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Sammanfattning  

Inledning: Mat ska vara tillgänglig för alla människor oavsett diet eller specialkost. Det är 

allmänt känt att restauranger inte har tillräckligt med kunskap kring ämnet och detta gör att 

växtbaserade maträtter är bristfälliga på många restauranger. Därför krävs det att 

restaurangbranschen får mer kunskap om ämnet som matchar gästernas krav och önskemål. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka genom laborationer hur olika typer och 

mängd av stabiliseringsmedel, och beredningsmetod påverkar textur och smak i mousse som 

görs utan några animaliska produkter. Målet är att skapa en mousse som kan appliceras till 

restaurangbranschen inom egenskaperna smak och textur. 

Metod och material: Triangulering med kvalitativ och kvantitativ datainsamling genom 

laborationer. Sensorisk kvalitetsbedömning av egenskaperna form, färg, textur, konsistens och 

smak. 

Resultat: Resultatet visar att det finns mer än ett växtbaserat mousserecept som passar 

kriterierna. Faktorer som temperatur, tid och val av redskap vid sammansättning har stor 

betydelse för slutresultatet. 

Slutsats: Studiens slutsats är att recept med stabiliseringsmedel Agar-Agar eller Gelcrem 

Fred uppfyller kriterierna för växtbaserade mousserecept som kan appliceras i 

restaurangbranschen. Både när det gäller smak och textur. 

 

Nyckelord: mousse, vegan dessert, aquafaba, soyprotein, plantbased diet. 
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Inledning 

Mat ska vara tillgänglig för alla människor oavsett diet eller specialkost. Idag identifieras 6 % 

av Sveriges befolkning sig som vegetarianer och 4 % som veganer (Djurens rätt, 2016). 

Samtidigt har 20 % av befolkningen självrapporterad livsmedelsöverkänslighet och 7 % har 

en diagnostiserad matallergi (Karolinska Institutet, 2016). Antalet matallergiker förväntas öka 

i takt med att våra livsstilsvanor förändras (Williams, 2015). I samband med den ökade 

efterfrågan måste därför den samtida gastronomin inom både restaurang- och 

livsmedelsbranschen utvecklas och få mer kunskap och kompetens. 

 

Allergier har ökat de senaste åren (Williams, 2015) vilket gör att efterfrågan på alternativ kost 

har blivit större. Intresset för växtbaserad kost ökar ständigt, antingen på grund av miljö- och 

hälsoperspektiv eller av etiska och religiösa skäl (Livsmedelsverket, 2018). Det är allmänt 

känt att restauranger inte har tillräckligt med kunskap kring ämnet och detta gör att 

växtbaserade maträtter är bristfälliga på många restauranger (Riviera & Shani, 2013).  

 

I denna studie kommer fokus ligga på både smak och textur vid framställning av en mousse 

gjord på växtbaserade produkter. Mousse är en dessert som vanligtvis innehåller animaliska 

produkter och därför kommer substitut att undersökas. Går det att skapa en mousse med 

restaurangkvalitet utan att använda animaliska produkter? 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Uppsatsidén skapades tidigt då författarna drivs av att sprida kunskap kring specialkost och 

skapa maträtter med växtbaserade produkter. Denna studie är inom huvudområdet 

Måltidskunskap och värdskap. Five Aspect Meal Model (FAMM) är ett verktyg som används 

för att förstå måltidens olika aspekter: styrsystemet, atmosfären, rummet, mötet och produkten 

(Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Den kulinariska gastronomin utvecklas, 

vilket gör att allt mer kunskap om hantverksskicklighet och livsmedel behövs (Johansson, 

2004). Fokus i studien är produkten, där råvarukunskap och funktion varit viktigt för 

skapandet av en mousse. Målet med studien är att skapa en mousse som kan appliceras till 

restaurangbranschen inom egenskaperna smak och textur. 

 



7 

 

Teoretisk bakgrund  

Den teoretiska bakgrunden kommer behandla tidigare forskning om följande ämnen; mousse, 

fenomen, stabiliseringsmedel, specialkost samt substitut för animaliska produkter. En del 

artiklar samlades in genom andra källor som exempelvis tidigare kurslitteratur och förslag 

från handledare. Populärvetenskap har även använts i studien då källorna var relevanta för 

syftet och för yrkeskompetensen. De är presenterade i referenslistan. 

 

Mousse 

Mousse är en kulinarisk term som härstammar från Frankrike och betyder skum (Imram, 

1999). Mousse är en luftig dessert med en struktur som stöds av stabilisering genom 

skumbildning. Traditionellt är det en vispad mejeriprodukt med hög fetthalt som stelnar i 

svalare temperaturer (Ibid.). Det finns inget specifikt årtal då mousse först introducerades. 

Frankrike var dock det land som ansågs vara först med mousse, redan under 1700-talet 

gjordes mousse av exempelvis fisk och kyckling (The Nibble, 2010). Det var under sent 1800-

tal som dessertmousse med frukt uppkom. Recept på frozen mousses har hittats redan från år 

1758, dock liknande recepten glass i konsistens mer än nutidens bild av mousse (Ibid.). Enligt 

klassiskt recept tillagas en mousse genom att vispa äggula till en vit smet som sedan kokas 

upp med puré eller annan smaksättning (Beck, 1966). Därefter vänds maräng och grädde ner i 

smeten med hjälp av en slickepott och förvaras i kyl i minst två timmar (Ibid.). Den moderna 

moussen som vi känner till idag uppkom senare under 1930-talet då den elektriska vispen 

introducerades. Elvispen gjorde vispning av äggvitan lättare och skapade, i kombination med 

stabiliseringsmedel, konsistensen till den moderna moussen (The Nibble, 2010). Enligt 

ämnesrelevant litteratur finns olika definitioner för mousse kring konsistens beroende på 

tillagningssätt; lätt, luftig, krämig och tjock (Cordon bleu, 1991; Imram, 1999).  

 

Traditionellt tillagas mousse med smaksatt grädde, mjölk eller en purébas som förtjockas med 

äggulor och vispad äggvita (Imram, 1999). En fettfri mousse får en tätare struktur och en 

mousse med hög fetthalt får en mer öppen och luftig struktur (Ibid.). Mjölkproteinet i grädden 

och mjölken fungerar som både ett emulgeringsmedel och bindemedel för vatten och fett 

(Ibid.). Den smaksättning som är vanligast förekommande i mousse idag är choklad och med 

hjälp av chokladen behövs inget ytterligare stabiliseringsmedel då kakaosmöret kristalliseras 

mellan 26–33,8ºC (Blumenthal, 2009). Vid smaksättning med vanilj, frukt eller puréer krävs 

det ett stabiliseringsmedel, exempelvis gelatin som är vanligt förekommande (Boyle, 2012).  
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Fenomen 

Mousse är en komplex dessert och har olika fenomen som bidrar till uppbyggnad och textur. 

Här nedan kommer fenomenen skum och gel att presenteras.  

 

Skum 

Skum definieras som gas i flytande vätska eller i fasta material och detta fenomen 

förekommer exempelvis i maräng och bröd (Foegeding & Davis, 2011). Stabila skum kan 

skapas av fett och protein som fungerar som emulgeringsmedel (Wennström, 2016, muntlig 

uppgift). Det innebär att gas och vätska hålls stabilt separerade men samtidigt i närhet av 

varandra. Även vissa kolhydrater kan bidra till att bilda skum (Ibid.). I mjölkprotein är det 

kaseinet som hjälper till att ge plats och skapa skum. Proteinet fungerar som stabilisator för 

strukturen i livsmedlet (Foegeding & Davis, 2011). Vid skumbildning bidrar proteinet till att 

absorbera luft och genom detta förändras viskositeten i produkten (Ibid.). Detta 

händelseförlopp sker på kort tid då skillnaden i densitet mellan den kontinuerliga vätskefasen 

och gas är hög vilket skapar en bubblig struktur (Ibid.). 

 

Gel  

Gel är ett viskoelastiskt ämne vilket innebär att de har egenskaper som är typiska för både 

fasta ämnen och vätskor, samt har karaktäristiska drag som elastisk och flytande (Banerjee & 

Bhattacharya, 2012). Gel behöver antingen kolhydrater (polysackarider) eller protein 

exempelvis gelatin för att bildas. Gel förekommer i stabiliseringsmedel och är beroende av 

faktorer som bland annat temperatur, tryck, joner, pH-värde och enzymer (Ibid.). 

Stabiliseringsmedel hör till kategorin livsmedelstillsatser och används för att förtjocka och 

stabilisera olika livsmedel som ska bibehålla en viss struktur. Exempel på livsmedel är: gelé, 

godis samt stabiliserande skum som finns i mousse (Ibid.).  

