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Sammanfattning   

Inledning   

Gråärtan har haft en intressant resa de senaste 200 åren från att vara basföda i hemmaköken 

och djurfoder i Sverige till att idag odlas i liten utsträckning. Är gråärtans renässans möjlig? 

Hur blir gråärtans sensoriska egenskaper i en brownie? 

 

Syfts 

Syftet med denna studie är att genomföra en Beskrivande sensorisk analys på åtta olika 

choklad-brownies med olika baljväxter som ingrediens, samt genomföra en hedonisk analys 

på tre brownies. 

Metod/material 

Metoden består av en Beskrivande sensorisk analys (QDA) av åtta varianter av 

baljväxtbaserad brownie som en tränad panel bedömde och ett Acceptanstest på tre 

baljväxtbaserade brownies. 

 

Resultat 

I QDA-n finns signifikanta skillnader i söt doft, jordighet, doft intensitet, kokosdoft, smak 

sötma, smak beska, smak nötighet, smak av olja, krämighet, tuggmotstånd och hårdhet på de 

åtta varianterna av brownie. I Acceptanstestet kan man se att det finns skillnader när det 

kommer till gillandet mellan Orginal, Nordisk och Variant 4 (Tabell 6).  

Slutsats 

Gråärtan har en liknande sensoriska egenskaper i en brownie som ursprungsreceptet med 

svarta bönor. Genom att i studien görs det en egen tolkning av QDA så är inte resultatet 

tillförlitligt.  

 

Nyckelord: Nutrition, Gastronomi, Sensorik, Gråärt, produktutveckling, Pisum Stivum, 

konsumenter, utbilda sensorisk panel, baljväxter, sensorik och kvalité, hållbar mat.   
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Introduktion 

 

Baljväxter, inkluderat ärtväxter, har odlats ungefär lika länge som korn och vete (Smaka 

Sverige, 2015b). Gråärtor eller rödblommiga ärtväxter som det också kallas, tillhör de mest 

ursprungliga ärterna (Ibid.). Gråärtan har gjort en intressant resa de senaste 200 åren, från att 

vara människoföda i början av 1800-talet, till att bli djurfoder på 1850-talet. Det blev allt 

vanligare för gemene man att äta animaliskt protein i sina hem (Smaka Sverige, 2015b). 

Under slutet av 1900-talet försvann gråärtan nästan helt från åkern (Ibid.). Fastän gråärtan har 

ett sensoriskt värde som skiljer sig från andra sorters ärtor, odlas den inte i någon större 

utsträckning i Sverige idag (Nordisk Råvara, 2018). Vi undrar, går det att skapa en god och 

välsmakande brownie på gråärtan?  

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
 

Vi kommer att undersöka om det går att baka en brownie på nordiska råvaror samt om detta 

nya recept får samma sensoriska egenskaper som ursprungsreceptet där råvaror från världens 

alla hörn ingår. Vi vill ersätta importerade råvaror med nordiska råvaror som har motsvarande 

sensoriska egenskaper som de mer exotiska råvarorna besitter. Vi kommer att med ett 

exempel, visa hur ett recept kan utvecklas så att det inte påverkar smaken negativt och som 

har potentialen att gynna en lokal matproduktion. Gustafsson, Öström, Johansson & 

Mossberg (2006) skriver, att kunskapen som en kock besitter kan hjälpa till skapa en produkt 

med ett mervärde. Vilket innebär att upplevelsen gästerna får blir högre. Produkten är en 

aspekt i five aspect meal model (FAMM) som hjälper till att skapa en bättre 

måltidsupplevelse (Ibid.). Det är inom denna aspekt uppsatsen kretsar, nämligen 

produktutveckling där kreativitet och smak kombineras med en ekologisk hållbar utveckling. 

Detta är av betydelse för ämnet Måltidskunskap och värdskap då kreativitet kombineras med 

hållbarhet och smak. Resultaten kan vara av intresse för såväl studenter inom Måltidskunskap 

och värdskap, som yrkesverksamma inom restaurang- och livsmedelsbranschen.  
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Teoretisk bakgrund 

Nedan följer en redogörelse för gråärtan som råvara, inkluderat dess ekologiska, nutritionella 

och gastronomiska kvaliteter.    

Gastronomins inflytande på mattrender  

I dagens samhälle är det inte ovanligt att en kock kan ses som en aktivist (Barber, 2014). Förr 

var det vanligt att måltiden lagades på klassiskt franskt vis, medan idag görs det med en twist 

baserat på hur råvarorna smakar och när de är som bäst i säsong (Ibid.). En del kända kockar 

skapar idag trender inom måltidssektorn som sedan sprids ut till dagligvaruhandeln, samt har 

förmågan att forma marknaden för en del råvaror (Jordbruksverket, 2015).   

 

Basque Culinary Center International Advisory Board skrev i ett öppet brev den tionde 

september 2011 till morgondagens kockar att de har stora möjligheter att påverka 

matproduktionen (Bianchi, 2011). I brevet skrev de att kockar har ett ansvar att använda 

matlagning som sin röst för att skydda och ta till vara på kultursorter. Genom att främja 

kulturväxterna skapar de biologisk mångfald men bevarar och utvecklar även de nya 

kulinariska metoder (Ibid.). 

 

The Food and Agriculture Organization (FAO), ett organ i FN, skriver att “only 30 crops now 

provide 95 percent of human food-energy needs and just five of them – rice, wheat, maize, 

millet and sorghum – provide about 60 percent” (Commission on Genetic Resources for 

Food and Agriculture, 2017). Det är ett bevis på att dagens människoföda kommer från få 

grödor, vilket leder till bristande mångfald i dagens odlingar (Van de Wouw, Kik, Van 

Hintum, Van Treuren och Visser, 2009). Om alla äter samma sorts äpplen och bananer så 

förlorar vi inte bara genetisk diversitet utan vi förlorar också en bit av oss själva (Sethi, 

2015). Detta leder till förlust av kulinarisk mångfald. Med andra ord, förlusten av grödor och 

boskaps-diversitet påverkar människors sätt att leva och deras kulturella arv (Golliher, 1999).  

 

Att odla kultursorter är en strategi för att säkra upp livsmedelsförsörjningen (Westling, Leino, 

Nilsen, Wennström & Öström, 2018). Kultursorterna är mer anpassade för de allt mer 

påträngande klimatförändringarna, de skapar en odlad mångfald för att minska problemet 

med växtsjukdomar och andra utmaningar inom livsmedelsförsörjningen (Ibid.).   
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I samband med mat och måltider finns det möjligheter att minska miljöpåverkan genom att 

livsmedelsproduktionen är en betydande del av orsaken till dagens miljöproblem (Carlsson-

Kanyama, 1998). Under en råvaras livscykel är det många moment som påverkar miljön 

(Ibid.). Dagens konsumenter blir allt mer medvetna om de val de kan göra för att minska sin 

miljöpåverkan. Bland annat med hjälp av media och vissa så kallade,  kändiskockar såsom 

Jamie Oliver (Oliver, 2016), Paul Svensson (Svensson och Skoglöf, 2015) och Niklas 

Ekstedts (Ekstedts och Ennart, 2017; Ekstedts och Ennart, 2015) med flera. Dessa kockar 

lotsar konsumenter i komplexiteten av vad som kan utgöra miljömässiga och hälsosamma val 

inom mat och måltider. Exempelvis skriver Ekstedts & Ennart (2017) att det är viktigt att dra 

ner på processat socker, vitt mjöl och rött kött, för att skapa en hälsosammare diet. 

 

Mat och måltid har blivit identifierade som de största källorna till miljöpåverkan i de privata 

hemmen (Carlsson-Kanyama, 1998). Historiskt sett har val av livsmedel varit förhållandevis 

få då konsumenten valt bland lokalt producerade råvaror medan idag kan de komma från 

världens alla hörn (Ibid.). 

 

Baljväxter 

Baljväxter växer och odlas i hela världen (Nationalencyklopedin, 2018; Johansson, 2016), det 

finns cirka 20 000 olika arter av baljväxter som alla har olika odlings-krav. Baljväxter såsom 

torkade bönor, ärtor och linser är inte bara rika på växtbaserat protein utan också kolhydrater, 

fibrer, järn, zink, magnesium, kalcium samt alla B-vitaminer förutom B12 (Johansson, 2016). 

Enligt McGee (2004) tillhör bönor och ärter den tredje största familjen av blommande växter 

efter orkidéer och tusenskönor. De tillhör den näst största växtfamiljen som konsumeras som 

mat av människor efter de odlade gräs-sädesslagen (Ibid.).    

