
Populärvetenskaplig sammanfattning 

Vasslepulver – torrt pulver med spännande upplösning 

Vasslepulver är en näringsrik produkt med högt proteininnehåll. Det används flitigt som tillskott vid 

träning och modersmjölksersättning, men även som tillsats i en mängd livsmedel för att bidra till bättre 

textur och konsistens. Det är inte helt oproblematiskt att lösa upp pulvret. Som konsument har man 

säkerligen upplevt mer än en gång att det bildas klumpar när man försöker lösa upp det, vilket kan 

försvåra näringsupptaget samt att munkänslan blir mindre trevlig. Dessutom skapar det utmaningar för 

industrin. För att pulvret ska lösas upp måste det först vätas av vätskan som man blandar ner pulvret i. 

För att ta ett exempel; när man blandar en proteinshake används ca 25 gram pulver, eller med andra ord 

20 miljoner pulverpartiklar. Den totala ytan av dessa partiklar är närmare 40 kvadratmeter, samma yta 

som en större enrumslägenhet! Och det är just vid vätningen som problem kan uppstå då ytan på 

partiklarna väts av vätskan som då blir klibbig, vilket kan göra att flera partiklar klibbar samman och 

på så vis bildar klumpar. Men vad är det då som påverkar vätningen och upplösningen av pulvret? Men 

vi börjar från början, vad är egentligen vassle? 

Förr ansågs vassle från osttillverkning vara en oanvändbar produkt och mejerierna gav mer eller mindre 

bort vasslen till bönder för att användas som foder till kreaturen. Tack vare utvecklingen av industriella 

tekniker, såsom filtrering och spraytorkning, gjordes det möjligt att ta tillvara på vasslen. Idag är 

produkten vassle lika högt värderad som själva osten. Vassle består mestadels av vatten men innehåller 

cirka 1 % protein, 4 % laktos och lite salter. För att skapa mervärde till produkten filtreras laktosen bort 

och sedan spraytorkas vasslen till ett fint pulver. Vid spraytorkning finfördelas vasslen i små fina 

droppar som torkas med hetluft. Från droppe till pulverpartikel tar det bara några sekunder. Att torka 

vasslen har en mängd fördelar såsom att hållbarheten förlängs eftersom bakterier inte trivs i torra 

miljöer, produkten kan förvaras i rumstemperatur, mängden protein per kilo produkt är hög och 

transportkostnaderna reduceras kraftigt vilket är positivt för miljön. Vad som gör vasslepulver så 

intressant är just dess proteiner då de innehåller en mängd livsnödvändiga aminosyror (proteiners 

byggstenar) för kroppen och att proteinerna snabbt tas upp av kroppen.  

Idag produceras det, genom spraytorkning, över 2 miljoner ton vasslepulver bara i EU och siffran väntas 

stiga med åren. En intressant fråga som uppstår är hur vassleproteinerna påverkas av spraytorkningen 

och hur det i sin tur påverkar upplösningen av pulvret. Det är här som den här studien kommer in i 

bilden. I den här studien har spraytorkade vassleproteinpulver med varierande laktoshalt undersökts. 

Proteiner är ytaktiva, vilket innebär att de söker sig till ytan av en vattendroppe. Under spraytorkningens 

första del, när vasslen finfördelas i små droppar, söker sig alltså proteinerna till ytan innan själva 

pulverpartikeln bildas. 

Resultaten visade att ytan på pulverpartiklarna spelar stor roll för vätningen. Ju mer protein vid ytan, 

desto längre tid tar det för vattnet att väta partikeln. Dessutom visade resultaten att proteinlagret vid 

ytan inte nödvändigtvis blev tjockare ju mer protein som fanns i vasslen som spraytorkades. Förutom 

skillnader i vätningen visade denna avhandling att utseendet på pulverpartiklarna ändras beroende på 

förhållandet mellan protein och laktos. Med andra ord kan utseendet av pulverpartikeln säga något om 

sammansättningen av ytan. En annan intressant upptäckt som gjorts är att värmebehandling av vasslen 

innan torkning påverkar utseendet av pulverpartiklarna, men också vätningen som tar något längre tid. 

Det indikerar på att sammansättningen av pulverytan har ändrats. Värmning är ett nödvändigt steg innan 

torkning för att avdöda värmekänsliga mikroorganismer som förekommer i vasslen. Proteinerna i 

vasslen är också värmekänsliga och kan ändra sin struktur vilket kan göra att de blir mindre benägna att 

komma i kontakt med vatten. Ett nativt protein, alltså ett protein som har sin naturliga struktur, väts 

oftast lättare jämfört med ett protein som påverkats av värmebehandling. Vad händer om man tillsätter 

nativt protein till vassle som värmebehandlats kraftigt? Jo, vätningen av pulverpartiklarna går snabbare 



eftersom det nativa proteinet snabbare tar sig till pulverpartikelytan än proteinerna som påverkats av 

uppvärmningen.  

Denna avhandling har bidragit med ytterligare kunskap om vad som påverkar vätningen och 

upplösningen av vasslepulver. Tack vare den här forskningen är vi ett steg närmare en snabb upplösning 

på ett svårlösligt problem. 

 