 

Bildandet av gel sker antingen på fysikalisk eller kemisk väg (Banerjee & Bhattacharya, 

2012). Att skapa gel med hjälp av värme är den vanligaste metoden och där är temperaturen 

en viktig faktor, denna metod kallas termoreversibel gel. Gelämnet smälter vid uppvärmning 

och blir till gel när den svalnar som exempelvis vid användningen av stabiliseringsmedel som 

agar-agar, karragenan, gellan och gelatin (Ibid.). Det finns även termoirrversibel gel som 

formas under uppvärmning och smälter inte. Friktionen mellan molekylerna reduceras eller 
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neutraliseras och gelbildning sker. Denna typ av gelbildning kallas för kall gel och uppstår vid 

användning av exempelvis alginat och låg metylerat pektin (Ibid.). 

 

Stabiliseringsmedel  

Stabiliseringsmedel tillhör gruppen konsistensgivare och används för att hålla en blandning 

stabil (Nationalencyklopedin, u.å.). Det används ofta tillsammans med emulgerings- och 

förtjockningsmedel (Ibid.). Användning av stabiliseringsmedel gör det möjligt att styra och 

kontrollera parametrar som exempelvis krämighet, konsistens och luftfördelning i en mousse 

(Imram, 1999). Stabiliseringsmedel hjälper till att reducera ytspänningen och de som 

traditionellt används till mousse är gelatin, agar-agar, karragenan, modifierad stärkelse och 

pektin (Ibid.). Gelatin är ett animaliskt protein som används för gelbildning och hjälper till att 

öka viskositeten på vätskan (Banerjee & Bhattacharya, 2012). Agar-agar är ett växtbaserat 

stabiliseringsmedel framtaget genom kolhydrater från röda alger (McGee, 2004). Det krävs 

endast 1 % agar-agar av den totala vikten för att bilda gel och den behöver kokas upp till 85 

°C för att gelprocessen ska starta och helt lösa upp kolhydratskedjorna. Agar-agar stelnar vid 

cirka 38 °C och när den väl blivit till gel kommer den endast smälta på 85 °C igen, vilket 

innebär att den inte smälter i munnen (Ibid.). 

 

Karragenan och pektin är även växtbaserade stabiliseringsmedel (Banerjee & Bhattacharya, 

2012). Karragenan utvinns från röda alger och ger en elastisk gel och pektin utvinns från 

växters cellväggar, exempelvis citrusskal (Ibid.). Pektin kan interagera med vätska i olika 

former och är hygroskopisk, vilket innebär att det absorberar vätska från omgivningen och 

kan orsaka klumpbildning (Einhorn-Stoll, 2018). Detta påverkar pektinets finfördelning och 

upplösningsförmåga vid användning (Ibid.). Det finns olika variationer av pektin, hög- och 

lågmetylerat pektin. Högmetylerat behöver socker eller lågt pH-värde 3–5 för att fungera som 

stabiliseringsmedel. Lågmetylerat pektin behöver positivt laddade joner som exempelvis 

kalcium (Ibid.).  

 

Modifierad stärkelse används som tillsats i livsmedel för att reglera viskositet och textur, den 

tillverkas med hjälp av olika kemiska metoder (Sveriges Lantbruksuniversitet 1, 2011). 

Modifikation görs för att ändra stärkelsens förklistringstemperatur och viskositet (Ibid.). 

Stärkelse i ursprungsform är olöslig i kall vätska och därför tillförs värme i kombination med 

vätska för att gelprocessen ska starta (Cyras, Tolosa Zenklusen & Vazquez, 2005). 
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Rekommendationen är att använda stavmixer på maxhastighet vid sammansättningen för att få 

en krämig konsistens och minska risken för klumpar (Sosa Ingredients, 2011).  

 

Xantangummi är en polysackarid (sockerart) som utvinns från bakterien Xanthomonas 

campestris och är ett växtbaserat stabiliseringsmedel (Palaniraj & Jayaraman, 2010). Den 

används som förtjockningsmedel av fruktmassa eller choklad och hjälper till att skapa en unik 

textur, viskositet och är vätskebindande (Ibid.). Xantangummi finns i Natur Emul som är ett 

stabiliseringsmedel vilket används som ersättning av ägg vid bakning och matlagning 

(Palaniraj & Jayaraman, 2010; Sosa Ingredients, 2016). Sosa Ingredients (2016) 

rekommenderar stavmixer vid användning och ingredienser med rikligt fettinnehåll för bästa 

resultat. Gellan är också en polysackarid och ett växtbaserat stabiliseringsmedel som 

framställs genom fermentering av bakterien Pseudomonas Elodea (Milas, Shi, & Rinaudo, 

1990).  

 

Specialkost 

I den branschrelaterade mat-rapporten från Food and Friends (2017) kan en tydlig förändring 

ses i människors inställning till att äta mer vegetariskt i vardagen. År 2016 angav 26 % att de 

vill minska sin köttkonsumtion och år 2017 svarade 31 % samma sak. Jordbruksverket 

påpekar dock i Food and Friends (2017) att köttkonsumtionen steg till en rekordnivå på 87,7 

kg/person år 2017. I frågan kring hur ofta personer äter vegetariskt i sina vardagsmåltider 

svarade 44 % att de äter vegetariskt minst en gång i veckan (Ibid.).  

 

Inställningen till specialkost har under lång tid varit kritisk hos personal och gäster 

(Björklund, 2016). För att förbättra inställningen hos gästen är det viktigt att skapa nyfikenhet 

och intresse kring maten som serveras (Ibid.). Exempelvis kan fokus läggas på att presentera 

ingredienserna i rätten istället för att presentera det som ett vegetariskt alternativ (Ibid.). 

Enligt Riviera & Shanis (2013) studie anser restaurangpersonal i deras intervju att vegetarisk 

kost är “tråkig, inte inspirerande” och menar att det är svårt att motivera kökspersonalen att 

tillaga vegetariska rätter.  

 

Substitut för animaliska produkter 

Den ökade efterfrågan på specialkost har gjort att produktionen av alternativa livsmedel för 

animaliska produkter har ökat (Lightowler & Davies, 1998). Exempelvis har växtbaserade 
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substitut för mejeriprodukter utvecklats. Nedan kommer två substitut för animaliska produkter 

som är aktuella för studien att presenteras: sojabönor och kikärtor.  

 

Sojabönan 

Sojabönor är idag världens viktigaste vegetariska gröda för produktion av växtbaserat protein 

och olja (Världsnaturfonden, 2018). Sojaprotein har i studier visat att den har hög kapacitet 

vid emulgering och skumbildning. Proteinet är uppdelat i två delar; glycenin och konglycenin 

och de denatureras vid 90 °C respektive 75 °C (Niu, Xia, Wang, Kong, Liu, 2018). Sojabönor 

är rika på saponiner vilket är 5 % av sojabönans totala vikt. Saponiner är en grupp molekyler 

som skummar när de löses i vatten vilket kan liknas vid såpa. Dessa molekyler har en 

vattenlöslig och en fettlöslig ände som agerar som emulgeringsmedel och stabilisatorer för 

skum (McGee 2004). 

 

Fettet i sojabönan innehåller lecitin vilket gör att den kan ersätta ägg i en äggfri kost 

(Johansson, 2014). Likheten mellan ägg och sojaprotein är att de båda behöver värme för att 

bli gelbildande (Banerjee & Bhattacharya, 2012). Sojamjölk är ett av de vanligaste livsmedel 

som framställs av sojabönor (McGee, 2004). Vätska innehåller protein och mikroskopiska 

droppar av sojaolja. Det gör att vätskan är känslig mot värme då proteinet reagerar och skapar 

en tunn hinna som omsluter oljedropparna och skapar en tjockare textur (Ibid.).  

 

Problematiken med sojabönor är att efterfrågan ökar vilket skapar en ohållbar utveckling 

kopplat till faktorer inom miljö, socialt och ekonomiskt (Världsnaturfonden, 2018). Den 

biologiska mångfalden har försvunnit, växthusgaserna har ökat drastiskt och 

lokalbefolkningen har berövats på sina rättigheter. Då efterfrågan ökar kontinuerligt behöver 

produktionen genomföras på ett mer hållbart sätt (Ibid.).  

 

Kikärtor  

Kikärtan innehåller protein, fibrer och vitaminer och mineraler exempelvis B-vitamin och järn 

(McGee, 2004). Kikärtor är en av få grönsaker som innehåller hög oljemängd, runt 5 % olja i 

vikt medan andra grönsaker har cirka 1–2 % (Ibid.).  

 

Färdigkokta kikärtor är i handeln förpackade i sitt eget spad, även kallat aquafaba (Turner, 

2017). Aquafaba kan användas som ersättning av ägg vid tillagning av emulsion och maräng. 

Ordet aquafaba betyder “vatten” och “bönor” på latin och vätskans stabiliserande effekt beror 
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på det protein och stärkelse som finns kvar i vätskan (Ibid.). Ungefär tre matskedar spad 

motsvarar en äggvita och om en elvisp eller en mixer används kan ett fast skum skapas (Ibid.). 

I The Washington Post (2015) hävdar McGee att detta beror på kombinationen av protein, 

kolhydrater och saponiner. Saponiner hamnar mellan vätskan och luften vilket stabiliserar 

bubblorna. McGee menar även att detta kan ske med andra proteiner, då både protein och 

kolhydrater hjälper till att förtjocka vätskan vilket förhindrar kollaps av luftbubblor (The 

Washington Post, 2015).  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka genom laborationer hur olika typer och mängd av 

stabiliseringsmedel, och beredningsmetod påverkar textur och smak i mousse som görs utan 

några animaliska produkter. Målet är att skapa en växtbaserad mousse som kan serveras på 

restaurang med god smak och textur. 

