
Restaurang- och hotellhögskolan, 

Örebro universitet 

  
  
 
  

“Grön” Pannacotta 
– Sensorisk profilering med vegetariska stabiliseringsmedel 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Datum: 2018-05-24 

Kursnamn: Måltidskunskap och värdskap C, 

Examensarbete 

Kursnummer: MÅ024G 

Provkod: 0200 

Författare: Caroline Gergi & Nikko Toledo 

Handledare: Stefan Wennström 

Examinator: Inger M Jonsson 

  

 



Restaurang- och hotellhögskolan 

Örebro universitet 

Datum: 2018-05-24 

Kursnamn: Måltidskunskap och värdskap C, Examensarbete 

Kursnummer: MÅ024G 

Provkod: 0200 

Titel: “Grön” Pannacotta – Sensorisk profilering med vegetariska stabiliseringsmedel 

Författare: Caroline Gergi & Nikko Toledo 

Handledare: Stefan Wennström 

Examinator: Inger M Jonsson 

 
Sammanfattning 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Introduktion: Problematiken ligger i att uppnå en önskvärd och behaglig textur vid 

skapandet av desserter med vegetariska stabiliseringsmedel. Därför vill vi undersöka om det 

är möjligt. 

Syfte: Syftet med studien är att genom laborationer och sensoriska analyser undersöka om 

det är möjligt att framställa en vegetarisk pannacotta med högklassig smak och textur. 

Metod/Material: Studien är utformad efter en triangulering som innebär att man använder 

sig av flera metoder för datainsamling. Material samlades in med hjälp av tre olika metoder: 

litteratur- och databassökning, laboration samt sensorisk profilering. Först läste vi om de 

olika stabiliseringsmedlens egenskaper och kunde därefter laborera utifrån de kunskaper som 

skaffades. Genom laborationen visades resultatet i form av sensorisk profilering. 

Resultat: Enligt den sensoriska profileringen visade det sig att stabiliseringsmedlet pektin 

gav högst gillande angående smak och textur. I jämförelse med de övriga 

stabiliseringsmedlen uppnåddes dessutom en önskvärd textur 

Slutsats: Det är möjligt att framställa en vegetarisk pannacotta med högklassig smak och 

textur med hjälp av stabiliseringsmedel. Enligt den sensoriska profileringen fick pannacotta 

gjord med Pectina Xcoco Nappage X58 högst värden i de framtagna sensoriska attributen. 

 

Nyckelord: Locust bean gum, agar, pectin, carrageenan, hydrocolloid. 

 



Förord 
Vi som har skrivit denna uppsats vill framföra ett stort tack till vår sponsor och 

samarbetspartner Werners Gourmetservice samt Jesper Johansson och Johan Sterner som 

gjort samarbetet mellan berörda parter möjligt. Således åtkomsten till Sosa-produkter och 

samarbete med Guillermo Corral, en teknisk rådgivare som hjälpt oss vid produktval av olika 

texturgivare är även värd att benämnas i denna studie. 

 

Under arbetets gång har handledaren Stefan Wennström erbjudit sitt stöd och vi vill tacka 

honom för trevliga möten och givande diskussioner angående uppsatsen och dess innehåll. 

Ett stort tack riktas även mot opponeringsgrupperna som deltagit vid de obligatoriska 

momenten; Louise Svensson och Emma Wallén under halvtidsseminarium 2018-04-11; vid 

resultatseminarium 2018-04-24/25; Svante Jensen och Sebastian Alenius samt handledare 

Marie-Louise Danielsson-Tham vid förgranskningsseminarium 2018-05-21. Återigen, ett 

stort tack till alla berörda som gjort framställningen av denna publikation möjligt.  
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1. Inledning 
Vegetariska alternativ fortsätter att efterfrågas i högre utsträckning bland restaurangbesökare 

och konsumenter (Ramqvist, 2016, 11 juli). Att välja vegetariskt är en trend som förutspås att 

ta större plats på restaurangmenyer, vilket blir både en utmaning och möjlighet för krogar och 

restauranger (Ibid.). Intresset för vegetariska produkter inom gastronomin och 

livsmedelsindustrin har ökat de senaste åren. Faktorer som uppkomsten av näringsrelaterade 

sjukdomar i samband med etniska och kulturella inriktningar är den huvudsakliga orsaken 

bakom intresset (Nunes, Batista, Raymundo, Alves & Sousa, 2003). Dessutom är etiska 

överväganden ytterligare orsak till varför vegetariska alternativ har blivit alltmer populär. 

Nunes et al. (2003) menar att klimatpåverkan och djurrätt är de största drivkrafterna bakom 

vegetariskt måltidsval. 

 

Problematiken ligger i att uppnå en önskvärd och behaglig textur vid skapandet av desserter 

med vegetariska stabiliseringsmedel. Stabiliseringsmedel av vegetabiliskt ursprung har fått 

ökad betydelse inom den samtida gastronomin för att ge olika produkter önskade egenskaper 

som gelbildning, stabilisering samt emulgering (Nunes et al. 2003). Det senaste decenniet har 

växtbaserade ämnen använts i stor utsträckning vid framställning av livsmedel. Nunes et al. 

(2003) menar att det är till följd av en ökad utveckling av produkter med specifika texturer. 

Följaktligen bör matprodukter vara tilltalande för både synen och smaken samt 

överensstämma med uppkomsten av nya trender och nischer. I syfte att skapa en vegetarisk 

pannacotta kommer olika stabiliseringsmedel från växtriket undersökas. Ett exempel på en 

klassisk dessert som använder sig av stabiliseringsmedel är pannacotta. 

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Studien utgår från att uppsatsförfattarna har ett stort intresse för pâtisserie och valt att 1

undersöka den italienska desserten pannacotta. Undersökningen använder sig av sensorik för 

att kunna skapa en högkvalitativ pannacotta med hänsyn till smak och textur. Genom att 

sensoriskt utvärdera pannacotta gjord på olika stabiliseringsmedel skapas förståelse för hur 

denna typ av produkt upplevs. Detta kan i sin tur kopplas till upplevelsen av en måltid och 

1 Ett samlingsbegrepp inom matlagning som inriktar sig på att skapa bakverk och sötsaker, även benämnd som 
desserter (Oxford Dictionaries, u.å.).  

 



därmed ge en ökad kunskap om framställning av pannacotta. Studieämnet är därför relevant 

för måltidskunskap och värdskap. 

 

Måltidskunskap och värdskap är starkt förknippad med FAMM (Five Aspects Meal Model) 

vars aspekter – styrsystem, atmosfär, rummet, mötet och produkten – grundar sig på olika 

kunskapsformer; vetenskap, praktisk produktivitet och såväl estetiska som etiska variabler 

(Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). De fem aspekterna är ett ramverk för 

måltiden och är även ett verktyg för att utveckla helhetsupplevelsen vid ett restaurangbesök 

(Gustafsson et al., 2006). Denna uppsats kretsar kring aspekten produkt som berör 

pannacottans kemiska och fysiska egenskaper med olika stabiliseringsmedel. I den samtida 

gastronomin som ständigt fylls på med kulinarisk utveckling behövs alltmer kunskap om 

livsmedel och hantverksskicklighet (Johansson, 2004). Numera är kraven höga på 

användning av kunskap, såväl teoretisk som praktisk. Det innebär att allt fler utbildningar 

specialiseras i den praktiska verksamheten där kunskapen anses vara gynnsam och användbar 

(Gustavsson, 2002). Därför är kunskapen om hur vegetariska stabiliseringsmedel kan 

tillämpas i desserter viktigt. I detta fall gällande pannacotta, hur den kan utvecklas för att 

uppnå en högklassig kvalité. Med det menar vi att den erhåller en hög sensorisk kvalité. 

