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Sammanfattning 
 

  
Inledning: Efterfrågan att äta vegetarisk och vegansk kost har ökat. Den största anledningen 

till att folk väljer att äta vegetarisk och vegansk kost beror på miljöpåverkan. Detta innebär 

att branschen behöver lära sig att arbeta hållbart genom att arbeta bort animaliska produkter. 

Frågan är om det går att göra en klassisk citronkräm vegansk och fortfarande behålla samma 

kvalitét?  

  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det går att skapa en vegansk citronkräm 

baserad på veganska stabiliseringsmedel. Målet är att efterlikna en klassisk citronkräm till 

färg, form, textur och smak. 

  

Metod: Studien är laborativ och använder sig av en kvalitativ och kvantitativ metod i form av 

triangulering. Vi som skrivit studien har använt oss själva som bedömare under 

laborationerna. Det utfördes även ett sensoriskt jämförelsetest för att undersöka resultatet 

genom att använda ett enkätformulär. Jämförelsetestet var till för att undersöka hur en 

framtagen vegansk citronkräm fungerar i relation till en klassisk citronkräm. 

 

Resultat: Det går att skapa en vegansk citronkräm som påminner om en klassisk citronkräm 

till form, textur och smak. Aspekterna kring färgen på en klassisk citronkräm avviker då 

färgen på den veganska citronkrämen är vitgul. Krämen håller formen vid spritsning. Vid 

jämförelsetestet mellan en klassisk och vegansk citronkräm framkom data från 50 stycken 
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deltagare. Testet resulterade i att 27 deltagare tyckte att texturen på den klassiska krämen var 

mest angenäm och 21 stycken den veganska. En femtedel av deltagarna antog att den 

klassiska krämen var vegansk.  

  

Slutsats: Det går att utveckla en vegansk citronkräm som liknar en klassisk citronkräm till 

form, textur och smak. Krämen serveras helst tillsammans med någon söt dessert eftersom 

syrligheten annars kan upplevas påträngande. Vissa egenskaper en klassisk kräm besitter är 

svårt för en vegansk citronkräm att efterlikna. Färgen i en  klassisk citronkräm bildas främst 

av äggula. Genom att använda ett substitut till äggula finns det möjlighet att utveckla den 

gula färgen i veganska citronkrämen. 

 

Nyckelord: Lemon curd, sensorik, vegetarisk livsstil, dessert 
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Inledning 
Intresset för att äta mer vegetarisk mat ökar. En undersökning Sifo som gjordes i samarbete 

med Axfood visar att var tredje svensk äter vegetarisk kost åtminstone två gånger i veckan 

vilket är en ökning på 5 % mellan 2016 och 2018. Det främsta skälet till att människor äter 

mer vegetariskt anses vara på grund av miljö och klimatpåverkan följt av hälsoskäl (Axfood, 

2018). 

  

Eftersom det finns ett ökat intresse för vegetariska och veganska rätter krävs det även att 

desserter anpassas för de som önskar specialkost (Karlsson & Rhedin, 2018). Detta borde 

betyda att fler restauranger anpassar menyn med växtbaserade alternativ. Det finns ett 

missnöje bland gäster som äter ute på restaurang. Missnöjet beror på bristfälligt urval av 

vegetariska och veganska rätter (Riviera & Shani, 2013). Restauranger som har mer kunskap 

om vegetarisk och vegansk kost kan ha en konkurrensfördel gentemot restauranger som inte 

har samma förståelse eller kunskap om den ökade vegetariska och veganska efterfrågan 

(ibid.). 

  

Fokuset på denna uppsats ligger på framställandet av en vegansk citronkräm. Är det möjligt 

att skapa en vegansk citronkräm och hålla samma kvalitét som en klassisk citronkräm baserad 

på animaliska råvaror? 

  

  

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Idéen om att skriva en uppsats om veganska stabiliseringsmedel uppkom när vi diskuterade 

bristen på kännedom av veganska substitut och mängdangivelser i desserter. Inom 

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

hjälper till att förklara måltidens helhet genom fem olika aspekter: styrsystemet, atmosfären, 

rummet, mötet och produkten (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Denna 

uppsats kommer att fokusera på produkten och skapandet av en vegansk citronkräm som ska 

efterlikna en klassisk citronkräm. Uppsatsen går att applicera på restaurangbranschen genom 

att skapa en större förståelse bland branschfolk angående veganska substitut i desserter. Vår 

förhoppning är att informera om den växande vegetariska och veganska trenden eftersom 
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branschen är i ständig utveckling där kunskap kring livsmedelshantering och 

hantverksskicklighet behövs (Johansson, 2004). Konsekvenstänkandet angående 

hållbarhetsfrågor inom mat och måltid behöver tas i beaktning för miljöns skull. Uppsatsen 

undersöker även vetenskap, hantverk och estetisk gestaltning bestående av färg och form. 

Hantverket täcker teknik och tillvägagångssätt vid tillagning av citronkräm. Dessa tre 

kunskapsformer är relevanta och ligger till grund för ämnet Måltidskunskap och värdskap 

(Gustafsson & Strömberg, 2004). 

  

  

Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt kommer följande delar av tidigare forskning att redovisas: menyplanering, 

måltidens upplevelse, klassisk citronkräm, stabiliseringsmedel inom matlagning, ökad 

efterfrågan på vegetarisk och vegansk kost och vegetariska och veganska desserter. 

  

Menyplanering 
Vid utformning av en meny eller maträtt behövs vissa saker tas i beaktning. Kompositionen 

av en maträtt är en av flera byggstenar vid menyplanering. En meny bör variera i råvaror, 

näring, smaker, matlagningsmetoder, konsistenser, temperaturer, känsel, färg och form 

(Johansson, 2004). Detta kombinerat med våra fem grundsmaker sött, salt, surt, beskt och 

umami är ett grundläggande verktyg som kräver behärskning för att skapa en balanserad och 

välsmakande rätt (Wretman, 1988). Tillsammans med meny-kompositionen och 

grundsmakerna bidrar de till en rätt med nya konsistenser, smaker och presentation på tallrik 

(ibid.). 

  

Måltidens upplevelse 
Människans upplevelser skapas genom fem sinnen: syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Hur 

dessa sinnen enskilt eller i kombination påverkar våra upplevelser undersöks inom sensoriken 

(Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Genom att lära sig hur våra sinnen 

fungerar kan man träna sig till att känna en produkts sensoriska kvalitét vilket är egenskaper 

som till exempel doft och smak (ibid.). 
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Syn, hörsel och lukt 

Synen informerar om färg, form och utseende och påverkar hur vi upplever olika smaker, 

dofter och texturer (Surmacka-Szczesniak, 2002). Synen betraktas som det dominanta sinnet 

och det är inte alltid till vår fördel eftersom det kan förvirra oss och visa saker som inte är 

korrekta (Gustafsson et al., 2014). En viss färg och textur kan bidra till att påverka 

upplevelsen av mat. Människan kan exempelvis koppla en smak med färg eller en färg med 

en smak, vilket i sin tur kan påverka smakupplevelsen (Delwiche, 2004). Hörseln är direkt 

kopplad till tuggmotstånd och kan hjälpa till att avgöra olika texturer på ett livsmedel och 

därmed bidra med den totala upplevelsen av det man smakar på (Surmacka-Szczesniak, 

2002). Den del av vår hjärna som uppfattar känslor och bearbetar beslut är direkt kopplad till 

luktsinnet (Gustafsson et al., 2014). Luktsinnet är ett fjärrsinne vilket innebär att det kan 

påverkas långt från en eventuell luktkälla (ibid.). 

  

Känsel och smak 

Känselsinnet sägs vara det mest kritiska sinnet hos konsumenter och man relaterar till det på 

olika sätt när det kommer till försäljning samt gillande av olika varor (Gustafsson et al., 

2014). Känsel är ett taktilt sinne vilket betyder att det stimuleras av beröring och påverkar hur 

vi upplever olika texturer i till exempel munnen. En textur kan ha många parametrar som inte 

enbart omfattar mörhet och tuggmotstånd utan även viskositet och hårdhet 

(Surmacka-Szczesniak, 2002). Med hjälp av andra sinnen som hörsel och syn kan den 

upplevda känslan av olika texturer i munnen förhöjas. Smak- och luktsinnet kallas för 

kemiska sinnen och ger information rörande omgivningen (Gustafsson et al., 2014).  

  

Klassisk citronkräm 
En klassisk citronkräm består av tre ingredienser: ägg, socker och citronjuice. Det 

förekommer ofta gelatinblad och smör i citronkrämsrecept eftersom det bidrar med 

stabilisering och smak (Roos, 2017). Nedan kommer citronkrämens tillagningsprocess och 

förvaring samt dess huvudingredienser och funktionella användningsområden beskrivas. 
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Citronkrämens ingredienser 

I matlagning kan ägg bidra med många sensoriska och karakteristiska egenskaper, allt från 

förtjockning, emulgering, gelering, skum, färg och smak (Garcia et al., 2014). Äggula och 

äggvita skiljer sig åt vid näringsinnehåll (McGee, 2004). Äggvita innehåller 88 % vatten, 11 

% protein och 1 % mineraler medan äggula innehåller 50 % vatten, 34 % fett och 16 % 

protein. Ett ägg spricker vid 84 °C och därför skall en kräm inte överstiga den temperaturen 

(ibid.). Andra ingredienser i en citronkräm kan även hjälpa till att stabilisera och ge krämen 

sin textur. Socker bidrar med att skapa en textur och smak. Gelatin är ett vanligt 

stabiliseringsmedel som tillsätts i citronkrämer vilket kan garantera att krämen uppnår den 

viskositet och textur som önskas (Baziwane & He, 2007). Syran i krämen bidrar med att öka 

salivproduktionen som i detta fall är ett önskat attribut (Blumenthal, 2011). Syra i en 

vanligtvis söt kräm bidrar med att dra ner sötma och smörighet vilket vanligtvis resulterar i 

en mindre upplevd kompakt kräm. I ett citronkrämsrecept är det vanligt att tillsätta zesten 

från citron vilket bidrar med bitterhet. Bitterhet har samma effekt som syrlighet och bidrar 

med att dra ner den upplevda smaken av sötma och och smörighet (Blumenthal, 2011). 

 

Tillagning och förvaring 

När ägg och socker vispas ihop och citronjuice tillsätts under sjudning bildas en viskös syrlig 

kräm (ibid.). Ett ägg består i huvudsak av vatten, protein och fett (McGee, 2004). När 

proteinerna i ägget förenas med syra och värme förändras proteinernas struktur (denaturerar), 

värmen gör även att proteinmolekylerna rör sig snabbare och länkar sig till varandra. Under 

en temperatur på 84 °C håller proteinet ihop, ett 3D-nätverk bildas och en slät kräm skapas 

(Garcia, Laca, Alberto-Martinez, Paredes & Rendueles, 2014). 

