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Förord 

 

Vi har studerat måltidskunskap och värdskap i tre fantastiska år där vi har utvecklat våra 

kunskaper och sinnen inom mat och dryck. Under utbildningen har vi förstått vikten av att 

följa med i utvecklingen av nya smaker och kombinationer, vilket har lett till denna studie om 

lakrits. Författarna är förbryllade över att så lite vetenskapligt förankrade studier är gjorda om 

sötsaker och vin i kombination, varför denna studie känns relevant för fortsatt forskning. 
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Sammanfattning 
 

 

Inledning: Intresset för nya kombinationer och smakupplevelser växer ständigt. Lakrits är ett 

populärt men relativt outforskat område inom mat- och vinvärlden.  

 

Syfte: Syftet med undersökningen är att studera hur söt- respektive saltlakrits påverkar 

intensiteten av olika egenskaper i vin och att ta reda på vilken kombination som föredras av 

konsumenter.   

 

Metod/material: För att kunna besvara studiens syfte använde författarna sig av två sensoriska 

undersökningsmetoder. Den första metoden var ett preferens- och gillandetest med 

konsumenter och den andra var ett beskrivande test. 

 

Resultat: Undersökningen visade att av de utvalda smakegenskaperna i vin var det upplevelsen 

av sötma och lakrits som förändrades mest. Preferenstestet visade att kombinationen av 

saltlakrits och ett sött rött vin var den som flest föredrog. 

 

Slutsats: Den smakegenskap i vin som påverkades mest i kombination med lakrits var sötma. 

Som tidigare studier visar kräver sötma i mat ett vin med sötma.  

 

Nyckelord: glycyrrhizin, kombination, sensorisk analys
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Inledning 

Sedan flera år tillbaka har provningar med choklad och vin eller ost och vin i kombination 

varit vanligt förekommande. Företeelsen att kombinera populära produkter i förhoppning om 

att hitta nya spännande kombinationer är något som tilltalar oss. I yrkesrollen som kock och 

sommelier är det viktigt att ligga i utvecklingens framkant och hela tiden sträva efter att hitta 

det som är nytänkande i form av kombinationer och smaker.  

 

Intresset för lakrits har fullkomligt exploderat de senaste åren. År 2009 anordnades 

Lakritsfestivalen i Stockholm för första gången och den blev en given succé. När det i april 

2012 återigen var dags för den populära lakritsfesten hade arrangemanget flyttat till större 

lokaler och utbudet av produkter, föreläsningar och provningar hade utökats. Bland annat 

hölls provningar med lakrits och vin i kombination, något som tros kunna bli en het trend. Till 

hösten 2012 kommer Spritmuseet i Stockholm anordna en lakritsutställning där 

dryckesprovningarna utökas med både sprit och öl. Hur ska man då tänka vid valet av dryck 

till lakrits? Vilka egenskaper i drycken fungerar ihop med lakritsens unika smak? 

Bakgrund 

I detta kapitel förklaras grundläggande hur doft och smak upplevs och vilka egenskaper som 

kan återfinnas i mat och vin. I korthet beskrivs lakrits och dess användningsområden. Det ges 

en överblick i klassiska mat- och vinkombinationer från en populärkulturell synvinkel. 

Harrington, McCarthy och Gozzi (2010) skriver att det enbart finns en handfull vetenskapliga 

studier om mat och vin, där de flesta handlar om ost och vin. Studier om sötsaker och vin i 

kombination tycks vara ett ämne som är vetenskapligt outforskat. 

 

Mat och vin i kombination 

Mat och vin i kombination är något som ofta nämns i mat- och vintidningar, böcker och i 

media. Nygren, Gustafsson och Johansson (2002) menar att författare ofta ger logiska 

förklaringar för sina påståenden, men att det sällan finns någon vetenskaplig förankring till 

varför kombinationerna fungerar. Michel Roux Jr skriver i sin bok Matching Food & Wine att 

kombinera mat och vin handlar om eget tycke, men att en bra tumregel är att tänka på vinet 
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som en kryddning till maten (Campbell, 2005). Dolk och Forslin (2006) menar att för att få en 

balans mellan mat och vin kan smakerna kombineras eller kontradikteras, något som 

Harrington (2006) instämmer i. Enligt Billing (2011) är det balansgången mellan det goda och 

det äckliga som ger det riktigt delikata i både mat- och vinvärlden. När mat och vin 

kombineras eftersträvas att de båda ska vinna på att serveras tillsammans (Systembolaget, 

2001). Det är något som även Billing (2011) tar upp i sin undersökning där mat och vin 

tillsammans beskrivs som …”en helhet större än de enskilda delarna”. För att få fram de bästa 

kombinationerna är det viktigt att balansera syra, sötma, strävhet och bitterhet i vinet såväl 

som i maten (Dolk & Forslin, 2006). 

 

Klassiska kombinationer 

Det ligger viss sanning bakom de klassiska rekommendationerna med rött vin till kött och vitt 

vin till fisk, menar Dolk och Forslin (2006). Harrington (2006) anser att det är här kunskapen 

om mat och vin i kombination tar stopp för många. Trots detta är ett enkelt knep i mat- och 

vinkombinationer att servera lättare mat med lättare vin och tyngre mat med tyngre vin 

(Harrington, 2006). Det går dock inte att ha det som en bestämd regel när det kommer till att 

välja vin till mat. Olika länder har egna regler för hur en kombination ska vara, enlig 

Harrington (2006) menar amerikanerna att ”smakar det bra passar det ihop” medan italienarna 

letar efter ett komplement eller en kontradiktion. Harrington (2006) anser att det inte finns en 

kombination som passar alla utan belyser vikten av att kunna lyssna till vad gäster tycker och 

anpassa valet därefter. Klassiska kombinationer i kontradiktion är när en krispig Sauvignon 

Blanc serveras tillsammans med en bit grillad fisk (Harrington, 2006) och en kompletterande 

kombination är när smaken av svarta vinbär i en Cabernet Sauvignon möts av en 

svartvinbärssås (Dolk & Forslin, 2006). När sötsaker ska kombineras med vin är en regel att 

vinet ska vara sötare än det man äter (Berens, 2008). Enligt Berens (2008) försöker sötman ta 

över vinets sötma och kräver därför ett vin med restsötma eller hög alkoholhalt.  

 

Vinets egenskaper 

Harrington (2006) nämner syra och sötma som de två främsta smakkomponenterna när vin 

kombineras med mat. Enligt Dolk och Forslin (2006) kan även en viss sälta eller 

mineralkaraktär som påminner om sälta förekomma i till exempel torr sherry. Vin har även 

fyra primära texturer som inkluderar tanniner, alkohol, ekfatskaraktär och fyllighet 
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(Harrington, 2006). Tanniner finns naturligt i druvskal, kärnor och stjälkar och upplevs som 

en sträv känsla i munnen (Robinson, 2006, s 680). Vinets tanniner beror på hur mycket av 

skal, kärnor och stjälkar som har använts i vinmakningsprocessen och till viss del även på 

ekfatslagring. Via ekfatslagring kan även olika ekfatskaraktärer tillföras till vinet och 

Robinson (2006, s 492) nämner att volatila fenoler som påminner om kryddighet och rökighet 

samt aldehyder som t.ex. vanillin är vanligt förekommande. Alkohol har inte bara en 

berusande effekt utan påverkar även viskositeten i vinet (Robinson, 2006, s 259). Viskositet 

tillsammans med sockermängd är direkt relaterat till hur fylligt vinet upplevs (Robinson, 

2006, s 755). Berens (2008) menar att känslan av alkohol upplevs som söt och fyllig. 

 

Samspelet mellan grundsmakerna salt, sött, surt, beskt och umami beskrivs av Keast och 

Breslin (2002) som att när två grundsmaker kombineras är det möjligt för denna förening att 

påverka smakreceptorerna som vanligtvis associeras med en annan smak. Jamais (2005) 

menar att i ett vin med både hög sötma och syra upplevs syran betydligt lägre än den skulle 

göra enskilt, vilket styrker Keasts och Breslins påstående. Förekomsten av sötma i vinet gör 

att sötma och hetta i maten dämpas och rätten upplevs som både friskare och beskare 

(Systembolaget, 2001). Syra i vinet gör att sötma i maten upplevs högre medan friskheten, 

beskan och hettan dämpas. Paradoxalt nog minskar upplevelsen av syra om man kombinerar 

syrlig mat med syrligt vin (Systembolaget, 2001). Detta är exempel på adaptation, vilket 

Lawless och Heymann (1998) förklarar som att när smaklökarna utsätts för en och samma 

smak under en längre tid sker en anpassning och känsligheten för den smaken minskar. Enligt 

Dolk och Forslin (2006) kan syra beskrivas som frisk eller sur och ett vin med hög syra ger 

bra kombinationer med mat. Beska i vinet ökar upplevelsen av beska och sötma i maten och 

minskar upplevelsen av syra och sälta (Systembolaget, 2001). Däremot kan tillsättning av syra 

och sälta dämpa den totala beskan och harmoniera kombinationen (Keast & Breslin, 2002). 