3. Teoretisk bakgrund 

3.1. Pannacotta 
Än är det inte helt klarlagt var, när och hur pannacottan uppkom. En uppfattning är att 

desserten uppfanns i Langhe i Norra Italien av en kvinna med ungersk bakgrund (Redazione, 

2014, 15 augusti). Andra hävdar att desserten är en variation på den franska efterrätten créme 

bavaroise. Pannacotta anses även härstamma från den sicilianska desserten blancmangé och 

är ett resultat av arabiskt inflytande under tidig medeltid. Vidare skriver Redazione (2014, 15 

augusti) att grundreceptet för pannacotta endast bestod av grädde och socker som kokades 

under lång tid för att få fram den önskade krämigheten. Likt andra desserter serveras 

pannacotta sist i en måltid och serveras oftas med frukt och bär (Pope, 2017, 14 december). 

Oftast serveras pannacottan i ett glas och garneras exempelvis med blåbär, hallon och 

jordgubbar.  

 

 



3.1.1. Vegetarianism 
Den generella definitionen av att vara vegetarian är en person som undviker att konsumera 

nöt- och fläskkött, fjäderfä, fisk och vilt (Nationalencyklopedin, u.å.; Ruby, 2012). 

Pannacotta baseras oftast på gelatin som vegetarianer väljer att avstå från. Bortval av gelatin  2

vid tillagning av pannacotta kan vara av olika skäl, exempelvis av etiska eller religiösa skäl 

(Ruby, 2012). Personer som dessutom utövar en religiös tro som buddism, hinduism eller 

islam, tenderar att exkludera gelatin då de lever under påbudet att inte medvetet skada andra. 

Ruby (2012) menar även att personer vars bortval av gelatin är förankrat i etiska grunder står 

bakom den politiska agendan djurrätt.  

 

Med dagens urval av livsmedel är det betydligt lättare som konsument att planera och tänka 

på sin måltid (Kaplan, 2012). Vår syn på mat är i konstant förändring. Kött som förr ansågs 

vara en lyxvara ses idag som en miljöbov och grönsaker som förr bara var tillbehör är numera 

ett klimatsmart val (Ekström, 2015). Etiska aspekter kopplat till måltiden hör bland annat 

miljöpåverkan, djurens rättigheter, vegetarianism och olika dieter och så vidare. 

 

Nordiska Ministerrådet (2007) publicerade en intervjustudie med 1 300 personer som 

genomfördes efter initiativ från en livsmedelsmyndighet från de fem nordiska länderna; 

Island, Danmark, Norge, Finland och Sverige. Undersökningen handlade om huruvida 

konsumenterna var villiga att betala mer för en råvara som producerats och distribuerats med 

hänsyn till miljöfrågor och djurens rättigheter. Drygt 75 % av de som intervjuades svarade att 

de var villiga att betala extra (Ibid.). Andersson (2014) hävdar att människan har utvecklat ett 

smaksinne för etik när de väljer sina måltider.  

 

3.1.2. Pannacottans uppbyggnad och textur 
Det främsta sötningsmedlet som används för pannacotta är strösocker som primärt innehåller 

sockerarten sackaros. Den huvudsakliga funktionen av socker är att ge livsmedelsprodukter 

sötma (Dansukker, 2000). Men socker har också en teknisk betydelse i gastronomin samt 

livsmedelsindustrin eftersom det påverkar textur genom att förse volym, konsistens och 

stabilitet (Sugar Research Advisory Science, 1998). Socker har även egenskapen att minska 

2 Ett protein som framställs genom kokning av polypeptiden kollagen som finns i bindväv. Den utvinns 
främst från gris (Nationalencyklopedin, u.å.).  

 



fryspunkten hos desserter, ju högre sockerhalt desto lägre blir fryspunkten (Dansukker, 2000: 

Ibid.). Utöver det förhindras bildning av stora iskristaller som har en negativ inverkan på 

både smak och textur. Alltså ger socker en ökad släthet genom att främja bildning av små 

iskristaller. Den upplevda sötman påverkas också av texturegenskaper hos en produkt. 

Exempelvis kan densiteten hos en produkt påverka att sötman upplevs högre med drygt 50 % 

(Marshall & Vaisey, 1972).  

 
Jowitt (1974) beskriver ordet ”krämig” som en särskild munkänsla: possessing the textural 

property, producing the sensation of the presence of a miscible, thick, smooth liquid in the 

oral cavity. Beskrivningen antyder att krämighet är en texturegenskap som är främst styrd av 

produktens reologiska  karaktärsdrag. Vidare hävdvar Jowitt (1974) att termen är 3

svårdefinierad eftersom förankringen ligger hos konsumentens subjektiva uppfattning. Även 

om det är ett enkelt kännetecken för den sensoriska kvaliteten hos en produkt finns ingen 

tillräcklig empiri inom den sensoriska vetenskapen för att komma fram till en universellt 

acceptabel definition (Dickinson, 2018). Krämigheten hos en dessert anses vara ett komplext 

sensoriskt attribut (Ibid.). Det beskrivs oftast som en eftertraktad texturegenskap som 

förknippas med tjock- och släthet samt har en påtaglig gräddsmak (Antmann, Ares, Salvador, 

Varela & Fiszman, 2010). 

 

Krämighet är en sensorisk karaktär som betraktas av många konsumenter som behaglig och 

önskvärd (Dickinson, 2018). Livsmedel som yoghurt, vaniljsås och grädde är exempel på 

produkter med varierande krämighet. Desserter som huvudsakligen består av grädde tenderar 

att ha en korrelation med den upplevda krämigheten (Antmann et al., 2010). Dickinson 

(2018) menar att mjölkfett i grädden påverkar krämigheten på tre olika sätt. Det första är att 

grädden fungerar som ett lösningsmedel för flyktiga smak- och doftämnen vid förtäring. Det 

andra är att en beläggning av mjölkfett bildas på tungan, vilket leder till en ökad förnimmelse 

av slätheten hos desserten. Det sista är att fettmolekylerna är strukturella enheter som ger 

ökad viskositet och ger ökad sensation av tjockheten. Förutom att påverka den enhetliga 

texturen, bidrar grädde även till att ge produkten en särskild gräddsmak (Ibid.). 

 

3 Reologi beskriver spännings- och töjningsförhållanden hos olika material, i såväl fast som flytande tillstånd 
(Nationalencyklopedin, u.å.). 