  

Vid konservering eller förvaring en längre tid av citronkräm behöver man tänka på att 

använda både sterila redskap och förvaringskärl (Feldt, 2018). Redskapen och 

förvaringskärlet ska vara diskade och steriliserade genom att exempelvis torkas i ugn på 110 

°C tills utensilierna är kring 70 °C. I denna miljö dödas eventuella patogena bakterier som 

kan bryta ner och minska hållbarheten på krämen (ibid.). En annan form av sterilisering är att 

använda ättikssprit vid rengöring som hjälper till att förhindra bakterietillväxt (Feldt, 2018).  
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Citronkräm i dessert 

Citronkräm är en användbar komponent i desserter och är ett klassiskt tillbehör till en 

tartelett. En tartelett består vanligtvis av en krispig och frasig mördeg som bakas i ugn till 

skal. Tartelett fylls vanligtvis med en syrlig och len citronkräm som ibland kan toppas med en 

söt italiensk maräng vilket bränns av med en gasolbrännare (Blumenthal, 2011). Desserten 

visar på hantverk. En citrontartelette har en krispig textur från kakan samt bidrar med en 

krämig och len känsla i munnen från citronkrämen (ibid.). 

  

Stabiliseringsmedel inom matlagning  

Stabiliseringsmedel används ofta i kök och livsmedelsindustrin för att förtjocka och 

stabilisera livsmedel. Inom restaurang förekommer stabiliseringsmedel i vissa utvalda 

maträtter och i desserter för att stabilisera och bidra som texturgivare. Vid 

livsmedelsproduktion används stabiliseringsmedel för att upprätthålla samma enhetliga 

utseende samt textur (Livsmedelsverket, 2019). Nedan kommer vi att beskriva vanligt 

förekommande stabiliseringsmedel. 

  

Gelatin 

Gelatin är den denaturerande formen av proteinet kollagen vilket finns att hitta i hud, senor 

samt ben och utvinns från bland annat gris och saltvattensfiskar (Baziwane & He, 2007). 

Gelatinet framställs genom att kollagenet kokas ut ur råvarorna, kollagenet denaturerar och 

genom olika reningssteg erhålls rent gelatin. Gelatin är ett populärt gelämne som används 

flitigt inom livsmedelsindustrin eftersom det både är billigt och har ett brett 

användningsområde. Gelatin används bland annat för att stabilisera upp olika former av 

desserter och komponenter som till exempel gräddglass, pannacotta, gelé, mousse och 

fromage och kan bidra med att skapa varierande textur beroende på kvantitet (ibid.). 

 

Modifierad stärkelse 

Stärkelse är en polysackarid som utvinns från potatis, ris och vete (Nationalencyklopedin, 

u.å.). En polysackarid är uppbyggt av mindre enheter som kallas sackarider, polysackarider 

kan vara uppbyggda av olika sackarider (socker). Stärkelse byggs upp av glukosenheter 

(Banerjee & Bhattacharya, 2012). En stärkelse är ett förtjockning- och geleringsämne som 
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bidrar med stabilisering av livsmedel (Livsmedelsverket, 2019). Modifierad stärkelse 

fungerar bra både till frysning och upphettning (Livsmedelsverket, u.å.) 

 

Pektin 

Pektin tillhör familjen heteropolysackarider och förekommer främst i landväxter och utvinns 

från citron- och äppelskal. Det är ett uppskattat och funktionellt vegetabiliskt livsmedel inom 

livsmedelsbranschen genom sin förmåga att vara stabiliserande och gelbildande (Naqash, 

Masoodi, Ahmad-Rather, Wani & Gani, 2017). Vid tillagning med Pektin ska vätskan koka 

vid 103–105 °C och eventuell syra ska tillsättas i slutet vid tillagning annars riskeras kedjorna 

i Pektiner att förstöras (McGee, 2004). 

  

Agar-agar 

Agar-agar är en kolhydrat i form av en polysackarid (Banerjee & Bhattacharya, 2012). Det är 

ett godkänt veganskt förtjockning- och stabiliseringsmedel som utvunnits från rödalger av 

släktet Rhodophyceae (Livsmedelsverket, 2015). Detta gelämne kan användas i maträtter och 

desserter som ersättning för gelatin och det krävs en ytterst liten mängd för att det ska bilda 

ett gelnätverk (McGee, 2004). 1 % Agar-agar skapar en gel och för att aktivera gelämnet 

behöver vätskan värmas upp till minst 90 °C (ibid.). Det är viktigt att veta att Agar-agar 

stelnar vid ca 40 °C men, det är möjligt att värma gelén eller krämer på nytt till 90 °C för att 

göra gelen eller krämen flytande igen. Kolhydratkedjorna separerar vid 90 °C och kan 

återigen bilda ett nytt nätverk när temperaturen sjunker (ibid.). 

  

Maltodextrin 

Maltodextrin produceras genom att stärkelse i olika steg bryts ned och består av olika 

fragment från både korta och långa stärkelsekedjor. Stärkelsen utvinns från exempelvis vete 

eller majs. Maltodextrin har många användbara egenskaper och har fått rönt intresse inom 

livsmedelsbranchen vid utveckling av kalori- och fettreducerande produkter. Några av dess 

funktionella egenskaper anses vara gelbildande och att det motverkar bildandet av iskristaller 

i frysta desserter (Chronakis, 1998). 
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Xantangummi 

Xantangummi är en polysackarid som är uppbyggd av D-glukosyl-, D-mannosyl- och 

D-glukuronylsyrarester och produceras av bakterien Xanthomonas campestris (Becker, 

Katzen, Puhler & Lelpi, 1998). Xantangummi används främst som förtjockningsmedel och 

stabilisator, och förekommer exempelvis i sylt, såser och glass (ibid.). 

  

Ökad efterfrågan på vegetarisk och vegansk kost 
Intresset för att äta mer vegetarisk mat ökar, var tredje svensk äter vegetarisk mat minst två 

gånger i veckan vilket är en ökning på 5 % mellan 2016 och 2018 (Axfood, 2018). Att äta 

vegetarisk mat kan bero på att man värnar om miljön eller har etiska, religiösa eller kulturella 

anledningar (Livsmedelsverket, 2018). Det har därför skapats flera varianter på 

måltidslösningar för att passa olika människor. Begreppet vegetarian betyder att man avstår 

från kött och enbart äter mat från växtriket. Ett relativt nytt begrepp som infunnit sig är 

flexitarian vilket innebär att en person gör ett aktivt val att äta mer vegetariskt i vardagen. Det 

finns traditionellt tre varianter av vegetarisk kost (ibid.): 

-       Vegansk kost. Avstår från allt som kommer från djurriket vilket innebär att man 

äter varken mjölkprodukter, kött, fisk, skaldjur, ägg eller honung. 

-       Lakto-vegetarisk kost. En vegetarian som endast äter mjölkprodukter från 

djurriket. 

-       Lakto-ovo-vegetarisk kost. En vegetarian som endast äter mjölkprodukter och ägg 

från djurriket. 

  

Det främsta skälet till att folk väljer att äta en vegetarisk kost är miljö- och klimatpåverkan 

(Axfood, 2018). Klimatpåverkan har fått en ledande roll i dagens samhälle och det 

tillkommer ständigt nya fakta kring vad man kan göra för att minska sin egen 

klimatpåverkan. I detta fall kan ett aktivt val vara att äta en vegetarisk kost (Röös  et al., 

2018). Sverige har som mål att minska utsläppen i ESR-sektorn (Effort Sharing Regulation) 

med minst 75 % till år 2040 jämfört med 1990-talets utsläpp (Sveriges Riksdag, 2017). Röös 

et al., (2018) har undersökt vad man kan göra för att minska klimatpåverkan i Sverige. 

Genom att byta ut sitt köttintag mot exempelvis spannmålsprodukter kan klimatpåverkan 

minskas med 20 % (ibid.).  
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Riviera & Shani (2013) visar att restauranger med kunskap om vegetarisk mat kan ha en 

konkurrensfördel. Restaurangerna kan utnyttja detta för att skapa trender inom 

livsmedelsindustrin och förändra attityderna för övriga restauranger gällande vegetarisk mat 

(ibid.). Att få köttätare att välja vegetariska alternativ när de är ute och äter kan vara svårt. 

Presentationen av rätterna kan påverka hur konsumenterna väljer sina rätter. Exempelvis kan 

Kocken rekommenderar öka chanserna för köttätare att välja det vegetariska alternativet på 

menyn (Bacon & Krpan, 2018). 

  

En geografisk position kan ha en betydande roll gentemot valet att äta vegetariskt. I en studie 

Larsson, Klock, Nordrehaug-AÊstrùm, Haugejorden & Johansson, (2000) genomfört visar 

resultatet på att det är 3–4 gånger vanligare att äta en vegetarisk kost i Umeå än i Stockholm. 

Enligt Food and Friends (2018) vilket är en kommunikationsbyrå för mat, dryck och måltider 

ser man att svenska befolkningen har fått ett ökat intresse för vegetarisk kost och en tydlig 

växande trend har skapats. Trenden visar att under 2018 ville fler bli vegetarianer samt äta en 

flexitariansk kost i vardagen (ibid.). 

 

Vegetariska och veganska desserter 
Efterfrågan av veganska och vegetariska rätter på menyn ökar ständigt och i Sverige kan man 

se en ökad förståelse och växande trend kring att äta vegetariskt (Food and Friends, 2018). 

Det betyder att även utbudet behöver växa och utvecklas. Det sätter inte bara press på att 

förrätter- och varmrätter ska utvecklas utan även att desserter ska börja anpassas efter olika 

specialkoster. Flertalet desserter är i regel oftast beroende av animaliska produkter som till 

exempel grädde, mjölk och ägg. De animaliska produkterna bidrar med smak, färg och 

stabilisering. Kunskap kring mathantverk behövs för att skapa nya recept (Johansson, 2004). 

Genom att besitta kunskap kan nya produkter skapas och anpassas efter önskemål. Går det att 

göra en vegansk citronkräm som påminner om en klassisk citronkräm? 
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Syfte 
Studiens syfte är att skapa en vegansk citronkräm liknande en klassisk citronkräm till textur, 

färg, form och smak. Olika veganska stabiliseringsmedel testas för att undersöka om det går 

att skapa en citronkräm utan animaliska produkter baserad på veganska stabiliseringsmedel.  

 

 

Metod och material 
I detta kapitel beskrivs det hur studien har utformats och vilka metoder som har använts. 

