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Sammanfattning 

Inledning: I grund och botten handlar matlagning om konsten att överföra värme. Materialet 

hade därför en viktig inverkan på tillagningen. Spelar valet av material någon roll för 

tillagningsprocessen? 

 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om plåtens material hade någon inverkan på 

tillagningsprocessen gällande de två plåtarna Ipinium Container GN 1/1 20mm och Patina EN 

631 1/1 20mm. Vidare var syftet att undersöka huruvida det fanns fördelar för någon av 

plåtarna med tillagning på hög temperatur sett till tillagningstid och viktförlust.  

 

Metod och material: Studien var en laborationsstudie där Ipiniums aluminiumplåtar ställdes 

mot standardplåtar av rostfritt stål. För att ge studien validitet utfördes samtliga laborationer i 

triplikat (tre test med samma parametrar). 

 

Resultat: Resultatet visade att Ipiniums plåtar gav en kortare tillagningstid samt en lägre 

viktförlust. Skillnaden jämfört med gängse plåtar i rostfritt stål yttrade sig tydligast genom 

tidsbesparingen. Det fanns ett samband mellan längre tillagningstid och hög viktförlust.  

 

Slutsats: Valet av material har inverkan på tillagningsprocessen. Detta gäller för såväl 

tillagningstid som viktförlust och grad av stekyta.  

 

Nyckelord: Viktförlust, Tillagningstid, Aluminium, Rostfritt stål 



 

 

Förord 

I vår roll som professionella matlagare har vi förmånen att arbeta med det roligaste hantverket 

som finns – att laga mat. Vi har även förmånen att få ta del av den utveckling som sker inom 

branschen. Denna uppsats är ett resultat av strävan efter att hitta effektiva lösningar som tar 

vid de gamla. 

 

Följande personer har betytt mycket för oss under arbetet med denna uppsats. Ett stort tack till 
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Niclas Wahlström – För att du gjorde oss uppmärksammade på ämnet och 
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Ipinium och framförallt Andreas Forsström – Utan ert ekonomiska stöd hade 

uppsatsen aldrig kunnat genomföras. Vi vill även rikta ett tack till er för ett gott 

samarbete samt för att ni gett oss förtroendet att arbeta med era produkter. 

 

Stefan Wennström – För att du har väglett oss genom statistikens snåriga skogar 

och kommit med god handledning och råd.   
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Inledning  

 

I grund och botten handlar matlagning om konsten att överföra värme. Om att överföra 

energin från en värmekälla via ett material eller ett medium och in i ett livsmedel. I samtiden 

blir denna enkelhet ofta förbisedd bland snabbt skiftande mattrender och influenser från 

världens alla hörn. Ibland är det viktigt att stanna upp och se till matlagningens fundamentala 

mening. Tekniken kring hur vi överför värmen till livsmedlen är minst lika viktig som 

kryddning eller tillbehör. Med ökad kunskap om hur vi tillagar vår mat kan vi spara såväl tid 

som pengar. Inte minst inom restaurangbranschen där det ekonomiska incitamentet är 

avgörande för en fungerande verksamhet. Med den ständiga utvecklingen av köksmaterial 

kommer nya produkter med löften om lösningar på problem och hopp om att ta vid gamla 

normer. Frågan kvarstår dock om vilken roll materialvalet egentligen spelar vid tillagning? 

Går det att göra förtjänster genom att göra något så enkelt som att byta till en plåt av ett annat 

material?  

 

 

Bakgrund 

Följande stycke avser att förklara begrepp samt tidigare forskning och fakta som är relevant 

för studien. Inledningsvis ges en förklaring kring köttmuskulatur och vidare mer specifik 

information kring de köttdetaljer som kommer att beröras. Begreppen värme och termisk 

energi kommer att behandlas och avslutningsvis görs en redogörelse för det svinn som uppstår 

i restaurang- och storkök. 

 

Skelettmuskulatur – kött 

Inom EU definieras kött som skelettmuskulatur från varmblodiga djur (Livsmedelsverket, 

2001). Kött är uppbyggt av buntar med muskelfibrer, vilka är sammanbundna med 

bindvävsproteiner där det mest framträdande är kollagen (McGee, 2004, s. 129). Antalet 

muskelfibrer i en given muskel är konstant genom livet, dock förändras tjockleken beroende 

på hur muskeln får arbeta (statiskt eller explosivt) (ibid.). Exempelvis har en högrev betydligt 

grövre muskelfibrer än ryggbiff eller filé då dessa muskler har arbetat mer. I tillagat tillstånd 
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syns detta med blotta ögat då muskelfibrerna kan ”dras isär” i en högrev. Muskelbuntarna är 

uppbyggda av långa trådar med myofibriller (Huff-Lonergan, 2010). Myofibrillernas främsta 

uppgift är att få musklerna att kontrahera (ibid.) (se Figur 1). 

 

 

 

Figur 1. Skelettmuskulaturens uppbyggnad (Wikipedia, 2012).  

 

Enligt Belitz, Grosch och Schieberle (2004, s. 592) samt Fennema (1996, s. 914) består kött 

av cirka 74 % vatten. Resterande utgörs av cirka 20 % proteiner, 5 % fett, 1 % kolhydrater 

samt varierande mängd vitaminer och mineraler (Huff-Lonergan & Lonergan, 2005). Vattnet 

utgör därmed den största delen av köttets uppbyggnad och har därför stor inverkan på 

tillagning. Vattnet är inte bundet direkt till proteinerna, utan hålls på plats av kapillärtrycket 

mellan cellerna (Belitz et al, 2004, s. 592). Fettet syns dels som större anhopningar och dels 

som insprängt i muskelvävnaden (Gyllensköld, 1977, s. 40). I muskeln finns vatten löst 

bundet i myofibrillerna, mellan myofibrillerna själva och cellmembranet (Huff-Lonergan & 

Lonergan, 2005). Så mycket som 85 % av allt vatten i musklerna finns i myofibrillerna (Huff-

Lonergan 2010). 

 

De två mest aktiva proteinerna i en muskel är aktin och myosin vilka möjliggör musklernas 

rörelser (Hegg & Nilsson, 2009, s. 91). Dessa två proteiner utgör så mycket som 65-70 % av 
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proteinerna i en muskel och har en avgörande roll vid denatureringen
1
 (Belitz et al, 2004, 

s.572). 

Köttets färg 

Köttets färg är beroende av vilken typ av muskelfibrer det består av (McGee, 2004, s. 131). 

Som tidigare har nämnts finns det muskler som arbetar statiskt och muskler som arbetar 

explosivt. Ett exempel på en statiskt arbetande muskel är kind från idisslande djur medan en 

explosiv muskel kan vara ett bröst från t.ex. en hönsfågel. De statiskt arbetande musklerna 

består av röda muskelfibrer och de explosiva av vita muskelfibrer. Vita muskelfibrer är 

specialiserade på snabba och flyktiga rörelser och bryter vid arbete/belastning ner kolhydraten 

glykogen till energi (Andersen, 1993). Dessa muskelfibrer kan under korta perioder arbeta 

utan syretillförsel från blodet, anaerobt. Under den anaeroba förbränningen av glykogen 

bildas mjölksyra, vilket resulterar i att muskeln behöver en längre viloperiod mellan 

ansträngningarna (ibid.). De röda muskelfibrerna är specialiserade på statiskt arbete eller 

långsam kontraktion t.ex. idisslande. Denna typ av muskler får sin energi från fett och 

förbränningen sker aerobt, d v s. i närvaro av syre (Andersen, 1993, s. 44). Dessa muskelfibrer 

innehåller högre halter av proteinet myoglobin som lagrar syre i blodet. Myoglobin ger 

cellerna dess röda färg samt hjälper till att transportera syre från blodet. Andelen myoglobin 

som muskelfibrerna innehåller skiljer sig från djur till djur. Exempelvis har kalvar cirka 0.3 % 

myoglobin av sin muskelvikt och därmed ett relativt ljust kött. Valar däremot, som har ett 

behov av att kunna lagra syre i blodet under längre perioder, har ett mörkt kött med ungefär 

25 gånger större andel myoglobin än kalvar (McGee, 2004, s. 132). I frånvaro av myoglobin 

är köttet således ljust. 

 

En muskel som är ständigt kontraherande och följaktligen innehåller stora mängder röda 

muskelfibrer består även av en stor mängd bindväv (McGee, 2004, s. 129). Desto mer energi 

som krävs för muskelns rörelse desto mer bindväv fordras (ibid.). Bindväven kan förklaras 

som en tunn hinna som har till uppgift att hålla samman och ge stöd åt muskelfibrerna (ibid.). 

 

Kyckling 

Till livsmedelsgruppen fågel räknas såväl tamfåglar som sjö- och skogsfåglar (Fällman, 2009, 

s. 250). Idag är kyckling en av de mest efterfrågade fågelsorterna bland svenska konsumenter 

                                                 
1
 Ett ämnes naturliga egenskaper störs genom kemisk eller fysikalisk påverkan (Nationalencyklopedin, 2012).  
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och under 2011 ökade den sammanlagda svenska konsumtionen med 2.5 % till 175 000 ton 

(Svenskfagel, 2012). Detta motsvarar en konsumtion på 18.6 kg per person och år. Kyckling 

styckas vanligtvis upp i lår, vingar och bröst, där bröstfilén anses vara den mest eftertraktade 

delen (Fällman, 2009, s. 261). Därtill innehåller kycklingbröstfilé minimala mängder bindväv 

och därmed inget kollagen som kräver en lång tillagningstid för att brytas ner till gelatin 

(Gyllensköld, 1956, s. 97). 