 

Metod och material 

Nedan kommer en redogörelse för vilka metoder som använts under studien. Kvalitativa och 

kvantitativa forskningsstrategier har använts i form av laborationer. Följande delar kommer 

att presenteras: metodval, kvalitativ och kvantitativ metod: laborationer, material, urval och 

dataanalys.  

 

Metodval 

Insamlingen av recept genomfördes på Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek på campus 

Grythyttan, Örebro universitet där recept från kokböcker undersöktes. Fokus var att hitta ett 

klassiskt recept från Frankrike där mousse sägs ha sitt ursprung. Studien är genomförd med en 

sensorisk metod med en kvantifiering vid skapandet av resultatet. Triangulering har använts 

då undersökningen bygger på både en kvalitativ och en kvantitativ metod för att kontrollera 

resultaten (Bryman, 2011). Genom att använda en kvalitativ och en kvantitativ strategi har en 

detaljerad beskrivning av laborationerna skapats och en jämförelse kring insamlade data har 

skett. 
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Studien behandlar metoden kvalitetskontroll med experter som bedömare (Lawless, 2010). 

Experterna är medvetna om den optimala produkten i förhållande till sensoriska egenskaper. I 

samband med denna kunskap kan experterna upptäcka defekter vid felhantering av 

ingredienser, tillagning och förvaring. Förståelsen kring hur defekterna kan påverka det 

slutgiltiga resultatet har en stor betydelse för bedömningen (Ibid.). Kvalitetskontrollerna har 

grundats på författarnas egna förkunskaper och hantverkskunnande. Vi anser att en treårig 

akademisk kockutbildning lämpar oss som sensoriska bedömare av egenskaper som smak och 

textur. I utbildningsplanen för kulinarisk kock och måltidskreatör ingår exempelvis: förmågan 

att göra självständiga och kritiska bedömningar och förmågan att bedöma kvalitet på 

livsmedel och måltider samt utföra och utveckla professionellt matlagningshantverk (Örebro 

universitet, 2017). I grundkursen behandlades ämnet sensorik, genom att beskriva, förklara 

och tillämpa analytiska och affektiva sensoriska metoder (Ibid.).  

 

Utifrån dessa färdigheter har studiens författare valt att utgå från sig själva som experter och 

blir ett datainsamlingsinstrument för kvalitetskontroll. Resultaten har författarna tillsammans 

diskuterat fram. Begreppen lätt, luftig, tjock och krämig användes som utgångspunkt för 

konsistens i laborationerna. Data valdes att analyseras i en femgradig intensitetskala i 

egenskaperna lätt, luftig, tjock och krämig (Exempel 1). Intensitetskalan utgår från 1 vilket 

innebär låg och 5 hög intensitet. Senare presenteras resultaten i ett radardiagram. Form, färg 

och textur bedömdes i en beskrivande text som sammanställdes i en tabell i resultatavsnittet. 

 

Exempel 1. Intensitetskala för konsistens, egenskap luftighet. 

Luftighet 

1 2 3 4 5 

 

För kontroll av gillande var intensitetskalan (1) gillar inte alls, (2) gillar inte, (3) okej, (4) 

gillar och (5) gillar mycket. Intensiteten mättes på samma sätt för svartvinbärssmak och 

jämfördes med det klassiska receptet som valts ut (Exempel 2). Skalan för kvalitetskontroll 

innebar att om moussereceptet fick under 3 så var den oacceptabel och 3 eller högre så var 

den acceptabel för att gå vidare i nästa laboration (Exempel 3). Moussen var även tvungen att 

få 3 eller högre på både gillande och svartvinbärssmak för att gå vidare.  

 

Exempel 2. Gillande och svartvinbärssmak för klassiskt recept.  
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Egenskaper Klassiskt recept  

Gillande 4 

Svartvinbärssmak 3 

 

Exempel 3. Kvalitetsbedömningsskala.  

1 2 3 4 5 

Oacceptabel  Acceptabel  

 

Kvalitativ och kvantitativ metod: Laborationer 

Den här delen är uppdelad i fyra olika avsnitt med rubrikerna: förberedelse, laboration 1, 

laboration 2 och laboration 3.  

 

Förberedelse 

Första steget var att hitta ett klassiskt recept på mousse som sedan tillagades för att hitta olika 

egenskaper att utgå ifrån vid skapandet av det växtbaserade receptet (Bilaga 2). Moussen 

förvarades i både kylskåp + 7 °C och frysblaster - 25 °C och därefter genomfördes en 

sensorisk kvalitetsbedömning. Bedömningen utgick från ett bedömningsformulär som kan 

liknas vid ett frågeschema vilket används i pilotstudier (Bryman, 2011). 

 

Utgångspunkterna för moussen var att den skulle hålla formen och inte smälta under 30 

minuter. Vilket bevisas genom att den frysta moussen har en ”kärna” som innebär ett visst 

motstånd vid delning. Smaken av svartvinbär skulle vara tydlig och inga ojämnheter i textur 

eller kornighet fick förekomma. För att få fram ett resultat som motsvarade utgångspunkterna 

undersöktes moderna recept i kokböcker, detta för att jämföra innehållet i recepten med 

varandra. Tidigare gjorda recept togs även i beaktning (Bilaga 2). Utifrån informationen från 

de tre insamlade recepten utvecklades ett basrecept till en växtbaserad mousse.  

 

Proportionerna fastställdes utifrån det moderna och det tidigare gjorda receptet. Recepten 

visade att mängden grädde och puré var lika mycket. Receptens totala mängd var för stor och 

därför valdes recepten att halveras till det växtbaserade basreceptet. I det tidigare gjorda 

receptet används maräng vilket resulterade i att söka efter ett recept på kikärtsmaräng. Det 

visade att mängden socker och kikärtsspad var lika stor i jämförelse till varandra (Bilaga 2). 

Utifrån den insamlade informationen och egna förkunskaper valdes ingrediensernas mängd 
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till det växtbaserade basreceptet (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Basrecept för växtbaserad mousse.  

Ingredienser (gram) procentuell andel 

150 g Svartvinbärspuré 39 % 

90 g Kikärtsmaräng 

• 45 g aquafaba 

• 45 g socker 

22 % 

150 g Alpro Soya grädde 39 % 

 

Laboration 1 

Första laborationen var att genomföra tester med fem olika stabiliseringsmedel, dessa valdes 

ut på grund av att de var växtbaserade. Varje stabilisering hade en angiven mängd (Tabell 2), 

av mängden togs medianen och applicerades sedan på basreceptet. Procenten i basreceptet har 

sedan justerats för att stämma överens med det valda stabiliseringsmedlet. Samtliga tester 

genomfördes på samma sätt, dock varierades sammansättningen och beredningsmetod av 

stabiliseringsmedel beroende på vilken sort. Exempelvis tillsattes Gelcrem Fred i kall puré 

och Agar-Agar och puré kokades upp till 80 °C. Grädden var 15 °C och marängen 18 °C vid 

sammansättningen.  

 

Tabell 2. Stabiliseringsmedel med angivna mängder 

Stabiliseringsmedel  Angiven mängd Vald mängd, medianen  

Goma Gellan  10–20 g/kg  15 g/kg 

Gelcrem Fred 40–80 g/kg 60 g/kg 

Agar-Agar 2–15 g/kg  9 g/kg 

Pectina Xoco Nappage X58 8–15 g/kg 11,5 g/kg 

Natur Emul 2–15 g/kg 9 g/kg  
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Tid och hastighet på KitchenAid (Classic K45SS) antecknades för att få samma resultat på 

samtliga tester och för att kunna genomföra receptet igen. Sojagrädde vispades med 

KitchenAid på maxhastighet (10) i två minuter för att snabbt arbeta in luft till ett stabilt skum. 

Vid sammansättning av kikärtsmaräng vispades även den på maxhastighet (10) i först en 

minut. Därefter hälldes sockret ner i bunken och sedan ytterligare tre minuter på maxhastighet 

(10) tills det blivit ett fast skum. Beroende på om stabiliseringsmedlet krävde värme bereddes 

moussen på olika sätt. Antingen värmdes stabiliseringsmedlet upp under vispning med purén 

eller så vispades stabiliseringsmedlet ner i kall puré. Därefter vändes kikärtsmarängen ner i 

purén med hjälp av en slickepott, när allt var blandat och väl fördelat vändes även grädden ner 

med hjälp av en slickepott.  

 

Den färdiga moussen förvarades 60 minuter i kyl (+ 7 °C) och frys (- 25 °C) innan den 

ställdes fram i rumstemperatur (+ 21 °C). Efter 30 minuter genomfördes sedan bedömningen 

av moussen. Anledningen till detta var att undersöka smältningsgraden, hur väl moussen 

håller sin form och för att se om den är anpassad för restaurangmiljö. De mousser som blev 

utvalda i denna laboration baserades på vilket betyg de fick i bedömningsformuläret (Bilaga 

3). Alla mousser serverades på en vit tallrik och fotograferades för senare analys.  