Följande delar kommer att beskrivas: förförståelse, informationssökning, 

litteraturgenomgång, metodval, bedömning av krämerna, processchema från identifikation till 

slutresultat, identifikation av klassisk referenskräm, urval av citruspuréer, basrecept vegansk 

citronkräm, urval av veganska stabiliseringsmedel, slutgiltigt urval av veganskt 

stabiliseringsmedel, en undersökning om påverkan av mjölkfritt margarin, optimering av 

citrussmak, jämförelsetest mellan klassisk- och vegansk citronkräm, material och utrustning 

samt dataanalys. 

 

Förförståelse 
Kvalitetskontroll används i studien och bedömer krämernas färg, form, textur och smak. 

Kontrollen grundas på vår egen utbildning och erfarenhet från gymnasieskolans restaurang 

och livsmedelsprogrammet, arbetserfarenhet, fältarbete samt att vi är i slutskedet av vår 

treåriga akademiska utbildning inom Måltidskunskap och värdskap, Kulinarisk kock och 

måltidskreatör. I utbildningsplanen står det följande mål för Kulinarisk kock och 

måltidskreatör vid Örebro universitet (2018) angivna:  

-       Ha förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar 

-       Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 

problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 

situationer 

-       Visa förmåga att bedöma kvalitet på livsmedel och måltider samt utföra och 

utveckla professionellt matlagningshantverk. 
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Genom informationen som nämnts ovan anser vi oss vara sakkunniga inom området och har 

förmågan att göra en trovärdig bedömning och använda oss själva som mätinstrument i 

studien. Metoden kvalitetskontroll innebär att man innehar kunskap på det som skall 

undersökas och kan göra en en rättvis bedömning av testerna. Detta innebär att man kan 

upptäcka eventuella defekta tester och kontrollera kvaliteten på insamlad data (Lawless, 

2010). 

  

Informationssökning och litteraturgenomgång 
En förförståelse skapades genom påläsning om citronkräm och hantverket för att 

öka kunskapen inom området. Informationshämtning skedde i biblioteket på Campus 

Grythyttan. Både vetenskapliga artiklar, populärvetenskap och böcker inom relevant område 

har använts i studien. Populärvetenskap har använts då de anses vara relevanta för uppsatsen i 

form av hantverk och kunskap kring fenomenet citronkräm. De vetenskapliga artiklarna som 

använts i studien hittades genom sökning i flertal databaser med varierande sökord (Bilaga 6). 

  

Metodval 
Studien har använt sig av både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod för att generera och 

säkerhetsställa resultat. Triangulering har använts i studien vilket innebär att man använder 

mer än en metod och datakälla för att öka tilltron i undersökningen (Bryman, 2011). Under 

studiens gång har fyra laborationer genomförts där utformning har en kvantitativ karaktär i 

form av Likertskala och analyserats kvalitativt genom sensoriska bedömningar (Tabell 1). I 

skalan motsvarar numreringen 1–2 bristfällig, 3–4 godtagbar och 5 utmärkt kvalitet. Färg, 

form och textur togs i beaktning vid bedömning. För att krämerna skulle kunna gå vidare till 

följande laborationer behövde kvalitetsbedömningen hamna mellan 3–5 på Likertskalan 

vilket kommer att presenteras i resultatet (Lawless, 2010). I första och andra laborationen 

undersöktes krämens textur. Tredje och fjärde laborationen fokuserade på bedömning av 

krämens smak. När laborationerna var färdigställda genomfördes ett jämförelsetest på den 

framtagna veganska citronkrämen. Ett enkätformulär skapades och informationen som 

samlades in bearbetades kvantitativt i form av ett stapeldiagram. En enkätundersökning är ett 

flerindikationsmått för att exempelvis mäta intensiteten eller känslan i ett aktuellt tema 

(Bryman, 2011).  
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Bedömning av krämerna 
Efter informationshämtning och litteraturgenomgång identifierades ett antal viktiga 

egenskaper för bedömning av citronkräm (Tabell 1). Varje egenskap utvecklades med 

specifika sensoriska respektive hantverksmässiga attribut. Dessa egenskaper konstaterades 

efter att författarna tillagat och smakat på de klassiska referenskrämerna (Bilaga 1). Form 

bedömdes både kyld och fryst efter 30 minuter i rumstemperatur. Textur bedömdes genom 

mjuk, len, sträv, krämig, luftig och tjock (Gustafsson et al., 2014). 

  

Tabell 1. Bedömningsformulär av sensoriska egenskaper i citronkräm. 
  
Färg Form Textur Fryst 

Vilken färg har krämen? 
Vitgul, ljusgul, citron, 
guld, bärnsten? 

Håller formen sig 
spritsad? 

Vilken textur har 
krämen? 
Mjuk, len, sträv, krämig, 
luftig, tjock? 

Håller formen efter 
upptining i 30 min? 
Rinner det ut något? 

  

Processchema från identifikation till slutresultat 

Nedan presenteras studiens upplägg och de olika steg som ingått för att skapa en vegansk 

citronkräm. 

 

Figur 1. Processchema för studiens genomförande. 
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Identifikation av klassisk referenskräm 

Tre recept på olika krämer undersöktes. Första receptet är från Desserter med stil från Daniel 

Roos (A) (Roos, 2017). Det andra receptet hämtades från köket.se och har skapats av Roy 

Fares (B) (Köket.se, 2014). Det tredje receptet är av Jesper Johansson (C) (Johansson, 2019, 

muntlig uppgift) (Bilaga 1). Recepten tillagades enligt instruktionerna och bedömdes enligt 

bedömningsformulär och Likertskala. 

 

Urval av citruspuréer 
Sex stycken citruspuréer undersöktes sensoriskt, detta för att fastställa vilken/vilka av 

puréerna som hade bäst egenskaper för att skapa en vegansk citronkräm. Puréerna bedömdes 

enligt skalan låg–medel–hög gällande sötma, beska och syra. Bedömningen av citruspuréerna 

användes även när den slutgiltiga citrussmaken bestämdes (Tabell 7). 

 

Basrecept vegansk citronkräm och 

urval av veganska stabiliseringsmedel 
För att skapa en vegansk citronkräm valdes fyra veganska stabiliseringsmedel ut: Gelcrem 

Fred, Gelespessa, Pektin och Agar-agar. Stabiliseringsmedlen testades i tre olika mängder, 

utifrån tillverkarens rekommendation där lägsta, medianen och högsta rekommendation 

valdes (Tabell 2). 

Tabell 2. Urval av veganska stabiliseringsmedel. 

Stabiliseringsmedel 

(g/100 g) 

Rekommenderad 
mängd 

Rekommenderad 
mängd lägsta 

Rekommenderad 
mängd medianen 

Rekommenderad 
mängd högsta 

Gelcrem Fred 4–8 4 6 8 

Gelespessa 0,6–1,5 0,6 1 1,5 

Pektin 3–4 3 3,5 4 

Agar-agar 0,2–1,5 0,2 0,85 1,5 
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Gelespessa och Gelcrem Fred mixades i rumstemperatur (23 °C) medan Pektin och Agar-agar 

värmdes upp för att gå i lösning, Pektin till 105 °C och Agar-agar till 90 °C (Bilaga 2). Ett 

basrecept bestod av stabiliseringsmedel, citron jaune sweetened och sockerlag 50% vatten 

och 50 % socker (Johansson, 2019, muntlig uppgift; Tabell 3). Efter att krämerna tillagades 

lades en del i frys och en del i kyl. De bedömdes sedan efter 24 timmar efter de stått framme i 

rumstemperatur under 30 minuter. Av fyra stabiliseringsmedel valdes två ut till efterföljande 

laborationer. För att få fram vilka stabiliseringsmedel som valdes utgick vi från 

bedömningsformuläret (Tabell 1) och Likertskala. 

 

Tabell 3. Basrecept vegansk kräm. 

Ingredienser Gram 

Sockerlag 50 

Citronpuré (Citron Jaune 

Sweetened) 

200 

Stabiliseringsmedel Varierar 

  

Slutgiltigt urval av veganskt stabiliseringsmedel 
Inför det slutgiltiga urvalet av stabiliseringsmedel undersöktes krämer tillagade med 

finjusterade mängder av Gelcrem Fred och Agar-agar. Mängderna (Tabell 12 & 13) utgick 

från resultatet av undersökningen med de fyra stabiliseringsmedlen (Tabell 8 & 11). Dessa 

valdes eftersom de hade mest önskvärd textur under urval av veganska stabiliseringsmedel 

utifrån bedömningsformulär (Tabell 1) och Likertskala. 

  

Gelcrem Fred valdes som slutgiltligt sabeliseringsmedel diskuterades det att en önskad textur 

på kräm skulle ligga mellan medianen och högsta mängd stabilisering från första urvalet. 

Därför bestämdes det att öka 0.5g/100g i vardera prov under slutgiltigt urval av veganska 

stabiliseringsmedel. Det andra stabiliseringsmedlet som testades var Agar-agar med 

medianen som utgångspunkt eftersom lägsta var för lös och högsta blev hård gelé. De tre 

proven minskades med medianen som utgångspunkt och det minskas totalt med 0.1g/100g. 
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En undersökning om påverkan av mjölkfritt margarin 
För att undersöka hur krämen påverkas av vegetabiliskt fett tillagades krämer med olika 

mängd mjölkfritt margarin i kombination med olika mängder citronpuré och sockerlag 

(Tabell 5). Det utvalda stabiliseringsmedlet Gelcrem Freds mängd hölls konstant på de olika 

testerna (18,75 g) av den totala vätskan (250 g). Samtliga ingredienser var rumstempererade 

(23 °C). Margarinet smältes först ned i en kastrull och fick svalna till 23 °C innan det 

mixades ned med citronpuré, sockerlag och Gelcrem Fred. 

  

Tabell 4. Försöksuppställning undersökning olika mängder mjölkfritt margarin. 
  

Kombination Stabiliseringsmedel 

(g) 

Citronpuré (g) Sockerlag (g) Margarin (g) 

K1   

  

Gelcrem Fred 

18,75 

200 25 25 

K2 150 50 50 

K3 175 50 25 

K4 175 25 50 

  

Optimering av citrussmak 
Kombination K1 från tidigare laboration användes som grund för att gå vidare med 

utveckling av citrussmak (Tabell 4). För att optimera krämens smak av citron skapades det en 

behaglig smak av citrus genom att kombinera olika citruspuréer. Det bestämdes att utveckla 

krämen med puréerna sudachi och konatsu. Detta för att vi ansåg i tidigare laboration att 

dessa skulle passa i det slutgiltiga receptet med dess olika smakegenskaper (Tabell 5). 