 

I en amerikansk studie från 2001 har det fokuserats på mald kycklingbröstfilé och sökt den 

optimala tillagningsmetoden i förhållande till viktförlust (Murphy; Johnson; Duncan; Clausen; 

Davids & Marsch, 2001). Resultatet visade att låg temperatur och långsam tillagning leder till 

en högre viktförlust än tillagning på högre temperatur. Då tillagningen skedde på 163º C blev 

viktförlusten 25 % av den totala vikten medan den vid 218º C endast blev 15 % (ibid.). I 

samma studie kom de fram till att kycklingbröstfilé består av cirka 71 % vatten. Andra studier 

som har gjorts på tillagning av kycklingbröstfilé stödjer resonemanget och menar att en kort 

tillagningstid är att föredra då detta minimerar viktförlusten (Baker, Darfler & Rehkugler, 

1981).  

 

Fläsk 

Fläskkött har som regel en mindre andel röda än vita muskelfibrer, cirka 15 %, eftersom grisar 

använder sina muskler explosivt snarare än statiskt (McGee, 2004, s. 139) I denna studie 

kommer fokus att hållas kring urbenad kotlettrad, även kallad fläskytterfilé. Denna 

styckningsdetalj används ofta på restauranger och i storhushåll då den håller en jämn form 

och kvalité (Fällman, 2009, s. 140).  

 

Marknadens efterfrågan på magrare fläskkött har resulterat i att grisuppfödare har lagt om sin 

produktion mot ett kött med lägre fettinnehåll. Eftersom fettet spelar en viktig roll vid 

upplevelsen av köttets kvalité (mörhet, saftighet etc.) har detta fått en negativ inverkan på 

fläskkött (Detienne, Estes Reynolds & Wicker, 2001). I en brittisk studie från 1997 kom de 

fram till att fläskytterfilé som tillagas till en kärntemperatur på 80º C tappar 35 % av sin 

ursprungliga vikt (Sheard, Wood, Nute & Ball, 1997). Vattnet stod för den största delen av 

den totala förlusten tätt följt av fett (ibid.). 
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Värme 

Värme definieras som den termiska energi som strömmar från en varm kropp/föremål till en 

kall kropp/föremål (Timgren, 2011a). Temperatur förklaras som den genomsnittliga termala 

energin hos en kropp/föremål vid en given tidpunkt. Vissa material går fortare att värma upp 

än andra, d.v.s. vid samma energitillförsel kan man få olika temperaturökningar (ibid.). Det 

omgivande mediet har även stor inverkan på temperaturökningen, exempelvis har vatten 

bättre värmeledningsförmåga än luft (Timgren, 2011b). Detta beror på att vatten innehåller 

fler molekyler som kan överföra termisk energi och därmed värme. I luft är avstånden mellan 

molekylerna större och den termiska energin blir därför mindre än i vatten (ibid.). Om det 

råder en temperaturskillnad mellan ett givet material och en gas/vätska kommer en 

värmeutväxling att ske (Andersen & Risum, 1991, s. 56). Denna utväxling strävar efter att 

utjämna temperaturskillnaden och kallas för konvektion. Det bör tilläggas att 

värmeöverföringen sker från de uppvärmda molekylerna i ugnsluften (gasfasen) till det fasta 

materialet, t.ex. en plåt (Timgren, 2011a). Trots att ugnstillagning är en effektiv metod för att 

värmebehandla livsmedel är det mindre effektivt än kokning (ibid.). Vid tillagning leds 

värmen från en källa till råvaran där molekylernas rörelse hela tiden ökar exponentiellt med 

värmen (ibid.). Eftersom värme är energi kan temperaturen i råvaran höjas genom att mer 

energi adderas (Vega, Ubbink & van der Linden, 2012, s. 167). Ett annat ord för 

ledningsförmåga är konduktivitet (Nationalencyklopedin, 2012). Metaller har god 

konduktivitet därför att deras yttre elektroner är löst fasthållna och utgör en fritt flödande fluid 

inuti soliden (Timgren, 2011). Detta resulterar i att de enkelt överför energi mellan molekyler 

(ibid.). 

 

Tillagning av råvaror 

Matlagning definieras som användandet av värme för att tillaga råvaror (Carmody & 

Wrangham, 2009). Som regel förtärs kött efter någon form av värmebehandling (Andersen, 

1993, s. 114). Valet av tillagningsmetod bör anpassas efter vilken typ av muskelfibrer som 

den givna detaljen består av (ibid.). När ett livsmedel utsätts för värme kommer helt naturligt 

de yttre delarna att värmas först och de inre delarna sist (Gyllensköld, 1977, s. 15). Redan 

tidigt under värmebehandlingen stiger temperaturen hastigt i de yttre delarna medan de 

innersta delarna behåller sin ursprungliga temperatur och stiger först senare (ibid.). Vidare 

menar Gyllensköld (1977, s. 17) att det finns tre faktorer som påverkar den tid som fodras för 

att de inre delarna ska uppnå den önskade kärntemperaturen; mängden vatten och fett i 
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råvaran, värmeledningsförmågan hos det medium som omger det som värms samt storlek och 

form på råvaran (ibid.). 

 

Flera av samtidens recept och tillagningsmetoder för kött menar att den bästa tillagningen sker 

långsamt och på låg temperatur. Denna metod sägs behålla mer av sin ursprungsvikt eftersom 

mindre köttsaft pressas ut (Svensktkott, 2011). I vissa fall talar man om 5-8 % mindre svinn 

hos slutresultatet om temperaturen sänks från 175º C till 125º C (Lyckasmedmat, 2012). Låga 

tillagningstemperaturer (cirka 125º C) anses ge en skonsam tillagning samt en minimal 

viktförlust. Förare Winbladh & Sandström (2011, s. 161) menar att en tumregel vid tillagning 

av kött är att höga temperaturer ger stora viktförluster. Califano, Bertola, Bevilacqua och 

Zaritzky (1997) förstärker påståendet och menar att låg tillagningstemperatur går att associera 

med ett mört slutresultat. 

 

Denaturering av proteiner 

När kött värmebehandlas sker flera visuella och texturmässiga förändringar (Gyllensköld, 

1956, s. 91-104). Dessa förändringar beror på att proteinerna denaturerar (McGee, 2004, s. 

148). Begreppet denaturering definieras som en mängd förändringar bland de givna 

proteinernas egenskaper orsakade av olika kemiska, biologiska och fysikaliska ämnen 

(Neurath, Greenstein, Putnam & Erickson, 1943). När ett protein, som består av långa kedjor 

av aminosyror, denaturerar sker en förändring i dess struktur. I sin naturliga struktur är 

proteinkedjorna komplext sammanbundna. När de utsätts för värmebehandling eller annan 

tillagningsprocess (syrning, saltning etc.) vecklas kedjorna ut och förlorar sin ursprungliga 

struktur (McGee, 2004, s. 807). Enligt Andersen (1993, s. 107) startar proteindenatureringen 

redan vid 30 – 40º C och kulminerar vid en temperatur av 60 - 70º C. Vid cirka 50º C 

denaturerar myosin och aktin vilket resulterar i att köttet släpper vätska (McGee, 2004, s. 

148).  

 

Visuella förändringar vid tillagning 

Den karaktäristiskt bruna stekytan som bildas på råvaror vid hög tillagningstemperatur är ett 

resultat av maillardreaktionen vilken är en komplex serie av olika reaktioner som sker när 

temperaturen överskrider 120º C (Andersen, 1993, s. 108; McGee, 2004, s. 778). Detta är en 

följd av att kolhydratmolekyler reagerar med fria aminosyror alternativt aminosyror som är 

del av proteinkedjor (BeMiller & Huber 2008, s. 96). Reaktionen bidrar till att nya smaker 
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bildas och är därför viktig för den önskvärda smaken vid tillagningsmetoder så som stekning, 

fritering och grillning (Belitz, Grosch & Schieberle, 2004, s.268). Maillardreaktionen är även 

en del av det som kallas icke-enzymatisk brunfärgning där även karamellisering ingår 

(McGee, 2004, s. 778). Den direkta visuella följden av reaktionen är den, som tidigare 

nämnts, bruna stekytan. 

 

Förekomsten av vatten hämmar maillardreaktionen eftersom temperaturen för vatten i 

flytande form aldrig kan stiga över 100º C vid normalt tryck (McGee, 2004, s. 799). Vid 

närvaro av vatten på ett livsmedels yta kan temperaturen således aldrig nå den temperatur som 

fodras för att en maillardreaktion ska ske. Den brynta stekytan kan därmed endast ske om allt 

vatten i ytskiktet har förångats (ibid.). 

 

Viktförlust vid tillagning 

Eftersom kött till övervägande del består av vatten påverkar detta givetvis 

tillagningsprocessen och bör tas i beaktning vid strävan efter ett aptitligt resultat (Belitz, 

Grosch & Schieberle, 2004, s. 592; Fennema, 2008, s. 592 ). För att få ett saftigt slutresultat 

bör vätskeförlusten vara så låg som möjligt (Djupfrysningsbyran, 2012). Proteinernas 

vattenbindande förmåga försämras i regel vid upphettning (Förare Winbladh & Sandström, 

2011, s. 161). När kött utsätts för värmebehandling sker en reaktion hos de inbundna 

proteinerna (främst aktin och myosin) och dessa förlorar successivt sin förmåga att binda 

vatten (ibid.). Proteinernas struktur är en precis balans som, förutom av värmebehandling, 

även påverkas av avvikelser hos omgivningens pH-, vatten-, fett- och salthalt (Förare 

Winbladh, 2011, s. 161). Vid 50º C börjar muskelfibrerna att krympa på längden, vilket 

resulterar i en drastisk vätskeförlust (Förare Winbladh & Sandström 2011). Desto längre 

värmebehandlingen fortskrider, desto mer vätska pressas ut ur köttet (ibid.). 