 

Laboration 2 

Under andra laborationen genomfördes tester på tre stabiliseringsmedel som valdes ut under 

första laborationen. Tre tester gjordes på respektive stabiliseringsmedel med olika 

proportioner av mängd. Mängderna valdes ut genom att använda ett gram/kilo högre och lägre 

av den mängd som användes i tidigare laboration. Totalt genomfördes nio tester som utgick 

från basreceptet (Tabell 1). Samtliga tester monterades på samma sätt som tidigare och 

förvarades både i kyl och frys. Efter en timme genomfördes provsmakningen på samtliga 

tester. Även under detta test fick den frysta moussen stå i rumstemperatur i 30 minuter 

därefter undersöktes smältningsgrad, textur och smak på både kyld och fryst mousse (Bilaga 

3). Fotografier och anteckningar sparades för senare analys.  

 

Laboration 3 

Tredje laborationen bestod av fyra nya tester på två olika stabiliseringsmedel som gav önskat 

resultat i tidigare laboration, men behövde utvecklas när det gällde konsistensen. Två 

variationer undersöktes på ett stabiliseringsmedel då stabiliseringsmängden inte uppfyllde 
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kraven. Konsistensen behövde även förbättras, detta undersöktes genom att ändra 

sammansättningsmetoden. Ett stabiliseringsmedel krävde i denna laboration endast en 

variation då stabiliseringsmängden uppfyllde kraven men konsistensen behövde förbättras. 

Vilket undersöktes genom att ändra sammansättningsmetoden. 

 

Under laborationen ändrades sammansättningen av moussen. Sojagrädde vispades i 

KitchenAid på maxhastighet (10) i två minuter och kikärtsmarängen vispades även den på 

maxhastighet (10) i en minut. Därefter hälldes sockret ner i bunken under långsam vispning 

och sedan vispades smeten i ytterligare tre minuter på maxhastighet (10) tills det blivit ett fast 

skum. Stabiliseringsmedlet som behövde värme, värmdes upp med purén och sedan hälldes 

det ner i kikärtsmarängen och vispades i KitchenAid på maxhastighet (10) i 10 sekunder tills 

allt fördelats. Därefter vändes grädden ner snabbt med en slickepott. Stabiliseringsmedlet som 

inte krävde uppvärmning vispades ner med purén i kikärtsmarängen på maxhastighet (10) i 30 

sekunder tills allt fördelats. Därefter vändes grädden ner snabbt med hjälp av en slickepott. 

Smeten lades i en spritspåse som sedan fyllde en quenelle-silikonform och en duniform med 

moussen. Som sedan förvarades 60 minuter i kyl (+ 7 °C) och frys (- 25 °C). 

 

Material 

Recepten hämtades från boken Mastering the Art of French Cooking (1966) och är skrivet av 

Julia Child och grundas i franska traditionella recept. Det moderna recept som valdes var 

skrivet av Fanny och Anna Bergenström från kokboken Sött sweet dulce: desserter från när 

och fjärran (2009). Ytterligare ett recept från en av författarnas verksamhetsförlagda 

utbildning (Bilaga 2) togs fram för jämförelse och användning vid skapandet av det 

växtbaserade moussereceptet. När insamlingen var klar gjordes en jämförelse mellan de olika 

recepten för att hitta likheter och olikheter. Det är enligt Bryman (2011) en jämförande design 

vilket innebär en jämförelse av olika attribut utifrån identiska metoder för att få en ökad 

förståelse. En del artiklar samlades in genom andra källor som exempelvis tidigare 

kurslitteratur och förslag från handledare. Populärvetenskap har även använts i studien då 

källorna var relevanta för syftet och för yrkeskompetensen. De är presenterade i 

referenslistan. 

 

I valet kring material till laborationerna skulle samtliga ingredienser vara växtbaserade. 

Stabiliseringsmedel som använts i studien var följande: Gellan Gum, Gelcrem Fred, Agar-
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Agar, Pectina Xoco Nappage X58 och Natur Emul (samtliga från Sosa Ingredients, 

Barcelona). De valdes ut för att dem är växtbaserade och tillhör kategorin texturizers. 

Svartvinbärspuré med 5 % socker från Sicoly (Sica des coteaux du lyonnais), Frankrike, 

valdes för att den tillhör kategorin bär, vilket gör att det slutgiltiga receptet kan appliceras på 

samtliga bärpuréer med samma pH-värde. Svartvinbärsjuice har ett pH-värde på 2,5–3,1 och 

får sin blå-lila färg från den höga halten antocyanin (Sveriges lantbruksuniversitet 2, 2011). 

Antocyanin är ett växtpigment som ger växter dess färg beroende på pH-värdet (McGee, 

2004).  

 

I valet kring vilka råvaror som skulle användas som substitut för animaliska produkter valdes 

sojagrädde från Alpro, Beligen, och kikärtsspad (aquafaba) från Zeta Fernando di Luca, 

Sverige. Sojagrädden valdes ut då de växtbaserade råvarorna är begränsade när det gäller 

grädde som är vispbar. Valet att använda kikärtsspad var i undersökningssyfte då det idag är 

ett modernt sätt att göra växtbaserad maräng.  

 

Dataanalys 

Vid analys av resultaten av laborationerna och de sensoriska kvalitetsbedömningarna 

användes anteckningar och fotografier. Efter genomförd laboration påbörjades en reflektion 

och diskussion av författarna kring resultaten för att besluta om nästa steg. De mousser som 

uppfyllde kriterierna i bedömningsformuläret analyserades för att sedan utvecklas med olika 

proportioner till nästa laboration. För de tester som inte uppfyllde kriterierna gjordes en 

research för att få mer information kring funktionen av stabiliseringsmedlet. Eventuella 

förändringar gjordes sedan i efterföljande laboration. Slutligen analyserades laborationerna 

med hjälp av anteckningar och fotografier för att besluta om vilket stabiliseringsmedel som 

uppfyllde samtliga kriterier.  

 

Etisk planering för studiens genomförande  

Forskning bygger på grundläggande etiska principer som exempelvis integritet, frivillighet, 

anonymitet och konfidentialitet för de inblandade i forskningen (Bryman, 2011). Eftersom 

detta är en laborativ studie med en sensorisk kvalitetsbedömning med endast författarna som 

bedömare har inte alla krav varit aktuella. De etiska aspekterna kring valda råvaror har tagits i 

beaktning som exempelvis sojaprodukter och kikärtor. Svinn har ständigt varit i åtanke vilket 
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bidragit till diskussioner kring hållbarhet och de råvaror som blivit över har tagits om hand.  

 

Resultat 

Det första som gjordes var att tillaga det framtagna klassiska receptet på mousse skrivet av 

Julia Child.. Moussen hade för lite stabilitet vilket resulterade i att den smälte snabbt som 

fryst och höll inte önskad form som kyld. Svartvinbärssmaken var tydlig men texturen kändes 

skuren och grynig. Genom dessa bedömningar av det klassiska receptet framställdes kriterier 

som det växtbaserade moussereceptet skulle uppnå och ett bedömningsformulär skapades 

(Bilaga 3). Vid undersökning av moderna och tidigare gjorda recept skapades ett vegetabiliskt 

basrecept i metod och material.  

 

Laboration 1 

Under första laborationen genomfördes fem tester med olika stabiliseringsmedel baserat på 

basreceptet. Resultatet av bedömningen gällande moussernas form, färg och textur presenteras 

i tabell 3 nedan. 

  

Tabell 3. Resultat av form, färg och textur.  

Stabiliseringsmedel: Form: Färg: Textur: 

Goma Gellan Kyld: Håller 

form, Stadig, 

kompakt 

Mörkrosa, lite röda 

prickar  

Krämig, lätt, kornig, 

småbubblig  

Fryst: Håller 

formen, smält lite 

Mörkrosa med små 

röda prickar  

Kompakt, luftig, mjuk.  

Efter 30 min: kärna  

Gelcrem Fred Kyld: Håller form  Ljusrosa, små lila 

och röda prickar och 

klumpar 

Tjock, klumpig, lite luftig  

Fryst: Håller 

form, ojämn 

form. 

 Ljusrosa, röda 

prickar, matt i färg 

Tjock, klumpig, luftig 

Efter 30 min: kärna 
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Agar-Agar Kyld: Håller 

form, ojämn 

form.  

Mörkrosa jämn färg  Väldigt bubblig, lätt, 

luftig, krämig, lite skuren 

och kornig. 

Fryst: Håller 

form, bubblig yta 

Mörkrosa, matt, 

ojämn färg  

Småbubblig, krämig, 

luftig.  

Efter 30 min: kärna 

Pectina Xoco  

Nappage X58 

Kyld: Håller 

form, stadig 

Rosa, mörkare 

klumpar, röda 

prickar  

Kornig, klumpig, lätt 

Fryst: Sjunkit ner, 

inte smält, tappat 

form 

 Rosa, mörkare 

klumpar, röda 

prickar  

Kornig, klumpig, lätt och 

luftig, bubblig.  