 

Matens egenskaper 

Dornenburg och Page (2006) menar att syrligt mot salt och sött mot salt är klassiska 

välfungerande kombinationer. Sött vin tillsammans med blåmögelost är en kombination som 

är given i sammanhanget. Sälta agerar som en smakförstärkare till maten men dämpar sötma, 

strävhet och beska i drycken (Karlsson, 2012). Kroeze och Bartoshuk ger i Keast och Breslin 

(2002) kombinationen salt och beskt som ett exempel där den upplevda känslan av beska 

dämpas. Intensiteten av beskan upplevs enbart lägre när de två smakerna är kombinerade 
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jämfört med applicering separat på vardera sidan av tungan. Jackson (2009) förklarar att 

sötma i maten ökar upplevelsen av beska, syra och tanniner i vinet, men minskar upplevelsen 

av sötma. Naturlig sötma finns i många råvaror som t.ex. rotfrukter, stekt lök och frukter 

(Dolk & Forslin, 2006). Även syra finns naturligt i vissa råvaror och gör att vinet upplevs 

sötare men mindre syrligt, beskt och tanninrikt. Dolk och Forslin beskriver beska som en 

besvärlig grundsmak eftersom beska i maten förhöjer upplevelsen av beska i vinet. 

 

Lakrits  

Lakrits tros ursprungligen härstamma från sydvästra Asien och utvinns ur rötterna av växten 

Glycyrrhiza glabra (McGee, 2004). Släktnamnet Glycyrrhiza härstammar från grekiskans ord 

glykos och rhiza, vilka översätts med söt och rot (Hayashi & Sudo, 2009). Lakritsplantan är 

en hög buske som tillhör familjen ärtväxter (Isbrucker & Burdock, 2006). Det ämne i 

lakritsroten som ger den dess karaktäristiska smak heter glycyrrhizin (Hayashi & Sudo, 2009). 

Enligt Isbrucker och Burdock (2006) sägs denna substans vara 50 gånger sötare än strösocker.  

 

Sedan århundraden tillbaka har lakritsplantan använts som en medicinalväxt (Isbrucker & 

Burdock, 2006). Tack vare sin hormonlika struktur påverkar glycyrrhizinet människokroppen 

på olika sätt, vissa med positiv verkan och andra med negativ (McGee, 2004). Det sägs bland 

annat kunna lindra hosta, feber, astma, matsmältningsproblem och har även använts som 

laxeringsmedel (Isbrucker & Burdock, 2006). Glycyrrhizin kan dock även störa de normala 

nivåerna av mineraler och blodtryck och bör därför intas med måttfullhet (McGee, 2004). 

Enligt Livsmedelsverket (2007) bör ett intag av mer än 100 mg per person och dag undvikas, 

vilket motsvarar cirka 50 gram lakritskonfekt. 

 

Utöver användandet av glycyrrhizin i medicinskt syfte används det även som ett naturligt 

sötningsmedel, som smaksättning av tobak, för att ge färg och smak till mörk öl och framför 

allt i konfektyr (Hayashi & Sudo, 2009). För att få ut smaken ur lakritsplantan torkas och 

krossas rötterna för att sedan kokas ner till ett extrakt (Isbrucker & Burdock, 2006). Extrakt 

från lakritsroten innehåller flera olika kemiska föreningar, som bland annat olika sockerarter 

och aminosyror (Hayashi & Sudo, 2009). När extraktet koncentreras genomgår dessa 

föreningar brunfärgningsreaktioner där olika smak- och färgämnen produceras (McGee, 

2004). Då glycyrrhizin används som sötningsmedel kan det ge en oönskad brunfärgning av 
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produkten, vilket resulterar i att dess värde inom mat- och dryckesindustrin är lågt (Isbrucker 

& Burdock, 2006). Enligt Isbrucker och Burdock (2006) kan ytterligare en anledning till dess 

låga värde vara att sötman i glycyrrhizinet försvagas i sura lösningar, som till exempel i vissa 

drycker. 

 

Enligt McGee (2004) har lakrits en komplex arom med toner av mandel och blommighet, men 

det är den påtagliga sötman som är utmärkande. Glycyrrhizinets sötma byggs sakta upp för att 

sedan dröja sig kvar i munnen, vilket är något som inte tilltalar alla (Hayashi och Sudo, 2009). 

Vidare menar Hayashi och Sudo (2009) till exempel att japaner inte tycker om glycyrrhizinets 

långvariga smak och därför inte uppskattar lakritsgodis medan McGee (2004) skriver att 

skandinaver har en förkärlek för saltlakrits, vilket är något som anses vara otänkbart i övriga 

världen. I Skandinavien har intresset för lakrits ökat betydligt de senaste åren. Martin 

Jörgensen
1
, grundare av Lakritsfabriken i Ramlösa och även utbildad sommelier, talar om 

vissa likheter i odling av vin och lakrits i fråga om ursprung och terroir. Vidare talar 

Jörgensen om hur intresset för att hitta nya användningsområden och kombinationer med 

lakrits blir allt större. Karlsson (2012), utbildare i dryck från Spritmuséet i Stockholm, anser 

att sötman i lakrits fungerar som en brygga som gör kombinationen mellan lakrits och vin 

med en viss sötma intressant. 

 

Upplevelsen av smak 

Alla intryck vi får från vår omvärld tas in med hjälp av våra sinnen. Lust och nyfikenhet 

väcks och våra begär stillas. Meilgaard, Civille och Carr (2007) skriver att människan har fem 

sinnen; smak, doft, hörsel, känsel och syn. I detta avsnitt beskrivs doft och smak. 

 

Doft 

Enligt Meilgaard et al. (2007) fångas luftburna luktämnen upp antingen direkt via näsborrarna 

eller bakvägen via svalget. Det senare alternativet är viktigt för hur vi upplever det som på 

engelska benämns som flavour. Systembolaget (2001) anser att det inte finns något 

motsvarande ord i det svenska språket. Det närmaste är ordet arom, vilket ofta syftar till 

väldoftande ämnen (Nationalencyklopedin, 2012). Luktämnena tas upp av miljontals små 

                                                 

1
 Muntlig uppgift, 2012-04-22. 
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hårlika cilier som täcker luktepitelet, en slemhinnefläck i övre delen av näshålan (Meilgaard 

et al., 2007). Forskare kan inte definitivt säga hur det går till när luktreceptorerna skickar 

signaler till hjärnan (Meilgaard et al., 2007). Styger, Prior och Bauer (2011) menar att 

doftämnen uppfattas orthonasalt (via näsan) och retronasalt (via svalget) och transporteras 

med slem till receptorer belägna på nervceller där signalöverföringen inträffar. Enligt 

Chandrashekar, Hoon, Ryba och Zuker (2006) sker en sammankoppling i hjärnan av intryck 

från näsa och mun. Det är lätt att förstå hur stor roll doften spelar om man tänker på hur lite 

mat smakar när näsan är täppt.  

 

Smak 

Människan har receptorer på tungan och långt bak i gommen som uppfattar smak (Kovacic & 

Somanathan, 2012). Enligt Chandrashekar et al. (2006) finns det olika typer av receptorer. På 

tungspetsen finns foliate papillae
2
, längs tungans sidor sitter fungiform papillae

3
 och på 

tungans bakre del finns circumvallate papillae
4
.  