När tillagningstemperaturen når 60-65º C sker en stor vätskeförlust i köttet, dock behålls 

mycket av vattnet tack vare muskelbuntarna (McGee, 2004 s. 150). Denna förändring beror på 

att bindvävsproteinet kollagen denaturerar i muskelcellen, vilket resulterar i att det krymper 

och skapar ett tryck på vätskefyllda celler i muskeln. Denatureringen kan leda till en sjättedels 

förlust av den totala vikten på köttet (ibid.). När ett protein har denaturerat förlorar det sin 

förmåga att binda det vatten som finns naturligt i muskeln (Gyllensköld, 1956, s. 94). 
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Även vitaminförlusten vid värmebehandling av kött är klart märkbar (Andersen, 1993). De 

samlade förlusterna för termolabila vitaminer så som tiamin, vitamin b6 och b12 kan uppgå 

till 50 %, givetvis beroende på den valda tillagningsmetoden (ibid.). 

 

När ett stycke kött fryses sker en förändring i dess fysiska struktur (McGee 2004, s. 146). Vid 

processen kommer de växande iskristallerna att penetrera köttets cellväggar och punktera dem 

(ibid.). När köttet sedan tinas kommer det därmed att förlora mer vätska än om det hade varit 

färskt. Vad gäller tillagning av fryst kött så ligger fördelen i att värmen får möjlighet att 

tränga in i kärnan utan att riskera att de yttre delarna når en för hög temperatur (torrt resultat). 

Denna tillagningsmetod utförs vanligtvis på låg ugnstemperatur och ett direkt exempel från 

den svenska kokkonsten är tjälknöl. Tillagningstiden för fryst kött är generellt sett 30-50 % 

längre än för färskt kött (McGee 2004, s. 147). Studier som har gjorts på tillagning av frysta 

köttdetaljer från lamm, nöt och fläsk visar på att saftighet och smak inte försämras även om 

köttet tillagas direkt från fryst tillstånd (Davis & Fulton, 1975). 

 

Kökets material 

I samtidens restaurangkök arbetas det med utensilier av olika material. Dessa material skiljer 

sig åt vad gäller värmeöverföring och ger därför olika resultat vid tillagning. 

 

Två vanligt förekommande begrepp inom värme- och materiallära är värmeledningsförmåga 

och specifik värmekapacitet (Förare Winbladh & Sandström 2011, s. 146). 

Värmeledningsförmåga behandlar endast förmågan hos det givna materialet att leda värme. 

Specifik värmekapacitet handlar om ett materials kapacitet att lagra värme. Studier har visat 

på en tydlig skillnad gällande olika materials förmåga att absorbera samt sprida värme (se 

Bilaga 1). Bilderna visar hur två plåtar, en i rostfritt stål och en i aluminium, reagerar på 

värme efter två minuters uppvärmning i 250º C ugn.  

 

Aluminium 

Aluminium har hög specifik värmekapacitet, d v s. hög förmåga att lagra den värme som 

tillförs (Cookingforengineers, 2005). Specifik värmekapacitet mäts i den energimängd som 

krävs för att värma upp en given massa för det givna materialet (se tabell 1). Jämfört med 

koppar, som är ett klassiskt materialval i t.ex. kastruller, kan aluminium lagra mer än dubbelt 
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så mycket värme. Som köksredskap har aluminium fördelen att ha låg densitet vilket ger en 

låg vikt (McGee, 2004, s. 798). 

 

Tabell 1. Specifik värmekapacitet och densitet för olika material (Cookingforengineers, 

2005). 

Material 

Specifik 

värmekapacitet 

(kg*K) 

Densitet (kg/m3) 

Aluminum 910  2600  

Rostfritt stål 500  7500 - 8000  

Kolstål 500  7500 - 8000  

Gjutjärn 460  7900  

Koppar 390  8900  

 

 

Rostfritt stål 

Rostfritt stål är en järnlegering med varierande komposition och den mest förekommande i 

köksmiljöer är 18/10 som består av 18 % krom och 10 % nickel (Nationalencyklopedin, 

2012). Som köksmaterial används rostfritt stål i bl. a. plåtar och stekpannor och har fördelen 

att vara relativt billigt samt korrosionshärdigt (Cookingforengineers, 2005; 

Nationalencyklopedin, 2012). Materialet har en låg specifik värmekapacitet vilket gör att 

köksmaterial i rostfritt stål tappar värme fort (Cookingforengineers, 2005). Rostfritt stål har 

även cirka tre gånger så hög densitet som aluminium vilket innebär att utrustning som är gjord 

i rostfritt stål är betydligt tyngre än storleksmässigt jämförbara produkter i aluminium (ibid.). 

 

Svinn i köket 

I restaurang- och storkök uppkommer svinn
2
 i alla delar av produktionskedjan och innebär att 

mer livsmedel produceras än vad som konsumeras (Naturvårdsverket, 2008). Svinnet 

                                                 
2
 En oförsäkrad förlust, som genom avsiktlig, oavsiktlig eller underlåten handling, påverkar en vara eller 

varusortimentets kvalitet, kvantitet eller värde så att företagets nettovinst försämras eller uteblir (Antisvinn, 

2012).  
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uppkommer både vid beredning samt vid servering (ibid.). Det svinn som förekommer i 

köket, beredningssvinn, uppkommer huvudsakligen som en direkt följd av svårigheten att 

förutse hur många gäster som förväntas komma (ibid.). I skolkök är problemen likvärdiga då 

det är svårt för personalen att förutse hur många elever som ska äta, vanligt är att extra 

portioner lagas ”för säkerhets skull”. En studie från 2001 (Engström) visade på att cirka 20 % 

av maten som lagades i storkök kastades, varav hälften kom från beredning och hälften från 

servering. Samma siffror gick att applicera på lunchrestauranger (ibid.). Genom svinnet går 

stora ekonomiska värden förlorade i hanteringen. 

 

Enligt Karlsson (2002) uppgår beredningsvinnet i ett à la carte restaurangkök till 5 % av den 

totala mängden mat som serveras där tallrikssvinnet står för 10 %. Svinnet är således cirka  

15 % fördelat på svinn i beredning respektive svinn på tallrik (ibid.). För att mäta 

beredningssvinnet vägdes råvarorna innan beredning samt efter beredning/tillagning (ibid.). I 

samma undersökning presenteras även en studie från 1979 där beredningssvinnet uppgavs 

vara cirka 8 % i ett restaurangkök av samma typ. En annan form av svinn som är betydande 

för storhushåll är serveringssvinnet (Karlsson, 2002). Serveringssvinnet består av det som 

finns kvar i kantiner, kärl och grytor som inte har blivit serverat och måste kastas (ibid.). 

Därtill uppkommer svinn av att matrester bränns fast i tillagningskärl och blir därför otjänligt 

att servera. 

 

I Naturvårdsverkets rapport ”Fakta om maten och miljön” från år 2003 framgår det att 

svenska folket äter alltmer utanför hemmen. Betydelsen av svinnet hos restauranger och 

storkök blir därmed en allt viktigare faktor att ta hänsyn till, både ur ekonomiska och 

miljöetiska perspektiv (ibid.). 

 

Personalkostnader i kök 

Svinnet har en stark koppling till lönsamheten för en restaurang eller ett storhushåll 

(Naturvårdsverket, 2008). Som aktör i livsmedelskedjan (krögare, kostekonomer etc.) är 

strävan efter att minimera sina kostnader och maximera sina intäkter grundläggande. 

 

Personalkostnad är en kostnad som ofta förbises när det ekonomiska svinnet räknas ut. Dock 

är det av stor betydelse för denna studie. Enligt Statistiska centralbyrån (2012) ligger 

medellönen för kockyrket på 21,700 kr per månad. Om man räknar med en arbetstid på 172 
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timmar per månad blir personalkostnaden, inklusive avgifter, för en arbetsgivare ca 165 per 

timme (ibid.). Detta är en kostnad som bör tas i beaktning för att en realistisk beräkning av det 

totala svinnet ska kunna göras. Genom tidsbesparingar vid tillagning och hantering i kök kan 

stora ekonomiska besparingar göras. 

 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om plåtens material har någon inverkan på 

tillagningsprocessen gällande de två plåtarna Ipinium Container GN 1/1 20mm och Patina EN 

631 1/1 20mm.  

 

Vidare är syftet att undersöka huruvida det finns fördelar för någon av plåtarna med tillagning 

på hög temperatur sett till tillagningstid och viktförlust.  

 

Frågeställningar 

1. Går det att urskilja en tidsskillnad gällande tillagningen på de olika plåtarna? 

 

2. Finns det någon skillnad gällande viktförlusten som registreras efter tillagning mellan de 

olika plåtarna? 

 

Antaganden 

Eftersom skelettmuskulatur är ett levande material där sammansättningen skiljer sig från djur 

till djur var det nödvändigt för författarna att göra en del antaganden. Följande antaganden 

gjordes för att öka studiens validitet: 

 

 Att de kycklingbröstfiléer som levererades kom från djur av samma ras, ålder och 

slaktvikt 

 Att fläskytterfiléerna som levererades kom från djur av samma ras, ålder och slaktvikt 

 Att samtliga styckningsdetaljers fett- och vattensammansättning var konstant och 

försöken kan anses vara tämligen jämförbara 
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 Att ugnen har en jämn värmespridning, att all tillagning sker i konvektion samt att 

ugnen håller den temperatur som den har ställts in på 

Metod och material 

Nedan introduceras en beskrivning över studiens arbetsgång. Metod- och materialavsnittet har 

till avsikt att skapa en förståelse för studiens utveckling. Studien har genomförts på uppdrag 

från Ipinium. Ipiniums plåtar består av en patenterad aluminiumlegering (Ipinium, 2012b). I 

samrådan med Andreas Forsström från Ipinium togs beslutet att tillaga samtliga råvaror på 

250º C. Detta trots att Ipiniums instruktioner vanligtvis anger 230º C som standardtemperatur.  