Efter 30 min: ingen 

kärna. 

Natur Emul Kyld: Håller 

form, vätskat sig 

Rosa, röd prickig Lite pulvrig, småbubblig, 

lätt och luftig 

Fryst: Håller 

form men sjunkit 

ihop lite. 

Rosa, röd prickig Småbubblig, krämig, lätt, 

luftig. 

Efter 30 min: ingen 

kärna.  

 

Det som framkommer från tabellen ovan är att Goma Gellan håller formen, färgen är 

mörkrosa med röda prickar, är kompakt i textur och har kärna efter 30 minuter. Gelcrem Fred 

är ojämn i formen, färgen är ljusrosa med röda prickar, tjock, klumpig men samtidigt luftig i 

textur och har kärna efter 30 minuter. Agar-Agar håller formen, ojämn yta, färgen är jämn 

mörkrosa, texturen är bubblig och upplevs lite skuren och kornig, har kärna efter 30 minuter. 

Pectina Xoco Nappage X58 är stadig och håller formen, färgen är rosa med mörka klumpar, 

texturen är kornig och klumpig, efter 30 minuter finns ingen kärna. Natur Emul håller formen 

men sjunker ihop lite och vätskar sig, färgen är rosa med röda prickar, upplevs pulvrig men 

lätt och luftig i textur, har ingen kärna efter 30 minuter.  
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Konsistens 

 

Figur 1. Konsistens på fem stabiliseringsmedel.  

 

Konsistensen av de fem valda stabiliseringsmedel betygsattes utifrån lätt, luftig, tjock och 

krämig vilket presenteras i ett radardiagram ovan. Det som utmärker sig mest i resultatet är att 

Agar-Agar var lätt (4) och luftig (3) i konsistens. Gelcrem Fred var tjock (4) och krämig (4). 

Resterande stabiliseringsmedel hade lätt och krämig som utmärkande egenskaper. Natur Emul 

lätt och krämig (4). Goma Gellan var krämig (4) lätt (3) och Pectina Xoco Nappage X58 var 

lätt (4) krämig (3).  

 

Gillande 
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Figur 2. Gillande och svartvinbärssmak på fem stabiliseringsmedel.  

 

Resultatet av radardiagrammet visar att Agar-Agar hade gillande (5) och svartvinbärssmak 

(4). Gelcrem Fred hade gillande (4) och svartvinbärssmak (3). Goma Gellan hade gillande (2) 

och svartvinbärssmak (1). Pectina Xoco Nappage X58 gillande (3) och smak av svartvinbär 

(3). Natur Emul gillande (3) svartvinbärssmak (2).  

 

Utifrån kriterierna ovan valdes tre stabiliseringsmedel ut till laboration 2 där proportionerna 

undersöktes. De stabiliseringsmedel som valdes var främst beroende på deras höga resultat på 

gillande och svartvinbärssmak. Agar-Agar hade högt gillande (5), svartvinbärssmak var tydlig 

(4) och den var lätt och luftig i konsistens. Färgen var jämn och som fryst hade den en kärna 

efter 30 minuter. Gelcrem Fred hade högt gillande (4), svartvinbärssmak (3) och var tjock och 

krämig i konsistens. Färgen var rosa med små röda prickar och som fryst hade den en kärna 

efter 30 minuter. Pectina Xoco Nappage X58 hade även den högt resultat vid gillande (3) och 

svartvinbärssmak (3). Den var lätt och krämig i konsistens och färgen var rosa med röda 

prickar och klumpar. Efter 30 minuter hade den frysta moussen ingen kärna.  

 

Laboration 2 

Fokus under den andra laborationen var att öka stabiliteten på tre valda stabiliseringsmedel: 

Agar-Agar, Gelcrem Fred och Pectina Xoco Nappage X58. I tabell 4 har proportionerna för 

tre stabiliseringsmedel sammanställts.  

 

Tabell 4. Proportioner av mängd på tre utvalda stabiliseringsmedel.  
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Stabiliseringsmedel: Test 1 Test 2 Test 3 

Agar-Agar 2,34 g  2,73 g  3,12 g  

Gelcrem Fred 19,5 g  23,4 g  27,3 g 

Pectina Xoco Nappage X58 3,9 g  4,29 g  4,68 g  

 

Agar-Agar  

I laboration två undersöktes proportionerna av mängden Agar-Agar för att hitta den optimala 

mängden utifrån kriterierna i bedömningsformuläret (Bilaga 3). Kriterierna form, färg och 

textur bedömdes genom beskrivande text och sammanställdes till tabell 5 nedan. 

 

Tabell 5. Sammanställning av tre tester på Agar-Agar.  

Stabiliseringsmedel:  Form:  Färg:  Textur: 

Agar-Agar test 1 Håller form, vätskar 

ur sig. 

Mörk cerise, 

jämn färg. 

Sprucken, kornig, ojämnt 

bubblig, oljig. Efter 30 min: 

kärna. 

Agar-Agar test 2 Håller form, stabil.  Mörk cerise, 

jämn färg. 

Sprucken, oljig och lite 

kornig.  

Efter 30 min: kärna.  

Agar-Agar test 3 Håller form, 

oregelbunden, 

bubblig.  

Mörk cerise, 

jämn färg.  

Sprucken, oljig, geleig. Efter 

30 min: kärna.  

 

Tabellen visar att moussen gjord på Agar-Agar i samtliga tre tester sprack och att texturen på 

moussen visuellt upplevdes som oljig. Alla testerna hade en jämn färg och höll sin form 

förutom test 1 som inte var lika stabil. Laborationen resulterade i att inget mousserecept 

användes i nästa laboration.  

 

Gelcrem Fred 
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I laboration två undersöktes proportionerna av mängden Gelcrem Fred för att hitta den 

optimala mängden utifrån kriterierna i bedömningsformuläret (Bilaga 3). Kriterierna form, 

färg och textur bedömdes genom beskrivande text och sammanställdes till tabell 6 nedan.  

 

Tabell 6. Sammanställning av tre tester på Gelcrem Fred. 

Stabiliseringsmedel:  Form:  Färg:  Textur: 

Gelcrem Fred test 1 Håller form, 

stabil, ojämn yta.  

Rosa, små röda 

prickar.  

Krämig, tjock, slät 

Efter 30 min: kärna. 

Gelcrem Fred test 2 Håller form, 

stabil, ojämn yta.  

Rosa, små röda 

prickar.  

Klumpig, luftig, tjock, krämig. 

Efter 30 min: ingen kärna.  

Gelcrem Fred test 3 Håller form, 

ojämn yta. 

Rosa, små röda 

prickar.  

 

Krämig, tung känsla i munnen, 

tjock, gelébitar, oljig.  

Efter 30 min: ingen kärna.  

 

Tabellen visar att samtliga mousser håller form och stabilitet med samma färgskala. 

Texturerna skilde sig åt och Gelcrem Fred test 1 visade på mest optimal textur utifrån 

bedömningsformuläret då den var krämig, tjock och slät.  

 

Pectina Xoco Nappage X58 

I laboration två undersöktes proportionerna av mängden Pectina Xoco Nappage X58 för att 

hitta den optimala mängden utifrån kriterierna i bedömningsformuläret (Bilaga 3). Kriterierna 

form, färg och textur bedömdes genom beskrivande text och sammanställdes till tabell 7 

nedan. 

Tabell 7. Sammanställning av tre tester på Pectina Xoco Nappage X58.  

Stabiliseringsmedel:  Form:  Färg:  Textur: 

Pectina Xoco Nappage 

X58 test 1 

Håller form, mjuk.  Rosa, små röda 

prickar. 

Klumpig, kornig, 

gelébitar, slät. 

Efter 30 min: ingen 

kärna.  
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Pectina Xoco Nappage 

X58 test 2 

Håller form, 

ojämn yta, sjunkit 

ner.  

Rosa, röda prickar 

och klumpar. 

Klumpig, korning, 

små bubblor. 

Efter 30 min: ingen 

kärna.  

Pectina Xoco Nappage 

X58 test 3 

Håller form, 

stabil. 

Mörkrosa, röda 

prickar och klumpar. 

Mjuk, klumpig, 

kornig, gelébitar.  

Efter 30 min: ingen 

kärna.  

 

Tabellen visar att samtliga mousser höll formen och var korniga och klumpiga i konsistensen. 

Färgen var rosa med röda prickar och efter 30 minuter hade dem ingen kärna. Laborationen 

resulterade i att mousserecepten inte användes i nästa laboration. 

 

Laboration 3 

Under den tredje laborationen genomfördes fyra tester på två olika stabiliseringsmedel som 

blivit framställda under den andra laborationen. Skillnaderna mellan tidigare laborationer och 

laboration 3 är att sammansättningen av moussen förändrades. Proportionerna fastställdes i 

procent och två tester genomfördes på Agar-Agar, 1 % och 2 % av den totala vikten för 

receptet. Ett ytterligare test gjordes på Gelcrem Fred på 5 % och en kombination av Agar-

Agar 1 % och Gelcrem Fred 2,41 %. Det första som undersöktes var kriteriet konsistens med 

begreppen lätt, luftig, tjock och krämig (Figur 3).  

