsmetoder för nanoemulsion med låg 
extern energi inkluderar spontan emulgering och vissa 
mekaniska metoder.  

 

Korrekt -1 p. 

Fel 1 p. 

 



Uppgift 1.11 Svara på basis av bilaga 3, figur 3.9. 
Nanoemulsionsprover har framställs av vatten, rapsolja, 
emulgeringsmedel och betakaroten. Med hjälp av en 
matsmältningsmodell studerars det effekten av oljefasens 
sammansättning på bioåtkomligheten. Hur mycket förändras 
bioåtkomligheten av betakaroten, då betakarotenhalten i 

oljefasen i nanoemulsionen ökar från 10 % till 30 %? (3 p) 

Minskar 31 %  -1 p. 

Ökar 20 % -1 p. 

Ökar 63 % -1 p. 

Minskar 62 %  3 p. 

Minskar 38 %  -1 p. 

Ökar 300 % -1 p. 

 

Uppgift 1.12 Svara på basis av bilaga 3, figurer 3.1-3.8. 

1.12 a) Vad är molekylvikten för gamma-tokotrienol när 
molekylvikten för alfa-tokoferol är 430 g/mol? (3 p) 

415 g/mol -1 p. 

416 g/mol -1 p. 

400 g/mol -1 p. 

402 g/mol -1 p. 

410 g/mol 3 p. 

411 g/mol -1 p. 

1.12 b) Hur många kirala kolatomer finns det i en alfa-
tokoferolmolekyl? (2 p) 

 

Fyra -1 p. 

Tre 2 p. 

Två -1 p. 

En -1 p. 

Ingen -1 p. 

1.12 c) Vilket av följande påståenden är sant? (1 p)  

Lutein är ett dihydroxiderivat av betakaroten.  -1 p. 

Karotenoidmolekylen har cis-dubbelbindningar. -1 p. 

I ALA- och EPA-fettsyror är dubbelbindningarna cis-
dubbelbindningar.  

1 p. 

all-trans-retinolmolekylen har ett kiralt kol. -1 p. 

cis-trans-isomerism kan förekomma i alkaner.  -1 p. 

 
 

Uppgift 1.13 Hur många 
molekyler finns i ett 
mikrogram all-trans-
retinol (bilaga 3, figur 
3.4), vars molekylvikt = 
286,46 g/mol? (3 p) 

2,10 × 1015                3 p. 

2,10 tera              -1 p. 

1,73 × 1020              -1 p. 

0,17 zetta                -1 p. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Del 2 

Svara på frågan utgående det material som nämns i uppgiften, om materialet nämns. 
För vissa uppgifter kan du behöva (även) information som inte finns i materialet för att 
besvara den. 
  
Skriv dina skriftliga svar på uppgiften tydligt, använd hela meningar som är språkligt 
riktiga, inte till exempel bara tanksträckor eller listor. Tydligheten och riktigheten i ditt 
svar kommer att beaktas vid bedömning av vissa uppgifter ("språk"). 
  
Vissa frågor inkluderar beräkningar. Ytterligare information som kan krävas i sambad 
av beräkningar finns i bilaga 3. Man får använda kalkylator som finns i 
urvalprovssystemet för att utföra beräkingar. Markera mellanstegen i 
beräkningsuppgifterna och behåll enheterna med i beräkningarna. Ge det slutliga 
svaret för uppgiften på det efterfrågat sätt. 
 
När du markerar mellansteg för uppgifter använd de följande beteckningar: 

• lika med  = ( t.ex. x = y) 

• addition + (t.ex. x + y) 

• subtraktion – (t.ex. x – y) 

• multiplikation * (t.ex. x * y tai x * (-y)) 

• division/ (t.ex. x / y) 

• potens, eksponent ^ (t.ex. x ^ y tai x ^(-y)) 
 
Om du använder andra markeringar än de ovan, förtydliga markeringarna i början av 
svaret.  
 
För varje svar är den maximala längden på svaret definierad i antalet tecken 
(inklusive mellanslag).  

 
Uppgift 2.1  
 

Figur 3.10 i bilaga 3 visar en graf över resultaten av en studie om bioåtkomlighet av 

astaxantin. Studien undersökte bioåtkomligheten av astaxantin från oinkapslat astaxantin 
och från två olika inkapslade astaxantinpulver med hjälp av en matsmältningsmodell. Ett 
astaxantinpulver framställdes genom spraytorkning vid 150°C (A-150-PP) och det andra 
vid 200°C (A-200-PP), och i båda pulvren var astaxantin i form av potatisproteinbaserade 
nanopartiklar. Baserat på figur 3.10 i bilaga 3, förklara vad var bioåtkomligheten av 
astaxantin i mag- och tunntarmsstadierna i matsmältningsmodellen och hur 
spraytorkningstemperatur och inkapsling av astaxantin påverkade den. Resonera också 
de möjliga orsakerna till de observerade skillnaderna i bioåtkomligheten. Du kan också 
utnyttja information från artikel 1 (bilaga1) i uppgiften. 
 