 



3.2. Hydrokolloider 

Pannacottans texturmässiga stabilitet är en viktig egenskap och för att uppnå detta används 

vanligtvis hydrokolloider. Det hjälper till att förbättra kvalitativa egenskaper som viskositet 

och stabilitet. De två främsta applikationerna är förtjocknings- och geléringsmedel (Saha & 

Bhattacharya, 2010). Användning av förtjockningsmedel kan exempelvis ses i 

mejeriprodukter och olika desserter. Vid tillagning av pannacotta används bland annat 

johannesbrödgummi, xantangummi och guargummi. Geleringsmedel används i marmelad, 

puddingar samt geléer och för detta används modifierad stärkelse, agar, pektin, karragenan 

och gellangummi. (Saha & Bhattacharya, 2010; Laaman, 2011). 

 
Kolloider betecknas som ämnen vars beståndsdelar är partiklar som är större än atomer och 

molekyler, men för små för att vara synliga med bara ögat (Nationalencyklopedin, u.å.). 

Vilket ämne som helst som har en storlek inom storleksintervallet 1 mikrometer (10–3 m) ner 

till 1 nanometer (10–9 m), exempelvis fibrer och tunna filmer tillhör gruppen kolloider 

(Morphew & Chakrabarti, 2017; Encyclopaedia Britannica, 2006). Kolloidala system uppstår 

och kännetecknas av finfördelning av en substans i en annan (Rehage & Willenbacher, 2014). 

Typiska exempel är rökpartiklar i luft samt livsmedel som mjölk, smör och grädde. Kolloider 

klassificeras i två system, irreversibla och reversibla. I ett reversibelt system kan produkten 

av en fysisk eller kemisk reaktion separeras till de ursprungliga komponenterna 

(Encyclopaedia Britannica, 2006). Däremot kan komponenterna i ett irreversibelt system till 

exempel emulsioner, skum och vissa typer av geler inte urskiljas (Rehage & Willenbacher, 

2014). Ett exempel på en kolloid inom livsmedelsproduktion är geler.  

 

Nutidens kockar använder sig av stabiliseringsmedel så kallade hydrokolloider och betraktar 

dessa som viktiga vid framställning av olika maträtter (Myhrvold, 2011). Hydrokolloider som 

används i professionella kök kommer från exempelvis alger (agar, alginat, karragenan), från 

växtfrön (fruktkärnmjöl, guarkärnmjöl), eller från bakteriefermentering (xantangummi, 

gellan). Vid användning av dessa stabiliseringsmedel behöver de finfördelas i vätska för att 

inga synliga klumpar ska kvarstå. Detta kallas även för dispersion och kan ske på olika sätt. 

Det mest effektiva är med hjälp av en stavmixer vars starka bladrotation finfördelar ämnet i 

vätska (Ibid.). Nästa steg är hydrering som innebär att varje molekyl av hydrokolloiden blir 

omsluten av vatten. Hydrering kan påskyndas genom att vätskan utsätts för värme under en 

 



viss period. Myhrvold (2011) betonar att dispersion och hydrering är två krav som behöver 

uppfyllas för att kunna skapa en gel. 

 

Definitionen av en gel är ett nätverk av fast material omgivet av flytande substans 

(Wennström, 2017, muntlig uppgift). Geler är viskoelastiska vilket innebär att egenskaper 

som är typiska för både vätskor och fasta ämnen finns hos en gel. Alltså rinner inte en gel av 

sin egen tyngd utan uppträder som ett fast ämne även om den till största delen består av 

vätska (Myhrvold, 2011). Det finns olika typer av stabiliseringsmedel som orsakar 

gelbildning. Vanligtvis är dessa av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung och återfinns i två 

huvudgrupper, proteingel och kolhydratgel (Wennström, 2017, muntlig uppgift). Gel bygger 

på en specifik struktur där protein- eller kolhydratkedjor hakar i varandra och skapar ett 3-D 

nätverk, vilket bromsar rörligheten hos vätskan. Några exempel är karragenan, pektin, 

fruktkärnmjöl och agar som möjliggör skapandet av gelnätverk.  

 

3.2.1. Karragenan 
Karragenan är en komplex kolhydrat och tillhör polysackaridgruppen galaktaner som består 

av repetitioner av monosackariden galaktos. Den utgörs av grenade eller ogrenade kedjor 

med alla möjliga bindningar man kan tänka sig (Robal, Truus, Volobujeva, Mellikov & 

Tuvikene, 2017). Den utvinns främst ur karragentången (Chondrus crispus) som tillhör 

gruppen rödalger (Rhodophyta). Cellväggarna hos rödalger består av en inre och yttre del 

varav den inre delen består av cellulosa och i den yttre delen finns två typer av 

polysackarider, agar och karragenan (Evert, Eichhorn & Raven, 2013). Polysackarider från 

rödalger har teknisk betydelse inom livsmedelsindustrin tack vare dess breda spektrum av 

funktionalitet med särskild betoning på förbättring av viskositet och gelbildning hos 

matprodukter (Alba & Kontogiorgos, 2018). Karragenan betecknas som E407 i 

livsmedelssammanhang och betraktas som emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings-, och 

geleringsmedel (Livsmedelsverket, 2018). Karragenan är ett viktigt stabiliseringsmedel vid 

modifikation av texturer, framställning av stabila kolloider, förlängning av hållbarhet samt 

skapande av innovativa produkter inom livsmedelsindustrin och gastronomin (Alba & 

Kontogiorgos, 2018). Karragenan har förmågan att interagera med olika molekylgrupper i 

livsmedel vilket leder till bildning av geler med önskade egenskaper vid 

 



livsmedelsproduktion (Alba & Kontogiorgos, 2018; Recalde, Canelón, Compagnone, 

Matulewicz, Cerezo & Ciancia, 2016).  

 

3.2.2 Pektin 

Hydrokolloiden pektin är en vanlig förekommande och mångsidig livsmedelsingrediens som 

har förmågan att bilda sidokedjor med neutrala sockerarter (Einhorn-Stoll, 2018). 

Traditionellt används främst citrusskal och äppelpomance som råvaror för kommersiell 

pektinframställning. Även sockerbetor innehåller pektin vilket fungerar bra som 

emulgeringsmedel (Einhorn-Stoll, 2018). I livsmedel betecknas pektin som E440 

(Livsmedelsverket, 2018). Pektin extraheras från sina naturliga källor, efter extraktionen 

sprids pektinet ut för att torka. Sedan mals det ner och standardiseras, vilket betyder att 

pektinet blandas med andra sockerarter för att underlätta användningen (Einhorn-Stoll, 2018). 

Pektin inhandlas huvudsakligen som ett torrt pulver för att möjliggöra enkel konservering 

under transport och förvaring. 

 

Pektinet kan interagera med vatten i olika former. Pektinpulver måste lösas i vattenhaltig 

substans före varje applicering (Einhorn-Stoll, 2018). Genom gelbildning och förtjockning av 

pektin förhindras vattnet att röra sig i livsmedel. Vatteninnehållet kan variera från under 10 % 

vatten i pulver till över 90 % i geler, med olika typer och intensiteter av 

pektin-vatten-interaktioner i olika livsmedelssystem (Ibid.). Pektinpulver är hygroskopiskt, 

vilket betyder att pulvret absorberar vatten från miljön och omgivningen under lagring och 

transport. Det kan orsaka kakning och agglomerering, vilket innebär att partiklarna som 

befinner sig inom ett kolloidalt system klumpar sig och skapar en ny partikel (Einhorn-Stoll, 

2018). Detta kan senare påverka pektinets hydrerings-, finfördelnings- och 

upplösningsförmåga. Pektinet kan brytas ner under vissa omständigheter, exempelvis om 

luftfuktigheten överstiger 60 %. Nedbrytningen påverkar pektinets egenskaper som 

vattenupptagning såväl som vattenavgivning. (Ibid.). 