 

Metod 

De variabler som studeras i ett experiment kan delas upp i oberoende variabel, vilken är den 

variabel som manipuleras, och beroende variabel som är den variabel i vilken en eventuell 

effekt visar sig (dvs. x påverkar y) (Davidson & Patel, 2011, s. 57). Genomgående för alla 

experiment är att man försöker att kontrollera alla faktorer som kan påverka den eller de 

oberoende variablerna samt den beroende variabeln. Kausalititeten har en central roll i alla 

experiment, d v s. finns det ett orsakssamband mellan x och y? 

 

Till denna studie har laborationsexpriment valts som metod. Bryman (2008, s. 54) talar om 

två olika typer av experiment, laborationsexperiment och fältexperiment. De grundläggande 

skillnaderna mellan dessa är att laborationsexperimenten utförs i en kontrollerad miljö medan 

fältexperimenten utförs i en verklig miljö (ibid.). En viktig fördel med laborationsexperiment 

är att forskaren i större utsträckning kan påverka experimentets uppläggning och 

genomförande. Forskaren har en aktiv roll där denne kan sätta igång den kausala process som 

undersöks och jämfört med fältexperiment har forskaren större kontroll och kan på så sätt 

stärka den interna validiteten. 

 

Laborationsexperiment har hög validitet då de är lättare att replikera (Bryman, 2008, s. 59). 

Studiens resultat ska alltså inte vara beroende av forskaren, ett unikt tillfälle eller en plats 

(Linköpingsuniversitet, 2012). 
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Förberedelser  

Innan studien inleddes genomfördes ett möte med Andreas Forsström, som representerade 

Ipinium. Under mötet diskuterades studiens upplägg och mål. Förväntningarna från företagets 

sida presenterades vilket klargjorde vilka frågeställningar som skulle komma att styra studien. 

Vidare gjordes en demonstration av Ipiniums produkter som skulle vara relevanta för studien. 

För att ge en bakgrund över vilken information som redan var känd presenterades tidigare 

undersökningar från Umeå universitet. 

 

Laborationsprotokoll 

För att säkerställa att varje upprepat försök skulle ske inom samma riktlinjer skapades ett 

laborationsprotokoll. Följande mätpunkter ansågs vara viktiga: 

 

 Råvarans vikt innan tillagning 

 Råvarans vikt efter tillagad 

 Tillagningstid 

 Temperatur in 

 Temperatur ut 

 Vilotid till önskad kärntemperatur 

 

Under denna förberedelseprocess beslutades det att samtliga försök skulle utföras i triplikat 

(tre försök med samma parametrar). Detta för att säkerställa att erhållen data gav största 

möjliga trovärdighet. Vidare beslutades även att samtliga försök skulle utföras totalt fyra 

gånger då det ansågs resultera i ett tillräckligt stort underlag. 

 

Viktigt är att urskilja vilka variabler som är oberoende, beroende samt konstanta 

(Wennström, 2012). För denna laboration kommer ugnstemperatur samt vikt att vara konstant, 

valet av plåt oberoende och vikt efter tillagning samt tid i ugn beroende. Beslutet att utföra 

samtliga laborationer vid samma ugnstemperatur (250º C) togs i detta skede. Beslutet 

motiverades av att tidigare laborationer genomförts på 230º C och att denna studie skulle 

kunna generera nya resultat. Trots att detta är en relativt hög temperatur för plåtar av märket 

Patina EN-631 1/1 var det ändå viktigt för resultatet att ugnstemperaturen stod som konstant 

variabel studien igenom. 
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Pilotförsök 

Ett pilotförsök genomfördes för att spåra eventuella kritiska moment och komplikationer. Det 

utformade laborationsprotokollet följdes och den valda råvaran var fläskytterfilé. Försöket 

genomfördes i forskningsköket på Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan. 

 

Pilotförsöket resulterade i att samtliga termometrar kalibrerades då de inte visade ett jämnt 

resultat. Dessutom gjordes en del justeringar gällande vikt på den valda råvaran. Till en början 

var det menat att utföra försöken på fläskytterfiléer styckade i bitar á 400 g. Dock visade 

resultatet att en lägre vikt var att föredra då den höga temperaturen gav en bränd yta och ett 

rått inre. Samtidigt togs beslutet att använda Ipiniums plåtar på det sätt som anges i 

instruktionerna, d.v.s. för färska köttdetaljer förvärms plåten i ugn varpå köttet tillagas till en 

given temperatur, tas ut, vänds och får vila till önskad kärntemperatur på den varma plåten. 

Dock visade det sig att denna metod inte var lämpad för de rostfria plåtarna då köttet aldrig 

uppnådde den önskade kärntemperaturen vid vila. Det beslutades då att en modifierad variant 

av Ipiniums metod skulle användas för de rostfria plåtarna där plåten förvärmdes i ugn och 

köttet sedan fick tillagas till önskad kärntemperatur utan vila. 

 

Trots att det vid utformandet av studiens syfte togs ett beslut om att exkludera alla sensoriska 

analyser, visade pilotförsöket på en tydlig visuell skillnad mellan plåtarna. Beslutet togs 

därför att en viss okulär bedömning skulle genomföras. Dock skulle denna ha mycket liten 

validitet för resultatet. 

 

Under pilotförsöket genomfördes även stickprover på ugnen för att säkerställa att den höll den 

temperatur som ställts in. 

 

Genomförande 

Allt kött levererades till Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan. Fläskytterfilén 

levererades färsk och förvarades i kyl vid cirka 4º C under en dag efter ankomst. 

Kycklingbröstfilén levererades styckfryst och förvarades därefter i frys fram till laborationen. 

Samtliga råvaror levererades med kyltransport från Fällmans kött, Stockholm. 
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Laborationsexperimenten utfördes på Restaurang- och Hotellhögskolan mellan 2012-05-04 

och 2012-05-05. Samtliga laborationer utfördes i triplikat vilka i sin tur upprepades totalt fyra 

gånger.  

 

Fläskytterfilén togs ur kyl och styckades i jämna kotletter á 180 g (+/- 10 g). Viktigt för 

studien var även att de hade en jämn tjocklek. Kycklingbröstfilén vägdes och sorterades i 

jämna storleksgrupper om tre stycken filéer. Viktigt för laborationen var att dessa inte hade en 

viktdifferens på mer än 5 g då detta skulle komma att påverka resultatet. 

 

Fläskytterfilén togs från kyl och fick stå i rumstemperatur (23º C) tills de fick en 

kärntemperatur på minst 10º C. Ipiniumplåtarna användes enligt instruktion och placerades i 

en förvärmd ugn (250º C) i minst 10 minuter innan laboration. De övriga plåtarna, av märket 

Patina EN-631 1/1, placerades även de i förvärmd ugn i minst 10 minuter. Båda plåtarna 

användes således utifrån Ipiniums instruktioner (Ipinium, 2012a). 

 

Tre stycken termometrar av märket GTH 1150 fördes in i köttstyckenas geometriska centrum. 

Därefter placerades de enligt Ipiniums instruktion på den varma plåten i ugnen. Fläskytterfilén 

som tillagades på Ipiniums plåtar fick uppnå en kärntemperatur av 66º C innan det togs ut ur 

ugnen. Därefter vändes det på den varma plåten och fick vila till en kärntemperatur av 70º C. 

Fläskytterfilén som tillagades på plåtarna av märket Patina EN-631 1/1 fick uppnå en 

kärntemperatur av 70º C. Tiden som registrerades i laborationsprotokollet var den då önskad 

kärntemperatur var uppnådd. Kärntemperaturerna för kycklingbröstfilé och fläskytterfilé 

bestämdes utifrån rekommendationer från Livsmedelsverket samt gängse normer för 

tillagning (Livsmedelsverket, 2012). Enligt Livsmedelsverket bör kyckling överstiga 70º C 

för uteslutna risken för eventuella bakterier och fläskkött en kärntemperatur av 65º C. 

Samtliga fläskytterfiléer samt kycklingbröstfiléer vägdes sedan på en våg av märket Philips 

HR2395/00 och datan registrerades i ett laborationsprotokoll.  

  

När försöken hade vägts utförde författarna en okulär besiktning. Denna tog maillardeffekt 

och andra tydliga skillnader i beaktning. Samtidigt smakade författarna för att se om det gick 

att urskilja någon sensorisk skillnad dem emellan. Informationen registrerades i ett separat 

dokument. 
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Material 

Nedan följer en redogörelse för vilka material som har använts under studien. Detta för att 

möjliggöra eventuella replikeringar av laborationsförsöken. 

 

Valet av råvaror 

I Sverige finns det två dominerande kycklingraser för uppfödning, Ross 308 och Cobb 500 

(Enhart, 2008). Därför finns ingen större variation gällande kycklingar i Sverige och beslutet 

togs därför att använda någon av dessa två raser utan vidare preferens. Därtill håller 

kyckingbröstfilé som styckningsdetalj en jämn kvalité utan större variationer. 

 

Gällande grisar finns ett större antal raser för uppfödning i Sverige varav de flesta är 

blandraser (Fällman, 2009, s. 129). För att undvika variationer gällande ras, vikt, ålder och 

uppfödning gällande fläskköttet gjordes valet att specialbeställa fläskköttet från Rocklunda 

Gård, Sköldinge.  

 

Termometer och våg 

För att säkerhetsställa termometrarnas funktion genomfördes ett antal kalibreringsåtgärder. 

Termometrar kalibrerades mot varandra i kokande vatten (100º C) samt i isbad (0º C). De 

termometrar som användes vid samtliga försök var av märket GTH 1150 och hade en 

upplösning på 1º C. 