Den amerikanska motsvarigheten till jordbruksverket rekommenderar baljväxter såsom 

torkade bönor och ärtor (Mitchell, Lawrence, Hartman & Curran, 2009). De innehåller 

näringsämnen och fytokemikalier vilka har positiva effekter på hälsan. Det finns även ämnen 

i baljväxter som motverkar cancer (Ibid). I många kulturer är bönor och ärtor fortfarande en 

stor del av måltiden, medan i andra delar av världen är konsumtionen av baljväxter låg, 

däribland Sverige (Ibid.). 
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Baljväxter har två till tre gånger så mycket protein som vete och ris. Det är tack vare att de 

växer i symbios med en bakterie i jorden som heter Rhizobium, som i utbyte mot glukos 

(socker) hjälper baljväxter att bryta loss en del viktiga näringsämnen som den behöver för att 

framställa protein (Gliessman, 2015). Rhizobium binder luftens kväve till jorden så att växten 

kan ta upp det. Växten behöver kväve för att kunna bilda klorofyll, som dels är en väsentlig 

antioxidant för människan, dels ett livsnödvändigt ämne för växtens bladmassa (Ibid.).  

 

Grönsaker och baljväxter är några av de mest nödvändiga råvarorna för människan.  

När man har blivit informerad om egenskaperna i grönsakerna men även baljväxterna kan 

man se vilka fördelar de har för hälsan (Fabbri & Crosby, 2015). Grönsaker och baljväxter är 

rika på både mineraler och vitaminer som vi människor behöver. Fabbri & Crosby (2015) 

menar dessutom att det inte har någon större betydelse vilken tillagningsmetod som används, 

då en del av näringsämnen kommer att finnas kvar i grönsakerna och baljväxterna. Grönsaker 

och baljväxter kan tillagas på många olika sätt leder till att fler möjligtvis kommer att äta dem 

(Ibid.). Faktorer som gör att konsumenter väljer att laga mat hemma är smaken, texturen, 

säkerheten och bekvämligheten. Smaken är den största orsaken till att konsumenter lagar mat 

i sina egna hem (Ibid.). Fördelen med tillagning av grönsaker och baljväxter är att de kan ätas 

vid olika temperaturer och det gör att smaken, texturen och utseendet varierar (Fabbri & 

Crosby, 2015; McGee, 2004).  

 

Gråärtans historia i Norden 

Baljväxter är ett samlingsnamn för växter som växer i baljor så som bönor, ärtor och linser 

med flera. Även gråärtor tillhör den gruppen växter, baljväxter som har odlats lika länge som 

korn och vete (Smaka Sverige, 2015b). Gråärtor eller rödblommiga ärtväxter som det också 

kallas, tillhör de mest ursprungliga ärtorna (Ibid.). Gråärtan tillhör en av Sveriges äldsta 

odlade kulturväxter (Smaka Sverige, 2015a). Gråärtan har gjort en intressant resa de senaste 

200 åren. I början av 1800-talet var det människoföda och på 1850-talet djurfoder då det blev 

allt vanligare för gemene man att äta animaliskt protein (Smaka Sverige, 2015b; Europeiska 

Kommissionen, 2015). Under slutet av 1900-talet försvann gråärtan nästan helt från åkern 

(Ibid.). Fastän gråärtan har ett sensoriskt värde som skiljer sig från andra sorters ärtor, odlas 

den inte i någon större utsträckning i Sverige idag (Nordisk Råvara, 2018).  
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Förr i tiden när gråärtan odlades mycket var det inte ovanligt att den var baskost för många på 

grund av dess höga protein- och näringsinnehåll (Nordisk Råvara, 2018). Genom att vissa 

sorters gråärtor är anpassade till ett kallare klimat har den odlats norrut, upp till åtminstone 

Västerbotten, vilket gör den intressant för odling i de Nordiska länderna. Förr användes den 

som gröt eller mjöl som blev välling, bröd eller pannkakor (Ibid.). Idag är gråärtan på framtåg 

på flera håll, allt från att vara med i Södertäljerullen som Mathias Dalhgren varit med och 

tagit fram (Matlust, 2017), till att vara huvudråvara inom produktutveckling, till exempel 

Westling et al. (2018) som undersöker den gastronomiska potentialen av en odlad mångfald. 

Gråärtans gastronomiska kvaliteter  

Traditionellt i Lettland tillverkas pelēkie zirņi, en form av pytt i panna-liknande maträtt 

(Europeiska Kommissionen, 2015). Maträtten består av gråärtor, lök, torkat kött och till det 

serveras kefir (Ibid.). Enligt Westling et al. (2018) har gråärtan, i synnerhet sorterna Solberga 

och Retrija, med deras söta och nötiga smak, potential att vara ett växtbaserat alternativ till 

kött. Det behövs vidare forskning på kulturväxter där ibland gråärtor (Westling et al., 2018). 

Genom att gråärtan är en baljväxt innehåller den höga halter av saponiner (McGee, 2004). 

Saponiner är ett ämne som går att använda som stabiliseringsämne på lite liknande sätt som 

ägg. Gråärtan har även höga halter av tanniner vilket gör att den har ett brett smak-spektrum 

(Strauta, Muižniece-Brasava & Gedrovica, 2015). Med hjälp av andra råvaror kan en råvara 

få andra sensoriska egenskaper. Som exempel är olika sorters fett bra på att skapa olika 

texturer och höja smaker i andra livsmedel (McGee, 2004). Sötma (socker) hjälper till att 

dölja eller förminska bitterhet och surhet av visa livsmedel (Ibid.). 

 

Westling et al. (2018) tillämpar begreppet kulinariska möjligheter, som kan tolkas som 

gastronomiska möjligheter. Med fler odlade kultursorter får människan ett bredare smak-

spektrum dels genom smak, dels genom nya texturer. Genom att det finns flera varianter av 

ätbara kulturväxter ökar också användningsområdet i köken med nya recept och 

tillagningsmetoder (Ibid.). Westling et al. (2018) skriver även att med fler odlade 

kulturväxter ökar man kockarnas kreativitet genom att öka utbudet av ätbara växter.  

 



10 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genomföra en Beskrivande sensorisk analys (QDA) på åtta 

olika choklad-brownies med olika baljväxter som ingrediens, samt genomföra en hedonisk 

analys på tre brownies. Original, Nordisk och den variant som skiljer sig mest i den 

Beskrivande sensoriska analysen.  

Frågeställningar 

Hur förändras den sensoriska egenskaperna i Black bean brownie om man byter ut råvarorna 

mot nordiska råvaror?  

 

Är originalreceptet, den nordiska varianten eller en kombination av de båda godast? 

Metod och material 

 

Litteratur- och databasinsamling 

Vid insamling av material till studiens teoretiska bakgrund användes både analoga och 

digitala källor. Den digitala informationen hämtades in genom sökningar i databasen Web of 

Sience och Google Scholar. Annan digital information hämtades från olika hemsidor med 

hög trovärdighet såsom Europeiska Kommissionen och Nationalencyklopedin med flera. 

Sökord som har använts i databas-sökningarna är: Grey Peas, Nutrition, Gastronomy, 

Sensory, Gråärt, produktutveckling, Pisum Stivum, Consumers, Trained assessons sensory, 

Legumes, sensory and quality, Sustainable, Food (Bilaga 1). De inklusionskriterier som 

använts i sökandet har varit att artiklarna ska vara peer reviewed, vetenskapligt granskade och 

publicerade i vetenskapliga internationella tidskrifter, skrivna på svenska eller engelska och 

att de ska finnas i fulltext via universitetets databaser eller Google Scholar. Av databasens 

träffar lästes alla titlar och om det fanns en koppling till studiens syfte så lästes även abstract. 

Visade det sig att abstraktet innehöll relevant information för studien lästes hela artikeln. Om 

sökningen i någon av databaserna gav mer än 100 träffar lästes de första 50 titlarna för att 

sedan lägga till ett sökord för tydligare avsmalning. De analoga källorna hittades i litteratur 

från Restaurang- och hotellhögskolans universitetsbibliotek samt i tidigare kurslitteratur från 

utbildningarna Måltidsekologprogrammet samt Sommelier och måltidskreatör, Örebro 

universitet.  
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Material och utrustning för tillverkning och bedömning av Brownies  

 

I denna studie kommer två baljväxtbaserade brownies att tillverkas med faktoriell design. De 

två recepten kommer att vara baserade på antingen svarta bönor eller gråärtor, rapsolja eller 

kokosolja, agavesirap eller honung (Bilaga 3). Det grundläggande klassiska receptet på Black 

bean brownie är hämtat från ensmaksak.se (u.å.). Den nordiska varianten av gråärtsbrownien 

är gjord på nordiska råvaror med liknande sensoriska egenskaper men också funktionella 

egenskaper som de i grundreceptet för Black bean brownie (Bilaga 3).  