Poängsättning: 0–4 p. 
 
Modellsvar: 
 
Bioåtkomligheten betyder den andelen av ett ämne i maten som tas upp av kroppen. 

Denna studie undersökte bioåtkomligheten av astaxantin, som var inkapslat med 



spraytorkning eller icke-inkapslat, i mag- och tunntarmsstadierna av 

matsmältningsmodellen. 

 

I magsäcksstadiet var bioåtkomligheten av astaxantin ganska hög både oinkapslat och 

inkapslat, men bioåtkomligheten för oinkapslat astaxantin var något lägre än inkapslat. 

Bioåtkomligheten av inkapslat astaxantin i tunntarmsstadiet minskade endast litet jämfört 

med magstadiet och var fortfarande ganska hög. Däremot reducerades bioåtkomligheten 

av oinkapslat astaxantin signifikant jämfört med magstadiet. I tunntarmsfasen skilde sig 

bioåtkomligheten av oinkapslat och inkapslat astaxantin mycket. Ingen signifikant effekt på 

inkapslingstemperaturen observerades i något av stegen av matsmältningsmodellen. 

 

Minskad bioåtkomligheten tyder sannolikt på nedbrytning (eller minskad löslighet) av 

astaxantin. Resultaten visade att inkapsling kunde förbättra bioåtkomligheten av 

astaxantin, men när det var oinkapslat verkade astaxantin lätt brytas ned (eller lösligheten 

av astaxantin minskade) under matsmältningen. Det var liten nedbrytning (eller minskning i 

löslighet) i magstadiet, eftersom bioåtkomligheten fortfarande var ganska hög i alla prover, 

men signifikant nedbrytning (eller minskning av löslighet) inträffade i tunntarmen. 

Sammantaget visade resultaten att inkapsling minskade nedbrytningen (eller minskningen 

av lösligheten) av astaxantin. Inkapsling tillät att öka den kemiska stabiliteten hos 

astaxantin, även om inte ens inkapsling helt förhindrade nedbrytningen (eller minskningen 

av lösligheten) av astaxantin. 

 

 

Uppgift 2.2  
 
Fabriken tillverkar vitaminberikade drycker som innehåller vitamin D3 i runda 

nanoemulsionsdroppar. 50 μg vitamin D3 används för att göra en drink (V= 200 ml) och 

dryckerna innehåller i genomsnitt 1 × 106 nanoemulsionsdroppar / 200 ml och varje droppe 
har en diameter på 175 nm. Hastigheten för bindning av vitamin till emulsionsdroppar 

beror på emulsionsdropparnas ytomårde, och det är känt att vitamin D3 binder till 

nanoemulsionsdroppar med 0,62 mg / mm2 per timme. Hur många minuter tar det innan 

allt vitamin D3 som används för att göra en drink är bunden till emulsionsdropparna? Ange 

resultaten med en desimals noggranhet.   
   
Skriv ner alla steg i beräkningarna och håll med enheterna i beräkningarna.  

 

Poängsättning: 0–5 p. 

 
Modellsvar: 
 
Volym på dryckan V = 200 ml  
Mängden vitamin D3 som ska bindas m = 50 µg  
Antal droppar i dryckan (200 ml) = 106 st   
Droppens diameter d = 175 nm, och därför är radie r = 87,5 nm  
Bindningshastighet v = 0,62 mg/(mm2h)  
  
Area på en droppe  
A = 4 × π × r2 = 4 × π × (87,5 nm)2 = 96 211,2750 nm2             



 
Total yta av droppar 
Atot = 106 × A = 106 × 96 211,2750 nm2  = 96,211 × 109 nm2        
                    
Omvandling 1nm2 = 10-12 mm2  → 96,211 × 109 nm2 / (1012 nm2/mm2)          
= 96,211 × 10-2 mm2  
 
Binding, omvandling per timme→ per minut    

0,62 mg/(mm2 h) × 96,211 × 10-3 mm2 = 59,651 × 10-3 mg/h = 59,651 µg/h  
= 994,18 × 10-3 µg/min = 0,994 µg/min  
  
Tiden som krävs att binda varje 50 µg ttot = m/tmin                                                
Tiden ttot = m/tmin = 50µg/(0,99421 µg/min)   
= 50,2927 min eller 50,3 min 
 
 
Uppgift 2.3  
 
Hur kan man framställa nanoemulsioner? Beskriv olika sätt att framställa nanoemulsioner 
på basis av artikeln (bilaga 1).  
   