 

Forskare talar om de fem grundsmakerna; sött, salt, syrligt, beskt, umami och den senaste 

upptäckten, den eventuellt sjätte grundsmaken, kokumi (Kuroda et al., 2012). Kokumi 

beskrivs mer som en känsla i munnen snarare än en smak (Kuroda et al., 2012). Umami 

återfinns i fisk, skaldjur och i vissa grönsaker som till exempel tomat (Systembolaget, 2001). I 

sin renaste form finns umami som natriumglutamat, ett salt som sägs kunna förstärka en 

råvaras egen smak (Chandrashekar et al., 2006). Ordet kommer från det japanska språket och 

betyder delikat, smakrik och smakförhöjd (Jamais, 2005). Chandrashekar et al. (2006) menar 

att samtliga grundsmaker upplevs på alla receptorer i munnen, men i olika intensitet. Senare 

forskning visar att fungiform papillae på tungspetsen endast svarar på sött och salt medan 

circumvallate papillae, längst bak på tungan, är känsliga för grundsmakerna surt och beskt 

(Kovacic & Somanathan, 2012). Jamais (2005) menar att syra är den smak som flest är 

känsliga mot, troligen eftersom många förknippar smaken med omogen frukt. Sälta är av den 

karaktären att den inte gör sig påmind förrän den antingen saknas eller finns i överflöd 

(Systembolaget, 2001). Det är dock sällan vi äter helt osaltad mat. Enligt Jamais (2005) 

                                                 

2
 Bladformiga papiller (Hermansson, 1998). 

3
 Svampformiga papiller (Hermansson, 1998). 

4
 Vallgravspapiller (Hermansson, 1998). 
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upplever de flesta sötma som mjukt, vilket kan vara anledningen till att det är den smak som 

är lättast att tycka om.  

 

Karlsson (2012) talar om sötma som den brygga som möjliggör nya kombinationer och 

Berens (2008) menar att sötsaker kräver söta viner. Stämmer det att söt lakrits behöver mötas 

med ett sött vin? Billing (2011) skriver om helheten av en kombination som större än de olika 

komponenterna var för sig. Om två omtyckta produkter som vin och lakrits kombineras, blir 

då helheten något utöver det vanliga?  

 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att studera hur söt- respektive saltlakrits påverkar intensiteten 

av olika egenskaper i vin och att ta reda på vilken kombination som föredras av konsumenter.   

 

Frågeställning 

Hur påverkar söt- respektive saltlakrits intensiteten av ett vins egenskaper? 

Vilken kombination föredras och finns det någon koppling till förändringen av egenskaperna? 

 

Metod och material 

Metod- och materialavsnittet beskriver de val och beslut som fattats och som leder fram till 

studiens resultat (Bryman, 2011). Avsnittet beskriver tillvägagångssätt, tekniker och de urval 

som gjorts. Sensoriska test har genomförts så länge människor har utvärderat kvalitet på mat, 

dryck och andra konsumtionsvaror, men det var först under 1900-talets mitt systematiskt 

strukturerade beskrivningar användes i forskningssyfte (Meilgaard et al., 2007). De sensoriska 

metoderna som har använts i denna studie är beskrivande test och preferenstest. 
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Metodval 

För att få ut så mycket användbar information som möjligt är det viktigt att använda sig av rätt 

metod vid rätt tillfälle (Lundgren, 1991). Bryman (2011) talar om två olika 

forskningsstrategier; kvantitativ och kvalitativ forskning. Den kvantitativa forskningen 

betonar kvantifiering, eller siffror, vid insamling och analys av data och den kvalitativa 

forskningen lägger vikt på ord och ordets betydelse. I den kvantitativa forskningen är också 

mätning ett viktigt verktyg (Bryman, 2011). Mätningen ger möjlighet att beskriva hårfina 

skillnader mellan människor och att upptäcka tydliga variationer. Bryman menar att 

mätningen utgör grunden för mer exakta beräkningar av relationen mellan begrepp. Den här 

studien är kvantitativt inriktad och metoderna används som verktyg för att ta reda på 

intensitetsförändringar och gillande. Vidare anser Bryman (2011) att en undersöknings 

reliabilitet och validitet är viktiga. Det innebär att undersökningen kan göras om på nytt med 

liknande resultat och att rätt test för undersökningens syfte används. För att öka dessa bör 

panelmedlemmarna tränas och ett större antal bedömningar göras. Enligt Lundgren (1991) är 

det mest praktiskt att dela in metoder för sensorisk analys i två huvudgrupper; analytiska test 

och konsumenttest. Ett analytiskt beskrivande test och ett preferens- och gillandetest med 

konsumenter valdes ut för att besvara studiens syfte. 

  

Konsumenttest: preferens- och gillandetest 

Lundgren (1991) förklarar preferenstest som ett test för att beskriva konsumenters gillande för 

en produkt. Genom att analysera data från testet går det att utläsa vilken produkt 

konsumenterna föredar, eller i detta fall vilken kombination som föredras. Vid gillandetestet 

presenteras ett eller flera kodade prover i okänd ordning för konsumenten där uppgiften är att 

kryssa för hur mycket han/hon tycker om produkten på en redan innan bestämd hedonisk 

skala. Skalan sträcker sig i sju steg från tycker mycket illa om, tycker illa om, tycker något illa 

om, tycker varken bra eller illa om, tycker något bra om, tycker bra om till tycker mycket bra 

om (Lundgren, 1991). En udda numrerad skala ger en mittpunkt vilket innebär att det finns en 

neutral ståndpunkt och lika många positiva som negativa valmöjligheter (Meilgaard et al., 

2007). Det innebär en balans mellan valen vilket ger det tydligaste resultatet. I vissa fall 

händer det att konsumenterna anger att de tycker lika mycket om två eller flera av proverna 

(Lundgren, 1991). Genom att lägga till en fråga där de tvingas till ett val kan en kombination 

urskiljas som en favorit. För att ett preferenstest skall betraktas som trovärdigt behövs ett 50-
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tal eller fler deltagare som enskilt utför testet utan påverkan från varandra (Meilgaard et al., 

2007). Bryman (2011) förklarar att generellt ger fler deltagare i undersökningar större 

precision och att resultatet kan appliceras på en större samhällsgrupp.  

 

Analytiskt test: beskrivande test 

Beskrivande analys går ut på att hitta och beskriva produkters kvalitativa egenskaper som 

utseende, doft, smak, ljud och textur (Meilgaard et al., 2007). När egenskaperna för de olika 

proverna valts ut konstrueras skalor för att mäta och bedöma intensitet (Lundgren, 1991). 

Skalan bör vara femton centimeter lång där noll betyder att egenskapen inte alls återfinns i 

produkten medan femton innebär full intensitet (Meilgaard et al., 2007). Panelen bör bestå av 

10-12 personer, vara tränad och överens om vad egenskaperna som ska bedömas innebär och 

på ett likvärdigt sett genomföra testet (Lawless & Heymann, 1998). Bedömargruppen används 

här som ett instrument för att analysera sensoriska skillnader och bör därför väljas ut för sin 

förmåga att uppfatta faktiska skillnader, snarare än att bidra med egna värderingar om 

produkten (Lundgren, 1991). Den kvantitativa aspekten av testet är att bedöma intensiteten av 

de olika egenskaperna snarare än vilka egenskaperna är (Meilgaard et al., 2007). 

 

Material 

I det här avsnittet följer en beskrivning om hur materialvalet gick till. Studiens tre viner 

beskrivs, vilka egenskaper som studeras och hur framställningen av lakrits gick till.  

 

Förstudie och val av vin 

Studiens tre viner valdes ut genom en förstudie som genomfördes av författarna. Förstudien 

omfattade ett 30-tal viner från olika ursprung, pris och karaktäristik som provades 

tillsammans med lakrits. Flertalet viner valdes bort direkt med hjälp av författarnas tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Resultatet av studien blev att tre röda viner med olika alkoholhalt 

och sockermängd valdes ut för att dels passa till lakrits men också för att uttrycka skillnader i 

karaktäristik, alkohol och socker. Första vinet blev Peter Lehmann The Barossa, ett 

australiensiskt vin gjort på druvan Shiraz. Australien producerar ofta vin med hög alkoholhalt 

och vinets smakbild består ofta av choklad och lakrits (Robinson, 2006, s 627). Valet av det 

andra vinet föll på Luigi Righetti Recioto della Valpolicella, ett sött vin som görs på en 
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druvsammansättning där Corvina har den största andelen. Vinet tillverkas på mycket mogna, 

torkade druvor och har ett kraftfullt, någorlunda tanninrikt uttryck med en tydlig association 

till röda körsbär (Robinson, 2006, s 562: 205). Det sista valet föll på Kopke Fine Ruby, ett 

portvin som tillverkas på ett antal druvor där den främsta druvsorten är Touriga National. Ett 

portvin kan vara allt från lätt till kraftigt och ungt till lagrat, Ruby Port är ett ungdomligt och 

fruktigt portvin med hög alkoholhalt (Robinson, 2006, s 536-540). Med hjälp av erfarenhet 

och systematisk provningsmetodik som grundar sig i WSET Systematic Approach to Tasting 

Wine (WSET, 2011) valdes vinerna ut för att spegla eller kontrastera aromer och smaker i 

lakrits. I tabell 1 följer information om vinerna från leverantör och Systembolaget. Vidare 

följer författarnas beskrivning av vinerna samt en presentation av de egenskaper som 

studerades. 