 

De råvaror som har använts i denna studie är: Retreija gråärt (Nordisk Råvara), svarta bönor 

(Saltå kvarn), smaklös svensk rapsolja (ICA), smaklös kokosolja (Renée Voltaire), 

agavesirap (Sunny Bio), svensk honung (Svensk Landskapshonung), bikarbonat (Dr. Oetker), 

70,5% choklad (Callebaut, 70-30-38), kakao (Fazer), salt (Falksalt), vaniljpulver (KhoiSan 

Tea), ägg (Närke ägg) och färska dadlar (ICA). De material som behövs vid bakningen är: 

våg, slickepott, bunke, matberedare, kniv, ugn, mikrovågsugn eller spisplatta och kastrull.  

 

Black bean brownie prov-bakades 27 mars 2018 enligt grundreceptet efter att volymmåtten 

deciliter, matsked, tesked och kryddmått omvandlats till gram (Bilaga 3). Därefter bakades 

det i sensoriska laboratoriet i Kärnhuset, Grythyttan den 9 april 2018. Proverna förvarades i 

frys (-22℃) i laboratoriet.  

 

Materialet och metoden för konsumenttestet är densamma som för Beskrivande sensoriska 

analys testet men enbart tre varianter bakades i ett hemmakök. Brownien bakades den 2 Maj i 

Örebro. Brownisen som bakades den 2 maj var till för konsumenttestet den 3 maj. 

Metodval 

Vi har valt att använda oss av en Beskrivande sensorisk analys (QDA), för att få en sensorisk 

beskrivning på de åtta varianterna av brownie. Samt ett Acceptanstest för att se om 

konsumenterna skulle godta en baljväxtbaserad brownie på marknaden. 

Faktoriell design  

Faktorell design anses vara bra när man ska undersöka olika behandlingssätt (Research 

Methods, 2006). Med faktoriell design menas att man har valt ut ett antal olika variabler och 
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ett antal olika variationer, för att sedan studera alla möjliga variationer (Box, Hunter & 

Hunter, 1978). Faktoriell design är användbar eftersom den är effektiv vad gäller antalet 

tester per variabel och version (Ibid.). I denna studie studeras resultatet av en baljväxt-

brownie där åtta variationer och tre olika variabler studeras. De två variationerna skiljer sig 

genom att det ena receptet är baserat på råvaror som kommer från olika länder utanför 

Norden, medan det andra har större delar av råvarorna från Norden. De variabler som valts att 

titta på är baljväxt, sötningsmedel och olja (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Experiment variabler i faktoriell design 

Varianter Baljväxt Sötningsmedel Olja 

Variant Nordisk Gråärta Honung Rapsolja 

Variant Original Svarta bönor Agavesirap Kokosolja 

Variant 3. Svarta bönor Agavesirap Rapsolja 

Variant 4. Gråärta Agavesirap Rapsolja 

Variant 5. Svarta bönor Honung Rapsolja 

Variant 6. Svarta bönor Honung  Kokosolja 

Variant 7. Gråärta Honung Kokosolja 

Variant 8. Gråärta Agavesirap Kokosolja 

 

Sensorisk panel 

Rekryteringen av den sensoriska panelen till uppsatsen gjordes genom att författarna frågade 

sina kurskamrater på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet om de 

var intresserad av att agera sensorisk panel i studien. Personerna som deltar i studien är elva 

studenter från RHS och samtliga tog del av informationsbladet innan de började med testerna 

(Bilaga 2).  

 

Träningen av panelen utförs under två dagar för att alla som var intresserade skulle kunna 

komma någon av dagarna. Panelen fick smaka på de sex olika variablerna, gråärta, svarta 

bönor, rapsolja, kokosolja, agavesirap och honung. Proverna serverades på engångsmaterial, 

som plastsked, 4 cl plastkopp och vattenglas med vatten för att skölja ur munnen mellan 
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variablerna. Detta skede i det sensoriska laboratoriumet på RHS Grythyttan. Avsikten med att 

träna studenterna på de sex variablerna var att ta ut egenskaper för doft, smak och textur 

(Tabell 2). I Tabell 2 kan man se egenskaperna som togs fram efter att panelen hade fått träna 

på att se, dofta och smaka på de olika variablerna vi hade i våra brownies. De ord som 

upprepades av panelen mer än tre gånger användes. Det resulterade i elva ord, om doft, smak 

och textur (Tabell 2). Panelen fick bedöma de åtta varianterna av brownie på en 

intensitetsskala från 1 till 9. 

 

Tabell 2. Egenskaper för bedömning av baljväxt-brownie i denna studie samt deras 

definitioner. 

Egenskaper Studiens definition 

Doft sötma Intensitet av söt doft 

Doft jordighet Intensitet av jordig doft 

Doft intensitet  Hur mycket doftar brownien? 

Kokosdoft Hur upplevs doften av kokos? 

Smak sötma Hur upplevs sötman i smaken? 

Smak beska Hur upplevs beska i smaken? 

Smak nötighet Hur upplevs nötigheten i smaken? 

Smak av olja Hur upplevs smaken av fett i brownien? 

Krämighet Hur upplevs Intensitet på krämighet? 

Tuggmotstånd Hur upplevs tuggmotståndet? 

Hårdhet Hur upplevs hårdheten i brownien? 

 

Beskrivande sensorisk analys (QDA) 

Beskrivande sensorisk analys (QDA) utvecklades under 1970-talet från Flavour Profile 

Analysis och metoden QDA utgår från ett psykologiskt perspektiv (Gustafsson, Jonsäll, 

Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Det är viktigt att så många egenskaper som möjligt finns 

med och grupperas efter utseende, lukt, smak och konsistens. Man använder inga definierade 

skalsteg, utan man använder sig av ostrukturerade linjeskalor för varje egenskapsord (Ibid). I 

ett Beskrivande sensorisk analys (QDA)t används mellan tio till tolv utvalda bedömare. 
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Bedömarna tränas under en kortare tid innan testet ska göras. Gustafsson et al. (2014) skriver 

vidare att det är viktigt för panelen att lära sig så mycket som möjligt om skillnaderna i 

egenskaperna i de olika proverna som ska bedömas. Beskrivande sensorisk analys (QDA) är 

en metod där man försöker göra en så fullständig sensorisk profil på produkterna som 

möjligt. I en Beskrivande sensorisk analys (QDA) finns förutom smak, doft och textur också 

eftersmak och utseende (Gustafsson et al., 2014). 

 

Genomförandet av Beskrivande sensorisk analys (QDA) gjordes under två tillfällen på två 

separata dagar. Varje variant av de åtta som testades hade ett specifikt tresiffrigt nummer som 

randomiserades via programmet EyeQuestion så alla fick prova samtliga varianter men i olika 

ordning. Panelen fyllde i ett EyeQuestion-formulär där de skulle besvara frågor kring de elva 

egenskaperna. Varje person fick även ett vattenglas för att kunna skölja munnen mellan 

proverna. Panelen bestod av 11 deltagare från Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro 

Universitet.   

Konsumenttest 

Det är viktigt att använda sig av konsumenter när man gör en ny produkt för det är 

konsumenterna som väljer att köpa de produkter som finns på marknaden (Gustafsson et al., 

2014). Det är affektiva metoder; kallas även för subjektiva metoder, där konsumenterna 

bedömer produkten. Konsumenttest kan delas in i preferenstest eller acceptanstest. 

Preferenstest används för att rangordna hur produkterna gillas, medan Acceptanstest används 

för att undersöka gillandet för en eller flera produkter (Ibid.). I denna studie är det ett 

Acceptanstest som utförs. På grund av tid och ekonomi så valde vi att enbart göra en 

konsumenttest på tre varianter Original, Nordisk och Variant 4. Valet på Variant 4 berodde på 

att den hade högst medelvärde när det kom till nötighet, en särskild sensorisk egenskap hos 

gråärtan som användes i testet (Westling et al., 2018) 

 

Genomförandet av konsumenttestet gjordes på Örebro universitet i Prismahuset under 

torsdagen den 3 maj mellan kl. 10.00 och 15.30. Konsumenterna fick en internetbaserad 

enkät att svara på via Google dokument. Den hedonisk gillande-skala gick från tycker illa om 

(1), tycker något illa om (2), tycker varken bra eller illa om (3), tycker bra om (4) och tycker 

mycket bra om (5). Konsumenterna fick även lämna en frivillig kommentar som presenteras i 

Bilaga 4 samt i resultatsdisussionen. Konsumenterna gjorde bedömningen på de tre 
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varianterna, Original, Nordisk och Variant 4. Konsumenterna blev inte informerade om 

vilken variant av brownie de testade. Det var 51 personer som deltog i konsumenttestet, varav 

31 var kvinnor och 20 var män. De flesta konsumenterna var 19–25 år (34 st), tio 

konsumenter var 26–32 år, två konsumenter var 33–40 år och fem konsumenter var över 40 

år. 

 

Metod för analys av data 

Insamling av resultat från både Beskrivande sensorisk analys (QDA) och konsumenttest har 

gjorts via EyeQuestion 4.9.3 (https://eyequestion.nl, Logic8 178 B.V., Holland) och Google 

Formulär (Google Formulär. u.å.). Resultaten redovisas med signifikans- och medelvärden, 

illustrerat i tabeller och figurer genom programet EyeQuestions funktion ”autoreport”. 

