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Sammanfattning
Jag, Elisabet Waak, har med stöd av stipendium från Mejeritekniskt Forum, studerat hur trenden
ser ut med alternativa vegetariska mjölkprodukter (mjölk, yoghurt och ost) som tillverkats av
vegetabilier som till exempel mandel i Kalifornien.
Arbetet genomfördes under en dryg vecka i Los Angeles och San Francisco i slutet av oktober –
början av november 2015. Sortimentet av mejeriprodukter i olika matbutiker studerades,
fotograferades och provsmakades och en trendkunnig kock tog mig med till olika trendiga
butiker och restauranger i Los Angeles.
Studien visar följande resultat:
Det är en pågående trend i Los Angeles och San Francisco att välja bort vanlig mjölk och ersätta
den med i första hand mandelmjölk och kokosmjölk. Vegetariska alternativ till mjölk finns också
på hotell och kaféer för att sätta till kaffet. Även ost görs på olika nötter och säljs med framgång
i trendiga butiker, på restauranger och även i vissa livsmedelsbutiker.
Hälsotrenden är stark i den här delen av Kalifornien man ser många som tränar och få som är
överviktiga. Det finns också en stark kafékultur med kaffe av alla tänkbara sorter och gärna med
angivet från vilket land bönorna kommer. Juicebarer med juiceblandningar som ska vara
hälsobefrämjande är mycket populärt. Om mjölk ingår i någon av juicerna så är den alltid
vegetarisk, vanligast är mandel eller kokosmjölk.
De restaurangmiljöer som är populära är de som har avskalad enkel design gärna i inredda före
detta fabrikslokaler.
Följande slutsatser kan dras av studien:
Den medvetna konsumenten i yngre medelålder väljer gärna bort mjölkprodukter för vegetariska
alternativ. Om man väljer vanlig mjölk ska den vara ekologisk från kor som fått gått på bete.
Mjölken skall även vara BST (hormon)-fri och helst också GMO-fri. Man värjer sig mot den
storskaliga fabriksmässiga mjölkproduktionen.
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Bakgrund till studien
Idén till genomförandet av denna studie har sin upprinnelse i att jag fick en förfrågan via
tidningen ”Allt om Mat” från en svenska bosatt i Los Angeles (Etel Barboka) - om man kunde
göra A-fil hemma?
Jag beskrev för henne att hon nog kunde göra på samma sätt som man gör filbunke det vill säga
ympa mjölk som först upphettats och sedan avsvalnats till rumstemperatur med en syrad produkt
från marknaden med bra smak. Vi fick bra kontakt och hon föreslog att jag skulle åka dit och
visa henne! Eftersom det är en lång resa kom jag att tänka på mejeriingenjörsstipendiet och att
man skulle kunna passa på att studera trender i Los Angeles samtidigt. Jag var speciellt
intresserad av hur vanligt det var att man frångick mjölk för vegetariska alternativ eftersom det
blivit så ”inne” här i Sverige.
Den senaste tiden kan man som mejerianställd börjat oroa sig för att mjölkkonsumtionen går ner
och att det verkar vara en trend att vegetariska varianter av mjölk används i alltfler recept. En ny
rapport från Innova market Insights visar också att det görs fler nya lanseringar av alternativa
mejeridrycker än mejeridrycker.

Kalifornien valdes som mål för studieresan eftersom många av våra trender kommer just från
USAs västkust. Jag tyckte därför att det skulle vara intressant att studera trenden att använda
alternativ till mejeriprodukter, se hur vanligt det är och om det finns varianter av mejeriprodukter
som möter den trenden. Ett annat intressant område var också att se hur stort ekologisk mjölk är i
Kalifornien.
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Avsikt och syfte
Syftet med studien har varit att undersöka och kartlägga trender för alternativ till mjölk som
dryck eller ingrediens i Kalifornien (främst i Los Angeles och i San Francisco). Målet har också
varit att se hur amerikanska mejeriföretag möter upp mot denna trend. Vidare syfte var även att
undersöka det ekologiska utbudet och hur populärt det är just nu i Kalifornien och vilka nya
övriga trender som är på gång.
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Metod och genomförande
Studien genomfördes i huvudsak i Los Angeles men viss trendspaning genomfördes också i San
Francisco och på resan dit från Los Angeles. Ett besök genomfördes också på Dairy Products
Technology Center på California Polytechnic State University (CalPoly) i San Luis Obispo där
jag kunde intervjua Dr Tong och Dr Jiminez-Flores om hur mjölkkonsumtionen ser ut i nuläget
och vad som är nuvarande trender. Jag fick också se utbildningslokalerna och deras
utbildningsmejeri. Vi provsmakade även Svenska mejeriprodukter två sorters ost, yoghurt och
filmjölk som jag sänt över i förväg.
Studien genomfördes på följande sätt. De olika butikskedjornas mejerihyllor studerades med
avseende på vegetariska mjölkprodukter. De butiker som besöktes var Mothers, Wholefood,
Sprouts och Cosco.
Mjölk och vegetabilisk mjölk på Mothers