 

Konsistens 
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Figur 3. Konsistens på fyra stabiliseringsmedel.  

 

Det som utmärker sig mest i resultatet är att Agar-Agar 1 % var lätt (4) och luftig (4). Agar-

Agar 2 % var lätt (4) och tjock (4). Gelcrem Fred 5 % var tjock (4) och krämig (4). 

Kombinationen med Agar-Agar och Gelcrem Fred var tjock (4) och luftig (3). 

 

Gillande 

 

Figur 4. Gillande och svartvinbärssmak på fyra tester.  

 

Därefter undersöktes och fastställdes gillande och svartvinbärssmak på en femgradig 

intensitetsskala. Resultatet av radardiagrammet visar att Agar-Agar 1 % hade gillande (4) och 

svartvinbärsmak (4). Agar 2 % var gillande (1) och svartvinbärssmak (2). Gelcrem Fred 5 % 

var gillande (4) och svartvinbärssmak (4). Kombinationen med Agar-Agar 1 % och Gelcrem 

Fred 2,41 % var gillande (1) och svartvinbärssmaken (3).  

 

Resultatdiskussion  

I diskussionen nedan kommer följande delar att diskuteras: mousse och stabiliseringsmedel.  

 

Mousse  

Tillredningen av det klassiska receptet gjordes på ett traditionellt sätt. Imram (1999) skriver 

att en traditionell mousse tillagas med smaksatt grädde, mjölk eller en purébas som sedan 

förtjockas med äggulor och äggviteskum. Proteinet i äggvitan hjälper till vid skumbildning 

och förändrar viskositeten i produkten (Foegeding & Davis, 2011). För att skumbildning ska 
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uppstå behövs protein, fett och vissa kolhydrater i produkten som kan absorbera luft 

(Foegeding & Davis, 2011; Wennström, 2016). Därför valdes sojagrädde och kikärtor som har 

en hög protein- och fetthalt till det vegetabiliska receptet. Båda produkterna innehåller 

saponiner vilket gjorde det möjligt att skapa skum. McGee (2004) påpekar att saponiner kan 

liknas vid såpa och att de kan agera som emulgeringsmedel och stabilisatorer då den har en 

vattenlöslig och fettlöslig ände.  

 

Det klassiska receptet som gjordes hade hög svartvinbärssmak men innehöll inget 

stabiliseringsmedel vilket gjorde att texturen blev lösare än förväntat. Stabiliseringsmedel är 

en konsistensgivare och används för att stabilisera mousse (Nationalencyklopedin, u.å.). 

Texturen blev kornig och grynig vilket kan bero på att en ballongvisp och slickepott användes 

för att sammansätta moussen. Om en elvisp hade använts vid sammansättningen av resterande 

ingredienser skulle äggvitan blivit lättare i textur och konsistens (The Nibble, 2010) och gjort 

att ingredienserna blivit jämnt fördelade. Boyle (2012) påpekar att det krävs ett 

stabiliseringsmedel vid tillredning av mousse med puré och vanligtvis används gelatin. De 

stabiliseringsmedel som användes i laborationerna blev utvalda på grund av att de är 

växtbaserade.  

 

Intresset för växtbaserade produkter ökar ständigt (Livsmedelsverket, 2018) och idag 

identifierar sig 6 % som vegetarianer och 4 % som veganer (Djurens rätt, 2016). Vi har valt 

att benämna mousserecepten som växtbaserade och inte vegetariska eller veganska för att på 

så sätt lägga fokus på råvarorna. Detta skapar nyfikenhet och förbättrar inställningen hos 

gästerna kring växtbaserade alternativ. Nu blir inte målgruppen veganer eller vegetarianer, 

målgruppen blir istället alla som är intresserade av mousse som dessert.  

 

En modern mousse har olika definitioner kring hur konsistensen kan vara beroende på 

tillagningssätt; lätt, luftig, tjock och krämig (Cordon bleu, 1991; Imram, 1999). Resultatet 

visar att två stabiliseringsmedel bidrar till olika konsistenser, ett som har egenskaperna lätt 

och luftigt och ett som har egenskaperna tjock och krämig. Vilket är en av anledningarna till 

varför båda stämmer med de valda kriterierna. Mousserecepten som framtagits kan användas 

vid olika serveringar beroende på de övriga komponenternas smakintensitet. Exempelvis 

passar den lätta och luftiga moussen till komponenter som har djupare, tyngre, mustigare 

smaker.  
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Stabiliseringsmedel  

Resultaten som framkom under laborationerna hade stor variation beroende på vilket 

stabiliseringsmedel som använts. Då stabiliseringsmedel är beroende av faktorer som 

temperatur och pH-värde (Banerjee & Bhattacharya, 2012) kontrollerades dessa under 

genomförandet av laborationerna. Genom att använda stabiliseringsmedel i samtliga 

laborationer var det möjligt att kunna styra parametrarna; krämighet, konsistens och 

luftfördelning i moussen (Imram, 1999).  

 

Goma Gellan  

Under första laborationen gav Goma Gellan ett kompakt och krämigt resultat och var prickig i 

färgen. Orsaken till prickarna kan vara att gellan tillhör kategorin termoreversibel gel vilket 

betyder att den smälter vid uppvärmning och stelnar när den svalnar (Banerjee & 

Bhattacharya, 2012). Sammansättningen av stabiliseringsmedlet och resten av ingredienserna 

tog för lång tid och temperaturen sjönk då för snabbt när det genomfördes med hjälp av en 

slickepott. Goma Gellan upplevdes lätt och krämig i munnen och svartvinbärssmaken 

upplevdes låg. Anledningen till att svartvinbärssmaken upplevdes låg bero på att purén stelnat 

och på så sätt blivit ojämnt fördelad i smeten.  

 

Gelcrem Fred 

Gelcrem Fred är modifierad potatisstärkelse vilket innebär att modifikation har gjorts för att 

förändra stärkelsens förklistringstemperatur och viskositet (Sveriges Lantbruksuniversitet 1, 

2011). Resultatet under första laborationen var att den upplevdes tjock, krämig och klumpig i 

konsistens. Under laboration två ändrades proportionerna på stabiliseringsmedlet vilket 

resulterade i att klumparna inte var lika märkbara. Den var röd-prickig i färg vilket kan bero 

på att stabiliseringsmedlet och purén inte blandats ut ordentligt i smeten. Stärkelsen i Gelcrem 

Fred är olöslig i kall vätska vilket kan leda till klumpar vid sammansättningen (Cyras et al., 

2005). Under tredje laborationen ändrades därför tekniken för sammansättningen av moussen 

och stabiliseringsmedlet vispades in i smeten med hjälp av en KitchenAid. Detta 

händelseförlopp skedde på kort tid och på maxhastighet (10) vilket skapade en bubblig 

struktur (Foegeding & Davis, 2011). Sosa Ingredients (2011) rekommenderar att 

sammansättningen bör ske med hjälp av en stavmixer på hög hastighet, något som inte gjordes 

under de första laborationerna då alla tester skulle genomföras på samma sätt. Det slutliga 

resultatet var att smeten nu blev jämn och inga klumpar var märkbara.  
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Agar-Agar  

För att upplösa kolhydratskedjorna i Agar-Agar måste den kokas upp till en temperatur på 85 

°C (McGee, 2004). Därför värmdes purén upp tillsammans med stabiliseringsmedlet för att få 

en jämn fördelning. Vid första laborationen blev testet jämnt i konsistens och färg och gav ett 

lätt och luftigt resultat dock var den på gränsen till skuren och kornig i textur och konsistens. 

Under andra laborationen undersöktes olika proportioner vilket resulterade i att texturen och 

konsistensen upplevdes sprucken. Det bero på att Agar-Agar tillhör kategorin termoreversibel 

gel vilket innebär att gelämnet smälter vid uppvärmning och stelnar när det svalnar (Banerjee 

& Bhattacharya, 2012). Anledningen till kornigheten i munnen är att när den väl blivit till gel 

så smälter den endast vid 85 °C igen (McGee, 2004).  

 

Under tredje laborationen gjordes två recept i procent och proportionen av Agar-Agar 

förändrades. Enligt McGee (2004) behövs endast 1 % Agar-Agar för att bilda gel, därför 

undersöktes procenthalterna 1 % och 2 % i denna laboration. Det resulterade i att Agar-Agar 

med 2 % upplevdes geléig och tjock i konsistens och helheten fick ett lågt gillande. Det 

framkom att ett recept med endast 1 % Agar-Agar var den optimala mängden för textur, 

konsistens och smak. Tekniken för sammansättningen av moussen ändrades även för detta 

stabiliseringsmedel och vispades ner med purén i KitchenAid. Temperaturen sänktes vid 

uppvärmning av Agar-Agar då den spruckit i tidigare recept. Proteinet i sojagrädden är 

uppdelat i två delar och de denatureras vid 90 °C respektive 75 °C (Niu et al., 2018). Därför 

sänktes temperaturen på Agar-Agar till 80 °C så att purén inte var för varm vid 

sammansättningen med sojagrädde. Svårigheterna med att använda sojaprodukter är att de är 

känsliga för värme då proteinet reagerar och skapar en tunn hinna kring oljedropparna, vilket 

förändrar texturen (McGee, 2004). Utseendet får då ett sprucket och oljigt resultat.  