 

3.2.3 Fruktkärnmjöl – Johannesbrödgummi 
Fruktkärnmjöl framställs av frön från johannesbrödträdet som tillhör ärt- och baljväxter. Det 

är en livsmedelstillsats (E410) och används som stabiliserings- och förtjockningsmedel 

 



(Livsmedelsverket, 2018). Fruktkärnmjölet har förmågan att bilda viskösa  lösningar vid 4

relativt låga koncentrationer och påverkas minimalt av pH-värde, tillsatta joner och 

värmebehandling. Alltså påverkas stabiliteten hos en livsmedelsprodukt försumbart av yttre 

faktorer. Av den anledningen används det i stor utsträckning som ett substitut för pektin och 

agar (Haddarah et al., 2014). Mjölet består av polysackarider som i sin tur är uppbyggda av 

mannos- och galaktosenheter. Den kemiska benämningen är galaktomannan (Matsaker, 2010, 

11 oktober). Haddarah et al. (2014) beskriver att pulvret är krämvitt till vitfärgat och nästan 

luktlöst, vilket gör det till ett utmärkt bindningsmedel i grädde och mjuka ostar. Enligt 

Haddarah et al. (2014) har galaktomannan (GM) hög vattenbindningsförmåga, 

emulgeringsegenskaper och förmåga att samverka och interagera med andra komponenter 

som kolhydrater eller proteiner. Detta gör att produktens viskositet ökar. Barak & Mudgil 

(2014) menar att den höga förmågan att binda vatten gör det till ett utmärkt val för frysta 

tillämpningar, exempelvis glass och sorbet. Detta kommer att sakta ner smältningen och vid 

bildning minska storleken av iskristaller då fukten behålls inom glassen. Det ger även en 

fyllighet till glassblandningen (Haddarah et al, 2014). 

 

Johannesbrödgummi är lämpligt i många livsmedelssammanhang eftersom det ger en krämig 

munkänsla och skapar även en mjuk munkänsla i såser (Barak & Mudgil, 2014). De 

funktionella egenskaperna hos johannesbröd-galaktomannan är likt andra polysackarider 

beroende av deras beteende i en vattenlöslig substans. Johannesbrödgummi är delvis löslig i 

kallt vatten. Barak & Mudgil (2014) betonar att om man vill uppnå fullständig löslighet i 

vatten krävs uppvärmning. Det visar löslighet i vatten på ca 70–85 % vid uppvärmning till + 

80°C. I allmänhet överskrider lösligheten för johannesbrödpulver inte 90 %, vilket beror på 

variabler såsom partikelstorlek eller granulering samt föroreningar, sköljning och 

groddförorening (Ibid.). Viskositetsegenskapen hos johannesbrödgummi beror på olika 

faktorer såsom molekylvikt, koncentration och löslighet (Ibid.). 

 

3.2.4 Agar 
Agar är en populär gelbildande hydrokolloid inom livsmedelsindustrin och är användbar på 

grund av dess vattenbindning- och gelbildningsförmåga (Wang, Yang, Brenner, Kikuzaki & 

4 Viskositet beskriver segheten och rörelseförmågan hos en vätska (Nationalencyklopedin, u.å.).  

 



Nishinari, 2014). Den utvinns från cellväggarna hos röda alger även kallade agarofyter vars 

cellväggar består av agar och karragenan (Evert et al., 2013). Likt karragenan består agar av 

den enkla sockerarten galaktos. Agar skapar ett kolloidalt system som är termoreversibelt, 

vilket innebär att texturen kan ändras beroende på temperatur (Ibid.). Alltså kan en dessert 

gjord med agar som stabiliseringsmedel bilda en gel även om den smälts flera gånger om. 

Sackaros, som utgör huvuddelen av strösocker har även en inverkan på strukturen hos en 

produkt gjord med agar på det sättet att den ökar ömtåligheten (Yang, Wang, Brenner, 

Kikuzaki, Fang, & Nishinari, 2015). Vidare påpekar de att en dessert som stabiliseras med 

hjälp av agar upplevs som hård och kornig. Iskristaller som bildas under frysning kan orsaka 

att kvaliteten hos produkten sänks med hänsyn till de sensoriska attributen utseende, smak 

och textur. En produkt med agar som stabiliseringsmedel kan inte frysas på grund av att 

iskristaller förstör strukturen och påverkar den upplevda texturen negativt (Ibid.). 

 

Agar har en hög gelbildande förmåga och skapar en kraftig och robust struktur (Sattar, Aman, 

& Qader, 2018). Dessutom reagerar agar svagt med andra ämnen vilket gynnar 

produktframställning inom livsmedels-, bioteknik-, och läkemedelsindustrin. Även vid 80–85 

°C visar en produkt med agar som stabiliseringsmedel hög stabilitet (Ibid.). En koncentration 

på 0,1 % är tillräcklig för att ge en produkt den stabilitet som krävs för att skapa en gel 

(Ibid.).  

4. Syfte 
Syftet med studien är att genom laborationer och sensoriska analyser undersöka om det är 

möjligt att framställa en vegetarisk pannacotta med högklassig smak och textur.  

5. Metod och material 
Efter en studieresa till Skara valde vi att undersöka växtbaserade stabiliseringsmedel. Under 

studieresan träffade uppsatsförfattarna en teknisk rådgivare som arbetar för Sosa – ett företag 

som framställer texturgivare lämpad för den samtida gastronomin. Vid ett kort mötestillfälle 

efterfrågades växtbaserade stabiliseringsmedel passande för studiens syfte och frågeställning 

och tre olika stabiliseringsmedel valdes.  

 

 



5.1 Förkunskaper 
Vi har valt att beskriva pannacotta genom sensorisk profilering för att skapa en smak- och 

texturprofil av pannacotta med hjälp av radardiagram. Profileringen utförs av oss författare 

till denna studie. Vi anser att den hantverksmässiga skickligheten och kunskapen under en 

treårig akademisk kockutbildning gör att vi som kockstudenterna är lämpliga som sensoriska 

bedömare. Vi båda har även förkunskaper och erfarenhet från branschen och den samtida 

gastronomin. Ena författaren har gått Restaurang- och livsmedelsprogrammet på gymnasiet 

och jobbat ett år i branschen. Den andra författaren har jobbat ett år i branschen innan 

påbörjad utbildning på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Detta gör att studiens 

validitet ytterligare styrks med våran yrkeserfarenhet och hantverksmässiga kunskap, då båda 

erhåller förkunskaper. 

 

Kännedom om produkterna erhölls under en kurs på två dagar där den tekniska rådgivaren 

från Sosa föreläste och demonstrerade olika produkter från företaget. Detta gjorde att vi fick 

förkunskap om hur produkterna fungerar och vilket användningsområde de hör till. 