Prover av alternativ mjölk och yoghurt köptes in och provsmakades och vi tittade dessutom på
produkter som utgav sig för att vara lika vår svenska filmjölk eftersom Etel och några
representanter för föreningen Svenskar i världen hade stort intresse av det.
Provsmakning av mjölkprodukter i med delar av föreningen Svenskar i världen
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Förutom att själv besöka butiker hade jag hyrt in Emily Glarner som är en kunnig svensk kock
som jobbade med catering och olika trendspaningsuppdrag i Los Angeles. Hon lotsade oss runt
under två dagar på trendiga butiker, restauranger och fikaställen i West Hollywood och i Venice
på Abbot Kinney street.

I West Hollywood besökte vi:
Erewhon Market och blev guidade av butiksföreståndaren Ray Stockton. Erewhon Market är
den största hälsokostkedjan i USA med naturliga och ekologiska produkter, (namnet kommer av
nowhere baklänges). Kunderna var oftast i åldrarna 25-50. Butiken hade mjölk av alla varianter;
ekologisk, vanlig, opastöriserad, kamelmjölk, getmjölk samt vegetariska varianter gjorda av
mandel, cashew, kokos, soja och lin. Havremjölk fanns men bara som UHT och sålde inte så bra.
På Erehwon Market med Emily (i mitten)

Enligt Ray ökar efterfrågan på de vegetariska mjölkprodukterna, en bästsäljare är
mandelmjölken som oftast är smaksatt med vanilj.
Mejeriindustrin möter upp mot den vegetariska trenden med ekologisk mjölk och några säljer
den ofta opastöriserad. De bakteriologiska kraven på obehandlad mjölk avseende koliformer är
densamma som på pastöriserad mjölk. Det sker ofta att mejerierna som säljer den här mjölken
måste återkalla den från butikerna eftersom inte kraven uppfylls. Framstämplingstiden är 10
dagar och kyltemperaturen 5 grader C. Produkten är inte billig; 1 liter kostar på vissa ställen 9,99
$!
Även kefir gjord på opastöriserad mjölk fanns att tillgå, denna såldes fryst!
Vi provade Bulletproof-kaffe som var det väldigt inne, det är kaffe med gee (klarifierat smör).
Till det tog vi en god ”glassbowl” med glass gjord av mandelmjölk och nyttiga bär. Det är
väldigt trendigt att servera allt i skålformat med nyttiga toppings. Kaffet smakade ungefär som
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om man hällt mycket grädde i det och ”bowlen” var jättegod.
Uppladdade av glass o kaffe promenera vi runt The Grove och Third Street Farmers Market
och provsmakade juicer och vanlig glass. Third Street Farmers Market är den ursprungliga
grönsaks/bondemarknaden i USA. Området var ursprungligen två mjölkgårdar där man i början
av 1900 talet hittade olja. 1934 började startade marknaden och det har alltsedan dess varit en
populär plats där Hollywoodstjärnor passerade förbi och fortfarande gör tv-kockar program
härifrån.
Third Street Farmers Market

Vi tog en snabb titt på Trader Joes som är en stor butikskedja framförallt i Kalifornien. De har
ett stort sortiment av ekologiska och vegetariska produkter under eget varumärke likväl som
gourmetprodukter och ovanliga importerade varor. De hade bland annat många europeiska ostar.
Efter detta besökte vi Vromage i Hollywood. Det är en vegansk exklusiv ostaffär som utger sig
för att ha den bästa veganska osten i världen. Ostarna försökte efterlikna mjuka ostar av typ Brie
eller färskost, men var gjorda på mandel eller cashewnötter. Smakerna var inte häpnadsväckande
men affären var populär och hade en strid ström av kunder.
En sen lunch intogs på Gracias Madre som är en mexikansk och vegetarisk restaurang i
Hollywood. Inredningen var som de flesta av de populära ställena i Los Angeles och San
Francisco rustikt enkel, ungefär som att man inrett en fabrikslokal. Maten var utsökt. Vi orkade
inte någon efterrätt men på menyn fanns bland annat glass och grädde gjort av kokosmjölk.
Turligt nog var vi mätta när vi besökte Jones on 3rd som är en delikatessbutik för att antingen
handla med sig eller äta och fika på plats. Butiken håller fast vid det traditionella köket med
perfekt tillagad mat av utsökta råvaror. Det är alltid fullsatt och allt ser mycket gott och
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välsmakande ut. Här håller man fast vid vanlig mjölk och ost i produkterna.