Figurerna som vi kommer att redovisa är i form av ett spindeldiagram, valet på ett 

spindeldiagram är att den vissa resultatet tydligare skillnader. En av tabellerna visar på hur 

signifikanta skillnaderna är mellan de olika proven utifrån de olika variablerna (Tabell 5). För 

att få fram signifikans- och medelvärden användes ANOVA, en statistisk metod som ingår i 

programmet EyeQuestion. Resultatet från konsumenttestet kopierades från Google Formulär 

till Excel där svaren – antalet konsumenter uttryckt procent som gillade/inte gillade 

produkten – sammanställdes i en tabell.  

 

Etisk planering för studiens genomförande  

Bryman (2011) skriver att det finns grundläggande etiska frågor som rör frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet. Informationskravet är, att forskarna ska informera 

berörda personer i studien vad syftet är med undersökningen. Det gjordes genom att alla 

personerna som skulle delta i studien fick informationsblad om vad studien handlade om. 

Personer som ska vara med i undersökningar ska få information om att det är frivilligt och att 

de har rätt att hoppa av när de vill (Bryman, 2011; Bilaga 2). Konfidentialitetskravet innebär 

att uppgifter om personerna som är med i studien är anonyma vilket betyder att den 

informationen som forskarna får behandlas med sekretess (Ibid.). Efter att resultatet har 

samlats in kan inte ens uppsatsförfattarna se vem som har svara vad. Bryman (2011) skriver 

också att nyttjandekravet innebär att den information som samlas in bara får användas för 

forskningsändamålet, och inte för någon annan ändamål. 
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Resultat 

 

Resultatet består av bedömningar av åtta produkter (Tabell 3) med variablerna baljväxt 

(gråärta/svarta bönor), sötningsmedel (honung/agavesirap) och olja (rapsolja/kokosolja). 

Första delen i resultatet består av en Beskrivande sensorisk analys (QDA) som förklarar de 

olika egenskaperna hos de åtta produkterna samt om det finns signifikanta smak-, textur- eller 

luktskillnader. Därefter följer ett konsumenttest på originalreceptet (svarta bönor, agavesirap 

och kokosolja), det nordiska receptet (gråärta, honung och rapsolja) samt recept Variant 4 

(gråärta, agavesirap och rapsolja).  

 

Tabell 3. Studiens varianter och variabler. 

Varianter Baljväxt Sötningsmedel Olja 

Variant Nordisk Gråärta Honung Rapsolja 

Variant Original Svarta bönor Agavesirap Kokosolja 

Variant 3. Svarta bönor Agavesirap Rapsolja 

Variant 4. Gråärta Agavesirap Rapsolja 

Variant 5. Svarta bönor Honung Rapsolja 

Variant 6. Svarta bönor Honung  Kokosolja 

Variant 7. Gråärta Honung Kokosolja 

Variant 8. Gråärta Agavesirap Kokosolja 

Beskrivande sensorisk analys (QDA) 

Vi valde att presentera resultatet i form av ett spindeldiagram (Figur 1), en tabell som 

beskriver sensoriska egenskaperna för alla åtta varianter (Tabell 4). Samt en tabell som 

redogör för signifikanta skillnader och medelvärden för de åtta olika proverna (Tabell 5). 
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Figur 1. Spindeldiagram över smak, doft och textur. 

 

I Figur 1 kan man se alla åtta brownie-varianters smak-, doft och texturegenskaper. De 

beskrivs tydligare i Tabell 4. I Tabell 4 får varje variant en sensorisk smak-, doft- och 

texturbeskrivning. 
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Tabell 4. sensorisk beskrivning av åtta olika baljväxt-baserade brownies. 

Brownie variant Karaktiseringsord 

Variant Original En doftintensitet av jordighet och sötma. 

Den smakar sött och nötigt. Texturen är 

krämig, lite oljig men med tuggmotstånd. 

 

Variant Nordisk En doftintensitet av sötma och svag 

jordighet. Smaken är söt och nötig. Texturen 

är väldigt krämig och oljig med litet 

tuggmotstånd och hårdhet 

Variant 3. En tydlig doftintensitet av sötma med en 

hint av jordighet. Smaken är relativt söt med 

en tydlig beska, lite nötig i smaken. 

Texturen är oljig och krämig med lite 

tuggmotstånd. 

Variant 4. En relativt låg söt och jordig doft. Smaken 

av nötighet är relativt hög med en hint av 

sötma och beska. I texturen finns 

tuggmotstånd med även krämighet.  

Variant 5. En relativt hög doft intensitet av jordighet. 

Smaken har en tydlig beska med en låg 

sötma och nötighet. Texturen är krämig och 

oljig med lågt tuggmotstånd och hårdhet. 

Variant 6. En låg doft intensitet med en tydlig sötma, 

låg jordighet. Smaken är söt med en liten 

nötighet. Texturen är hård med högt 

tuggmotstånd. 

Variant 7. En påtaglig jordig doft. Smaken har en liten 

sötma och nötighet och en hint av beska. 

Texturen är relativt hård med tuggmotstånd.  

Variant 8. En låg doft intensitet av jordighet och 

sötma. Smaken är söt och nötig. Texturen är 

relativt krämig med lite tuggmotstånd och 

oljighet. 
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Resultatet visar på en signifikant skillnad (p<0,05) för jordig doft mellan Original brownie, 

Variant 7 och Variant 3. Hos den söta doften finns det signifikanta skillnader (p<0,05) mellan 

Variant 3 och Variant 5 men även (p<0,1) mellan Variant 3 och Variant 7. För upplevelsen av 

nötighet finns det en signifikant skillnad (p<0,1) mellan Variant 4 och Variant 3 . Mellan 

Variant 5 och Variant 8 finns det en signifikant skillnad (p<0,1) när det kommer till hur besk 

brownien smakar. För hur krämigheten upplevs finns det signifikant skillnad (p<0,1) mellan 

Nordisk brownie och Variant 7, signifikant skillnaden (p<0,05) mellan Nordisk brownie och 

Variant 6. Även Variant 3 har signifikant skillnad (p<0,05) med Variant 7, Variant 5 har en 

signifikant skillnad (p<0,1) med Variant 7. Resultatet visar vidare att det finns en signifikant 

skillnad (p<0,05) när det kommer till tuggmotståndet mellan Nordisk brownie mot Variant 5, 

Variant 6 och Variant 7. Original brownie har en signifikant skillnad (P<0,01) mot Nordisk 

brownie, medan Variant 7 har en signifikant skillnad (p<0,05) mot Nordisk brownie. De 

tydligaste skillnaderna finns i hårdheten, där Variant 6 (p<0,01) och 7 (p<0,01/p<0,05) är 

signifikant hårdare än Nordisk brownie, Variant 3, Variant 4 och Variant 5. För förtydligande 

se Level of Significance i Tabell 5. 

 

Tabell 5. Medelvärde och signifikansnivå på baljväxt-baserad brownie där åtta varianter 

bedömdes på elva sensoriska egenskaper. 
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Konsumenttest 

Tabell 6 visar gillande av tre olika varianter: Original, Nordisk och Variant 4 i procent 

(Tabell 6). Variant 4 innehåller variablerna gråärta, rapsolja, agavesirap. I konsument-testet 

var det 51 personer som deltog. 

   

Tabell 6. Gillande av tre olika baljväxtbrownies i procent. 

Gillande skala Original brownie Nordisk brownie Variant 4 

Tycker illa om  2 % 0 % 0 % 

Tycker något illa om 9, 80 % 19,60 % 3,90 % 

Tycker varken bra 

eller illa om 

7,80 % 41,20 % 33,30 % 

Tycker bra om 45,10 % 31,40 % 41,20 % 

Tycker mycket bra 

om 

35,30 %  7,80 % 21,60 % 

 

 

 

 

 

Resultatdiskussion 
Vi valde att ha ett spindeldiagram (Figur 1) för att det illusterar tydligt vilka sensoriska 

egenskaper som skiljer sig åt i de åtta brownie varianterna. Efter att ha samrått med vår 

handledare valde vi att inte använda oss av stapeldiagram, då det kan vara missvisande. Det 

såg ut som att de var stor skillnad trots att det var under samma medelvärde. Det som också 

användes var en tabell som visar medelvärde och signifikansnivå (Tabell 5), för att få fram ett 

tydligt resultat.  