 

Pectina Xoco Nappage X58 

Resultatet av laborationerna med Pectina Xoco Nappage X58 var att de blev klumpiga och 

korniga i både färg och textur. Pektin absorberar lätt vätska från omgivningen och kan orsaka 

klumpbildning vilket påverkar upplösningsförmågan vid användning (Einhorn-Stoll, 2018). 

Banerjee & Bhattacharya (2012) menar att pektin tillhör kategorin termoirrversibel gel vilket 

innebär att den formas under uppvärmning och sedan inte smälter, vilket kan vara orsaken till 

att Pectina Xoco Nappage X58 upplevdes geléig och klumpig i munnen. PH-värdet 
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kontrollerades noga i laborationerna då högmetylerat pektin behöver en låg pH-nivå för att 

kunna stabilisera sig i kombination med socker (Banerjee & Bhattacharya, 2012). Vilket 

passade bra då svartvinbärspuré har ett låg pH-värde, 2,5–3,1 (Sveriges lantbruksuniversitet 2, 

2011) 

 

Natur Emul 

Resultatet under första laborationen var att Natur Emul fick en lätt och krämig konsistens men 

upplevdes pulvrig i munnen. Natur Emul fungerar som en ersättare av ägg vid matlagning och 

bakning (Palaniraj & Jayaraman, 2010) och behöver fett för att skapa en emulsion (Sosa 

Ingredients, 2016). Xantangummi som finns i Natur Emul är en polysackarid och behöver 

kolhydrater eller protein för att gelering ska ske (Banerjee & Bhattacharya, 2012). 

Orsaken till resultatet kan bero på att stabiliseringsmedlet inte varit helt upplöst i blandningen. 

Sammansättningen av stabiliseringsmedlet och ingredienserna bör ske med hjälp av en 

stavmixer för att få in luft snabbt i blandningen samtidigt som det blir jämnt fördelat (Sosa 

Ingredients, 2016). I laborationen används en ballongvisp vid sammansättningen, som en fast 

variabel i varje recept, vilket kan varit en orsak till den pulvriga konsistensen.  

 

Förändring av beredningsmetod  

Orsaken till att sammansättningen av moussen ändrades i de sista laborationerna var för att 

motverka klumpar och kornighet i smeten. Användning av ballongvisp räckte inte för att 

fördela stabiliseringsmedlet och puré i marängen tillräckligt fort. När grädden vändes i 

stelnade stabiliseringsmedlet för snabbt och skapade klumpar. Stabiliseringsmedlet som 

krävde uppvärmning stelnar vid en temperatur på 38 °C (McGee, 2004). Detta var en av 

orsakerna till att den sista laborationen gjordes genom att sammansätta stabiliseringsmedel 

och puré i KitchenAid för att få en snabbare och jämnare fördelning av ingredienser.  

 

Metod- och materialdiskussion  

Triangulering har använts som metod för studiens uppbyggnad då både kvalitativ och 

kvantitativ metod har kombinerats (Bryman, 2011). Metoden valdes för att ge ett bredare 

resultat kring kvalitetsbedömningen av moussernas egenskaper. För att bearbeta materialet har 

diskussioner mellan författarna skett kring beskrivande ord vilket har resulterat i en mer 

detaljerad bild av egenskaperna. Kvantifiering har bidragit till ett lätthanterligt resultat i form 
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av tabeller och diagram. Det klassiska receptet valdes ut som en förberedelse inför 

laborationerna och användes som utgångspunkt och jämförelse.  

 

Studien utgår från egna kunskaper och färdigheter som bygger på tre års universitetsstudier 

vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Gastronomin utvecklas ständigt och därför 

är det viktigt att förbättra hantverksskicklighet (Johansson, 2004). Anledningen till att 

författarna utgått från sig själva som experter är att metoden kvalitetskontroll använts 

(Lawless, 2010). Förmågan att göra självständiga och kritiska bedömningar och tillämpa 

analytiska sensoriska metoder har varit mål för utbildningen (Örebro universitet, 2017). Vilket 

kvalificerar och stärker författarna som experter inom ämnet. I samband med denna förståelse 

kan experterna upptäcka defekter vid felhantering av råvaror (Lawless, 2010).  

 

Under insamling av litteratur uppstod svårigheter kring mousse och dess historia. Därför har 

uppsatsen inte enbart utgått från vetenskapliga artiklar utan även från kokböcker och 

populärvetenskap. Då forskning kring ämnet varit begränsat valdes populärvetenskapliga 

artiklar som en del av den teoretiska bakgrunden. Detta för att ge ett bredare perspektiv och 

förståelse för desserten mousse. Användning av tidigare kurslitteratur har underlättat sökandet 

och sökmatrisen har varit till god hjälp för tydligare struktur vid urval. Avgränsningen att 

endast läsa gratis artiklar i fulltext på svenska och engelska kan ha lett till att relevanta artiklar 

för studien inte har använts.  

 

Till en början var en sensorisk panel i åtanke då författarna ville använda sig av 

konsumenternas åsikter för utveckling av ett växtbaserat mousserecept. Resultatet hade då 

blivit mer komplext och skapat ett bredare perspektiv kring uppfattningen av mousse i 

förhållande till egenskaperna. Detta förändrades efter diskussioner med handledare då studien 

förväntades bli för tidskrävande. Kombinationen av kvalitativ och kvantitativ metod har gjort 

att studiens resultat ändå blivit omfattande, då ett flertal laborationer istället kunde 

genomföras. 

 

Forskningsetisk uppföljning  

Efter genomförd studie har en reflektion kring de etiska aspekterna skett. Valet av råvarorna 

har varit en stor del av reflektionen då vi är medvetna om exempelvis sojabönans negativa 

effekter på miljön. Marknadens begränsningar när det gäller alternativa produkter för 
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mejeriprodukter har påverkat valet av livsmedel. Den nuvarande marknaden har få 

växtbaserade produkter som kan liknas vid grädde och som samtidigt har vispbara 

egenskaper. Diskussioner kring aquafaba (kikärtsspad) har uppkommit, då endast 

kikärtsspadet används och inte kikärtorna är det en stor svinnfaktor. Dock togs kikärtorna om 

hand i denna studie. Om det vore möjligt att framställa aquafaba genom andra metoder skulle 

det vara mer hållbart. 

 

Slutsatser  

Studiens teoretiska bakgrund visar att mousse har olika egenskaper och beskrivningar 

beroende på tillagningssätt. Egenskaperna lätt, luftig, tjock och krämig har varit en röd tråd 

genom studiens genomförande. Därför har studien resulterat i två olika växtbaserade 

mousserecept. Ett recept som uppfyller egenskaperna lätt och luftig och ett som är tjock och 

krämig i konsistens. Studiens slutsats är att mousserecept med stabiliseringsmedel Agar-Agar 

uppfyller egenskaperna lätt och luftig. Gelcrem Fred som stabiliseringsmedel i det andra 

receptet uppfyller egenskaperna tjock och krämig.  

 

Tid och temperatur har varit som mest avgörande för moussereceptens slutgiltiga resultat. 

Sammansättningen av alla ingredienser bör ske under kort tid då gelbildning av 

stabiliseringsmedlet påbörjas snabbt. Valet av redskap vid sammansättningen av 

ingredienserna har stor vikt. Genom att en maskin används som beredningsmetod, i form av 

en KitchenAid, blir det en jämn fördelning av stabiliseringsmedlet samtidigt som luft vispas 

in och viskositeten ökar. Resultatet gör att moussens textur och konsistens håller den 

restaurangkvalitet som efterfrågas i syftet.  

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie kan användas i vidare forskning av växtbaserade recept och för att öka 

förståelsen kring alternativa produkter. Vid vidare forskning kan en sensorisk panel användas 

i bedömning av mousserecepten för att få ett bredare perspektiv på studien. Det finns även 

möjlighet att vidareutveckla recepten eller koncentrera sig endast på ett stabiliseringsmedel 

och laborera utifrån det. Recepten som framställts i studien riktas främst mot 

restaurangbranschen men även det vardagliga hemmet. Dessutom är studien användbar för 

kockstudenter som ska genomföra egna laborationer och undersökningar med liknande fokus. 
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Målet med denna undersökning är att författarna hoppas att framtida kockar kan få en inblick i 

användningen av växtbaserade stabiliseringsmedel.  
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Bilaga 2 

Recept  

Klassiskt recept 

Julia Child. Mastering the art of French Cooking, s. 603 

Mousse á L´orange  

(orange mousse- a cold dessert) 

 

3 Tb orange liqueur (3 msk) 

3 or 4 bright-skinned oranges  

½ lemon 

Orange juice  

 

Pour the liqueur into the measuring cup. Grate the colored part of the skins of 3 

oranges and the ½ lemon into the cup. Strain in enough orange juice so liquid 

measures 2 cups. (4,5 dl = 450 g) 

 

6 egg yolks (100 g) 

½ cup granulated sugar (1,1 dl = 117 g) 

2 tsp cornstarch (2 tsk = 6 g) 

 

Beat the egg yolks and sugar in a mixing bowl until mixture is pale yellow and forms 

the ribbon, page 579. Beat in the cornstarch and the orange juice mixture. Pour into 

the saucepan and stir over moderate heat with wooden spoon until mixture heats 

through and thickens, but does not come to the simmer, or a temperature of more than 

170 F degrees. (76-77 C) It should coat the spoon lightly. Remove from heat and beat 

a moment to stop the cooking.  