Mängden citron jaune sweetened ändrades eftersom vi inte ville ändra texturen i krämen. Här 

skapades det slutgiltiga veganska citronkrämsreceptet. 
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Tabell 5. Försöksuppställning undersökning olika mängder citruspuréer. 
  

Kombination Stabiliseringsmedel (g) Citruspuré (g) Sockerlag (g) Margarin (g) 

Jaune Konatsu Sudachi 

T1   
  

Gelcrem Fred 
18,75 

180 10 10   
  
  

25 

  
  
  

25 
T2 170 15 15 

T 3 160 20 20 

T4 150 25 25 

  

Jämförelsetest mellan klassisk och vegansk citronkräm 
I jämförelsetestet undersöktes ett klassiskt recept i relation till det slutgiltiga veganska 

receptet som uppstod under optimering av citrussmak. Datainsamlingen baseras på en enkät 

och skedde mellan kl. 11.30–14.00 den 29 april utanför Kantinen på Campus Grythyttan. 

Syftet med jämförelsetestet var att undersöka om deltagarna kunde märka någon skillnad på 

en klassisk och en vegansk kräm. Ett enkätformulär skapades och det används tre frågor samt 

en följdfråga (Bilaga 4). Ett bekvämlighetsurval användes vid jämförelsetestet vilket betyder 

att man använder sig av deltagare som fanns tillgängliga under datainsamlingen (Bryman, 

2011). Syftet med studien förklarades innan undersökningen sattes igång dessutom frågade vi 

om det förelåg någon överkänslighet mot ägg eller mjölk. 

 

Material och utrustning 
I detta avsnitt kommer presenteras utrustning och råvaror 

  

Utrustning 

Den utrustning som användes under den laborativa delen av studien bestod av kastruller, två 

typer av vågar, termometer, mixer, visp, sil och förvaringskärl. Kastrull, mixer, visp, sil och 

förvaringskärl är av generell karaktär och är vanligt förekommande i alla typer av kök. 

Termometern är en Greisinger modell GTH 1150. Den ena vågen är en digitalvåg av märket 

Juvelerare och mäter mellan 0,01 och 100 gram och den andra är en vanligt förekommande 

köksvåg. Under laborationen har en induktionsplatta använts. 
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Råvaror 

Samtliga stabiliseringsmedel som använts i studien kommer från Sosa Ingredients, Barcelona 

(Sosa, 2019): 

  

Gelcrem Fred: Gelcrem Fred är ett produktnamn och innehåller modifierad potatisstärkelse. 

Gelcrem Fred är vanligt förekommande i restaurangkök och den går att tillreda kallt. 

 

Gelespessa: Gelespessa är ett veganskt stabiliseringsmedel som innehåller maltodextrin från 

majs och xantangummi (E415). Gelespessa är vanligt förekommande i restaurangkök för att 

reda såser och den går att tillreda kallt. 

  

Pektin: Pektin valdes eftersom det är ett vanligt stabiliseringsmedel som förekommer i 

hemmakök, restaurangkök och livsmedelsindustrin för att tillverka krämer, marmelader och 

sylter. 

  

Agar-agar: Agar-agar är ett omtalat stabiliseringsmedel som använts flitigt i hemmakök och 

restaurangkök. 

  

Citruspuréer: Citruspuréerna som användes var Citron jaune sweetened, Yuzu, Crushed 

lemon, Sudachi, Konatsu, Kalamansi. Samtliga puréer har producerats av Sicoly (Sicoly, 

u.å.). 

 

Mjölkfritt margarin: Det mjölkfria margarinet har en fetthalt på 80 % och kommer från 

producenten Carlshamn (Carlshamn, 2018). Mjölkfritt margarin valdes för att krämen skulle 

få liknande textur som en klassisk citronkräm samt för att fett bidrar med smak. 

  

Dataanalys 

Under laborationerna fotograferades, diskuterades och analyserades resultaten. Noteringar har 

även skett i form av anteckningar. Dessa noteringar har sammanställts i tabeller som 

presenteras i resultatet. Efter jämförelsetestet fick vi in 50 svar från enkätformulär. Datan 

sammanställdes för att sedan redovisas i form av ett stapeldiagram.  
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Etisk planering för studiens genomförande 
Etiska principer har under hela uppsatsens tagits i beaktning. Bryman (2011) nämner de 

etiska principerna frivillighet, konfidentialitet, samtyckeskravet och integritet. Dessa 

presenteras nedan. 

  

Frivillighet 

Deltagarna ska informeras som medverkar i studien att det är frivilligt att delta och att man 

har rätt att avsluta sin medverkan när man själv önskar. Personen ska även bli informerad om 

vad studien innebär (Bryman, 2011).  

  

Konfidentialitet 

Deltagarna i studien informeras om att deras uppgifter kommer att behandlas med högsta 

möjliga konfidentialitet. Detta innebär att obehöriga inte kommer ha någon tillgång till 

personuppgifter (Bryman, 2011). 

  

Samtyckeskravet 

De medverkande ska ha gett sitt godkännande och fått reda på all information som behövs 

angående studien. De har rätt att neka sitt deltagande utan att ange något skäl. Forskaren har 

ingen rätt att påverka deltagarna vad rör deras villighet att delta i studien (Bryman, 2011). 

  

Integritet 

Forskaren har förklarat studiens syfte samt att deras integritet ska bibehållas. Integriteten 

handlar om att forskaren ej ska överskrida de medverkandes privatliv. Deltagarna har rätt till 

att vara anonym i studien och forskaren ska förstöra eventuella material som anses vara 

skadlig eller känslig om medverkande önskar det (Bryman, 2011). 

  

Tillämpning av de etiska principerna 
Den första laborativa delen av studien berörs inte av de fyra etiska principerna. Under sista 

undersökningen av studien som bestod av ett sensoriskt jämförelsetest togs  hänsyn till 

deltagarnas medverkan. Innan påbörjat test informerades deltagarna om syftet med studien, 
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anonymitetskravet samt deras rätt till anonym integritet. Ett informationsbrev fanns att ta del 

av om ytterligare information om studien önskades (Bilaga 5). 

  

  

Resultat 
I detta avsnitt presenteras: identifikation av klassisk referenskräm, smakprofil av citruspuréer, 

urval av veganska stabiliseringsmedel, slutgiltigt urval av veganska stabiliseringsmedel, 

påverkan av mjölkfritt margarin, optimering av citrussmak och jämförelsetest mellan klassisk 

och vegansk citronkräm. 

  

Identifikation av klassisk referenskräm 

I första laborationen skedde en tillagning av tre framtagna klassiska referenskrämer A, B och 

C. Samtliga referenskrämer bedömdes efter 24 timmar i kyl. Kräm A hade en ljusgul färg 

med synlig grynig konsistens. Smaken hade en behaglig syra som möttes med en rund 

smörsmak. Krämen gav en grynig och kornig känsla i munnen och var lätt rinnig vid 

spritsning (Tabell 6). Kräm B hade en citrongul färg. Citronkrämen smakade lite järn och 

hade inte samma smöriga toner som kräm A (Tabell 6). I munnen uppfattades även krämen 

som lätt grynig och kornig men var stabil vid spritsning. Referenskräm C hade en ljusgul färg 

och en balanserad sötma och syra. Det förekom märkbara smöriga toner och krämen hade en 

len textur med lite strävhet från citronen. 

  
Tabell 6. Kvalitetsbedömning av klassiska referenskrämer. 

  

Recept: Spritsningsegenskap Färg Textur Smak 

A Lätt rinnig Ljusgul Tjock, sträv samt 
grynig och kornig i 
munnen 

Lätt syra med lite 
smöriga toner 

B Fast och stabil Citrongul Sträv samt lätt 
grynig och kornig 
munkänsla 

Järnig med lite 
smöriga toner 

C Fast och stabil Ljusgul Len samt lätt sträv 
i munnen från 
citron 

Balanserad sötma 
samt syra med 
smöriga toner 
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Sammantaget visar undersökningen enligt bedömningsformulär och Likertskala att recept C 

var den mest angenäma krämen och användes därför som referens i kommande laborationer 

och slutgiltigt jämförelsetest. 

  

Smakprofil av citruspuréer 
Citronpuréen Citron jaune sweetened har genomgående ingått i den laborativa delen av 

studien. Citronpuréen har en balanserad citronsmak och ansågs mest lämplig att laborera 

med. En smakprofil på sex stycken provade citruspuréer presenteras nedan (Tabell 7). Av 

dessa sex utvecklades det veganska citronkrämsreceptet med sudachi och konatsu. Dessa 

ansågs passa den smakprofil som önskades i slutgiltigt recept. Yuzu, crushed lemon och 

kalamansi uteslöts eftersom de inte bidrog med önskad smak eller textur. 

  

Tabell 7. Bedömning av sötma, syra och beska i olika citruspuréer. 
  

Smakprofil Citron jaune 
sweetened 

Yuzu Crushed 
lemon 

Sudachi Konatsu Kalamansi 

Sötma Medel Låg Medel Låg Medel Låg 

Syra Medel Medel Låg Hög Medel Hög 

Beska Medel Medel Hög Medel Medel Hög 

  
Urval av veganska stabiliseringsmedel 

För att finna mängden av ett lämpligt veganskt stabiliseringsmedel för citronkräm 

undersöktes fyra olika stabiliseringsmedel. Resultatet av bedömningen gällande 

citronkrämens färg, form och textur presenteras nedan. 

  

Gelcrem Fred 

Färg, form samt textur skiljer sig åt (Tabell 8). Lägsta mängd (4 g) ger en kräm med vitgul 

färg, formen håller inte spritsning och texturen är stabbig dock lätt krämig. Kräm med 

mängden 6 gram är ljusgul, formen håller inte under en längre tid och texturen är luftig och 
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krämig. Högst mängd (8 g) ger en kräm med ljusgul färg och stabil form. Texturen är krämig, 

lätt och luftig. Av dessa tre mängder höll enbart högsta (8 g) frystestet. 

  
Tabell 8. Kvalitetsbedömning stabiliseringsmedel Gelcrem Fred. 
  

Stabiliseringsmedel 
Gelcrem Fred 

(g/100 g) 

Färg Form Textur Kvalitetsbedömning 

Kyld Fryst 

4 Vitgul Rinnig/sås Instabil Lätt 
krämig, 

sträv 

1 

6 Ljusgul med 
små 

luftbubblor 

Håller inte formen 
helt, lätt rinnig vid 

upplägg 

Rinner 
ut lite 

Krämig, 
luftig 

2 

8 Ljusgul Håller formen helt, 
stabil 

Stabil Kräm, 
luftig, 

kompakt 

3 

  

Gelespessa 

Tabell 9 visar ett resultat med tre olika mängder Gelespessa. Krämer på dessa mängder skiljer 

sig knappt åt. Färgen är vitgul hos alla tre krämer (0,6–1,5 g) och formen är rinnig med 

synliga luftbubblor. Texturen skiljer dem åt eftersom lägsta mängd (0,6 g) ger en platt kräm, 

mängden, 1 gram har tjocknat lätt och högsta mängden (1,5 g) liknar en coulis. Ingen av 

dessa krämer håller i frystestet (Tabell 9). 