 

Tabell 1. Fakta om studiens viner till konsumenttest och preferens- och gillandetest. (Janake wine group, 2012; 

Systembolaget, 2012a; Systembolaget, 2012b). 

Vin Peter Lehmann The Barossa  Recioto della Valpolicella Kopke Fine Ruby 

Producent Peter Lehmann Wines Luigi Righetti Kopke 

Importör Spendrups Bryggeri AB Janake wine group Prime wine Sweden AB 

Druva Shiraz Corvina, Rondinella, Molinara Field Blend 

Årgång 2009 2010 NV 

Ursprung Barossa Valley, Australien Veneto, Italien Douro, Portugal 

Alkoholhalt 14,5 % 12,5 % 20 % 

Socker < 5 g/l 80 g/l 94 g/l 

Pris 119;- 159;- 99;- 

 

 

Peter Lehmann The Barossa 

Vinets färg är rubinröd med lila inslag och doften är stor och domineras av söta mörka frukter 

och lakrits tillsammans med en svag doft av cederträ. Vinet är torrt och har en rund karaktär 

med smaker av mörka bär, sötlakrits, eukalyptus och choklad. Det finns en antydan till syra i 

form av röda vinbär. Bakom frukten finns en känsla av tanninstruktur som inte riktigt kommer 

fram. Med en hög alkoholkänsla får vinet ett kraftfullt avslut. 

 

Recioto della Valpolicella 

Färgen är djupt rubinröd och doften domineras främst av söta röda och mörka frukter 

tillsammans med ek och en angenäm örtighet. Smaken är rund och söt, men inte påtagligt söt, 

den upplevs sammansatt med välbalanserad tanninstruktur. En lätt och blommig palett som 
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domineras av söta körsbär, blåbär, färska örter och en svag ekfatskaraktär. Alkoholen känns 

balanserad och avslutet är sött med efterhängande solmogen frukt. 

 

Kopke Fine Ruby 

Vinet är ljust rubinfärgat och doftar sött fruktigt med röda körsbär, blåbär och svenska 

trädgårdsplommon. Vinet är alkoholstarkt med en tydlig söt karaktär, smaken domineras av 

frukter som körsbär och röda vinbär. En svag tanninstruktur och en antydan till kryddighet 

återfinns i eftersmaken. Avslutet är eldigt och fruktdominerande med alkohol som hänger 

kvar längre än frukten vilket gör vinet lite obalanserat. 

 

Egenskaperna som valts ut återfinns i olika grad i samtliga viner och representeras av 

grundsmaker, munkänslor och flavours. Specifika frukter och bär har kategoriserats som 

mörka bär respektive röda bär för att göra det enklare för testpanelen samt att frukten varierar 

något i vinerna. Egenskaperna som användes är sötma, syra, tannin, lakrits, röda bär, mörka 

bär och alkohol. 

 

Val av lakrits 

Under processen med att välja ut lämpliga viner för studien provades dessa i kombination 

med både söt- och saltlakrits. Detta för att se om lakritsens söta respektive salta 

smakegenskaper hade olika inverkan på vinerna. I det första skedet användes lakrits av hög 

kvalitet från den danska producenten Johan Bülow. Med tanke på att författarna studerar till 

kulinarisk kock respektive sommelier fanns intresse och önskan om att tillverka egen lakrits. 

Flertalet provlagningar, laborationer och provsmakningar genomfördes för att nå önskad smak 

och konsistens. Slutresultatet blev en söt- och en saltlakrits.  

 

Recept för cirka 60 bitar lakrits: 

 Blanda samman 250 gram melass, 2,5 gram rålakritspulver och 1 gram anis med cirka 

100 gram vetemjöl i en bunke. (För saltlakrits tillsätts även 2,5 gram ammoniumklorid 

[salmiak] ) 

 Ställ bunken över vattenbad och rör kraftigt. 

 Blanda ner mer vetemjöl, rör om och låt massan koka ihop. Fortsätt tills önskad 

konsistens uppnåtts. Om mörkare färg önskas tillsätts några droppar svart hushållsfärg. 

 När massan svalnat rullas massan ut till långa stänger som skärs till önskad längd. 
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Lakritsen som användes vid de sensoriska testerna var mjuk och lite seg i konsistensen. 

Färgen var svart med en något brun nyans. Både den söta och den salta lakritsen tillverkades 

med samma grundrecept (se recept ovan). Smaken var söt med tydlig lakritskaraktär. Den 

salta lakritsen hade även en ton av salmiak. Lakritsen var formad som små cylindrar med en 

vikt av cirka fem gram styck.  

 

Nedan följer en beskrivning i tabell 2 av vilka kombinationer som användes för båda testerna. 

Tre viner kombinerades med två sorters lakrits vilket utgjorde sex olika kombinationer. 

 

Tabell 2. De utvalda kombinationerna till konsumenttest och preferens- och gillandetest. Tre viner tillsammans 

med två olika lakritssorter. 

Kombination Vin Lakrits 

1 Peter Lehmann The Barossa Söt 

2 Recioto Della Valpolicella Söt 

3 Kopke Fine Ruby Söt 

4 Peter Lehmann The Barossa Salt 

5 Recioto Della Valpolicella Salt 

6 Kopke Fine Ruby Salt 

 

Etik 

Som Bryman (2011) skriver finns det grundläggande principer som gäller vid svensk 

forskning. Dessa rör frivillighet, anonymitet, konfidentialitet och integritet. Vid denna studie 

informerades deltagarna om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt, resultaten 

behandlades konfidentiellt och att inga personuppgifter lämnades ut. 

 

Urval 

De två sensoriska testerna genomfördes med olika paneler. För preferenstestet med 

konsumenter användes en otränad panel. Från början bestod panelen av 57 personer men efter 

bortfall kvarstod 48 personer varav 26 kvinnor och 22 män. Åldersspannet sträckte sig från 

23-70 år. Deltagarna valdes ut för att de alla hade ett intresse för vin, men utan några särskilda 

förkunskaper i vinprovningsmetodik. Anledningen till detta var att få konsumentens åsikter 

om vin och lakrits utan att deltagarna analyserade kombinationerna för ingående. Syftet med 

studien presenterades och deltagarna fick därefter anmäla sig frivilligt. För det beskrivande 
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testet valdes en grupp av mat- och vinintresserade personer ut. Samtliga hade olika bakgrund, 

men var vana vid att prova vin och att göra sensoriska bedömningar. Panelen bestod efter två 

bortfall av tio personer i åldrarna 26-70, varav sex kvinnor och fyra män från VinContoret. 

Urvalet sträcker sig således mellan den gemene konsumentpanelens syn till den mer 

strukturerade, kunniga och analytiska konsumenten. 

 

Genomförande 

Preferenstestet med konsumenter ägde rum den 13 april 2012 i provningslokaler på 

VinContoret i Örebro. Under en tidsperiod av tre timmar anlände deltagarna fortlöpande. 

Bedömarna bjöds in, åtta i taget, i ett provningsrum där viner, lakrits och protokoll fanns 

uppdukat. Uppgiften beskrevs och tydliggjordes, så att samtliga deltagare var införstådda med 

hur testet skulle genomföras. Det är väl konstaterat att en konsument påverkas av 

produktinformation när vin bedöms menar Siegrist och Cousin (2009) och för att undvika 

detta serverades vinerna ur svarta kodade glas. Lakritsen serverades ur vita plastkoppar 

markerade med söt respektive salt. Såväl viner som lakrits serverades vid rumstemperatur. 

Deltagarna ombads att först prova de tre vinerna ihop med söt lakrits för att sedan upprepa 

provningsproceduren med den salta lakritsen. Det fanns inga uppsatta krav på att varken 

spotta eller skölja med vatten. På ett provningsprotokoll bestående av en sjugradig hedonisk 

skala fick deltagarna markera hur mycket de gillade kombinationerna från tycker mycket illa 

om till tycker mycket bra om. En kompletterande fråga vid slutet av provningen var att ange 

vilken kombination deltagarna föredrog. Provningen tog i snitt fem minuter per person och 

avslutades med att deltagarna uppgav sin ålder och kön.  