 

5.2. Metod 
Studien är utformad efter en triangulering vilket enligt Bryman (2016) innebär att man 

använder sig av flera metoder för datainsamling (Figur 1). Material insamlades med hjälp av 

tre olika metoder: litteratur- och databassökning, laboration samt sensorisk profilering. 

Fördelen med triangulering är att den fungerar i såväl kvantitativa som kvalitativa 

undersökningar (Bryman 2016). Detta innebär att valda metoder kan integrera med varandra 

vilket enligt Bryman (2011) kan leda till ökat förtroende för resultaten. 

 

 



 

Figur 1. De tre använda metoderna vid studiens utformning. 

 

5.2.1. Litteratur- och databassökning 
Studiens teoretiska bakgrund är grundad på en litteratursökning där informationen är 

framtagen främst med hjälp av databasen Science Direct. Sökmotorn Google har även 

använts för att få fram information. Databassökningarna skedde vid olika tillfällen och en 

sökmatris (Bilaga 2) skapades för att ge en överblick i vilka ord som använts, antal träffar, 

lästa och använda artiklar till studien. Under databassökningarna har förslag på liknande 

artiklar baserade på sökningen rekommenderats. Majoriteten av den insamlade datan grundar 

sig på vetenskapliga artiklar. Insamlade data kommer även från böcker, andra internetkällor 

som exempelvis bloggar, där informationen har diskuterats mellan uppsatsförfattarna och 

handledare/personal på Campus Grythyttan för att granska dess validitet. Inspiration från 

tidigare examensarbeten från Restaurang- och hotellhögskolan har hjälpt till att utforma 

studien och det har skett utbyte av referenser med andra uppsatsgrupper med liknande ämnen. 

Litteratur som är skriven på andra språk än svenska och engelska har uteslutits. 

 
5.2.2. Sensorisk profilering 
Inom sensorisk vetenskap är sensorisk profilering bland de mest användbara verktygen som 

används (Murray, Delahunty & Baxter, 2001). Profileringen innefattar upptäckt och 

 



beskrivning av de sensoriska egenskaperna hos en livsmedelsprodukt. Behovet av att 

definiera egenskaper hos en produkt med fokus på sensoriska intryck är stort vid tillverkning 

av livsmedel (Meilgaard, Civille & Carr, 2007). De sensoriska attributen har definierats 

genom metodologin också kallad Descriptive Sensory Analysis (DSA) (Gacula, 1997; Murray 

et al., 2001). De senaste 40 åren har flera metoder inom DSA utvecklats, men endast vissa har 

erkänts som standardmetoder (Meilgaard et al., 2007; Ibid.). Exempelvis Flavor Profile 

Method (FPM) och Texture Profile Method (TPM). Dessutom är metodologin väsentlig inom 

sensorisk vetenskap eftersom människan kan med precision identifiera och beskriva de 

sensoriska intryck som en produkt erhåller. Gacula (1997) betonar att identifiering och 

beskrivning av produkter är förankrad i de fundamentala sinnena hos människan, smak- och 

luktsinne samt känsel och syn. De variabler som smakprofilen bestod av var sötma, smak av 

vanilj och smak av grädde. Texturprofilen utgjordes av variablerna krämighet, densitet och 

munkänsla. Tillsammans skapar dessa två profiler en sensorisk profil (Figur 2).  

 

Figur 2. Sensorisk profil av pannacotta gjord på gelatin med avseende på smak och textur. 

 

 



5.2.3. Smakprofilering 
Flavor Profile Method (FPM) var den först utvecklade metoden inom sensorisk vetenskap för 

att undersöka och fastställa smak- och doftegenskaper hos en produkt (Meilgaard et al., 

2007). FPM påbörjas genom att sensoriska deltagare tar fram och utvecklar sensoriska termer 

för att beskriva en produkt (Ibid.). De sensoriska bedömarna utsatta för denna typ av metod 

utvärderar varje produkt i tur och ordning med hänsyn till smak och doft. Samtidigt 

registreras intensiteten hos de upptäckta sensoriska attributen. Resultatet från profileringen 

sammanställs och en diskussion om attributintensitet inleds för att komma fram till 

konsensus. Slutligen redovisas data i form av en grafisk representation (Figur 2) (Stone, 

Bleibaum & Thomas,2012; Meilgaard et al., 2007). Smakprofilen baseras på en 10-gradig 

intensitets-skala där 10 är som högst och 1 som lägst.  

 

5.2.4. Texturprofilering 
Texture Profile Method (TPM) är baserad på de principer som innefattar FPM, dock går 

metoden ut på att definiera produktens texturegenskaper (Meilgaard et al., 2007). Utöver mat 

och dryck har metoden även applicerats på kosmetika- och textilprodukter. Stone et al. (2012) 

menar att en texturprofil redovisar en sensorisk analys av produkt med hänsyn till dess 

mekaniska karaktär (krämighet, tjockhet), geometriska form (struktur, densitet) samt fetthalt 

och vatteninnehåll (munkänsla, konsistens). Utvärderingen sker också i tur och ordning med 

fokus på framtagna termer passande för produkten. Därefter sammanställs resultatet med 

hjälp av en diskussion till en konsensus. Likt FPM redovisas data i samma format och baseras 

också utifrån en 10-gradig skala där 10 är som högst och 1 som lägst. 

 
5.2.5. Laboration 
Ett grundrecept för pannacotta skapades genom information från litteratur- och 

databassökning. Uppsatsförfattarna tog i beaktning att receptet har en professionell 

förankring, alltså ska receptet vara framtagen ur en kokbok riktad mot professionellt 

restaurangarbete. I detta fall är grundreceptet (Boyle & Tish, 2012) vars innehåll är kopplad 

till endast desserter (bilaga 1). Efter den sensoriska profileringen kunde valda 

stabiliseringsmedel tillsättas i grundreceptet.  

 

 



Laborationen gick ut på att testa samma mängd av varje stabiliseringsmedel för att efterlikna 

den framtagna sensoriska profilen för pannacotta (tabell 1). Vid tillredning gjordes tre baser 

och ingredienserna vägdes först upp, sedan lades allt i en kastrull och värmdes upp på 

medelhög värme (nivå 7 av 10 på induktionshäll) i 5 minuter. Detta för att säkerställa rätt 

dispersion och hydrering av hydrokolloiderna. När kastrullen togs bort från plattan mättes 

temperaturen på samtliga baser till 98,1°C, därefter silades vätskeblandningen genom en 

finmaskig sil. Alla prov hade en viktminskning på 20,8 gram (9,4 %) av den ursprungliga 

vikten. Därefter fick vätskan stå i kastrullen på bänken i köket där laborationerna utfördes, 

rumstemperaturen mättes dock inte. Temperaturen på vätskeblandningen mättes kontinuerligt 

tills temperaturen sjunkit till 35°C för att sedan frysas i -18°C över natten. Upptining skedde i 

rumstemperatur (mättes till 22,5°C) i 75 minuter. Vid den sensoriska bedömningen hade 

samtliga pannacottor en yttemperatur på 5,7°C och en kärntemperatur på minus 4,2°C.  

 

Tabell 1. Redovisning av pannacottans ingredienser i vikt (g) och procent (%). 