 

Vågen var av märket av PHILIPS HR2395/00 med 1g precision.  

 

Dataanalys  

De data som laborationerna genererade sammanställdes i ett laborationsprotokoll i Excel 2008 

(se Bilaga 2). Därefter konkretiserades datan i form av tabeller och diagram där viktiga 

aspekter som standardavvikelse och procentuella uträkningar presenterades.  
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Forskningsetik 

Studien är en uppdragsstudie från Ipinium AB. Författarna har inget ekonomiskt intresse i 

studien och anser sig helt oberoende företaget. Samtliga laborationer utfördes objektivt helt 

utan krav på att särskilda data skulle presenteras.  

 

 

Resultat 

I följande avsnitt presenteras en sammanställning av de olika laborationerna. Resultatet 

kommer att följa frågeställningarnas kronologiska ordning och utgå från båda råvarorna. 

Vidare kommer de olika försöken från laborationerna att ställas mot varandra, dvs. försök 1 

(Ipinium) mot försök 1 (rostfri plåt) då dessa höll samma kärntemperatur vid tillagningsstart.  

 

Laborationerna utfördes under två dagar i forskningsköket på Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan. Dessa behandlade två olika kött; fryst kycklingbröstfilé samt 

färsk fläskytterfilé. Medelvikten för kycklingbröstfilén var 165 g med en spridning mellan 

150 g och 179 g. För fläskytterfilén var den undersökta vikten mer frekvent. Medelvikten var 

179,6 g med en spridning mellan 173 g och 183 g.  

 

Viktförlust efter tillagning 

För samtliga försök som presenteras nedan har ugnstemperaturen varit konstant (250º C) och 

den oberoende variabeln har varit valet av plåt. Den beroende variabeln, i vilken eventuell 

effekt yttrar sig, är i detta sammanhang viktförlusten efter tillagning.  

 

Fryst kycklingbröstfilé 

Kycklingbröstfilén tillagades från fryst tillstånd och därför skedde upptining och tillagning i 

samma moment. För att få ett resultat med hög validitet utfördes laborationerna i triplikat. 

Kärntemperaturen i den frysta kycklingbröstfilén mättes och registrerades i ett protokoll (se 

Bilaga 2). Samtliga försök fick därefter tillagas 5 minuter i ugn innan termometrarna fördes in 

i kärnan.  
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När önskad kärntemperatur (70º C) hade uppnåtts togs plåten ut och köttet vägdes igen för att 

viktförlusten skulle kunna registreras i laborationsprotokollen. I efterföljande analys 

behandlades den registrerade datan genom att resultaten från varje triplikat adderades. 

Därefter kunde en genomsnittlig förlust för hela försöket att räknas ut (se Figur 2). 

Diagrammet presenterar den procentuella medelviktsförlusten för varje enskilt försök och har 

till avsikt att jämföra och tolka resultaten mot varandra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Viktförlust för fryst kycklingfilé. Tabellen visar medelviktförlusten/försök.    

 

 

Resultatet indikerar att det sker en större viktförlust för de kycklingbröstfiléer som tillagas på 

plåt av rostfritt stål. Dock går det inte att urskilja ett konstant underlag för att påvisa att detta 

stämmer för samtliga försök. Vilket framgår av figur 2 registrerades resultat från försök 

gjorda på plåtar i rostfritt stål som erhöll en mindre viktförlust än likvärdiga försök på 

Ipiniums plåtar. Detta påvisas som tydligast i försök 1 på rostfritt stål där den genomsnittliga 

viktförlusten för triplikatet står för den lägsta siffra som registrerats (se Figur 2).  

 

Sammantaget visar resultatet att det sker en större viktförlust på plåtar av rostfritt stål än på 

Ipiniums plåtar av aluminium. Även om de registrerade förlusterna varierade försöken 

emellan, stöds resonemanget ändå av den genomsnittliga viktförlusten uträknat i 

procentenheter. Kycklingbröstfilé som tillagas på Ipiniums plåtar förlorar i genomsnitt 33 % 

av sin ursprungliga vikt vid tillagning. Siffrorna är en beräkning av medelförlusten för 
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samtliga försök vilken har dividerats med den vikt som registrerades innan tillagning. Samma 

beräkning för kycklingbröstfilé som tillagades på plåt i rostfritt stål visade att det sker en  

36 % viktförlust vid samma tillagningsmetod.  

 

Den genomsnittliga viktförlusten vid tillagning på plåtar av rostfritt stål varierade mellan 49 g 

och 66,3 g (se tabell 2). På Ipiniums plåtar varierade viktförlusten mellan 50,7 g och 64 g. 

Den vikt som registrerades innan tillagning en spridning mellan 150 g och 179 g vilket gör att 

medelviktsförlusten mellan försöken omöjligt kan vara konstant.  

 

Tabell 2 redogör även för att vissa försök har större intern spridning än andra. Den största 

spridningen för kycklingbröstfilé tillagad på Ipiniums plåt registrerades som 21 g och går att 

utläsas från försök 3 (se Tabell 2). Spridningen för tillagning på plåt i rostfritt stål var 14 g 

vilket presenteras i försök 2 . 

 

Tabell 2. Viktförlust med spridning för fryst kycklingbröstfilé 

Försök Viktförlust A 

(g) 

Viktförlust B 

(g) 

Viktförlust C 

(g) 

Medel 

viktförlust (g) 

RFS 1 48  52  47  49 

RFS 2 59 67 73 66,3 

RFS 3 57 53 62 57,3 

RFS 4 66 61 65 64 

IP 1 50 51 51 50,7 

IP 2 51 57 50 52,7 

IP 3 76 55 61 64 

IP 4 52 53 56 53,7 

 

 

Färsk fläskytterfilé 

Eftersom fläskytterfilén tillagades färsk skiljde sig därför tillagningsmetoden jämfört med 

kycklingbröstfilén. För att ge studien relevans utfördes samtliga försök utifrån Ipiniums 

instruktioner och plåtarna förvärmdes 10 minuter i ugn (250º C) innan försöken genomfördes. 

Vilket laborationsprotokollet visar registrerades även kärntemperaturen innan laborationen 

där en spridning på 6º C går att utläsa. Spridningen var dock likvärdig för båda plåtarna. 
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När önskad kärntemperatur (66º C för Ipinium och 70º C för rostfritt stål) hade uppnåtts togs 

plåtarna ut. Fläskytterfilén som tillagades på Ipiniums plåt vändes och fick därefter vila tills 

önskad kärntemperatur hade uppnåtts. De siffror som försöken generade, registrerades i ett 

laborationsprotokoll för att skapa ett underlag till efterföljande dataanalys. Första steg i 

dataanalysen inkluderade en addering av den registrerade viktförlusten för varje enskilt 

triplikat. Därefter kunde en genomsnittlig viktförlust för samtliga försök att räknas ut. 

Dataanalysen konkretiseras i figur 3.  
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Figur 3. Viktförlust för färsk fläskytterfilé. Tabellen visar medelviktförlusten/försök.   

 

 

Frågan huruvida det finns en skillnad gällande viktförlusten mellan de olika plåtarna visade 

att det fanns en tydlig indikation kring detta. Skillnaden yttrar sig som tydligast i 

medelviktförlusten som presenteras i figur 3. Konklusionen att viktförlusten blir lägst på 

Ipiniums plåtar går dock inte att tillämpa för samtliga försök. Som framgår av figur 3 är 

medelviktförlusten vid försök 4 på Ipiniums plåt högre än försök 1 på plåten i rostfritt stål. 

Trots denna avvikelse visar ändå majoriteten av försöken att Ipiniums plåtar resulterar i en 

lägre viktförlust. Detta blir tydligt vid jämförandet mellan medelviktförlusten för samtliga 

försök (se Figur 3).  
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Från de data laborationsförsöken genererade räknades även medelvärdet för den procentuella 

viktförlusten ut. För fläskytterfilén som tillagades på Ipiniums plåtar var medelviktförlusten 

20 % vilket går att jämföra med tillagning på rostfritt stål som visade på en medelviktförlust 

på 27 %.  

 

Vid flera laborationsförsök med fläskytterfilé fanns det en spridning mellan de registrerade 

viktförlusterna (se Tabell 3). Den största spridningen var på 14 g och visas i försök 3 på 

rostfri plåt. På Ipiniums plåt var den största spridningen 12 g vilket försök 1 visar. Som 

framgår av tabell 3 var spridningen dock inte större än 7 g för majoriteten av försöken.  

 

Tabell 3. Viktförlust med spridning för färsk fläskytterfilé 

Försök Viktförlust A 

(g) 

Viktförlust B 

(g) 

Viktförlust C 

(g) 

Medel 

viktförlust (g) 

RFS 1 40 35 40 38,3 

RFS 2 53 54 60 55,7 

RFS 3 41 45 55 47 

RFS 4 50 47 51 49,3 

IP 1 34 29 41 33,7 

IP 2 37 36 36 37,3 

IP 3 40 34 35 36,3 

IP 4 41 43 43 42,3 

 

 

Tillagningstid 

För samtliga försök som presenteras nedan har ugnstemperaturen varit konstant (250º C) och 

den oberoende variabeln har varit valet av plåt. Den beroende variabeln, i vilken eventuell 

effekt yttrar sig, är i detta sammanhang tiden som det tar för att önskad kärntemperatur ska 

uppnås. 

 

Fryst kycklingbröstfilé 

Eftersom varje försök togs ut från ugnen samtidigt går det inte att urskilja någon tidsskillnad 

inom triplikaten. Samtliga försök pekar på en tidsvinst vid användandet av Ipiniums plåtar.  
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Figur 4. Tid för tillagning av fryst kycklingbröstfilé. Tabellen visar den genomsnittliga tiden 

med standardavvikelse  

 

Genom en analys av datan från laborationerna kunde en genomsnittlig tillagningstid för 

kycklingbröstfilé räknas ut. Denna redovisas i figur 4. Den genomsnittliga tidsvinsten för 

tillagning på Ipiniums plåtar är 4,3 minuter.  