  

Tabell 9. Kvalitetsbedömning stabiliseringsmedel Gelespessa. 

 

Stabiliseringsmedel 
Gelespessa 
(g/100 g) 

Färg Form Textur Kvalitetsbedömning 

Kyld Fryst 

0,6 Vitgul Rinnig, 
bubblor 

Instabil Platt 1 

1 Vitgul Rinnig, med 
bubblor 

Instabil Platt, Tjocknat 
lätt 

1 

1,5 Vitgul Rinnig med 
bubblor 

Instabil Tjocknat lätt, 
sås/fluffig 

2 
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Pektin 

Resultatet visar att tre olika mängder Pektin knappt skiljer sig åt, texturen var som en hård 

gelé och texturen upplevdes grynig (Tabell 10). Det enda som skiljer krämerna åt var färgen. 

Krämen med 3 gram var gul med guldiga toner, 3,5 gram hade en guldig nyans och 4 gram 

liknande färgen bärnsten. Samtliga tre krämer höll frystestet efter 30 minuter (Tabell 10). 

  

Tabell 10. Kvalitetsbedömning stabiliseringsmedel Pektin. 
  

Stabiliseringsmedel 
Pektin 

(g/100 g) 

Färg Form Textur Kvalitetsbedömning 

Kyld Fryst 

3 Guldgul Gelé Stabil Grynig 1 

3,5 Guld Gelé Stabil Grynig 1 

4 Bärnsten Gelé Stabil Grynig 1 

  

Agar-agar 

Krämer med tre olika mängder Agar-agar skiljer sig åt vid bedömningsformuläret (Tabell 

11). Lägsta mängd (0,2 g) gav en ljusgul färg, håller inte formen och har en platt textur. 

Mängden 0,85 gram gav en citrongul kräm som håller formen vid spritsning. Texturen är 

klumpig och sträv dock lätt krämig. Krämen med 1,5 gram är gul och formen är som en hård 

gelé. Texturen är kornig. Krämerna med 0,85 gram och 1,5 gram håller i frystestet. 

  
Tabell 11. Kvalitetsbedömning stabiliseringsmedel Agar-agar. 
  

Stabiliseringsmedel 
Agar-agar 
(g/100 g) 

Färg Form Textur Kvalitetsbedömning 

Kyld Fryst 

0,2    Ljusgul Rinnig Instabil Platt 1 

0,85 Citrongul Håller 
from 

Stabil Krämig, klumpig, 
sträv 

3 

1,5 Gul Gelé Stabil kornig 2 
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Sammanställning urval av veganska stabiliseringsmedel 

Vid urvalet fastställdes det vilka stabiliseringsmedel som anses värda att laborera vidare med 

utifrån det satta bedömningsformuläret färg, form och textur. Beslutet togs att fortsätta med 

Gelcrem Fred och Agar-agar. Gelcrem Fred inkluderades eftersom det är ett smidigt 

stabiliseringsmedel som inte kräver värme för att tjockna. Gelcrem Fred valdes även för att 

texturen med den högsta mängden (8 g) hade en len och krämig konsistens och visade 

potential på utveckling (Tabell 8). Agar-agar är ett populärt veganskt stabiliseringsämne och 

färg och form påminde om en klassisk citronkräm. Texturen för krämen med 0,85 gram 

visade på utvecklingsmöjlighet (Tabell 11). Gelespessa och Pektin exkluderades eftersom de 

inte påminde om en klassisk citronkräm till färg, form eller textur. 

  

Slutgiltigt urval av veganska stabiliseringsmedel 
Inför det slutgiltiga urvalet av veganska stabiliseringsmedel undersöktes krämer gjorda på tre 

olika mängder stabiliseringsmedel från Gelcrem Fred och Agar-agar. Resultatet av 

bedömningen presenteras nedan.  

  

Gelcrem Fred 

Undersökningen visade att mängden stabiliseringsmedel inte påverkade färgen på krämen. 

  

Tabell 12. Kvalitetsbedömning stabiliseringsmedel Gelcrem Fred. 

 

Stabiliseringsmedel Gelcrem 
Fred 

(g/100 g) 

Färg Form Textur Kvalitetsbedömning 

Kyld Fryst 

6,5 Ljusgul Rinnig Instabil  Krämig 3 

7 Ljusgul Rinnig Instabil Krämig 3 

7,5 Ljusgul Stabil Stabil Kräm, luftig, 
kompakt 

4 

  
  

Krämer med 6,5 gram respektive 7 gram är rinniga och håller inte formen. Båda är dock 

krämiga, släta och påminner om en coulis. Med högsta mängd (7,5 g) är krämen stabil vid 
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spritsning. Texturen är krämig, luftig och kompakt med luftbubblor i sig. Luftbubblorna är 

inget man stör sig på eller märks av vid provsmakning. Kräm med 7,5 gram klarar frystestet 

utan någon avvikelse. Krämer med 6,5 respektive 7 gram klarar inte frystestet (Tabell 12). 

  

Agar-agar 

Alla tre mängder Agar-agar stabilisering skiljer sig åt vid bedömning av färg, form och 

textur. 

  

Tabell 13. Kvalitetsbedömning stabiliseringsmedel Agar-agar. 

  

Stabiliseringsmedel 
Agar-agar 
(g/100 g) 

Färg Form Textur Kvalitetsbedömning 

Kyld Fryst 

0,55 Vitgul Rinnig Instabil Len, sträv 3 

0,65 Ljusgul Krämig/sås Instabil Krämig, len 3 

0,75 Ljusgul Stabil, 
vätskar något 

Stabil, släpper 
dock vätska 

Krämig, 
lätt/luftig, len 

3 

  

Kräm med lägst mängd (0,55 g) har en vitgul färg, formen är rinnig och texturen är len och 

sträv. Mängden med 0,65 gram ger en kräm med ljusgul färg, formen är krämig och påminner 

om en coulis. Texturen upplevs krämig och len. Krämen med högsta (0,75 g) är ljusgul och 

vätskar något vid spritsning. Texturen är lätt, luftig, len och krämig. Ingen av krämerna 

klarade frystestet. Krämen med 0.75 gram Agar-agar vätskade sig i kanterna och hade en 

stabil kärna. 

  

Sammanställning av test och slutgiltigt urval av stabiliseringsmedel 

Undersökningen visade att av de två stabiliseringsmedlen gav Gelcrem Fred bäst önskat 

resultat. Den optimala mängden Gelcrem Fred var 7,5 g/100 g, en mängd som inte gav någon 

anmärkning på färg, form eller textur (Tabell 12). 

  

29 



Påverkan av mjölkfritt margarin 
Vid utveckling med tillsatt mjölkfritt margarin lades fokuet på textur och smörsmak (Tabell 

14). Mjölkfritt margarin bidrar med en smörig smak och hjälper till att bryta av syran i 

citronkrämen. Resultatet av vald mängd mjölkfritt margarin presenteras nedan. 

  

Tabell 14. Utveckling med tillsatt mjölkfritt margarin. 
  

Kombination Färg Form Textur Smak Kvalitetsbedömning 

Kyld Fryst 

K1 Vit/gul Stabil Stabil  Len, krämig, lätt 
sträv 

Syrlig, rund 
smörsmak, lite söt 

4 

K2 Ljusgul Stabil Stabil Kornig, 
kompakt, tjock, 

tung  

Syrlig, tydlig 
smörsmak, lite söt 

2 

K3 Ljusgul Stabil Stabil Len, krämig Rund smörsmak, 
lite söt 

3 

K4 Ljusgul Stabil Stabil Kompakt, tjock, 
krämig 

Hög syra, tydlig 
smörsmak 

3 

  

Krämen med kombination 1 tabell 4 fick en vitgul färg. Texturen är len, krämig och lätt sträv 

mot tungan. Smaken var syrlig till en början men avrundades med en behaglig smörsmak 

samt en sötma som mötte den påträngande syran på ett välkomponerat sätt. Den andra 

kombination K2 gav en kräm med ljusgul färg och med en kornig textur, var tjock och 

kompakt. Krämen präglades av en dominant smörsmak som tog över både sötma och 

syrlighet och uppfattades som tung. Kombinationen K3 gav en kräm med ljusgul färg. 

Texturen var len och krämig med en rund smörsmak och tydlig sötma. Den sista krämen K4 

fick en ljusgul färg och var kompakt, tjock och en krämig textur. Syran var dominant med en 

tydlig smörsmak. 

  

Val av mängd mjölkfritt margarin 

Eftersom vi under utveckling med mjölkfritt margarin strävar att efterlikna ett klassiskt 

citronkrämsrecept låg fokuset på att få en balanserad smörsmak. Krämen baserad på 

kombination K1 gav störst gillande och utvaldes för optimering av citrussmak. 
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Optimering av citrussmak 
För att optimera smaken av citrus undersöktes olika kombinationer av citruspuréer (Tabell 7). 

Resultatet med citrussmak på citronkräm presenteras nedan. 

  

Tabell 15. Kvalitetsbedömning av kräm med olika citruspuréer. 
  

Kombination Färg Form Textur Smak Kvalitetsbedömning 

Kyld Fryst 

T1 Vitgul Stabil  Stabil  Lätt, len, 
krämig och 

lite sträv 

Behaglig syra, lite 
smörsmak, lite sötma  

5 

T2 Vitgul  Stabil Stabil  Lätt, len, 
krämig och 

sträv 

 Syrlig och syrligheten 
drar ner smörsmaken, 

lätt beska 

4 

T3  
Vitgul 

Stabil Stabil  Lätt, len, 
krämig och 

sträv 
Lätt, len, 

krämig och 
sträv 

Syrlig och sudachi smak 
träder fram mest, rund 

smörsmak, lätt besk 

4 

T4  
Vitgul 

 Stabil  Stabil Kompakt, 
len, sträv 
Kompakt, 
len, sträv 

Syrlig och mycket smak 
från både sudachi samt 

konatsu, rund smörsmak 
trots hög syra, besk 

4 

  

Kräm T1 har en balanserad syra, smörsmak samt sötma. Den är inte besk utan har en 

balanserad citronsmak där alla tre mängder citruspuréer får tala för sig själv. Krämen T2 har 

en signifikant skillnad i syra och det blir en följd av neddragen smörsmak. Krämen var lätt 

besk vilket resulterar i en lägre uppfattad sötma. Kombination T3 hade en hög syrlighet. 