Poängsättning: Innehåll 0–4 poäng, språk 0–1 poäng, totalt 0–5 poäng. 
 
Modellsvar: 
 
Nanoemulsion är ett termodynamiskt instabilt system. Emulgeringsmedel, så som till 

exempel fosfolipider, proteiner, polysackarider och ytaktiva ämnen, används för att bilda 

emulsionen. Nanoemulsionen har små droppar i vatten omgivna av ett emulgeringsmedel, 

vilket gör den till en olja-i-vatten-emulsion. Bioaktiva lipider finns vanligtvis innanför dessa 

oljedroppar. Bioaktiva lipider erhålls inuti dropparna antingen före eller efter 

emulsionsbildning. Oljepartiklarna som omges av emulgatorn förhindras från att aggregera 

(kombineras) med varandra genom elektrostatiska eller repulsiva krafter. 

 

Nanoemulsioner kan framställas på två sätt, med antingen lågenergimetoden eller 

högenergimetoden. I en tillverkningsprocess med låg extern energi, sker bildningen av en 

nanoemulsion spontant när sammansättningen eller förhållandena ändras på kontrollerat 

sätt. Metoder som nämns inkluderar fasförändring (inversion), förångning och utfällning. 

 

I en metod som kräver mycket extern energi kan till exempel en homogenisator användas 

så att olje- och vattenfasen bryts (mekanisk energi). Också temperaturförändringar kan 

utnyttjas (uppvärmning och efterföljande snabb nedkylning till under smältpunkten för 

lipidfasen). Metoder som kräver mycket extern energi är t.ex. mikrofluidisering, 

ultraljudsbehandling (sonikering), homogenisering och blandning (användning av 

skjuvkrafter). 

 
 
Uppgift 2.4  
 



Varför skulle det vara motiverat att tillsätta olja som innehåller dokosahexaensyra till 
livsmedel i nanopartiklar? Svara på basis av artikeln (bilaga 1).  
   
Poängsättning: Innehåll 0–4 poäng, språk 0–1 poäng, totalt 0–5 poäng.  
 
Modellsvar: 
 
Dokosahexaensyra (DHA, 22: 6 n – 3) är en långkedjig fleromättad omega-3-fettsyra vars 
naturliga källa i kosten huvudsakligen är fet fisk (fiskolja). DHA är en av de bioaktiva lipiderna 
som diskuteras i den här artikeln, som kan vara otillräckligt intagna av olika anledningar. 
Den essentiella fettsyran alfa-linolensyra (ALA, 18: 3 n – 3) från vegetabiliska oljor kan 
omvandlas till eikosapentaensyra (EPA, 20: 5 n – 3) och DHA i kroppen, men omvandlingen 
går långsamt. (DHA nämns i artikeln som en essentiell fettsyra, vilket också är ett 
acceptabelt svar.) 
 
Att tillsätta DHA-innehållande oljor, som fisk-, krill- eller algolja, till livsmedel kan ha 
hälsoeffekter. Enligt artikeln minskar tillräckligt intag av omega-3-fettsyror risken för hjärt-
kärlsjukdom/koronar hjärtsjukdom, främjar ett hälsosamt åldrande, förbättrar nervsystemet 
och synens funktioner och förbättrar kognitiva förmågor hos personer med Alzheimers 
sjukdom. Förutom EPA, minskar DHA även negativa inflammatoriska reaktioner och 
blodpropp, vilket enligt artikeln kunde även ha positiva effekter på tillfrisknandet av en 
COVID-19-patient. 
 
Användningen av nanopartiklar ökar möjligheten att tillsätta DHA-rika oljor till livsmedel (t.ex. 
yoghurt, bröd, fruktjuice) så att livsmedlets struktur och organoleptiska egenskaper 
(utseende, smak, smak) förblir acceptabla eller bättre än i en produkt till vilken oljan har 
tillsatts utan inkapsling. 
 
DHA är en fleromättad fettsyra som oxideras lätt, vilket betyder att den är kemiskt instabil. 
Nanokapsling kan skydda DHA under bearbetning och lagring. I hållbarhetstestet bröts 
endast 5-10% av DHA i nanopartiklarna ned, medan 80% av DHA i oljeform bröts ned. 
 