 

Det beskrivande testet ägde rum den 18 april 2012, även det i VinContorets lokaler. Testet 

inleddes med en träningssession där deltagarna fick dofta och smaka ett antal prover för att 

identifiera de sju egenskaper som valts ut för det efterföljande testet. I de fyra första 

smakproverna fick deltagarna känna på olika intensitet av grundsmakerna syra och sötma och 

känslan av tannin och alkohol. Därefter provades sju olika smakegenskaper, vilka sedan 

skulle bedömas i intensitetsprovningen. För detaljer se tabell 3. 
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Tabell 3. Recept för prover vid panelträning inför beskrivande test. 

Prov Träning till intensitetstest Prov Träning till intensitetstest 

Prov 1a:  sötma, låg koncentration Prov 

5a:  

röda bär, hallon 

  0.8 g strösocker/liter vatten   hallonpuré 

Prov 1b:  sötma, hög koncentration Prov 

5b:  

röda bär, röda körsbär 

  8 g strösocker/liter vatten   syrlig körsbärsdryck 

Prov 2a:  syra, låg koncentration Prov 5c:  röda bär, röda vinbär 

  0,2 g citronsyra/liter vatten   röd vinbärsgelé med vinbärspuré 

Prov 2b:  syra, hög koncentration Prov 

6a:  

mörka bär, björnbär 

  0,5 g citronsyra/liter vatten   reducerad björnbärskompott 

Prov 3a:  tannin, låg koncentration Prov 

6b: 

mörka bär, mörka körsbär 

  mixade druvkärnor i vatten   körsbärspuré 

Prov 3b:  tannin, hög koncentration Prov 6c: mörka bär, svarta vinbär 

  mixade druvkärnor i vatten   svartvinbärskoncentrat 

Prov 4a:  alkohol, låg koncentration Prov 7:  lakrits 

  3 cl Smirnoff + 6 cl vatten   lakritspulver blandat i vatten 

Prov 4b:  alkohol, hög koncentration     

  6 cl Smirnoff + 6 cl vatten     

 

Testdeltagarna ombads ta plats vid ett bord där viner och lakrits dukats upp. Även denna gång 

serverades vinet ur svarta kodade glas och lakritsen ur vita plastkoppar. Då detta test krävde 

mer struktur hade en skriftlig instruktion gjorts efter en modell från Nygren, Gustafsson och 

Johansson (2002, s 165) (se bilaga 3). Deltagarna provade först endast vinet och bedömde 

intensiteten av de sju förutbestämda egenskaperna. Sedan smakades en bit sötlakrits, vilken 

spottades ut. Därefter provades vinet igen för att bedöma om intensiteten av de olika 

egenskaperna förändrats i kombination med lakritsen. Samma procedur upprepades med 

samtliga viner. När alla viner provats med den söta lakritsen användes samma 

tillvägagångssätt för att prova den salta. Intensiteten av de olika egenskaperna markerades på 

en femton centimeter lång horisontell skala där avsaknad av egenskapen markeras längst till 

vänster och mycket hög intensitet av egenskapen längst till höger. Efter genomfört test fick 

testdeltagarna en paus med lättare förtäring för att rensa sina smaklökar och få en stunds vila. 

Därefter upprepades samma provning ytterligare en gång för att få ett säkrare resultat. 
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Analys av data 

För att analysera det insamlade resultatmaterialet användes programmet IBM SPSS. Tre typer 

av resultatanalyser genomfördes. Resultatet från gillandetestet bearbetades genom ett envägs 

Post Hoc-test. Till resultatbearbetning av preferenstestet genomfördes en frekvensanalys. För 

bearbetning av resultaten från det beskrivande testet genomfördes en trevägs variansanalys 

(ANOVA). Variablerna som testades var typ av lakrits, före respektive efter lakrits och den 

givna egenskapen. En signifikansnivå på 5 % valdes (P < 0,05). 

Resultat 

I avsnittet nedan presenteras resultaten av de undersökningar som utförts. Resultatet för 

konsumenttestet presenteras i form av en figur och en tabell och det beskrivande testet 

presenteras i sex figurer, en för vardera kombination.  

 

Konsumenttest: preferens- och gillandetest 

Vid gillandetestet fick deltagarna fylla i grad av gillande på en sjugradig skala.  

Medelvärdet för gillande var centrerat mellan tre (tycker något illa om) och fem (tycker något 

bra om), vilket betyder att deltagarna hade olika uppfattning om kombinationerna. Det fanns 

således ingen kombination som samtliga föredrog. Recioto med sötlakrits, kombination 2, 

visade det högsta medelvärdet och Recioto med saltlakrits, kombination 5, fick det näst högsta 

medelvärdet. Vidare kom kombination 3, Kopke med sötlakrits, följt av kombination 6, 

Kopke med saltlakrits. Kombinationerna 1 och 4, Peter Lehmann med både söt- och 

saltlakrits, visade de lägsta medelvärdena på gillandetestet (se tabell 4). Ingen av 

kombinationerna hade ett medelvärde på sex eller sju som motsvarar tycker bra om respektive 

tycker mycket bra om. 

 

Tabell 4. Medelvärden från gillandetestet, grön markerar det högsta medelvärdet, röd markerar det lägsta. 

Kombination Vin Lakrits Medelvärde 

1 Peter Lehmann The Barossa Söt 4,19 

2 Recioto Della Valpolicella Söt 5,04 

3 Kopke Fine Ruby Söt 4,56 

4 Peter Lehmann The Barossa Salt 3,23 

5 Recioto Della Valpolicella Salt 4,60 

6 Kopke Fine Ruby Salt 4,46 
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Preferenstestet i figur 1 visar att graden av gillande av kombinationerna med sötlakrits var 

jämnt fördelad mellan de tre vinerna. I kombinationerna med saltlakrits visade sig graden av 

gillande vara mer spridd. Figur 1 visar att Peter Lehmann med saltlakrits, kombination 4, var 

den kombination som fick lägst antal gillanden vilket stämmer överens med medelvärdet (se 

tabell 4). Preferenstestet visar att Recioto med saltlakrits, kombination 5, hade flest antal 

gillanden, vilket inte stämmer överens med medelvärdet. Resultatet visar således att den 

kombination som flest deltagare föredrog inte fick det högsta medelvärdet. 

  

 

Figur 1. Frekvensfördelning av bedömarnas preferensval från preferens- och gillandetestet. 

 

Analytiskt test: beskrivande test 

Här presenteras resultatet av det beskrivande testet. Figurerna visar den upplevda 

förändringen av de utvalda egenskaperna före och efter intagandet av söt- respektive 

saltlakrits. I de viner som provades upplevdes syra, tannin, lakrits och mörka bär som relativt 

lika medan röda bär upplevdes mindre i Kopke jämfört med de övriga. Upplevelsen av sötma 

i Peter Lehmann skiljde sig markant från de övriga två där sötman var påtaglig. Samtliga 

viner upplevdes som alkoholstarka, men Kopke något mer alkoholstark än de övriga, vilket 

överensstämmer med författarnas tidigare beskrivning av vinerna.

Kombination 1: Peter Lehmann The Barossa och sötlakrits 

Upplevelsen av tannin och röda bär i Peter Lehmann förändrades inte nämnvärt i kombination 

med sötlakrits. Kombinationen gav en minskad upplevelse av syra och mörka bär medan 

känslan av sötma och alkohol bedömdes ha ökat. Figur 2 visar att lakritskaraktären i vinet 
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uppfattades ha ökat signifikant (P < 0,05) i kombination med sötlakrits. Ingen av de övriga 

egenskaperna förändrades signifikant. 

 

 

Figur 2. Medelvärdet av förändringen i smakintensitet på Peter Lehmann The Barossa före och efter att 

sötlakrits provats. Signifikansnivå: *P<0,05; ns, P>0,05. 

 

Kombination 2: Recioto della Valpolicella och sötlakrits 

I likhet med föregående kombination visar figur 3 att upplevelsen av tannin och röda bär inte 

heller förändrades i denna kombination. Även syran förblev oförändrad i kombination med 

sötlakrits. Vinets sötma uppfattades ha minskat medan intensiteten av mörka bär, alkohol och 

lakrits ökade. I denna kombination var det endast förändringen av egenskapen lakrits som var 

signifikant (P< 0,05).  