Sudachi trädde fram vilket gjorde att syran uppfattades aningen bitter. Det upplevdes som en 

rund smörsmak trots hög syra. Kombination T4 hade högst syrlighet som resulterade i 

svårigheter att bedöma egenskaper i krämen. Det gick att urskilja bitterhet och syrlighet från 

sudachi och konatsu och smaken påminde om zest från citrusfrukt. Smörsmaken gick att 

urskilja trots hög syra och krämen uppfattades inte som söt. 
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Sammanfattning citrussmak 

Trots olika mängder citruspuré skiljde sig inte någon av de fyra krämerna i färg. Alla krämer 

hade en vitgul färg med samma stabila form. Alla krämer klarade frystestet. Krämerna 

baserade på kombinationerna T1–T3 skiljde sig knappt från varandra utan krämerna hade en 

viss strävhet och var lena och lätta. Krämen T4 var mer kompakt och strävare än de andra 

testerna men hade likväl en lätt och len textur. Det som skiljde alla tester från varandra var 

smaken. Vid optimering av citrussmak framkom det att kombinationen T1 gav en kräm med 

den syrlighet som önskades. Testet hade störst gillande när det kom till en kombination av 

syrlighet, smörsmak och sötma (Tabell 15). 

  

Jämförelsetest mellan klassisk och vegansk citronkräm 
För att undersöka den veganska krämen i relation till den klassiska tillfrågades 50 slumpvis 

utvalda personer om hur de uppfattade krämerna i ett jämförelsetest (Bilaga 4). Av de 50 

tillfrågade var 30 män och 20 stycken kvinnor. 

 

Figur 2. Resultat av jämförelsetest av citronkräm. 

  

På frågan om vilken av krämerna som hade godast smak föredrog 32 stycken den klassiska 

krämen och 18 stycken den veganska krämen (Figur 2). När frågan ställdes om krämernas 
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textur var resultatet relativt jämt då 27 stycken jämfört med 21 stycken ansåg att den 

klassiska citronkrämen hade mest angenäm textur. Två stycken tyckte att båda testerna hade 

lika angenäm textur. Den tredje frågan gällande om personerna kunde urskilja om någon av 

krämerna var vegansk. Av de tillfrågade svarade 34 ja och 16 nej på den frågan. Av de 34 

som svarat att någon av krämerna var vegansk kunde 21 stycken korrekt ange vilken kräm 

som var vegansk, medan 11 stycken angav den klassiska krämen som vegansk. Två stycken 

deltagare trodde att båda testerna var veganska (Bilaga 4). 

  

 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen presenteras i följande delar: identifikation av klassisk referenskräm, 

urval av veganska stabiliseringsmedel, påverkan av mjölkfritt margarin, optimering av 

citrussmak och jämförelsetest mellan klassisk och vegansk citronkräm. 

  

Identifikation av klassisk referenskräm 
Ägg är ett användbart livsmedel med både sensoriska och karakteristiska egenskaper. Ägg 

kan användas till förtjockning, emulgering, gelering, skum, färg och smak (Garcia et al., 

2014). De sensoriska och karakteristiska egenskaper ägg har märktes av vid tillagning och 

provsmakning av referenskrämerna. Vid provsmakning upptäcktes det att alla tre recept hade 

olika egenskaper som skiljer sig i smak, textur och färg och dessa faktorer påverkade det 

slutgiltiga valet av referenskräm (Bilaga 1). Eftersom färg och form är det första man ser med 

ögat påverkas man av färgintensitet. Synen informerar om färg, form och utseende på en 

produkt vilket kan påverka hur vi upplever olika smaker, dofter och texturer 

(Surmacka-Szczesniak, 2002). Synen är vårt dominanta sinne vilket inte alltid är till vår 

fördel eftersom det kan förvirra oss och visa saker som inte är korrekta (Gustafsson et al., 

2014). I detta fall var det sant eftersom det bedömdes att recept B hade naturligast citrongula 

färg. Vid provsmakning kunde det dock konstateras att den hade minst angenäm textur i 

munnen. I utformning av recept behöver man ta vissa aspekter i beaktning (Johansson, 2004). 

I vårt fall valdes färg, form, textur och smak som viktiga faktorer vid val av referenskräm. 

Wretman (1988) poängterar att våra fem grundsmaker bidrar till att forma nya texturer och 

smaker och detta fick ligga till grund för vårt slutgiltiga veganska citronkrämsrecept. Med 
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kunskap och erfarenheter kring livsmedel och matlagningsmetoder kan man bedöma om ett 

recept är balanserat och välsmakande (Johansson, 2004). 

 

Urval av veganska stabiliseringsmedel 
 
Gelcrem Fred 

Gelcrem Fred består av modifierad potatisstärkelse (Werners gourmetservice, 2019). Under 

första laboration med Gelcrem Fred upptäcktes det att stabiliseringsmedlet var smaklöst. 

Vilket ansågs positivt eftersom det önskades en neutral smak i krämen. Modifierad 

potatisstärkelse är en tillsats som fungerar bra både till frysning samt upphettning 

(Livsmedelsverket, u.å.). Eftersom målet var att det veganska citronkrämsreceptet skulle gå 

att frysa upplevdes ett positivt resultat i form och textur vid frysning. Ännu en upptäckt under 

första laborationen var att en stor mängd stabilisering krävdes för att bilda en viskös kräm 

(Tabell 12). Detta bekräftade misstankar om att lägsta mängd (4 g) innehöll en för liten 

mängd stärkelse för att krämen skulle tjockna (Banerjee & Bhattacharya, 2012). En hypotes 

är att färgen på krämen påverkats av Gelcrem Fred eftersom stabiliseringsmedlet är snövitt 

och en stor mängd behövdes för att krämen skulle bli viskös. I kombination med ett vitt 

stabiliseringsmedel och en utspädd citronpuré med sockerlag drogs färgintensiteten ned. 

  

Gelespessa 

Gelespessa innehåller maltodextrin utvunnet från majs samt xantangummi (E415). Chronakis, 

(1998) beskriver maltodextrin som en produkt med många funktionella egenskaper där frys 

kontroll, gelé och stabilisering är tre av dem. Xantangummi används för att ändra viskositeten 

och fungerar som ett förtjockningsmedel och stabilisator (Becker et al., 1998). Dessa två 

funktioner märktes inte av vid första laborationen vid tillagning med Gelespessa. Trots 

rekommenderad mängd på förpackningen (0,6–1,5 g/100 g) märktes ingen större förtjockning 

eller stabilisering. För att få en önskad och användbar konsistens hade en större mängd av 

Gelespessa behövts användas. 

  

Pektin 

Pektin har många funktionella områden inom livsmedelsindustrin och den mest uppskattade 

egenskapen är att vara gelbildande (Naqash et al., 2017). Under första laborationen 
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upptäcktes det att krämerna som innehöll Pektin påminde om hård gelé istället för att ha en 

krämig och luftig textur. Detta kan bero på att Pektin är skapt för att vara gelbildande (ibid.). 

Under första laborationen kokades vätskan (citronjuice och sockerlag) upp till 105 °C. 

Värmen behövs för att molekylkedjorna i Pektinet ska binda sig till varandra och vätska 

(vatten) avdunsta (McGee, 2004). Syra vid tillagning av kräm ska tillsättas i slutet eftersom 

det annars riskerar att förstöra och bryta kedjorna i Pektinet (ibid.). Denna information 

upptäcktes efter första laborationen och skulle varit bra att ha i åtanke. Dock var detta inget vi 

märktes av vid tillagning. 

 
Agar-agar 

Agar-agar används som förtjockning- och stabiliseringsmedel och är utvunnet från rödalger 

(Livsmedelsverket, 2015). Mängden Agar-agar som användes under första laborationen 

hamnade mellan 0,2–1,5 gram och krämen som fick mest angenäm textur var 0,85 gram 

Agar-agar på 250 gram vätska. Detta berodde på att krämen inte uppfattades som gelé. I 

laboration 2 ansågs krämen med 0.65 gram Agar-agar ha mest angenäm textur och den 

uppfattades som lätt, luftig, len och krämig. Vid tillagning av krämerna i laboration 1 och 2 

värmdes Agar-agar upp till 90 °C för att separera kolhydratkedjorna. Genom att koka upp 

stabiliseringsmedlet i vätska fördelar sig kedjorna jämt i krämen (McGee, 2004). 

Tillagningen med 0.65 gram Agar-agar gav en kräm som fint fördelade sig i munnen och med 

en konsistens som inte var för kompakt, ett bevis på att stabiliseringsmedlet fungerat som 

tänkt. 

  
Påverkan av mjölkfritt margarin 
Under första och andra laborationen upptäcktes saknaden av en viktig komponent i det 

veganska citronkrämsreceptet som den klassiska referenskrämen besitter, nämligen 

smörighet. Syrligheten i krämen behövdes brytas av med något fett och därför tillsattes 

mjölkfritt margarin. Roos (2017) påpekar att man vanligtvis blandar ner smör i en klassisk 

citronkräm eftersom det bidrar med smak och stabilisering. Det gjordes fyra tester med olika 

mängder sockerlag och margarin. Det som noterades efter testernas genomförande var att 

margarin bidrog till att förtjocka krämen. Tydligast var K2 med 50 gram margarin på 250 

gram vätska. Krämen blev kompakt, tjock och fick en tung munkänsla jämfört med K1 som 
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innehöll 25 gram margarin. K1 behöll en len och krämig textur med en behaglig smörsmak 

(Tabell 14). En hypotes var att mjölkfritt margarin kunde bidra med färg men det resulterade 

inte i några stora nyansskillnader gällande krämernas färger (Tabell 14). 

 

Optimering av citrussmak 
Synen betraktas som det dominanta sinnet och det första intrycket som uppmärksammas och 

bedöms är krämens färg (Gustafsson et al., 2014). Detta kan påverka upplevelsen av maten 

eftersom man kan koppla en smak med färg och en färg med smak (Delwiche, 2004). Vid 

fjärde laborationen tillsattes konatsu och sudachi till den veganska citronkrämen. Både 

konatsu och sudachi hade en mörkare nyans av citrongula toner än vad citron jaune 

sweetened hade. Trots tillsättning av dessa två citruspuréer förändras inte färgen på krämen. 