 Stabiliseringsmedel  Grädde  Socker Vanilj 

Vikt (g) 2 187,5 30 2,5 

Procent (%) 

 
0,9  84,5 13,5 1,1 

 

5.3. Material 
I detta stycke introduceras de tre valda stabiliseringsmedel till studiens laborationer. 

Produkterna är tillverkade av företaget Sosa och ingår i deras sortiment Sosa ingredients 

under kategorin texturas/texturizers vilket är texturgivarprodukter. De valdes ut med hjälp av 

samarbetspartnern och en representant från Sosa. De valda produkterna var: Agar-agar som 

består av agar, Pro-Pannacotta som innehåller karragenan och johannesbrödgummi samt 

Pectina Xoco Nappage X58 vilket är baserat på pektin. Produkternas innehåll och funktioner 

är beskrivna i den teoretiska bakgrunden. Produktbladen för de stabiliseringsmedel som 

använts i studiens laborationer har erhållits från Sosa genom samarbetspartnern Werners 

gourmetservice. Utförligare produktbeskrivning och produktblad finns hos författarna och 

kan erhållas efter förfrågan. Produktbladen innehåller bland annat produktinformation, 

användningsområden och tekniska specifikationer. 

 



6. Etisk planering för studiens genomförande 
Arbetsgången i denna studie har en laborativ prägel. Bryman (2011) betonar vikten av de fyra 

principerna inom forskningsetik, vilka är informations-, samtyckes-, nyttjande-, och 

konfidentialitetskravet. De fyra allmänna huvudkraven konkretiserar det grundläggande 

individskyddskravet hos deltagare i en undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom 

studien inte förlitar sig på andra personer för insamling av data är de grundläggande 

forskningsetiska principerna inte aktuella. Det har även bestämts under planeringsfasen att 

båda författarna ska ha lika mycket frihet till att kunna uttrycka sina tankar och åsikter om 

studiens riktning.  

 

Denna studie sker i samband med ett samarbete med företaget Werners Gourmetservice. 

Företaget förser oss de produkter som behövs för att kunna utföra studien. Dessutom har 

eventuella förslag på vilken riktning studien ska ta framkommit och diskuterats under 

planeringsfasen. Dock har vi haft den avgörande rösten för hur laborationen ska utformas 

samt hur resultatet kommer att bearbetas. Samarbetet kan uppfattas vara styrt av företaget, 

inte i detta fall. Företaget har inte lagt sig i hur vi har gjort eller utformat studien förutom att 

de har varit en hjälpande hand och en bollplank för hur uppsatsen kan utvecklas ytterligare.  

 

Istället har studiens etiska planering riktats mot materialvalet. Sockerprodukten som 

användes vid laboration är KRAV-märkt och framställd av företaget Dansukker. KRAV är en 

organisation som utvecklar regler och riktlinjer för ekologisk odling i Sverige (KRAV, 2017) 

Grädden som också är KRAV-märkt är tillverkad av livsmedelsföretaget Arla (Arla, 2017). 

Utifrån dessa har vi etiskt planerat för studiens genomförande. 

7. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultaten från de laborationer som genomförts med nedanstående 

produkter. Med hjälp av figurer kommer respektive stabiliseringsmedel ha en redovisad 

smak- och texturprofil. Därefter kommer dessa profiler att jämföras med den sensoriska 

profilen av pannacotta framtagen från den sensoriska bedömningen av smak och textur.  

 

 



7.1. Sensorisk profil  
 
7.1.1. Pro-Pannacotta 
Den sensoriska profileringen visar att pannacotta gjord med stabiliseringsmedlet 

Pro-Pannacotta gav en hög densitet (9), men låga värden för krämighet (4) och munkänsla 

(2). Den höga densiteten gjorde att texturen hos desserten upplevdes vara kompakt med låg 

krämighet. Dessutom var texturen inte enhetlig, detta berodde på att klumpar upptäcktes inuti 

pannacottan. I munnen upplevdes en hinna som inte var behaglig vid förtäring vilket 

minskade upplevd vaniljsmak (4) och sötma (3). Dock var gräddsmaken (8) märkbart 

framträdande. 

 

Figur 3. Sensorisk profil av pannacotta gjord med Pro-Pannacotta. 

 

7.1.2 Agar-agar 
Pannacotta gjord med Agar-agar bedömdes ha hög densitet (10) och beskrevs vara kompakt 

och hård. Den upplevdes vara geléaktig som enligt panelen inte var behaglig vid förtäring 

eftersom det inte fanns någon märkbar krämighet (1). Den höga densiteten bidrog även till att 

den övergripande munkänslan (1) fick ett lågt värde.  

 



 

 

Figur 4. Sensorisk profil av pannacotta gjord med Agar-agar. 

 

7.1.3. Pectina Xoco Nappage X58 
Resultatet gällande pannacotta gjord med stabiliseringsmedlet Pectina Xoco Nappage X58 

visade högst värde gällande krämighet (9) och texturen upplevdes vara enhetlig igenom hela 

pannacottan. Det gav en hög munkänsla (8,5), påtaglig vaniljsmak (8,5) samt hög sötma (8). 

Däremot visades ett lägre värde av gräddsmak (6) och densitet (4). Vid förtäring upplevdes 

det att pannacotta gjord med pektin fick högst, med hänsyn till alla variabler som den 

sensoriska profileringen utgick från. Sammanfattningsvis hade pannacotta gjord med pektin 

som stabiliseringsmedel högst sensoriskt betyg och var mest omtyckt vid diskussion.  

 



 

Figur 5. Sensorisk profil av pannacotta gjord med Pectina Xoco Nappage X58. 

 

7.2 Smakprofil 
Smakprofileringen av pannacotta gjord på respektive stabiliseringsmedel redovisas nedan i ett 

radardiagram. Enligt smakprofileringen var det pannacotta gjord på pektin som fick högst 

intensitet med hänsyn till de samtliga smakattributen; sötma, smak av grädde och smak av 

vanilj (Figur 5). Detta gäller även med attributen angående textur. Radardiagrammet (Figur 6) 

visar att pro-pannacotta hade lägst intensitet av sötma (3) och pektin hade högst (8). När det 

gäller vaniljsmak hade pro-pannacotta lägst intensitet (4) och pektin högst (8,5). Smak av 

grädde var mest intensiv hos agar och pro-pannacotta (8) och lägst hos gelatin (5). 

 



 

Figur 6. Smakprofil av pannacotta gjord med samtliga stabiliseringsmedel. 

 

7.3. Texturprofil 
Trots kärntemperaturen -4,2°C upplevdes inte något av proverna som fryst. Alltså hade inga 

iskristaller bildats och frysningen hade därför ingen anmärkningsbar effekt. Texturprofilen 

(Figur 7) hos de olika stabiliseringsmedlen visar att pektin fick högst intensitet med hänsyn 

till krämighet (9) och munkänsla (8,5). Agar hade högst densitet (10) men lägst krämighet (1) 

och munkänsla (1).  

 



 

Figur 7. Texturprofil av pannacotta gjord på samtliga stabiliseringsmedel. 