 

Det är intressant att få höra kommentarer från deltagarna under QDA:n och konsumenttestet 

att det fanns kokosdoft och kokossmak i alla åtta varianterna av brownien trots att det enbart 

fanns kokosolja i fyra varianter under QDA:n och i en under konsumenttestet. Enligt McGee 

(2004) så höjer fett (olja) smaker i andra råvaror, de kan även bidra till andra texturer. Vi tror 

att en kombination av rapsolja, choklad och gråärta skapar en illusion av att brownien 

innehåller kokos. Kokossmaken var både en positiv och negativ upplevelse hos 
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konsumenterna. Personerna som inte gillade smaken av kokos menade att på grund av det 

sänktes gillande av brownien. Konsumenterna fick under konsumenttestet frivilligt motivera 

varför det tyckte som de gjorde. Det var några som upplevde att den Nordiska varianten och 

Variant 4 smakade smör (Bilaga 4), vilket är intressant, eftersom de inte innehåller smör i 

receptet överhuvudtaget (Bilaga 3). Då kommer vi återigen till att fett (olja) höjer smak-

egenskaperna i andra råvaror och skapar en illusion av att det finns råvaror som inte finns i. 

 

Variant 4 sticker ut när de kommer till hur nötigheten i smaken upplevs i QDA:n. Det gjorde 

att vi valde att använda den i vårt konsumenttest för att ställa den mot Variant original och 

Variant nordiska som skiljer sig mest recept-mässigt (Bilaga 3). Westling et al. (2018) menar 

att gråärtssorterna Solberga och Retrija har en söt och nötig smak som gör att de är 

användbara på många sätt, det framgår även av Smaka Sverige (2015a; 2015b) att gråärtan 

har en tydlig nötig smakprofil. Det skulle kunna vara intressanta karaktärer i en dessert. 

Genom att gråärtan har ett tjockare skal och därigenom högre halter av tanniner (Strauta et 

al., 2015), så skapar det ett brett smak-spektrum. Tack vare gråärtans höga halter av tanniner 

(Strauta et al,. 2015) tolkar vi det som att det är tanninerna som upplevs nötiga i brownien 

utifrån de svar vi fått. Vi vet att tanniner normalt upplevs som beska, men genom att det är 

fruktsocker i brownien så neutraliseras beskan, vilket även McGee (2004) påpekar.  

 

Fabbri och Crosby (2015) skriver att fördelar med baljväxter och grönsaker är att de kan ätas 

vid olika temperaturer som resulterar i att texturen ändras. McGee (2004) tar också upp att 

texturen kan påverkas av många olika anledningar. Vi tror att temperaturen på brownien har 

påverkat texturen såsom krämighet, hårdhet och oljigheten. Om brownien har kommit upp i 

rumstemperatur kan de påverka hur texturen upplevs. Vi tror att på grund av att rapsolja är 

flytande i rumstemperatur och inte kokosoljan är det, så har det gjort att brownis har upplevts 

olika i rumstemperatur. 

 

Konsumenterna gillade den nordiska varianten, men det var texturen som gjorde att man inte 

gillade den lika mycket som de andra två. Om vi hade kokat gråärtorna längre för att de 

skulle bli mjukare hade upplevelsen och gillandet ändrats hos konsumenterna då? Den 

nordiska varianten av brownie tyckte många upplevdes nyttigare, för att den söta smaken inte 

var så framträdande som för de andra två proverna. Johansson (2016) skriver att det finns 

viktiga ämnen i baljväxter som fibrer, järn, zink magnesium, kalcium och B-vitaminer, som 

är nödvändiga för oss människor. Texturen med skalet från gråärtorna gav upphov till en 
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ganska bred diskussion om man gillade det eller inte. Baljväxter innehåller även höga halter 

av protein men även kolhydrater. Gårärtan har ett annars sensoriskt värde som skiljer sig ifrån 

andra sorters ärtor, som gör att den upplevs annorlunda (Nordisk Råvara, 2018).  

 

Det är intressant hur konsumenten upplever brownien nyttigare (Bilaga 4), Ekstedts och 

Ennart (2017) skriver att det är viktigt både för miljön och människan att dra ner på 

procentsatsen socker och vitt mjöl för att skapa en hälsosammare diet.   

 

Metod- och materialdiskussion 

 

På grund av att vi blev uppsatspartner veckan innan kursstart, så fick vi slopa en del idéer då 

tiden eller ekonomin inte skulle räcka till. Detta resulterade i att vi valde att jobba med en 

QDA för då tränar man en panel först, vilket innebär att panelen bör få en snarlik sensorisk 

bild av produkterna (Gustafsson et al., 2014). När panelen tränades fick de smaka på svarta 

bönor, gråärtor, agavesirap, honung, kokosolja och rapsolja. Genom att den sensoriska 

uppfattningen av en produkt är väldigt individuell (Ibid.), tränades panelen för att få den så 

samspelt som möjligt. Samtidigt som de tränades fick de fylla i en enkät med ord för doft, 

smak och textur; detta gjordes för att hjälpa oss att skapa sensoriska ord till QDA:n. De ord 

som valdes ut var de ord som upprepades flest gånger under träningen av panelen. Då orden 

upprepads tre gånger eller mer användes, då det var en tredjedel eller mer av panelen som 

tyckte lika. 

 

På grund av att studenterna i tredje årskursen har fullt upp med sina uppsatser, tvåorna har 

praktik och ettorna har fullspäckat schema, ingick enbart ett träningstillfälle då alla kunde 

medverka. Det var tiden som var den stora anledningen till att det enbart blev ett 

träningstillfälle. Enligt Gustafsson et al. (2014) bör en panel till en QDA tränas från tre till 

sex gånger innan de provar produkten.   

 

I efterhand har det diskuterats om man skulle ändra metod till en Repertary Grid 

Methodology (RGM) men det skulle kunna göra att panelen hade blivit trött i smaklökarna. 

Vi märkte att det var jobbigt att prova åtta stycken produkter, fast man hade vatten bredvid. 

Tack vare att produkterna är så mättande, föll valet på att använda QDA istället för RGM. 

När panelen hade tränats och skrivit vad de upplevde kunde man se att de fanns några ord 
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som stack ut. På grund av att sensorik är läran om hur vi kan uppleva saker med våra sinnen 

syn, hörsel, känsel, smak och lukt (Gustafsson et al., 2014). Upplever alla personer de 

sensoriska egenskaperna olika. Men genom träning av de utbytta råvarorna får man en mer 

samspelt panel.  

Under det Beskrivande sensoriska analysen (QDA) så fick panelen träna på de råvaror som vi 

bytte ut i brownien (Tabell 1;Tabell 3), vilket normalt inte görs i en QDA (Ibid.). Vi valde att 

låta panelen träna på de råvarorna som byttes ut då de har olika sensoriska egenskaper i både 

smak, doft och textur, vilket är viktigt enligt Gustafsson et al. (2014). Varför vi lät panelen 

träna på ingredienserna och inte brownies, var på grund av att vi ville få så en så utförlig 

sensorisk beskrivning som möjligt.   

 

Konsument-testet gick inte riktigt som vi hade trott. Många var nyfikna på vad som skulle 

testas men när de fick reda på att det var baljväxt-brownies de skulle få testa, att det enbart 

tog fem minuter, var det många som tappade intresset för att delta i studien. Många svarade 

att de inte hade tid till testet för de hade bara några minuters rast. Vi uppfattade det mer som 

en ursäkt att inte göra testet eller våga testa. Till slut fick vi gå ut och börja prata med 

personer som gick förbi och såg lite nyfikna ut på vad vi gjorde. Vi introducerade vår C-

uppsats för dem för att få dem att vilja vara med och testa produkterna och hjälpa oss med 

studien. Det gjorde det lite lättare för personerna att delta i studien. Det som vi även 

upptäckte efter konsumenttesterna var att några av konsumenterna jämförde proverna med 

varandra och inte bedömde proverna enskilt. Nu i efterhand skulle vi ha varit ännu tydligare 

med att säga att proverna ska bedömas enskilt och inte mot varandra för resultatet blev 

lidande.  

 

När de två testerna genomfördes märkte vi, panelen och konsumenterna att temperaturen på 

brownie-proverna hade stor betydelse för texturen men även smakerna. Det hade kanske varit 

mer optimalt om vi hade serverat alla prover en och en. Vi skulle inte serverat alla åtta prover 

under QDA-testet eller alla tre under konsummenttestet, för att de sista proverna hann stiga i 

temperatur vilket gjorde att texturen och smaken ändras lite.   

Etisk reflektion om studiens genomförande 

Under studien har alla deltagare varit anonyma men under QDA-testet har vi vetat vilka som 

har deltagit men inte vad det har svarat. Även konsumenttestet var anonymt och vi som 
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författare vet inte vem som har svarat vad. Under konsumenttestet skulle vi varit mer tydliga 

med vad studien innebar och att man skulle läsa informationsbladet innan man började med 

testet (Bilaga 2). Vi har varit väldigt tydliga om att alla brownies har varit mjölk-, 

mjölkprotein-, gluten- och nötfria. Vi informerade även att de var ovo-vegetariska, för att visa 

respekt mot de som är vegetarianer och inte äter ägg. 