 

Färsk fläskytterfilé 

Tillagningsmetoden av fläskytterfilén hade en väsentlig skillnad mellan de två plåtarna. För 

Ipiniums plåtar togs fläsket ut från ugnen då kärntemperaturen uppnått 66º C varpå den fick 

vila till en slutlig kärntemperatur av 70º C. Vid tillagning på plåt av rostfritt stål fick fläsket 

uppnå 70º C i ugnen. Den tid som registrerades i laborationsprotokollet var den tid då fläsket 

uppnått den önskade kärntemperaturen, d v s. tid i ugn adderat med tid för vila för Ipinium.  

 

Resultaten pekar på att det som regel tar kortare tid att tillaga fläskytterfilé på Ipiniums plåtar 

än på plåt i rostfritt stål (se Figur 5). Ett av försöken på plåt av rostfritt stål utmärkte sig dock 

och tog kortare tid än vad två av försöken på Ipinium gjorde.   
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Figur 5. Tid för tillagning av färsk fläskytterfilé. Tabellen visar den genomsnittliga tiden med 

standardavvikelse 

 

 

Genom en analys av den sammanställda datan från laborationerna kunde en genomsnittlig tid 

för de två plåtarna räknas ut. Dessa siffror presenteras i figur 5. Den genomsnittliga 

tidsvinsten genom tillagning på Ipiniums plåt är således 0,9 minuter. Trots en relativt liten 

differens gällande tid går det ändå att konstatera att Ipiniums plåtar kräver minst tidsåtgång. 

 

Visuella förändringar och andra upplevda skillnader 

Trots att studiens främsta syfte var att urskilja skillnader i tid och viktförlust, och att det redan 

tidigt valdes att bortse från en fullständig sensorisk analys, stod det efter pilotförsöket klart att 

resultatet gav påtagliga sensoriska skillnader.  

 

Den mest framträdande visuella skillnaden var graden av stekyta. Detta var påtagligt för såväl 

fläskytterfilé som kycklingbröstfilé. Effekten av Ipiniums plåtar var att de detaljer som 

tillagades på dessa fick en tydlig maillardreaktion (se Figur 6). De detaljer som tillagades på 

de rostfria plåtarna saknade detta och fick endast maillardreaktion längs med ytterkanterna (se 

Figur 7).  

 

 

 



 

  30 

 

Figur 6. Färsk fläskytterfilé tillagad på Ipiniums plåtar 

 

 

 

Figur 7. Färsk fläskytterfilé tillagad på plåtar av rostfritt stål 

 

 

Under laborationerna upplevde författarna en betydande skillnad gällande saftighet hos de 

köttdetaljer som tillagats på Ipiniums plåtar jämfört med de som tillagats på plåtar av rostfritt 

stål. Då varken en sensorisk bedömning eller preferenstest med panel genomfördes finns dock 

ingen validitet i påståendet.  
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Diskussion  

I följande stycke kommer resultatet att analyseras och ställas i relation till tidigare forskning 

och fakta som har beskrivits i bakgrunden. Därtill kommer diskussionen att omfatta andra 

reflektioner som har uppkommit under studiens gång.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatdisskussionen kommer att omfatta en analys av laborationerna samt tolka dessa mot 

tidigare framlagd vetenskap. 

 

Viktförlust 

Enligt Förare Winbladh och Sandström ( 2011, s. 161) ger höga tillagningstemperaturer stora 

viktförluster. I matlagningssammmanhang räknas 250º C som en hög temperatur och 

paralleller kan därför dras mellan laborationsförsöken och påståendet. Denna studie har endast 

belägg för laborationer på höga temperaturer och kan därför inte dra jämförande slutsatser 

kring viktförlust vid likvärdig tillagning på lägre temperaturer. Dock bör det föras fram 

argument för att en viss temperaturskillnad ändå sker mellan de olika plåtarna. Eftersom 

aluminium har en högre specifik värmekapacitet än rostfritt stål borde Ipiniums plåt 

följaktligen leda värmen bättre mot livsmedlet (Cookingforengineers, 2005). Som bilaga 1 

påvisar har Ipiniums plåtar en betydligt bättre förmåga att leda och fördela värmen jämt. Ett 

faktum som antyder att plåtar i aluminium ger en högre direkt värme mot det livsmedel som 

tillagas. Trots att samtliga laborationer har skett vid samma temperatur menar författarna ändå 

att det finns belägg för att livsmedlen utsätts för olika temperaturer. Timgren (2011a) menar 

att detta beror på materialets värmeledningsförmåga.  

 

Som McGee och Andersen (2004, s. 778; 1993, s. 108) redogör för sker maillardreaktionen 

endast om livsmedlet utsätts för temperaturer över 120º C. Reaktionen kulminerar vid 150º C 

och borde därför vara påtalig i samtliga resultatförsök. Dock visar resultaten tydligt att det 

finns en skillnad i maillardreaktionen hos både fläskytterfilé och kycklingbröstfilé. Skillnaden 
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hos fläskytterfilén syns tydligt i figur 6 och figur 7. Resultatet torde kunna tillskrivas Ipiniums 

goda värmeledningsförmåga. Vilket McGee (2004, s. 147) förklarar kommer köttet aldrig att 

få en brynt yta så länge det finns vatten närvarande då temperaturen aldrig kommer att 

överstiga 100º C. Eftersom kött består av cirka 75 % vatten varvid man vill behålla en del för 

saftighet, men samtidigt få en uttorkning på ytan så att maillardreaktionen kan ske, blir det 

problematiskt (Belitz, Grosch & Schieberle, 2004, s. 592; Fennema, 1996, s. 914). Genom 

Ipiniums goda förmåga att leda värme sker troligtvis en snabbare avdunstning av vattnet på 

ytan av köttet (d v s. det som har en kontaktyta mot plåten). Vidare menar Ipiniums 

instruktioner att köttstycket ska vändas på plåten efter att en given kärntemperatur har 

uppnåtts vilket medför att maillardreaktionen sker på båda sidorna av köttet. Anledningen till 

att maillardreaktionen uteblir på det som tillagas på rostfria plåtarna antas vara materialets 

ringa förmåga att leda och fördela värmen jämt (se bilaga 1).  

 

Resultaten från laborationerna visar att Ipiniums plåtar ger en mindre procentuell viktförlust 

än plåtarna i rostfritt stål. I den brittiska studien från 1997 (Sheard et al) presenteras siffror om 

viktförlusten för fläskytterfilé som tillagas till en kärntemperatur på 80º C. Studiens resultat 

visar att det sker en 35 % viktförlust vid tillagning. Dessa siffror går att jämföra med de som 

denna studie resulterade i och som var något lägre, 20 % för Ipinium samt 27 % för de rostfria 

plåtarna. Dock blir jämförelsen studierna emellan svårbedömd då det förvisso är samma 

styckningsdetalj, men olika kärntemperaturer.  

 

Studier som har gjorts på tillagning av mald kycklingbröstfilé visar på att en högre 

tillagningstemperatur ger en lägre viktförlust (Murphy et al, 2001). Ett resultat som blir 

paradoxalt mot vad tidigare forskning har genererat (Förare Winbladh & Sandström, 2011; 

McGee, 2004; Califano et al, 1997). I studien presenteras siffror som menar att tillagning på 

163º C ger en viktförlust på 25 % som går att jämföra med 15 % viktförlust vid tillagning på 

218º C (Murphy et al, 2001). Det bör tilläggas att studien utfördes genom en laboration där 

färsen av kycklingbröstfilé tillagades till en kärntemperatur av 80º C vilket är 10º C högre än 

vad som tillämpades i denna studie. Den procentuella medelviktsförlusten för kyckling i 

denna studie var 36 % för plåtar i rostfritt stål och 33 % för Ipiniums plåtar. Den något högre 

siffran som redovisas i denna studie torde gå att relatera till den högre kärntemperaturen.  

 

En aspekt som bör tas i beaktning vid tolkning av resultatet från laborationerna med 

kycklingbröstfilé är att denna tillagades från fryst tillstånd. Som tidigare har berörts tar det 
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ungefär 30-50 % längre tid att tillaga en fryst råvara än en färsk (McGee, 2004, s. 147). Som 

regel görs detta även på låga temperaturer (125º C). Det förväntade resultatet hade enligt 

författarna varit ett bränt yttre och ett rått inre eftersom, precis som Gyllensköld påstår (1977, 

s. 17-18) de yttre delarna av ett livsmedel värms innan de inre delarna. Paradoxalt nog visade 

laborationerna på att den givna tillagningsmetoden fungerade och därtill gav ett utmärkt 

resultat för båda plåtarna.  

  

Tidsskillnader 

För samtliga laborationer tog tillagningen kortare tid på Ipiniums plåtar, ett förväntat resultat 

då aluminium har högre specifik värmekapacitet än rostfritt stål (Cookingforengineers, 2005). 

Detta var mest framträdande bland försöken med fryst kycklingbröstfilé där det går att se en 

procentuell tidsvinst på 27 % jämfört med tillagning på plåt i rostfritt stål. Denna 

tillagningsmetod motsäger McGee (2004, s. 147) som menar på att fryst kött bör tillagas på 

låg temperatur för att uppnå ett önskvärt resultat. Därtill talar han för en lång tillagningstid. 

Enligt Ipiniums instruktioner ska frysta livsmedel läggas på rumsvarm plåt varpå de sätts in i 

250º C varm ugn. Upptining och tillagning sker därför i samma tidsintervall (Ipinium, 2012a). 