8. Resultatdiskussion 

Intressanta skillnader och likheter påvisades i resultaten när den sensoriska profileringen av 

laborationerna gjordes. De olika stabiliseringsmedlen påverkade de sensoriska intrycken hos 

de olika pannacotta som studien undersökte. Smakprofilen av varje pannacotta gjord med de 

olika stabiliseringsmedlen visade att sötma samt grädd- och vaniljsmak upplevdes 

annorlunda. Pannacotta med agar-agar visade högt värde av densitet men lägst värden av 

krämighet och munkänsla. Den upplevdes som en fast gelé och inte i närheten av 

krämigheten som en pannacotta har och det resultat vi ville uppnå. Det kan grunda sig i att 

ömtåligheten påverkas av sackaros som Yang et al. (2015) hävdar, eftersom samma mängd 

stabiliseringsmedel (2g) användes i samtliga laborationer. Marshall & Vaisey (1972) påpekar 

att hårdheten påverkar den upplevda sötman, men det stämmer inte överens i pannacottan 

med agar. Resultatet visade högre sötma, trots ett skalsteg skillnad i densitet jämfört med 

pannacotta gjord på Pro-Pannacotta. Den sensoriska profileringen visade att pannacotta med 

Pro-Pannacotta hade lägst upplevd sötma, dock kan det ha att göra med att krämigheten 

upplevdes högre. De fullständiga sensoriska profilerna av stabiliseringsmedlen 

 



Pro-pannacotta, Agar-agar och pektin visar att lägre densitet bidrar till ökad upplevd sötma. 

Pektin hade lägst densitet (4) och den upplevda sötman (8) var högst i jämförelse med 

Pro-pannacotta och agar-agar.  

 

Yang et al. (2015) hävdar att en dessert som stabiliserats med agar upplevs som hård och 

kornig, det stämmer överens med den kompakthet, hårdhet och höga densitet som upplevdes i 

pannacottan. Det är dock motsägelsefullt gällande kornighet, då ingen kornighet upplevdes 

vid förtäring. Dickinson (2018) påstår att den enhetliga texturen påverkas av grädde, men 

resultatet visar på motsatsen då klumpar upptäcktes. Det kan dock stämma överens med 

Myhrvold, (2011) som påpekar att dispersionen av stabiliseringsmedel blir mest effektivt med 

stavmixer. En sådan användes inte och det kan ha påverkat resultatet i laborationen. 

Einhorn-Stoll (2018) skriver att pektinpulver behöver lösas i vattenhaltig substans före 

användning i livsmedel, men detta behövs inte med Pectina Xoco Nappage X58. 

Produktbladet för Pectina Xcoco Nappage X58 säger att pulvret inte behöver lösas i vatten 

före användning. Man kan blanda pektinpulvret med socker och sedan tillsättas i den vätska 

man använder, i detta fall grädde och koka upp. 

  

Resultatet från FPM (Figur 6) visar att sötma (8) och vaniljsmak (8,5) var högst i pannacottan 

med pektin, jämfört med pannacotta gjord på de övriga stabiliseringsmedlen. Däremot var 

smaken av grädde (6) endast ett skalsteg högre än pannacotta gjord på gelatin samt lägre än 

pro-pannacotta och agar-agar. Pannacotta gjord på pektin var mest omtyckt av samtliga 

sensoriska deltagare med hänsyn till de variabler som smakprofileringen utgick från. Enligt 

TPM upplevdes pannacotta gjord med pektin ha bättre krämighet och mest behaglig 

munkänsla jämfört med pannacotta gjord på gelatin, pro-pannacotta och agar-agar. Dessutom 

upplevdes densiteten vara bättre med pektin och vid förtäring tyckte bedömarna att texturen 

var bättre med hänsyn till alla variabler som texturprofileringen utgick från. 

Sammanfattningsvis hade pannacotta gjord med pektin som stabiliseringsmedel högst 

sensorisk kvalitet.  

9. Metod- och materialdiskussion 

 



Författarna ville att studien skulle ha en vetenskaplig grund. Det gjorde att insamling av data 

om pannacottans historia, ursprung och serveringsmetod försvårades eftersom det inte 

hittades någon vetenskaplig publikation om dessa. Därför vände sig författarna till 

tidningsartiklar och bloggar online som hade en anknytning till mat och dryck. Sökning och 

insamling av fakta till studien har dock blivit lätt eftersom författarna använde sig främst av 

de två vetenskapliga tidskrifterna Journal of Texture Studies och Food Hydrocolloids. Dessa 

artiklar har gett studien en vetenskaplig grund.  

 

9.1. Sensoriskprofilering 
Vi anser att sensoriskprofilering genom Flavor Profile Method (FPM) och Texture Profile 

Method (TPM) är lämpliga metoder för studiens syfte. Eftersom metoden går ut på 

identifiering och beskrivning av de sensoriska intrycken är den passande för studiens 

sensoriska bedömning av proverna. Som Gacula (1997) påpekar är identifiering och 

beskrivning av produkter förankrad i människors sinnen. Detta förstärker ytterligare 

metodens lämplighet i studien. Genom att skapa en fullständig sensorisk profil för varje 

stabiliseringsmedel har resultatet kunnat tolkats utifrån smaken och texturens inverkan på 

varandra. Följaktligen skapas ett radardiagram som beskriver och illustrerar samspelet mellan 

variablerna som smak- och texturprofilen består av. 

 

9.2. Laboration 
Laborationen krävde en strikt logistik för att kunna skapa samma förutsättning för tillagning 

av proverna. Detta gör att skapandet av smak- och texturprofilerna påverkas så lite som 

möjligt av externa faktorer såsom val av utensilier och ingredienser samt värme och kyla. 

Dessutom utsattes samtliga prover för värme lika länge. Enligt Myhrvold (2011) kräver en 

hydrokolloid rätt dispersion och hydrering för att kunna skapa optimala förhållanden för 

geleringsprocess och strukturbildning. Genom att utsätta samtliga stabiliseringsmedel för 

samma dispersion- och hydreringstid har samma förutsättningar för gelbildning skapats.  

 

Vid tillagningen av proverna användes samma procentuella mängd av respektive 

stabiliseringsmedel. Detta kan vara en orsak till de olika texturprofilerna. Sattar et al. (2018) 

rekommenderar att en procentuell koncentration på 0,1 % är tillräcklig för att skapa en gel 

 



med produkten Agar-agar. Författarna till denna studie använde sig av 0, 9 % (2g) agar i ett 

av proverna och det kan vara en felkälla. Dock utgick den procentuella mängden av varje 

stabiliseringsmedel i samtliga prover från grundreceptet. Yang et al. (2015) påpekar att en 

produkt som stabiliserar med hjälp av agar inte kan frysas på grund av att iskristaller förstör 

strukturen och påverkar den upplevda texturen negativt. Eftersom laborationen gick ut på att 

samtliga prover behandlades med frysning kan det ha orsakat den höga densiteten hos 

pannacottan med agar.  

 

9.3 Felkällor 
Eftersom panelen endast består av två personer kan antalet ifrågasättas och att den sensoriska 

bedömningen av smak och textur kan vara bristfälliga. Däremot har vi förkunskaper (se 

kapitlet Förkunskaper) och en treårig kulinarisk utbildning som vi anser vara en tillräcklig 

grund för den sensoriska bedömningen. Ett säkrare sensoriskt resultat hade kunnat erhållas 

om panelen hade bestått av fler personer. Förklaringen till att författarna inte valde att ha 

större panel är att laborationen varit alldeles för omfattande. Dessutom var tidsramen inte 

tillräcklig för att träna en panel för att sedan diskutera fram ord som bäst identifierar 

sensoriska egenskaper hos en pannacotta.  