Farmers Market i Torrance och i Venice på Abbot Kinney rd.
Farmers Market i Torrance är Emilys hemmamarknad så hon hade bra koll på allt som var värt
att provsmaka. Vi provade mängder av olika äppel- och plommonsorter, drack nyttig juice med
ingefära, morot och apelsin och provade bröd med vegetariska mjukostar. Allt smakade mycket
bra!
Efter marknaden hade vi en inbokad intervju med Matthew Kenney som driver restaurangen
Plant Food and Wine. Restaurangen har förutom matservering även en restaurangskola för
vegansk matlagning. Matthew Kenney driver också flera restaurangskolor i Thailand med 80
procent internationella elever. Han har även planer på att öppna en restaurangskola i Norden och
överväger Stockholm. Matthew tror starkt på veganism och icke -mejeri trenden men följer den
inte själv slaviskt. Han håller just på att utveckla en vegetarisk ostlinje för produktion till
kedjorna men har ännu inte funnit rätt strategisk partner.
Vi fick provsmaka både ”ostar” av typen färskost och glass gjort av olika typer av nötter. Vissa
av ostarna var bra och speciellt chokladglassen var god trots att den bara innehöll vegetariska
ingredienser.
”Ost” på Plant Food and Wine

Glass på Plant Food and Wine

Stipendieresa Kalifornien 2015

Stipendierapport

10(16)

Efter intervjun tog vi en snabbtitt på Gjusta som är ett mycket populärt delikatesskafé och
surdegsbageri och sedan tittade vi i andra butiker på Abbott Kinney street och smakade på kaffe
och olika juicer. Många använder kaféerna som arbetsplats och sitter uppkopplade med datorer.
Kaffet som säljs kan vara kallbryggt och noga märkt med vilket land det kommer ifrån. Vi var
dock inte så imponerade av kaffet och tyckte att det var ”Amerikanskt” och ganska svagt! Toms
Shoes är en kedja som säljer både kaffe och skor och som är också en välgörenhetsbutik. För
varje par skor som säljs ges också ett par till ett behövande barn.
Toms Shoes i Venice

Juicebarerna säljer juicer med ingredienser som anses hälsobefrämjande för ett visst ändamål. De
är inte billiga ca en halvliter kan kosta omkring 80 kronor. Vissa innehöll mandelmjölk,
kokosmjölk eller annan typ av mjölk men inte vanlig mjölk i basen. Vi tittade in och
provsmakade i Blue Bottle, och Pressed Juicery.
Det fanns inga direkt mjölkbarer men vi provsmakade lite glass och yoghurtglass på den
populära glassbutiken Sweet Rose Creamery och på Pinkberrry.
---Efter fem dagar i Los Angeles reste vi till San Francisco via Sierra Nevada. På hotellen och
lunchrestauranger kunde noteras att mandel eller kokosmjölk ofta erbjuds som alternativ till
vanlig mjölk till kaffet.
---

San Francisco
San Francisco är kanske den mest hälsoinriktade staden i USA man ser många cyklister fast
vägarna utanför staden är smala kurviga och oerhört backiga. Inne i staden ser man också många
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joggare som kämpar sig upp för alla backar. Jag lade inte märke till någon kraftigt överviktig
person när jag var där.
Många tränade i San Francico

Kafétrenden är stor även i San Francisco med hälsosamma juicer och kaffe med olika ursprung.
Kafé i San Francisco

California Polytechnic State University
På återvägen till Los Angeles besöker vi Dairy Products Technology Center på CalPoly i San
Luis Obispo. Jag har bestämt träff med Dr Tong och Dr Jiminez-Flores. Jag hade i förväg sänt
över prover på filmjölk (Långsyrad fil och Eko A-fil), några Yoggi, en lagrad prästost och en
hushållsost.
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Provsmakning av svensk filmjölk och ost