Under laboration fyra testas olika mängder konatsu och sudachi. Alla fyra tester klarade 

frystestet och hade en stabil och spritsbar form. Texturen på T1, T2 och T3 skiljde sig knappt 

från varandra. Testerna var lena, krämiga och lätta i munnen med en viss strävhet. T4 hade en 

kompakt och sträv textur men uppfattades fortfarande som något len. Blumenthal (2011) 

beskriver att lite syra i tillagningen av ett recept kan bidra med att skapa en mindre kompakt 

känsla i munnen och det märktes av vid T1, T2 och T3. Känselsinnet, vilket är ett taktilt sinne 

som stimuleras vid beröring påverkar upplevelsen av olika texturer i munnen 

(Surmacka-Szczesniak, 2002). Det sägs även att känselsinnet är det kritiska sinnet eftersom 

det är något man kan relatera till (Gustafsson et al., 2014). Det främsta som skiljer det fyra 

testerna från varandra var smaken. T1 har en behaglig syra, lagom smörsmak och sötma. T2 

och T3 uppfattades som syrliga och lite beska, T2 hade mest uppfattad syrlighet och beska av 

de två testerna. T4 hade en dominant syrlighet och smaken av konatsu och sudachi tog över 

krämens andra smaker. T1 valdes som slutgiltigt recept eftersom testet hade en behaglig syra 

och citronsmak (Tabell 15). Blumenthal (2011) beskriver även att syra har förmågan att 

minska sötman i en produkt och smöriga toner om det existerar och det upptäcktes på T2.  

  

Jämförelsetest mellan klassisk och vegansk citronkräm 
Bryman (2011) nämner att triangulering kan användas vid insamling av resultat för att öka 

tilltron. Genomfört jämförelsetest var ett komplement till tidigare laborationer för att 

undersöka om deltagarna märkte någon skillnad på en klassisk och vegansk citronkräm. Vid 
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utförandet av testet lades noggrannhet vid att inte nämna att studien handlade om veganska 

stabiliseringsmedel. Målet var att inte distrahera deltagarna från att bedöma något annat än 

smakprofilen och de sensoriska egenskaperna. Det presenterades som ett sensoriskt test av 

citronkräm och när man uttalat sig om vad som skall testas skapas en uppfattning med gamla 

minnen och en förväntan av vad deltagarna tror de kommer att smaka och dofta (Gustafsson 

et al., 2014). Fokusen för deltagarna låg i att bedöma vilken av krämerna som hade godast 

smak och textur eftersom det var de två första frågorna på enkätformuläret (Bilaga 4). Därför 

blev majoriteten av deltagarna förvånade när frågan om någon av krämerna är veganska dök 

upp. Detta resulterade i att deltagarna inte analyserat något annat än smak och textur och på 

så sätt inte lagt märke till att dessa prover skiljde sig från varandra. Textur och färg på 

krämen kan ha påverkat deltagarnas upplevelse av vad de smakat och de kan ha kopplat en 

smak med färg eller tvärtom som i sin tur påverkat smakupplevelsen (Delwiche, 2004). 

Textur går även att koppla till hörsel och tuggmotstånd. Har produkten ett visst tuggmotstånd 

kan det hjälpa till att avgöra en viss textur vilket bidrar till den totala upplevelsen av 

produkten (Surmacka-Szczesniak, 2002). I detta fall testades produkterna i en lokal med 

många intryck i form av ljud och eventuella dofter. Det veganska provet var syrligare och 

hade en lättare textur i jämförelse med det klassiska provet. Detta kan bero på att det 

klassiska provet innehöll gelatin som stabiliserar och bidrar med textur (Baziwane & He, 

2007). Detta i kombination av miljön kan ha förhöjt den upplevda syran och texturen i 

munnen (Gustafsson et al., 2014). Flertal av deltagarna poängterade att den veganska 

citronkrämen var syrligare och hade passat bäst ihop med en dessert, eller som del i en 

dessert. Citronkräm förekommer på klassiskt sätt ofta tillsammans med tartelett, vilket är en 

dessert med ett frasigt och krispigt skal fylld med citronkräm och toppad med bränd italiensk 

maräng (Blumenthal, 2011). I deltagarnas fall hade det alltså varit mer angenämt att prova 

den syrliga veganska citronkrämen i kombination med söta tillbehör. 

  

 

Metod- och materialdiskussion 
I metod- och materialdiskussionen kommer det att tas upp följande delar: litteratursökning, 

metod och tillagning av vegansk citronkräm och jämförelsetest mellan klassisk och vegansk 

citronkräm. 
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Litteratursökning 
Litteraturen till studien har hämtats på Campus Grythyttans biblioteket samt genom sökning i 

databaser. Det söktes efter vetenskapliga artiklar i Web of Science, Science Direct, Scopus, 

Primo och Google Scholar. Eftersom informationsutbudet var begränsad användes generella 

sökmotorer som Google. Till vissa delar av studien var det svårt att finna önskad information 

från pålitliga och trovärdiga källor som till exempel historia om citronkräm. En problematik 

som uppstod var även att hitta definitionen av Lemon curd, det engelska ordet för citronkräm. 

Informationssökning ledde till artiklar som hänvisade till custard vilket är en komponent 

bestående av ägg, mjölk och socker eller rörsocker. Svaren hittades tillslut i böcker från 

kända konditorer. Det finns många olika tolkade recept på lemon curd från olika konditorer. 

  

Metod och tillagning av vegansk citronkräm 
Både kvalitativ och kvantitativ metod användes i studien i form av triangulering. Bryman 

(2011) betonar att triangulering används som en metod för att öka tilltron till de resultat som 

samlats in i undersökningen. Den kvantitativa delen uppkom när de kvalitativa 

bedömningarna från laborationerna översattes till en bedömning baserad på Likertskalan. 

Hade testerna tillräckligt hög kvalitét i bedömningarna gick de vidare till nästkommande 

laboration. Denna metod ansågs smidig vid bedömning av krämerna, dock hade inte skalan 

behövts om ett utförligt laborationsprotokoll skapats i början av den laborativa delen av 

studien. Ett laborationsprotokoll hade hjälpt till att strukturera upp våra egna anteckningar 

och hypoteser under alla laborationstillfällen. Likertskalan fungerade mer som ett 

komplement än ett hjälpmedel eftersom vi främst bedömde krämerna efter 

bedömningsformuläret och de sensoriska egenskaperna. Det som kvalificerar oss som 

bedömare baseras på våra erfarenheter från Restaurang- och hotellhögskolan, fältarbete samt 

tidigare studier och arbete. Utifrån erfarenheterna som nämnts ansåg vi oss själva 

kvalificerade att göra kritiska bedömningar på kvalitét och livsmedel. Dessa erfarenheter 

märktes av vid tillagning samt provsmakning av krämerna eftersom man tidigt kunde 

upptäcka brister i tillagningsprocessen. Under urval av veganska stabiliseringsmedel 

upptäcktes det att citron jaune sweetened hade rester kvar från fruktkött vid botten av 

förpackningen. Det bildades även klumpar och luftbubblor i Gelespessa och Gelcrem Fred 
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vilket kan berott på att de mixades kalla. För att åtgärda de två problemen behövdes en 

process läggas till i slutet av tillagningen. Krämerna silades och det resulterade i att 

luftbubblor minskades och eventuella klumpar som bildats försvann. 

  

Gelcrem Fred valdes som stabiliseringsmedel under tredje laborationen. Det bestämdes 

genomgående att använda samma tillagningsmetod för att skapa ett jämnt resultat. Först 

värmes margarinet och fick svalna till rumstemperatur (23 °C). Därefter mixades margarinet 

ner i citron jaune och sockerlag. Ifall denna laboration skulle göras på nytt hade det varit 

intressant att använda samma metod som en klassisk citronkräm, där smöret vanligtvis 

tillsätts i slutet när krämen börjat förtjockas (Bilaga 1). Detta hade varit av intresse eftersom 

en hypotes är att margarinet skulle bidragit på samma sätt som smör bidrar i en klassisk 

kylskåpskall kräm, stabilisator samt som smak- och texturgivare. 

  

Jämförelsetest mellan klassisk och vegansk citronkräm 
Den veganska krämen jämfördes med den klassiska krämen i en enkätundersökning. Bryman 

(2011) beskriver att en jämförande metod där olika attribut jämförs mot varandra kan skapa 

en ökad förståelse gentemot produkterna. Testet genomfördes utanför Kantinen på Campus 

Grythyttan. Under testets gång poängterade vissa deltagare att det hade behövts vatten mellan 

testerna för att rena paletten från syra och sötma. Gustafsson et al., (2014) nämner att vid ett 

korrekt sensoriskt test skall vatten finnas att ta del av för att det tidigare provet inte ska 

förstöra det nya. I detta fall handlade det om två krämer med olika mängd syra och sötma och 

för de deltagare som är känsliga kan det ha påverkats vid bedömning. Om detta test i studien 

prövats i kombination med ett blindtest kan ett annat form av insamlat material möjligtvis 

inkommit eftersom det är svårt att skilja på smakegenskaper hos likartade produkter om 

synen tas bort (ibid.). Att utföra testet utanför Kantinen var valt ur ett bekvämlighetsurval. 

Det ansågs att 50 stycken svar från olika deltagare behövde samlas in för att få ett säkert 

resultat. Bekvämlighetsurvalet går ut på att använda sig av deltagare som fanns tillgängliga 

under datainsamlingen (Bryman, 2011).  
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Etisk reflektion om studiens genomförande 
De fyra etiska principerna som nämndes under Etisk planering för studiens genomförande 

togs i beaktning vid den laborativa delen av studien samt vid sensoriskt jämförelsetest. Det är 

av stor vikt att en uppsats följer de fyra etiska aspekterna som är viktig vid en undersökning 

vilket vi tagit hänsyn till (Patel & Davidsson, 2011). Vid jämförelsetestet hade vi ett utskrivet 

informationsblad som täckte deltagarnas rättigheter (Bilaga 5). Vid val av råvaror anser vi att 

ur ett etiskt perspektiv har gjort val som är gynnande för miljön. Inga engångsmaterial av 

plast används i jämförelsetestet utan återvinningsbart material i trä. De citruspuréer som 

använts kommer från det franska företaget Sicoly som köper in frukt från små 

familjejordbruk och odlar enligt ekologiska principer. All frukt baseras på naturliga råvaror 

och vid tillverkning tillsätts enbart socker och vid enstaka tillfällen askorbinsyra (Werners 

Gourmetservice, 2019). Vid tillagning av de klassiska recepten blev matsvinnet minimalt 

eftersom hela ägget togs tillvara samt att zest och juice från citronerna användes (Bilaga 1). 