 

Eventuella tankar kan ha påverkat resultatet till viss mån. Under en föreläsning i Skara med 

den tekniska rådgivaren diskuterades fördelarna av att använda Pro-pannacotta. Det gjorde att 

vi ifrågasatte huruvida Pro-pannacotta var den bästa stabiliseringsmedlet eller inte vid 

tillredning av pannacotta. Detta kan ha lett till att det uppstod en partiskhet hos panelen vid 

diskussion om smak och textur. Det kan därför ha lett till tanken att bevisa att Pro-pannacotta 

inte är bäst vid framställning av pannacotta.  

 

Diskussion om att den procentuella mängden av stabiliseringsmedel kan också vara en faktor 

som påverkat resultatet. På produkternas faktablad framkom en rekommenderad dos. Dosen 

angav hur många gram per liter som behövdes för att uppnå en specifik textur. Däremot valde 

författarna att inte ta hänsyn till den rekommenderade dosen. Exempelvis kan pannacotta 

gjord med agar ha haft för mycket stabiliseringsmedel och därmed påverkat den sensoriska 

bedömningen och gett felaktig smak- och textur profil. En fördel med att ha samma 

 



procentuella mängd av varje stabiliseringsmedel är att de attributer som laborationen tar 

hänsyn till minskas till hanterlig nivå. Utöver det användes ett grundrecept som samtliga 

stabiliseringsmedel fick utgå från. Det gjorde att gelerings- och stabiliseringsprocessen var 

beroende av samma mängd och inte den rekommenderade dosen.  

10. Etisk reflektion om studiens genomförande 

Studien riktar sig mot valet av material, där KRAV-märkta produkter användes i studien 

framställda av Dansukker respektive Arla. Eftersom KRAV har regler och riktlinjer angående 

ekologisk odling i Sverige (KRAV, 2017) ansåg vi att dessa produkter var mest lämpliga att 

använda i studiens genomförande. De fyra forskningsetiska principerna som Bryman (2011) 

betonar har inte varit aktuella i denna studie eftersom panelen bestod av uppsatsförfattarna. 

Man kan dock diskutera författarnas talan under diskussion och bedömning av proverna. 

Båda författarna har haft samma grund att uttrycka åsikter och eventuella förslag till hur 

arbetet ska utformas. Eftersom författarna gått samma treårig kockutbildning kan strävan 

efter att söka samförstånd vid diskussioner varit lika hög. Detta kan ha gjort att författarna 

varit delvis tillbakadragna i sina åsikter och förslag och inte helt och hållet uttryckt sina 

tankar. 

 

Avsnittet metod och material formulerades så informativt och detaljrikt som möjligt, för att 

ge läsaren en fullständig uppfattning om hur laborationerna genomfördes samt vad som 

användes. Studien ger även en grund i förståelsen av pannacottan ifall liknande laborationer 

och experiment ska utföras. 

11. Slutsats 
Enligt studiens resultat framkom att det är möjligt att framställa en vegetarisk pannacotta med 

högklassig smak och textur med hjälp av växtbaserade stabiliseringsmedel. Enligt den 

sensoriska profileringen fick pannacotta gjord med Pectina Xcoco Nappage X58 högst värden 

i de framtagna sensoriska attributen. Dessutom innebär resultatet att människor som väljer ett 

vegetariskt måltidsval möjligheten att få en högklassig vegetarisk pannacotta. Vidare kan 

restauranger erbjuda sina gäster en pannacotta som erhåller samma sensoriska kvalitet, utan 

att tänka på eventuella vegetariska dieter.  

 



12. Praktisk användning och vidare forskning 
Denna undersökning riktas främst på utveckling av kunskaper och färdigheter inom 

yrkesrollen kock. Dock kan studien ge blivande kockar utan arbetserfarenhet en bild av hur 

en pannacotta framställd med växtbaserat stabiliseringsmedel kan erhålla hög kvalitet. 

Dessutom är den relevant för kockstudenter som ska genomföra egna laborationer och 

experiment i liknande syfte. Studien är även riktad mot erfarna kockar i restaurangmiljö som 

saknar kunskap om att laga mat med andra stabiliseringsmedel än gelatin. I samband med 

denna undersökning har vi en förhoppning om att kunna ge kockar oavsett erfarenhet och 

kunskap en inblick i andra stabiliseringsmedel än gelatin vid framställning av pannacotta eller 

liknande desserter.  

 

Eftersom studien fokuserar på smak och textur som berör sinnena känsel och smak vore en 

uppföljning om pannacottans utseende och doft intressant. Uppsatsen kan vara en grund till 

att vidareutveckla pannacottans sensoriska egenskaper avseende människans syn och känsel 

samt smak- och luktsinnet. Dock anser författarna att vidare forskning och studie innefattar 

en större panel för att öka resultatets validitet. Dessutom rekommenderar vi att studien görs 

med en tidsram som är större. 
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Bilaga 1 - Recept för pannacotta 
Receptet är hämtad från boken: Boyle & Tish (2012). Plating for Gold. A Decade of Desserts 

from the World and National Pastry Team Championships. John Wiley & Sons och 

modifierad utifrån valda stabiliseringsmedel. 

 

Vaniljpannacotta – med gelatin 

178 g Grädde (40% fett) 

30 g Strösocker 

2 g Gelatinpulver (gold grade) 

10 g Vatten 

1 st. Vaniljstång 

 

I en mellanstor kastrull, häll i grädde, strösocker, och vaniljstång och koka upp i 5 minuter. 

Tag bort från värmen och tillsätt gelatin och låt svalna tills smeten är någorlunda tjock. Häll i 

formar och låt stelna i kyl. 

 

Vaniljpannacotta – med pektin 

178 g Grädde (40%) 

30 g Strösocker 

2 g pektin 

1 st. Vaniljstång 

 

I en mellanstor kastrull, häll i grädde, strösocker, vaniljstång och pektin och koka upp i 5 

minuter. Tag bort från värmen och låt svalna tills den är 35°C. Häll i önskad form och frys. 

Låt tina 75 minuter i kyl. 

 

Vaniljpannacotta – med pro-pannacotta 

178 g Grädde (40%) 

30 g Strösocker 

2 g pro-pannacotta 

1 st. Vaniljstång 

 



 

I en mellanstor kastrull, häll i grädde, strösocker, vaniljstång och pro-pannacotta och koka 

upp i 5 minuter. Tag bort från värmen och låt svalna tills smeten är 35°C. Häll i önskad form 

och frys. Låt tina i 75 minuter i kyl. 

 

 

Vaniljpannacotta – med agar-agar 

178 g Grädde (40%) 

30 g Strösocker 

2 g Agar-agar 

1 st. Vaniljstång 

 

I en mellanstor kastrull, häll i grädde, strösocker, vaniljstång och pektin och koka upp i 5 

minuter. Tag bort från värmen och låt svalna tills smeten är 35°C. Häll i önskad form och 

frys. Låt tina sker 75 minuter i kyl. 
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