 

 

Figur 3. Medelvärdet av förändringen i smakintensitet på Recioto della Valpolicella före och efter att sötlakrits 

provats. Signifikansnivå: *P<0,05; ns, P>0,05. 
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Kombination 3: Kopke Fine Ruby och sötlakrits 

Figur 4 visar att sötlakrits i kombination med Kopke gjorde att upplevelsen av tannin, lakrits 

och, i viss mån, syra ökade. Intensiteten av mörka bär minskade men dock inte signifikant. 

Sötlakritsen påverkade sötman tydligt i vinet och dämpade upplevelsen signifikant (P < 0,05). 

Egenskaperna alkohol och röda bär förändrades inte märkbart. 

 

 

Figur 4. Medelvärdet av förändringen i smakintensitet på Kopke Fine Ruby före och efter att sötlakrits provats. 

Signifikansnivå: *P<0,05; ns, P>0,05. 

 

Kombination 4: Peter Lehmann The Barossa och saltlakrits 

Den salta lakritsen påverkade inte den upplevda känslan av tannin i kombination med Peter 

Lehmann. Som figur 5 visar minskade intensiteten av egenskaperna syra och mörka bär 

medan upplevelsen av sötma, röda bär och alkohol blev mer påtaglig. Lakrits var även i detta 

fall den smakegenskap som förändrades mest. Dock var det ingen av egenskaperna som 

förändrades signifikant (P > 0,05). 

 

 

Figur 5. Medelvärdet av förändringen i smakintensitet på Peter Lehmann The Barossa före och efter att 

saltlakrits provats. Signifikansnivå: *P<0,05; ns, P>0,05. 
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Kombination 5: Recioto della Valpolicella och saltlakrits 

Figur 6 visar att även i denna kombination ökade upplevelsen av lakrits (P < 0,05). Den salta 

lakritsen i kombination med Recioto hade ingen märkbar påverkan på intensiteten av syra, 

tannin, röda bär, mörka bär eller alkohol. Däremot minskade den upplevda sötman signifikant 

(P < 0,05). 

 

 

Figur 6. Medelvärdet av förändringen i smakintensitet på Recioto della Valpolicella före och efter att saltlakrits 

provats. Signifikansnivå: *P<0,05; ns, P>0,05. 

 

Kombination 6: Kopke Fine Ruby och saltlakrits 

Saltlakrits hade en dämpande effekt på intensiteten av sötma, syra och mörka bär i 

kombination med Kopke. Som figur 7 visar ökade upplevelsen av tannin, lakrits, röda bär och 

alkohol men inte signifikant. De enda signifikanta skillnaderna var minskningen i intensitet av 

sötma och den ökade upplevelsen av lakrits (P < 0,05). 

 

 

Figur 7. Medelvärdet av förändringen i smakintensitet på Kopke Fine Ruby före och efter att saltlakrits provats. 

Signifikansnivå: *P<0,05; ns, P>0,05. 
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av studiens undersökningar mot befintlig vetenskaplig och 

populärkulturell fakta i syftet att undersöka hur söt- och saltlakrits påverkar vinets upplevda 

smakintensitet och gillande.  

 

Metod- och materialdiskussion 

Enligt Lundgren (1991) är det viktigt att välja rätt metod för att få ut så mycket relevant fakta 

som möjligt för studien. I detta fall valdes ett konsumenttest för att ta reda på om 

kombinationen lakrits och vin är något som tilltalar de som är mat- och vinintresserade. Det 

beskrivande testet användes för att undersöka hur lakrits påverkar vinets egenskaper. Genom 

en kombination av de två metoderna erhölls denna information. 

Vetenskapliga studier om sötsaker och vin i kombination tycks vara outforskad mark. 

Harrington et al. (2010) nämner att de vetenskapliga studierna som finns är gjorda på ost och 

vin. Författarna till den här studien ansåg inte att sensoriska ost- och vinstudier gick att 

applicera på lakrits. Nygren et al. (2002) menar att förklaringar till varför olika kombinationer 

fungerar sällan har vetenskaplig förankring, utan precis som Michel Roux Jr skriver, handlar 

en mat- och vinkombination ofta om eget tycke (Campbell, 2005). Dolk och Forslin (2006) 

såväl som Harrington (2006) anser att för att smakerna i mat- och vinkombinationer ska 

balanseras kan de kombineras eller kontradikteras. Inför de sensoriska testerna gjordes en 

förstudie där författarna provade ett antal viner för att sedan med hjälp av tidigare erfarenhet 

och kunskap välja ut de viner som användes i studien. Dessa viner valdes med Harrington, 

Dolk och Forslins reflektioner om kombination och kontradiktion i åtanke. Karlsson (2012) 

hävdar att en viss sötma i vinet fungerar som en brygga som gör nya kombinationer möjliga. 

Detta var något som under förstudien visade sig stämma och valet av viner föll därför på två 

söta viner och ett torrt vin med en tydlig fruktsötma. Precis som Dolk och Forslin (2006) 

beskriver en kompletterande kombination av hur ett vins smakegenskaper plockas upp i 

maten, valdes för studien ett vin där lakritskaraktären i vinet plockas upp av lakritsen. 

Dornenburg och Page (2006) skriver om sött mot salt som en klassisk kombination. Valet av 

lakrits för studien föll därför naturligt på en sötlakrits och en saltlakrits. Vid tillverkning av de 

två lakritstyperna användes ett och samma grundrecept där sälta (salmiak) tillsattes för att 
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skilja de två typerna åt. Denna skillnad hade kunnat vara ännu större för att göra det tydligare 

för panelen.  

 

Sensoriska tester 

Lundgren (1991) menar att det går att mäta en grupps gillande av en produkt med hjälp av ett 

preferenstest. I detta fall användes en sjugradig hedonisk skala, där bedömarna kryssade för 

det alternativ som stämde bäst överens med deras personliga åsikter. För att undersökningen 

ska ge ett så trovärdigt resultat som möjligt menar Meilgaard et al. (2007) att panelen måste 

bestå av minst ett 50-tal bedömare. I studien som gjordes var det, efter bortfall, 48 personer 

som deltog, vilket kan anses vara på gränsen för att få ett tillförlitligt resultat.  

 

Lawless och Heymann (1998) trycker på vikten av att panelen som används för ett 

beskrivande test måste vara tränad. Inför de sensoriska testerna i denna studie genomfördes en 

kortare träningssession för att väcka bedömarnas sinnen och identifiera de egenskaper som 

skulle bedömas. För att ge än mer korrekta bedömningar hade träningen av panelen kunnat 

vara mer omfattande, genom till exempel fler träffar och förberedande provningar av studiens 

viner. Lawless och Heymann (1998) menar att för ett beskrivande test bör antalet bedömare 

vara mellan 10-12 stycken. Vid detta provningstillfälle förekom ett bortfall på två personer, 

vilket dock inte ansågs påverka studiens resultat. Egenskaperna som hade valts ut var sötma, 

syra, tannin, lakrits, röda bär, mörka bär och alkohol. Författarna till denna uppsats inser i 

efterhand att valet att ha med lakrits som en av egenskaperna som skulle bedömas i vinet inte 

var helt genomtänkt. Enligt Hayashi och Sudo (2009) dröjer sig sötman i glycyrrhizinet kvar 

länge i munnen och detta resulterade i att panelen bedömde att intensiteten av lakrits i vinet 

var hög i samtliga kombinationer efter att lakrits intagits.  

 

Enligt Siegrist och Cousin (2009) påverkas konsumenter av all information de får om 

produkten som ska provas. För att detta skulle undvikas hälldes vinerna upp i svarta kodade 

glas. Vid de provningar som genomfördes för studien trodde ett flertal av deltagarna att de 

provade olika viner i de olika omgångarna, vilket innebar att vinerna bedömdes objektivt. 
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Resultatdiskussion 

Billing (2011) beskriver hur mat och vin i kombination kan bli en helhet som är större än 

delarna var för sig. Genom att kombinera lakrits och vin undersöktes hur dessa två 

komponenter interagerade med varandra och hur kombinationen mottogs av konsumenter. 

