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Tips på att väcka intresse för ämnet.  

1. Köp en burk guacamole. Fråga eleverna hur många avokados som de 

tror burken innehåller. Den köpta guacamolen vi visar i filmen innehåller 

1.5 procent avokado.  

Innehållsförteckningen syns knappast på burken.  Fråga eleverna om 

någon har bra syn – och kan läsa innehållsförteckningen. Ha ett 

förstoringsglas i närheten, för det kommer att behövas. . .  

2. I början av terminen köp olika sorters bröd med olika tillsatser. Låt 

dem stå och följ upp vad som händer. Köp frukt och lägg i en skål och 

följ upp.  

 

Matindustrin har blivit specialister på att förpacka maten vi köper. Vi köper ” traditionella”  

köttbullar i frysdisken. Samtidigt vet vi att köttbullarna är tillverkad i fullskalig industrimiljö 

som har lite gemensamt med det traditionella köket. Dessutom innehåller ”köttbullarna” för 

lite av den riktiga råvaran och det kompenserar man med olika smakförstärkare.  

Med andra ord – vi vet inte riktigt vad maten innehåller. Men den ser oftast god ut, håller 

länge och smakar mycket. 

Men det väcker vissa frågeställningar 

 

Diskussionsfråga 1 

Är tillsatserna ofarliga? Det finns 2500 tillsatser som är tillåtna i Sverige. Ett exempel är 

AZO-färger. Innan EU-tillträdet 1995 var de förbjudna, men efter EU-inträdet 1995 

accepterades import av dessa färgämnen trots att de kan förvärra allergireaktioner hos många. 

Idag finns azo-färger i 14 % av godis, läsk och snacks. 

 

Diskussionsfråga 2 

Är tillsatserna noga testade. Vad tror du? Är det möjligt att testa 2500 ämnen? Vad händer om 

olika tillsatser kombineras? 

 



  STUDIEHANDLEDNING  
  VÅR KÖPTA MAT – EN FILM OM TILLSATSER OCH MAT 
 

2 
 

 

Diskussionsfråga 3 

Behövs tillsatser? Vad tror Du? När kan tillsatser vara nödvändiga? 

Ofta används tillsatser för att produkten ska bli billigare. Den ska ersätta den riktiga råvaran. 

Tillsatser kan ha en nyttofunktion när det gäller hållbarhet. Men då väcker man också frågan. 

Hur länge är det rimligt att en matvara ska ”hålla”? 

 

Diskussionsfråga 4 

Det finns även stora skillnader på olika fabrikat vad gäller tillsatser. En del färdiglagade 

köttbullar innehåller nästan inga tillsatser medan andra är fulla av dem. Undersök om det 

finns bra färdiglagad mat och mindre bra färdiglagad mat. Hur ska kunden göra för att hitta 

den bra maten? 

Recept på hemmalagade köttbullar: 

400 gram köttfärs 

0.75 dl ströbröd 

2 dl mjölk 

1 tsk salt 

1 krm svartpeppar 

2 matskedar lök 

1 ägg 

Smör att steka i. 

 

Färdigköpta köttbullar 

Köttfärs 

Fyra stycken utfyllnadsämnen som typ potatisflingor, mjöl, potatis, potatismjöl 

Salt 

Tillsatser: jästextrakt, stabiliseringsmedel, sockerkulör, surhetsreglerande medel, 

emulgeringsämne. 

Ofta friterade i fett 

 

 