Resultatet att döma så är denna metod endast applicerbar på köttstycken med en relativt låg 

vikt (<300g). Författarna menar att den höga temperaturen annars kommer att ge ett icke 

önskvärt resultat med ett bränt yttre och ett rått inre. Vid tillagning av köttdetaljer med en 

högre vikt än 300 g bör istället den metod som McGee (2004, s. 147) presenterar appliceras. 

Även om studien inte ämnade undersöka sensoriska kvalitéer på den tillagade 

kycklingbröstfilén, bör det ändå tilläggas att det fanns en upplevd större saftighet i bröstfilén 

som tillagades på Ipiniums plåtar.  

 

Som framgår av figur 5 går tillagningen för fläskytterfilé fortare på Ipiniums plåtar än på 

plåtar av rostfritt stål. Den procentuella tidsvinsten blir 10 % på Ipiniums plåtar vilket kan 

tyckas vara en marginell siffra. Dock kan siffran ses som en direkt ekonomisk tidsvinst vilket 

är betydande för alla restaurang- och storköks lönsamhet. I sammanhanget är dessa 10 % cirka 

1 minuts tidsvinst vilket innebär en besparing på cirka 3 kronor i personalkostnad (SCB, 

2012).  

  

Den relativt korta tillagningstiden för fläskytterfilé har med stor säkerhet inverkan på den 

marginella differensen plåtarna emellan. Jämfört med kycklingbröstfilé, där tidsskillnaden är 
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tydligare, är den desto mindre för fläskytterfilé. Tidsskillnaden tros bli mer betydande för 

större styckningsdetaljer. Dock fodras ingen längre tillagningstid för fläskytterfilé då den till 

största del består av vita muskelfibrer (McGee, 2004 s. 139). Detaljen kräver därmed skonsam 

tillagning för att uppnå sin fulla potential. Precis som Detienne et al (2001) beskriver så har 

många grisupfödare lagt om sin produktion mot ett kött med lägre fettinnehåll. I 

sammanhanget blir valet av tillagningsmetod desto mer viktigt eftersom fettet har en 

betydande roll i den upplevda smaken och saftigheten hos kött. Fläskköttet för denna studie 

valdes att beställas från en specifik gård för att försäkra att det innehöll en acceptabel (relativt 

hög) mängd fett. I de detaljer som användes till laborationerna fanns fettet både insprängt i 

muskelvävnaden samt som kappa vilket bekräftar Gyllenskölds (1977, s. 40) påstående om 

hur fettet visar sig.  

  

Samband mellan vikt och tid – kausalitet  

När ett proteinrikt livsmedel utsätts för värme (tillagas) kommer proteinerna att denaturera 

(McGee, 2004, s. 148; Anderson, 1993, s. 107). Vilket tidigare har diskuterats leder detta till 

en vätskeförlust då proteinkedjorna förlorar sin ursprungliga struktur och därmed släpper det 

vatten som tidigare varit bundet i myofibrillerna samt mellan myofibrillerna och 

cellmembranet (Huff-Lonergan & Lonergan, 2005).  

 

Resultatet tyder på att det finns ett samband mellan tillagningstid och viktförlust och en 

slutsats är att desto längre tid som ett livsmedel utsätts för värme desto större blir den 

procentuella viktförlusten. Den ökade viktförlusten sker följaktligen proportionellt med 

tillagningstiden och resonemanget stöds av majoriteten av laborationsförsöken vilket tydligt 

går att utläsa ur diagrammet. Studiens försök bekräftar Baker et als (1981) teorier om att en 

kort tillagningstid ger en mindre viktförlust.   

 

Vad som dock kan diskuteras är huruvida det finns andra variabler som spelar in för den 

ökade viktförlusten för vissa försök. Den längre tillagningstiden är med stor sannolikhet en 

förklaring till att vissa försök tappar mer i vikt än andra, men detta behöver således inte vara 

den enda förklaringen. Som bilaga 1 påvisar sker värmefördelningen ojämnare på den rostfria 

plåten än på Ipinium. Detta borde resultera i ett ojämnare resultat för de rostfria plåtarna än 

vad som presenteras. För en del försök är detta mer påtagligt än andra men utfallet är för litet 

för att det ska kunna dras några definitiva slutsatser kring detta.  
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Övrigt 

Med studiens resultat följde en del reflektioner som författarna anser vara av värde för 

diskussionen. Detta trots att de inte har någon direkt koppling till syfte och frågeställning.  

 

Övriga reflektioner 

Denna studie har till stor del behandlat livsmedels förmåga att behålla vatten under tillagning. 

Anledningen till att en hög vattenhållningsförmåga är att föredra är klart sensorisk – ett kött 

som tappar mycket av sin inbundna vätska upplevs som torrt. Författarna upplevde en skillnad 

gällande saftigheten hos slutresultaten. Gällande den frysta kycklingbröstfilén stöds detta av 

Davis och Fultons (1975) resonemang om att tillagning direkt från fryst tillstånd inte 

försämrar smak och saftighet hos slutresultatet. Det krävs dock en sensorisk bedömning av en 

tränad panel alternativt ett preferenstest med relativt stort underlag för att kunna dra definitiva 

slutsatser kring detta.  

 

En observation som författarna gjorde redan under pilotförsöket var att plåtarna från Ipinium 

var betydligt mer lättdiskade än plåtarna i rostfritt stål. Sistnämnda plåtar behövde diskas för 

hand med stålboll en gång innan diskning i maskin (långt program). Ipiniums plåtar kunde 

sköljas av med kallt vatten och behövde ingen maskindisk eller längre blötläggning. En direkt 

koppling kan här göras till ekonomi – både vad gäller personalkostnad och övriga kostnader 

associerade med maskindisk. I ett restaurang- eller storkök är användandet av plåtar högt och 

därmed diskandet. Författarna anser därför att det med Ipiniums plåtar går att göra en 

betydande besparing inom detta område. Fastbränd mat på plåtar är även en del av 

serveringssvinnet eftersom det tillagas utan att det går att servera (Karlsson, 2002).  

 

Enligt Naturvårdsverkets rapport från 2008 uppkommer mycket av svinnet som en direkt följd 

av svårigheten i att förutse hur många gäster som förväntas. Engström (2001) menar att detta 

går att applicera på såväl restaurang- och storkök som skolkök. En reflektion är att man 

genom användning av Ipiniums plåtar kan eliminera problemet med att behöva laga extra 

portioner ”för säkerhets skull”. Exempelvis kan restauranger behålla sin kycklingbröstfilé 

fryst och enkelt tillaga den så fort gäster kommer utan att varken smak eller saftighet berörs.   
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Precis som Detienne et al (2001) beskriver har många grisuppfödare lagt om sin produktion 

mot ett kött med lägre fettinnehåll. I sammanhanget blir valet av tillagningsmetod viktigare 

eftersom fettet har en betydande roll i den upplevda smaken och saftigheten hos kött. 

 

 

Material- och metoddiskussion 

Inledningsvis följer en diskussion kring de material som har haft en central roll i studien. 

Metoddiskussionen behandlar eventuella svårigheter samt en analys över hur den valda 

metoden har samspelat med studiens syfte.  

 

Materialdiskussion 
De termometrar som användes hade en precision på 1º C samt en snabb reaktionstid. För att 

säkerställa noggrannhet och undvika eventuella missvisande resultat användes en och samma 

termometer under hela försöket (d v s. från rå till önskad kärntemperatur). En termometer med 

högre upplösning hade varit önskvärt. Dock anses studiens resultat ändå vara av hög validitet 

då termometrarna var kalibrerade samt att de användes konsekvent försöken igenom.   

 

Ugnen kan ses som en potentiell felkälla då den vid vissa stickprov under pilotförsöket visade 

en annan temperatur än den som ställts in (250º C). Stickproven visade att ugnen inte höll en 

konstant temperatur varpå författarna tog beslutet att göra ett antagande om att ugnen höll den 

temperatur som ställts in. Att ugnen med stor sannolikhet har visat en varierande temperatur 

mellan försöken anser författarna vara en realistisk faktor. En exakt temperatur genom alla 

försök anses osannolikt och författarna anser att detta speglar även den verklighet som finns 

på restaurang. Även om ugnen kan vara en möjlig felkälla betyder det dock inte att studiens 

resultat får en lägre validitet.  

 

Metoddiskussion 
Ugnstemperaturen är den variabel som har varit konstant studien igenom. Vega et al (2012, s. 

167) menar att det bästa sättet att värma en råvara är att utsätta den för en högre yttre 

temperatur och temperaturen i råvaran höjs genom att mer energi adderas (ibid.). Därför föll 

valet på att avvika från Ipiniums standardrekommendationer (230º C) och höja 

ugnstemperaturen till 250º C för samtliga försök. Detta var intressant då gängse 
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tillagningsrekommendationer av kött i förhållande till viktförlust talar om en minskad 

energitillförsel och en långsammare tillagning.  

 

Det går att ifrågasätta huruvida Ipiniums tillagningsinstruktioner är att rekommendera för 

plåtar i rostfritt stål. Dock gjordes bedömningen att det var av stor vikt för studiens validitet 

att samtliga försök skulle utföras enligt likadan metod. Detta kan ha gjort att de råvaror som 

tillagades på plåtar i rostfritt stål inte kom till sin fulla rätt då det inte var det optimala 

tillagningssättet för dessa plåtar. Eftersom denna typ av plåt är standard inom branschen var 

det av högsta vikt att ifrågasätta den och ställa den mot en ny produkt.  

 

Eftersom studien är en uppdragstudie från Ipinium var valet av variabler redan bestämt vid 

start. Dock är tillagningstid och viktförlust två väldigt relevanta variabler vid jämförandet av 

två olika tillagningsmaterial. Därtill har de en central roll i beräkningen av svinn i restaurang- 

och storkök. Således hade de två variablerna med största sannolikhet varit oförändrade även 

om valet hade varit fritt.  