  

Komplikationer vid samarbete med företag kan förekomma. Dilemman uppsatsförfattare kan 

stöta på är att inte få styra själva vilken riktning de vill att sin studie ska ta. Ännu en 

komplikation kan vara att information som framkommer under datainsamling kan behöva 

döljas. I samarbete med Werners Gourmetservice har vi fått helt fria händer med viss 

vägledning av uppsatsämne. December månad 2018 fick uppsatsförslag skickas av oss till 

Jesper Johansson på Werners Gourmetservice. Ett av dessa förslag finslipats till ett 

uppsatsämne. På så sätt kom vi fram till att göra en studie baserad på veganska 

stabiliseringsmedel. För vår del har vi inte upplevt några dilemman vid samarbetet utan vi 

anser att vi haft ett fint och givande samarbete med Werners Gourmetservice som fungerat 

väl ur ett öppet och etiskt perspektiv. 

  

 

Slutsats 
Studiens slutsats är att det går att utveckla en vegansk citronkräm som till viss del liknar en 

klassisk citronkräm till form, textur och smak. Krämerna skiljer sig i syrlighet och visar under 

jämförelsetestet att den klassiska krämen som var sötast hade störst gillande i smak. Det 

poängterades av deltagarna att den veganska krämen hade fått störst gillande om den serveras 
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tillsammans med någonting sött eftersom den uppfattades för syrlig. Slutsatsen av 

jämförelsetestet är att den klassiska citronkrämen var godast att äta som den var medans den 

veganska krämen hade behövts serveras med någonting sött. Vissa egenskaper en klassisk 

kräm besitter är svårt att efterlikna i en vegansk citronkräm. Ett problem med den veganska 

krämen var att efterlikna färgen på en klassisk citronkräm. Äggula är en råvara som bidrar 

med både färg och stabilisering och eftersom den veganska citronkrämen inte innehåller 

någon äggula blev färgen vitgul. För att få en vegansk kräm med en tilltalande gul färg hade 

det optimala varit att använda ett substitut för äggula vilket skulle lyfta den gula färgen i 

krämen. Slutligen har en ny produkt skapats som efterliknar en klassisk citronkräm till form, 

textur och smak som är frysstabil. 

  

  

Praktisk användning och vidare forskning 
Denna studie kan användas som grund till vidare forskning på veganska stabiliseringsmedel i 

andra komponenter som till exempel pannacotta. I framtiden kan en tränad sensorisk panel 

användas för att djupare undersöka skillnaderna mellan en klassisk och vegansk citronkräm 

samt att en individuell smakprofil kan skapas. Kunskapen i denna studie kan bidra till att 

hjälpa kockstudenter och kockar att skapa sig en förståelse om veganska stabiliseringsmedel. 

Målet är att yrkesutövare ska få en bred inblick i veganska stabiliseringsmedel och 

förhoppningsvis få möjlighet att använda det i den egna verksamheten.  
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Bilaga 1: Grundrecept för klassiska citronkrämer 
Recept av Daniel Roos (A) 
Ingredienser: 

4g Gelatinblad  

60g Citronjuice  

15g Citroner, rivet skal 

250g Smör 

60g Strösocker 

60g Strösocker 

385g Ägg 

Tillvägagångssätt: 

1. Blötlägg gelatinbladen i kallt vatten. 

2. Riv skalet av citronerna och pressa dem sedan. 

3. Koka saften och skalet med smör och första delen socker. 

4. Blanda under tiden ihop andra delen socker med äggen. 

5. När saften kokar tillsätts äggblandningen och nu får krämen koka till 84 °C under 

kraftig omrörning. Tillsätt gelatinbladen, sila och kyl ner krämen. 

  

Recept av Roy Fares (B) 
Ingredienser: 

100g Citronjuice  

180g Strösocker 

30g   Äggula 

55g Ägg 

50g Smör   

Tillvägagångssätt: 

1. Häll citronjuice i en kastrull tillsammans med strösocker och koka upp. 

2. Blanda äggula och ägg i en bunke så sidan om. 

3. Häll citronkoket över äggsmeten och blanda väl. Sänk värmen på spisen och häll 

tillbaka allt i kastrullen under konstant omrörning. Den ska börja tjockna lite lätt. 
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4. Häll den varma krämen i en ren bunke och klicka i smöret och blanda väl. 

Plasta och låt svalna helt i kylen, minst 2-3 timmar. 

  

Recept av Jesper Johansson (C) 
Ingredienser: 

150g Citronjuice + zest från 1st citron 

175g Strösocker 

300g Ägg 

100g Strösocker 

3g Gelatinblad 

200g Smör 

  

Tillvägagångssätt: 

1. Lägg gelatin i vatten. 

2. Koka upp citronjuice, zest och 175g strösocker. 

3. Vispa ägg och 100g strösocker. 

4. Häll det varma citronkoket över äggsmeten och rör om. 

5. Sjud till 84 °C, sila krämen genom en chinois och rör ner gelatinblad. 

6. Montera eller mixa ner smörkuber när äggkrämen gått ner till 38-40 °C. 

7. Plasta och ställ kallt över natten. 
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Bilaga 2: Grundrecept vegansk citronkräm 
Receptet provas på samma bas fast med olika veganska stabiliseringsmedel. 

Ingredienser: 

50g sockerlag (50 % vatten 50 % socker) 

200g Citron Jaune Sweetened 

 Veganskt stabiliseringsmedel 

Tillvägagångssätt: 

1. Värm vatten och socker till en sockerlag, låt kallna. 

2. Mät upp citron jaune sweetened och sockerlag och stabiliseringsmedel tillsammans. 

3. Låt detta koka över 90 °C om stabiliseringsmedlet behöver värmas. Plasta och ställ 

kallt över natten. 

4. (Följ anvisningarna på stabiliseringsmedlet) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

48 



Bilaga 3: Recept på vegansk citronkräm 
Ingredienser: 

Sockerlag: 

½  dl Socker 

½ dl Vatten 

  

25g Sockerlag 

180g Citron Jaune Sweetened 

10g Sudachi 

10g Konatsu 

25g Mjölkfritt margarin 80 % 

7,5g Gelcrem Fred 

  

Tillvägagångssätt: 

1. Koka upp socker och vatten till en sockerlag, låt bli svalt. 

2. Mät rumstempererade citronpuréerna tillsammans i en bunke och ha i angiven mängd 

sockerlag. 

3. Smält mjölkfritt margarin och ställ åt sidan. 

4. Mät upp stabiliseringsmedel och ställ åt sidan. 

5. Mixa ihop citruspuréer med rumstempererat (23 °C) mjölkfritt margarin med 

handmixer till margarinet löst upp sig i puréerna. 

6. Tillsätt angiven mängd stabilisering och mixa till krämen börjat förtjocka sig. 

7. Sila genom pipsil. 

8. Markera upp kräm i lämpligt kärl och låt kallna. Krämen kommer ha stabiliserats sig 

inom 1-3 timmar i kyl. 
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Bilaga 4: Jämförelsetest 
  

Vad är ditt kön? 
  

Man Kvinna Annat 

  

  

Vilken av krämerna har godast smak? 

  

Prov 245 Prov 756 

  
  

 Vilken av krämerna anser du har mest angenäm textur eller 
konsistens? 

  

Prov 245 Prov 756 

  
  

Tror du att någon av krämerna är veganska? 
  

Ja Nej 

  
  

Om ja, vilken av krämerna tror du att det är? 
  

Prov 245 Prov 756 
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Bilaga 5: Informationsblad 

Informationsbrev 
Hej! 

  

Vi, Sabina Gustafsson Kickmaier och Ida Glimne går tredje året på programmet Kulinarisk 

kock och måltidskreatör vid Restaurang-och Hotellhögskolan på Örebro universitet. 

Inför vårt examensarbete gör vi en studie om stabiliseringsmedel. Syftet med studien är att 

undersöka olika mängder stabiliseringsmedel och dess viskösa förmåga. Din identitet 

kommer att skyddas genom att provningen är helt anonym och vi kommer inte att behandla 

några personliga uppgifter. Utöver oss två kommer vår handledare och examinator ta del av 

materialet. Deltagande är frivilligt och du kan när som helst dra dig ur. Det slutliga arbetet 

kommer att lämnas in för slutlig bedömning den 10 juni 2019. Studien kommer att publiceras 

online i forskningsarkivet DiVA. Vid intresse skickar vi gärna resultatet till dig som deltar i 

studien. 

  

Tack för att du deltar i vår undersökning! 

Kontaktinformation: 

Ida Glimne, Idaglimne@hotmail.com – 0735329360 

Sabina Gustafsson Sabina.kg@hotmail.com – 0707723685 

  

Handledare: Stefan Wennström, Universitetslektor vid Restaurang- och hotellhögskolan på 

Örebro universitet 

Stefan.wennstrom@oru.se – 019302015 

  

Ida Glimne & Sabina Gustafsson Kickmaier 

Datum: 29 april 2019 
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Bilaga 6: Sökmatris 
 

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 1: 
Lästa titlar 

Urval 2: 
Lästa abstrakt 

Urval 3:  
Lästa artiklar i 
full text 

Urval 4:  
Antal artiklar 
använda i studien 

11/4 Google 
Scholar 

Lemon curd 
history 

5340 70 3 1 0 

17/4 Google 
Scholar 

Sensory, 
food, quality 

1970 
000 

251 125 3 1 

9/4 Web of 
Science 

“Vegetarian 
lifestyle” 

24 20 13 2 0 

9/4 Web of 
Science 

Vegetarian, 
Vegan, 
lifestyle 

85 45 25 2 1 

10/4 Web of 
Science 

Maltodextrin
s 

872 40 5 2 1 

10/4 Web of 
Science 

xanthan 
gum, use 

2937 20 4 2 1 

10/4 Web of 
Science 

agar agar 57 467 55 30 2 0 

10/4 Web of 
Science 

agar agar, 
dessert 

15 15 3 1 0 

10/4 Web of 
Science  

rhodophycea
e, agar 

40 28 10 3 0 

10/4 Web of 
Science 

Gelling 
agents, 
polysacchari
des 

850 50 35 4 1 

11/4 Web of 
Science 

Properties of 
gel, dessert 

117 80 54 4 1 
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11/4 Web of 
Science 

Eggs, dessert 104 85 35 2 1 

1/4 Science 
Direct 

vegetarian 18.246 100 20 3 1 

2/4 Science 
Direct 

Properties of 
pectin 

2997 100 40 5 1 

11/4 Primo “Lemon 
custard” 

236 110 40 2 0 

10/4 Scopus “Modified 
potato 
starch” 

114 51 25 1 0 

10/4 Scopus “Modified 
potato 
starch”, 
dessert 

4 4 2 1 1 

17/4 Google 
scholar 

vegetarian 
statistics 
sweden 

12300 50 4 2 1 

17/4 Science 
Direct 

vegetarian, 
static 

760 20 2 1 0 

25/4 Science 
Direct 

vegan diet 
development 

2865 49 4 1 1 

25/4 Scopus Vegetarian 
future 

263 20 3 1 1 
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