Slutsats 

Under studien har det kommit fram åtta sensoriska beskrivningar av baljväxt-baserad 

brownie. Dessutom ett resultat över gillande på tre av de åtta baljväxt-baserade brownisarna. 

Det vi har kommit fram till är att gråärtan har en plats som råvarubas i en baljväxt-baserad 

brownie då de åtta brownie-varianterna har liknande sensoriska egenskaper. Genom att i 

studien görs det en egen tolkning av QDA så är inte resultatet tillförlitligt.  

Praktisk användning och vidare forskning 

Det resultaten i studien kan användas till är att skapa sensoriskt tilltalande beskrivningar på 

de åtta baljväxt-browniesarna. De sensoriska beskrivningarna kan användas i 

marknadsföringssyfte, för att locka konsumenterna med en tilltalande beskrivning på en 

produkt.   

 

Vidare forskning går att göra på de andra ingredienserna som inte byttes ut i orginal receptet, 

för att se om det går att skapa en helt nordisk baljväxtbaserad-brownie. Det finns en tanke om 

att driva det vidare att försöka göra en så nordisk brownie som möjligt i framtiden.    
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Bilaga 2. Informationsblad 

Informationsblad  

 

Gråärtans potential i dessertens värld: 

Sensorisk analys av baljväxtbaserade brownies 

 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om det går att byta ut råvaror till nordiska råvaror i 

en baljväxtbaserade-brownie. Undersökningen sker genom ett Beskrivande sensoriskt analys 

på åtta varianter av baljväxtbaserad-brownie och ett acceptanstest för konsumenter. De 

personer som är med i den Beskrivande sensoriska analysen ska delta vid ett träningstillfälle 

som tar ca 1 timmer, då de tränar på att hitta smaker på de utbytta råvarorna. Under 

bedömningsdagen blir paneldeltagarna placerade vid varsin dator i det sensoriska laboratoriet 

och blir därefter serverade åtta varianter som de ska bedöma i EyeQuestion.  

Deltagare i studien kommer att vara helt anonymiserade i resultatet, även för författaren. 

Deltagandet är frivilligt och panelmedlemmar har möjligheten att när som helst avbryta sin 

medverkan i studien. Deltagarna som är med i konsumenttestet har samma rätt att avbrytta 

när de vill. Konsumenttestet kommer att ta ca 5–10 minuter. 

 

Bakgrunden till studien är intresset att försöka öka populariteten av gråärtor hos svenska 

folket. Gråärtan var en vanlig gröda i Sverige fram till 1900-talet. På grund av dessa unika 

sensoriska egenskaper är det en intressant baljväxt som förtjänar en plats i den moderna 

gastronomin. Studien genomförs och skrivs av Jonathan Larsson och Samuel Wallin, 

avgångselev på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, tillhörande Örebro Universitet. 

Projektet pågår under våren 2018 och beräknas vara klart juni 2018.  

Tack för er medverkan!  

 

Kontaktuppgifter  

Jonathan Larsson telefonnummer: 0743094394 email: Jonathan.larsson23@gmail.com 

Samuel Wallin telefonnummer: 0704337133 email: Samuel.axel.wallin@gmail.com  

 

Handledare  

Wilhelm Tham email: Listeria@telia.com 
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Bilaga 3. Recept 

Black Bean Brownies Original 1 

16 bitar (24cm springform)  

 

● 10 färska dadlar 

● 70 g agave sirap  

● 120 g torkade svarta bönor  

● 2 ägg 

● 19 g kakao  

● 80 g kokosolja utan smak  

● 1 g vaniljpulver  

● 10 g bikarbonat  

● 1 g salt  

● 150 g 70 % choklad 

Receptet görs efter metoden nedan: 

1. Dagen innan: Blötlägg ca 200 g svarta bönor i 12 ca 12 timmar (över natten går 

alldeles utmärkt. 

2. Koka bönorna i 1L vatten och lite salt (som när man kokar pasta) ca 25 minuter, när 

ärtorna/bönorna är mjuka spola dem i kallt vatten så att de inte fortsätter att tillagas. 

Ställ i kyl så länge. 

3. Sätt ugnen på 175° varmluft eller vanlig ugnsvärme. 

4. Kärna ur dadlarna och lägg dem i en matberedare. Mixa dem tillsammans med 

agavesirap till en jämn kräm.  

5. Skölj bönorna ordentligt i kallt vatten och tillsätt dem i matberedaren och mixa.  

6. Tillsätt ett ägg i taget och mixa till en slät och jämn smet. Skrapa kanterna på 

matberedaren så allt mixas ordentligt.  

7. Tillsätt kakao, kokosolja, vaniljpulver, bikarbonat och salt och mixa samman.  

8. Smält den ⅔ av chokladen och häll över resterande choklad (⅓). Rör ner dem för hand 

i smeten. 

Klä en form, ca 24 x 24 cm, med bakplåtspapper och häll i smeten. Grädda i 175 grader i 

cirka 12 minuter. Den ska inte gräddas för länge utan gärna vara lite åt det kladdiga hållet. 

Låt svalna helt till ca 8 grader och skär sedan i bitar. Förvaras i kylskåpet. Går också bra att 

frysa och tina upp i kylskåp eller rumstemperatur. Jag rekommenderar inte att tina dem i 

mikrovågsugnen. 

Hämtad 2018-03-19 från: https://ensmaksak.com/tag/brownie-svarta-bonor/  
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Gråärts brownie (Nordisk) 2  

 

 

● 10 dadlar 

● 70 g honung  

● 120 g torkade gråärter 

● 2 ägg 

● 19 g kakao 

● 80 g rapsolja utan smak 

● 1 g vaniljpulver 

● 10 g bikarbonat 

● 1 g salt 

● 150 g 70 % choklad 

Receptet görs efter metoden nedan: 

1. Dagen innan: Blötlägg ca 120 g gråärtor i 12 ca 12 timmar (över natten går 

alldeles utmärkt. 

2. Koka ärtorna i 1L vatten och lite salt (som när man kokar pasta) ca 12 minuter, när 

ärtorna är mjuka spola dem i kallt vatten så att de inte fortsätter att tillagas. Ställ i kyl 

så länge. 

3. Sätt ugnen på 175° varmluft eller vanlig ugnsvärme. 

4. Kärna ur dadlarna och lägg dem i en matberedare. Mixa dem tillsammans med 

honungen till en jämn kräm.  

5. Skölj ärtorna ordentligt i kallt vatten och tillsätt dem i matberedaren och mixa.  

6. Tillsätt ett ägg i taget och mixa till en slät och jämn smet. Skrapa kanterna på 

matberedaren så allt mixas ordentligt.  

7. Tillsätt kakao, rapsolja, vaniljpulver, bikarbonat och salt och mixa samman.  

8. Smält den ⅔ av chokladen och häll över resterande choklad (⅓). Rör ner dem för hand 

i smeten. 

Klä en form, ca 24 x 24 cm, med bakplåtspapper och häll i smeten. Grädda i 175 grader i 

cirka 12 minuter. Den ska inte gräddas för länge utan gärna vara lite åt det kladdiga hållet. 

Låt svalna helt till ca 8 grader och skär sedan i bitar. Förvaras i kylskåpet. Går också bra att 

frysa och tina upp i kylskåp eller rumstemperatur. Jag rekommenderar inte att tina dem i 

mikrovågsugnen. 
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variation 3 

 

● 10 dadlar 

● 70 g agave sirap  

●  120 g torkade svarta bönor 

● 2 ägg 

● 19 g kakao 

● 80 g rapsolja utan smak 

● 1 g vaniljpulver 

● 10 g bikarbonat 

● 1 g salt 

● 150 g 70 % choklad 

Receptet görs efter metoden nedan: 

1. Dagen innan: Blötlägg ca 200 g svarta bönor i 12 ca 12 timmar (över natten går 

alldeles utmärkt. 

2. Koka bönorna i 1L vatten och lite salt (som när man kokar pasta) ca 25 minuter, när 

bönorna är mjuka spola dem i kallt vatten så att de inte fortsätter att tillagas. Ställ i 

kyl så länge. 

3. Sätt ugnen på 175° varmluft eller vanlig ugnsvärme. 

4. Kärna ur dadlarna och lägg dem i en matberedare. Mixa dem tillsammans med 

agavesirap till en jämn kräm.  

5. Skölj bönorna ordentligt i kallt vatten och tillsätt dem i matberedaren och mixa.  

6. Tillsätt ett ägg i taget och mixa till en slät och jämn smet. Skrapa kanterna på 

matberedaren så allt mixas ordentligt.  

7. Tillsätt kakao, rapsolja, vaniljpulver, bikarbonat och salt och mixa samman.  

8. Smält den ⅔ av chokladen och häll över resterande choklad (⅓). Rör ner dem för hand 

i smeten. 

Klä en form, ca 24 x 24 cm, med bakplåtspapper och häll i smeten. Grädda i 175 grader i 

cirka 12 minuter. Den ska inte gräddas för länge utan gärna vara lite åt det kladdiga hållet. 