 

Bryman beskriver den externa validiteten som en möjlig felkälla vid laborationsexperiment 

(Bryman, 2008, s. 59). Dock går detta inte att applicera på de laborationer som har utförts i 

denna studie. Bryman talar om den mänskliga faktorn som en möjlig extern felkälla eftersom 

denna inte går att kontrollera fullt ut. Då samtliga laborationer har utförts i en miljö där 

flertalet variabler har kunnat kontrolleras menar författarna att Brymans teori inte går att 

tillämpa.  

 

Det fanns en önskan om att tillskriva resultatet en statistisk signifikans genom att göra ett z-

test
3
. Dock menar Körner och Wahlgren (2005, s. 144) att det krävs ett underlag på minst 30 

stickprover om testet ska tillskrivas någon validitet. I detta fall representerar stickproverna 

försöken. Vilket kan utläsas av bilaga 2 fanns endast 12 stycken mätbara punkter för varje 

detalj och ett z-test är således ej genomförbart. Resultatet av denna studie kan ändå anses vara 

signifikant då det består av beskrivande statistik. Författarna kan dock ej verifiera detta.  

 

Svinnet är i hög grad påverkat av grundläggande faktorer i samhället så som 

konsumtionsmönster, ekonomiskt tillstånd och attityder och som förändras med tiden. Därför 

                                                 
3
 Z-test används för att undersöka om skillnaden mellan två mätvärden är signifikant, tillförlitlig, och inte är att 

hänföra till slumpinverkan (Benthorn, 2012) 
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kan det argumenteras mot att dra alltför stora slutsatser från siffror och uppgifter i äldre 

studier. För den text som berör svinn har författarna hämtat siffror från svenska studier gjorda 

de senaste 10 åren och anser att de är applicerbara än idag.  

 

 

Slutsats 

 

Materialets värmeledningsförmåga tycks påverka tillagningsprocessen och spelar en 

avgörande roll gällande såväl tillagningstid som viktförlust. I sammanhanget är tiden den 

variabel som påverkas tydligast. Den tidsvinst som plåtar gjorda i aluminium genererar kan 

dock anses marginell för mindre kök. För att en betydande vinst ska göras anser författarna att 

de bör användas i kök med större produktion. Plåtens material har även inverkan på graden av 

stekyta, maillardreaktionen. Plåtar gjorda av aluminium har en bättre värmeledningsförmåga 

och detta är med största sannolikhet anledningen till att dessa plåtar ger en bättre grad av 

stekyta än plåtar i rostfritt stål. Eftersom författarna upplevde en större saftighet hos de 

livsmedel som tillagats på plåtar av aluminium bör vidare forskning göras kring detta. 

Forskningen bör förslagsvis innehålla fokusgrupper alternativt sensoriska paneler. En annan 

aspekt som författarna uppmuntrar till vidare forskning kring hur näringsvärdet påverkas. Kan 

näringsämnen bibehållas vid en kortare tillagningstid? 
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Bilaga 1 – Tidigare studier på olika materials 

värmeledningsförmåga 

 

Plåt i aluminium efter 2 minuters uppvärmning på 250 º C.  

 

 

Plåt i rostfritt stål efter 2 minuters uppvärmning på 250 º C.  
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Bilaga 2 – Laborationsprotokoll Ipinium 

 

Alla försök görs i triplikat som benäms som a,b samt c Temperatursticka sätts i efter 5 min i ugn

Tempteratur som mäts är kärntemperatur på köttet

Ipinium

Fryst kycklingfile Vikt Rå Vikt Klar Tid(min) Temp in Temp ut Förlust(g) Förlust(%)

250 grader

Försök 1

a 165 115 15 -12 70 50 Genomsnittlig förlust(g) 30,3030303 Genomsnitt försök 1

b 166 115 15 -12 70 51 50,66666667 30,72289157 30,70782761

c 164 113 15 -12 70 51 31,09756098

Försök 2

a 175 124 15,5 -12 70 51 Genomsnittlig förlust(g) 29,14285714 Genomsnitt försök 2

b 172 115 15,5 -12 70 57 52,66666667 33,13953488 30,39470871

c 173 123 15,5 -12 70 50 28,9017341

Försök 3

a 179 103 17 -12 70 76 Genomsnittlig förlust(g) 42,45810056 Genomsnitt försök 3

b 174 119 17 -12 71 55 64 31,6091954 36,11231963

c 178 117 17 -12 70 61 34,26966292

Försök 4

a 150 98 15 -12 70 52 Genomsnittlig förlust(g) 34,66666667 Genomsnitt försök 4

b 154 101 15 -12 70 53 53,66666667 34,41558442 35,30811878

c 152 96 15 -12 70 56 36,84210526

Standard avvikelse förlust

Genomsnitt 166,8333333 111,5833333 15,625 7,025252071 Förlust genomsnitt(%)

Förlust 55,25 Standard avvikelse tid 33,13074368

Plåt används enligt instruktioner 0,819679816

Rumstemeratur vid försök 21

Ipinium

Färsk benfri fläskkotlett Vikt Rå Vikt Klar Tid(min) Temp in Temp ut Vilotid till 70(min)Förlust Förlust(%)

250 grader

Försök 1

a 178 144 7,5 10 66 1 34 Genomsnittlig förlust(g) 19,1011236

b 173 144 7,5 11 66 1 29 34,66666667 16,76300578

c 176 135 7,5 10 66 1 41 23,29545455

Försök 2

a 180 143 6,5 11 66 1,5 37 Genomsnittlig förlust(g) 20,55555556

b 180 144 6,5 12 66 1,5 36 36,33333333 20

c 180 144 6,5 11 66 1,5 36 20

Försök 3

a 183 143 7 13 66 1,75 40 Genomsnittlig förlust(g) 21,8579235

b 181 147 7 14 66 1,75 34 36,33333333 18,78453039

c 181 146 7 14 66 1,75 35 19,33701657

Försök 4

a 180 139 8 16 66 1 41 Genomsnittlig förlust(g) 22,77777778

b 181 138 8 15 66 1 43 42,33333333 23,75690608

c 182 139 8 15 66 1 43 23,62637363

Standard avvikelse förlust

Genomsnitt 179,5833333 142,1666667 7,25 1,3125 4,071411167 Förlust genomsnitt(%)

Förlust 37,41666667 Genomsnittlig tid 8,5625 Standard avvikelse tid 20,82130562

Plockas på 66 får vila till 7050,66666667 0,369754986

Plåt används enligt instruktioner

Rumstemeratur vid försök 23
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Bilaga 2 – Laborationsprotokoll Rostfritt stål 

Rostfritt stål

Fryst kycklingfile Vikt Rå (g) Vikt klar (g) Tid(min) Temp in Temp ut Förlust Förlust(%)

250 grader

Försök 1 Förlust(%)

a 158 110 18 -12 71 48 Genomsnittlig förlust(g) 30,37974684 Genomsnitt försök 1

b 155 103 18 -12 70 52 49 33,5483871 31,22498979

c 158 111 18 -12 71 47 29,74683544

Försök 2

a 168 109 22 -12 71 59 Genomsnittlig förlust(g) 35,11904762 Genomsnitt försök 2

b 171 104 22 -12 70 67 66,33333333 39,18128655 39,42541259

c 166 93 22 -12 71 73 43,97590361

Försök 3

a 156 99 20,5 -12 70 57 Genomsnittlig förlust(g) 36,53846154 Genomsnitt försök 3

b 158 105 20,5 -12 70 53 57,33333333 33,5443038 36,52440373

c 157 95 20,5 -12 70 62 39,49044586

Försök 4

a 172 106 19 -12 70 66 Genomsnittlig förlust(g) 38,37209302 Genomsnitt försök 4

b 174 113 19 -12 70 61 64 35,05747126 37,14708673

c 171 106 19 -12 70 65 38,01169591

Standard avvikelse förlustFörlust genomsnitt(%)

Genomsnitt 163,6666667 104,5 19,875 7,701010035 36,08047321

Förlust 59,16666667 Standard avvikelse tid

Går in enligt gengse bruk 1,515544457

Rumstemeratur vid försök 21

Rostfritt stål

Färsk benfri fläskkotlett Vikt Rå Vikt Klar Tid(min) Temp in Temp ut Förlust(%)

250 grader

Försök 1

a 180 140 8 11 70 40 Genomsnittlig förlust(g) 22,22222222 Genomsnitt försök 1

b 181 146 8 11 70 35 38,33333333 19,33701657 21,30186917

c 179 139 8 10 70 40 22,34636872

Försök 2

a 183 130 11 12 70 53 Genomsnittlig förlust(g) 28,96174863 Genomsnitt försök 2

b 183 129 11 12 70 54 55,66666667 29,50819672 30,53970554

c 181 121 11 13 70 60 33,14917127

Försök 3

a 178 137 10 14 70 41 Genomsnittlig förlust(g) 23,03370787 Genomsnitt försök 3

b 178 133 10 15 70 45 47 25,28089888 26,58105939

c 175 120 10 15 71 55 31,42857143

Försök 4

a 180 130 9 16 70 50 Genomsnittlig förlust(g) 27,77777778 Genomsnitt försök 4

b 176 129 9 16 70 47 49,33333333 26,70454545 27,5530396

c 181 130 9 15 70 51 28,17679558

Genomsnitt 179,5833333 132 9,5 Standard avvikelse Förlust genomsnitt(%)

Förlust 47,58333333 7,193264597 26,49391843

Går in enligt gengse bruk Standard avvikelse tid

Rumstemeratur vid försök 23 1,118033989


