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Bergamot (Citrus bergamia). 
 

Bergamott är en hybrid mellan pomerans (Citrus aurantium)  och Limett 
(Citrus limetta) och härrör från Italien som fortfarande står för närmare 
80% av världsproduktionen.  
 
Bergamott och dess olja används som smaksättning av te, godis (exempelvis marmeladkonfekt), likörer och inte 
minst i snus.  Wikipedia skriver ”In Sweden and Norway, bergamot is a very common flavourant in snus, a 
smokeless tobacco product”.  Ett stort användningsområde är som aromkomponent inom parfymindustrin.  
Själva frukten som sådan anses vara oätbar och är sur som citron och mer bitter än grapefrukt.  Men det lär väl 
finnas sådana som äter den ändå… 
 
Frukten har fått sitt man från byn Bergamo i Lombardiet (Italien) som anses vara ursprunget även om det sägs 
att självaste Christoffer Columbus tog med sig ett träd från kanarieöarna till Italien.  Oljan är känd från så tidigt 
som 1400-talet och redan då användes det som ingrediens i te och parfym.  Dessutom har juicen använts som 
naturmedicin för behandling av Malaria.   
 
Bergamott innehåller små mängder av substansen bergapten (5-metoxipsoralen) som har en ”fototoxisk” effekt 
och kan göra huden ljuskänslig samt misstänks vara cancerogen.  Det finns bergaptenfri  bergamott olja. 
 
Bergamot olja (kallpressad) innehåller annars minst 100-talet flyktiga kemiska ämnen, varav 55 st är 
identifierade och karaktäriserade.  Av dessa så har man valt ut – genom sensorisk analys – de viktigaste 
aromämnena (blev 12 st) när det gäller att få fram autentisk bergamottkaraktär.  
 
Dessa 12 kemiska substanser (aromämnen) är: 
  (halt i kallpressad olja) (arombeskrivning per komponent) 
1. Limonene  37%   - frisk, kylande, mintig 
2. Linalyl acetate 30%  - bergamott, blommig 
3. Linalool  8.8%  - blommig, fruktig, söt 
4. γ –Terpinene 6.8%  - oljig, rökig 
5. β-Pinene  6.2%  - grön, söt 
6. Neral  0.19%  - citron, syrlig 
7. Geranial  0.27%  - frisk, mintig 
8. Geraniol  0.07%  - bergamott, grön, syrlig 
9. (Z)-Limonene oxide 0.02%  - bergamott, grön 
10. (E)-Limonene oxide 0.02%  - citrus, söt 
11. (Z)-β-Ocimene 0.02%  - grön, kryddig 
12. Decanal  0.03%  - bergamott, örtig 
 
Intressant är att de flesta av substanserna är sk. monoterpener, även om dom även kan delas in i andra klasser 
också.  Detta gäller även limonen och dess ”derivat” som är sk. cykliska terpener. 
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