Nanokapsling kan också förbättra bioåtkomligheten och biotillgängligheten av DHA genom 
att skydda den från nedbrytning, förbättra dess inträde i tarmepitelceller och dess absorption 
i kroppen. I matsmältningsexperiment har bioåtkomligheten, alltså frigörandet till 
absorberbar form, för omega-3-fettsyror (EPA och DHA), förpackade i nanoemulsioner varit 
mera effektivt än den för fettsyror i oljeform. Biotillgängligheten av EPA och DHA i levande 
organismer som har studerats i råttexperiment har också ökat på grund av nanokapsling. 
 
 
Uppgift 2.5  
 

Du arbetar som produktutvecklingschef på ett livsmedelsföretag. Din uppgift är att planera 

ett produktutvecklingsprojekt som syftar till att få karotenoider i nanopartikelform till en 
hälsofrämjande dryck. Vad allt ska undersökas och utredas innan en produkt kan komma 
ut på marknaden? Svara utgående på ideer du får på basis av artikeln (bilaga 1).  
   
Poängsättning: Innehåll 0–5 poäng, språk 0–1 poäng, totalt 0–6 poäng.  
 
Modellsvar: 



 
Karotenoider är fettlösliga föreningar som är lätt nedbrytbara och som är utmanande att lösa 

i en vattenbaserat dryck. Dessutom är bioåtkomligheten av karotenoider dålig. Karotenoider 

är dock lämpliga för en hälsofrämjande dryck eftersom de är kända för att stödja hälsa och 

välbefinnande. Tillsats av karotenoider är möjlig t.ex. genom använding av 

nanopartikeltillämpningar. 

 

Det första steget är att ta reda på hur nanopartiklar kan tillverkas av karotenoider och hur 

de kan läggas till en drycka. I detta skede är det möjligt att leta efter till exempel de mest 

lämpliga nanokapslingsmaterialen och -metoderna samt doseringsmetoder. Dessutom 

måste man se till att karotenoiderna bevaras under beredning och förvaring av livsmedlet 

och att de inte försämrar produktens organoleptiska eller näringsmässiga kvalitet. 

 

Det måste också säkerställas att den organoleptiska kvaliteten (t.ex. utseende, lukt, smak 

och färg) hos en dryck som innehåller nanokapslade karotenoider är perfekt när produkten 

når konsumenten. 

 

Dessutom ska bioåtkomligheten av karotenoiderna i produkten undersökas, det vill säga hur 

de transporteras i mag-tarmkanalen och frigörs i kroppen i absorberbar form, samt hurdan 

är deras biotillgänglihet, vilket återspeglas i den del av uppäten näringsämnet som är 

tillgänglig för kroppens celler. 

 

 

Uppgift 2.6  
 
 

 
all-trans-retinol  
C20H30O  
molmassa=286,46 g/mol  
  

all-trans-retinolhalten (vitamin A) i köttprovet bestämdes enligt följande:  
   
3 gram av provet homogeniserades i ett organiskt lösningsmedel, så att retinolen löste sig 
i det. Volymen av homogenatet justerades till 100 ml (lösning A). Med en kalibrerat pipett 
togs 10 ml av lösning A (delprov B), som överfördes till en 50 ml mätkolv och fylldes upp 
till märket (lösning C). 2 ml av lösning C togs in i en kyvett för spektrometrisk mätning 
(lösning D som ska mätas), och retinolhalten i denna lösning D var 4,2 nmol/l.  
 
 



 
Vad var retinolhalten i originalprovet? Uttryck resultatet i mikrogram per hundra gram prov 
(µg / 100 g).  
   
Skriv ner alla steg i beräkningarna och håll med enheterna i beräkningarna. 
 
Poängsättning: 0–5 p. 
 
Modellsvar: 
 
Molmassa M = 286,46 g/mol  
Provets massa mprovet = 3 g  
Retinolets massa i lösningen A mA  
Lösning A volym VA = 100 ml  
Lösning C volym Vc = 50 ml  
Lösning D koncentration cD = 4,2 nmol/l  
  
Lösning C:    
mC = VC × cD ×M = 50 × 10−3 l × 4,2 × 10−9 mol/l × 286,46 g/mol = 6,0157 × 10−8 g har 
innehållits i 10 ml lösning A som hade totala volymen på 100 ml:  
mA = 6,0157 × 10-8 g / 10 × 10-3 l × 100 × 10−3 l = 6,0157 × 10−7 g är mängden retinol i 
flaskan som gram.   
  
Provets retinolhalten cprovet = mA/mprovet = 6,0157 × 10-7 g / 3 g = 20,1 μg / 100g (eller 20 μg 
/ 100g eller 20,0 μg / 100g). 
 
  

















 
  











 