Jag intervjuade först Dr Tong och därefter hade vi rundvandring i deras mejeriutbildningsdel
med laboratorier och pilothall. Jag höll en presentation om Sverige, Svensk mjölk och
mejeriindustri och Arlafoods. Efter det hade vi provsmakning av våra produkter med eleverna
och lärarna. Allt var mycket uppskattat och dagen var jättetrevlig.
Pilothall CalPoly
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På skolan går 19000 elever, 4000 studerar något inom agronomi ett 80-tal inom mjölkproduktion
och ett tiotal läser mejeriteknologi.
Dr Tong är specialist på membranfiltrering och undervisar inom mejeriprocesser, Dr JiminezFlores har tidigare forskat inom sporer och fouling men är nu aktiv inom metabolomic med
studier inom mjölk.
Mjölkkonsumtionen har gått ner i USA men nedåttrenden verkar ha stannat upp nu enligt Dr
Tong. Det har blivit modernt de senaste åren att säga att man är laktosintolerant men
mejeriföretagen i USA har inte klarat av investeringar i de dyra processer som krävs för att både
filtrering och enzymbehandling av mjölken för att få god laktosfri mjölk. Det kan vara därför
som de vegetariska alternativen fått så stort genomslag. Nu har dock Coca Cola Company
lanserat Fairlife mjölken som finns som naturell eller med kakaosmak. Mjölken är laktosfri,
UHT behandlad med 1,7 % fett och 2,6 % kolhydrater och 5,6 % protein. Den naturella smakade
bra, kakaovarianten var kraftigt söt.
Bönderna i USA har haft tufft och antalet gårdar minskade för tre år sedan när foderpriserna steg
kraftigt. Exporten av mjölk ökar främst till Sydamerika, Mexico, och Sydostasien. Kalifornien
producerar 1/5 av mjölken i USA.
Tidigare innehöll framförallt egna märkesvaror av yoghurt mycket tillsatser, därför blev det en
succé med den grekiska yoghurten med få tillsatser från Chobani.
Nu efterfrågas mjölk som är fri från BST - (mjölkstimulerande hormon) och även GMO mer och
mer av konsumenterna och dagligvaruhandeln sätter press på mejeriföretagen. Dr Tong menar
dock att det är omöjligt att kontrollera om mjölken är BST-fri eftersom det inte påverkar mjölken
(gäller ju även GMO i fodret). Mjölk från kor som BST-behandlats används fortfarande till
exempel till ost. Konsumenterna vill också att korna ska ha betat gräs detta står ofta på
förpackningarna. Torkan de senaste fyra åren i Kalifornien har ju resulterat i helt brunbrända
betesmarker utan ett grässtrå så man undrar var korna betat!
Brunbrända betesmarker
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Resultat och slutsatser
Resultat av studien var att det är en stark trend i Kalifornien med vegetariska alternativ till mjölk
(och även kött). Hälsotrenden är också stark liksom naturlighetstrenden. Man vill ha mat som är
nyttig och fria från tillsatser . Det är ofta kvinnor i åldern 25-50 men även män som följer
trenden.
För att möta upp mot naturlighetstrenden säljer vissa mejerier mjölken opastöriserad men de får
ofta återkalla den från butik.
Man väljer också bort mjölk och kött av miljöskäl, många har sett filmen Cowspiracy
(http://www.cowspiracy.com).
De slutsatser vi dragit är att om den moderna konsumenten ska välja mjölk i USA så ska den
vara ekologiskt producerad och framtagen på mindre gårdar. Man värjer sig mot den industriella
kött- och mjölkproduktionen. Man vill inte heller ha mjölk från hormonbehandlade kor eller från
kor som fått GMO-behandlat foder.
Vegetariska alternativ finns för mjölk, yoghurt och ost och dessa är populära i vissa kretsar.
Intressant är att notera att yoghurt framtagen av alternativ till mjölk innehåller en stor mängd
stabiliserinsgmedel men det verkar man inte bry sig om!
Yosemity Old Seqoias
Stort tack till Mejeritekniskt forum som gjorde det möjligt
för mig att genomföra denna stimulerande och intressanta
studieresa. Det gav mig många nya intressanta kontakter
och kunskaper inom mejeriområdet och också fantastiska
naturupplevelser.
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Monolake

Bodie övergiven guldgrävarstad

Big Sur
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Bilagor
Källförteckning
http://www.erewhonmarket.com
http://www.farmersmarketla.com/
http://www.graciasmadreweho.com/
http://www.joansonthird.com/
http://matthewkenneycuisine.com/hospitality/plant-food-and-wine/
http://www.toms.com/coffee
http://www.sweetrosecreamery.com
http://www.gjelina.com/
http://strausfamilycreamery.com
http://www.pinkberry.com
Intervjuade personer
Emily Glarner
Etel Barboka
5 personer ur föreningen Svenskar i världen
Ray Stockton
Dr Philip Tong
Professor Rafael Jimenez-Flores
Facebookinlägg på Mejeritekniskt forum mellan den 24 oktober – 6 november 2015.
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