 

Egenskapen lakrits 

Då författarna beskrev studiens viner var Peter Lehmann det enda av dem som ansågs ha en 

viss lakritskaraktär. Resultatet i det beskrivande testet visade att smaken av lakrits bedömdes 

vara lika framträdande i samtliga viner innan de provades tillsammans med lakrits. Efter 

intagandet av lakrits upplevde panelen att lakritskaraktären ökade i samtliga viner, men i 

själva verket kan det snarare ha varit smaken från lakritsbiten som låg kvar. Fyra av 

kombinationerna visade signifikant förändring och två kombinationer visade en mindre 

skillnad. Som såväl Harrington (2006) och Dolk och Forslin (2006) skriver är ett klassiskt sätt 

att tänka angående mat- och vinkombinationer att antingen kombinera eller kontradiktera 

smaker. I detta fall valdes Peter Lehmann ut för att kombinera vinets lakritskaraktär med 

lakrits. Det visade sig dock att kombinationerna med detta vin var de minst omtyckta. 

 

Sötma 

Som resultatet av det beskrivande testet visar var sötma den egenskap som förändrades mest i 

kombination med lakrits. Detta stämmer överens med vad Harrington (2006) skriver när han 

förklarar att sötma är en av de viktigaste smakegenskaperna vid kombination av mat och vin. 

Kopke hade den högsta sötman av vinerna och visade mest signifikant förändring i 

kombination med både söt- och saltlakrits. Sötman dämpades kraftfullt medan resterande 

egenskaper, förutom lakrits, bara hade en moderat förändring. Resultatet är förenligt med 

Jacksons (2009) förklaring om att sötma i maten dämpar sötma i drycken.  

 

Även sötman i Recioto dämpades ihop med sötlakrits och med saltlakrits var förändringen 

signifikant. Förändringen av sötma i Kopke var signifikant i kombination med såväl söt- som 

saltlakrits. Eftersom sötman i både Kopke och Recioto bedömdes som hög är det intressant att 

fundera över varför förändringen då Recioto kombinerades med sötlakrits inte var signifikant. 

En anledning till att sötman dämpades mer i kombination med saltlakrits kan vara, som 

Karlsson (2012) påstår, att sälta i maten dämpar sötma i vinet. I båda kombinationerna med 
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Kopke var förändringen av sötma ungefär lika stor. En förklaring till detta kan vara att vinet 

har så pass hög sötma att sältan i lakritsen inte är tillräcklig för att påverka vinet. Sötman i 

Peter Lehmann bedömdes som låg innan intagandet av lakrits, men ökade något efter. Detta 

motsäger Jacksons (2009) teori om att söt mat gör att drycken upplevs mindre söt. En 

förklaring kan vara att vinet hade väldigt låg sötma från början och att i enlighet med vad 

Hayashi och Sudo (2009) skriver dröjer sig lakritsens sötma kvar i munnen. Enligt Isbrucker 

och Burdock (2006) är glycyrrhizin 50 gånger sötare än strösocker. Detta kan vara en 

anledning till att sötman upplevdes som högre i torra viner i kombination med lakrits. 

 

Tannin och syra 

Enligt författarnas beskrivning av vinerna har ingen av dem någon utmärkande tanninstruktur, 

men en viss antydan finns i samtliga viner. Panelen bedömde intensiteten av tannin som 

relativt lika i samtliga viner. Syran i vinerna beskrevs av författarna som låg i Peter Lehmann 

och ännu lite lägre i Recioto och Kopke. En förklaring till varför syran upplevdes som lägre i 

Recioto och Kopke kan vara att, i enlighet med vad Jamais (2005) skriver, sötman i vinet gör 

att syran upplevs som lägre. Panelmedlemmarna bedömde syran som jämn mellan samtliga 

viner, dock något högre än författarnas beskrivning. Jackson (2009) skriver att sötma i maten 

ökar syra och tanniner i vinet. I dessa tester märktes ingen signifikant skillnad i intensitet av 

vare sig tannin eller syra i någon av kombinationerna. Den enda kombination där dessa 

egenskaper ökade var Kopke i kombination med sötlakrits. En anledning till detta kan vara att 

den söta lakritsen dämpar den höga sötman i vinet och övriga egenskaper blir mer 

framträdande. 

 

Alkohol, röda och mörka bär 

Studiens alla viner har enligt författarna inslag av både röda och mörka bär. I kombinationen 

mellan Peter Lehmann och saltlakrits bedömdes upplevelsen av mörka bär i vinet ha minskat, 

dock inte signifikant. I övrigt var förändringen av mörka och röda bär efter intagande av 

lakrits inte heller signifikant i något av fallen. Samtliga viner beskrivs av författarna ha en 

tydligt framträdande känsla av alkohol där Kopke utmärker sig genom att alkoholen 

dominerar vinet. Den upplevda alkoholen bedömdes öka något i kombinationen mellan Peter 

Lehmann och saltlakrits och även då Recioto och sötlakrits kombinerades. I övriga 

kombinationer skedde ingen betydande förändring. Enligt Berens (2008) bör sötsaker 
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kombineras med ett vin med sötma eller hög alkoholhalt. Genom att dra en parallell mellan 

Berens teori om sötsaker och i detta fall sötman i lakritsen visade det sig dock att 

kombinationerna med den alkoholstarka Kopke inte var de som panelen tyckte bäst om.  

 

Preferens- och gillandetest 

Preferenstestet visade att kombinationen mellan Recioto och saltlakrits var den som flest 

deltagare föredrog. Anmärkningsvärt är dock att Recioto tillsammans med sötlakrits fick 

högst medelvärde vid grad av gillande. Medelvärdet ger en generell beskrivning av vad 

deltagarna tycker men visar inte frekvensfördelningen mellan kombinationerna. Precis som 

Lundgren (1991) skriver händer det att deltagarna gillar två kombinationer lika mycket och 

med en kompletterande fråga fastställdes den mest omtyckta kombinationen. Medelvärdet 

visar att många av panelmedlemmarna tyckte att kombinationen Recioto med sötlakrits var 

välfungerande, men nödvändigtvis inte den de tyckte bäst om. En anledning till att söt Recioto 

i kombination med saltlakrits var mest omtyckt kan, som McGee (2004) menar, bero på 

skandinavers förkärlek till saltlakrits. Det kan tänkas att sötman i Recioto fungerar som den 

brygga Karlsson (2012) talar om, vilken binder samman med lakritsens sötma. Det kan då 

tyckas att Kopke, som hade högst sötma, borde vara det bäst fungerande vinet i 

kombinationerna, men den höga sötman i kombination med den höga känslan av alkohol kan 

ha tagit över lakritsen. Kombinationerna med Peter Lehmann var de som fick lägst 

medelvärde och preferenstestet visade att kombinationen med saltlakrits var minst omtyckt. 

Det kan troligen bero på att vinet inte har tillräckligt hög sötma för att balanseras med 

lakritsen. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att de söta vinerna fungerade bäst ihop med lakrits, vilket stämmer överens 

med tidigare studier och åsikter om att sötma i maten kräver sötma i vinet. Den mest omtyckta 

kombinationen var ett sött vin i kombination med saltlakrits. Sötma var den egenskap som 

förändrades mest tillsammans med både söt- respektive saltlakrits då dess intensitet dämpades 

i de flesta kombinationerna. Övriga egenskaper påverkades inte nämnvärt. 
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Vidare forskning 

När författarna till den här studien startade faktainsamlingen till denna uppsats stod det efter 

omfattande sökningar klart att det fanns lite skrivet om mat och vin i kombination och 

nästintill ingenting om vin och sötsaker. Trots att diverse populärkulturella tidskrifter belyser 

ämnet saknas det vetenskapligt förankrade studier om hur lakrits påverkar upplevelsen av vin. 

Författarna uppmuntrar därför vidare forskning inom sensoriska analyser om lakrits påverkan 

på vin, både i ren form och som ingrediens i maträtter.  

 

 

 

 

 

 

  



 

32 

 

Referenser 

Berens, Christer (2008). Stora boken om vin och mat. Sundbyberg: Semic. 

Billing, Mischa (2011). Näsan i haptiken. Lund: Lund Universitet. 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (Andra upplagan). Malmö: Liber AB. 

Campbell, John (2005). Matching Food & Wine. Caterer & Hotelkeeper. 194, 19. 

Chandrashekar, Jayaram; Hoon, Mark A.; Ryba, Nicholas J.P. & Zuker, Charles S. (2006). 

The receptors and cells for mammalian taste. Nature, 444, 288-294. 

Dolk, Jens & Forslin, Liselotte (2006). Kombinera mat & vin. Malmö: Kakao förlag. 

Dornenburg, Andrew & Page, Karen (2006 ). What to drink with what you eat. New York: 

Bulfinch press. 