 

6 egg whites (210 g)  

Pinch of salt  

1 Tb granulated sugar (1 msk =18g) 
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Beat the egg whites and salt in a separate bowl until soft peaks are formed; sprinkle in 

the sugar and beat until stiff peaks are formed. Fold the egg whites into the hot orange 

mixture and refrigerate until thoroughly chilled, folding occasionally so the custard 

will not separate. 

 

½ cup chilled whipping cream (1,1dl = 111g)  

6 orange-shells cups 

 

Beat the cream until stiff, and fold into the chilled mousse. Turn into orange-shell 

cups, dessert cups, or bowl. Chill for at least 2 hours. 
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Modernt Recept  

Anna Bergenström, Fanny Bergenström. Sött, Sweet, Dulce. Desserter från när och 

fjärran, sidan 107 

 

Svartvinbärsmousse från paradiset 

8–10 portioner 

 

3 dl svarta vinbär (300 g) 

2 dl vatten (196 g) 

1 dl socker (117 g) 

5 gelatinblad (10 g)  

3 äggulor (50 g) 

1 dl socker (100 g) 

3 dl vispgrädde (300 g) 

• 1 dl till servering  

 

1. Koka upp vatten, vinbär och den första mängden socker. Låt sakta sjuda under lock 

tills bären är mjuka. Det tar ca 8 minuter. Mixa sedan med stavmixer. Sila genom 

finmaskig sil direkt ner i bunke och låt bärmoset kallna helt.  

2. Lägg gelatinbladen i blöt i kallt vatten minst 5 minuter. Vispa äggulorna och socker 

riktigt pösigt, helst med en elvisp. Fiska upp gelatinbladen och låt dem smälta i 3 msk 

kokhett vatten i en tekopp. Häll ner detta i vinbärsmoset och blanda också ner de 

pösiga äggulorna. Rör om väl.  

3. Vispa till sist grädden men inte alltför hårt. Vänd ner den i det övriga och rör om, 

gärna lite slarvigt så att moussen förblir strimmig av grädden. 

4. Fördela i 8–10 portionsskålar eller i en enda stor form. Ställ in på en bricka i kylskåpet 

minst 3 timmar eller till nästa dag. 

5. Placera förslagsvis portionsformarna på assietter. Toppa med en liten klick vispad 

grädde överst i varje form och lägg gärna en läcker madelinekaka vid sidan av. 
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Recept från tidigare, Verksamhetsförlagd utbildning 

Mousse recept 

250 g puré (38,4 %) 

3 st (6 g) gelatinblad (1 %) 

80 g äggvita (12,2 %) 

65 g socker (10 %) 

250 g grädde (38,4 %) 

651 g totalt (100 %) 

 

1. Vispa äggvita och socker. 

2. Blötlägg gelatinblad. 

3. Värm cirka 50 g av purén. 

4. Blanda i gelatinbladen och häll sedan i blandningen med resterande puré.  

5. Vispa grädde. 

6. Vänd i marängen i purén och sedan grädden. 
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Kikärtsmaräng 

Ica.se recept  

 

Kikärtsmaränger utan ägg 

Ingredienser 

PORTIONER: ca 80 små 

1 1/2 dl spad från kikärter 

1/2 tsk färskpressad citronjuice 

1/2 tsk vaniljsocker 

1 1/2 dl strösocker 

 

1. Sätt ugnen på 100°C. 

2. Häll kikärtsspad, citronjuice och vaniljsocker i en bunke. Vispa till ett skum med elvisp. 

Tillsätt socker, lite i taget under fortsatt vispning. Vispa till en fast maräng.  

3. Klicka eller spritsa små maränger på en bakpappersklädd plåt.  

4. Ställ in plåten i mitten av ugnen ca 1 ½ timme. Stäng av värmen. Låt stå ytterligare 2 

timmar på eftervärme. Förvara marängerna torrt. 
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Bilaga 3 

Bedömningsformulär  

Beskrivande text. Form, Färg, Textur 

Form: Håller den formen efter 30 min? Har den smält? Finns det kärna? 

Färg: Vilken nyans har färgen? Från rosa till lila.  

Textur: Hur är texturen? Bubblig? Lätt/luftig/tjock/krämig?  

Bismak: Finns det någon bismak från stabilisering eller andra råvaror? 

 

Intensitetskala för konsistens, egenskap lätt, luftig, tjock, krämig 

Lätt 

1 2 3 4 5 

 

Tjock 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Kvalitetsbedömningsskala för gillande 

1 2 3 4 5 

Oacceptabel  Acceptabel  

 

Kvalitetsbedömningsskala för svartvinbärssmak 

1 2 3 4 5 

Oacceptabel  Acceptabel  

 

  

Luftig 

1 2 3 4 5 

Krämig 

1 2 3 4 5 
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Bilaga 4 

Slutgiltiga recept 

 

Lätt och luftig växtbaserad mousse 

150 g svartvinbärspuré (38 %) 

3,9 g agar-agar (1 %)  

45 g kikärtsspad (11,5 %) 

45 g socker (11,5 %) 

150 g sojagrädde (38 %) 

Totalt: 393,9 g (100 %) 

 

1. Vispa sojagrädde med hjälp av KitchenAid på hastighet 10 i 2 minuter.  

2. Vispa 45 g kikärtsspad med hjälp av KitchenAid på hastighet 10 i 1 minut. Tillsätt 

sedan 45 g socker och fortsätt vispa på hastighet 10 i 3 minuter till fast skum. 

3. Värm upp purén och Agar-Agar i en liten kastrull på medelhög värme till 80°C. 

4. Häll den varma svartvinbärspurén i KitchenAid-bunken med färdig kikärtsmaräng och 

vispa på hastighet 10 i cirka 10 sekunder tills allt är blandat.  

5. Ta bort bunken och vänd snabbt ner den vispade grädden i smeten med hjälp av en 

slickepott.  

6. Häll upp smeten i spritspåse och fyll i önskad form, lägg i frys eller kyl. Låt stå i minst 

1 timme.  

 

Vid servering  

Fryst mousse tas fram 20 minuter innan servering för att få en bra konsistens.  

Kyld mousse tas fram och serveras direkt i valfri form med hjälp av exempelvis quenellsked 

eller spritspåse.  

 

Att tänka på 

Det är viktigt att hålla koll på temperaturen och tiden för att minska risken för sprucken 

mousse.  

 

Utrustning 

KitchenAid + visp och bunke x2 
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Slickepott 

Spritspåse 

Quenellsked 

Termometer  

Våg 

Mikrovåg 

Liten kastrull  

Silikonform  
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Slutgiltiga recept 

 

Tjock och krämig växtbaserad mousse  

150 g puré (36 %) 

19,5 g gelcrem fred (5 %) 

45 g kikärtsspad (11,5 %) 

45 g socker (11,5 %) 

150 g sojagrädde (36 %) 

Totalt: 409,5 g (100 %) 

 

1. Vispa sojagrädde med hjälp av KitchenAid på hastighet 10 i 2 minuter.  

2. Vispa 45 g kikärtsspad med hjälp av KitchenAid på hastighet 10 i 1 minut. Tillsätt 

sedan 45 g socker och fortsätt vispa på hastighet 10 i 3 minuter till fast skum. 

3. Häll i puré och Gelcrem Fred i kikärtsmarängen som är i KitchenAid och vispa sedan 

ihop på hastighet 10 i cirka 30 sekunder tills allt har blandats.  

4. Ta bort bunken och vänd ner sojagrädden med hjälp av en slickepott.  

5. Häll upp smeten i en spritspåse och fyll i önskad form och lägg i kyl eller frys. Låt stå 

i minst 1 timme. 

 

Vid servering 

Fryst mousse tas fram 20 minuter innan servering för att få en bra konsistens.  

Kyld mousse tas fram och serveras direkt i valfri form med exempelvis quenellsked eller 

spritspåse.  

 

Att tänka på 

Det är viktigt att tänka på att man måste vara snabb vid varje steg för att blandningen inte ska 

klumpa ihop sig.  

 

Utrustning 

KitchenAid + visp och bunke x2 

Slickepott 

Spritspåse 

Quenellsked 
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Våg 

Mikrovåg 

Liten kastrull  

Silikonform 