Låt svalna helt till ca 8 grader och skär sedan i bitar. Förvaras i kylskåpet. Går också bra att 

frysa och tina upp i kylskåp eller rumstemperatur. Jag rekommenderar inte att tina dem i 

mikrovågsugnen.  
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Variation 4 

 

● 10 dadlar 

● 70 g agave sirap  

●  120 g torkade gråärter 

● 2 ägg 

● 19 g kakao 

● 80 g rapsolja utan smak 

● 1 g vaniljpulver 

● 10 g bikarbonat 

● 1 g salt 

● 150 g 70 % choklad 

Receptet görs efter metoden nedan: 

1. Dagen innan: Blötlägg ca 200 g gråärtor i 12 ca 12 timmar (över natten går 

alldeles utmärkt. 

2. Koka ärtorna i 1L vatten och lite salt (som när man kokar pasta) ca 12 minuter, när 

ärtorna är mjuka spola dem i kallt vatten så att de inte fortsätter att tillagas. Ställ i kyl 

så länge. 

3. Sätt ugnen på 175° varmluft eller vanlig ugnsvärme. 

4. Kärna ur dadlarna och lägg dem i en matberedare. Mixa dem tillsammans med 

agavesirap till en jämn kräm.  

5. Skölj ärtorna ordentligt i kallt vatten och tillsätt dem i matberedaren och mixa.  

6. Tillsätt ett ägg i taget och mixa till en slät och jämn smet. Skrapa kanterna på 

matberedaren så allt mixas ordentligt.  

7. Tillsätt kakao, rapsolja, vaniljpulver, bikarbonat och salt och mixa samman.  

8. Smält den ⅔ av chokladen och häll över resterande choklad (⅓). Rör ner dem för hand 

i smeten. 

Klä en form, ca 24 x 24 cm, med bakplåtspapper och häll i smeten. Grädda i 175 grader i 

cirka 12 minuter. Den ska inte gräddas för länge utan gärna vara lite åt det kladdiga hållet. 

Låt svalna helt till ca 8 grader och skär sedan i bitar. Förvaras i kylskåpet. Går också bra att 

frysa och tina upp i kylskåp eller rumstemperatur. Jag rekommenderar inte att tina dem i 

mikrovågsugnen. 
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Variation 5 

 

● 10 dadlar 

● 70 g honung  

● 120 g torkade svarta bönor 

● 2 ägg 

● 19 g kakao 

● 80 g rapsolja utan smak 

● 1 g vaniljpulver 

● 10 g bikarbonat 

● 1 g salt 

● 150 g 70 % choklad 

Receptet görs efter metoden nedan: 

1. Dagen innan: Blötlägg ca 200 g svarta bönor i 12 ca 12 timmar (över natten går 

alldeles utmärkt. 

2. Koka bönorna i 1L vatten och lite salt (som när man kokar pasta) ca 25 minuter, när 

bönorna är mjuka spola dem i kallt vatten så att de inte fortsätter att tillagas. Ställ i 

kyl så länge. 

3. Sätt ugnen på 175° varmluft eller vanlig ugnsvärme. 

4. Kärna ur dadlarna och lägg dem i en matberedare. Mixa dem tillsammans med 

Honungen till en jämn kräm.  

5. Skölj bönorna ordentligt i kallt vatten och tillsätt dem i matberedaren och mixa.  

6. Tillsätt ett ägg i taget och mixa till en slät och jämn smet. Skrapa kanterna på 

matberedaren så allt mixas ordentligt.  

7. Tillsätt kakao, rapsolja, vaniljpulver, bikarbonat och salt och mixa samman.  

8. Smält den ⅔ av chokladen och häll över resterande choklad (⅓). Rör ner dem för hand 

i smeten. 

Klä en form, ca 24 x 24 cm, med bakplåtspapper och häll i smeten. Grädda i 175 grader i 

cirka 12 minuter. Den ska inte gräddas för länge utan gärna vara lite åt det kladdiga hållet. 

Låt svalna helt till ca 8 grader och skär sedan i bitar. Förvaras i kylskåpet. Går också bra att 

frysa och tina upp i kylskåp eller rumstemperatur. Jag rekommenderar inte att tina dem i 

mikrovågsugnen. 
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Variation 6 

 

● 10 dadlar 

● 70 g Honung  

●  120 g torkade Svarta bönor 

● 2 ägg 

● 19 g kakao 

● 80 g kokosolja utan smak 

● 1 g vaniljpulver 

● 10 g bikarbonat 

● 1 g salt 

● 150 g 70 % choklad 

Receptet görs efter metoden nedan: 

1. Dagen innan: Blötlägg ca 200 g gråärtor/svarta bönor i 12 ca 12 timmar (över 

natten går alldeles utmärkt. 

2. Koka bönorna i 1L vatten och lite salt (som när man kokar pasta) ca 25 minuter, när 

bönorna är mjuka spola dem i kallt vatten så att de inte fortsätter att tillagas. Ställ i 

kyl så länge. 

3. Sätt ugnen på 175° varmluft eller vanlig ugnsvärme. 

4. Kärna ur dadlarna och lägg dem i en matberedare. Mixa dem tillsammans med 

honungen till en jämn kräm.  

5. Skölj bönorna ordentligt i kallt vatten och tillsätt dem i matberedaren och mixa.  

6. Tillsätt ett ägg i taget och mixa till en slät och jämn smet. Skrapa kanterna på 

matberedaren så allt mixas ordentligt.  

7. Tillsätt kakao, kokosolja, vaniljpulver, bikarbonat och salt och mixa samman.  

8. Smält den ⅔ av chokladen och häll över resterande choklad (⅓). Rör ner dem för hand 

i smeten. 

Klä en form, ca 24 x 24 cm, med bakplåtspapper och häll i smeten. Grädda i 175 grader i 

cirka 12 minuter. Den ska inte gräddas för länge utan gärna vara lite åt det kladdiga hållet. 

Låt svalna helt till ca 8 grader och skär sedan i bitar. Förvaras i kylskåpet. Går också bra att 

frysa och tina upp i kylskåp eller rumstemperatur. Jag rekommenderar inte att tina dem i 

mikrovågsugnen. 
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Variation 7 

● 10 dadlar 

● 70 g Honung  

● 120 g torkade gråärtor 

● 2 ägg 

● 19 g kakao 

● 80 g kokosolja utan smak 

● 1 g vaniljpulver 

● 10 g bikarbonat 

● 1 g salt 

● 150 g 70 % choklad 

Receptet görs efter metoden nedan: 

1. Dagen innan: Blötlägg ca 200 g gråärtor/svarta bönor i 12 ca 12 timmar (över 

natten går alldeles utmärkt. 

2. Koka ärtorna i 1L vatten och lite salt (som när man kokar pasta) ca 12 minuter, när 

ärtorna är mjuka spola dem i kallt vatten så att de inte fortsätter att tillagas. Ställ i kyl 

så länge. 

3. Sätt ugnen på 175° varmluft eller vanlig ugnsvärme. 

4. Kärna ur dadlarna och lägg dem i en matberedare. Mixa dem tillsammans med 

honungen till en jämn kräm.  

5. Skölj ärtorna ordentligt i kallt vatten och tillsätt dem i matberedaren och mixa.  

6. Tillsätt ett ägg i taget och mixa till en slät och jämn smet. Skrapa kanterna på 

matberedaren så allt mixas ordentligt.  

7. Tillsätt kakao, kokosolja, vaniljpulver, bikarbonat och salt och mixa samman.  

8. Smält den ⅔ av chokladen och häll över resterande choklad (⅓). Rör ner dem för hand 

i smeten. 

Klä en form, ca 24 x 24 cm, med bakplåtspapper och häll i smeten. Grädda i 175 grader i 

cirka 12 minuter. Den ska inte gräddas för länge utan gärna vara lite åt det kladdiga hållet. 

Låt svalna helt till ca 8 grader och skär sedan i bitar. Förvaras i kylskåpet. Går också bra att 

frysa och tina upp i kylskåp eller rumstemperatur. Jag rekommenderar inte att tina dem i 

mikrovågsugnen. 
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Variation 8 

● 10 dadlar 

● 70 g agave sirap  

● 120 g torkade gråärtor 

● 2 ägg 

● 19 g kakao 

● 80 g kokosolja utan smak 

● 1 g vaniljpulver 

● 10 g bikarbonat 

● 1 g salt 

● 150 g 70 % choklad 

Receptet görs efter metoden nedan: 

1. Dagen innan: Blötlägg ca 200 g gråärtor i 12 ca 12 timmar (över natten går 

alldeles utmärkt. 

2. Koka ärtorna i 1L vatten och lite salt (som när man kokar pasta) ca 12 minuter, när 

ärtorna är mjuka spola dem i kallt vatten så att de inte fortsätter att tillagas. Ställ i kyl 

så länge. 