Harrington, Robert J (2006). The wine and food pairing process. Journal of culinary science 

& technology. 4:1, 101-112.  

Harrington, Robert, J; McCarthy, Michelle & Gozzi, Mario (2010). Preceived match of wine 

and cheese and the impact of additional food elements, a preliminary study. Journal of 

foodservice business research, 13, 311-330. 

Hayashi, Hiroaki & Sudo, Hiroshi (2009). Economic importance of licorice. Plant 

Biotechnology, 26, 101-104. 

Hermansson, Per (1998). Sensorisk analys. Stockholm: Vin & Sprit AB. 

Isbrucker, R.A & Burdock, G.A (2006). Risk and safety assessment on the consumption of 

Licorice root (Glycyrrhiza sp.), its extract and powder as a food ingredient, with emphasis on 

the pharmacology and toxicology of glycyrrhizin. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 

46, 167-192. 

Jackson, Ronald S (2009). Wine tasting: A professional handbook. Second edition. London: 

Academic Press. 



 

33 

 

Jamais, Michel (2005). Michels vin & mat: En resa i doft och smaker. Stockholm: Grenadine 

bokförlag AB. 

Janake wine group (2012). Recioto della Valpolicella. Hämtad 2012-04-10 från 

http://www.janake.se/produkt.php?pid=21%20h%C3%A4mtad%202012-04-10 

Karlsson, Nadja (2012). Föreläsning i vin och lakrits med Nadja Karlsson på 

lakritsfestivalen, 2012-04-22. Ljudupptagning finns hos Michelle Monks, Lövstagatan 5b, 

703 56 Örebro. 

Keast, Russell S.J & Breslin, Paul A.S (2002). An overveiw of binary taste-taste interactions. 

Food quality and preference, 14, 111-124. 

Kovacic, Peter & Somanathan, Ratnasamy (2012). Mechanism of taste electrochemistry, 

receptors and signal transduction. Journal of electrostatics, 70, 7-14. 

Kuroda, Motonaka et al. (2012). Determination of y-glutamyl-vallyl-glycine in raw scallop 

and processed scallop products using high pressure liquid chromatography-tandem mass 

spectrometry. Food chemistry, publicerad online. 

Lawless, Harry T. & Heymann, Hildegarde (1998). Sensory evaluation of food, principles and 

practices. London: Chapman & Hall. 

Livsmedelsverket (2007). Mat och hälsa: Faktabok från Livsmedelsverket. Uppsala: 

Livsmedelsverket. 

Lundgren, Birgitt (1991). Handbok i sensorisk analys. SIK-rapport nr 470. Svenska 

livsmedelsinstitutet. 

McGee, Harold (2004). On food and cooking: The science and lore of the kitchen. New York: 

Scribner Book Company. 

Meilgaard, Morten C.; Civille, Gail Vance & Carr, B. Thomas (2007). Sensory Evaluation 

Techniques. Boca Raton, Florida: CRC Press. 

Nationalencyklopedien (2012). Sökord: arom. Hämtad 2012-04-19 kl. 15.10 från 

http://www.ne.se/arom/372675 



 

34 

 

Nygren, Tobias I.; Gustafsson, Inga-Britt & Johansson, Lisbeth (2002). Perceived flavour 

changes in white wine after tasting blue mould cheese. Food service technology, 2, 163-171. 

Robinson, Jancis (2006). The oxford companion to wine. Third edition. New York: Oxford 

University Press Inc. 

Siegrist, Michael & Cousin, Marie-Eve (2009). Expectations influence sensory experience in 

a wine tasting. Appetite, 52, 762-765. 

Styger, Gustav; Prior, Bernard & Bauer, Florian F. (2011). Wine flavor and aroma. J Ind 

Microbiol Biotechnol, 38, 1145-1159. 

Systembolaget (2001). För alla sinnen: Mat och dryck. Stockholm: Systembolaget.  

Systembolaget (2012a). Kopke Fine Ruby. Hämtad 2012-04-10 från 

http://www.systembolaget.se/Sok-

dryck/Dryck/?searchquery=kopke&sortfield=Default&sortdirection=Ascending&hitsoffset=0

&page=1&searchview=All&groupfiltersheader=Default&artikelId=4133&varuNr=8048&filt

ers=searchquery%2c&referringUrl=%2fSok-

dryck%2f%3fsearchquery%3dkopke%26sortfield%3dDefault%26sortdirection%3dAscending

%26hitsoffset%3d0%26page%3d1%26searchview%3dAll%26groupfiltersheader%3dDefault

%26filters%3dsearchquery%252c 

Systembolaget (2012b). Peter Lehmann The Barossa. Hämtad 2012-04-10 från 

http://www.systembolaget.se/Sok-

dryck/Dryck/?searchquery=peter+lehmann&sortfield=Default&sortdirection=Ascending&hits

offset=0&page=1&searchview=All&groupfiltersheader=Default&artikelId=40303&varuNr=1

6477&filters=searchquery%2c&referringUrl=%2fSok-

dryck%2f%3fsearchquery%3dpeter%2blehmann%26sortfield%3dDefault%26sortdirection%3

dAscending%26hitsoffset%3d0%26page%3d1%26searchview%3dAll%26groupfiltersheader

%3dDefault%26filters%3dsearchquery%252c 

WSET (2011). Systematic Approach to Tasting Wine. Hämtad 2011-04-26 från 

http://wsetglobal.com/documents/dipsat_wine26.04.11.pdf 

 



Bilaga 1 

 

Provningsprotokoll: Beskrivande test 
 

 

 

Sötma: 

 
 

Syra: 

 
 

Tannin / Strävhet: 

 
 

Lakrits: 

 
 

Röda bär: 

 
 

Mörka bär: 

 
 

Alkohol: 

 
 

 

Smaka på söt-/saltlakrits 
 

 

Sötma: 

 
 

Syra: 

 
 

Tannin / Strävhet 

 
 

Lakrits: 

 
 

Röda bär: 

 
 

Mörka bär: 

 
 

Alkohol: 

 



Bilaga 2 

 

Provningsprotokoll: Gillande- och preferenstest 
 

 

 

Smaka kombinationerna och ange på skalan vad Ni tycker. 

Prova Sötlakrits med vin från vänster till höger.  

 

 

Sötlakrits 

 
        Tycker mycket         Tycker varken bra             Tycker mycket 

              illa om                  eller illa om                  bra om                     

Vin 990. 

 

 

        Tycker mycket         Tycker varken bra             Tycker mycket  

              illa om                  eller illa om                  bra om                     

Vin 531. 

 

 

        Tycker mycket         Tycker varken bra             Tycker mycket  

              illa om                  eller illa om                  bra om                     

Vin 382. 

 

 

 

 

 

Kvinna:            Man:           Ålder:            

 

 

 

 

 

 

 

 

Smaka kombinationerna och ange på skalan vad Ni tycker. 

Prova Saltlakrits med vin från vänster till höger.  

 

 

Saltlakrits 

 
        Tycker mycket         Tycker varken bra             Tycker mycket  

              illa om                  eller illa om                  bra om                     

Vin 990. 

      

 

   Tycker mycket         Tycker varken bra             Tycker mycket  

              illa om                  eller illa om                  bra om                     

Vin 531. 

 

   

      Tycker mycket         Tycker varken bra             Tycker mycket  

              illa om                  eller illa om                  bra om                     

Vin 382. 

 

 

 

Vilken är den godaste kombinationen?  

 

Söt/Salt:  Vinnummer:  



Bilaga 3 

 

Skriftlig instruktion för intensitetstest  

 

 

Smaka på vinet 

 

 

Så mycket vin som behövs 

 

 

 

 

 

Spotta 

 

 

Spotta ut allt vin 

 

 

 

 

 

Första utvärdering av vinet 

 

 

Markera intensitet på respektive egenskap 

 

 

 

 

 

Smaka på lakrits 

 

 

Så mycket lakrits som behövs 

 

 

 

 

 

5 sekunder 

 

 

Behåll lakrits 5 sekunder i munnen 

 

 

 

 

 

Spotta 

 

 

Spotta ut all lakrits 

 

 

 

 

 

Smaka på vinet igen 

 

 

Så mycket vin som behövs 

 

 

 

 

 

Spotta 

 

 

Spotta ut allt vin 

 

 

 

 

 

Andra utvärdering av vinet 

 

 

Markera intensitet på respektive egenskap 

 
               Källa: Nygren, Gustafsson & Johansson, 2002, s 165 

 