3. Sätt ugnen på 175° varmluft eller vanlig ugnsvärme. 

4. Kärna ur dadlarna och lägg dem i en matberedare. Mixa dem tillsammans med 

agavesirap till en jämn kräm.  

5. Skölj ärtorna ordentligt i kallt vatten och tillsätt dem i matberedaren och mixa.  

6. Tillsätt ett ägg i taget och mixa till en slät och jämn smet. Skrapa kanterna på 

matberedaren så allt mixas ordentligt.  

7. Tillsätt kakao, kokosolja, vaniljpulver, bikarbonat och salt och mixa samman.  

8. Smält den ⅔ av chokladen och häll över resterande choklad (⅓). Rör ner dem för hand 

i smeten. 

Klä en form, ca 24 x 24 cm, med bakplåtspapper och häll i smeten. Grädda i 175 grader i 

cirka 12 minuter. Den ska inte gräddas för länge utan gärna vara lite åt det kladdiga hållet. 

Låt svalna helt till ca 8 grader och skär sedan i bitar. Förvaras i kylskåpet. Går också bra att 

frysa och tina upp i kylskåp eller rumstemperatur. Jag rekommenderar inte att tina dem i 

mikrovågsugnen. 
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Bilaga 4. Kommentarer från konsumenttestet 

Original: 
Mycket god. Kraftig kakaosmak och bra konsistens. 

len och god i smaken 

finns en smak jag inte är så förtjust i....annars gott med textur, 

Rund smak med tydlig choklad. Bra eftersmak som varade länge. 

smakade kokos, gillar ej 

a 

Smakar brownie, gott 

Mustig, smakrik 

tydlig smak av choklad 

Bra smak av choklad, gillar bitarna 

Saftig, mycket kakaosmak 

Krämig, intensiv smak 

Väldigt krämig, len, chokladig. Bra smak och konsistens. 

smaken, konsistensen är mjuk men de gör inget 

luktar konstigt, god eftersmak 

Krämig och go 

Den var god men det som gjorde att den inte fick full pott var dess eftersmak! 

krämig stark eftersmak, väldigt god 

Krämig konsistens, god chokladsmak, inte för kraftig 

krämig och stark smak 

Saftigheten 

smakar som brownie, god chokladsmak 

5 

Den var god och lagom söt. Jag tycker det smakade lite kokos så därför sänks det något 

Väldigt god 

Mycket smak 

Lite grynig textur 

Bra konsistens kanske en aning för söt 

krämig och gott med små bitar i 

Lagom konsistens och god chokladsmak. Ser god ut! 

Djup och kraftig kakaosmak men har en grynig konsistens. 

god komplex smak, inte bara söt..lite matig 

beskt 

Smak o konsistensen är god 

Krämig. 

Lukten är speciell men smaken är samma som en vanlig brownie, fyllig choklad smak 

4 

ok 

J 

smaken var okej, konsistensen var lite för lös. samt lite konstig eftersmak 

God och tydlig chokladsmak. Jag gillade de små bitarna av vad jag tror är choklad. Jag gillade den 

relativt "hårda" konsistensen. 

Otroligt god! Krämig, luftig och bra smak. 

Lite mycket kakaosmak 

Krämig men smaka lite snus 

Gilla inte konsistensen 



 

2 
 

krämig och god chokladsmak 

krämig och inte för söt 

bra kakaostyrka 

Bra konsistens och smak. 

Väldigt osöt och konstig eftersmak 

konstig eftersmak på produkten 

  

  

nordisk: 
Mycket god. Påminde något mer om chokladboll än brownie. 

var lite för krämig för min smak 

lite för mycket bitar annars helt ok 

Bra smak men något för grov textur för att vara min typ av brownie. 

smakar mer äkta 

a 

Har en annan eftersmak än 1:an, lite konstig, annars god 

ok smak, udda konsistens 

mindre smak av choklad/kakao 

Mindre choklad smak, alternativ 1 godare men ändå god 

Väldigt söt, smakar "grönsak" i eftersmaken 

Lite för grynig i konsistensen, annars rund och fin smak 

Bra konsistens men lite grynigare, någon bismak jag inte riktigt gillar. 

sötare, god! 

ganska lik alt. 1, konsistensen skiljer sig. 

Den första var bättre, enda skillnaden var att denna hadde fibergrejjer som blev lite för tuggigt. Tänk 

typ känslan då man har popcornkärnor kvar i munnen 

Full pott pågrund utav fyllighet och god smak 

god, lite annan konistens "grynigare" 

Lite bitig konsistens, men bra chokladsmak 

Inte samma krämiga konsistens som alt1, saknar det chokladiga men fortfarande god 

Mindre smak än alternativ 1, skön textur 

God smak men nackdel med bitarna i 

Mer mjölig i konsistensen än 1an 

Det var konsistensen som inte va god, klumpig 

God smak, lite klumpig 

Annorlunda konsistens 

God chokladsmak, lagom kladdig 

Gott med tuggmotstånd och lagom söt 

smakar lite träigt, större bitar än 1 

Fast konsisten var bra, lätt grynig vilket var roligt! God mörk smak! Mättande 

Rund smak med trevlig eftersmak 

j 

sockrig 

För kryddig 

God, men inte lika god som första. 

Den är sötare än första, lite smak av kokos. Lättare att äta för den är inte lika fyllig 

lite skum konsistens 

ok 

K 

Smak var ok, fanns spår av bönor/nötter som inte var jättegod. 
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Smakmässigt var det inget märkvärdigt. Kände inte mycket smak och den chokladsmak jag 

uppfattade kändes lite konstgjord. Jag gillade inte konsistensen framförallt för att brownien blev som 

till smulor i munnen. 

God! Lite för tjocka bitar och lite speciell eftersmak. 

God, men smakar nyttigt... Inte lika sött 

Helt ok, lite stark 

Den va ok men smaka lite hö 

annorlunda eftersmak 

lite trådig 

god nötig smak 

Bra smak, för mjuk konsistens. 

God! 

för mycket smak av mjöl.. 

  

  

Variant 4: 
Mycket god. Smakade mycket kakao. Gillade att det var lite crunch i den. 

lite för mjuk och krämig konsistens 

Bra smak och inte så kärv i munnen 

För otydlig chokladsmak och något för lös i konsistensen. 

smaklös, men bättre än nr 1 

a 

Mycket chokladsmak, god eftersmak. 

smakrik, udda konsistens, men god ändå 

bra konsistens 

God 

Saftig 

rund och fin smak, mjuk konsistens 

Väldigt god smak, bra chokladsmak, lite grynigare i konsistensen med lite mer tuggmotstånd än 

första. Hade jag bara ätit den här hade jag tyckt att den var supergod men i jämförelse med ettan är 

den lite för grynig. Fast den känns nyttigare så det är ju i och för sig najs. 

sötare, smälter i munnen bättre. alternativ 1 var mer smulig/pulvrig. 

smakar mer smör, jättegod. 

Den var helt ok, liknande till alternativ 2 men lite sämre 

Den var delikat pågrund utav den intressanta smaken 

väldigt "len" in smaken lite mindre smak men fortfarand god 

Även denna lite bitig i konsistensen, men god chokladsmak, gillade mer än nr 2 

Samma känsla som alt2, men lite godare smak! chokladsmaken tillbaka! 

Smakade typ chokladtryffel. Tydlig smak av något jag inte kan sätta fingret på 

God chokladsmak och lite fibersmak i den, men mycket god 

3 

Väldigt god i amaken, liiite för klumpig men riktigt god 

God med klumpig 

Väldigt god smak 

Godast av de tre, smörig, god chokladsmak och bra konsistens 

Lite grov i texturen men lagom söt 

mellan stora bitar, bättre än 2an. kanske skulle bli perfekt med nötter också för knaprigare konsistens. 

Mer möjlig konsistens, god mörk smak, lätt grynig och mättande. Mjöliga konsistensen ger en viss 

obekvämhet! 

Upplever den mindre söt men lika djup smak som alternativ 1. 
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lagom matigt/söt, textur bäst 

tillintetsägande 

A 

väldigt god, men föredorg den första. Den var mest krämig. 

Också god, både söt och fyllig. 

god, men lite ovan med konsistens 

ok 

K 

Samma kommentar som nummer 2 

Ganska tydlig smak av choklad. Konsistensen var helt okej dock ogillade jag de "flisorna" (möjligtvis 

skal) i brownien. 

Minst god av alla alternativen men lite för konstig konsistens. Men det fanns ändå någon charm med 

den. 

Helt okej, dock inte så söt. 

Godast av dom 3 men inte supergod 

Den va bra men smaka för lite choklad. Bäst av de 3 

god chokladsmak gärna lite mer kladdig 

lite för grötig 

inte för söt 

Bra smak, för mjuk konsistens och för mycket bitar. 

Lite smaklös, men helt okej 

Bra textur 

 


